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Ստորագրված է տպագրության 15.05.2007թ.
«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրական 
էքոլեգխսյի կազմը
Ադամ յան Վ., ՍդալովյաՕ I., ԱզասյսՕ Ա-. Աոսւբելյան Ն . 
ԱվէափսյսւՕ Ա., Աֆրիկյան է., Բարխադսյրյան 
Քրւոսոյան Գ., Գարրիեւյսյն հ, ԳրիգորյաՕ Ս– 
ՀսսմբսւրծումյաՕ Ս , Հարությունյան Հ., Հարությունյան 
Վ.. Սանյաւչյսւն 1Լ, ՄէլշոնյաՕ Ա.. Շւ»քար յա& Յա.. 
Սարգսյան 3<*–. ՍԷքտակյաՕ Դ. Քաչակյան Ա:
Խմբագրության հսւսցեն՝
մս ւր շա ւ Բ ա դիա Օ յա ն 24 դ.
Հիմնարար գիտական գրադարանի շէւսք,
9-րդ հսյրկ, 911 սեճրսկ, 
հԵո. 52 48 12. ֆ ա քս  56 00 680-01011՛ 1օսո<«1ււք՜4օւ.է1է1. էճք̂ %̂՜ա;ւ.ճու
© «Գիտության աշխարհում» գիտահսւՕրամատչեփ 
հսՀւգէար ստեղծվել է կառավարության Ա ՀՀԳԱԱ 
նախագահության որոշմամբ։
Տպաքանակը 500 օրինակ։
Օսւվալը 64 էյ.
Գինը պայմանագրային։
Հողվածների վծրատպամր հէյս-քավոր է միայն 
խմբագրության գրավոր համաձայնության գոպքում։ 
մեջբերումների դհպքոէմ՜ հանդեսին հդումք պարտագիր 
է։ Խմբագրություն միշտ չէ, որ համակարծիք է 
հԵդիՕակնէտի հհս»։ Խմբագրությունը 
ւցսյտ ասխւսՕօյւովո.ք>յու0 չի Սրում գովազդային 
նյութերի ք 1վանւ՝,աէււսթյան համար։
Տպագրված է ՀՀ ԳԱԱ տպարանում։

2 ԾՈՎհ ՊՈեՁհԱե
: ՇԱՀԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

7 ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ԳհՏեԱԿԱնհ ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ 1 ԱՅՏՆ ՈՒԹՍՈՒՆԸ
; ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱԱՅԱՆ

10 ԷՍ ԱԻՇՏ ԱՆՈՒՍ Եմ ԱՅՍ, ԻՆՉ 1ԱՎԱՆՈՒԱ ՆՍ. ԲԱՅՅ ՍԻՇՏ 
ՉԷ. ՈՐ ՀԱՎԱՆՈՒՄ եՍ ԱՅե, ԻՆՉ ՍՆՈՒՄ Եմ...

: ԳԵՎՈՐԳ ԲՐՈՒՏՑԱՆ

15 ԻՆՉՊԻՍԻՔ է ԻՐԱԿԱՆՈՒՍ ԲԵՆեԴԻԿՏՈՍ XVIII
; – 4
* • • 19 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՍՈՒՏԲ ԳՈՐԾԵՅ 1ԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՆՈՐ ԴԱՐ

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԱԱՀԱԿՅԱՆ. ՀՐԱՉՅԱ ԱԱՑԱՏՐՑԱՆ.
 ̂ ՄԻՔԱՅԵԼ ՕՑՈՒՐՏՑԱՆ

28 ԿԵՏՈՒ03ԱՆ ՀԱԿԱՍԱԿՍեՈՒաՍե ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄՈՒՑԻԿԱՆՏԱԿԻ

36 ՍհՎԱՆ. ԱՐԴհ ^ՒՄՆՍ1սՆԴհՐՆեՐ ՆՎ «ԱՆԿԱՐՆԵՐ
ՌԱՖԱՑԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

44 ՍՆՐԱՅՍ11Ն ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 1ԻՍՆԱ1սՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՍՈՍ ՍԻՍԱԿՅԱՆ.ԱՆՆԱ ՍԵՄԵՐՋՅԱՆ

49 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 1ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԼՈՐԱՅԻ ՈՒ 
ԲՈհյՍԿՍՆՈՒաԱն ԿԵՆՍԱԲԱՅայՁԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱ 
ՎԻՃԱԿԸ, ՊԼ̂ ՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐՍՍԱՆ 
ՀԵՈԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԲԱՐՍԵՂՑԱՆ

♦** 56 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՊՈՈԹԿՈււՈԱմԱԿԱՐԳՉԱՅՒՆ ՅԱՆՅԵՐՈՒՍ 
եՎ 3ԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՈԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒմ
ԱՈՒՐԵՆ ԲԵՐԲԵՐՑԱՆ

-  գիտահաէւրամատյեւի հանդես

Ատ 2. 2007
Լրատվական գործունեություն ՀՀ ԳԱԱ ՊՈԱԿ 
իրակաՕացՕոդ՝ Նախագահություն
ՊէյւակաՕ գրա նշա ն 0311055313.
վկայականի հաճարը՝ արված՜ 28.06.2002թ.
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ՊՈԵԶԻԱ՜Ս

Այվազովսկու
փարիզյան
ցուցահանդեսը
համընկավ
նկարչի ծննդյան
19Ո–ամյակին։

Սևանա լիճը՝ Անդրկովկասի 
միակ խոշոր ջրամբարը, 
հատուկ տեղ է զբաղեցնում 
աշխարհի քաղցրահամ 
ջրամբարների շարքում՝ 
համարվելով յուրօրինակ 
բնական կենսացենոզ, որը 
բնութագրվում էր յուրահա
տուկ հիդրոքիմիական ռե

ժիմով, հիդրոբիոնտների կազմով արժե
քավոր Էնդեմիկ ձկների առկայությամբ 
և իր կարևոր դերով Անդրկովկասի ջրա
յին հաշվեկշռում։

ՍԵՎԱՆ. է2 36
ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

ս Հ ԵՌԱ ՆԿԱ ՐՆԵ Ր

Կուրտ Գյոդելն ունրա մեծ ժամանակակիցները 
ստիպեցին մեզ նորովի հայացք ձգել թե՜ 
աստղալից երկնքին, թև բարոյական օրենքներին 
մեր ներսում, թև այն հասարակությանը, որում 
մենք ապրում ենք։

ԲՐՈՒՏՅԱԼք՜
ՄԻՇՏ ԱՆՈՒՄ եՄ ԱՅՆ, 

ԻՆՉ ՀԱՎԱՆՈՒՄ ԵՄ, 
ԲԱՅՅ ՄԻՇՏ ՉԷ, 

ՈՐ ՀԱՎԱՆՈՒՄ ԵՄ ԱՅՆ, 
ԻՆՉ ԱՆՈՒՄ ԵՄ...

ԾԵՐԱՑՄԱՆ
Ժ՜ԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԳԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ծերացումը հենց բջիջների հատկու
թյունն է, և ծերացման գործընթացը 
ծրագրված է։

Ստեղծվել է 
առաջին հայկա
կան բարձր ար
տադրողակա
նությամբ 
«Արմկլաստեր» 
համակարգը :

Բազմաշնորհ և լայնախոհ, մարդկային վառ 
ու ստեղծագործական ինքնատիպ խառն
վածքի տեր մտավորականի հոբելյանի շեմին 
Երևանում լույս տեսավ ակադեմիկոսի 
նկարչական հատընտիր աշխատանքներից 
կազմված «Ստքեր և հույզեր՝ գույներով» 
խորագիրը կրող պատկերագիրքը:

Դժվար է գերագնահատել տեղե
կատվության դերը ժամանակակից 
կյանքում։ Ժամանակին և ստույգ 
տեղեկացված լինելը հաճախ որոշիչ 
դեր է խաղում մեր առօրյայում։ ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ

ԳԻՏԱԿԱՆԻ,
ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ



Ա ՐՉՈհթՅ ՈՒՆ

ՇԱՀԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Ծ Ո Վ  Ի Պ Ո Ե Զ Ի Ա ՞Ն

եծանուն ծովանկարիչ 
Հովհաննես Այվազովսկին 
1890-ին ցուցահանդես 

կազմակերպեց Փարիզի «Դյու– 
րան-Ռյուել» պա տ կերա սրա 
հում։ Դա նկարչի վերջին, հինգե
րորդ անհատական ցուցահան
դեսն էր Փարիզում։ Մի քանի ազ
գակից այցելուներ դիմել են 
նկարչին, թե «Յովհաննէս աղայ, 
Հա յաստանէն բա ն մը չե՞ս  
բերած»։ Ծերունի նկարիչը 
հրավիրում է նրանց հարևան 
դահլիճ ու ցույց տալով «Նոյը 
իջնում է Արարատից» պատկերը՝ 
ասում. «Ահա մեր Հայաստանը, 
մեր Հայրենիքը...»։

Այվազովսկին ճանաչված ու 
սիրված էր Ֆրանսիայում։ Դեռ 
1843-ին նա մասնակցեց Լուվ– 
րում կազմակերպված միջազ

գային ցուցահանդեսին։ Նրա 
ներկայացրած գործերը, որոնց 
թվում «Մխիթարյան հայրերը 
սուրբ Ղազար կղզում» կտավը՝ 
կատարման ինքնատիպ վար
պետությամբ ու գունային հու
զականությամբ, ընկալվեցին 
իբրև նորույթ և երիտասարդ 
նկարչին արժանացրին ոսկե մե
դալի։

1857 թ. Այվազովսկին շուրջ 
կես տարի, եղբոր՝ «Աասյաց 
աղավնի» հանդեսի խմբագիր 
Գաբրիել Այվազովսկու հետ ապ
րեց Փարիզում, ունեցավ մենա– 
հանդես, որն անցավ մեծ հաջո
ղությամբ։ Առաջինը օտարերկր
յա նկարիչների մեջ Այվազովս
կին պարգևատրվեց «Պատվո 
լեգիոն» շքանշանով։ Այստեղ նա 
անհատական ցուցահանդեսներ

կազմակերպեց նաև 1879-ին և 
1887-ին։ Փարիզյան կյանքի 
շրջանում Այվազովսկին մտեր
մացավ նկարիչներ Օրաս Վեր– 
նեի, Գյուստավ Դորեի, դերասա
նուհի Սառա Բեռնարի, կոմպո
զիտոր Ջակոմո Ռոսսինիի և այլ 
արվեստագետների հետ։

Եվ ահա մեր օրերում՝ նկարչի 
մահից 107 տարի անց, Ֆրան– 
սիայում «Հայաստանի տարին» 
մշակութային միջոցառումների 
ծրագրում ընդգրկվեց նաև Այ– 
վազովսկու և իր հայ հետնորդ
ների ցուցահանդեսը։ Հանդիսա
վոր բացումը տեղի ունեցավ 
Փարիզի Տրոկադերո հրապա
րակի վրա գտնվող Ծովային ազ
գային թանգարանում փետրվա
րի 6-ին։ Այն տևելու է մինչև հու
նիսի 4-ը։
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Ցուցահանդեսի պատասխա
նատվությունը հանձնարարվեց 
ինձ։ Անմիջապես սկսեցի աշխա
տել գիրք-կատալոգի և ցուցա
դրվելիք գործերի ընտրության 
վրա։ Ամենուր ռուս նկարիչ ճա
նաչված Այվազովսկին հանդես 
էր գալու Հայաստանի կողմից՝ 
որպես հայ նկարիչ, ուրեմն այդ 
մոտեցմամբ ցուցահանդեսի հա
մոզչական ուժը ապահովվելու 
էր բոլոր հարցերում։

Նորից ընթերցեցի ՀԱԱ ԳԱ-ի 
1965 թ. «Տեղեկագրի» 2-րդ հա
մարում տպագրված Գ. Հարու
թյունյանի «Հ. Այվազովսկու տոհ
մի ծա գումնա բա նութ յունը»  
քննադատական հոդվածը՝ ուղղ
ված 1878 և 1901 թթ. ռուսական 
երկու հրատարակությունների 
հեղինակներ Կուրատիգինին և 
Կուզմինին։ Այդ երկու զուտ կեն
սագրական բնույթի գրքերը 
համեմատելիս պարզվեց, որ 
դրանք տող առ տող նույնն են։ 
Բայց նկարչի մահից մեկ տարի 
հետո լույս տեսած գրքից հան
ված են Այվազովսկու հայկակա
նությանը վերաբերող տողեր, 
եղբոր կենսագրականը, Աուրբ 
Ղազարի միաբանության մասին 
պատմող հատվածը, միաբա
նություն, որին սերտորեն կապ
ված էր և նկարիչը։ Այդ հակագի
տական աղճատումները ժամա
նակին վրիպել էին ոչ միայն Գ. 
Հարությունյանի, կամ «Այվա– 
զովսկի. փաստաթղթեր և նյու
թեր» (Երևան, 1967) լրջմիտ 
հատորի հեղինա կների  (Մ. 
Սարգսյան, Գ. Հարությունյան, Գ. 
Շաթիրյան), այլև ավելի ուշ իմ 
ուշադրությունից։ 1960-ական– 
ներին հայտնաբերված (Հայաս
տանի պետական արխիվ) Թեո– 
դոսիայի Սբ. Աարգիս եկեղեցու 
ծննդյան ու մկրտության մատ
յանը եկավ փարատելու հիշյալ 
գրքերի առաջին էջերում տըպ– 
ված շինծու փաստերը և լույս 
սփռեց խորհրդային տարիներին

ավելի խեղաթյուրված ծովա– 
նկարչի ծագման (հոր կողմից) 
պատմության վրա։

Փ արիզում ֆրանսերենով 
հրատարակված գիրք-կատա– 
լոգն ունի երեք բաժին։ Առաջին 
բաժինը ներկայացնում է նկարչի 
կենսագրականը և արվեստի 
վերլուծությունը։ Այստեղ արտա
տպված է հիշյալ մատյանի 
1817-ի հուլիսի 17-ի Տեր 
Մկրտչի գրանցումը, «ծնուեց 
Գեւորգ Այուազեանի որդի Յով– 
հաննէսն»։

Հովհաննեսը՝ Օննիկը, Իվա– 
նը, Վանյան նախ սովորում է Թեո– 
դոսիայի հայկական ծխական 
դպրոցում, ապա Աիմֆերոպոլի 
գիմնազիայում, իսկ 1838-ին գե
րազանցությամբ ավարտում է Ա. 
Պ ետերբուրգի գեղա րվեստ ի 
ակադեմիան։ 1840-ին գործուղ
վում է Իտալիա՝ կատարելա
գործվելու, և վերադառնում ար
դեն որպես եվրոպական հռչակ 
ձեռք բերած ծովանկարիչ և մի 
շարք ակադեմիաների անդամ։ 
Այվազովսկին գերադասում է
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Հայ ժողովրդի մկրտությունը։
Գրիգոր լուսավորիչ։ 1892թ.

բնակվել հայրենի հայաշատ 
քաղաքում։ Դեռ երիտասարդ՝ 
նամակ է հղում (1845 թ.) կաթո
ղիկոս Ներսես Աշտարակեցուն՝ 
հայտնելով «իր պատրաստա– 
կամությունը՝ ծառայելու հարա
զատ ժողովրդին ու մշակույ
թին»։ Եվ ուր էլ ճանապարհվել է 
նա, լինի Ռուսաստան կամ 
Եվրոպա, Նոր Նախիջևան կամ 
Թիֆլիս, Թուրքիա կամ ԱՄՆ, 
միշտ հետաքրքրվել է տեղի հայ 
գաղութի կյանքով ու օգտակար 
դարձել դպրոցների, լուսավո
րության գործին։ Նա ընտրվել է 
«Հայոց միացյալ ընկերություն
ների» նախագահության ան
դամ։ Հայ առաքելական եկեղե
ցին դավանող նկարիչը տասն
յակ պատկերներ է ստեղծել 
հայկական թեմաներով՝ «Հայ 
ժողովրդի մկրտությունը. Գրի
գոր Լուսավորիչ», «Երդում. 
Վարդան զորավար», «Խրիմյան 
Հայրիկը էջմիածնի շրջակայ
քում», Արարատին նվիրված 
պատկերներ, եղբոր՝ Գաբրիել 
ա րքեպ իսկոպ ոսի , իր կնոջ՝ 
Աննա Բուռնազյանի դիմանկար
ները և այլն։ Նրա արվեստում

ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ՛"

Վարդան զորավար։ 1892թ.

ցնցող արձագանք գտան նաև 
1894-95-ի ողբերգական անցքե
րը։ Այս ամենի հետ Այվազովսկու 
մարդասիրական, հանրօգուտ 
լայն գործունեությունը՝ որպես 
խաղաղության առաքյալի՝ հյու
սիսի ու հարավի, արևելքի ու 
արևմուտքի միջև, արտացոլվել 
է գիրք-կատալոգի առաջին բաժ
նում։

Ա յվազովսկու փ ա րիզ յա ն 
նկարահանդեսը, որը լիովին 
արտահայտված է կատալոգի 
երկրորդ բաժնում, նախ և առաջ 
բացառիկ է այն իմաստով, որ 
նման ամբողջական՝ առաջին 
գործերից մինչև վերջինները 
ընդգրկող ցուցահանդես ինքը՝ 
Այվազովսկին, չի ունեցել։ Աշ
խարհի տարբեր քաղաքներում 
նրա կազմակերպած ավելի քան 
120 նկարահանդեսները միշտ 
հատկանշվել են նոր գործերով։ 
Եվ երբ ընտրություն է կատար
վում բոլոր շրջաններից, արվես
տագետը «բեմ» է դուրս գալիս իր 
ստեղծագործական տարերքի 
ողջ խորքով։

Անհերքելի փաստ է, որ Այ
վազովսկին փառք է նվաճել

իբրև ռուս նկարիչ և մեծապես 
նպաստել է ռուսական արվեստի 
ճանաչմանը ողջ աշխարհում։ 
Սակայն կարո՞ղ էին արդյոք նրա 
արվեստում արտացոլում չստա
նալ իր ազգային նկարագրից ու 
սեփական խառնվածքից բխող 
գծեր, մանավանդ որ ամբողջ 
կյանքում իր խոհերի ու ապրում
ների կիզակետը եղել է մայր 
ժողովրդի ճակատագիրը։ Այս 
հարցը Այվազովսկու փարիզյան՝ 
թվով վեցերորդ, ցուցահանդեսի 
նախապատրաստման հիմքն էր։ 
Մեր պատկերասրահից այստեղ 
բերվեցին Այվազովսկու 31 աշ
խատանք (22 գեղանկար, 9 գրա
ֆիկա), Սուրբ Ղազարի թանգա
րանից՝ 7, Ֆլորենցիայի Ուֆֆիցի 
պատկերասրահից՝ 1 (նշանա
վոր ինքնանկարը), Ֆրանսիայի 
թանգարաններից՝ 2, ԱՄՆ-ից՝ 2, 
Փարիզի Հայկական արվեստի 
թանգարանից՝ 2 (մեկը 1895-ի 
ծանր օրերին նվիրված մի ջրա
ներկ, հայերեն ստորագրութ
յամբ), մեկն էլ հավելվեց բաց
ման նախօրեին։ Մի ֆրանսուհի 
տեսնելով թանգարանի ճակա
տի հսկայական ցուցանակը, 
զանգահարում է ու հայտնում, որ 
պատրաստ է տրամադրել իրեն 
պատկանող Այվազովսկու «Աոր– 
րենտոյի ձկնորսները» մեծադիր 
պատկերը։

Յուրաքանչյուր մեծ արվես
տագետ իր ժամանակի ծնունդն 
է, և նրա հոգում մշտատև բա
բախում է ժամանակի զարկե
րակը։ Այվազովսկին ստեղծա
գործական ասպարեզ իջավ ռո
մանտիկական արվեստի հայտ
նության տարիներին։ Եվ իր 
ազգային նկարագրին ու հոգե
բանությանը հատուկ երազայ
նությունը, լույսի պաշտամուն
քն. կրքոտ զգացմունքայնութ– 
յունը՝ մարդասիրությունն ու հայ
րենասիրությունը զուգահեռվե
ցին արվեստի նոր ուղղությանը՝ 
ռոմա նտ իկա կա ն մտածելա–
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ԳԵՂԱՆԿԱՐ Չ ՈՒ յՅ 3 ՈՒՆ

Փոթորկի մեջ։ 1872

կերպին, ու թռիչք տվին նրա 
բնածին, աստվածատուր տա
ղանդին։ Ս. Պետերբուրգում 
ձևավորված այդ տաղանդը կա
տարելության եզրեր նվաճեց 
Իտալիայում։

Մանկությունից ծովապաշտ, 
իր կյանքը ծովի մեջ տեսնող 
նկարիչը դարբնեց հարատև 
շարժուն ու հարատև անշարժ 
ջրային տարերքի արտացոլման 
ճշմարիտ լեզուն։ Պատկերեց 
ջուրը իր թեթև, կենդանի ու 
թափանցիկ էությամբ, ցուցաբե
րելով իր ինքնատիպությունը 
հաստատող գունաերանգային 
արտակարգ, ապշեցնող վարպե
տություն։ Ոչ ոք այնքան համո– 
Գհչ չի պատկերել ջուրը, օդն ու 
երկինքը, ինչպես Այվազովսկին. 
սա ամենուր նշված նրա արվես
տի բուն գնահատականն էր։ 
Նկարչի բանաստեղծական ներ
աշխարհը ներազդող դրսևորում 
է գտել ծովի հարափոփոխ՝ ցե
րեկային ու գիշերային, խաղաղ 
ու փոթորկոտ ամենաայլազան 
վիճակների մեջ։

Ցուցահանդեսի ընդարձակ, 
գերազանց լուսավորված դահ
լիճի նախաբաժնում այցելուն 
իրեն զգում է լուսնի ու արևի լույ
սի տոնահանդեսում։ Լույսը 
նկարչի էպիկական, երազային

տեսիլների խորհրդանիշն է։ Այն 
կախարդիչ ուժով ցոլացում է 
գտել «Քաոս, աշխարհի ստեղ
ծումը» (Սբ.Ղազարից բերված) 
«Նոյը իջնում է Արարատից», 
«Ձկնորսները ծովափին», «Ա– 
րևածագ» ու այլ կտավներում։ 
Աբ. Ղազար կղզին իր ուրվագծով 
վերջալույսի մեջ լողացող նավ է 
հիշեցնում, իսկ մարդիկ՝ հույսի 
ու երազի ճամփորդներ։ Այստեղ 
Այվազովսկին նուրբ մտահղա
ցում է ունեցել, որպես պատկերի 
կառուցվածքա յին կենտրոնի՝

շեշտել է այդ տարիներին լույս 
տեսած «Նոր բառգիրք հայկա
զեան լեզուի»։ Դիտելով արարիչ 
լույսի, լույս իմանալիի խոր
հուրդը կրող այդ պատկերները՝ 
հանգում ես այն եզրակացու
թյան, որ լուսերգության ավանդ
ները նկարչին են հասել միջ
նադարյան արևագալի երգերից, 
որոնք նա գիտեր ու միշտ լսում 
էր հայկական եկեղեցիներում։

Առաջ շարժվելով՝ այցելուն 
միանգամից շրջապատվում է 
փոթորիկների ամենատարբեր 
տեսարաններով։ Նկարիչն իր 
փոթորիկները միշտ ներկայաց
նում է տարերքի դեմ պայքարող, 
իրար օգնող  ու փրկություն 
գտնող մարդկային էակներով։ 
Այվազովսկու կենսապաշտու
թյան մեջ վառ արտացոլում են 
գտել ժողովրդական ոգուն հա
տուկ խոր լավատեսությունն ու 
տոկունությունը, XIX դարի 
քաղա քական ալեբախումների 
մեջ իր ազատության համար 
մաքառող հայ ժողովրդի ան
կոտրում հավատը։ Ռուս արվես
տաբաններից միայն Ն. Նովոուս– 
պենսկին է անդրադարձել այս 
հարցին. Այվազովսկու արվես
տում «արտահայտություն ստա–Բայտնի այցը Մխիթարյաննեփն։ 1899
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Մխիթարյան հայրերը, սբ. Ղազար կղզում, վերջալույս։ 1843թ.

ցան նաև հայ ժողովրդի հինա
վուրց մշակույթի ու ազգային 
բնավորության գծեր, ժողո
վուրդ, որի հավատարիմ զա
վակը մնաց նա մինչև իր կյանքի 
ավարտը»։

Ցուցահանդեսում ակնառու է 
նաև ու գրավիչ Այվազովսկու 
գունամտածողության ուրույն 
համակարգը, որ հաճախ նրա 
պատկերները՝ թե վաղ և թե ուշ 
շրջանի, վերածում է գույների 
երգի, գեղեցկության ներբողի։ 
Թեոդոսիայի թանգարանի եր
կարամյա տնօրեն Նիկոլայ Բար– 
սամովը գրել է. «Այվազովսկին 
գունանկարը երբեմն կառուցում 
էր ներկապնակի հիմնական 
գույների սուր հակադրությամբ 
և հասնում գույնի վառ հնչողու– 
թյան... գույների զգայագրգիռ 
ներդաշնակումների մեջ կարելի 
է տեսնել բնածին հակում, որ 
բացատրվում է նրա ծագումով և 
այն միջավայրով, որում նա 
հասակ առավ»։ XIX դարի 
կեսերին նա նույնպիսի երևույթ 
էր, որպիսին XX դարի սկզբին 
Աարյանի արվեստը։

Ութսունն անց Այվազովսկու 
նվիրական իղձն ամփոփում 
գտավ «Բւսյրոնի այցը Մխիթար– 
յաններին» մեծաչափ կտավում։ 
Գիտնական հայրերի խմբում 
պատկերելով նաև Ղևոնդ Ալի–

շանին, որը Բայրոնի այցի ժա
մանակ դեռ չէր ծնվել, նկարիչը 
ավելի բացահայտ է դարձնում 
իր մտահղացումը՝ ազատության 
երգչին սրտաբաց դիմավորում է 
հարազատ ժողովրդի փրկու
թյունը երազող հայ մտավորա
կան ավագանին։

Քաոս, արարչագործություն։ 1842թ.
Պատերի վրա ու կատալո

գում նշված բացատրագրերը 
այցելուներին ծանոթացնում են 
ինչպես Այվազովսկու, այնպես էլ 
իր հետնորդների՝ Բաշինջաղ– 
յանի, Շաբանյանի, Մախոխյա– 
նի, Ադամյանի և ուրիշների գոր
ծերի բովանդակությանը։ Մեծ

հետաքրքրությամբ են դիտվում 
նաև Աևանը իբրև մայր ծով 
«ընթերցող» վրձնի մեր արդի 
վարպետների կտավները, 15 
պատկերներ, որոնք հեռու չեն 
այվազովսկիական տեսիլներից 
և կազմում են ցուցահանդեսի 
երրորդ բաժինը։ Այս բաժնի 
շարունակությունն է մուսալեռ– 
ցիներին փրկող ֆրանսիական 
նավերից «ժաննա դ՛ Արկի» մա
կետի մեծ ցուցափեղկը, ուր ներ
կայացված լուսանկարները ձայ
նակցում են Ե. Թադևոսյանի 
1915-ին վրձնած «Գիշեր Բեյ– 
րութի ափերին, գաղթականներ» 
պատկերին։

Ամփոփելով խոսքս՝ ուզում եմ 
նկատել տալ, որ «Ծովի պոե
զիան», լինելով «Հայաստանի 
տարին» մշակութային ծրագրե
րից մեկը, Ֆրանսիայում դի
տարկվում է իբրև նորույթ, 
առինքնող անակնկալ։ Ալիքների 
հարափոփոխ «պարը», լուսա
յին կենսալի մթնոլորտը, ծովի ու 
երկնքի զուգերգը նկարչի հա
մար հոգեկան խոկումների ա– 
կունք են։ Իսկ նրա յուրօրինակ 
գեղանկարային լեզուն հնա
բույր չի թվում։ Այն օժտված է 
հավերժի դրոշմով։ Սրանով է 
բացատրվում ցուցահանդեսի 
ա ռաջա ցրած հետ ա քրքրութ 
յունն ու հաջողությունը։ Օրերս 
ստացված լուրով՝ մեկ ամսվա 
ընթացքում, ցուցահանդեսն ու
նեցել է շուրջ քսան հազար այ
ցելու, իսկ գիրք-կատալոգն ար
ժանացել է երրորդ հրատարա
կության։

Իր հուզաթրթիռ, ջերմեռանդ 
ստեղծագործությամբ ու խոր հու
մանիստական ոգով Այվազովս
կին հաստատեց իր ինքնութ
յունն իբրև ազատատենչ իր ժա
մանակաշրջանի իսկական որ
դին։ Նրա «Ծովի պոեզիան» 
լիարժեք արձագանքն է «Հայաս
տան՝ իմ բարեկամ» գաղափա
րական մեկնակետի։
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"՚ ՀԱՅ ՛ ՛ԱՆՎԱ՛Ն՛Ի՛ ՚ ԳԻ ՏՆ՛Ա՛ԿԱՆՆԵՐ

ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, 
արվեստագիտության դոկտոր

ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ԳԻՏՆԱԿԱՆԻ 
ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռուսաստանի Դաշնության 
նախագահ Վլադիմիր Վլադի– 
միրովիչ Պուտինի 3.04.2007 
թվականի հրամանագրով՝ ՀՀ 
ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՌԴ Գիտու
թյունների Ակադեմիայի ար
տասահմանյան անդամ Աեր– 
գեյ Ալեքսանդրի Համբարձու– 
մյանը պարգևատրվել է« ժո– 
դովուրդների բարեկամու
թյան» շքանշանով, որի կա
պակցությամբ «Գիտության 
աշխարհում» հանդեսի ողջ 
խ մբա գրա կա զմն  ի սրտե 
շնորհավորում է մեծանուն 
գիտնականին՝ ցանկանալով 
նրան երկա ր տ ա րիների  
կյանք և բեղմնավոր ստեղծա
գործական աշխատանք։

յս տարվա մարտի 17-ին 
լրացավ հայ ականավոր 
գիտնական, գիտության 

վաստակավոր գործիչ, ՀՀ ԳԱԱ 
ակադեմիկոս Սերգեյ Համբար– 
ձումյանի ծննդյան Ց5–ամյա 
տարեդարձը։ Բազմաշնորհ և 
լայնախոհ, մարդկային վառ ու 
ստեղծագործական ինքնատիպ 
խառնվածքի տեր մտավորակա
նի հոբելյանի շեմին Երևանում 
լույս տ եսավ ակադեմիկոսի 
նկարչական հատընտիր աշխա
տանքներից կազմված «Մտքեր 
և հույզեր՝ գույներով» խորագ
րով պ ա տ կե րա գիր քը , որը

■ Գիտություն

հաճելի անակնկալ էր ինչպես 
գիտական, այնպես էլ արվես
տասեր հանրության համար։ Շա
տերը գիտեն, որ Աերգեյ Ալեք– 
սանդրովիչը արվեստի հարցե
րին քաջատեղյակ, գեղեցիկը 
սիրող ու գնահատող, նրբաճա
շակ անձ է, սակայն քչերին է 
հայտնի, որ իր ազատ ժամերը 
նա նվիրում է նկարչությանը, 
ստեղծագործում՝ վրձինը ձեռ
քին։ «Նա գիտեր, սիրում էր և 
հրապուրված էր կերպարվես
տով։ Երբեմն ափսոսում էր, որ չի 
դարձել գեղանկարիչ»,– խոստո
վանում է վաստակաշատ գիտ
նականը՝ ալբոմը եզրափակող 
կեսլուրջ-կեսկատակ, հեգնասեր 
լեզվով շարադրված սեղմ «Ինք– 
նա մա հա խ ո  սականում» ։ Իր 
նկարները համեստորեն բնու
թագրելով որպես «յուրօրինակ, 
սակայն արվեստի բարձր չա
փանիշներով թույլ» ա շխա 
տանքներ՝ հեղինակը կարծես թե 
կանխավ ներողամտություն է 
հայցում մասնագետներից, թեև 
գաղտնիք չէ, որ պրոֆեսիոնալ 
նկարիչների գործերն էլ հաճախ 
հեռու են «արվեստի բարձր չա
փանիշներից»։ Մինչդեռ Ս. Համ– 
բարձումյանը բավական վարժ 
ձեռք ունի, հմտորեն տիրա

պետում է գծին ու վստահաբար 
ուրվանկարում, օժտված է գու
նային սուր զգացողությամբ և 
կոմպոզիցիոն մտածողությամբ։ 
Նրա գործերում, բնականաբար, 
ն կ ա տ վ ո ղ  ա կ ա դ ե մ ի ա կ ա ն
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■ Քաղաքականություն
« գրա գիտ ութ յա ն» , տ եխ նի 
կական ու կատարողական վար
պետության պակասը փ ոխ 
հատուցվում է մի շարք կարևոր 
արժանիքներով, որոնցից գլխա
վորը հեղինակի անկեղծության 
աստիճանն է։ Ս. Հւսմբարձում– 
յանի փոքրադիր պատկերները՝ 
մեկ շնչով արված, սակայն մին
չև վերջ մտածված, զտված ու 
բյուրեղացած, իսկապես ան
կեղծ և առանձնահատուկ, ի խո
րոց սրտի եկող «խոստովա
նանքներ» են։

Ընդունված է ասել, որ ար
վեստն աշխարհի ճանաչման 
գործիքներից է։ Բայց այն նաև 
արվեստագետի, ստեղծագործ 
անհատի ինքնաճանաչման, ինք– 
նարտահայտման կերպն ու մի
ջոցն է։ Դրանում համոզվում ես՝ 
ծանոթանալով Ս. Հւսմբարձու– 
մյանի նկարներին, որոնք կրում 
են նրա մարդկային բնավորու
թյան ու խառնվածքի, աշխար
հայացքի և աշխարհընկալման 
ուրույն կնիքը։ Հարկ չկա այդ 
նկարները մանրամասն վերլու
ծել, գաղափարական ու կերպա
րային թաքնված շերտեր, այ
լաբանական կամ խորհրդավոր, 
բարդ ու խճճված ենթաիմաստ–

ներ փնտրելու համար։ Ամեն ինչ 
պարզ է և համոզիչ, թեև Ա. 
Համբարձումյւսնի նկարները 
հեռու են իրականության պար
զունակ, պասիվ նմանակումից։ 
Դրանք կերպարվեստի ժամա
նակակից ոգուն համահունչ, 
պլաստիկական ներգործուն ձևե
րով լուծված, դիտողի միտքն ու 
երևակայությունը շարժող, նրան 
տրամադրող և ներշնչող ինքնա
տիպ ստեղծագործություններ 
են, որոնց գաղափարային ու 
կերպարային բովանդակությու
նը հեղինակը վերծանում-մեկ– 
նաբանում է իր նկարներն ուղեկ
ցող՝ թևավոր խոսքի կամ աֆո
րիզմի պես սեղմ և իմաստալից 
« բա ցա տ րա գրերո ւմ» ։ Ահա

դրանցից մի քանիսը. «Գիտու
թյունը հոգևոր և նյութական 
բարիքներ ստեղծող անսպառ 
ուժ է, որը, սակայն, մարդու 
ձեռքում կարող է չարիք դառնալ 
հենց մարդու համար», «Քաղա
քականությունը մերկ կին է, որն 
իր արտաքին բարեմասնություն– 
ներովքողարկում է իր ներքին ա– 
րատները», «Բոլոր ճանապարհ
ները տանում են տաճար, բայց 
դրանք փշոտ են նույնիսկ հա
վատացյալների համար», «Հա
վատը չի այրվում կրակի մեջ։ Հա
վատն անմահ է»,«Մտածողմար
դիկ միայնակ չեն լինում, նրանք 
միշտ իրենց մտքերի հետ են», 
«Սպասումը բազմադեմ է։ Ամեն 
սպասում իր գույնն ունի և իր 
դեմքը»...

Աերգեյ Համբարձում յա նը 
մտածող, դատող, սթափ հայաց
քով աշխարհին նայող վերլու– 
ծաբան է։ Մեզշրջապատողիրա– 
կանության, մեր կյանքում առկա 
լուսավոր ու մութ կողմերի մա
սին, ինչպես և «հավերժ» 
խնդիրների շուրջ մտորելիս նա 
արտահայտվում է գեղարվես
տական անկեղծ ու շիտակ, 
պարզ ու մատչելի, համոզիչ 
լեզվով՝ առանց դիտողին հաճո
յանալու ճիգերի, առանց ավե
լորդ սեթևեթանքի։ Բայց գիտ
նականը նաև նրբազգաց, զգաց
մունքային արվեստագետ է, որի 
նկարներն օժտված են բանաս
տեղծական շնչով ու ներքին, խո–

■ ճանապարհ
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■ Տրամադրություն

րունկ մեղեդայնությամբ։
Սերգեյ Համբարձումյւսնի 

ստեղծագործությունները չեն 
կարող անհաղորդ, անտարբեր 
թողնել դիտողին, քանի որ դրան– 
ցում կա ոչ միայն առողջ բա
նականություն, այլև կենդանի, 
անհանգիստ ոգի, լավատեսու
թյուն։ Այդ ամենը Համբարձում– 
յանի նկարներում դրսևորվում է 
առավելապես գույնի շնորհիվ։ 
Գույների ընտրությունն ու դաշ
նավորումը, դրանց ինտենսիվու
թյան, լարման աստիճանը կապ
ված են ինչպես նկարների բո
վանդակության, այնպես էլ պատ
կերվող երևույթների հանդեպ 
հեղինակի ունեցած վերաբեր
մունքի կամ տվյալ պահին նրան 
համակած զգացումների հետ։ 
Չարագույժ կարմիր, պղտոր դեղ
նավուն ու մռայլ, մթին երանգ
ներով է վերարտադրված 1937 
թվականի մղձավանջային, ար– 
նոտ պատկերը, ալ կարմիր, 
հյութեղ ու «արևահամ» լույսով 
ողողված գույներն են տիրում 
«Բերրիության» մեջ, երկնա
գույն, կանաչ դալուկ տոների, 
պաղ ճերմակների անցումներով

են բնութագրվում «Սպասման 
գույները»...

Որպես կանոն, Ս. Համբար– 
ձումյանի նկարները զուրկ են 
ժանրային ստույգ, խիստ որո
շա րկվա ծ հատկանիշներից։ 
Հիմնականում դրանք ստեղծա– 
բանական ազատ՝ իմպրովիզա– 
ցիոն եղանակով կատարված 
այլաբանական կամ վերացա
կան, աբստրակտ հորինվածք
ներ են։ Ու թեպետ առանձին դեպ
քերում հեղինակն անդրադառ
նում է նաև ավանդական ժանրե
րին՝ բնանկար («Արագած», 
«Հայկական բնանկար», «Չորա
ցած ծառ»), դիմանկար («Դերա
սանի դիմանկարը. Հրաչյա Ներ– 
սիսյան»), նատյուրմորտ («Դի
մակներ»), բայց սրանք ևս այլա
կերպվում ու բազմանշանակ, 
փ ոխ ա բերա կա ն  իմաստ  են 
ստանում։ Երբեմն էլ նկարիչը 
բավարարվում է գրաֆիկական 
սուղ միջոցներով՝ պատկերին 
տալով պլակատային միանշա
նակ, դյուրըմբռնելի հնչողութ– 
յուն («Պաթոլոգիա։ Երկիրն իրա
վունք չունի ձեռքը մեկնած ապ
րելու»)։

Թեև Ա. Համբարձումյանի 
առանձին նկարներում կարելի է 
տեսնել համաշխարհային նոր 
կերպարվեստի ճանաչված վար
պետներ Ջ. դե Կիրիկոյի, ժ. Մի– 
րոյի, Կ. Մալևիչի, Ն. Ոերիխի և 
այլոց կտավները հիշեցնող հե
ռավոր ու մոտ զուգորդություն
ներ, ա յնուհանդերձ դրա նք 
ընդհանուր առմամբ միանգա
մայն ինքնուրույն աշխատանք
ներ են։ Պատկերագրքում զե
տեղված իր լավագույն գոր
ծերից մեկը՝ «Ձգտում» նկարը, 
մեկնաբանելիս Ս. Համբարձու– 
մյանը հետևյալ միտքն է արտա
հայտել. «Ուրիշ լինելը վառ ան
հատականությունների ապրե
լակերպն ու մտածելակերպն է»։ 
Եվ իր ստեղծագործական որո
նումներում նա խուսափում է

արդեն տրորված արահետներից 
ու վաղուց հայտնի ճշմարտու
թյուններից՝ ապավինելով միայն 
սեփական համոզմունքներին և 
սկզբունքներին, գեղեցիկի ու գե
ղեցկության մասին ունեցած իր 
պատկերացմանը։

«Հեռանալիս՝ լույսը մի՜ մա
րիր...»֊ այսպես է կոչվում Ա. Համ– 
բարձումյանի նկարչական ալբո
մում վերատպված վերջին պատ
կերը։ Միտքն ինքնին պարզ ու 
հասկանալի է. բոլորիս կյանքն էլ 
աստիճանաբար, բայց անշեղո
րեն մոտենալու է իր մայրամու
տին, և սերունդների հիշողութ
յան մեջ հարատևելու, ապրած 
օրերն ու տարիները «արդա
րացնելու» արժանավայել միակ 
միջոցը մարդկանց սրտերում ու 
հոգիներում ճրա գ վառելու, 
նրանց մտքերն ու զգացմունքնե
րը ազնվացնելու կամքն ու 
ձգտումն է։ Իր գիտական ծան
րակշիռ, անուրանալի վաստա
կով, հասարակական ակտիվ, 
բեղմնավոր գործունեությամբ ու 
նկարչական աշխատանքներով 
հենց այդ նպատակին է ծառա
յում նաև ակադեմիկոս Սերգեյ 
Համբարձումյանը։

■ Տաճար
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ԳԵՎՈՐԳ ԲՐՈՒՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

Ես մ ի շտ  ա ն ո ւմ  ե մ  ա յն ,
ԻՆՉ ԳԱՎԱՆքտՒՄ ԵՄ,

ԲԱՅՑ ՄԻՇՏ Չէ, ՈՐ ՀԱՎԱՆՈՒՄ ԵՄ ԱՅՆ,
ԻՆՉ ԱՆՈՒՄ ԵՄ...

Տպագրում ենք ականավոր փիլիսոփա,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գևորգ Աբելի Բտւտյանի 
հագեցած և խորհրդածությունների տրամադրող 
ելույթը՝ իր ծննդյան տարեդարձի հանդիսությանը

եծարգո բարեկամներ, 
սիրելի գործընկերներ, 
թանկագին ուսանողներ։

Այսպիսի հանդիսավորությու
նը, հավանաբար, ցանկացած 
մարդու համար, որը պատաս
խան խոսքով պետք է հանդես 
գա, դժվար կացություն է ստեղ
ծում։ Առավել ևս իմ պարագա
յում, քանզի այս հարցում ես 
սկսնակ եմ։ Մտածել եմ՝ ինչպես 
դուրս գա լ այս անելանելի 
վիճակից և ի վերջո ընտրել եմ 
հետևյալ ելքը։ Ինձ դիմել են իմ 
ւիիլիսուիա գործընկերները մի 
շարք երկրներից՝ Հունաստա
նից, Իսրայելից, Աերբիայից և 
այլն, պատասխանել իրենց հար
ցերին, այսպես ասած, հեռակա 
հարցազրույց ունենալ իմ այսօր
վա մտորումների և վաղվա 
ծրագրերի մասին։ Հարցերը 
շատ են։ Ես ընտրեցի դրանցից 
միայն մի քանիսը, որոնց պա
տասխանները ներկայացնում եմ 
ձեզ։

Ովքե՞ր են եղել իմ ուսուցիչ
ները։ Նախ և առաջ ծնողներս։ 
Մայրս և հայրս դաստիարակել

են ինձ լինել մարդասեր, բոլոր 
մարդկանց համարել լավը, քա 
նի դեռ դրան հակասող եզրակա
ցության համար բավարար հիմ
քեր չունեմ, միշտ ձգտել բարիք 
գործել և բարությամբ չեզոքաց
նել մարդկանց վատությունը, 
չկամությունը և այլն։ Ես այդպես 
էլ կողմնորոշում եմ իմ երեխանե
րին, նրանց երեխաներին և երե
խաների երեխաներին, այսինքն՝ 
ծոռներիս, ինչպես նաև ուսա
նողներիս։

Եթե այս հատկությունները 
ընդհանուր էին հորս և մորս հա
մար, ապա հայրս բոլոր հարցե
րում դարձել էր նաև իմ իմաս
տուն խորհրդականը։ Այսօր էլ, 
երբ որևէ խնդիր է առաջանում իմ 
կյանքում, իսկ այն ե՞րբ չի առա
ջանում, ես փորձում եմ պատ
կերացնել, թե ինչպես այդ հարցը 
կլուծեր հայրս, և այդ ձևով էլ 
վարվում եմ։ Եթե ինձ հաջողվում 
է հարցը ճիշտ լուծել, ես դրանով

հորս թողած ժառանգությունն եմ 
ավելացնում։ Եթե ոչ, իմ մտքի և 
գործի անհաջողությանն եմ 
վերագրում։ Այդ պատճառով էլ 
ես ձևակերպել եմ այս հարցում 
իմ կյանքի հավատո հանգանա
կը. իմ մեջ եղած լավը ծնողնե
րիցս է, ինչ, որ վատ է՝ ձեռքբերո
վի է։

Կյանքիս ամենամեծ ուսուցի
չը եղել է Հայրս։

Ինձ համար, և ոչ միայն ինձ 
համար, մեծ ուսուցիչ է եղել իմ 
գիտական ղեկավարը՝ Վ.Ֆ.Աս– 
մուսը, որին Պաստերնակն ան
վանել է «ժամանակակից Ֆա– 
ուստ»։ Հատուկ նշեմ իմ ուսու
ցիչ՝ հայ ժողովրդի մեծագույն 
հանճար Վիկտոր Համբարձում– 
յանին, որի հետ բազմաթիվ 
հանդիպումներ և զրույցներ եմ 
ունեցել դեռևս շատ տարիներ 
առաջ՝ նախքան 1971թ., երբ 
ընտրվեցի Ակադեմիայի թղթա
կից անդամ։ Իսկ հետո՝ 17 տարի
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շարունակ, աշխատել եմ նրա 
հետ Ակադեմիայի նախագահու
թյունում և առ այսօր զարմացած 
ու հիացած եմ նրանով, նրա 
հզոր ինտելեկտով, նրա իմաս
տությամբ, մարդկանց հասկա
նալու ու անսխալ գնահատելու 
ունակությամբ, Մեծերի մեջ նրա 
անսովոր Մեծությամբ։ Այդ 
տասնյոթ տարին իմ գիտական և 
գիտակազմակերպչական գոր
ծունեության լավագույն տարի
ներն են եղել՝ նաև այն պատճա
ռով, որ ես շատ բան սովորեցի 
Վիկտոր Համբարձումյւսնից։

Ովքե՞ր են եղել իմ աշա
կերտները։ Ես սովորել եմ 
շատերից, ոմանք էլ սովորել են 
ինձանից։ Բա ցա րձա կա պ ես 
անկեղծ եմ, երբ ասում եմ, որ 
շատ բան եմ սովորել նաև իմ 
ուսանողներից (էլ չեմ ասում 
աշակերտներից, որն ավելի 
տարողունակ և պ ա րտ ա վո
րեցնող հասկացություն է)։ Իմ 
ա սպ իրա նտ ներից , ա ռաջին 
հերթին, այս հա նդիսա վոր  
պահին պետք է հիշեմ Տիգրան 
Պետրոսյանին, որի ինտելեկ– 
տուալ կարողության ճանաչո
ղությունը ինձ էր վիճակված։ Ես 
ամենայն պատասխանատվու
թյամբ հայտարարում եմ, որ Տիգ
րան Պետրոսյանը ավելի քան 
արժանի է դասվելու հայոց հան
ճարների շարքը։

Ամեն անգամ ինձ երջանկութ
յուն է պատճառում իմ ուսանո
ղուհի Աննա Ամիրխանյանին 
հիշելը, որին «բախտ չունեցա» 
ընդունել ասպիրանտուրա, քա 
նի որ հինգերորդ կուրսում ներ
կայացրած դիպլոմային աշխա
տանքը հանձնարարեցի պաշտ
պանության՝ գիտության թեկ
նածուի աստիճանի հայցման 
համար, և նա 22 տարեկան 
հասակում ստացավ այդ գիտա
կան աստիճանը։ Դա իր նախա
դեպը չուներ նախկին Խորհր
դային Միության տարածքում և,

թերևս, ողջ Եվրոպայում։ Ես 
այսօր էլ ունեմ մի շարք տա
ղանդավոր ուսանողներ, որոնց 
անունները չեմ տալիս նրանց 
վնասելու մտավախությունից։ Ոչ 
արժանավորները արժանավոր
ներին չեն սիրում, եթե անգամ 
գտնվում են իրենց վերելքի տար
բեր աստիճաններում։ Հիշենք 
Ավ.Իսահակյանի խոսքերը. «Տա
ռապանքս փորձ ունի»։

Այն հարցին, թե որո՞նք են իմ 
ամենալավ գրքերը, ես պա
տասխանել եմ՝ իմ երեխաները։ 
«Իմ երեխաներ» ասելով, ես նկա
տի ունեմ, ոչ միայն իմ երկու 
դուստրերին, այլև հինգ թոռնե
րիս և երկու ծոռներիս։ Հուսով 
եմ՝ վերջիններիս խումբը դեռ 
խիստ կընդարձակվի։

Ամերիկացի իմ գործընկերնե
րից մեկին՝ պրոֆեսոր Կրոսերին, 
մի անգամ հարցրի, թե ինչու չի 
ցանկանում երեխաներ ունենալ։ 
Պատասխանեց. «Հայրս ասում 
էր, որ կյանքի առաջին կեսի ըն
թացքում տառապել է ծնողների 
պատճառով, իսկ երկրորդ կեսի 
ընթացքում՝ երեխաների պատ
ճառով»։ Ասաց և զգացի, թե 
կարծում է՝ գոհ եմ իր պատաս
խանից։ Մինչդեռ իմ արձագան

քը հետևյալն էր. «Կյանքիս առա՛
ջին կեսի ընթացքում ես երջա
նիկ էի ծնողներիս շնորհիվ, երկ
րորդ կեսի ընթացքում՝ երջանիկ 
եմ երեխաներիս շնորհիվ»։ Զար
մացած հարցրեց. «Բայց մի՞թե 
երեխաներդ քեզ  անհանգստու
թյուն չեն պատճառել, դժվարու
թյուններ չեն առաջացրել...»։ 
Չթողեցի, որ շարունակի թվար
կումը, պատասխանեցի. «Ամեն 
ինչ էլ եղել է։ Սակայն դրանք այն 
գինն են, որ ես վճարել եմ 
երեխաներիցս ստացած երջան
կության համար»։

Ցավում եմ միայն այն բանի 
համար, որ գրքերս ավելի շատ 
են, քան երեխաներս իրենց երե
խաներով։ Շատ կցանկանայի 
հակառակը լիներ։

Իսկ ո՞րն է այն զուտ գիտա
կան հաջողությունը, որից դուք 
բավարարվածություն եք զգում։ 
Որպեսզի այդ հարցին պատաս
խանեմ, պետք է նշեմ անհաջո
ղություններս, որոնց կհակադ
րեմ հաջողություններս։

«Սոփեստությունը որպես 
արդի պատերազմի հրձիգների 
զենք»։ Այն «խմբագրել» էր մի 
տիկին, որի անունը մինչև հիմա 
էլ հիշում եմ, չնայած հոդվածի
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7 ի  դ ե պ ...

նի խանգարումների առա
ջացումը կախված է մարդու 
կրթվածության մակարդակից և 
սեռից։ Ավելի կրթված կանայք 
սովորաբար հանգիստ են քնում, 
իսկ մտավորապես զարգացած 
տղամարդիկ, ընդհակառակը են
թակա են անքնության։ Այսպի
սին է գիտական մի հետազոտու
թյան հիմնական եզրակացութ
յունը, որի արդյունքները հրա
պարակվել են բրիտանական 
«Համաճարակագիտություն և 
հասարակական առողջապա
հություն» հանդեսում։

Հետազոտությունը հիմնված 
է Թայվանի 15 տարեկանից 
բարձր մոտ 40 հազար բնակիչ
ների կյանքի ուսումնասիրութ
յան վրա։ Գիտնականները հաշ
վի են առել նրանց քաղա քացիա 
կան կացությունը, մասնագի
տությունը, կրթությունը, եկա
մուտը և ընտանիքի 15 տարե
կանից ցածր անդամներիքանա– 
կը։

Հետազոտությունները ցույց 
են տվել, որ կրթված կանայք գե
ղեցիկ սեռի մնացած ներկա
յացուցիչների համեմատութ
յամբ, որպես կանոն, ավելի հազ
վադեպ են տառապում անքնու–
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թյամբ։ Ուժեղ սեռի պարագայում 
այդ կախվածությունն ունի հա
կառակ պատկեր։ Քնի խանգա
րումներն ավելի բնորոշ են 
կրթված տղամարդկանց, իսկ 
նրանց այն եղբայրակիցները, 
որոնք մտավոր իմաստով ավելի 
պակաս են զարգացած, ունեն 
հանգիստ քնելու միտում։

Զեկույցի հեղինակներն անհ
րաժեշտ են համարել ծանոթաց
նել հասարակությանն իրենց 
որոշ եզրակացություններին։ 
«Նախ՝ սեռային տարբերութ
յունները անքնության հարցում 
կարող են որոշվել հիմնականում 
կենսաբանական ժառանգական 
տարբերություններով։ Իսկ սո
ցիալական գործոնները կարող 
են աննշան դեր խաղալ։ Անքնու
թյան հարցում սեռային տարբե
րությունները հասկանալու հա
մար հարկավոր Է անցկացնել 
լրացուցիչ հետազոտություն
ներ»,– նշել են գիտնականները։
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հրապարակումից անցել Է ավելի 
քա ն  կես դար։ Նա տիկին 
Կազյուրան Էր, որի գրասենյակը 
գտնվում Էր ոչ թե “Տօոթօօեւ 
Փւ՜տօշօՓ՝՜ա”–ի. այլ "Ոթ38,գ3”–ի 
խմբագրությունում։ Տիկին Կազ– 
յուրայի ձեռագիրը ես տեսա նաև 
“8օոթօշեւ ՓաւօշօՓսա՚՚-ի հրա

պարակած այլ հոդվածներում։ 
Նա ինձ հիշեցնում Է Մոպասանի 
«Սիրելի բարեկամ» վեպի հե
րոսուհուն, որի առաջին և երկ
րորդ ամուսինները լրագրողներ 
Էին. նրանց հոդվածները չէին 
տարբերվում իրարից, քանի որ 
խմբագրվում էին միևնույն տիկ

նոջ ձեռքով։
Իսկ թե ինչպես էր խմբագրել, 

ես կասեի՝ աղավաղել «խմբա
գիրս» իմ հոդվածը, ցույց է տա
լիս այն հանգամանքը, որ, երբ 
ես «ոտքի կանգնեցի», հոդ
վածիս բնագիրը հրատարակեցի 
նույն “Տօոթօօեւ Փ ^ 0001̂ 1™” 
ամսագրում, որպես արդեն հրա
տարակվածի հետ առնչություն 
չունեցող հոդված։

Եթե այս երկու պատմութ
յունն իմ անհաջողությունն են 
վկայում, ապա իմ բավարւսրվա– 
ծությունը տեղի ունեցավ տարի
ներ հետո, որի ընթացքում նույն 
ամսագրում հաջորդաբար մի 
քանի հոդվածներ հրատարա– 
կելուց հետո ես հասա այն 
վիճակին, որ իմ հերթական 
հոդվածը հրատարակելուց ա– 
ռաջ ամսագրի խմբագրությու
նից Երևան էին զանգահարում և 
հարցնում ինձ, թե, օրինակ, մի 
ինչ-որ նախադասությունից հե
տո կա «կետ և ստորակետ», դա 
այդպես թողնել, թե փոխարինել 
«կետով», կամ«ստորակետով»։

Դա ես համարում եմ իմ 
ամենամեծ հաջողությունը։

Ինչպե՞ս Եմ ես տեսնում փի
լիսոփայությունը XXI դարում 
հարցի պ ա տ ա սխ ա նը  պար
բերաբար տրվում է “1\16\«տ յոՃ 
\/ւ6^տ”–ի էջերում։ Այդ հարցը 
ձևակերպվել է իմ և հավանու
թյան է արժանացել Փիլիսոփա
յության միջազգային ակադե
միայի (ՓՄԱ) կողմից։ Ակադե
միայի առաջին միջազգային 
գիւոաժողովի թեման դա էր։ Երկ
րորդ գիտաժողովն Աթենքում 
կշարունակի այդ խնդրի քննար
կումը։ Դրանով ժամանակակից 
փ իլիսոփ ա յա կա ն ա շխա րհի 
սերուցքի ուժերովձևավորվում է 
պրոգնոստիկական փիլիսոփա
յությունը՝ որպես ուղղություն։ 
Այն հնարավորություն է տալիս 
հետազոտողներին դիտարկել 
դարիս փիլիսոփայական դեմքը
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և եզրահանգումներ անել սո
ցիալական և քաղաքական աշ
խարհում ձեռնարկվելիք միջո
ցառումների մասին։ Խնդրի լուծ
մանն են ներգրավվել 36 երկրնե– 
րից Փիլիսոփայության միջազ
գային ակադեմիայի շուրջ 80 ա– 
կադեմիկոսներ։ Շատ կարևոր է, 
որ Ակադեմիային կից ստեղծ
ված է Երիտասարդ հետա– 
զոտողների ընկերակցություն, 
որի անդամներն ակադեմիկոս
ների հետ հավասար իրավունք
ներով լծվել են այդ կարևոր 
գործին։ Ուսանողների մասնակ
ցությունը գիտական ա շխա 
տանքներին ես համարում եմ 
ՓՄԱ կարևորագույն խնդիրը և 
փիլիսոփաների հերթափոխու
թյան անհրաժեշտ պայմանը։

Ես այժմ անցնում եմ իմ պա
տասխան ճառի եզրափակիչ 
մասին, որն իր ծավալով շատ չի 
տարբերվում նախորդից։

Լրագրողները մի անգամ նկա
տում են, որ դանիացի հայտնի 
ֆիզիկոս Մաքս Բորնի առանձ
նատան վերնաճակատին պայտ 
է փակցված։ Հարցնում են՝ ար
դյոք ֆիզիկոսը հավատում է, որ 
այն երջանկություն է բերում։ «Ես 
չեմ հավատում, սակայն ասում 
են, թե այն երջանկություն է 
բերում ոչ միայն նրանց, ովքեր 
հավատում են, այլև նրանց, 
ովքեր չեն հավատում», -  հնչում 
էպատասխանը։

Ձևափոխելով նշանավոր ֆի
զիկոսի խոսքերը՝ կարող եմ 
ասել, որ հոբելյանի նշումը 
առաջացնում է ոչ միայն նրանց 
շնորհակալության զգացումը, 
ովքեր ձգտում են հոբելյանի 
իրա կա նա ցմա նը , այլ նաև 
նրանց, ովքեր հրաժարվում են 
իրենց հոբելյանը նշելուց։ (Իսկ 
ես այս վերջինների թվին եմ 
պատկանում, անցած 80 տա
րիների ընթացքում, իմ վճռական 
խնդրանքով, ոչ մի անգամ իմ 
ծննդյան օրը չի նշվել ոչ միայն

"՚ ՀԱՅ ՛ ՛ԱՆՎԱ՛Ն՛Ի՛ ՚ ԳԻ ՏՆ՛Ա՛ԿԱՆՆԵՐ

հասարակական, 
պետական ձևով, 
այլ անգամ իմ 
տանը՝ տ խ րո ւ
թյամբ համակե
լով ընտանիքիս 
ա ն դ ա մ ն ե ր ի ն ։
Զգում եմ մեղքս։
Սակայն զգում եմ 
նա և , որ եթե 
կ յա նքս  նորից 
ս կ ս ե ի ,  ն ո ւ յն  
ձևով կվարվեի)։
Այսօր այս հան
դիսության կազ
մակերպիչները 
հաղթեցին ինձ։
Ե ս շ ն ո ր հ  ա– 
կալություն եմ հայտնում նրանց, 
մա սնա վորա պ ես  Տ եսական 
փիլիսոփայության և տրամա
բանության ամբիոնի իմ երիտա
սարդ սաներին, ովքեր ինձ հետ 
համաձայնում էին, բայց գործե
լով իմ ասածին հակառակ, ջանք 
ու եռանդ չէին խնայում այսօր 
ինձ այս մտամոլոր վիճակի մեջ 
տեսնելու համար։ Ես չեմ կարող 
և չեմ էլ ուզում տխրել, երբ տես
նում եմ նրանց ուրախությունը։

Ես շնորհակալ եմ աշխարհից, 
որ համալսարանում կա Փիլի
սոփայության և հոգեբանության 
ֆակուլտետ, որի ծնունդը, իմ ըն– 
կալմամբ, մեր փիլիսոփաների, 
այդ թվում և իմ, վերածնունդն է։ Ա– 
ռիթից օգտվում եմ կոչ անելու իմ 
գործընկերներին՝ չբավարարվել 
ձեռք բերած բարձունքներով, այլ 
նվաճել իմա ստ ա սիրութ յա ն 
յոթերորդ երկինքը։

Իմ ե ր ա խ տ ա գ ի տ ո ւթ յա ն  
խոսքն եմ հնչեցնում Երևանի 
պետական համալսարանի ղե
կավարության հասցեին, որը 
դարձավ այս արարողության 
գլխավոր մեղսակիցը՝ թերևս, 
սանձահարելով անսանձ դասա
խոսի առերևույթ թվացող կամա
կորությունը։

Իմ շնորհակալության խոսքն 
եմ ուղղում բոլոր նրանց, ովքեր

աշխարհի տարբեր երկրներից 
շնորհավորանքներ են ուղար
կել։ Չեմ թաքցնի, որ ինձ տրված 
նրանց գնահատականները հա
ճելի զգացմունքներ են առա
ջացնում իմ անվրդով հոգեկան 
աշխարհում։ Բայց ուզում եմ հա
վատացնել ձեզ, որ ես հուզվում 
եմ, երբ Ղարաբաղի Հանրապե
տության պաշտպանության նա
խարարը, որը ոչ միայն բարձ
րաստիճան գեներալի կոչում ու
նի, այլ նախ և առաջ զինվոր է ու 
քաջամարտիկ, գրում է. «Ձեր յու
րաքանչյուր ստեղծագործական 
նվաճում գիտության բնագավա
ռում մեր ժողովրդինն է, հետևա
պես նաև մեր բանակինն ու զին– 
վորինը»։

Ես շնորհակալ եմ Լոնդոնի 
Դիվանագիտական ակադեմիա
յի պրեզիդենտ պրոֆեսոր Մորե– 
ին այդ ակադեմիայի հիմնադիր– 
անդամների մեջ ինձ հատուկ 
նշանակություն տալու համար և 
երախտապարտ եմ այն բանի 
համար, որ նա առիթը բաց չի 
թողնում՝ հատկապես 1915 թ. 
հայ ժողովրիդի ողբերգությունը 
առանձնացնելով որպես քսա 
ներորդ դարի ամենադաժան 
ցեղասպանություն։ Դա այն դեպ
քում, երբ համաշխարհային որոշ 
քաղաքական գործիչներ քա ղա 
քական նկատառումներով խու–
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ափում են «ցեղասպանություն» 

որակավորումն օգտ ա գործե
լուց։

Ես թերահավատությամբ եմ 
վերաբերվում համաշխարհային 
չափանիշների այն գովեստնե
րին, որոնք նշված են բազմաթիվ 
ուղերձներում։ Սակայն ուզում 
եմ լիովին հավատալ դրանց, երբ 
իրենք՝ համաշխարհային մեծու
թյան գիտնականները, գրում են, 
որ այդ գովեստները գումարվում 
են հայ ժողովրդի փառքին և, 
իրենց խոսքերով ասած՝ «բազ
մապատկում Հայաստանի փառ
քը», «նպաստում Հայաստանի 
հոգևոր վերածննդին»։ Այսպիսի 
մեկնաբանություններից հետո 
ինչպես չընդունել նրանց գո
վեստները Լւ երախտապարտ 
չլինել նրանց։

Ես հա ճո ւյքով  եմ 
կատարում մի պար
տականություն ևս. 
սրտաբուխ շնոր
հակալություն եմ 
հայտնում Երևանի 
պետական համալսա
րանի ռեկտ որատին՝ 
ինձ համալսարանի ոսկե 
մեդալով պարգևատրելու 
համար, ՀՀ Կրթության և գի 
տության նախարարությանը՝ նա
խարարության ոսկե մեդալով 
պարգևատրելու համար, Հա
յա ստ ա նի  պ ետ ա կա ն ճա ր 
տ ա րա գիտ ա կա ն  հա մա լսա 
րանի ռեկտորատին՝ ոսկե մե
դալով պարգևատրելու համար, 
Ռուս-հայկական (սլավոնական) 
պետական համալսարանի ռեկ
տորատին՝ պատվավոր դոկտո
րի աստիճան շնորհելու համար, 
Երևանի ճա րտ ա րա պ ետ ա –  
կա ն-շինարարական համալ
սարանի ռեկտորատին՝ ավելի 
վաղ, պատվավոր պրոֆեսորի 
կոչում շնորհելու համար, Հա
յաստանի Հանրապետության Ազ
գային ժողովի նախագահին՝ 
Շնորհակալագրով պարգևատ
րելու համար։ Հավաստիացնում 
եմ ձեզ, որ իմ ստացած պար
գևների մեջ դրանք բացառիկ 
արժեք ունեն։

Ես հասկացա նաև, որ փիլի
սոփայության տեսության բնա
գավառում ես ինչ-որ բան եմ 
արել, որ միավորել է իմ ինչպես 
հայաստանյան, այնպես էլ ար
տասահմանյան գնահատողնե
րին։ Իսկ համախոհներին միաց
նելը ինչքան դժվար, այնքան էլ 
հաճելի առաքելություն է։

Սակայն չմոռանանք, որ փի
լիսոփայությունը ոչ միայն տե
սություն է, այլև գործունեութ
յուն, որոնք, ի դեպ, սերտ միա
հյուսված են։ Ուշադրությունս 
բևեռելով վերջինի վրա՝ ես 
կցանկանայի նշել Հայոց փիլի
ս ոփ ա յա կա ն  ա կա դե միա յի  
ստեղծումը, որի 20-ամյա հո

բելյանը կա
րելի է նշել հաջորդ 

տարի, և որը աշխարհում 
գործող  փ իլիսոփ ա յա կա ն 

ակադեմիաներից ամենահինն է։ 
Չլիներ Վիկտոր Համբարձում– 
յանի ակտիվ մասնակցությունը, 
դժվար թե պատիվ ունենայինք 
այդպիսի Ակադեմիա ունենալ։ 
Ավելին, այդ Ակադեմիայի աշ
խարհահռչակ արտասահման
յան անդամների ցանկությամբ և 
օգն ո ւթ յա մբ  հա յոց հողում 
ծնունդ առավ աշխարհում առա
ջին Փիլիսոփայության միջազ
գային ակադեմիան, որի առա
ջին գիտական նստաշրջանը տե
ղի ունեցավ մի քանի ամիս ա– 
ռաջ, և արձագանքները ամսա
գրերում ու թերթերում Լեհաս
տանից ու Աերբիայից սկսած 
մինչև Կանադա և այլուր, այսօր 
էլ շարունակվում են հնչել։ 
Չլիներ պետական այրերի հո
վանավորությունը և բազմակող
մանի աջակցությունը, հազիվ թե

հնարավոր լիներ ապահովել այդ 
Ակադեմիայի գործունեությունը 
և միջազգային համբավը։ Ինձ 
հաճելի է իմ ունկնդիրներին 
հայտնել, որ այդ Ակադեմիայի 
համապրեզիդենտ հույն ւիիլի– 
սոփա (ի դեպ, Աթենքի համալ
սարանի պատվավոր ռեկտոր) 
Եվանգելոս Մւսութսոպոուլոսի 
հաղորդման համաձայն՝ այս 
տարվա նոյեմբերին Աթենքում 
տեղի կունենա Ակադեմիայի 
երկրորդ միջազգային գիտա– 
ժողովը՝ Հայաստանում տեղի 
ունեցած գիտաժողովի նմանա
կությամբ։

Եվ վերջապես, ի խորոց սրտի 
երիցս շնորհակալություն եմ 
հայտնում այսօրվա մեր հա

վաքի բոլոր մասնակիցնե– 
րին, որոնք իրենց առօր

յա հոգսերին մեկն էլ 
ա վելացրեցին։ 

Դա ինձ չի 
կարող չմտա

տանջել։ Մխի
թարվում եմ նրա

նով, որ շատերի հա
մար առիթ էր տես

նելու համալսարանի 
նոր մասնաշենքը, որի 

վերջին հարկում իր բույնն է 
դրել հայոց փիլիսուիաների 

նոր սերունդը։ Ի դեպ, նկատեմ, 
որ համալսարանի շենքի նախա
գծում, որն իրականացավ շուրջ 
կես դար առաջ, կենտրոնական 
շենքն ամրագրված էր որպես 
փիլիսոփայության ֆակուլտետ։ 
Ուրիշ ոչ մի ֆակուլտետի անուն 
չկար։ Մեր նախնիները միշտ էլ 
մեծ հ ա ր գ ա ն ք  են տ ա ծե լ 
փիլիսոփայության նկատմամբ։ 
Այսօրվա սերունդը պ ետ ք է 
լիովին ժառանգի Դավիթ Ան
հաղթի ավանդույթները և բազ
մապատկի նրա փառքը հա
մաշխարհային չափանիշներով։

Ի վերջո հայցում եմ ձեր 
ներողամտությունը երկար խո
սելուս համար, երկար ժամանակ 
չէի խոսել։
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պատ մում է ա վա գ  եղբա յրը
ղբորս ճանաչողները 
նրան շատ են սիրում...» 
Նրա կրտսեր եղբայրը 

Հռոմի պապ Բենեդիկտոս )0/1–ն 
է։

ժամատան ուսուցիչ Գեորգ 
Ռատցինգերը պատմում է կաթո
լիկ աշխարհի ղեկավարի ուժի, 
նախասիրությունների և երի
տասարդության մասին։ 81–ամ– 
յա Գեորգ Ռատցինգերը Ռե– 
գենսբուրգի տան հյուրասենյա
կում նստած անհամբեր սպա
սում է հաղորդագրությանը։ 
Նրան սենյակում շրջապատում 
են աստվածամոր արձանիկներ, 
պատերին կախված պաշտա
մունքի առարկաներ՝ խաչեր, 
մոմեր։ Դիմացը կախված է Հով
հաննես Պողոս 11–ի լուսանկարը։

Վերջապես ստացվեց հաղորդա
գրությունը, որին տնամերձ բա
կում սպասում էին նաև մի խումբ 
լրագրողներ Կոլումբիայից, Խոր– 
վաթիայից, Գերմանիայից, Իտա
լիայից և երկրներից։

«Երբ ստացա հաղորդագրու
թյունը, փոքր-ինչ շփոթված էի, 
ես չէի սպասում։ Դա ոչ միայն ըն
տրություն էր քվեարկությամբ, 
այլ նաև միացում Աստծո հետ, 
որին իմ եղբայրը միշտ ձգտել 
է»,– ասում է Բենեդիկտոս ճ\/1–ի 
եղբայրը։

Գեորգ Ռատցինգերի տնտե
սուհին՝ Ագնես Հայնդլին, որը 
շուրջ 10 տարի աշխատում է նրա 
մոտ, նախօրեին արդեն գու
շակել էր ընտրությունների նման 
ելքը, իսկ ինքը՝ ապագա պապը,

ծիծաղել էր այդ կանխագուշակ
ման վրա։ Գեորգ Ռատցինգերը 
հեռուստացույցով էր դիտում 
այն պահը, երբ եկեղեցու տա
նիքից բարձրանում էր սպիտակ 
ծուխը։ «Ես տեսնում էի միայն լո
ղացող պատկերներ, վերջերս 
աչքերս ինձ դավաճանում են։ 
Բայց մարդիկ ասում են, որ եղ
բայրս իրեն շատ անկաշկանդ է 
պահել։ Նա 10 տարի առաջ ա– 
ռողջական խնդիրներ ունեցավ, 
իսկ այսօր նա իրեն շատ ավելի 
լավ է զգում և, հույս ունեմ, բա
վականաչափ ուժ ունի իր առջև 
դրված պարտականությունները 
կատարելու համար»,– պատմում 
է Գեորգ Ռատցինգերը։

Բենեդիկտոս >օ1/1–ը ծնվել է 
1927 թ. ապրիլի 16-ին Մարկթ–
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՚"

2005 թ ապրիլի 19. Բենեդիկտոս ճ\/1–ը պապ է Գեորգ և Ջոզեֆ Ռատցինգերները։ Մեծ եղբայրը
հռչակվում Սուրբ Պետրոսի հրապարակում։ ժամանել էր Հռոմ՝ մասնակցելու արարողությանը։

լում՝ Ավստրիայի սահմանա
գծին։ Մեծացել է Թրաունշթւսյ– 
նում, որտեղ ծնողները 30-ական 
թվականներին գյուղական փոք
րիկ տնակ էին գնել։ Հայրը ոստի
կանապետ էր։ Երեք Ռատցին– 
գերներից անդրանիկը Գեորգն է, 
միջնեկը՝ Մարիան, և վերջապես 
ամենափոքրն ու ամենասիր– 
վածը՝ Յոզեֆը։ Մարիան Յոզեֆի 
հոգևոր աստիճանացման բոլոր 
փուլերում ուղեկցել է եղբորը և 
վարել նրա տնային տնտեսութ
յունը։ Գեորգը ասում է, որ իրենց 
տանը խստակյաց էին, հեռու ճո
խությունից, ուրախացել են 
միայն համեստ մանրուքներով,

և որ շոկոլադը իրենց համար ար
քայական հաճույք է եղել։ Պա
տանի հասակում Յոզեֆը ուզում 
էր կարդինալ դառնալ, բայց այդ 
ցանկությունը տևեց ընդամենը 8 
օր, 9-րդ օրը՝ հայրական տան 
պատերը վերանորոգելուց հե
տո, նա արդեն նախընտրում է 
ներկարար դառնալ։ Բավական 
էր, որ որևէ մեծահասակ նրան 
հարգանք ներշնչեր և Յոզեֆն իր 
առջև նպատակ էր դնում տիրա
պեւոել նրա մասնագիտությանը։ 
Նա միշտ շատ աշխույժ և նախա
ձեռնող էր։ «Յոզեֆը ավելի խո
հուն, հանգիստ ու սառնասիրտ 
էր, քան ես։ Իհարկե, մենք նաև 

վիճում էինք։ Եվ այդ
պես էլ պետք է լիներ, չէ 
որ մենք շատ տարբեր 
էինք։ Նա բազմակող
մանիորեն էր զարգա
ցած և կապված բնու
թյանը։ Ծննդյան տոնե
րին նա թավշե արջուկ– 
ներ, շուն կամ բադիկ
ներ էր ստանում, ես՝ 
նրան հակառակ՝ մա
տիտների կամ գործիք
ների արկղիկ։ Մեր 
տարբերություններից 
մեկն էլ այն էր, որ նա 
չէր հետաքրքրվում ե– 
րաժշտությամբ այն
պես, ինչպես ես»,– 
պ ա տ մո ւմ  է Գեորգ

Ռատցինգերը։ Մինչ երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմը 
երկու եղբայրներն այցելում էին 
ա ր ք ե  պ ի ս կ ո պ ո ս ա կ ա ն  
ճեմարան։ Հայր Ռատցինգերը 
թունդ հականացիստ էր և իր 
երեխաներին դաստիարակել էր 
կրոնասիրական ոգով։ Բայց, 
ա յն ո ւա մենա յնիվ , 1941 թ. 
Գեորգը, այնուհետև 1944 թ. նաև 
Յոզեֆը զ ո ր ա կ ո չ վ ո ւմ  են 
հիտլերյուգենդ, որտեղ պետք է 
նա  խ ա պ ա տ  ր ա ս տ վ ե ի ն  
բանակա յին ծառա յութ յանը։ 
Հռոմի պապի ընտրությունից 
մեկ շաբաթ առաջ այս փաստը 
հրապա րակվեց անգլիական 
մամուլում։ Յոզեֆ Ռատցինգերը 
իր ինքնա կենսա գրա կա նում  
գրում է, որ ինքնա կա մ չի 
զորակոչվել, և եղբոր հետ միա
սին դեմ լինելով Հիտլերին՝ եր
բեք չեն ծառայել նացիստներին։ 
Պատերազմից հետո երկու եղ
բայրներն էլ Ֆրայզինգում և 
Մյունխենում ուսանում են աստ
վածաբանություն։ 1951 թ. եղ
բայրները միաժամանակ հոգևո
րական են ձեռնադրվում, որից 
հետո նրանց ճանապարհները 
բաժանվում են։ Գեորգն իր ուղին 
շարունակում է որպես հոգևո
րական երաժիշտ։ Յոզեֆն՝ այդ 
խ որա թա փ ա նց  վերլուծողը, 
դառնում է դոգմատիզմի և աստ
վածաբանության պրոֆեսոր։

Բենեդիկտոս ճ\/1–ի առաջին զանգվածային 
ծիսակատարությունը. Քրիստոսի մարմինը 
խորհրդանշող հացը Սրբազան հայրը պահել է 
գլխավերևում՝ ի նշան փոխակերպության։ 
Նա մաղթում է, որ «աղքատությունը և ցավը» 
փոխակերպվեն խաղաղության և առաջընթացի։
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Նա դա սա վա նդել է Բոննի, 
Մյունստերի, Թյուբինգենի հա
մալսարաններում։ Մինչ առաջին 
անգամ Հռոմ կանչվելը՝ 1962 թ., 
ուղեկցել է Քյոլնի կարդինալ 
Ջոզեֆ Ֆրինգին, որը մասնակ
ցելու էր Վատիկանի II եկեղե
ցական հավաքին։ Աստվածա
բանության «ադամանդը» շատ 
արագ և հսկայական քայլերով 
ա ռա ջ է շա րժվե լ մա սնա 
գիտական ոլորտում։ 1977 թ. նա 
Հռոմի պապ Հովհաննես - Պողոս 
11–ի կողմից նշանակվում է 
Մյունխենում և Ֆրայզինգում 
արքեպիսկոպոս։ Դրանից մեկ 
շաբաթ անց ստանում է կարդի
նալի աստիճան, իսկ պաշտոնա
կան նման բարձրացման համար 
Ջոզեֆը շատ երիտասարդ էր։ 
1981 թ. պապը նրան նշանակում 
է եկեղեցական համայնքների 
ղեկավար՝ ամրապնդելու կաթո
լիկական դավանանքի պաշտ
պանության և մեկնաբանության 
գործը։ Այսպիսով՝ Ջոզեֆ Ռատ
ցինգերը դառնում է երկրորդ մար
դը պապից հետո։ 2005 թ. Ջոզեֆ 
կարդինալ Ռատցինգերը իր 
պաշտոնակիցների կողմից ըն
տրվում է կաթոլիկ եկեղեցու 265– 
րդ պապ՝ Բենեդիկտոս XVI ան– 
վամբ։

"՚ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

շ ա տ  
շրջահայաց։ Եթե աշխարհում 
նման մարդիկ շատ լինեին, ապա 
ամեն ինչ պարզապես հրաշալի 
կլիներ»,– նշում է Գեորգը։

Պապին վերաբերող 10 
հետաքրքրաշարժ հարցեր

1. - Որքա՞ն շնորհավորանք
ներ Են ստացվել պապ ընտրվե
լու առթիվ։

- Բենեդիկտոս ճ\/1–ը իր 
էլեկտրոնային հասցեի բա
ցումից 48 ժամ անց՝ արդեն ստա
ցել էր 56000 նամակ։

2. - Ովքե՞ր Են նրա մերձւսվո– 
րագույն աշխատակիցները։

֊Բենեդիկտոս ճ\/1–ի մոտ բազ
մաթիվ վստահելի աշխատակից
ներ են մնացել Հովհաննես– 
Պողոս 11–ի աշխատակազմից։ 
Անգելո Սոլանոն՝ 77 տարեկան, 
երկրորդ մարդն է Վատիկանում։ 
Բարձրաստիճան Ջեյմս Հւսրվեյը՝ 
55 տարեկան՝ պապի աշխատա– 
կազմի ղեկավար հոգևորական 
է։ Ջիովաննի Լյապոլոն՝ 70 տա
րեկան, Բենեդիկտոս ճ\/1–ի ար
տաքին գործերի նախարարն է։ 
Եպիսկոպոս ՍտանիսլավՋիվիչը՝ 
65 տարեկան՝ Հովհաննես-Պո֊ 
ղոս 11-ի ա նձնա կա ն  քա ր 
տուղարը, շարունակում է աշ– 
խատելնաևնոր պապի հետ։

3. –Ո՞վ է նրա կյանքում ամե
նանշանակալի կինը։

֊Ինգրիդ Շտամւիա՝ 55 տարե

կան՝ նրա տնային տնտեսուհին, 
Հ ա մ բ ո ւր գ ի  ե ր ա ժ շտ ա կ ա ն  
դպրոցի նախկին պրոֆեսորը։

4. - Աոաջին ճամփորդու
թյունը՝ պապ ընտրվելուց հե
տո։

֊Ընտրվելուց շատ կարճ ժա
մանակ անց նա մասնակցեց 
Քյոլնում երիտասարդների մի
ջազգային օրվան նվիրված մի
ջոցառմանը։

5. –Որքա՞ն է վաստակում 
պապը։

֊Նա դրամ չի ստանում։ Ահա
վասիկ այն ամենը, ինչով ապա
հովվում է պապը՝ սնունդ, հա
գուստ, բնակարան, աշխատա– 
կազմ, ինչպես նաև բջջային հե
ռախոս և գրքեր։

6.–Պսւպնունի՞արձակուրդ։
֊Այո՜, միջին հաշվով՝ տարե

կան 14 օր, որը նա հիմնակա
նում անցկացնում է ամառային 
նստավայրում՝ Գաստելգանդոլ– 
ֆում (Իտալիա)։

7. ֊Ինչպիսի՞ն է Բենեդիկ
տոս ^1–ի առողջական վիճա
կը։

- 90-ականների սկզբին երկու 
անգամ եղել է հիվանդանոցում։ 
1991 թ. ունեցել է արյան զեղում, 
որը ազդել է ձախ աչքի տեսողու
թյան վրա։

8. - Արդյո՞ք Վատիկանում 
գերմաներենը պաշտոնական 
լեզու կդառնա։

« Ջ ո զ ե ֆ ը  
նույնքան զգաց
մո ւն քա յի ն  չէ, 
որքան Հովհան– 
նես-Պողոս 11–ն 
էր։ Նրա ուժը հո
գևոր տ եսո ւթ 
յունների վերլու
ծության բացա
սական և դրա
կան արտաքին 
ա զդե ցո ւ թյուն– 
ների գնահատ 
ման մեջ է։ Նա 
փ ո ք  ր - ի ն չ 
ամաչկոտ է, բայց

Արքեպիսկոպոս Պիերո Մարինին հանդերձավորում է 
պապին թիկնոցով։ Թիկնոցի 5 խաչերը խորհրդան
շում են Հիսուս Քրիստոսի սպիացած վերքերը։

Պապը հավատացյալների 
բազմությանը ցույց է տալիս 
ոսկե Ավետարանը՝ ի նշան իր 
հեղինակության։
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

֊Ոչ, պաշտոնական լեզուներ 
մնում են իտալերենը և լատինե
րենը։

9. –Ի՞նչ լեզուներով է խո
սում պապը։

֊Նա գերազանց խոսում է 
լատիներեն, իտալերեն, ֆրան
սերեն, անգլերեն։ Իսպաներեն, 
հունարեն և հրեերեն կարողա
նում է կարդալ։

10. –Երբևէ ուզեցե՞լ է Ջո
զեֆ Ռատցինգերը դառնալ 
պապ։

֊Ոչ, ընկերական շրջապա
տում նա նույնիսկ հաճախ բողո
քում էր լարված և անչափ ծան
րաբեռնված աշխատանքից։

Պապի ամառանոցը՝ Փենթլինգ, Բերգրաշտե 6։
Շվեյցարական Տշհա6ե 6Ր աստէհտրէտ 

հանդեսից թարգմանեց Հայարփի Թումանյանը

ՀԻՏԼԵՐԸ ՕՐԱԳՐՈՒՄ ԷՐ ԲԵՈԼԻՆՈՒՄ
ՍՏԵՂօԵԼ ՉՈՐՐՈՐԴ ՀՌՈՄԸ*

Ադոլֆ Հիտլերը մտադիր էր 
Բեռլինի կենտրոնում վերստեղ– 
ծելՎատիկանի Ս. Պետրոսի հրա
պարակը՝ իր դաշնակից Բենիտո 
Մուսոլինիի պատվին։ Այդ են 
վկայում վերջերս Մոսկվայի 
Շչուսևի անվան ճարտարապե
տության թանգարանի գաղտնի 
պահոցներում հայտնաբերված 
փաստաթղթերը։ Դրանք Ռու
սաստան են բերվել Երկրորդ հա
մաշխարհա յին պատերազմի 
վերջին։

Նախագիծը մշակել էր ֆյու
րերի գլխավոր ճարտարապետ 
Ալբերտ Ապիրը։ Նացիստական 
Բեռլինի վերակառուցման ուղ
ղությամբ նրա մեծածավալ նա
խագծերը Հիտլերի օրոք մեծ 
ճանաչում էին ստացել։ Ռու
սա ստա նի պ ա տ մա բա նների  
տնօրինության տակ են գտնվում 
Ապիրին պատկանող փաստա
թղթերի գրեթե 200 արկղ։

Համաձայն այդ փաստաթղթե
րի՝ Հիտլերը մեծ հետաքրքրու

թյուն էր ցուցաբերում նախագծի 
նկատմամբ և հիացած էր ճար
տարապետի ստեղծած մոդելով։ 
Երրորդ ռայխի կայսերական 
ախորժակը կարելի է ձևակերպել 
«Բեռլինը՝ չորրորդ Հռոմ» հիմնա– 
դրույթի տեսքով՝ Մոսկվայի և 
Կոստանդնուպոլսի օրինակով։

Ապիրը մտադիր էր վերակեր
տել անտիկ սյուները, իսկ կենտ
րոնում տեղադրել Մուսոլինիի 
հսկայական արձանը՝ Հռոմի 
հ ր ա պ ա ր ա կ ի  կ ե նտ ր ո ն ո ւմ  
գտնվող շատրվանի փոխարեն։ 
«Հիտլերի կարծիքով՝ Հավերժա
կան քաղա քը աշխարհի միակ 
քաղա քն է, որը կարող է մրցակ– 
ցել Բեռլինի հետ, այնպես որ նա 
ուզում էր բարելավել Բեռլինի 
տեսքը բոլոր միջոցներով»,֊ եզ
րակացնում է պատմաբաններից 
մեկը։

Պատերազմից հետո Ապիրին 
դատեցին Նյուրնբերգում և դա
տապարտեցին 20 տարվա բան
տարկության։ 1966 թ. ազատ ար–

ծակվելուց հե
տո նա հրա– 
պ ա րա կեց  
ԻՐ Ւ 
և 15
րի ա նց  
մա հ ա ց ա  
Լոնդոնում։
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"՚ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅ ԻՆ՚ ՏԵԽՆ ԻԿԱ

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների Ինստիտու
տի տնօրեն, «Տարաբաշխված համակարգերի մաթեմատիկական ապա
հովման» լաբորատորիայի վարիչ, ֆիզմաթ, գիտությունների թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝
համակարգչային ցանցեր, տարաբաշխված տվյալների բազաներ, 
զանգվածային սպասարկման տեսություն և կիրառություններ, բարձր 
արտադրողականության հաշվողական համակարգեր, գիտական 
հաշվարկներ, զուգահեռ ծրագրավորման մեթոդներ

ՀՐԱՉՅԱ ԱՍՑԱՏՐՅԱՆ
Նույն ինստիտուտի «Բարձր արտադրողականությամբ հաշվողա
կան համակարգերի» լաբորատորիայի վարիչ, 
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ գրիդ համակարգեր, 
կլաստերային համակարգեր, գիտական հաշվարկներ

ՄԻՔԱՅԵԼ ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ

Նույն ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, տեխնիկական գիտու
թյունների թեկնածու

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
կլաստերային համակարգեր, զուգահեռ ծրագրավորում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐօԵՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՆՈՐ ԴԱՐ
Ներածություն

I— I ամակարգչային տեխնի–
V " կայի զարգացումը անմի– 

ջւսկանորեն պայմանա
վորված է գիտության 

ոլորտում և արդյունաբերության 
մեջ ա ռա ջա ցող  նոր՝ բարդ 
խնդիրներով, որոնց լուծումը 
պահանջում է նոր հզորութ
յունների, տեխնոլոգիաների և 
մոտեցումների կիրառում։

Վերջերս ԸսրօթՏՅՈ ՕրցՅու–
23է10Ո քօր 1Տ1սշ163Ր ք^6Տ63ՐՇհ 
(Շէ(̂ 1Տ|) լաբորատորիայի կող
մից գործարկվեց արագացուցիչ 
(մոլորակի ամենամեծ գիտա–

,  | . , ս յ՚֊աւքոք-տտւո ՛Ո***
բացատ 

1 ՚

՚ «ւ.յւէւ
՚-3 Լք̂1ւ>յ=ւ՝

• մոտ 30 երկրներ
• մոտ 70 հանգույցներ(Եվրոպա, ԱՄՆ, Կանադա, Ասիա, Չինաստան և այլն) 

Նկ. 1. ԼՕՕ նախագծի կառուցվածքը
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ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅ ԻՆ ՚ ՏԵԽ Ն ԻԿԱ  ՚"

կան գործիքը), որի միջոցով 
միջուկային ֆիզիկայի բնագա
վառում փորձ է արվելու գտնել 
նոր ֆիզիկական մասնիկներ։ 
Արագացուցչից տարեկան ար
տածվելու են ահռելի քա նա 
կությամբ տվյալներ, որոնց վեր
ծանման համար կօգտագործ
վեն տ ա րբե ր  ե ր կր ներո ւմ  
գտնվող ավելի քան 25000 հա
մա կա րգիչներ ։ Ն ա խա գծին 
մասնակցում են (տե ս նկ. 1) մոտ 
5000 գիտնականներ և հետա
զոտումներ (մոտ 30 երկրներ, 70– 
ից ավելի կազմակերպություն
ներ)։

Հայտնի է, որ, ի տարբերու
թյուն սովորական համակարգիչ
ների, հատուկ համակարգիչները 
(սուպերհամակարգիչները) սովո
րաբար բնութագրվում են ֆիզի
կական մեծ չափսերով, ահռելի 
արտադրողականությամբ (հա
մակարգչի կողմից միավոր ժա
մանակում կա տ ա րվող գոր
ծողությունների քանակը) և հի
շողությամբ (հիշողության սարք, 
որն օգտագործվում է ծրագրերի 
և տվյալների բեռնման և պահ
պանման համար), ինչպես նաև, 
անշուշտ, շատ բարձր արժեքով 
(տե'սնկ.2)։

Ցանցային տեխնոլգիաների 
(ապարատային և ծրագրային 
միջոցներ, որոնք հնարավորու
թյուն են տալիս համախմբել հա
մակարգիչները) ոլորտի զար
գացումը խթանեց շուկայում ոչ 
թանկ, սակայն արդյունավետ 
ցանցային լուծումների առա
ջացումը։ Այս տեխնոլոգիաները 
և սուպ երհա մա կա րգիչների 
բա րձր  ի ն ք ն ա ր ժ ե ք ը  կա ն
խորոշեցին կլաստերային հաշ– 
վողական համակարգերի ստեղ
ծումը։ Գոյություն ունեն կլաս– 
տերի բազմաթիվ սահմանում
ներ, սակայն դասական սահմա
նումը տրվել է Գ. Պֆիստերը. 
կլաստերը զուգահեռ և տարա
բաշխված համակարգի տարա
տեսակ է, որը բաղկացած է մի 
քանի համախմբված համակար
գիչներից և օգտագործվում է 
ինչպես մեկ միասնականացված 
համակարգչային ռեսուրս (տես 
նկ-3)։

Սահմանումից հետևում է, որ 
կլաստերը որոշ թվով համակար
գիչների համախմբություն է, 
որոնք ղեկավարվում և օգտ ա 
գործվում են որպես մեկ ամբող
ջություն։ Կլաստերի յուրաքան
չյուր հանգույցում (կլաստերի 
հանգույցը համակարգիչ է, որն

Նկ. 3 Կլաստերի իրականացման 
օրինակ

ընդգրկված է կլաստերի կազմի 
մեջ) գտնվում է գործառնության 
համակարգի (համակարգիչային 
ծրագրերի համախումբ, որը 
ղեկավարում է համակարգչի 
ապարատային և ծրագրային 
ռեսուրսները) սեփական օրինա
կը։ Կլաստերներում հիմնակա
նում օգտագործվում են լայն 
տարածում գտած գործառնութ
յան համակարգեր (Աոսճ, 1Տ11, Տօ– 
1յոտ և այլն)։ Կլաստերի հան
գույց կարող են հանդիսանալ 
ինչպես մեկ պրոցեսորային, 
այնպես էլ բազմապրոցեսորա– 
յին համակարգիչները։ Կլաստե– 
րի հանգույցները կարող են ու
նենալ տարբեր փոխդասավո
րություններ (պրոցեսորների 
տարբեր քանակ, օպերատիվ հի
շողություն, հիշասարք)։

Կլաստերի հանգույցները 
փոխկապակցված են (ներկլաս– 
տերային կամ միջհանգուցային 
կապեր) ցանցա յին կա պ ու
ղիների (Ըէհօտօէ, Բ001, ԲւեՐ6 
ՇհՁՈՈ61) կամ ոչ ստանդարտ 
տեխնոլոգիաների օգնությամբ։ 
Ներկլաստերային կապերը հնա
րավորություն են տալիս հան
գույցներին միմյանց հետ փոխ– 
հաղորդակցվելու ա րտ ա քին  
ցանցային միջավայրից անկախ։ 
Ներկլաստերային կապուղինե–

կանությունից։
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րով հանգույցները ոչ միայն Փո
խանակում են տեղեկատվու
թյուն, այլ նաև ստուգում են միմ
յանց աշխատունակությունը։ 
Կլաստերներում սովորաբար 
օգտագործում են 1\/1̂ ոոտէ, Բտտէ 
Ըէհ61"Ո6է, ՕւցտԵւէ, ՏՇ1 ցանցային 
տեխնոլոգիաները։ 1\/1̂ոո@է ցան
ցային տեխնոլոգիան ներկա
յացնում Է 1\/1̂ ոօօտ ընկերու
թյունը, որն առաջին անգամ 
ներկայացրել Է իր ցանցային 
տեխնոլոգիան 1994 թ.։ 1\̂ ոոտէ– 
ում հանգույցները փ ոխ կա 
պակցված են երթուղավորիչ– 
ների միջոցով (տե ս նկ. 4)։

Նկ. 4.1\/̂ ոո6է երթուղավորիչի 
օրինակ

1\/17ՈՈ6է միջավայրը շահավե
տորեն տարբերվում Է այլ միջա
վայրերից իր պարզ կառուց
վածքով և արձանագրություն
ների ապարատային իրակա– 
նացմամբ։ 1\/1̂ ոո©է–ը բաց հիմն
օրինակ Է, իսկ 1\^ոօօտ ընկերու
թյունն առաջարկում Է ցանցային 
սարքավորումների լայն տեսա
կանի համեմատաբար ցածր գնե
րով։

Կլաստերի շրջանակներում 
կարելի Է փոփոխել հանգույց
ների ճարտարապետությունը և 
հզորությունները՝ հնարավորու
թյուն տալով ստեղծել ոչ համա
սեռ համակարգեր։ Ցանցային 
միջավայրի ընտրությունը որոշ

վում Է բազմաթիվ գործոններով՝ 
լուծվելիք խնդիրների դասի ա– 
ռանձնահատկություններ, ֆի
նա նսա վոր մա ն  ծա վա լներ , 
կլաստերի ընդլայնման հետա
գա անհրաժեշտություն և այլն։ 
Կլաստերի կազմում կարելի Է 
ընդգրկել նաև հատուկ (լրա
ցուցիչ) համակարգիչներ (ֆայլ 
սերվերներ, ինտերնետից կլաս– 
տերի միջավայրում հեռահար 
մուտքի ապահովման հանգույց
ներ և այլն)։

Կլաստերային տեխնոլոգիա
ները վերջապես հասան զար
գացման այնպիսի մակարդակի, 
որ նրանց օգտագործումը հա
սանելի դարձավ շարքային կազ
մակերպություններին։ Այն հիմ
նականում պայմանավորված Է 
կլաստերներում ոչ թանկարժեք 
պրոցեսորների (Iոէ©1, >աՕ) 
հենքի վրա հաշվողական հան
գույցների, ինչպես նաև ստան
դարտ ցանցային միջավայրերի 
և գործառնության տարածված 
հա մա կա րգերի  օգտ ա գործ–  
մամբ։ Ի սկզբանե կլաստերների 
առջև դրված Էին հետևյալ երկու 
խնդիրները՝ հզոր հաշվարկներ 
և տարաբաշխված տվյալների 
հենքերի ապահովում։ Կլաստեր– 
ների գրավչությունը որոշվում Է 
հիմնականում բացառիկ ճար
տարապետությամբ կլաստերի 
կառուցման հնարավորությամբ, 
որը կարող Է ապահովել բավա
րար արտադրողականություն, 
ապարատային և ծրագրային 
հուսալիություն, միևնույն ժա
մանակ այն կարելի Է հեշտորեն 
ընդլայնել և փոփոխել։ Յուրա
քանչյուր նախագծվող կլաստեր 
պետք Է օժտված լինի հետևյալ 
հատկություններով՝

• հասանելիության (հւցհ 
բարձր աստիճան, 

այլ կերպ ասած՝ պատրաստա
կանության աստիճան.

մ ա ս շ տ ա բ ա վ ո ր մ ա ն  
(պրոցեսորների քանակի և հզո

րության, հիշողության ծավալի ՛և– 
այլ ռեսուրսների ավելացման 
հնարավորություն) բարձր աս
տիճան.

ղեկավարման հարմա
րավետություն՝ ի տարբերու
թյուն համակարգիչների կամ 
սերվերների (համակարգիչներ, 
որոնք տրամադրում են ծառա
յություններ օգտագործողներին) 
տարբեր հավաքածուների։

Այլ կերպ ասած՝ կլաստեր– 
ները հնարավորություն են տա
լիս Էականորեն բարձրացնել 
ցանցային ծառայությունների 
հուսալիությունը և ավելացնել 
նրանց արտադրողականությու
նը՝ ապահովելով ղեկավարման 
և օգտագործման պարզություն։

Ինտերնետ ցանցի գոյությու
նը և ցանցային տեխնոլոգիանե
րի զարգացումը հանգեցրեց տա
րաբաշխված համակարգի նոր 
ինֆրակառուցվածքի՝ գրիդ հա
մակարգի ստեղծմանը։ Գրիդ հա
մակարգը հնարավորություն Է 
տալիս ոչ միայն միավորելու 
(տե ս նկ. 5) առկա տարաբաշխ
ված հաշվողական ռեսուրսները 
(համակարգիչ, կլաստեր, սու– 
պերհամակարգիչ, սերվեր և 
այլն), այլ նաև տվյալները, հեն
քերը և ծրագրային միջոցները։

4

Նկ. 5 Գրիդ համակարգի 
կառուցվածքը

Գրիդ համակարգի օգտ ա 
գործողները սովորաբար, ըստ 
լուծվող խնդրի և նախասիրութ–
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յ՜ունների, խմբի անդամ են (վիր– 
տուալ կազմակերպություններ), 
որոնց հասանելի են որոշակի 
հա շվողա կա ն  ռեսո ւրսներ , 
տվյալներ և ծրագրային մի
ջոցներ։ Ռեսուրսների այսպիսի 
միավորումը օգտագործողնե
րին կարող են տրամադրել 
այնպիսի հաշվողական միջոց
ներ 1ւ տփալների հենքեր, որոնք 
չեն կարող տրամադրվել առան
ձին որևէ սուպերհամակարգիչի 
կողմից։ Գոյություն ունեն մի 
շարք միջազգային գրիդ համա
կարգեր, որոնք նպատակա– 
ուղղվւսծ են կոնկրետ գիտական 
խնդիրների (միջուկային ֆի
զիկա, օդերևութաբանություն, 
երկրաշարժերի կանխատեսում, 
կենսաինֆորմատիկա և այլն) 
լուծման համար։ Գրիդ հա
մակարգի օգտագործումը գրա
վիչ Է նրանով, որ կարելի Է՝

միավորել մեծ ծավալի 
տվյալներ.

օգտագործել մեծ ծավա
լի տեղեկատվության պահպան
ման, ինչպես նաև այլ օգտագոր
ծողներին այն տրամադրելու հա
մար (սովորաբար վիրտուալ 
կազմակերպության շրջանակ
ներում).

աշխատեցնել ծրագրեր, 
որոնք պահանջում են ահռելի 
քանակությամբ հաշվողական 
ռեսուրսներ։

«Արմկլաստեր» 
համակարգի 

նկարագրությունը և նրա 
միջավայրում կատարված  

հետազոտությունները

Գիտությունների ազգային ւս– 
կադեմիայի ինֆորմատիկայի և 
ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտում (ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ, 
տես նկ. 6) սկսվեցին աշխա
տ ա նքները  Հա յսատանում 
բարձր ա րտ ա դրողա կա նութ 
յամբ կլաստեր ստեղծելու ուղ
ղությամբ։

Հայաստանում գիտական հե
տազոտություններն իրակա 
նացվում են քվանտային համա
կարգերի հետազոտման և մոդե
լավորման, պատկերների և ազ
դանշանների մշակման, բիմոլե– 
կուլային քիմիական ռեակցիա
ների արագության հաստատուն– 
ների հաշվարկման, գծային հան
րահաշվի խնդիրների որոշ դա
սերի լուծման համար արագ մո
դելների և ծրագրերի մշակման, 
դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հա
վասարումների լուծման, սինք
րոն և ասինքրոն իտերացիոն 
մեթոդների միջոցով ոչ գծային 
հանրահաշվական հա վա սա 
րումների և հավասարումների 
համակարգերի լուծման, ինչպես 
նաև իրական ժամանակում 
գլոբալ ավտոմատացված հա
մակարգերի ղեկավարման հա
մար բազիսային գործիքային 
միջավայրի ստեղծման ուղղու
թյուններով։

Կատարված հետազոտութ
յունները ցույց տվեցին, որ հաշ
վի առնելով առկա խնդիրների 
առանձնահատկությունները՝ 64 
բարձր ա րտ ա դրողա կա նութ 
յամբ 2 պրոցեսորային համա
կարգիչները պետք է հաղոր
դակցվեն ոչ պակաս, քան 1 գի– 
գաբիթ վայրկյանում թողունա
կությամբ (10243 բիթ, բիթը 
տեղեկատվության պւսհպան–

Նկ. 6. ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ-ի շենքը

ման նվազագույն միավորն է) 
կապուղիներով(տես նկ. 7)։

ՀՀ ԳԱԱ 6 կազմակերպու
թյունների՝ Ինֆորմատիկայի և

օօքքէցսա&ա54 Ո.-Տ**– –**է՝ւ Ւ«,–. *։>1/ լւոո՚աո

I –«ա փս

II ք*§ 1
3 1  ՞ ա  ■ =:.

Նկ. 7. «Արմկլաստեր»–ի 
կառուցվածքը

ավտոմատացման պրոբլեմնե
րի, Մաթեմատիկայի, Ֆիզիկա
կան հետազոտությունների, Երկ
րաբանական գիտությունների 
ինստիտուտների, Բյուրականի 
աստղաֆիզիկական դիտարա
նի, Միջազգային գիտակրթա– 
կան կենտրոնի, ինչպես նաև 
Երևանի ավտոմատ կառավար
ման համակարգերի գիտահե
տ ա զոտ ա կա ն ինստիտուտի, 
Հայաստանի սեյսմիկ պաշտ
պանության ազգային կենտրոնի 
և Թբիլիսիի պետական համալ
սարանի գիտնականների կող
մից մշակված նախագիծը ներ
կայացվեց ֆինանսավորման և 
ստ ա ցա վ  Մ իջազգա յին գի–

Ս
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տ ատ եխնիկա կա ն կենտրոնի 
(ՄԳՏԿ) օժանդակությունը։

Արդյունքում ստեղծվեց առա
ջին հայկական բարձր արտադ
րողականությամբ «Արմկլաս– 
տեր» համակարգը (տե՜ս նկ. Ց)։ 
«Արմկլաստեր»–ը նախագծված 
և կառուցված է բարձր արտադ–

Նկ. 8. «Արմկլաստեր» 
համակարգի մի մասը

րողականությամբ կլաստերային 
հաշվողական համակարգերի 
ճա րտ ա րա պ ետ ո ւթ յա ն  պ ա 
հանջներին համապատասխան։ 
Սույն ճարտարապետությամբ 
հաշվողական համակարգերը 
թույլ են տալիս արդյունավետ 
լուծել ա յնպիսի զուգա հեռ  
խնդիրներ, որոնք հաշվման 
ընթացքում միմյանց են ինտեն– 
սիվորեն փոխանցում տվյալներ։

Կլաստերը բաղկացած է 64 
հաշվողական հանգույցներից, 
որոնք ունեն հետևյալ բնու
թագրիչները՝

• ՏԸ7501Շ^2 մայրական 
հարթակ,

շՍչափս,
1ոէ61 ճշօո  0Բ 2 պրո– 

ցեսոր (3000 1\/1հ2, 512Ւ<Եքեշ),
• 2 08 օպերատիվ հիշո

ղություն, որը կարելի Է ընդլայ– 
նելմինչև408,

• 40 0 8 10Տ հիմնական հի– 
շասարք,

• երկու ինտ եգրացված 
ցանցային ինտերֆեյսներ (Օւ– 
ցտեւէ էէհօտօէ, ^Յտէէէհօտօէ),

• 1\/1̂ ոո6է 2000 ադապտե

րը տեղադրված Է յուրաքանչյուր 
հաշվողական հանգույցի վրա։

Կլաստերի հանգույցների մի
ջև կապն իրականացվում Է եր
կու ցանցային միջավայրերի օգ 
նությամբ։ Հաշվողական ցան
ցային միջավայրը նախատես
ված Է զուգահեռ ծրագրերի աշ
խատանքի ընթացքում միջհան
գուցային փոխհամագործակ– 
ցության ապահովման համար։ 
Ղեկավարող ցանցային համա
կարգը ապահովում Է կլաստերի 
գործառնության համակարգի 
ցանցային ծառայությունների, 
մոնիտորինգի և ղեկավարման 
համակարգերի աշխատանքը։

«Արմկլաստեր»–ի ցանցային 
միջավայրերի այսպիսի տրո
հումը հնարավորություն Է տալիս 
բացառել ղեկավարող և հաշ
վողական տվյալների հոսքերի 
փ ոխա դա րձ  ազդեցությունը։ 
Կլաստերի հաշվողական ցան
ցային միջավայրն իրականաց
ված Է 1\/1̂ ոո6է 2000 ցանցային 
տեխնոլոգիայի օգնությամբ, իսկ 
ղեկավարող ցանցային միջա
վայրը՝ ՕւցտԵւէ Ըէհօտօէ տեխնոլո
գիայի օգնությամբ (տե ս նկ. 9)։

Նկ. Ց. 1^ՈՈ6է 2000 և ՕւցՅեւէ 
Ըէհտտտէ-ի տեսքը

Սուտքի ապահովման սերվե– 
րը լուծում Է մի քանի խնդիրներ 
և հանդիսանում Է՝

կլաստերի ռեսուրսների 
մուտքի ապահովման հանգույց, 

ֆայլ սերվեր և հիմնա
կան հիշասարք,

կլաստերի մոնիտորին
գի և ղեկավարման սերվեր,

կլաստերի Էլեկտրական

սնուցման ղեկավարման սեր՛–––, 
վեր։

«Արմկլաստեր»–ի մուտքի 
ապահովման սերվերը կառուց
ված Է 1ոէ0| ՏԸ7501Շ\^2 մայրա
կան հարթակի հենքի վրա և հա
վաքված Է Տ6Ո/6Ր ՇՅՏ6 1ո\/\/|Ո 
ք̂ ՅՕՕՕ մոդուլի մեջ։ Կլաստերի 
Էլեկտրական սնուցումն ապա
հովվում Է երկու Տ^ատտՐՅ 
161<\//\. Բօ^6Ր 1̂737 անխափան 
սնուցման սարքերի օգնությամբ 
(տես նկ. 10)։

Կլաստերի կառուցման կա
րևոր փուլը համակարգային 
ծրագրային ապահովման ղեկա–

Նկ. 10. Տ^ատտէՐՅ 161<\/̂  Բօ\«6Ր 
/\ւ"ՐՅ̂ –ի արտաքին տեսքը

վարումն ու կարգաբերումն Է։ 
Կ լա ստերի հա մա կա րգա յին  
ծրագրային ապահովումը կա
ռուցված Է Աոսճ ք^օճհՅէ 9.0 գոր
ծառնության համակարգի հենքի 
վրա, իսկ կլաստերի համակար
գային ղեկավարումը և զուգա
հեռ միջավայրի ապահովումն 
իրականացված Է ՕՏՕձճ փա
թեթի միջոցով։

Տեղադրման և կարգաբեր
ման ընթացքում կլաստերի հա
մակարգային ծրագրային ապա
հովումն օպտիմացվում Է կոնկ
րետ սարքավորման համար 
(պրոցեսորի տիպ, մայրական 
հարթակ, օպերատիվ հիշողու
թյան և հիշասարքի տիպ ու 
չափս, ցանցային ինտերֆեյս և
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՛ա՛յլն)։ Այն թույլ է տալիս հասնել 
մաքսիմալ արտադրողականու
թյան, արդյունավետության, 
մասշտաբայնության և համա
կարգի հուսալիության։ 1\/1Բ1 զու
գահեռ ծրագրերի կատարումը 
ապահովվում է կլաստերի վրա 
տեղադրված զուգահեռ միջա
վայրերով՝

13Ո1-7.0 - մշակված է Ին– 
դիանայի համալսարանի (ԱՄՆ) 
կողմից (հէէբ։//«\™™.13տ–տբւ.օրց/), 

13տ–\«/ւէհ–ցտ–7.0 - 1\/1̂ո– 
Ո6է 2000 ցանցային միջավայրի 
ապահովմամբ,

տ թ ւ շ հ – շ հ – բ4–ցշ շ– 
1.2.5.12 - Արգոն ազգա յին 
լաբորատորիայի (ԱՄՆ) կողմից 
(ս/\/™–սու\.տ(տ.Յո1.ցօ̂ տթւ/տթւշհ/), 

տթւշհ-ցտ -1 .2.5-10 - 
1\/1̂ ոո6է 2000 ցանցային միջա
վայրի ապահովմամբ։

Անհրաժեշտ Է նշել, որ արդ
յունավետ միջհանգուցային Փո
խազդեցությունն ապահովվում Է 
1\/1̂ ոո6է 2000 ցանցային մի
ջավայրի համար նախատեսված 
տթւշհ-ցտ-1.2.5-12 ծրագրային 
փաթեթի օգնությամբ, որի մեջ 
ընդգրկված են գրադարաններ և 
գործիքներ, որոնք 01Տ1Ս Շ, քօրէ– 
ՐՅՈ կոմպիլյատորների հետ 
համատեղ թույլ են տալիս մշա
կել 1\/1Բ1 զուգահեռ ծրագրեր։ 
Կլաստերի միջավայրում տեղա
դրված են նաև 8Ս\Տ Ռ ծււ^Տ  
գրադարնները, որոնք նախա
տեսված են գծային հանրա
հաշվի բազային ալգորիթմների 
արդյունավետ լուծման համար։

Օտշյր ծրագրային փաթեթի 
մեջ ընդգրկված միջոցները թույլ 
են տալիս ապահովել կլաստերի 
համասեռությունն ինչպես տե
ղադրման, կարգաբերման և փո
փոխման ընթացքում, այնպես Էլ 
հանգույցներում ապարատային 
կամ ծրագրային խաթարում
ների վերականգնման ժամա
նակ։ ՕտշՅՐ-ը պարունակում Է 
նաև կլաստերի կենտրոնացված

հեռահար ղեկավարման միջոց
ներ, որոնք ներկայացված են 
հետևյալ համակարգային գոր
ծիքների միջոցով՝

- գործիքների 
հավաքածու, որոնք ապահովում 
են հեռահար ղեկավարումն ինչ
պես առանձին հանգույցների, 
այնպես Էլ ամբողջ կլաստերի 
համար (միացում, անջատում, 
վերաբեռնում).

• ՇՅ-4 - գործիքների հա
վաքածու, որոնք ապահովում են 
խմբային գործողությունների 
իրականացումը կլաստերի մի
ջավայրում։

Ը^–Տ^11ՇհԸ« - գոր
ծիքային միջոց, որը հնարավո
րություն Է տալիս փոխելու 1\/1Բ1 
զուգահեռ ծրագրի կատարման 
և մշակման զուգահեռ միջա
վայրը.

ՕԲ1Ս1\/1– գործիքային մի
ջոց՝ նախատեսված կլաստերի 
օգտագործողների ղեկավար
ման համար։

Կլաստերի արդյունավետ շա
հագործումը ենթադրում Է այն
պիսի միջավայրի օգտ ա գոր
ծում, որը թույլ Է տալիս ավ
տոմատ կերպով լուծել խնդիր
ները՝ կապված, օգտագործող
ների հարցումների համաձայն, 
ռեսուրսների տրամադրման, 
խնդիրների ավարտելուց հետո 
ռեսուրսների ազատման, գերա
կայությունների համակարգի 
ա պ ա հովմա ն, հա շվողա կա ն 
համակարգի համասեռ բեռնման 
ա պ ա հո վմա ն  հետ ։ Ն շված 
խնդիրները լուծվում են կլաս– 
տերի վրա տեղադրված Օտշյր 
ծրագրային փաթեթի մեջ մտնող 
խնդիրների փաթեթային մշակ
ման Օթօո Բ8Տ և ա ա ւ  կարգա
վորիչների օգնությամբ։

Կլաստերի ղեկավարման հա
մակարգի ինտեգրացված միջա
վայրն օգտագործողներին ապա
հովում Է անվտանգ մուտք դեպի 
հաշվողական ռեսուրսները՝\/\/6Ե

միջավայրի միջոցով։ Տեղա
դրված Է նաև սարքավորումների 
մոնիտորինգի համակարգ, որն 
ապահովում Է կլաստերի սար
քավորումների կարևոր պարա
մետրերի մոնիտորինգը և ա– 
ռանձին հանգույցների, ամբող
ջական կլաստերի աշխատանքի 
ավտոմատ ավարտումը խա 
թարման առաջացման դեպքում։

Կ լա ստերի միջա վա յրում  
կլաստերի առանձին (ցանցային 
միջավայր, հաշվողական հան
գույցներ) և ընդհանուր բա
ղադրիչների բնութագրիչների 
ա րտ ա դրողա կա նութ յո ւնը  և 
արդյունավետությունը որոշելու 
համար կատարվել են թեստա– 
վորո ւմ ներ ։ Ա րդ յո ւն քները  
ստ ա ցվ ե լ  են հ Բ Լ  (հւցհ 
Բ6րքօրտ3ոօ6 ԱոթՅշ1<) թեսսփ 
օգնությամբ, որը 1Տ/1Բ*1 խնդիր Է։ 
հԲԼ-ը թեստային խնդիր Է, որը 
լուծում Է կամայական գործա
կիցների (64 բիթ, երկու ճշտու
թյամբ իրական թվեր) մատրիցի 
միջոցով գծային հավասարում
ների համակարգ՝ օգտագործե
լով Գաուսի մեթոդը՝ տարա
բաշխված հիշողությամբ զուգա
հեռ համակարգերի համար։ 
Թեստի հետ աշխատելու համար 
կլաստերում անհրաժեշտ Է ունե
նալ 1\/1Բ1 իրականացում և գծա
յին հանրահաշվի բազային ըն
թացակարգերի 6ԼձՏ գրադա
րանը։

Հայտնի Է, որ կլաստերների 
ընդհանուր տեսական թողունա
կությունը հաշվվում Է ֆլոպսե– 
րով (վայրկյանում սահող կետով 
թվերի հետ հանրահաշվական 
գործողությունների քանակ) հե
տևյալ բանաձևով՝ գործակից X 
պրոցեսորների քանակ X պրո– 
ցեսորի հզորութ յուն։ Գոր
ծակիցը կախված Է հաշվողա
կան հանգույցի պրոցեսորի 
տիպից։ Օրինակ՝ 1ոէտ1 ԲտոէԽտ 
կամ X©օո պրոցեսորների հա
մար գործակից Է համարվում 2–
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Նկ. 11. ՕՅոցհՅ համակարգի Էջը

ը, հետևաբար քանի որ «Արմ– 
կլաստեր»–ի յուրա քանչյուր 
հաշվողական հանգույցի պրո– 
ցեսորի արագագործությունը 
3.060հշ 1, ապա կլաստերի 
ընդհանուր տեսական թողու
նակությունը կազմում Է 783.36 
գիգաֆլոպս(2\128x3.06)։ հԲԼ 
թեստի արդյունքում ստացվել Է 
523.4 գիգաֆլոպս իրական ար
տադրողականություն, հետևա
բար արդյունավետությունը կազ
մում Է 68% (իրական/տեսական 
թողունակություն)։

2004 թ. մայիսից Ռուսաստա
նի գիտությունների ակադեմի
այի միջգերատեսչական սու– 
պերհամակարգչային կենտրո
նի, Մոսկվայի Լոմոնոսովի ան
վան պետական համալսարանի 
գիտահետազոտական հաշվո
ղական կենտրոնի և 7-ԲւՅէքօրտ 
ընկերության կողմից պար
բերաբար թողարկվում Է ԱՊՀ 50 
ամենահզոր համակարգիչների 
ցանկը (հէէբ։//\««™.թՅՐ31161.ոյ)։ 
«Արմկլաստեր»–ը նույնպես ընդ
գրկված Է ցանկի մեջ և ներկա
յումս զբաղեցնում Է 8-րդ տեղը։

Տ
էս*

□ ■-
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4|–ւր|<»էրւ՛ 1տտէ հաւս–

Հաշվողական կլաստերային 
համակարգերի հիմնական առա
վելություններից մեկը գին / ար
տադրողականություն հարաբե
րությունն Է։ «Արմկլաստեր»–ի 
կառուցման ժամանակ հնարա
վոր դարձավ այդ պարամետրի 
արժեքը հավասարեցնել 0.5$ 
մեգաֆլոպսի։

2003-2006 թթ. բարձր ար
տ ա դրողա կա նութ յա մբ հաշ
վարկների համար ստեղծվեց 
ինֆրակառուցվածք, ինչպես 
նաև օգտագործելով Ակադե
միական գիտահետազոտական 
ցանցի (հէէթ։//ս™™.3տո6է.3ւո) տեխ
նիկական և ցանցային հնարա
վորությունները՝ Հայաստանի և 
տարածաշրջանի գիտական և 
գիտահետազոտական կազմա
կերպություններին մուտքի հնա
րավորություն տրվեց՝ հաշվո
ղական ռեսուրսներից օգտվելու 
համար։

Միջազգային գիտատեխնի
կական կենտրոնի կողմից ֆի
նանսավորվող նախագծի և հե
տագայում պետական նպա
տակային ծրագրի կատարման

ընթացքում իրագործվել են մի 
շա րք գիտ ա հետ ա զոտ ա կա ն  
աշխատանքներ, ստեղծվել և 
իրականացվել են ծրագրային 
փաթեթներ։

Մշակվել Է զուգահեռ ալգո
րիթմների մոդել, որը հնարավո
րություն Է տալիս իրականացնել 
տրված ծրագիրը սահմանափակ 
թվով պրոցեսորներ ունեցող 
կլաստերի վրա։ Մշակվել Է ոտ1<6 
ֆայլերի ավտոմատ գեներաց– 
ման ծրագրային փաթեթ մոդու
լների կոմպիլյացիայի (յուրաց
ման) համար։ Ստեղծվել Է հեր
թերի կազմակերպման մոդել, 
որը հնարավորություն Է տալիս 
հաշվարկել խնդրի սպասման 
ժամանակը մինչև կատարումը։

Կլաստերի հաշվողական ռե
սուրսների վերլուծության հա
մար տեղադրված և կարգաբեր
ված Է 03ոց1ւ3 համակարգը (տե ս 
նկ. 11)։

Բարձր արտադրողականու
թյամբ հաշվողական կլաստերի 
արդյունավետ շահագործման 
համար ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ մասնա
գետների կողմից մշակվել Է
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՚ՏԲ^ք։ (Տօէէ̂ ՅՐ© ԲՅՇ1<Յց6 քօր 
0քւշւ©ոէ Ըճթ1օէՅէւօո) ծրագրային 
փաթեթը, որն ապահովում Է 
օգտագործողներին նախապես 
պլանավորած ժամերին կլաս– 
տերի ռեսուրսների անխափան 
շահագործում, թույլ Է տալիս 
ստեղծելու տարբեր տիպի գնա
յին կառուցվածքներ առկա նա
խագծերի համար, ինչպես նաև 
հա վա քում  վիճա կա գրա կա ն 
տվյալներ՝ կատարված աշխա
տանքների վերաբերյալ։ ՏԲԸԸ 
փաթեթը բաղկացած Է բազմա
թիվ ծրագրային կտորներից և 
սկրիպտերից, որոնք կարելի Է 
տրոհել երկու հիմնական բա
ղադրամասերի՝ ԲհԲ լեզվով 
գրված\/\/Ը8–ինտերֆեյս ու ստա
տիկ մոնիտորինգ և Շ++ լեզվով 
գրված սերվեր։ Սերվերի հիմնա
կան Էությունը նախապես պլա
նավորված խնդիրների կատա
րումն Է կլաստերի վրա և նրանց 
աշխատանքի հսկումը՝ ըստ պլա
նավորված գրաֆիկի։ ՏԲԸԸ փա
թեթն օգտ ա գործում  Է նաև 
ծրագրային փաթեթներ, որոնց 
շարքին են պատկանում՝ Բ8Տ 
(ԲօրէՅեւ© 03էշհ Տ^տէտտ), 1\/1̂ ՏԶԼ 
սերվերը, ձթՅժւօ կամ մեկ այլ 
\1\իյ\րյ\1 սերվերը։

Իրականացվել Է Տ^Տ ^տէօ– 
1ւշձ1ցօոէհտ Տւտս13էօւ՜) ծրագրա
յին գործիքային միջոցը, որը 
հնարավորություն Է տալիս ավ
տոմատ կերպով կազմել զուգա
հեռ կլաստերային ծրագրեր սիս– 
տոլիկ զանգվածների համար։

Մշակվել են ծրագրային նոր 
միջոցներ գաղտնահամակար– 
գերի սինթեզի համար, որոնք հա
մարժեք են Տ/\1=Ը«+ և ՏծքԸ«++ 
գաղտնահամակարգերին՝ իրա
կանացնելով նրանց գաղտնա– 
վերլուծությունը կլաստերային 
հաշվողական միջավայրում այն
պիսի նոր «^ռո6ու3ո ՏհսէՈօ» 
փոխատեղությունների հենքի 
վրա, որոնք նույնպես կապահո
վեն լավագույն դիֆուզիան և

կլինեն նույնպես ուժեղ պաշտ
պանված գաղտնավերլուծու– 
թյան հարձակումներից։

Թվային ազդանշանների և 
պատկերների մշակման համար 
ստեղծվել Է գրադարան, որն 
ընդգրկում Է ազդանշանների և 
պատկերների մշակման հիմ
նական ալգորիթմները։ Գրադա
րանն իրականացված Է \/\/տժօատ 
և Աոս\ տիպի գործառնության 
համակարգերում 0 լեզվով և 
բաղկացած Է երեք հիմնական 
բաղադրիչներից՝ գծային հան
րահաշիվ, ազդանշանների և 
պատկերների մշակում, ֆունկ
ցիաների ապահովում։

ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինս
տիտուտի կողմից ստեղծվել Է 
ծրագրային փաթեթ՝ ինտեգրալ 
հավասարումների (համակար
գերի) լուծման համար, որն ունի 
օգտագործողին մատչելի ին– 
տերֆեյս։ Խնդրի լուծման հա
մար ստեղծվել Է նաև ւօտօհ/օ 
գրադարանը։

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետա
զոտությունների ինստիտուտում 
կատարվել Է քվանտային բաց 
համակարգերի թվային հաշ
վարկների համար ունիվերսալ 
ծրագրային փաթեթի մշակում 
կլաստերի միջավայրում։

ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գի– 
տակրթական կենտրոնում կա
տարվել են մի շարք հետա
զոտություններ ֆոսֆոլիպիդա– 
յին թաղանթների կառուցվածքի 
(հաստություն, մոլեկուլի խտու
թյուն և այլն) պարզաբանման 
ուղղությամբ։

Երկրաբանության ինստի
տուտի և Սեյսմիկ պաշտպանու
թյան ազգային կենտրոնի մաս
նագետների համատեղ ջանքերի 
շնորհիվ մշակվել են տարա– 
ծա շրջանա յին տվյա լների 
հենքերի ստեղծման սկզբունք
ները՝ հարավ-կովկասյան երկըր– 
ներում տարբեր տիպի բնական 
վտանգների ուսումնասիրութ

յան համար։
Վրաց գիտնականները դի

տարկել են գազի անընդհատ 
հոսքի մաթեմատիկական մո
դելի ավտոմոդել լուծումը գտնե
լու հիմնախնդիրը, որը հանդի
սանում Է պարամետրովառաջին 
կարգի սովորական դիֆերեն
ցիալ հավասարումների համա
կարգի համար եզրային խնդրի 
մասնավոր դեպք Է։

Երևանի ավտոմատ կառա
վարման համակարգերի գիտա
հետազոտական ինստիտուտում 
իրական ժամանակում բարդ, 
բազմամակարդակա յին, հիե
րարխիկ և տարածականորեն 
տարաբաշխված ավտոմատաց
ված ղեկավարման համակար
գերի վերլուծության հիման վրա 
մշակվել են տվյալների բազա
ների համապատասխան կա
ռուցվածքներ և կիրառական 
ծրագրային ապահովում միաս
նական բազային միջոցների հա
մար։ «Արմկլաստեր»–ի հնարա
վորություններն օգտագործված 
են մեծածավալ տեղեկատվու
թյան և հաղորդագրությունների 
մշակման ժամանակային բնու
թագրերի լուծման համար։

Նշված նախագծերի հիմնա
կան նպատակն Է՝

զուգահեռ ծրագրավոր
ման տեխնոլոգիաների զարգա
ցում Հայաստանում,

բարձր արտադրողակա
նությամբ հաշվողական ինֆրա– 
կառուցվածքի ստեղծում և Հա
յաստանի և տարածաշրջանի գի
տական և գիտատեխնիկական 
կա զմակերպութ յուններին և 
կենտրոններին հաշվողական 
ռեսուրսների մուտքի տրամադ
րում,

գիտական հետազոտու
թյունների սատարման համար 
գիտական ծրագրային փաթեթ
ների մշակում։

Հոդվածի հեղինակների և Ռ. 
Թադևոսյանի կողմից կատար–
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Նկ. 12. օաղկաձորի գիտաժողովի մի խումբ մասնակցիներ

ված աշխատանքը ներկայացվել 
է ՀՀ նախագահի մրցանակին՝ 
«Տեխնիկական գիտություններ 
և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա
ներ» բնագավառում և 2004 թ. 
արժանացել է ՀՀ նախագահի 
մրցանակին։

Կատարված ա շխ ա տ ա նք
ները զեկուցվել են տարբեր 
երկրներում (ԱՄՆ, Իտալիա, 
Ֆրանսիա, Ուսաստան, Բրազի– 
լիա և այլն) տեղի ունեցած գի– 
տաժողովներում։ 2005 թ. Ծաղ
կաձորում կազմակերպվեց աշ
խ ա տ ա նքա յին  գիտ ա ժողով ՝ 
նվիրված «Արմկլաստեր»–ին 
(տես նկ. 12), որին մասնակցում 
էին տարբեր երկրներից ժամա
նած գիտնականներ (Ֆրանսիա, 
Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրսսս– 
տան և այլն)։

Ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ 
«Բարձր արտադրողականութ
յամբ հաշվողական համակար
գերի» լաբորատորիայի հենքի 
վրա առաջարկվում է ստեղծել 
«Բարձր արտադրողականութ

յամբ հաշվարկների և տվյալնե
րի հենքերի» կենտրոն։ Հայաս
տանում սույն կենտրոնի ստեղծ
ման արդիականությունը պայ
մանավորված է հետևյալ գոր
ծոններով՝

• Հայաստանի տարածքը 
բավական հաճախ ենթարկվում 
է բնական աղետների, ինչպիսիք 
են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, 
սողանքը, ուժեղ քամիները և 
այլն։ Գոյություն ունեն նաև 
տեխնածին վտանգներ՝ կապ
ված էներգետիկայի, լեռնամե
տալուրգիական արտադրութ
յունների, հիդրոտեխնիկական 
կառույցների հետ և այլն.

արտակարգ իրավիճակ
ների ղեկա վա րմա ն համար 
մշակված է միասնական ազգա
յին ծրագիր, որի շրջանակնե
րում անհրաժեշտ են ինտենսիվ 
հետազոտություններ և մշա
կումներ արտակարգ իրավի
ճակների կանխագուշակման, 
հետևանքների գնահատման, 
տեղեկացման, տ եղեկա տ վա 

կան ապահովման, արտակարգ 
իրավիճակների ղեկավարման 
ուղղությամբ.

* առկա են մեծ քանակու
թյամբ միջազգային և ազգային 
գիտական նախագծեր, որոնք 
պահանջում են հաշվողական 
ռեսուրսներ (այժմ դա կատար
վում է արտասահմանյան գործ
ընկերների նախագծերի հաշվո
ղական ռեսուրսների օգտ ա 
գործման միջոցով, որն իր 
հերթին պահանջում է ինտեր– 
նետի առկայություն).

առկա են տարածաշըր– 
ջանային (երկրաշարժագիտու
թյուն, աշխարհագրական մոնի– 
տորինգ և այլն) խնդիրների լուծ
ման բարդություններ.

մի շարք գիտական և 
տնտեսական նախագծերի առ
կայություն, որոնց համար պա
հանջվում են մեծածավալ հաշ
վարկներ և խոշոր տվյալների 
հենքերի մշակում։
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ
ՄՈՒԶԻԿԱՆՏՍԿԻ

րբ խոսում ենք XX դ. սսմե– 
I նանշանակւսլի գյուտերի 

մա սի ն , ս ո վո րա բա ր  
նշում ենք Այնշտայնի հարաբե
րականութ յա ն տեսությունը, 
քվանտային մեխանիկան, Հւսյ– 
զենբերգի անորոշության սկըզ– 
բունքը։ Սակայն շատ խոշոր 
գիտնականներ՝ մա թեմա տ ի
կոսներ և Փիլիսոփաներ, ան
ցած հարյուրամյակի գիտական 
մտքի մեծագույն նվաճումների

* “Ք աւբտ տ&յոօւ” , 2007,1՝Վ 3.

թվին են դասում նաև Գյոդելի 
թեորեմը։ Եթե դարակազմիկ 
թռիչքները ֆիզիկայի բնագա
վառում թույլ են տվել մարդ
կային բանականությանը հաս
կանալու բնության նոր օրենքնե
րը, ապա Գյոդելի աշխատությու
նը, հնարավորություն տալով ա– 
վելի լավ հասկանալ բուն մարդ
կային բանականության գործո
ղության սկզբունքները, խոր ազ
դեցություն է թողել մեր դարա
շրջանի աշխարհայացքի և մշա
կույթի վրա։

Ո՞վ է Գյոդելը
Կուրտ Գյոդելը ծնվել է 1906 թ. 

ապրիլի 28-ին Ավստրո-Հուն– 
գարիայում՝ մորւսվական Բռնո 
քա ղա քո ւմ  (այն ժամանակ՝ 
Բրյունն)։ 18 տարեկան հասա
կում նա ընդունվել է Վիեննայի 
համալսարան, որտեղ ուսումնա
սիրել է ֆիզիկա, բայց երկու 
տարի անց փոխադրվել է մա
թեմատիկայի բաժին։ Հայտնի է, 
որ գիտական հետաքրքություն– 
ների այս փոփոխումը տեղի է 
ունեցել հիմնականում Բերտրան 
Ռասելի «Մաթեմատիկայի փի
լիսոփայության ներածություն» 
գրքի ազդեցության տակ։ Գյո– 
դելի՝ որպես գիտնականի ձևա
վորմանը էապես նպաստել է 
նաև նրա մասնակցությունը «Վի– 
եննական խմբակի» ա շխ ա 
տանքներին։ Այս անվանումով է 
գիտության պատմության մեջ 
մտել փայլուն գիտնականների՝ 
մաթեմատիկոսների, տրամա 
բանների, փիլիսոփաների խում
բը, որ պարբերաբար հավաք
վում էր Վիեննայում՝ անցած դա
րի 20-ականների վերջից մինչև 
30-ականների կեսը։ «Վիեննա– 
կան խմբակի» աշխատանքնե
րին տարբեր ժամանակ մաս
նակցել են այնպիսի գիտնական
ներ, ինչպիսիք էին Ռուդոլֆ Կար– 
նապը, Օտտո Նոյրատը, Հեր– 
բերտ Ֆեյգլը, Մորից Շլիկը։ 
Բայց խմբակի թեմատիկան փաս
տորեն ընդգրկում էր գիտական 
գիտելիքի ընդհանուր տեղի 
իմաստավորումը բնության և 
հասարակությանճանաչման աս
պարեզում։ Եվրոպական գիտա
կան տարբեր կենտրոններում 
կազմակերպված մի շարք գի– 
տաժողովներ թույլ են տալիս խո– 
սելայն ծանրակշիր դերի մասին,
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որ ունեցել է Վիեննայի խմբակը 
XX դ. հիմնարար գիտական գի
տելիքի կայացման գործում։ Կ. 
Գյոդելը մասնակցել է խմբակի 
գրեթե բոլոր «հինգշաբաթյա» 
նիստերին և միջազգային գի– 
տաժողովներին։ Խմբակի գոր
ծունեությունը Ավստրիայում ընդ
հատվեց 1936 թ., երբ դրա 
ղեկավար Մորից Շլիկը սպան
վեց Վիեննայի համալսարանի 
աստիճաններին մի նացիստ 
ուսանողի ձեռքով։ Խմբակի ան
դամների մեծ մասը տարագրվեց 
ԱՄՆ։ Այնտեղ տեղափոխվեց և Կ. 
Գյոդելը։ Նա ստացավ ամերի
կյան քաղաքացիություն, սկսեց 
աշխատել Պրինստոնի բարձրա
գույն հետազոտությունների ինս
տիտուտում։ Այդ քաղաքում էլ 
նա մահացավ 1978 թ.։ Այսպիսին 
է նրա կյանքի ընթացքը։ Ծանոթ
ների և գործընկերների հիշո
ղության մեջ նա մնացել է որպես 
ինքնա մփ ոփ , ցա վա գնորեն  
զգայուն, արտաքին աշխարհից 
օտարված, սեփական մտքերի 
մեջ ամբողջովին խորասուզված 
մարդ։

Այն, որ աշխարհի տրամաբա
նական ըմբռնումը կարևոր տեղ 
է զբաղեցրել գիտնականի կյան
քում, վկայում է նրա կենսագրու– 
թ յան հ ե տ ա ք ր ք ր ա կ ա ն  մի

"՚ ՛ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ...........

դրվագ։ 1948 թ., երբ որոշվում էր 
ամերիկյան քաղաքացիություն 
ստանալու հարցը, համաձայն 
ընդունված ընթացակարգի՝ Գյո– 
դելը պետք է հանձներ քննու
թյան պես մի բան՝ ամերիկյան 
սահմանադրության հիմնական 
դրույթներից։ Հարցին մոտենա
լով զուտ գիտական բարեխղճու
թյամբ՝ նա մանրամասն ուսում
նասիրեց փաստա թուղթը և 
հանգեց այն եզրակացության, 
որ ԱԱՆ-ում օրինական ճանա
պարհով, առանց սահմանա
դրությունը խախտելու, կարող է 
հաստատվել դիկտատուրա։ Այս 
հայտնագործությունը քիչ էր 
մնում հանգեցներ քննության 
ձախողմանը, երբ նա բանավեճի 
բռնվեց իր գիտելիքները ստու
գող պետական պաշտոնյայի 
հետ, որը, բնականաբար, իր պե
տության հիմնական օրենքը հա
մարում էր քաղաքական մտքի 
մեծագույն նվաճում։ Բարեկամ
ները, այդ թվում Ալբերտ Այնշ– 
տայնը, որը հանդես էր գալիս 
որպես Գյոդելի երկու երաշխա
վորներից մեկը քաղաքացիու
թյուն ստանալու համար, համո
զեցին նրան հետաձգել իր փաս
տարկումների ծավալումը գոնե 
մինչև երդում տալը։ Ավելի ուշ 
այս պատմությունն ունեցավ 
հետ ա քրքրա կա ն վերջաբան, 
քառորդդար անց մեկ ուրիշ ամե
րիկացի՝ Քեննետ էրրոուն, ար
ժանացավ Նոբելյան մրցանակի 
այն բանի համար, որ ընդհանուր 
տեսքով ապացուցեց այն պնդու
մը, որին հանգել էր Գյոդելը՝ ու– 
սումնասիրելով ամերիկյան սահ
մանադրությունը։

Ի՞նչ ապացուցեց Գյոդելը
Նախքան Գյոդելի անունն ան

մահացրած թեորեմի շարադրե
լը, անհրաժեշտ է թեկուզ հակիրճ 
պատմել, թե ինչ հիմնախնդիր– 
ների առջև էր հայտնվել անցյալ 
դարի 20-ական թթ. մաթեմատի

կան, ավելի ճիշտ՝ դրա այն՛ 
բաժինը, որն առանձնացվել էր 
XIX-XX դդ. սահմանագծում և 
ստացել մաթեմատիկայի հի
մունքներ անվանումը։

Բայց, թերևս, նախ արժե 
կանգ առնել երկրաչափության 
դպրոցական դասընթացի վրա, 
որն ա յսօր էլ շատ  բանով 
կրկնում է ավելի քան երկու հա
զար տարի առաջ գրված Էվկլի
դեսի «Սկզբունքները»։ Ավան
դական դասագրքերում նախ 
բերվում են հարթության վրա 
գտնվող կետերի և ուղիղ գծերի 
վերաբերյալ որոշ աքսիոմներ, 
դրանցից, ըստ արիստոտելյան 
տրամաբանության կանոնների, 
տրամաբանական կառուցված
քի միջոցով ածանցվում է երկ
րաչափական կարևոր և օգտ ա 
կար տարբեր փաստերի (թեո
րեմների) արդարացիությունը։ 
Օրինակ՝ աքսիոմներից մեկը 
հաստատում է, որ երկու կետով 
անցնում է մեկ և միայն մեկ ուղիղ 
գիծ, իսկ մեկ այլ հաստատում՝ 
հանրահայտ հինգերորդ կան
խադրույթը, որից հրաժարվեց Լո– 
բաչևսկին իր ոչ Եվկլիդեսյան 
երկրաչափության մեջ, վերա
բերում է զուգահեռներին և այլն։ 
Աքսիոմների ճշտությունը ըն
դունվում է որպես ակնհայտ և 
ապացույց չպահանջող մի բան։ 
Հույն երկրաչափի վաստակը 
նրանում էր, որ նա ֆիգուրների 
տարածական դասավորության 
վերաբերյալ ողջ գիտությունը 
աշխատել է շարադրել որպես մի 
քանի հիմնադրույթներից բխող 
հետևանքների հավաքածու։

XIX դ. վերջին Եվկլիդեսյան 
«Սկզբունքների» բոլոր բացերը 
(իրենց դա տ ողո ւթ յո ւնների  
խստության և ճշգրտության 
նկատմամբ մաթեմատիկոսների 
ընդլայնված պահանջների տե
սակետից) լրացվել էին։ Նո
րագույն հետազոտությունների 
հա նրա գումա րն եղա վ գեր–
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մտնացի մաթեմատիկոս Դավիթ 
Հիլբերտի «Երկրաչափոլթյան 
հիմունքները» գիրքը։

Եվկլիդեսի մեթոդիկայի հա
ջողությունը գիտնականներին 
մղեց տարածելու նրա սկզբունք
ները մաթեմատիկայի ուրիշ բա
ժինների վրա ևս։ Երկրաչափու
թյունից հետո հերթը հասավ հան
րահաշվին։ 1889 թ. իտալացի 
մաթեմատիկոս Ջուզեպպե Պեա– 
նոն առաջին անգամ ձևակեր
պեց թվաբանության աքսիոմ
ները, որոնք չափազանց ակն
հայտ էին (գոյություն ունի զրո, 
յուրաքանչյուր թվին հետևում է 
հաջորդ թիվը և այլն), բայց 
իրականում դրանք բա ցա ր
ձակապես սպառիչ են։ Դրանք 
խաղում էին նույն դերը, ինչ մեծ 
հույնի կանխադրույթները երկ
րաչափության համար։ Ելնելով 
նման պնդումներից՝ տրամաբա
նական դատողությունների մի
ջոցով կարելի էր ստանալ թվա

բանական հիմնական թեորեմ
ները։

Այդ նույն ժամանակահատ
վածում գերմանացի մաթեմատի
կոս Գոտլիբ Ֆրեզեն առաջ քաշեց 
մի ավելի հավակնոտ խնդիր։ Նա 
առաջարկեց ոչ թե աքսիոմատի– 
կորեն վավերացնել ուսումնա
սիրվող օբյեկտների հատկութ
յունները, այլև ձևայնացնել, հա
մակարգել դատողությունների 
բուն մեթոդները, դա թույլ կտար, 
համաձայն որոշակի կանոնների, 
գրա նցել մա թեմա տ իկա կա ն 
ամեն մի դատողություն՝ նիշերի 
(խորհրդանիշների) շղթայի տես
քով։ Ստացված արդյունքները 
Ֆրեգեն հրապարակեց «Թվա
բանության հիմնական օրենքնե
րը» աշխատության մեջ, որի առա
ջին հատորը լույս տեսավ 1893 թ., 
իսկ երկրորդը պահանջեց ևս 
տասը տարվա լարված աշ
խատանք և ավարտուն տեսք 
ստացավ 1902 թ.։

Ֆրեզեի անվան և գիտական 
հետազոտությունների հետ է 
կապված թվերի մասին գիտու
թյան զարգացման թերևս ամե– 
նադրամատիկ պատմություննե
րից մեկը։ Երբ երկրորդ հատորն 
արդեն տպագրվում էր, գիտնա
կանը նամակ ստացավ անգլիա
ցի երիտասարդ մաթեմատիկոս 
Բերտրան Ռասելից։ Շնորհավո
րելով գործընկերոջը բացառիկ 
հաջողությունների կապակցութ
յամբ՝ Ռասելն այնուամենայնիվ, 
մատնացույց էր արել մի հան
գամանք, որը վրիպել էր հեղի
նակի ուշադրությունից։ Այդ 
«նենգ հանգամանքը» հետագա
յում լայն ճանաչում ստացած 
«Ռասելի պարադոքսն» էր. արդ
յո՞ք իր սեփական տարրերը 
չհանդիսացող բոլոր բազմու
թյունների բազմությունը կլինի 
սեփական տարր։ Ֆրեգեն չկա
րողացավ անմիջապես լուծել 
այդ հանելուկը։ Նրան մնում էր
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միայն լույս տեսնող իր գրքի 
երկրորդ հատորի վերջաբանում 
ավելացնել դառնությամբ լի հե
տևյալ խոսքերը. «Գիտնականի 
համար ավելի անցանկալի բան 
չկա, քա ն  նոր ա վա րտ վա ծ 
աշխատանքի հիմքերի փլուզ
ման ականա տես դառնալը։ 
Բերտրան Ռասելի նամակը հենց 
այդպիսի կացության մեջ դրեց 
ինձ...»։ Դառնացած մաթեմա
տիկոսը տարկետում վերցրեց 
համալսարանում, մեծ ջանքեր 
գործադրեց՝ փորձելով ուղղել իր 
տեսությունը, բայց ամեն բան 
զուր էր։Նա ապրեց ևսքսան տա
րի, բայց այլևս թվաբանական ոչ 
մի աշխատություն չգրեց։

Սակայն Ռասելին հաջողվեց 
դուրս բերել ձևայնացված հա
մակարգի տարբերակը, որը 
թույլ էր տալիս, հենվելով հենց 
Ֆրեզեի գաղափարների և աշ
խատությունների վրա, ընդգրկել 
ողջ մաթեմատիկան և ազատ էր 
բոլոր այն պարադոքսներից, որ 
հայտնի էին այդ ժամանակ։ Նրա 
ստացած արդյունքը, որը տպա
գրվեց 1902 թ. “ԲոոշւթւՅ 1\/|3էհ6– 
տՅէւօՅ” գրքում (Ա. Ն. ՈՒայթհեդի 
համահեղինակությամբ), փաս
տորեն, դարձավ տրամաբանու
թյան աքսիոմատացում, իսկ Դ. 
Հիլբերտի կարծիքով՝ այն «կա
րելի Է դիտարկել որպես գիտու
թյան աքսիոմատացման ուղղու
թյամբ բոլոր ջանքերի պսակը»։

Իրենց առարկայի հիմունք
ների նկատմամբ մաթեմատի
կոսների այդքան մեծ ուշադրու
թյան համար կար ևս մեկ պատ
ճառ։ Բանն այն Է, որ Ճ1Ճ–)0< 
հարյուրամյակների սահմանա
գծում բազմությունների տեսու
թյան մեջ հայտնաբերվել Էին 
հակասություններ, որոնք նշելու 
համար ի հայտ Էր եկել «բազմու
թյունների տեսության պարա
դոքսներ» արտահայտությունը։ 
Դրանցից ամենահայտնին՝ Ռա–

սելի հանրահայտ պարադոքսը, 
ավաղ, միակը չէր։ Ավելին՝ գիտ
նականների մեծ մասի համար 
ակնհայտ էր, որ նոր տարօրի
նակություններ բացահայտելու 
գործի ծայրը դեռ չի երևում։ 
Դրանց հայտնվելը, Հիլբերտի 
արտահայտությամբ,«աղետալի 
ազդեցություն» գործեց մաթե
մատիկական աշխարհի վրա, 
քանի որ բազմությունների տե
սությունը խաղում էր այն հիմքի 
դերը, որի վրա կառուցվում էր 
թվերի մասին գիտության ողջ

շենքը։ «Այս պարադոքսների 
առկա յութ յա ն պ ա րա գա յում  
պետք է խոստովանել, որ այն 
դրությունը, որում մենք գտնվում 
ենք այժմ, դեռ երկար ժամանակ 
անտանելի է լինելու։ Սիայն 
պատկերացրեք, մաթեմատիկա
յում՝ հուսալիության և ճշմար
տացիության այդ տիպարում, 
հասկացություններն ու հետևու
թյուններն այն տեսքով, ինչպես 
ուսումնասիրում, դասավանդում 
և օգտագործում է յուրաքանչ
յուր ոք, հանգեցնում են անհեթե–
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թությունների։ ՈՒրեմն ինչո՞ւմ 
փ նտ րե լ հուսա լիութ յուն և 
ճշմարտացիություն, եթե անգամ 
մաթեմատիկական մտածողու
թյունը որոշ դեպքերում դավա
ճանում է»,֊տրտնջում էր Հիլբեր– 
տը 1925 թ. հունիսին մաթեմա
տիկոսների համագումարում 
կարդացած զեկուցման մեջ։

Այսպիսով՝ առաջին անգամ 
երեք հազարամյակների ընթաց
քում մաթեմատիկոսներն ընդ
հուպ մոտեցան իրենց առար
կայի ամենախորքային հիմունք
ների ուսումնա սիրությա նը։ 
Ստեղծվել էր հետաքրքրական 
մի իրավիճակ, թվերի սիրա
հարները սովորել էին հստակ

բացատրել, թե ինչ կանոններով 
են կատարում իրենց հաշվարկ
ները, նրանց մնում էր միայն 
ապացուցել ընդունված հի
մունքների «օրինականությու
նը»՝ բացառելու որևէ կասկած, 
որ կարող էին առաջացնել չա
րաբաստիկ պարադոքսները։ Եվ 
20-ականների կեսերին մեծն 
Հիլբերտը, որի շուրջ այդ ժամա
նակ ձևավորվել էր փայլուն հե
տևորդների դպրոց, մի շարք 
աշխատություններում ուրվագ
ծում է մաթեմատիկայի հիմունք
ների հետազոտության ծրագիր, 
որը հետ ա գա յում  ստ ա ցա վ  
«գյոթինգենյան ծրագիր» անվա
նումը։ Խիստ պարզեցված տես

քով այն կարելի է շարադրել հե
տևյալ կերպ, մաթեմատիկան կա
րելի է ներկայացնել որպես հե
տևությունների հավաքածու, 
որը բխում է աքսիոմների որոշա
կի համակարգից՝ ապացուցե
լով, որ.

1. Մաթեմատիկան լրիվ է, 
ա յսինքն՝ մաթեմա տ իկա կա ն 
յուրաքանչյուր դրույթ կարելի է 
ապացուցել կամ հերքել՝ հիմ– 
նըվելով բուն առարկայի կանոն
ների վրա։

2. Մաթեմատիկան անհա– 
կասական է, այսինքն՝ չի կարելի 
ապացուցել և միաժամանակ 
հերքել որևէ դրույթ՝ առանց դա
տողության ընդունված կանոն
ները խախտելու։

3. Մաթեմատիկան լուծելի 
է, այսինքն՝ օգտվելով կանոն
ներից՝ կարելի է որևէ մաթեմա
տիկական դրույթի վերաբերյալ 
պարզել՝ արդյո՞ք այն ապացու– 
ցելի է, թե՞ հերքելի։

Փաստորեն, Հիլբերտի ծրա
գիրը ձգտում էր մշակել բոլոր մա
թեմատիկական հարցերի պա
տասխանների ընթացակարգը 
կամ գոնե ապացուցել, որ այն 
գոյություն ունի։ Ինքը՝ գիտնա
կանը, համոզված էր իր ձևակեր
պած բոլոր երեք հարցերի 
դրական պատասխանում, նրա 
կա րծիքով՝ մա թեմա տ իկա ն, 
իրոք, լրիվ էր, անհակասական և 
լուծելի։ Միայն մնում էր այդ 
ապացուցել։

Ավելին՝ Հիլբերտը կարծում 
էր, որ աքսիոմատիկ եղանակը 
կարող է դառնալ ոչ միայն մաթե
մատիկայի, այլև ամբողջ գիտու
թյան հիմքը։ 1930 թ. «Բնության 
իմացությունը և տրամաբանու
թյունը» հոդվածում նա գրել էր. 
«... Գիտության անգամ ամենա
ընդարձակ ընդգրկում ունեցող 
բնագավառներում հաճախ բա
վական է սովորաբար աքսիոմ
ներ կոչվող ելակետային դրույթ
ների ոչ մեծ քանակություն,
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որոնց հիման վրա զուտ տրամա
բանորեն կառուցվի դիտարկվող 
տեսության ողջ շենքը»։

Ինչպիսին կլիներ գիտության 
հետագա զարգացման ուղին, 
եթե Հիլբերտի և նրա դպրոցի տե
սությունը հաջողություն ունե
նար։ Եթե համաձայն Հիլբերտի՝ 
ամբողջ մաթեմատիկան (և գի
տություն ընդհանրապես) հան
գեցվեր աքսիոմների համա
կարգի, ապա դրանք հնարավոր 
կլիներ ներառել հաշվիչ մեքե
նայի մեջ, իսկ վերջինս, ըստ 
տրամաբանական ընդհանուր 
կանոնների, կկարողանար հիմ
նավորել ելակետային դրույթ
ներից բխող ամեն մի դրույթ, 
այսինքն՝ ապացուցել թեորեմ։

Եթե Հիլբերտի տեսությունն 
իրականություն դառնար, ապա 
շուրջօրյա ռեժիմով աշխատող 
գերհամակարգիչներն անդա 
դար կապացուցեին նորանոր 
թեորեմներ՝ տեղադրելով դրանք 
համաշխարհային ցանցի անթիվ 
կայքերում։ Մաթեմատիկայից հե
տո «աքսիոմատիկ դարաշըր– 
ջան» կսկսվեր ֆիզիկայի, քի 
միայի, կենսաբանության հա
մար, և վերջապես հերթը կհաս
ներ մարդու գիտակցության 
մասին գիտությանը։ Այդ դեպ
քում, անշուշտ, թե՜ շրջակա 
աշխարհը, թե՜ մենք որոշ չափով 
այլ կլինեինք։

Սակայն «տիեզերական աք– 
սիոմատացումը» տեղի չու
նեցավ։ Գերհավակնոտ վիթխա
րի այս ծրագիրը, որի վրա տաս
նամյակների ընթացքում աշխա
տում էին աշխարհի խոշորա– 
գույն մաթեմատիկոսներ, հերք
վեց ընդամենը մի թեորեմով։ 
Դրա հեղինակն էր Կուրտ Գյոդե– 
լը, որն այդ ժամանակ ընդամենը 
25 տարեկան էր։

1930 թ. «Վիեննական խմբա
կի» կողմից Քյոնիսբերգում կազ
մակերպված գիտաժողովին նա 
ելույթ ունեցավ «Տրամաբանա

կան հաշվի լրիվության մասին» 
զեկույցով, իսկ հաջորդ տարվա 
սկզբին հրապարակեց «ԲոոշւթւՅ 
1\/13էհ6ոո3էւ03 համակարգում և 
կից համակարգերում սկզբուն
քորեն անլուծելի դրույթների մա
սին» հոդվածը։ Աշխատության ա– 
ռանցքն Էր կազմում մի թեորեմի 
սահմանումն ու ապացուցումը, 
որը հիմնարար դեր խաղաց ոչ 
միայն մաթեմատիկայի, այլև 
գիտության այլ ճյուղերի հետա
գա զարգացման համար։ Խոսքը 
ոչ լրիվության մասին Գյոդելի 
հանրահայտ թեորեմի մասին Է։ 
Դրա առավել տարածված, թեև 
ոչ այնքան խիստ ձևակերպումը 
հավաստում Է, որ «աքսիոմների 
յուրաքանչյուր ոչ հակասական 
համակարգի համար գոյություն 
ունի այնպիսի դրույթ, որը չի 
կարելի ոչ ապացուցել և ոչ Էլ 
հերքել՝ ընդունված աքսիոմա
տիկ համակարգի շրջանակնե
րում»։

Դրանով իսկ Գյոդելը բացա
սական պատասխան տվեց Հիլ– 
բերտի կողմից ձևակերպված ա– 
ռաջին պնդմանը։

Հետաքրքրական Է, որ այդ 
նույն գիտաժողովին «Պատճա
ռական գիտելիքը և քվանտային 
մեխանիկան» թեմայով հանդես 
եկավ Վերներ Հայզենբերգը։ Այս 
զեկուցման մեջ ուրվագծված Էին 
նրա հանրահայտ «անորոշութ
յունների հարաբերակցություն
ներին» վերաբերող առաջին մո
տեցումները։

Գյոդելի եզրակացություննե
րը ինտելեկտոււսլ ռումբի ներ
գործություն ունեցան մաթեմա
տիկոսների շրջանում։ Առավել 
ևս, որ դրանց հիման վրա, շատ 
չանցած, հերքվեցին Հիլբերտի 
ծրագրի մյուս երկու կետերը։ 
Պարզվեց, որ մաթեմատիկան 
ԼՐԻՎ չէ. լուծելի չէ և դրա անհա– 
կասականությունը չի կարելի 
ապացուցել այն նույն համա
կարգի շրջանակներում, որի

անհւսկասականությունն է ապա՛
ցուցվում։

Գյոդելի թեորեմը
Այդ ժամանակներից անցել է 

երեք քառորդ դար, բայց վեճերը, 
թե այնուամենայնիվ ինչ է ապա
ցուցել Գյոդելը, չեն դադարում։ 
Հատկապես թեժ բանավեճեր են 
տ ա րվո ւմ  գ իտ ա կ ա նա մ ե ր ձ  
շրջաններում։ «Րչ լրիվության 
մասին Գյոդելի թեորեմը հիրավի 
եզակի է։ Այն վկայակոչում են 
ամեն անգամ, երբ ուզում են ա– 
պացուցել ինչ ասես՝ սկսած Աստ
ծու գոյութունից մինչև բանա
կանության բացակայությունը»,- 
գրում է մեր ժամանակների ակա
նավոր մաթեմատիկոս Վ. Ա. 
Ուսպենսկին։

Եթե մի կողմ թողնենք բազ
մաթիվ այդպիսի շահարկումնե
րը, ապա պետք է նշենք, որ Գյո– 
դելի դերի արժեքավորման հար
ցում գիտնականները բաժանվե
ցին երկու խմբերի։ Ոմանք, հե
տևելով Ռւսսելին, գտնում են, որ 
ժամանակակից մաթեմատիկա
կան տրամաբանության հիմքում 
ընկած հանրահայտ թեորեմը, 
այնուամենայնիվ, աննշան ազ
դեցություն գործեց տվյալ գի
տության շրջանակներից դուրս 
տարվող ուսումնասիրություն
ների վրա. մաթեմատիկոսներն 
ինչպես «նախագյոդելյան» ժա
մանակաշրջանում էին ապացու
ցում իրենց թեորեմները, այնպես 
էլ մինչև օրս են շարունակում 
դրանք ապացուցել։

Ինչ վերաբերում է անընդ
հատ նորանոր թեորեմներ ապա– 
ց ո ւց ո ղ  հա մա կա րգ ի չն ե ր ի  
երևակայական պատկերացմա
նը, ապա այդպիսի գործունեու
թյան իմաստը շատ մասնագետ
ների մեջ մեծ կասկածներ է առա
ջացնում։ Չէ՞ որ մաթեմատիկայի 
համար կարևոր է ոչ միայն 
ապացուցված թեորեմի ձևակեր
պումը, այլև դրա ըմբռնումը, քա–
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նի որ հենց ըմբռնումն է թույլ 
տալիս հայտնաբերել տարբեր 
օբյեկտների միջև գոյություն 
ունեցող կապը և հասկանալ, թե 
որ ուղղութ յա մբ կարելի է 
շարունակել շարժումը։ Առանց 
այդպիսի ըմբռնման՝ ձևայնաց– 
ված եզրակացության կանոն
ների հիման վրա դուրս բերվող 
թեորեմները յուրահատուկ «մա
թեմատիկական ջղաձգություն 
են», կարծում է Մոսկվայի պե
տական համալսարանի մեխ– 
մաթի մաթեմատիկական տրա
մաբանության և ալգորիթմների 
տեսության ամբիոնի աշխատա
կից Ալեքսանդր Շենը։

Այս կերպ էր դատում նաև 
ինքը՝ Գյոդելը։ Նրանց, ովքեր 
կշտամբում էին իրեն մաթեմա
տիկայի հիմքերի ամբողջու
թյունը քայքայելու համար, նա 
պատասխանում էր, որ ըստ 
էության, ոչինչ չի փոխվել, հիմ
քերն առաջվա պես անսասան 
են, իսկ իր թեորեմը ընդամենը 
հանգեցրել է ինտուիցիայի և 
անձնական նախաձեռնության 
դերի վերագնահատմանը գի
տության այն բնագավառում, ուր 
տիրում են տրամաբանության 
երկաթե օրենքները, որոնք, 
թվում է, քիչ տեղ են թողնում 
նման արժանիքների համար։

Սակայն որոշ գիտնականներ 
այլ կարծիքի են։ Իրոք, եթե տրա
մաբանորեն դատելու կարողու
թյունը համարենք մարդու բա
նականության հիմնական բնու
թագիրը կամ գոնե դրա գլխավոր 
գործիքը, ապա Գյոդելի թեորեմը 
ուղղակի մատնանշում է մեր 
ուղեղի հնարավորությունների 
սահմանափակ լինելը։ Համւս– 
ձայնեք, որ մտքի անսահման 
հզորությանը հավատացող մար
դու համար շատ դժվար է ընդու
նել դրա իշխանության սահ
մանների մասին դրույթը։

Ավելի շատ կարելի է խոսել սե
փական մտավոր հնարավորու

թյունների նկատմամբ մեր պատ
կերացումների սահմանափա
կության մասին։ Շատ մասնա
գետներ կարծում են, որ տրամա
բանական մտածողության հիմ
քում ընկած ձևական հաշվողա
կան, «ւսրիստոտելյան գործըն
թացները կազմում են մարդու 
գիտակցության ընդամենը մի մա
սը»։ Մտածողության մյուս՝ 
սկզբունքորեն «ոչ հաշվողա
կան», մասը ապահովում է 
այնպիսի դրսևորումներ, ինչպի
սիք են ինտուիցիան, ստեղծա
գործական պայծառացումներն 
ու ըմբռնումը։ Եվ եթե բանակա
նության առաջին մասը ենթարկ
վում է գյոդելյան սահմանափա
կումներին, ապա  երկրորդը 
դրանց չի ենթարկվում։

Այդ տեսակետի առավել հե
տևողական կողմնակիցը՝ մա
թեմատիկայի և տեսական ֆիզի
կայի բնագավառում խոշորա– 
գույն մասնագետ Ռոջեր Փենտ– 
րոուզը, ավելի հեռուն գնաց։ Նա 
ենթադրեց, որ գոյություն ունեն 
ոչ հաշվողական բնույթի որոշ 
քվանտային էֆեկտներ, որոնք 
ապահովում են գիտակցության 
ստեղծագործական գործողութ
յունների իրականացումը։ Թեև 
նրա շատ գործընկերներ քննա 
դատորեն են վերաբերում այն 
գաղափարին, որ ուղեղը կարող 
է օժտված լինել ենթադրական 
քվանտային մեխանիզմներով, 
Ռ. Փենտրոուզը և իր աշխատա
կիցներն արդեն մշակել են այն
պիսի մի փորձի ծրագիր, որը, 
իրենց կարծիքով, պետք է հաս
տատի դրանց գոյությունը։

Փենտրոուզի վարկածի բազ
մաթիվ հետևանքներից մեկը 
կարող է դառնալ մասնավորա
պես այն եզրակացությունը, որ 
ժամանակակից հաշվիչ սար
քերի հիման վրա սկզբունքորեն 
անհնար է ստեղծել արհեստա
կան բանականություն անգամ 
այն դեպքում, երբ քվանտային

համակարգիչների ստեղծումը 
վիթխարի առաջընթաց առա
ջացնի հաշվիչ տեխնիկայի աս
պարեզում։ Բանն այն է, որ որևէ 
համակարգիչ կարող է ընդամե
նը մանրամասն մոդելավորել 
մարդու գիտակցության ձևայ– 
նա ցվա ծ  տ րա մա բա նա կա ն , 
«հաշվողական» գործունեութ
յան աշխատանքը, բայց բանա
կանության «ոչ հաշվողական» 
հատկությունները անմատչելի 
են համակարգչի համար։

Այսպիսին է բնագիտական և 
փիլիսոփայական այն վեճերի 
միայն փ ոքր  մասը, որոնք 
առաջացրել է 75 տարի առաջ 
հրապարակված երիտասարդ 
Գյոդելի մաթեմատիկական թեո
րեմը։ Իր մեծ ժամանակակից
ների հետ միասին նա ստիպեց 
մարդուն այլ կերպ նայել շրջա
կա աշխարհին և ինքն իրեն։ XX 
դ. առաջին երեք տասնա մ
յակների մեծագույն հայտնա
գործությունները, այդ թվում Գյո– 
դելի թեորեմը, ինչպես նաև հա
րաբերականության տեսութ
յունն ու քվանտային տեսութ
յունը ցույց տվեցին նախորդ 
երկու հարյուրամյակների գի
տական հետազոտությունների 
հիման վրա ստացված բնության 
պատկերի մեխանիստիկական 
դետերմինիստական սահմանա
փակությունը։ Պարզվեց, որ թե՜ 
տիեզերքի զարգացման ուղի
ները, թե՜ բարոյական հրամայա
կա նները  ե նթ ա րկվո ւմ  են 
սկզբունքորեն ուրիշ օրինա 
չափությունների, երբ տեղի են ու
նենում թե՜ չվերացող բարդու
թյուն, թեանորոշություն, թե՜պա– 
տահականություն, թե՜ անդառ
նալիություն։

Սակայն գիտական մեծ հե
ղաշրջման հետևանքները չեն 
սահմանափակվում վերոնշյա– 
լով։ XX դ. սկզբին լապլասա– 
նյուտոնյան դետերմինիզմի գա–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ■ 1Տ|Տ 2 , 2007



"՚ ՛ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ղափարները վիթխարի ազդե
ցություն ունեին հասարակական 
գիտություների զա րգա ցմա ն 
վրա։ Դասական բնագիտության 
երևելիների հետքերով, որոնք 
բնությունը պատկերում էին 
կոշտ մեխանիկական կառուց
վածքի տեսքով, որտեղ բոլոր 
տարրերը ենթարկվում են խիստ 
օրենքների, իսկ ապագան կա
րելի է մ իա ն շա նա կ  կա ն 
խատեսել, եթե հայտնի է ըն
թացիկ իրավիճակը, հասարա
կական գիտությունների քրմերը 
պատկերում էին մարդկային հա
սարակությունը որպես անվի
ճելի օրինաչափություններին 
ենթարկվող և նախապես որոշ
ված ուղղությամբ զարգացող 
կառույց։ Աշխարհի այսպիսի 
պատկերը պահպանելու վերջին 
փորձերից էր, հավանաբար, 
մարքսիզմ-լենինիզմը, որը հա
վատարիմ էր «միակ ճիշտ գի
տական ուսմունք» լինելու հա
յեցակարգին, որի բաղկացուցիչ 
մասն էր կազմում «պատմության 
մատերիալիստական ըմբռնու
մը»։ Բավական է հիշել լենինյան 
գաղափարը սոցիալիստական

հասարակության «մեծ ֆաբ
րիկայի» մոդելով կառուցելու 
մասին։

Աստիճանաբար մեծ դժվա
րությամբ աշխարհի բնագիտա
կան պատկերում հաստատված 
բարդության, պատահականութ
յան, անորոշության գաղափար
ները սկսեցին թափանցել նաև 
սոցիալական և հումանիտար 
գիտություններ։ Հասարակու
թյան մեջ անկանխորոշվածու– 
թյունն իրականացվում է անձի 
ա նհա տ ա կա ն  ա զա տ ութ յա ն 
երևույթի միջոցով։ Ազատ և ան– 
կանխատեսելի ընտրություն կա
տարող մարդու՝ որպես սուբ
յեկտի, ներկայությունն է դարձ
նում պատմական գործընթացը՝ 
բարդ և տիեզերական ոչ մի ան– 
կանխատեսելի օրենքների չեն
թարկվող....

Այսպես՝ Կուրտ Գյոդելն ու 
նրա մեծ ժամանակակիցները 
ստիպեցին մեզ նորովի հայացք 
ձգել թե՜ աստղալից երկնքին, թե՜ 
բարոյական օրենքներին մեր 
ներսում, թե՜ այն հասարակու
թյանը, որում մենք ապրում ենք։

ՍԵՐԳԵՅ ԼԵՍԿՈՎ
ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՐԿԻՐԸ 

ԿՇԵՌՔԻ 
ՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ*

Աստղագետներն առաջին ան
գամ հայտնաբերել են մեր մոլո
րակին նման մի մոլորակ։ Այդ 
մոլորակը գտնվում է Երկրից 20 
լուսային տարի հեռավորության 
վրա՝ կշեռքի համաստեղությու
նում։ Այն մեր Արեգակնային հա
մակարգի սահմաններից հայտ
նաբերված մոլորակներից (էկ– 
զոմոլորակներ) ամենափոքըրն 
է։ Այն Երկրից մեծ է ընդամենը 1,5 
անգամ, բայց 14 անգամ ավելի 
մոտ իր աստղին, Օւ@Տ6 581-ին։ 
Մոլորակի չափանիշները թույլ 
են տալիս կարծելու, որ այնտեղ

ՕածՈսՕււ
օոսեա

>3

կա ջուր՝ կյանքի առաջացման 
գլխավոր պայմանը։

Իր արեգակին խիստ մոտե
ցած մոլորակի մեկ տարին

տևում Է ընդամենը 13 օր, բայց 
01ւ6Տ6 581 աստղը վաղուց Է 
սառչում և շուրջբոլորը անտա
նելի տապ չի առաջացնում։ 
Էկզոմոլորակի վրա ջերմաստի
ճանը տատանվում է 0° Շ մինչև 
40° Շ, դրա մակերեսը ծածկված է 
օվկիանոսներով և քարքարոտ 
հողով։ Աստղագետների հաջորդ 
խնդիրը զգայուն աստղադիտա
կով ուղեծիր մտնելն է, որի 
նպատակն է հայտնաբերել մո
լորակի մթնոլորտում կենդանի 
օրգանիզմներ արտադրող մե
թանի և ֆոտոսինթեզի գործըն
թացի հիմնական տարրի՝ քրո– 
լոֆիլի ներկայությունը։
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ՌԱՖԱՅԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀՀ ԳԱՍ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱՍ հիդրոէկոլոգիայի 
և ձկնաբանության ինստիտուտի հիդրոէկոլոգիայի 
բաժնի վարիչ, կենսաբ. գիտ. դոկտոր

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ էկոլոգիա, 
ջրային էկոհամակարգեր, էկոմոնիտորինգ, էկոհամակարգերի 
մաթեմատիկական մոդելավորում

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի ավագ 
գիտաշխատող, քիմ. գիտ. թեկնածու

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ ջրային ռեսուրսներ, 
շրջակա միջավայրի ազդեցությունը ջրային էկոհամակարգերի վրա

ՍԵՎԱՆ.
ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

և Հ Ե Ռ Ա Ն Կ Ա Ր Ն Ե Ր
Ս ևանա լիճը՝ Անդրկովկասի 

միակ խոշոր ջրամբարը, 
հատուկ տեղ է զբաղեց

նում աշխարհի քաղցրահամ 
ջրամբարների շարքում՝ համար
վելով յուրօրինակ բնական կեն– 
սացենոզ, որը բնութագրվում է 
յուրահատուկ հիդրոքիմիական 
ռեժիմով, հիդրոբիոնտների* 
կազմով, արժեքավոր էնդեմիկ 
ձկների առկայությամբ և իր 
կարևոր դերով Անդրկովկասի 
ջրային հաշվեկշռում։ Դժվար է 
նշել մեկ այլ ջրամբար, որի դերը 
և նշանակությունը տարածա
շրջանի էներգետիկայի և ժո
ղովրդական տնտեսության զար–

♦հիդրոբիոնտ– բնական ջրերում ապրող 
բույսերի, կենդանիների և միկրոօրգանիզմ
ների տեսակների խումբ, որոնք բնորոշ 
են տվյալ ջրամբարի համար

գացման մեջ (գյուղատնտե
սություն, արդյունաբերություն, 
ռեկրեացիա և այլն) համեմատ
վի Սևանա լճի հետ։

Սինչև 70-ական թվականնե
րը Սևանա լճի և նրա ջրահավաք 
ավազանի բնական ռեսուրսնե
րի (հատկապես ջրային) շահա
գործման ընթացքում անտեսվե
ցին էկոլոգիական բազմաթիվ 
հիմնարար սկզբունքներ, որի հե
տևանքով լճային համակար
գում տեղի ունեցան ձևաչափա– 
կան, հիդրոֆիզիկական, հիդրո
քիմիական և հիդրոկենսաբա– 
նական խորը փոփոխություն
ներ։

ՀՀ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և 
ձկնաբանության ինստիտուտի 
(ՀԷՁԻ) կողմից նշված ուղղութ
յուններով կատարված բազ

մամյա հետազոտությունները 
ցույց են տվել, որ հիդրո– 
լոգիական փոփոխությունների 
և հատկապես լճի ծավալի 
փոքրացման հետևանքով անհե
տացել է 900 քառ.կմ մակերես և
18 խոր. կմ ծավալ ունեցող, 
թթվածնով հարուստ հատա
կային ամենամեծ խտությունն 
ունեցող սառը ջրաշերտը (հի– 
պոլիմնիոնը), որը մեկուսաց
նում էր հատակում դարերով 
կուտակված օրգանական նյու
թերի ներհոսքը լճի ջրային 
ազատ շերտեր՝ կանխարգելելով 
լճում ընթացող նեխման գործըն
թացը։
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" ՛Է Կ Ո ԼՈ Գ Ի Ա

Արևի ճ ա ռ ա գ ա յթ մ ա ն  էներգիա յի  
կ ո ւտ ա կո ւմ ը  յճ ո ւմ  

1923 X10 
(2926 ճ1012)

Ջ ր ա հ ա վ ա ք  ա վ ա զ ա ն  
Կ են սա ծ ի ն  տ ա ր ր ե ր  (ա զ ոտ , ֆ ոսֆ որ)

I I " II II
ս ա ա

ֆ ի զ ի կ ա կ ա ն  և 
ք ի մ ի ա կ ա ն  

գ ո ր ծ ը ն թ ա ց ն ե ր

Ն Յ Ո Ւ Թ Ե Ր Ի

Տ ր ո ֆ ի կ  շ ղ թ ա ն ե ր  (կ ե ն ս ա բ ա ն ա կ ա ն  գ ո ր ծ ը ն թ ա ց ն ե ր )

Մ ւ ս կ ր ո ֆ ի տ ն ե ր
6 6 9

(5 6 0 1 2 )

Ֆ ի տ ո պ լ ա ն կ տ ո ն
2 6 0 0 0
(4 2 0 0 )

Զ ո ո պ լ ա Օ կ տ ո ն
2 5 9 2

(4 5 9 .8 )

Պ լ ւ ս ն կ տ ո ն ո ֆ ա գ ե ր  
( ֆ ո ր ե լ , ս ի գ )  

2 4 2 .4  
(4 1 .8 )

------------------^

Պ ե ր ի ֆ ի տ ո ն
2 0 3 5 7
(5 0 1 6 )

Զ ո ո բ ե ն թ ո ս
2341

(7 5 2 .4 )

Բ ե ն թ ո ֆ ա գ ե ր  
( ֆ ո ր ե լ , կ ո ղ ա կ , կ ա ր ա ս )  

1 2 9 .6  (1 0 8 .7 )

Դ Ե տ ր ի տ ո ֆ ա գ ե ր  
( կ ո ղ ա կ ,  բ ե ղ լ ո ւ ,  

կ ա ր ա ս ,  խ ե ց գ ե տ ի ն )  
3 1 7 .7  (13 3 .8 ^

Ռ ե դ ո ւ ց ե ն տ ն ե ր

Հ ա տ ա կ ա յ ի ն ն ս տ վ ա ծ ք ն ե ր

Նկ. 1. Սևանա լճում նյութերի կենսաերկրաքիմիական շրջանառության և էներգիայի (ԿՋոուլ/մ2տարի) փոխանցման 
ուղիները։ Փակագծերում բերված թվերը համապատասխանում են լճային էկոհամակարգի տրոֆիկ շղթաների առանձին 
օղակների էներգետիկ արժեքներին, մինչ լճի մակարդակի իջեցումը

Սևանա լճի մակարդակի մոտ 
20.2 մ իջեցման և լճի ծավալի 
մոտ 50% փոքրացման, ինչպես 
նաև հիպոլիմնիոնալ ջրաշերտի 
անհետացման հետևանքով՝

1. բարձրացել է լճի միջին 
տարեկան ջերմաստիճանը մոտ 
2°Շ–ով, 1.5 անգամ նվազել է լճի 
ջերմունակություն (700 X 1012 
Կկալ-ից - 500 X 1012 Կկալ), որի 
պատճառով լիճը հաճախ սառ
ցակալում է,

2. մոտ 10 անգամ կրճատ
վել է (16.0-ից ֊  1.3մ) լճի ջրի 
լուսաթափանցելիությունը, ինչը 
որոշիչ դեր ունի լճում ընթացող 
ֆոտոքիմիական և կենսաբանա
կան գործընթացների բնականոն 
ընթացքի համար,

3. մոտ 26.6 անգամ կըր– 
ճատվել է բարձրակարգ ջրային 
բույսերի կ ե ն սա զա նգվա ծը  
(930.400տ - 35.000տ), որը, կլւս– 
նելով լճում եղած ողջ կենսածին 
ազոտը, արգելակում էր միա–

բջիջ ջրիմուռների զարգացումը,
4. մինչ մակարդակի իջե

ցումը լճում կենսական ծագում 
ունեցող օրգանական նյութերի 
քանակը 25.000 տ էր, 1990 թ. 
այն հասավ 90.000 տ, իսկ 
2002 թ.՝ 144.000 տ,

5. թթվածնի կոնցենտրա
ցիան լճում նվազել է 8.0 - 3.0 մգ 
մեկ լիտրում, իսկ հատակային 
ջրաշերտերում հավասարվել է 
անալիտիկ 0-ի, օրգանական 
նյութերի քա յքա յման համար 
անհրաժեշտ թթվածնի տարե
կան քանակը պակասել է մոտ
19 անգամ,

6. լճում ֆոսֆորի կոն
ցենտրացիան փոքրացել է Զ ա ն 
գամ, իսկ ազոտի կոնցենտ
րացիան մեծացել է մոտ 30 ան
գամ (0.01 - 0.32 գ/մ3)՝ խթանելով 
միաբջիջ ջրիմուռների զանգվա
ծային աճն ու բազմացումը,

7. խախտվել են անօրգա
նական և օրգանական տարբեր

նյութերի դիֆուզիայի ու սեդի– 
մենտացիայի (նստեցման), ինչ
պես նաև հատակային շերտե
րում ընթացող օքսիդավերա– 
կանգման գործընթացները,

Ց. էներգիայի տարեկան 
կուտակումը լճի մեկ քառ. մետր 
ջրաշերտում մինչև մակարդակի 
իջեցումը կազմել է 4.200 ԿՋոուլ, 
1990 թ. հասել է 14.630 ԿՋոուլ, 
իսկ այժմ այն կազմում է 26.000 
ԿՋոուլ,

9. ա րմա տ ա կա ն  փ ոփ ո
խություններ են տեղի ունեցել 
լճի կենդանական աշխարհում, 
մ ա ս ն ա վ ո ր ա պ ե ս  ձ կ նա յին  
(հատկապես էնդեմիկ) համակե
ցության կառուցվածքում։ Անվե
րադարձ ոչնչացել են Սևանի 
իշխանի երկու տարատեսակ
ները (ձմեռային բախտակը և 
բոջակը), անհետացման եզրին 
են կանգնած իշխանի մյուս 
երկու տարատեսակները (ամա
ռային բախտակը և գեղարքու–
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□ին), ինչպես նաև Սևանի կո
ղակը։

Սևանա լճի էկոլոգիական վի
ճակի փոփոխությունները պայ
մա նավորված են ոչ միայն 
ներջրամբարւսյին գործընթաց
ների վերը նշված վերակառու
ցումներով, այլև լճի վրա նրա 
ջրահավաք ավազանում տնտե
սական գործունեության ազ
դեցության ինտենսիվացմամբ։

Ըստ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և 
ձկնաբանության ինստիտուտի 
հաշվարկների՝ 1975-90 թթ. ջրա
հավաք ավազանում ընթացող 
տնտեսական գործունեության 
ինտենսիվացման հետևանքով 
տարեկան լիճ են թափվել մոտ 
7000 տ ազոտ, 400 տ ֆոսֆոր, 
մոտ 13 տ թունաքիմիկատներ և 
135 տ ծանր մետաղներ։

Սևանի էկոհամակարգի վի
ճակն էլ ավելի վատացավ, երբ՝

1. չորս տ ա րվա  (1992– 
1995թթ.) ընթացքում, մեկ մի
լիարդ խորանարդ մետրի փո
խարեն՝ լճից բաց թողնվեց մոտ
4.5 միլիարդ խորանարդ մետր 
ջուր, որի հետևանքով լճի ջրի 
մակարդակն իջավ մոտ 2 մետ
րով։

2. Գիտականորեն հիմնա
վորված և թույլատրված 1500– 
1800 տ ձկան փոխարեն արդյու
նահանվեց մոտ 8000 տ սիգ տե
սակի ձուկ։ Այսօր սիգի արդյու
նագործական պաշարները կազ
մում են մոտ 250 տ։

3. Ջրահավաք ավազանում 
տնտեսական տարբեր ճյուղերի 
գործունեությունը իրականաց
վեց էկոլոգիական և բնապահ
պանական չափանիշների խիստ 
խախտումներով, որի հետևան
քով հիդրոէկոլոգիական և բնա
պահպանական լուրջ փոփոխու
թյուններ տեղի ունեցան Սևանա 
լիճ թափվող գետերում, անթույ
լատրելի չափերի հասան գետե– 
րի ջրերի մեխանիկական, քի 
միական և կենսաբանական աղ

տոտման ծավալները։ Այս հար
ցում մեծ դեր խաղաց նաև ջրա
հա վա ք  ա վա զա նի  հողերի 
հարաճուն և զանգվածա յին 
էրոզիան, անտառային տարածք
ների կրճատումը, բնակավայրե
րի և լճի միջև գտնվող տարածք
ներում բազմաթիվ անօրինական 
ճանապարհային ցանցերի, հան– 
գըստավայրերի, ամառանոցնե
րի, պարիսպների և այլնի շինա
րարությունը։

Սևանա լճի կենսածին ռեժիմի 
հավասարակշռությունը ապահո
վող հիդրոէկոլոգիական գործըն
թացների խախտումը, ազոտի և 
ֆոսֆորի քանակությունների փո
փոխության հակառակ ուղղութ
յունները, ինչպես նաև նրանց հա
րաբերության փոփոխության 
պարբերականությունը խոսում 
են լճային էկոհամակարգի վե
րակառուցման մասին՝ կապված 
ազոտով սահմանափակումից 
դեպի ֆոսֆորով սահմանափա
կում։

Նմանատիպ փոփոխություն
ներ են տեղի ունեցել նաև լճի 
ջերմաստիճանային ջրաշերտա– 
վորման (ստրատրֆիկացիայի -  
հիպոլիմնիոն, էպիլիմնիոն) և

նյութերի սեդիմենտացիոն ու 
դիֆուզիոն գործընթացներում, 
ինչպես նաև բուսկան և ձկնային 
համակարգերում (նկ. 2)։

Արդյունքում իր լճաբանա
կան առանձնահատկություննե– 
րովյուրօրինակ Սևանա լիճը վե
րակառուցվել և նմանվել է աշ
խարհի բազմաթիվ էվտրոֆաց– 
ված լճերին։

Կենսածին սահմանափակ
ման ինվերսիան խոշոր լիմնո– 
համակարգերի մարդածին էվտ– 
րոֆացման պատմության մեջ ե– 
զակի երևույթէ։

Սևանա լճում օրգանական 
նյութերի կուտակման (էվտրո– 
ֆացման) մեխանիզմների ման
րակրկիտ ուսումնասիրություն
ները, վերլուծությունը և մաթե
մատիկական մոդելավորումը 
ցույց են տվել, որ էվտրոֆացման 
գործընթացների դանդաղեցման 
համար անհրաժեշտ է «լիճ - 
ջրահավաք ավազան» ամբող
ջական էկոհամակարգի այն
պիսի կարգավորում, որի արդ
յունքում կսահմանափակվի հա
տակային նստվածքներից կեն
սածին տարրերի և օրգանական 
նյութերի մուտքը դեպի լիճ, և
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Նկ. 2. Սևանա լճի տրոֆայնության ինվերսիա
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կմեծանա լճի կայունությունը 
ջրահավաք ավազանի ազդեցու
թյան նկատմամբ։

ՀՀ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և 
ձկնաբանության ինստիտուտը, 
օգտագործելով այնպիսի հիդրո– 
էկոլոգիական օրինաչափութ
յուններ, ինչպիսիք են օրգանա
կան նյութի կուտակման կախ
վածությունը լճի միջին խորու
թյունից, հատակային սառը ջրա
շերտի (հիպոլիմնիոնի) աստի
ճանական վերականգնման հա
մար անհրաժեշտ պայմանները, 
ինչպես նաև նրա էկոհամակար
գի ավտոտրոֆ շղթայի ձևավոր
ման մաթեմատիկական մոդելը, 
ապացուցել է, որ լճում էվտրո– 
ֆացման գործընթացները կանգ
նեցնելու կամ գոնե դանդաղեց
նելու, նրա ջրերի որակը բարե
լավելու, լճում բուսական և կեն
դանական տեսակների և նրանց 
էկոլոգիական հաշվեկշռի բնա
կանին մոտ վերականգնելու 
համար անհրաժեշտ է՝

1. բարձրացնել լճի մակար
դակը ծովի մակարդակից բարձր 
մինչև 1903,5 մ հորիզոնը։ Միայն 
այս պայմանում մասամբ կվերա
կանգնվի հատակային սառը շեր– 
ւոը, որը կկարգավորի լճի ջեր
մաստիճանային շերտավորումը 
(ստրատիֆիկացիան) և կարգե– 
լակի «ջուր - հատակ» սահմա
նում կուտակված օրգանական 
նյութերի ներհոսքը դեպի լճային 
ազատ ջրաշերտեր։ Լճում կբա
րելավվի թթվածնային ռեժիմը։ 
Կբարձրանա լճի ինքնամաքըր– 
ման ունակությունը (դիմադրո
ղականությունը),

2. վերանայել և էկոլոգիա
կան տեսանկյունից կարգավո
րել լճի ջրահավաք ավազանում 
ընթացող ողջ տնտեսական գոր
ծունեությունը (բնակչություն, 
կենցաղ, արդյունաբերություն, 
բուսաբուծություն, անասնապա
հություն, ձկնարդյունաբերու
թյուն, ջրօգտագործում, տրանս

պորտ, ռեկրեացիա, տուրիզմ և 
այլն)։

Սևանի լճաբանական այսօր
վա խիստ անհաշվեկշիռ իրավի
ճակը, որը վերը նշված ներ– և 
ա րտ ա ջրա մբա րա յին  էկոլո
գիական և բնապահպանական 
խորը բացասական փոփոխու
թյունների արդյունք է, առաջ
նային և անհրաժեշտ է դարձնում 
իրականացնել 1ՑՑ2 թվականին 
ԽՍՀՍ գիտության և տեխնիկայի 
պետական կոմիտեի ֆինանսա– 
վորմամբ և ԽՍՀՍ գիտություն
ների ակադեմիայի լճաբանու
թյան ինստիտուտի ղեկավարու
թյամբ 39 միութենական առա
ջատար գիտահետազոտական 
ինստիտուտների, այդ թվում ՀՀ 
ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և ձկնա
բանության ինստիտուտի կող
մից պլանավորված գիտական 
հետազոտությունները՝ «Համա
լիր հետազոտությունների իրա
կանացում՝ կապված Սևանա լճի 
օպտիմալ մակարդակի որոշման, 
ջրերի որակի պ ա հպ ա նմա ն, 
ռացիոնալ օգտագործման և նրա 
ավազանի բնական հարստու
թյան վերարտադրության հետ» 
ծրագրով և ծրագրի հիման վրա 
մշակված միջոցառումները։

Նշված ինստիտուտների կող
մից կատարված հետազոտու
թյունների հիմնական եզրակա
ցությունները (1985 թ.) հետև
յալն են՝

- Ցույց է տրվում, որ լճի 
մարդածին էվտտֆացման Ա ջրի 
որակի վատթարացման պատ
ճառը կենսածին տարրերի բնա
կան շրջանառության խախտումն 
է, ոփ  հետևանքով փոխվել է լճի 
ձևաչափությունը և ջերմային 
ռեժիմը։

Ընդգծվում է Սևանա լճի էվտ– 
տֆացման մեխանիզմի տարբե
րությունը այլ լճեփ  մարդածին 
էվտտֆացման ուղուց։

- Ապացուցված է, որ լճի էկո
լոգիական վիճակի բարելավման

հիմնական և որոշիչ միջոցա
ռումը, հանրապետության քաղց
րահամ ջրեփ նվազեցված պա 
շարները լրացնելու, ինչպես նաև 
լճի  ձ կնա րդ յո ւնա բերա կա ն  
նշա նա կությա ն բարձրացման 
համար պետք է լինի լճի մակար
դակի բարձրացումը։ Ջրի մա
կարդակի բարձրացման օպտի
մալ մեծությունը կազմում է 6 մ, 
այսինքն՝ Բալթիկ ծովի մակե
րևույթից 1903.5 մ նիշը, որը լճի 
նախնական մակարդակից ցածր 
է 13 մ-ով։

- Հաշվի առնելով, որ լճի մա
կարդակի բարձրացումը նախա 
տեսված ջրատնտեսական միջո
ցառումներով մինչև նշված կետը 
կպահանջի երկար ժամանակ, 
ծա գո ւմ  է լրացուցիչ միջո
ցառումների մշակման անհրա
ժեշտություն՝ ինչպես լրացուցիչ 
ջրային աղբյուրներ դեպի լիճ 
ուղղելու, այնպես էլ հետագայում 
լճից տնտեսական նպատակներով 
ջրբացթողումների նվազեցում։

- Որոշված է Սևանա լճի 
ջրհա վաք ա վա զա նո ւմ  ջրա– 
պահպան միջոցառունեփ ցան
կը, որոնք անհրաժեշտ է իրա
գործել լճի մակարդակի բարձ
րացման ընթացքում։

Հաշվի առնելով հարցի հույժ 
կարևորությունը՝ Հայաստանի 
կառավարության առաջարկով և 
Համաշխարհային բանկի Ինս– 
տիտուցիոն զարգացման ֆոնդի 
ֆինանսավորմամբ 1996-98 թթ. 
հանրապետության մասնագի
տացված գիտահետազոտական 
և նախագծային ինստիտուտնե
րի, ինչպես նաև արտասահ
մանյան մասնագետների կողմից 
երկրորդ անգամ մշակվել է լճի 
կառավարման և փուլային վե
րականգնման գործողություն
ների ծրագիր։ Ծրագրում առաջ
նային են համարվել Սևանա լճի 
էկոհամակապում բացասական 
փոփոխությունների կանխար
գելման, լճի վրա տնտեսական գոր–
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՚ծունեության հետևանքների նվա
զեցման, լճա յին կենսաբազ– 
մազանության վերականգնման և 
պահպանման, լճի ջրեփ որակի 
լ ավացման խնդիրները։

Նման մոտեցումը ապացուց
վեց լճում առաջնային օրգանա
կան նյութի սինթզման, այսինքն՝ 
ավտոտրոֆ օղակի ձևավորման 
մաթեմատիկական մոդելավո
րումը, որի փոփխականներն են 
եղել 7 աբիոտիկ և 3 բիոտիկ 
գործոնները։ Մոդելը իրակա
նացվել է 3 հիմանական ուղղու
թյուններով՝ միայն մակարդակի 
բարձրացում 3 և 6 մետր, միայն 
ազոտի ու ֆոսֆորի քանակների 
փոփխում և երկուսը համատեղ 
(նկ– 3)։

Հարց է առաջանում, ինչպի
սի՞ հետադարձելիություն կունե
նա լճի էկոհամակարգը մակար
դակը բարձրացնելուց և կենսա
ծին տարրերի մուտքը դեպի լիճ 
կրճատելուց հետո։ Մտածել, որ 
այն կարող է լինել գծային կամ 
հիստերեզիսային, ոչ մի գիտա
կան հիմք չունի։ Այդ պատճառով 
անհրաժեշտ է գնալ գիտականո
րեն հիմնավորված և մշակված 
բնապահպանական վերակա
ռուցումների հաջորդականու
թյամբ և ոչ թե ոչ մասնագիտա
կան լուծումների կամ միջոցա
ռումների ուղղությամբ, հատկա
պես, երբ նրանք հակասում են 
տարրական էկոլոգիական տրա
մաբանությանը, և որոնք, եթե ոչ 
այսօր, ապա ամենամոտ ապա
գայում, ավելի կխորացնեն 
հանրապետության առանց այն 
էլ լարված էկոլոգիական և, որ
պես հետևանք, տնտեսական 
իրավիճակը։

1984 թվականի դեկտեմբե
րին ԽՍՀՍ պետպլանի պետա
կան փորձագիտական հանձնա
ժողովը, ԽՍՀՍ Մինիստրների 
խորհրդի հանձնարարությամբ 
քննա րկեց  Սևանի սխեման։ 
Քննարկմանը մասնակցում էին

(գՇ/մ2ճ  տ ա րի ) X I00

ց ո ւ մ ը

Մոդել
Փաստացի

Լ ճ հ  մ ա կ ա ր դ ա կ ի  
և (իյյ ո ւ  (Բյ փ ա ս տ ա ց ի  
մ ե ծ ո ւթ յո ւ ն ն ե ր

Մ ա կ ա ր դ ա կ ի  բ ա ր ձ ր ա 
ց ո ւ մ  – 3 մ ^  փ ո ք ր ա –

մ ա կ ա ո դ ա կ ի  բ ա ր ձ 
ր ա ց ո ւ մ  –3մ 1 Փ1Ք-
ր ա ց ո ւ մ ը  - 50%

մ ա կ ա ր դ ա կ ի  բ ա ր ձ ր ա 
ցո ւմ  - 6մ ր\11 ու (Բյ փ ո ք 
ր ա ց ո ւմ  օ - 50%

• Մ ա կ ա ր դ ա կ ի  բ ա ր ձ ր ա 
ց ո ւմ  –6մ քԲյ փ ո ք ր ա –  

1 ց ո ւ մ ը  - 70%
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ևկ. 3. Սևանա լճի ավտուոիոֆ շղթայի վերիֆիկացված մաթեմատիկական 
մոդելը և նրա արձագանքը |ճի մակարդակի և ջրահավաք ավազանից լիճ 
թափվող ազոտի (1Տ1) և ֆոսֆորի (Բ) քանակների փոփոխման պայման
ներում (սլաքներով սահմանազատվում են լճի օլիգոտրոֆ, մեզոտրոֆ և 
էվտրոֆ վիճակները)։

երկրի ավելի քան 50 հեղինակա
վոր գիտնականներ։ Պետական 
փորձագիտական հանձնաժո
ղովը, հաշվի առնելով լճի էկոլո
գիական հավասարակշռության 
վերականգնման կարևորությու
նը, որոշեց Սևանի մակարդակը 
բարձրացնել վեց մետրով։

Հետաքրքիր է այն փաստը, որ 
վերը նշվա ծ ե զրա կա ցո ւթ 
յունները հաստատում են հան
րապետության գիտնականների 
կողմից դեռևս 70-ական թվա
կանների վերջերին կատարված 
հետ ազոտութ յունների ա րդ
յունքները և մշակված միջոցա
ռումները, որտեղ նշվում էր լճի 
ջրի մակարդակի մինչև 1903.5 մ 
բարձրացման անհրաժեշտու
թյունը, ինչը լճի էկոհամակարգի 
բարելավման կարևորագույն 
պայմանը կլիներ։

Լճի մա կա րդա կի  մինչև
1903.5 նիշ բարձրացմամբ Սևա
նում կստեղծվի նրա ջրերի ռազ
մավարական լրացուցիչ պա

շար, և այդ ջրածավալը, հատ
կապես հանրապետության ար
տակարգ իրավիճակներում, կա
րող է օգտագործվել Հայաստա
նի տնտեսության զարգացումն 
ապահովող տարբեր ոլորտնե
րում՝ առանց Սևանի էկոհամա
կարգը խախտող բացասական 
հետևանքների։

Հաշվի առնելով, որ լճի ներ
կայիս մակարդակի հետագա 
պահպանումը և լճի մակար
դակի բարձրացման ընթացքի 
կանգնեցումը կբերի լճային 
էկոհամակարգի առավել ան– 
հաշվեկշռության, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավա 
րության կողմից արդեն ձեռ
նարկվել են կոնկրետ ջրատնտե
սական և բնապահպանական 
միջոցառումներ, որոնց լիիրավ 
իրագործումը կբարելավի Սևա
նա լճի էկոհամակարգի այսօր
վա ոչ բարվոք իրավիճակը։

Կառուցվել է Րրոտան-Արփա֊ 
Սևան թունելային համակարգը,
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կիսակառույց վիճակում են 
գտնվում Եղվարդի, Կապսի և Գե– 
տիկի ջրամբարները, կարգա
վորվել են Սևանա լճից ջրի 
բացթողումները՝ մոտ 650 մլն մ3– 
ից կրճատելով մինչև 120 մլն մ3։

Աշխատանքներ են տարվում 
կենցաղային և արդյունաբերա
կան կեղտաջրերի մաքրման, ինչ
պես նաև էկոլոգիական և սանի– 
տարահիգենիկ տեսանկյուննե
րից լճի ափամերձ գոտու բարե
լավման ուղղությամբ։

Թվարկված միջոցառումները 
կասեցրին լճի ջրի մակարդակի 
հետագա իջեցումը, մասամբ 
կայունացրին ստեղծված էկոլո
գիական իրավիճակը և, կախ
ված տարվա ջրատվությունից, 
ինչ-որ չափով նպաստեցին լճի 
մակարդակի բարձրացմանը։

Ցավոք, կարծես անտեսելով 
կա ռա վա րո ւթ յա ն  ջա նքերը՝ 
ուղղված Սևանա լճի էկոհա
մակարգի վերականգնմաը, շատ 
ենթակառույցներ և անձինք լճի 
ափամերձ (էկոտոնային) գո
տում, առանց հաշվի առնելու 
էկոլոգիական և քաղաքաշինա
կան սահմանված նորմերը, կա
ռուցում են բազմաթիվ և բազ

մատեսակ շինություններ, պա
րիսպներ, լողափեր և այլն։ 
Սրանք ուղղակի և անուղղակի 
կերպով խանգարում են լճի ջրի 
մակարդակի բարձրացմանը, 
ստեղծում են լճի աղտոտման 
նորանոր աղբյուրներ, որոնք 
մոտակա տարիներին խիստ 
բա ցա սա կա ն ազդեցութ յուն 
կունենան լճի ջրերի էկոլոգիա
կան և սանիտարաթունաբանա– 
կան որակի վրա։

Լճի  մա կա րդա կը  մինչև
1903.5 մ նիշը չբարձրացնելը 
կամ մակարդակի մասամբ բարձ
րացնելը, ինչպ ես նաև լճի 
ջրահավաք ա վա զա նի գիտա
կանորեն չհիմնավորված բնօգ– 
տագործումը կհանգեցնի՝

1. լճի ջրի միջին ջերմաս
տիճանի շարու
նակական բարձ
րացմանը, ինչը՝ 
ա) կնպաստի կալ
ցիումի կարբո
նատի լուծելի
ության փոքրաց
մանը և դրա կա– 
խույթի առաջաց
մանը, որը կփոք– 
րացնի լճի ջրերի

լուսաթափանցելիությունը, բ) 
կնվազեցնի լուծված գազերի, 
այդ թվում նաև թթվածնի պարու
նակությունը, և քանի որ ջրում 
օքսիդացման գործընթացներն 
ընթանում են հիմնականում 
թթվածնի ազդեցությամբ, ապա 
դրա պարունակության նվա
զումը ուղղակիորեն կհանգեցնի 
լճում օրգանական նյութի, ինչ
պես նաև ջրի քիմիական այլ 
բաղադրիչների վերականգնված 
ձևերի (այդ թվում նաև ծանր 
մետաղների) քա նա կութ յուն
ների ավելացմանը,

2. լճի հատակային շեր
տերում թունավոր ամոնիակի և 
ծծմբաջրածնի առաջացմանը, 
ինչը կնպաստի լճի ճահճաց
մանը՝ խիստ վատացնելով ջրե–
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է կ ո լ ո գ ի ա "

րի որակը,
3. ջրիմուռների քանակի և 

կենսազանգվածի մեծացմանը, 
կ գերա կշռեն  կա պ տ ա կա նա չ  
ջրիմուռները (ցիւսնոբակտեր– 
ներ–ձՈ8ե36ՈՅ, ձթՒ|ՅՈ321ՈՈ6Ո0Ո 
և այլն), որոնք իրենց թունավո
րության պ ա տճառով առավել 
կվատացնեն լճի ջրի որակը,

4. ջրում մասնակիորեն վե
րա կա նգնվա ծ բա րձրակարգ 
բույսերի կենսազանգվածի, որը 
որոշիչ դեր ունի ներջրամբա– 
րային սննդարար նյութերի 
(հատկապես ազոտ և ֆոսֆոր) և 
միաբջիջ ջրիմուռների քա 
նակության և կենսազանգվածի 
կարգավորման գործում վերջ
նական ոչնչացմանը,

5. կառուցվածքային ւիո– 
փոխությունների ձկնային 
հանրույթում։ Խոշոր, դան
դաղ զարգացող տեսակները 
(իշխան և կողակ) կփոխա
րինվեն մանր, արագ զարգա
ցող տեսակներով (լճածա– 
ծան), որն էլ կհանգեցնի 
սննդային շղթայի բոլոր օ– 
ղակների կենսաբանական 
ցուցանիշների փոփոխությա
նը։ Թ եպետ  կստ եղծվեն  
նպ ա ստ ա վոր պա յմաններ 
սիգ և իշխան ձկնատեսակների 
սննդառության համար, բայց 
խ իստ  կ վա տ ա նա ն  նրա նց  
վերարտադրության պա յման
ները, որն ի վերջո կհանգեցնի 
ձկների քանակության և կեն
սազանգվածի զգալի անկմանը։ 
Սևանա լիճը կվերածվի ցածր 
ձկնարդյունավետությւսմբ և սա
կավարժեք ձկնային կազմով 
ծածանային ջրամբարի,

6. հետազոտությունների չա– 
փաքանակային արդյունքների 
համեմատական քննությունից 
պարզվել է, որ հիդրոէկոլոգիա– 
կան մարդածին և, որպես հե
տևանք, լճի ձևաչափական փո
փոխությունների արդյունքում 
խախտվել են ներջրամբարային

բազմատիպ ֆունկցիոնալ փոխ– 
կապակցվածությունները։

Հատկապես կարևորվում է 
այն, որ Սևանա լճի ավտոտրոֆ 
շղթայի (բուսական համակե
ցության) արտադրողականութ
յան, լուսաթափանցելիության 
մեծությունների, լճում թթվածնի, 
քլորոֆիլի և բակտերիաների 
քանակութ յունների փոխկա– 
պակցվածության գրաֆիկական 
մոդելավորումը ցույց է տվել, որ 
հա մա պ ա տ ա սխ ա ն  միջոցա 
ռումներ չիրականացնելու դեպ
քում հիդրոէկոլոգիական գործ
ընթացները, որոնք կհանգեցնեն 
լճում օրգա նական նյութերի 
կուտակմանը և կբարելավեն

նրա ջրերի որակը, ամբողջու
թյամբ հետդարձելի չեն, և պետք 
չէ հույս ունենալ, որ նրանք բնա
կանոն ընթացք կունենան։

Ապացուցվել է նաև, որ վերը 
թվարկված բոլոր գործընթաց
ների անդարձելիությունը խթան
վում է նաև ձկների կենսա
զանգվածի անօրինաչափ անկ
մամբ, «ձուկ -  օրգանական 
նյութ» փոխհարաբերության գոր
ծակցի մեծացմամբ, ինչը ան
հանդուրժելի չափերի հասնող, 
գիտականորեն չհիմնավորված 
ձկնագողության հետևանք է։

Վերը նշված գիտականորեն 
օրինաչափ կանխագուշակվող 
բացասական փոփոխություննե
րը կարգելակեն լճային էկոհա

մակարգի դարձելիությունը, հիդ– 
րոէկոհամակարգում ամբողջո
վին կխախտվի պրոդուկցիոն և 
դեստրուկցիոն գործընթացների 
հա վասարակշռված վիճակը՝ 
պրոդուկցիոն գործընթացների 
անօրինաչափ գերակշռմամբ, 
որի պատճառով տեղի կունենա 
օրգանական նյութերի ինտեն
սիվ կուտակում, խիստ կարա
գանա լճի ծերացումը (ճահ
ճացումը) հազարամյակներով։ 
Լիճը ամեն տարի «կծաղկի» 
միաբջիջ ջրիմուռներով, (հատ
կապես թունավոր), ինչը բացա
սական ազդեցություն կունենա 
նրա ջրերի տնտեսական (հատ
կապես գյուղատնտեսություն, 

էներգետիկա և ռեկռեացիա) 
նպատակներով օգտագործ
ման վրա։

Այսպիսով՝ Սևանա լճի 
էկոլոգիական իրավիճակի 
բնականին մոտ դարձելիու
թյունը ապահովելու միակ 
ուղին նրա մա կա րդա կի  
բարձրացումն է մինչև 1903.5 
հորիզոնը և լճի ու նրա 
վտակների ջրերի մաքրու
թյան ապահովումը։

Հաշվի առնելով այս ամե
նը՝ անհրաժեշտ է, որ հանրա

պետության ղեկավար մար
մինները ամբողջովին կտրուկ և 
վերջնականորեն վերափոխեն 
իրենց մոտեցումները՝ Սևանա 
լճի հիմնախնդիրների լուծման 
նկատմամբ։

Սևանա լիճը, Հայաստանի 
Հանրապետության համար ազ
գային խորհրդանիշ հանդիսա– 
նալուց բացի, արժեքավոր բնա
կան ռեսուրսների շտեմարան է։

Սևանի հիմնախնդիրնեփ լու
ծումը, հատկապես նրա ջրեփ 
որակի բարելավումը և լճային 
էկոհամակարգի բնականին մոտ 
վերականգնումը պետական կա
րևորության հարց է, Հայաստանի 
տնտեսության կայուն զարգաց
ման կարևորագուն գրա վա 
կանը։
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թունաբանութ յուն, 
խ նդիրները  և մեթոդները»
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հ ետ ա քր քրա շա րժ  հոդվա ծր։

Ֆրանսիացի հանրահայտ աստղա
գետ Դանիել Կունտի «Հա– 
յա ստ ա ն-Ֆ րա նսիա ՝ 60-06» 
գիտահանրամատչելի Էսսեն։

Կոմպոզիտոր Դանիել 
Ղ ա զա ր յա նի  կյանքն ու 
գործը ներկայացնող 
հոդված, որի հեղինակը 
կոմպոզիտորի որդին է։
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ա  :

ՍՈՍ ՍԻՍԱԿՅԱՆ

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական 
համալսարանի կենսաբանության և գենետիկայի ամբիոնի վարիչ,

ԱՆՆԱ ՍԵՄԵՐՋՅԱՆ

Բժշկական գիտությունների թեկնածու, Մ. Հերւսցու անվան 
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բժշկական 
կենսաբանության և գենետիկայի ամբիոնի դոցենտ 
Հետազոտությունների ոլորտը՝ սրտամկանի մետաբոլիկ 
ախտահարում և դրա շտկման հնարավոր ուղղությունները 
փորձարարական պայմաններում

^ Ե Ր Ա Ձ Մ Ա Ն

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՁ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

երությունը անհատա
կան զարգացման վեր
ջին փուլն է, որի ըն

թացքում օրգանիզմում տեղի են 
ունենում որոշակի ֆիզիոլոգիա
կան և հոգեհուզական փոփո
խություններ։ Ծերունական փո
փոխությունները կուտակվում և 
ակնհայտ են դառնում՝ սկսած 
հետվերարտադրողական շրջա
նից, երբ մարդը կորցնում է 
սերնդատվության ունակությու
նը։ Դրանք զարգանում են հա
մալիր գործընթա ցների հե
տևանքով, որոնցում ընդգրկ
վում են մոլեկուլային մակարդա
կը և օրգանիզմի գրեթե բոլոր օր– 
գան-համակարգերը։ Արդյուն
քում առաջանում են տարբեր

ա խ տ ա բ ա ն ա 
կան վիճակներ և 
հիվանդություն
ներ՝ ծերունական 
հա սա կին բնո
րոշ՝ օրգանիզմի ջրազրկում, 
մաշկի առաձգականության նվա
զում և կնճիռների առաջացում, 
ճաղատացումը, ենթամաշկային 
ճարպաբջջանքի և մկանային 
զանգվածի պակասում, ոսկոր
ների փխրունացում, ողնաշարի 
կորացումներ, ներքին օրգաննե
րի գործունեության խանգա 
րումներ, ուռուցքային նորագո
յացություններ և այլն։

Ծերացումը պայմանավոր
ված է բազմաթիվ գործոններով, 
որոնցից առավել կարևոր են ժա

ռանգականությունը և միջավայ
րի ազդեցությունը, ինչպես նաև 
մարդու ապրելակերպը, իսկ 
ծերա ցմա ն կենսա բա նա կա ն 
ցավալի հետևանքը մահն է։ 
Ուստի այս առումով շատ է կա
րևորվում կյանքի տևողությունը 
և այնպիսի հասկացություն, ինչ– 
պիսին է երկարակեցությունը։

Միջավայր։ Ապրելակերպ։
օերացւսմ 

Հայտնի է, որ մարդը կենսա– 
սոցիալական էակ է, և նրա գոր
ծունեությունը պայմանավոր–
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ված է ոչ միայն իր սեփական գոր
ծողություններով, այլև շրջւս– 
պատող միջավայրի ազդեցու
թյամբ։ Այդ առումով կարևոր է 
նշել այն սոցիալական գործոն
ները, որոնք ազդում են կյանքի 
որակի և ծերության վրա՝ վնա
սակար սովորություններ (ծխա
խոտի, ալկոհոլի և սուրճի չարա
շահում), գերլարված հոգեկան 
վիճակներ (սթրեսներ), նստա
կյաց ապրելակերպ և ֆիզիկա
կան ակտիվության սահմանա
փակում, սննդակարգ, ընտանե
կան կյանք։ Այսպես՝ ամուսնա
ցածների կյանքի միջին տևողու
թյունը գերազանցում է չամուս– 
նացածներինը։ Սրտամկանի 
ինֆարկտից ամուրի տղամարդ
կանց մահացությունը 7%-ով 
ավելին է ամուսնացած տղա
մարդկանց համեմատությամբ։ 
Ինֆարկտ տարած ամուրի տղա
մարդկանց գրեթե 50%-ը մահա
նում է առաջին 5 տարվա ընթաց
քում, իսկ ամուսնացած կանայք՝ 
մինչև 10 տարվա ընթացքում։ 
Հետաքրքրական է, որ ամուրի 
կանանց մոտ հետինֆարկտա– 
յին կյանքնի տևողությունը 6 տա
րի է, իսկ ամուսնացածներինը՝ 
10 տարի։ Փաստորեն, բացա– 
հայտվել են նաև սեռային տար
բերություններ։ Ենթադրվում է, 
որ ընտանեկան միջավայրը 
բարենպաստ ազդեցություն է 
թողնում սթրեսային իրավիճակ
ները հաղթահարելու գործում։

Բացի այդ՝ որոշակի նշանակու
թյուն ունի սեռական գեղձերի 
գործունեությունը։ Մեկ հետա– 
քըրքրական փաստ ևս՝ մայրա
ցած կանայք ավելի երկարակ
յաց են, քան չծննդաբերածները։

Նստակյաց ապրելակերպը և 
ոչ ճիշտ սննդակարգն իրենց 
հերթին զգալիորեն ազդում են 
ծերացման ընթացքի վրա և միա
նշանակ կարող են արագացնել 
այն։ Այսպես՝ ֆիզիկական ակ
տիվության սահմանափակումը 
և բարձրկալորիական անհաշ– 
վեկշիռ սնունդը նպաստում են 
օրգանիզմի գիրացմանը, որով 
մեր օրերում շատերն են տառա
պում։ Արյան մեջ խոլեստերինի 
քանակի բարձրացման և անոթ
ների պատերին նրա կուտակ
ման (աթերոսկլերոզ) հետևան
քով կարող են նեղանալ կենսա– 
օրգանները սնուցող, մասնավո
րապես սրտի պսակաձև և ուղե
ղային, զարկերակները։ Իսկ ինչ
պես հայտնի է, մահացության 
ընդհանուր թվաքանակում այս
օր մեծ տեղ են գրավում սիր– 
տանոթային և ուղեղանոթային 
հիվանդություններից մահա 
ցածները։ Ավելին՝ այդ հիվան
դությունները «երիտասարդա
ցել են»։

ժառանգականություն և 
ծերացում

Ծ երացման գործընթա ցի  
վրա ժառանգականության գոր
ծոնների դերի մասին են վկայում

ևկ. 1. Վերների համախտանիշ
Ձախից՝ 21 տարեկան, աջից՝ նույն մարդը՝ 26 տարեկան

հետևյալ փաստերը.
ա) միաձվանի երկվորյակ

ների կյանքի տևողությունը 
միանման է,

բ) երկարակյաց ծնողերի երե
խաները սովորաբար նույնպես 
երկարակյաց են,

գ) որոշ մուտացիաների հե
տևանքով զարգանում են վա
ղաժամ ծերացման համախտա
նիշներ։ Օրինակ՝ այդպիսին է 
Վերների համախտանիշը կամ 
ոյրոգեփան (բրօցտոՅ Յժս1էօրսրո, 
բրօ -  վաղ, ցտրօտ -  ծեր), որի դեպ
քում ծերունական վաղաժամ փո
փոխություններ են զարգանում 
մեծահասակների մոտ՝ ԴՆԹ-ի 
ռեպարացիայի1 ֆերմենտներից 
մեկի մուտացիայի հետևանքով 
(Նկ. 1)։ Վաղաժամ ծերունական 
փոփոխություններ կարող են 
զարգանա լ նաև մանկական 
հասակում։

Այդ հիվանդությունը հայտնի 
է որպեսՀաթչինսոն-Գիլֆորդի 
պ տ գեփ ա  (բրօցշհՅ տք3ոէւ31ւտ), 
որի պատճառը ԴՆԹ-ն կորիզա– 
թաղանթին ամրակցող սպիտա
կուցի գենի մուտացիան է (Նկ. 2)։ 
Արդյունքում դիտվում է ԴՆԹ-ի 
մոլեկուլի ծայրային հատվածնե
րի՝ տելոմերնեփ (էշէօտ -  ծայր, 
ՐՈ6ՐՕՏ–մաս) կարճացում։

Այդ առումով մեծ հետաքըրք– 
րություն է ներկայացնում տելո– 
մերային տեսությունը, որով բա
ցատրվում է ծերացման մեխա
նիզմը։

Նկ. 2. Հաթչինսոն-Գիլֆորդի 
համախտանիշ՝ 12 տարեկան երեխա 
ծերունական ախտանիշներով

1 ռեպարացիա– ԴՆԹ-ի վնասված 
հատվածի վերականգնում
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•՝՛ Տելոմեր. տելոմերազա. ծե
րացում 

Տելոմերները գենետիկական 
տեղեկություն չպարունակող, 
հաճախակի կրկնվող նուկլեո– 
տիդային հաջորդականություն
ներ են, որոնք տեղակայված են 
գծային ԴՆԹ-ի մոլեկուլի (քրո
մոսոմի) 2 ծայրային մասերում, 
օրինակ՝ մարդու նորմալ ԴՆԹ-ի 
մեկ ծայրի տելոմերի երկարու
թյունը մոտ 10-15 հազար նուկ– 
լեոտիդային զույգ է, իսկ մկնե– 
րինը՝ մինչև 100 հազար։ Այդ 
նուկլեոտիդներին միացած են 
հատուկ սպիտակուցներ, որոնց 
շնորհիվտելոմերային հատված
ները խիստ պարուրվում են և 
հանդես են գալիս որպես կա
ռուցվածքային հետերոքրոմա– 
տին։ Տելոմերների հատվածնե– 
րովքրոմոսոմներն ամրանում են 
կորիզաթաղանթին։ Դրանց դերը 
քրոմոսոմի անհատական կա
ռուցվածքի պահպանումն է։ Այն 
քրոմոսոմները, որոնցում բացա
կայում են տելոմերները (տելո– 
մերային քրոմոսոմներ), կորցնե
լով իրենց անհատական կա
ռուցվածքը, կարող են ձևւսփոխ– 
վել և միանալ այլքրոմոսոմների 
և առաջացնել մուտացիաներ։ 
Սակայն տելոմերների դերն 
ավելի կարևորվեց, երբ հայտ
նաբերվեց ԴՆԹ-ի մոլեկուլի 
կ րկնա պ ա տ կմա ն  ընթացքը՝ 
ռեպլիկացիան։ Խնդիրն այն է, որ

դուստր ԴՆԹ-ի նոր շղթան՝ մատ
րիցային շղթայի դիմաց սինթե– 
զող ԴՆԹ-պոլիմերազա ֆերմեն
տը ի սկզբանե չի կարող իրար 
միացնել առաջին երկու մոնո
մերները՝ նուկլեոտիդները։ Դրա 
համար անհրաժեշտ է խմորիչ՝ 
պրայմեր, որին պետք է միանա 
առաջին նուկլեոտիդը։ Պրայ– 
մերը կարճ ՌՆԹ հատված է (10 
նուկլեոտիդ), որը կոմպլեմեն– 
տարության սկզբունքով միա
նում է մատրիցային շղթային, և

նոր միայն սկսվում է դուստր 
ԴՆԹ շղթայի սինթեզը ԴՆԹ– 
պոլիմերազայի կողմից։ Երկ
րորդ մատրիցային շղթայի դի
մաց նույնպես սինթեզվում է 
ԴՆԹ նոր շղթա, և նրա սինթեզը 
նույնպես սկսվում է պրայմերի 
միացումով։ Այս երկրորդ՝ նոր, 
շղթան սինթեզվում է կարճ 
հա տ վա ծներով  (Օ կազակիի 
հատվածներ), որոնցից յուրա
քանչյուրի համար անհրաժեշտ է 
իր պրայմերը (Նկ. 3)։ Ի դեպ, 
ԴՆԹ-պոլիմերազան կարող է 
միացնել նոր նուկլեոտ իդը 
նախորդի 3-ծայրին և երկարաց
նել նոր շղթան միայն 53 ուղղու
թյամբ։ ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի 
վերջում բոլոր պրայմերները 
հեռացվում են, և, փաստորեն, 
դուստր շղթաները մի փոքր 
ավելի կարճ են լինում (մոտ 50– 
100 նուկլեոտիդով),քան մայրա
կանները։ Նոր ԴՆԹ-ի կարճա
ցումը տեղի է ունենում տելոմերի 
հաշվին։ Այս երևույթը հայտնի է 
որպես «ծա յրա յին թերռեպ– 
լիկացիա», քանի որ ԴՆԹ-ի այն 
ծայրը, որին միացված էր պրայ
մերը, չի ենթարկվում ռեպլիկա– 
ցիայի։

Ծայրային թերռեպլիկացիա– 
յի խնդիրը կարող է լուծվել 2 եղա
նակով.

ա) Կարճացնելով մայրական 
ԴՆԹ-ի տելոմերային հատվածը 
ռեպլիկացիայից հետո և հավա
սարեցնելով նորին։ Սակայն ինչ
պես արդեն նշվել է, տելոմերը 
պետք է ունենա որոշակի թույ
լատրելի երկարություն, և դրա
նից կարճ հատվածի դեպքում 
ԴՆԹ-ի մոլեկուլը կորցնում է իր 
անհատականությունը։

բ) Լրացնելով ԴՆԹ-ի պակա
սող հատվածը բոլոր կամ միայն 
նախնական բջիջներում (սաղմ
նային, ցողունային բջիջներ և 
այլն)։ Այս մեխանիզմն ավելի 
նպատակահարմար է, և հենց 
այդպես էլ լուծվում է ծայրային

՚՜ւեստար իլքպսյցԼւող 
սսփւո այէ|ո ցէւե ր

=քնլ|4|1սզւս

Ապռսկււվ *1Ա0 պոէիյերազսւ

ԴԼԹ լխզսպա
Նկ. 3. ԴՆԹ ռեպլիկացիա
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տելոմերային ԴՆԹ

5 Փ 
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պրայմեր

՚ ► 3 Փ 
-  5 Փ

3 Փ 
5 Փ

Նկ. 4. օայրային թերռեպլիկացիայի խնդրի լուծումը տելոմերա– 
զա ֆերմենտի միջոցով.

ա) մայրական և դուստր ԴՆԹ շղթաները ռեպլիկացիայից հետո՝ 
դուստր շղթան ավելի կարճ, 

բ) տելոմերազա ֆերմենտը երկարացնում է մայրական շղթայի 
տելոմերային հատվածը՝ օգտագործելովՌՆԹ-մատրիցա, 

գ) դուստր շղթան երկարում է 1 Օկազակիի հատվածով՝ օգտ ա 
գործելով արդեն երկարացված մայրական շղթան որպես մատ
րիցա, և էլոնգացիան սկսվում է պրայմերի միացումով, 

դ) Օկազակիի վերջին հատվածը «կարվում է» նոր շղթային լիգա– 
զա ֆերմենտի միջոցով, իսկ պրայմերը հեռացվում է, արդյուն
քում՝ ԴՆԹ-ի նոր մոլեկուլն ունի նույն ծայրային պատկերը 
(երկար հին և կարճ նոր շղթաներ), ինչպիսին տելոմերազայի 
գործունեությունից առաջ էր, սակայն, ընդհանուր առմամբ, նոր 
շղթան երկարում է մի քանի տելոմերային հաջորդականու
թյուններով

թերռեպ լիկացիա յի խնդիրը։ 
Չափազանց ուշագրավ է այն, որ 
տելոմերազան երկարացնում է 
ոչ թե նոր՝ կարճացված շղթան, 
այլ մայրական՝ ավելի երկար 
շղթան, որպեսզի նոր շղթայի 
հետագա կարճացումը չլինի 
սահմանային ծայրահեղ (եկ. 4)։ 
Երկարացման ֆունկցիան կա
տարում է տելոմերազա ֆեր
մենտը, որը կապված է լինում 
տելոմերազային ՌՆԹ-ի հետ 
(450 նուկլեոտիդ)։ Այս ՌՆԹ հատ
վածը ծառայում է որպես մա
տրիցա, որի վրա սինթեզվում է 
ԴՆԹ-ի տելոմերային հաջորդա
կանությունը։ Փաստորեն, տելո– 
մերազան հետւսդարձ-տրանս– 
կրիպտազա ֆերմենտ է, որը, ինչ
պես հայտնի է, գտնվում է միայն 
ՌՆԹ-վիրուսների մոտ։

Իսկ ո՞ր բջիջներում է հայտ
նաբերվում և որոշակի ակտի
վություն դրսևորում տելոմերա– 
զան։ Այս հարցը առանցքային է 
համարվում ծերության և ուռուց– 
քագոյացման (կանցերոգենեզի) 
մեխանիզմների հա յտնաբեր
ման գործընթացում։

Ո ւսումնա սիրութ յո ւնների  
սկզբնական շրջանում ենթա
դրվում էր, որ տելոմերազան 
պետք է հայտնաբերվեր միայն 
ցողունային սեռական բջիջնե
րում (օվոգոնիում, սպերմատո– 
գոնիում), իսկ բոլոր սոմատիկ 
բջիջներում պետք է բացակայեր 
և ի հայտ գար միայն այն ուռուց– 
քային բջիջներում, որոնք կորց
րել են բաժանման սահմանը և 
անընդհատ կիսվելու ընդունա
կությունը։

Իրոք, առաջին հետազոտու
թյունների շնորհիվ ֆերմենտը 
հա յտնաբերվեց ուռուցքային 
բջիջներում (1ՑՑ5 թ.), իսկ 
այնուհետև նաև ձվարանում, 
սակայն ավելի ճշգրիտ մեթոդ
ները թույլ տվեցին հայտնա
բերել այն նաև սոմատիկ բջիջ
ներում։ Այսպես՝ նրա ամենա

բարձր պարունակությունը դիտ
վեց արյունաստեղծ օրգաննե
րում (ոսկրածուծ, ավշային հան
գույց) և ցողունային սեռական 
բջիջներում, ավելի քիչ՝ ծածկող 
էպիթելային բջիջներում (աղու 
թավիկներ, արգանդի էնդոմետ
րիում), ավելի նվազ՝ լյարդի և են– 
թաստամոքսագեղձի հյուսված
քում, և վերջապես՝ գրեթե ամե
նևին չհայտնաբերվեց նյար
դային և մկանային բջիջներում։ 
Այսպիսով՝ տ ելոմերա զա յին  
ակտիվությունն ուղղակիորեն

կախված է բջջային ցիկլից և 
հատկապես բարձր է բաժանվող 
բջիջներում։ Մինչդեռ վերջնա
կանապես տարբերակված բջիջ
ներում նրա ակտիվությունը բա
ցակայում է։

Ծերացման տելոմերային տե
սության հիմնադիրը Ա.Մ. Օլով– 
նիկովն է։ Այդ տեսության ձևա
վորումը պայմանավորված էր 2 
կարևոր հա նգա մա նքներով ՝ 
ԴՆԹ-ի ծայրային թերռեպլիկա– 
ցիայով և բջջային կուլտուրանե
րում հայտնաբերված, այսպես
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կոչված, Հեյֆլիկի էֆեկտով, որի 
էությունն ւսյն, որ բջջային կու
լտուրաներում բջիջները կարող 
են բաժանվել մինչև փորձանոթի 
հատակի մակերեսի լրացումը։ 
Դրանից հետո գործում է, այս
պես կոչված, կոնտակտային ար
գելակումը, և բջիջների կիսվելը 
կանգ է առնում։ Սա բնորոշ է 
բոլոր ոչ ուռուցքային բջիջներին 
(ուռուցքային բջիջները զուրկ են 
ա յդ հատկությունից և ա յդ 
պատճառով կարող են անվերջ 
կիսվել)։ Երբ կուլտուրայում

բջիջների թիվը կրկնապատկ
վում է, կատարվում է վերա
ցանքս։ Հեյֆլիկի կողմից պարզ
վել է, որ այդ վերացանքսերի 
թիվն (Բնիշների բաժանումնե
րի թիվն) մարդու ֆիբրոբլւսստ– 
ների բջիջների համար չի գե
րազանցում 50-ը, որից հետո 
դրանք այլևս չեն բաժանվում և 
ծերա նա լով  մա հա նում  են։ 
Հետևապես, կարելի է ասել, որ 
բջջի բաժանումների թիվը սահ
մանափակ է։ Այդ սահմանային 
թիվը հայտնի է որպես Հեյֆլիկի

սահման՛. Փաստորեն, ծերացու
մը հենց բջիջների հատկությունն 
է, և ծերացման գործընթացը 
ծրագրված է։ Հետաքրքրական է, 
որ բջիջներն օժտված են հա
տուկ հիշողությամբ և կարող են 
«պահել անցած բաժանումների 
հաշիվը», նույնիսկ եթե դրանք 
սառեցվեն տասնյակ տարիներ 
(կրիոկոնսերվացիա)։ Իսկ հա
լեցնելուց հետո նորից կսկսեն 
բջջա յին գործունեո ւթո ւնը ։ 
Բջջային հիշողության օգտին է 
խոսում նաև այն փաստը, որ 
ինչքան հասակով է դոնոր օր
գանիզմը, այնքան քիչ է բջջի 
բաժանումների թիվը կուլտու
րայում։

Ըստ ծերացման տելոմերա– 
յին տեսության՝ սոմատիկ բջիջ
ների մեծ մասում տելոմերների 
ռեպլիկացիայի մեխանիզմը բա
ցակայում է, որի պատճառով 
բջիջների բաժանման ժամանակ 
տելոմերներն աստիճանաբար 
կարճանում են։ Երբ տելոմեր– 
ները մոտենում են սահմանային 
երկարության, բջիջը սկսում է 
ծերանալ, իսկ երբ հասնում են 
այդ սահմանային երկարութ
յանը, բջիջն արդեն մահանում է։

է ո »  ա ս  ա ս տ
Պ6ՏՈՕՅՈԱ*

ւսատսո ա ո ա ո Ի ԴԵՊ...

Գիտնականներին հաջողվել է 
գտնել ինդոնեզական Թամբորա 
պետության հետքերը, որոը ջնջվել 
է երկրի երեսից 1815 թ. հրաբխի 
հզորագույն ժայթքման հետևան
քով։ Պեղումների ընթացքում հնա
գետները հայտնաբերել են փլված 
կացարանի մնացորդներ, երկու մարդկանց 
դիակներ, ինչպես նաև կենցաղային տարբեր 
առարկաներ, խեցեղեն, բրոնզե իրեր։

Համանուն հրաբխի ժայթքումը տեղի է ունեցել 
1815 թ. ապրիլի 10-ին։ Լավան, մոխիրը և քարերը 
իրենց տակ թաղեցին գրեթե 88 հազար մարդ։ Սաս– 
նագետների կարծիքով՝ Թամբորա հրաբխի ժայթ
քումը չորս անգամ ավելի հուժկու էր, քան Կրակա–

ւոաուի ժայթքումը 1883 թ.։ Օղէ արտանետվել մոտ 
400 միլիոն տոննա գազ, որը հանգեցրել է գլոբալ 
սառեցմանը և անդրադարձել է ողջ մոլորակի 
կյանքի վրա։ 1815 թ. մտել է պատմության մեջ 
որպես «տարի առանց ամռան»։ Եվրոպայում 
ամառվա ցուրտ ամիսների պատճառով ոչնչացավ 
խաղողի և հացահատիկի բերքը։
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"՚ ՚ԲՆԱԳԻՏՈՒՔՅՈՒՆ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԲԱՐԱԵՂՅԱՆ

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՀ գյուղատնտեսական ակադեմիայի թղթակից անդամ

Զբաղվում է ՀՀ հազվագյուտ և անհետացող 
բուսատեսակների ու բուսական համակեցությունների 
բացահայտման, գույքագրման, քարտեզագրման 
և պահպանման միջոցառումների մշակմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
Ֆ ԼՈՐԱՅԻ ՈՒ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԵՆ ՍԱ ԲԱՏՍԱՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՈԿԱ ՎԻՃԱԿԸ, 
ՊԱՀՊԱՆՍԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՀԵՈԱ Ն ԿԱ ՐՆ ԵՐԸ

Շրջակա միջավայրի պահ
պանությունը մարդկութ
յանը հուզող ամենահրա– 

տապ սոցիալտնտեսական հիմ– 
նախնդիրներից է։ Այն բազմիցս 
քննարկվել է միջազգային, միջ
պետական, կառավարական, 
տարածաշրջանային և գլոբալ 
մակարդակներով։ Դրան են 
նվիրված համաշխարհային գի
տական մտքի ջանքերը, ինչպես 
նաև նյութական հսկայական 
միջոցների ներդրումները, մաս
նավորապես Բաց հասարակութ
յան, Մակարտուրի և Կոպեռնի– 
կուսի ֆոնդերը։ Շրջակա միջա
վայրի բնական էկոհամակարգե– 
րում առանձնապես անգնահա
տելի է բուսական աշխարհի՝ 
կենսոլորտի կարևոր բաղադրա
մասի դերը, որով պայմանավոր
ված է կյանքի գոյատևումը և հա
րատևումը մեր մոլորակի վրա։ 
Յուրաքանչյուր կենդանի օրգա
նիզմ իր գոյության համար առա
ջին հերթին պարտական է բույ
սերին, որոնք ֆոտոսինթեզի

շնորհիվ ստեղծում են անհրա
ժեշտ սննդանյութեր՝ սպիտա
կուցներ, ածխաջրեր, բարելա
վում են մթնոլորտի բաղադրու
թյունը։

Սակայն մենք ապրում ենք 
այնպիսի ժամանակաշրջանում, 
գիտության և տեխնիկայի զար
գացման այնպիսի փուլում, երբ

միլիոնավոր տարիների ընթաց
քում բնության կողմից ստեղծ
ված ֆլորայի և ֆաունայի 
առանձին տեսակներ, մարդու 
անհեռատես գործունեության 
հետևանքով ոչնչանում կամ 
դառնում են հազվագյուտ։ Հա
մաձայն բնական ռեսուրսների և 
բնության պահպանության մի–
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•^ազգային միության (ԲՊՄՄ) 
տվյալների՝ ներկայումս աշ
խ ա րհ ո ւմ  բնա ջնջվել կամ 
բնաջնջման վտանգի է ենթարկ
ված շուրջ 20 հազար բուսատե
սակ, ինչը կազմում է համաշխ– 
հարային ծաղկավոր բույսերի 
մոտ 10%-ը։

Գիտնականների ուսումնասի
րությունները ցույց են տվել, որ 
յուրաքանչյուր տարի երկրագնդի 
վրայից անհետանում է կենդա
նիների մեկ տեսակ, իսկ յուրա
քանչյուր շաբաթ՝ բույսերի մեկ 
տեսակ։ Մոտավոր հաշվարկ
ներով բացահայտված է, որ մեկ 
բուսատեսակի անհետացումը 
հանգեցնում է առնվազն հինգ 
տեսակի կենդանիների, առավե
լապես միջատների ոչնչացմանը։

Իսկ ինչպիսի՞ն է իրավիճակը 
Հայաստանում։ Հայկական լեռ
նաշխարհի ուրույն բնակլիմա
յական պայմանները՝ լեռների, 
կիրճերի ու աղբյուրների առա
տությունը, դրանց երկրաբանա
կան ծագման ու զարգացման 
բարդ ընթացքը, տարբեր էկո
համակարգերի առկայությունը 
հանրապետությանը պարգևել 
են ա րտակարգ հարուստ և 
բա զմա զա ն  ֆլորա։ Միայն

ծաղկավոր բույսերի քանակը 
գերազանցում է 3500-ը։ Որպես
զի ճշգրիտ պատկերացում կազ
մենք հայկական բուսաշխարհի 
կենսաբանական բազմազանու
թյան մասին, բավական է մի 
շարք պարզունակ համեմատու
թյուններ կատարել։ Ներկայումս 
ՀՀ յուրաքանչյուր հազար քա 
ռակուսի կիլոմետրին բաժին է 
ընկնում շուրջ 100 տեսակ ծաղ
կավոր բուսատեսակ, մինչդեռ 
ԽՍՀՄ՝ ամբողջությամբ վերց
րած, նույնքան տարածքին ընկ
նում էր միայն մեկ բուսատեսակ։ 
Ավելին՝ Հայաստանի ֆլորան իր 
բազմազանությամբ գերազան
ցում է Մերձբալթյան երեք հան
րապետությունների՝ էստոնիա
յի, Լատվիայի և Լիտվայի ֆլո
րայի միացյալ կազմը։

Գոյություն ունեն այս կամ այն 
երկրի ֆլորայի ու բուսականու
թյան կենսաբանական բազմա
զանության պոտենցիալ հարս
տությունը բնորոշող այլ ցուցա– 
նիշներ։ Դա բուսաաշխարհագ– 
րական տեսակետից մեծ արժեք 
ներկայացնող բուսատեսակնե
րի՝ էնդեմների՝ միայն Հայաս
տանին բնորոշ, զուտ տեղական 
տեսակների՝ նաիրյան նշենի,

Թախտաջյանի կաթնուկ, Տիգ
րանի թանթրվենի, Մաղաքյանի 
ստելերիա, Թամամշյանի օշան, 
Արարատի կաթնբեկ և այլն, 
ռելիկտների՝ հնագույն անհե
տացած ֆլորաների ներկայա
ցուցիչների (մրտավարդ, պա
րիլյակ, շրջահույս, արջատխլե
նի, գիհի, ծովոսպ, սպիտակ և 
դեղին ջրաշուշաններ, ենթալպ– 
յան բարձրախոտեր և այլն) առ
կայությունն է։

Ինչպես էնդեմները, նույնպես 
և ռելիկտները տարածման շատ 
սահմանափակ արեալ ունեն, 
էկոլոգիապես ճկուն չեն և 
մարդու անխոհեմ գործունեու
թյան հետևանքով շատ շուտ վե
րանում են։ Դրանք բնությունից 
ժա ռա ն գա ծ  ա նգնա հա տ ելի  
գանձեր են, որոնք պետք է 
պահպանվեն աչքի լույսի պես։

Մարդկությանը առանձնա
պես մեծ ծառայություններ կա
րող են մատուցել կուլտուրա
կան բույսերի վայրի ցեղատե
սակները՝ վայրի ցորենները, գա
րիները, աշորաները, ոլոռները, 
սիսեռները, կորնգանները, առ
վույտները, սոխերը, վուշերը, 
խնձորենիները, տանձենիները և 
այլն։ Դրանք բարձր բերքատու,
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ցրտադիմացկուն, երաշտադի
մացկուն, հիվանդությունների և 
վնասատուների նկատմամբ ա– 
վելի տոկուն սելեկցիոն տեսակ
ներ ստանալու անփոխարինելի 
դոնորներ են։ Անհրաժեշտ ենք 
համարում նշել, որ Հայաստանն 
աչքի է ընկնում ֆլորայի ամբողջ 
տեսականու ին քնա տ իպ ութ 
յամբ։

Միանգամայն բնական է, որ 
աշխարհահռչակ գիտնական Ն. 
Վավիլովը, 1926 թ. գալով Հա
յաստան և ծանոթանալով հան
րապետության արտակարգ հա
րուստ ֆլորայի կենսաբանական 
բազմազանությանը, այն իրա
վամբ համարեց կուլտուրական 
բույսերի ծագման աշխարհում 
հայտնի ութ կարևորագույն բնօ
րրաններից մեկը։ Հետագայում՝
1934 թ. նա, նորից այցելելով Հա
յաստան, գրում է. «Ինձ վիճակ
վել է ուսումնասիրել բազմաթիվ 
երկրներ, որոնք ընդունված է 
անվանել հնադարյան երկրա
գործական երկրներ, ավելի հա
րուստ, ավելի հետաքրքիր, բու
սաբանական առումով, տարա
ծաշրջան, քան Հայաստանն է, 
դժվար է գտնել։ Հայաստանի 
մասնագետները պետք է բախ
տավոր համարեն իրենց, որ

գտնվում են բուսականության 
այդպիսի հարուստ օջախների 
մոտ և չխնայեն իրենց ուժերն 
ավելի առաջ մղելու հետազո
տական աշխատանքները»։

Ակադեմիկոս Ն. Ի. Վավիլովն 
իր հայ գործընկերներին և աշա
կերտներին՝ Մ.Գ. Թումանյան, 
Ն.Ա. Տրոիցկի, Բ.Ն. Գարասեֆեր– 
յան, Ս.Գ. Թամամշյան և ուրիշ
ներ, խորհուրդ է տալիս Հայաս
տանի ֆլորայի գենոֆոնդը՝ որ
պես բնօրրան (ձ1ոոՅ տտէօր), ավե
լի հիմնարար ու մանրազնին 
ուսումնասիրելու համար ստեղ
ծել հատուկ պահպանության 
բուսաբանական այգիներ, ար
գելոցներ, արգելավայրեր ու 
լաբորատորիաներ։ Ուրախութ
յամբ պետք Է նշել, որ հայ ժո
ղովրդի լավագույն բարեկամ ու 
տաղանդավոր գիտնական Ն. Ի. 
Վավիլովի՝ հանրապետության 
բուսաշխարհի պահպանության 
ու օգտագործման վերաբերյալ 
անշահախնդիր պատգամները 
մեկը մյուսի հետևից կենսա
գործվեցին կյանքում։ Դեռևս
1935 թ. Ավանի կիսաանապա
տային գոտում՝ ծովի մակե
րևույթից 1200 մ բարձրության 
վրա, շուրջ 80 հեկտար տարած
քում, ստեղծվեց արիդա յին

շրջաններին բնորոշ բուսա
բանական այգի։ Հետագայում 
Երևան քաղա քի հյուսիսարևել– 
յան մասում՝ Աուշաղբյուր, Գե
ղադիր և Հացավան գյուղերի մի
ջև, ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհըր– 
դի հատուկ որոշմամբ՝ 1981 թ. 
մայիսի 27-ին 89 հա տարածութ
յան վրա հիմնադրվեց աշխար
հում առայժմ միակ վայրի հացա– 
բույսերի Էրեբունու արգելոցը։ 
Արգելոցի կազմակերպման հիմ
նական նպատակն էր անհապաղ 
պահպանության տակ առնել 
ուրարտական, արարատյան և 
բեռտական վայրի ցորենների, 
Վավիլովի աշորայի, վայրի գա
րու, անքիստ բթաթեփուկի և 
բազմաթիվ այլ հազվագյուտ 
խոտաբույսերի, օրինակ՝ Տուր– 
նեֆորի գունդելիայի, նրբագեղ 
հիրիկի, ականւոոլեպիսի, այ– 
ծակնների բնական պոպուլյա– 
ցիաները։

Հայաստանի Հանրապետու
թյան տարբեր շրջաններ կազ
մակերպած մեր բազմամյա գի
տարշավները և բուսական ծած
կույթի քարտեզագրումները հնա
րավորություն են ընձեռել բացա– 
հայտելու բուսաաշխարհագրա– 
կան տեսակետից մեծ հետա– 
քըրքրություն ներկայացնող մի
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՛շա րք հա մա կեցութ յո ւններ , 
որոնք անհապաղ պահպանու
թյան կարիք են զգում։ Դրանց 
մեծ մասը չի մտնում պետակա
նորեն սահմանված արգելոցնե
րի, արգելավայրերի կամ ազգա
յին պարկերի մեջ.

1. Արարատի շրջանի Արա
րատ քաղա քի «Թթու ջուր» տաք 
հանքային ջրավազանի և ցե
մենտի գործարանի մոտ ընկած 
հարյուր հեկտար տարածութ
յամբ աղակալած ճահճուտները։ 
Արտաքնապես ոչնչով աչքի 
չընկնող այդ տարածքը, որը 
պատված է կնյունի համակեցու
թյամբ, համաշխարհային ֆլո
րայի և բուսականության ար
տակարգ հարուստ և արժեքա
վոր անկյուններից մեկն է։ Բա
վական է հիշատակել, որ այդ
տեղ աճում են ավելի քան 150 
տեսակ, որոնց զգալի մասը ոչ 
միայն Հայաստանի, այլ նաև 
Անդրկովկասի ու ԱՊՀ երկրների 
ֆլորաների միակ բնակատեղին 
է։ Թվարկենք դրանցից ամենա– 
արժեքավորները՝ միկրոքնե– 
մում մարջանանման, թեզիում 
սեղմված, ցմախ անատոլիա– 
կան, արենախոտ վուշատերև, 
կղմուխ Զեյդլիցի, իշամառոլ 
Արարատի, վուշ Բարսեղյանի, 
ձնծաղիկ ջրաաղասեր, հիրիկ 
մուսուլմանական, ֆրանկենյա

միամյա և ուրիշներ։ Դեռ ավե
լին՝ կնյունի համակեցությունում 
հանդիպող միկրոքնեմում ցեղը 
աշխարհում հանդիպում է միայն 
Իսպանիայում, Թուրքիայում և 
Հայաստանում։

2. էջմիածնի և Արմավիրի 
մ ա ր զ ե ր ի  ս ա հ մ ա ն ա գ ծ ո ւմ  
գտնվող Այղր լիճը և Մեծամոր 
գետը Հայաստանի բնության 
մարգարիտներից են, բնական 
հուշարձաններ, որոնց կերտել է 
ինքը՝ ամենակարող բնությունը՝ 
առանց մարդկային մտքի ու 
ձեռքի միջամտության։ Այստեղ 
հավասար չափով ներկայաց
ված են ջրային, ճահճային, հա– 
լոֆիտ, անապատային և կիսա
անապատային բուսական ֆոր
մացիաներ։ Առանձնապես հե
տաքրքիր են ծաղկավոր զեյդ– 
լիցիայի և օշանների (ծառան
ման, հավամրգանման և նատ– 
րոնային) բուսուտները, որոնք, 
աշնանը գունավորվելով ծիա
ծանի բոլոր երանգներով, շրջա
պատին տալիս են արտակարգ 
հմայիչ տեսք։

Այղր լճի և Մեծամոր գետի 
առափնյա մասերում կարելի է 
հանդիպել ՀՀ կարմիր գրքում 
ընդգրկված բազմաթիվ հազվա
գյուտ և անհետացող տեսակ
ներ, օրինակ՝ բրնձանման լե– 
հերսիան, անատոլիական ցմա–

խը, բազմարմատ ջրոսպը, կո– 
ղանիստ շամբը, երկսռնակ դի– 
խոստիլիսը, լանցետատերև հով
վափողը, հաղարջանման երեք
նուկը և բազմաթիվ կարմրան
ներ։ Այդ ավազանի տարածքը, 
որը չի գերազանցում 10 կմ2, 
օժտված է բարձրակարգ ծաղ
կավոր բույսերի մեծ բազմազա
նությամբ՝ շուրջ 187 բուսատե
սակ, որոնք պատկանում են 44 
ընտանիքների և 104 ցեղերի։

Այղր լճի և Մեծամոր գետի 
անուշահամ ջրերը և առափնյա 
ջրաճահճա յին բուսա կանու
թյունը ստեղծել են իդեալական 
պայմաններ տեղական և տա
րանցիկ չվող թռչունների համար 
(արագիլ, վարդագույն հավա
լուսն, տառգալակտուց, ֆլա
մինգո)։

Կան ավելի քան 15 տեսակի 
ձկներ, վայրի կատու (մանուլ), 
կրիաներ, ջրային լորտու, երկ
կենցաղներից՝ գորտեր, դոդոշ
ներ և ճահճային կուղբ (նուտ
րիա)։

3. Ա զգա յին յո ւրա տ իպ  
պարկի նախադրյալներ ունի
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նաև հազարմյւսկների պատմու
թյուն ունեցող Գառնի բնակա
վա յրը ՝ հա յկա կա ն  թա գա 
վորների ամառանոցային նստա
տեղին, հայ ժողովրդի ուխտա
գնացության մշտական սրբա
վայրերից մեկը։ Ազատ գետի 
գեղատեսիլ կիրճում ընկած 
Գառնիի բերդը նախաքրիստո
նեական Հայաստանի բազմա– 
դարյա մշակույթի վկայություն
ներից է։ Հայաստանի ֆլորայի ու 
բուսականության համարյա բո
լոր կենսաձևերը հանդիպում են 
այստեղ՝ սկսած էֆեմերներից՝ 
ճարճատուկ, ցորնուկ, հովվա– 
մաղաղ, վերջացրած տրագա– 
կանտային բարձիկավոր բուսա
տեսակներով՝ փշաբարձ, փշա
տերևուկ, գազ, փշամանդիկ, ծա– 
ռաթփատեսակներից՝ կաղնու, 
թխկու, հացենու, արոսենու, 
կծոխուրի, տանձենու, ցախակե
ռասի, ուռենու, ասպիրակի և հա– 
ղարճենու բուսուտներով։ Ազատ 
գետի կիրճին, որի խորությունը, 
ի դեպ, հասնում է մինչև 300 
մետր, առանձնահատուկ հմայք 
են տալիս քարաժայռային (ֆրի–

գանոիդ) և գիհու նոսրանտառա– 
յին կղզյակները։ Գառնուց հա
րավ՝ Ազատ գետի ձախափնյա 
մասի երկայնությամբ ու Երանոս 
լեռան փեշերին, շատ լավ են 
արտահայտված գիհու նոսրան– 
տառները՝ Ֆենցլի նշենու, սովո
րական և Պալլասի դժնիկները, 
ուռատերև տանձենու, խնկենու 
և բազմաթիվ այլ հազվագյուտ 
խոտաբույսերի մասնակցութ
յամբ։

Ազատ գետի ավազանում 
կան մեծքանակությամբ ուտելու 
և դեղատու բույսեր։ Հիշատւս
կենք առավել ճանաչվածները՝ 
սիբեխ, ծնեբեկ, շրեշ, կապառ, 
խատուտիկ, անանուխ, բոխի, 
մանդակ, կղմուխ, եղինջ, ձիա
ձետ, սարի չամիչ, եզան լեզու, 
տուղտ, էրնջնակ, ուրց, դժնիկ, 
կա տ վա լեզու, կա տ վա խ ոտ , 
օշինդրներ, սպանդ, բանգի, ճար
ճատուկ, անթառամ, առյուծագի, 
կանթեղախոտ, կուժկոտրուկ, 
հազարատերևուկ, սրոհունդ, 
լոշտակ, եզնարգել, խնկածա
ղիկ, կուսածաղիկ, թրթնջուկ և 
այն։

4. Լոռու նախալեռնային 
հարթավա յրի ջրաճահճա յին 
բուսականությունը կենտրոնաց
ված է Տավուշի շրջանի Գետա– 
վա ն գ յո ւղի  շր ջա կա յքո ւմ  
գտնվող փոքրիկ լճակներում՝ 
Պարզ, ժանգոտ, Տզրուկի, Գե
տամեջ և այլն։ Այստեղ պահ
պանվել է երրորդական և չոր
րորդական դարաշրջաններից 
մնացած բացառիկ հարուստ 
ջրաճահճային ֆլորա և բուսա
կանություն։ Առավել մեծ հե
տաքրքրություն են ներկայաց
նում լողացող ծովոսպը, սպի
տակ և ձյունաճերմակ ջրաշու
շանները, կոկոռանման լիմնան– 
թեմը, սովորական, փոքրիկ և 
միջին ջրապզուկները, բոհեմի 
բոշխը, էլատինը, պեպլիսը, 
ճլախոտերը։

5. Հալոֆիտ աղասեր բու

սականությանը բնորոշ մի հատ՛
ված՝ շուրջ 200 հա, գտնվում է 
Արմավիրի շրջանի Արգավանդ և 
Արազափ գյուղերի մոտ, ունի 
բավականին հարուստ ֆլորիս– 
տիկ կազմ՝ հավամրգանման և 
ծա ռա նմա ն օշաններ, ման
րատերև սուվեդ, բորակաթուփ, 
աղահասկիկ, անողնուց, աղա
սեր դևագի, որդանխոտ։ Այս հո
ղակտորը հարուստ  է նաև 
որդան կարմիր էնդեմիկ միջա
տով։ Վերջիններս Արարատյան 
դաշտի ամենաբնորոշ և բնիկ 
ներկայացուցիչներն են, որոնք 
սնվում են որդան խոտի և սովո
րական եղեգի կոճղարմատնե
րով։ Դարերի խորքից է գալիս որ
դան կարմիրի անունը։ Այն կապ
ված է հայ ժողովրդի պատմու
թյան հետ։ Մեր նախնիները վաղ 
անցյալում հավաքել են միջատ
ները, եփել և ստացել վառ կար
միր ներկ, որը լայնորեն օգտ ա 
գործվել է գորգերի ներկման, 
եկեղեցական և մատենագրա
կան մանրանկարչության հա
մար։

6. Հալոֆիտ բուսականութ
յան երկրորդ բնորոշ հատվածը՝ 
շուրջ 100 հա, գտնվում է Արա
րատի շրջանի Երասխ (Արազդա– 
յան) ավանի շրջակայքում։ Բա
ցի վերը հիշատակված աղասեր 
բուսա տ եսա կներից ա յստ եղ
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կարելի է հանդիպել կոնաձև ա– 
ղապատուկի, մերձկասպյան ա– 
ղահասկիկի, շրջսսթև բիեներցի– 
այի, եվրոպական մոմիկի և տար
բեր տեսակի կարմրանների։

7. Գիպսոֆիտ անապատի 
(համադա) մի հատված (շուրջ 50 
հա) Աբովյանի շրջանի Հացա– 
վան գյուղից վեր՝ Երանոս և 
Ուրծ լեռնազանգվածների հա
րավային կրաքարային լան
ջերին։ Բուսականությունը թեև 
նոսր է, բայց ուրույն է, տեսակնե
րով հարուստ։ Այստեղ աճում են 
Թախտաջյանի կաթնուկը, ման
րապտուղ հափոլկը, թելուկան– 
ման զուգատերևը, հայկական 
կուրկուրանը, Բուասյեի շահպ
րակը։

Ց. Ե րրորդա կա ն դա րա 
շրջանի ռելիկտային գիպսոֆիտ 
անապատի հատված (շուրջ 120 
հա) էրեբունի բերդաքաղաքի և

Վարդաշեն ավանի սահմաննե
րում։ Այդտեղ կարմիր կավահո– 
ղերի  վրա  ա ճ ո ղ  բ ո ւ ս ա 
կանությունն իր մեջ ընդգրկում Է 
բազմաթիվ հետաքրքիր տեսակ
ներ՝ թավոտ աղածաղիկ, հալո– 
տիս, կելպենիա, հացհամեմ, 
գունդելիա, այծակն, վարդատե
րեփուկ։

9. Մ ատիտեղանման գե
ղածնկիկի բուսուտներ։ Արա
րատի շրջանի Գոռավան գյուղի 
մոտ (շուրջ 50 հա) ավազուտա– 
յին անապատի այս փոքրիկ 
շրջանը չափազանց հարուստ Է 
հազվագյուտ և Էնդեմ բույսերով, 
օրինակ՝ Աակույի բելևալիան, 
նեղատերև հազարատերևուկը, 
Մարշալի իշակաթնուկը, խայ
տաբղետ սակավախոզանուկը, 
Սուվորովի խռնդատը։

10. Եփրատյան բարդենու, 
Շոբերի բորակաթփի և արա–

րատյան հազազի մացառուտ
ներ կան Մեղրու շրջանի Ագա
րակ գյուղի և Արաքս գետի մեր
ձափնյա մասերում։ Բարդու և 
հազազի հետ միասին այստեղ 
աճում են միջերկրածովյան և 
իրանական հազվագյուտ խո– 
տաբույսեր, թփեր, կարմրան
ներ, գեղմնածաղիկ, իմպերա– 
տա, կովկասյան կծմախոտ, 
եղեգնաբույս, վայրի ձմերուկ, 
որդանխոտ, կաթնախոտանման 
թալ։

Մենք հիշատակեցինք պահ
պանության ենթակա բուսական 
համակեցությունների միայն մի 
մասը։ Անշուշտ, այն պետք է կրի 
շարունակական բնույթ, դա 
կենսական անհրաժեշտություն է 
ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք 
սերունդների համար։

Լուսանկարները՝ Մ. Ադամյանի
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ՏՈՒՆԳՈՒՍԱԿԱՆ ԵՐԿՆԱՔ ԱՐԸ՝ Գ ԼՈ Բ Ա Լ  ՏԱՔԱՑՄԱՆ ՄԵՂԱՎ ՈՐ
Գլոբալ տաքացման երևույթը 

բացատրող նոր վարկած են 
ա ռա ջա րկե լ ռո ւսա ստ ա նցի  
գիտնականները։ Հանդես գալով 
Լեյստերի (Մեծ Բրիտանիա) հա
մալսարանում կազմակերպված 
գիտաժողովում ՌԳԱ Սիբիրի 
բա ժանմունքի հա շվողական 
մոդելավորման ինստիտուտի 
տնօրեն, ՌԳԱ թղթակից անդամ 
Վլադիմիր Շայդուրովը հայտնել 
է, որ մոլորակի մակերեսին ջեր
մաստիճանի աստիճանական 
աճի գլխավոր պատճառը կարող 
է լինել ոչ թե տրանսպորտի և 
արդյունաբերության արտանե
տած ջրածնի դիօքսիդի ավելա
ցումը, այլ 1908 թ. Երկրի վրա 
ընկած Տունգուսական երկնա
քարը։

Հենց 1906-1909 թթ. ժամա
նակահատվածին է վերաբերում 
XX դ. ջերմաստիճանի գլոբալ 
աճի սկիզբը։ Որպես կանոն, այն 
կապում են արդյունաբերության, 
ավտոմոբիլային և ավիացիոն 
տրանսպորտի բուռն զարգաց
ման հետ, որի պ ա տ ճա ռով 
մթնոլորտ սկսեց արտանետվել 
ածխածնի դիօքսիդի, ինչպես 
նաև մեթանի և ուրիշ ջերմային 
գազերի հսկա յական 
քանակություն։ Սակայն 
Շայդուրովի կարծիքով՝ 
այդ գազերի ազդեցու
թյունը Երկրի կլիմայի 
Փոփոխության գործըն
թացի վրա կարող է 
այնքան էլ մեծ չլինել։

Հայտնի է, որ ջերմո
ցային գազերի թվին է 
պատկանում նաև ջրի 
գոլորշին, ընդ որում,

այն ավելի մեծ դեր ունի մոլո
րակի մակերեսից արտացոլվող 
ջերմային ճառագայթման կլան
ման գործում, քան ածխաթթվա
յին գազը։ Սակայն մարդկությու
նը ոչ մի կերպ չի կարող ազդել 
բնության մեջ ջրի շրջապտույտի 
վրա, ուստի գրեթե ուշադրու
թյուն չի դարձվում ջերմոցային 
էֆեկտի վրա գոլորշու ազդեցու
թյանը։

Բայց ջրի պարունակության 
անգամ փոքր փոփոխությունը 
մթնոլորտի վերին շերտերում 
կարող է առաջացնել մոլորակի 
մա կերեսի  ջերմա ստ իճա նի  
զգալի աճ։ ՌԳԱ ՍԲ հաշվողա
կան մոդելավորման ինստիտու
տում համակարգչային մոդելնե
րի օգնությամբ հետազոտութ
յունները ցույց են տվել, որ 
մեզոմթնոլորտում ջրի պարու
նակության ավելացումը 1%-ով 
առաջացնում է մակերեսի ջեր
մաստիճանի աճ մոտ 4°Շ–ով։

Սակայն մթնոլորտի վերին 
շերտերում ջրի պարունակու
թյան նկատելի փոփոխությունը 
կարող է տեղի ունենալ միայն 
բնական լուրջ աղետի պատճա
ռով։ Այդպիսի աղետի հետևան

քով մթնոլորտի վերին շերտե
րում տեղի են ունենում ուժեղ 
փոթորիկներ ու սառույցի մանր 
բյուրեղներից բաղկացած ար
ծաթափայլ ամպերի կառուց
վածքի փոփոխություններ։ Տուն
գուսական երկնաքարի անկումը 
հենց այնպիսի աղետ էր, որը կա
րող էր տակնուվրա անել Երկրի 
մեզոմթնոլորտում, և բացի այդ, 
համընկնում է կլիմայի տաքաց
ման սկզբի հետ։

Երկնաքարի անկման և պայ
թյունի ազդեցության տակ ար
ծաթափայլ ամպերի և մեզո– 
մթնոլորտի կառուցվածքի փո
փոխությունների կոնկրետ մե
խանիզմները լրացուցիչ հետա
զոտությունների կարիք ունեն։ 
Անշուշտ, առաջարկված տեսու
թյունը բնավ չի հերքում այն 
փաստը, որ կլիմայի տաքաց
մանը նպաստել են ածխածնի 
դիօքսիդի արտանետումները։ 
Պարզապես մեր մոլորակի կլի
մայի փոփոխության որոշ գոր
ծոնների կազմը կարող է ավելի 
բարդ լինել, քան ենթադրվում էր։
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ՍՈՒՐԵՆ ԲԵՐԲԵՐՅԱՆ

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 
ռադիոտեխնիկայի և կապի հիմունքների ամբիոնի դասախոս, 
Շւտշօ ̂ Շ3ճ8ո^ ՇՇւտւ^և II Ըտտ6ոէւ31տ դասընթացների 
արտոնագրված հրահանգիչ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ կապի տեսություն, 
թվային ցանցեր, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

Էլ. փոստ։ ՏԵ61՜Ե6173Ո@Տ6ԱՅ.ՅՈՈ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՊՈՌԹԿՈ1Մ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 5ԱՆ6ԵՐՈ1Ա ԵՎ 
ձՍՆծԱՅԻՆ ՕԱւաՅՈՒԹՅՈՒՆՆէՐՈՒՄ
լեկտրոնիկայի բուռն զսսր– 

I ՚ գացումը 1980 թ. բերեց 
անհատական համակար

գիչների (ԲՇ) ստեղծմանը։ 
ՐՇ֊երը հեղաշրջում կատարե
ցին տեղեկատվության ոլոր
տում։ Դրանք արագորեն առա
ջատար դիրքեր զբաղեցրին 
ինչպես աշխատանքային, այն
պես Էլ զվարճանքի ասպարեզ
ներում։ Դժվար Է գերագնահա
տել տեղեկատվության դերը 
ժամանակակից կյանքում։ ժա 
մանակին և ստույգ տեղեկաց
ված լինելը հաճախ որոշիչ դեր Է 
խաղում մեր առօրյայում։

Տեղեկատվությունը, ըստ 
սահմանման, տեղեկությունների 
համախումբ Է, որն անհրաժեշտ Է 
պահպանել, մշակել, հաղորդել, 
ինչն օգտակար Է մարդու գոր
ծունեության համար։ ժամանա
կակից տ եղեկա տ վութ յո ւնը  
պատկերվում Է թվային տեսքով,

դրա պահպանումը և մշակումը 
բարձր արդյունավետությամբ 
կատարվում Է համակարգիչնե
րի միջոցով։ Որպեսզի տեղե
կատվությունը հնարավոր լինի 
հաղորդել, համակարգիչները 
միացվում են համակարգչային 
ցանցերին։ Համակարգչա յին 
ցանցի կառուցման հիմնական 
նպատակն է ապահովել ցանցի 
կազմի մեջ մտնող հանգույցների 
ռեսուրսների համատեղ օգտ ա 
գործումը։ Ոեսուրսների տեսակ
ները անվանում են ցանցային 
ծառայություններ.

Համակարգչային ցանցերն 
ըստ կառուցվածքի լինում են 
երկու տեսակի՝ հարթ՝ միառանգ, 
և հիերարխիկ՝ կլիենտ-սերվեր, 
կառուցվածքով։ Միառանգ ցան
ցերում ծառայությունները մա
տուցվում են «հավասարը - հա
վասարին» սկզբունքով, կլիենտ- 
սերվեր ցա նցերի  դեպ քում

գոյություն ունի առանձնացված 
համակարգիչ՝ սերվեր, որը ծա
ռայություններ Է մատուցում մնա
ցած հանգույցներին՝ օգտագոր
ծողներին, սերվերները հաճախ 
լինում են միքանիսը և կարող են 
միացված լինել հիերարխիկ 
ձևով։ Երկու կառուցվածքներն Էլ 
ունեն իրենց առավելություն
ներն ու թերությունները և մա
քուր տեսքով օգտագործվում են 
միայն փոքր ցանցերում, միջին և 
խոշոր ցանցերում օգտագործ
վում Է այս կառուցվածքների հա
մակցությունը։

Համակարգչային ցանցերը, 
ելնելով չափից և առանձնա
հատկություններից, պայմանա
կանորեն բաժանվում են հինգ 
տեսակի՝ լոկալ ցանցԼ ԼձԱ), գլո
բալ ցանց 0^Ւ1), քաղաքային 
ցա նց  (ԱձԱ), պ ա հպ ա նմա ն  
ցանց (Տ^Ա), վիրտուալ առանձ
նացված ցանց (\/ԲԱ):
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Լ̂1տ1 ցանցերը միավորում են 
մեկ ձեռնարկությանը կամ 
ուսումնական հաստատությանը 
պատկանող համակարգիչները։ 
Այն սովորաբար բաղկացած է 
բազմաթիվ համակարգիչների 
խմբերից՝ սեգմենտներից։ Ցան
ցի չափերը չեն գերազանցում մի 
քանի կիլոմետր տրամագիծը, 
այն ղեկավարվում է մեկ ցանցա
յին ադմինիստրատորի կողմից։ 
Գոյություն ունեն Լձ1Վ ցանցերի 
կառուցման երեք տեխնոլոգիա
ներ, որոնց անվանումներն են՝ 
Ըէհտտտէ (ամենատարածվածը), 
1օ1<6ո Ուոց և Բ001։ Լոկալ ցան
ցերն ապահովում են կապի ամե
նաբարձր արագագործությունը։ 
ժամանակակից ՕւցտԵւէ Ըէհօտտէ 
ցանցը կարող Է ապահովել մին
չև 1 ՕՕԵբտ արագագործություն։ 
Քանի որ Լձ1Տ1 ցանցերը ներքին 
ցանցեր են, ապա պետք Է ապա
հովեն համապատասխան ցան
ցային ծառայություններ։ Օրի
նակ՝ կամպուսի Լձ1Վ ցանցի ծա
ռայություններն են.

• Էլեկտրոնային փոստ (տտւ1–
Տ6Ռ/6Ր),

• Էլեկտրոնային գրադարան,
• մասնագիտական տվյալ

ների բազաներ,
• հեռաուսուցման համա

կարգ,
• ծրագրերի և ֆայլերի (Ո Բ ) 

սերվեր,
• առանձին սեգմենտներում 

որոշ ծառայություններ կարողեն 
կրկնվել,

• որոշ սեգմենտներում կան 
նաև համատեղ օգտագործման 
տպիչ և պատկերամուտ (սկա
ներ)։

^ւտւ-ը ճիշտ Է անվանել 
ցանցերի ցանց, այն միացնում Է 
ամբողջ աշխարհով սփռված 
Լձ1Տ1 ցանցերը։ Ամենահայտնի 

ցանցերից են հանրահայտ 
1ոէ6րո6է–ը և մի քանի գիտական 
և ռազմական գլոբալ ցանցեր, 
որոնցից ամենահայտնիներն են

ԱՄՆ-ի 1Տ1ՏՈՏ16է 
և 1\/11Լ1տ|0է ցան
ցերը։ Գլոբալ 
ցանցերը զբա
ղեցնում են մի 
քանի հարյուր 
կիլո մետրից  
ա վ ե լ  տ ւս- 
րածք, սփըռ– 
ված են ամ
բողջ աշխար
հով։

1Տ| Տ ք  1Տ| 6 է 
գիտական ցան
ցը ստեղծվել Է 
1986 թ. մի 
ք ա ն ի  ա մ ե 
րիկյան հա
մալսարաններ 
ի կողմից։ Այդ 
ցանցը իրենից ներկայացնում Է 
ԱԱՆ-ով սփըռված վեց գեր– 
համակարգիչներ՝ միացված 
արագագործ կապուղիներով։ 
Ցանցը ղեկավարում և շահա
գործում են այն ստեղծած հա
մալսարանները։ Նման կար
գավիճակով գոյություն ունեն մի 
շարք գիտական խոշոր ցանցեր, 
օրինակ՝ սուտ օւօ& ւ/ա , յ^ւտւըյ, 
Շ/\Ոո6էևայլն։

1\̂1Լ1Վ@է ռազմական ցանցը 
առանձնացավ ւոէտտօէ ցանցի 
նախահայր ԱՄՆ Պաշտպանու
թյան նախարարության 1969 թ. 
ստեղծված ցանցից,
երբ այն իր ծառայությունները 
լայնորեն տրամադրեց ուսում
նական և գիտական հիմնակու
թյուններին։ 1Ա1Լ1Տ|6է ցանցը ծա
ռայում Է միայն ռազմական 
նպատակներին և կապ Է ստեղ
ծում Պենտագոնի աշխարհով 
մեկ սփռված համակարգիչների 
միջև։

Գլոբալ ցանցերից ամենա
լայն կիրառությունն ունի 1ոէ6ո– 
Ո6է ցանցերի ցանցը։ 1ոէ6րո6է–ը 
բաղկացած Է մայրուղուց, որը 
շլյուզների միջոցով իրար Է 
միացնում կորպորատիվ և կամ–

պուսային ցանցերը, որոնք ան
վանվում են ավտոնոմ համա
կարգեր (ձՏ) և ղեկավարվում 
մեկ ադմինիստրատորի կողմից։ 
ժամանակակից գլոբալ ցանցե
րը ձգտում են փոխներթափան– 
ցել և օգտվել ընդհանուր ռե
սուրսներից։ 1ոէ6ո՜16է–ի ծննդյան 
տարեթիվը կարելի Է համարել 
1983 թ., երբ ցանցն
անցավ 1Տ1ՇԲ համագործակ
ցության արձանագրությունից 
1ՇԲ/1Բ արձանագրությունների 
համախմբին, չնայած 1ոէ6Ս16է 
տերմինը սկսել Է օգտագրծվել 
1981 թ.։ Ի տարբերություն ո տ 
ների՝ 1ոէ61՜ո6է–ը չունի պաշտո
նական ղեկավարություն։ Այն 
վերահսկում Է Ինտերնետային 
հանրությունը (1ՏՕՇ), որի մեջ 
մտնում են դեռ ծՈԲ>\1Տ1Ը1–ի 
վերահսկման համար ստեղծված 
1ոէ6րո6է–ի ճարտարապետու
թյան խորհուրդ՝ 1̂ 8 կազմակեր
պությունը, ւոէօտօէ-ի հետազոտ
ման խումբը՝ և նախա
գծման խումբը՝ 1Ը1Բ։ Այդ 
կազմակերպությունները, ինչ
պես և 1ոէ6րո6է–ի զարգացան 
հետ կապված բոլոր կազմակեր
պությունները, բաց են անդա–
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&յ–տրս օ ո  4>էտ ք յօա  1հտ 
1ոէ(րո»1 Տ̂տւտատ Շօուօրէ՚սա 
(հ(էբ )« 5 ։̂

Նկ.1. Տարբեր երկրների կայքերի աճը 2001-2005 թթ.

մակցության համար, իսկ 1ոէ6Ր– 
ոտէ-ը համարվում Է բաց համա
կարգ։ 1ոէ6տ6է–ի գործունեութ
յունը կատարվում Է արձանա
գրությունների հիման վրա։ Ար
ձանագրությունները կանոնների 
համախումբ են։ Եթե կարիք Է 
առաջանում մտցնել նոր արձա
նագրություն, ապա 1Ը1Բ–ը առա
քում Է առաջարկություն (ՏԲՇ) 
հերթական համարով։ Այն հրա
պարակվում Է 1ոէ@րո6է–ում և որոշ 
ժամանակ քննարկվում։ Դրա–

~»֊1է 

ու 
* քր 

֊*֊ ՅԱ 
-  Ա1է
---Եք

է\"/

Բ1
56

-------Ա Տ

կան արդյունքի դեպքում այն 
անց Է կացվում 1ձ6–ով և դառ
նում ստանդարտ։ Տեսականո
րեն այդ ստանդարտները պար
տադիր չեն բոլորի համար, բայց 
այն խախտող երկիրը կամ կազ
մակերպությունը չի կարողանա 
համագործակցել 1ոէ61՜ո6է–ում։ 
Համակարգչային ցանցերի և 
1ոէ6Ռ16է–ի համար կիրառման 
նույն պա յմաններով ստան
դարտներ են մշակում նաև 
կապի և ստանդարտացման ա–

ռաջատար կազմակերպություն
ները (11Ս-1, 1ՏՕ, /\1Տ1Տ1 և 
այլն)։ 1ոէ6տ6է–ն իր ծառայութ
յուններով ձեռք բերեց ժամանա
կակից տեսքը 1991 թվականին, 
երբ Շվեյցարիայի ՇԸՃ1Տ1 կենրո– 
նի աշխատակից Թիմ Բերնես– 
ւին գրեց ա ա  կոդը։ ա ա  
համակարգը հիմնված Է հէէթ 
արձանագրության վրա, որը 
թույլ Է տալիս պատկերել տեքստ 
և մուլտիմեդիա պարունակող 
\1\1ցԵ Էջեր, ինչպես նաև դիմել այլ 
Էջերի՝ օգտվելով հատուկ հղում
ներից (Ւ^բ61՚1ւո1<)։

\/\/̂ 1Տ1 ցանցերի մուտքի եղա
նակներն են՝ հեռախոսային գծի 
մոդեմ (Ժւ31–սթ), առանձնացված 
(1Տ01Տ1, ՕՏԼ, ԲՐՅՈ16 Ոօ1յ7) գծեր, 
եթեր՝ \^ւ–Րւ, արբանյակային 
կապ, նոր արագ զարգացող 
բարձր արագագործությամբ՝ մա
լուխային մոդեմ (մալուխային հե
ռուստատեսության ցանցի միջո
ցով)։

1ոէ6րո6է–ի կայքերի անվանու
մը (ՍՏԼ) կառուցված Է հիերար
խիկ դոմենային սկզբունքով, 
օրինակ՝ \/™̂ .քՐ66Ո6է.Յտ, կամ 
\/\™™/.^Յհօօ.օօտ։ Առաջին մասը 
ցույց Է տալիս կիրառվող արձա
նագրությունը խսւս/), հաջորդ 
մասը (քրտտոտէ, ^Յհօօ)՝ ստորին 
կարգի դոմենը (տրամաբանա
կան կամ կազմակերպչական 
հանգույցների խումբ), երրորդ 
մասը (տտ) նշանակում Է կամ եր
կիրը, առաջին դեպքում՝ Հայաս
տան, կամ բնույթը (շօտ), այ
սինքն՝ առևտրական կայք։Նկար 
1 և 2-ում ներկայացված են 
կայքերի աճը՝ ըստ երկրների և 
ըստ բնույթի։

1ոէ6Ռ16է–ւսյին ցանցն աշխա
տում Է փաթեթների կոմուտաց– 
ման եղանակով, որը հարմար Է 
համակարգչային տվյալների՝ 
բաբախող տրաֆիկի հաղորդան 
համար և հարմար չէ սահուն 
մո ւլտ իմեդիա յին  տ րաֆիկի 
համար։ Այն ապահովում է

180,000.000 
160,000,000
140.000.000
120.000.000 
100,000,000
00,000,000 
60,000,000
40.000.000
20.000.000 

0
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Նկ.2. Կայքերի աճը 2001-2005 թթ. ըստ բնույթի
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Նկ.3.1ոէ6տ6է–ում հանգույցների քանակի աճը 1994-2006 թթ.

ավանդական ւոէտտտէ-ային ծա
ռայությունների որակյալ իրա
կանացումը։ Սակայն ժամանա
կակից կապի պահանջներին 
1ոէ0րո6է–ի հնարավորություն
ներն արդեն չեն բավարարում։ 
1ոէ6տ6է–ին, ինչպես և այլ \/\/̂ 1Տ1 
ցանցերին, ներկայացվեցին հե
տևյալ պահանջները՝ ապահո
վել մուլտիմեդիայի որակյալ 
հաղորդում, բարձր արագագոր– 
ծություն, կապուղիների բարձր 
թողունակություն և հուսալիու
թյուն։ Այդ խնդիրները լուծվում 
են երկու ճանապարհով՝ ապա
րատային և ծրագրային։ Ապա
րատային մասով կատարելա
գործվել են կոմուտացիոն սար– 
քավորուները, ներմուծվում են 
մանրաթելաօպտիկական կապի 
գծեր, ինչպես նաև արագագործ 
ռադիո և արբանյակային կապ։ 
Օրագրային մասով մշակվում Է և 
ներմուծվում >\՚ա տեխնոլո
գիան, որը նախատեսված Է 
ցանկացած տրաֆիկի որակյալ 
հաղորդման համար։ Շնորհիվ 
այդ կատարելագործումների 
կտրուկ աճել են 1ոէ6տ@է–ի հնա
րավորությունները։ Ավանդա
կան ծառայությունների զար
գացմանը զուգընթաց առաջա
ցել են նոր ծառայություններ։ 
Թվարկենք հիմնականում նոր 
կամ նոր զարգացում ստացած 
ծառայությունները՝

• ձայնային Էլեկտրոնային 
նամակ կամ նամակին կից ձայն 
և շարժական պատկեր,

• պատվերով տեսագրութ
յուն,

• զբոսաշրջության համար ա– 
մենատարբեր թեմատիկ ինտեր– 
ակտիվ քարտեզներ, եղանակը 
ցանկացած վայրում,

• զարգացած որոնման ծա
ռայություն (\/\^1Տ),

• ինւոերնեւոային խմբակա
յին խաղեր (1\/1ՍՕ),

• ռեալ ժամանակով երաժըշ– 
տություն (յաԺԽ տէՐ63ոււոց),

• տանը աշխատողներ (է6– 
16Շօտտսէ6Րտ),

• ւոեսանորություններ և ւոե– 
սագիւուսժողովներ,

• ւԲհեռախոս,
• հեռաուսուցում և էլեկտրո

նային գրադարաններ,
• զարգացած Էլեկտրոնային 

առևտուր,
• հեռավոր մուտքի հնարա

վորություն։
ժամանակակից ւոէօտօէ ծա

ռայություններից օգտվում են 
մոտ 150 երկրների բնակիչներ։

Աղյուսակում բերված են 10 
ամենահանրամատչելի կայքե
րն

Ըստ 2006 թ. մարտ ամսվա 
տվյալների՝ ինտերնետից օգտ 
վում Է 1 023 միլիոն մարդ, ինչը 
կազմում Է երկրագնդի բնակչու
թյան մոտ 15,7%։ Նկ. 3 բերված Է 
հանգույցներիքանակի աճը։

1996 թ. մոտ 200 ամերիկյան 
համալսարաններ և 50 խոշորա– 
գույն կորպորացիաներ սկսեցին 
1ոէ6րո6է–2 նա խա գիծը , որի 
նպատակն Է կառուցել բարձրո
րակ բազմակողմանի ինտեգր
ված ծառայություններով տե
ղեկատվական ցանց՝ 1ոէ6ւո6է–ի 
հաջորդ սերունդը։ Պետք Է նշել, 
որ աստիճանաբար վերանում Է 
տարբերությունը ոչ միայն

և Ս\1Տ| ցանցերի, այլև առհա
սարակ տարբեր տեղեկատվա
կան ցանցերի միջև։ Հայաստա
նի գիտությունների ազգային 
ակադեմիայի ինֆորմատիկայի 
և ավտոմատացման պրոբլեմնե
րի ինստիտուտի կողմից 2004 թ. 
մեկնարկել Է “ձոո6ու3ո ՇԽտէտր 
քօր հւցհ ԲօրքօՌՈՅՈշ© ՕօտթսէՅ– 
էւօո” միջազգային ծրագիրը, որի 
նպատակն Է ստեղծել Հայաս
տանում բաշխված տեղեկատ
վության մշակող ցանց՝ Հարա
վային Կովկասի ճա րտ ա րա 
գետներին և գիտնականներին 
բարձր արագագործությամբ տե
ղեկատվության և տվյալների 
բազա ապահովելու համար։

ԹԻ՝1 ԴՈՄԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐ5ՈՂՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

1 ՚^տհօօւ 96,930,000
2 Աւօ՚օտօքէ 90,822,000
3 ստս 88,631,000

4 <3000|6 75,796,000
5 ձՕԼ 71,174,000
6 Տ83V 50,963,000
7 Ո/|ՅՕՕԱ6Տէ 36,580,000
8 ձՈՈ320Ո 34,294,000
9 ք*63| 32,300,000
10 ԱքՏՅէհՕՐ ՇհՅոոտւ 28,610,000
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•Ստեղծվել Է գերհամակւսրգիչ՝ 
483,6 6Ոօթտ արւսգագործութ– 
յւսմբ, որը ԱՊՀ երկրների գեր– 
համակւսրգիչների շարքում 5-րդ 
տեղն Է զբաղեցնում, կառուցվել 
Է փորձնական ցանց Ինֆոր
մատիկայի ինստիտուտի, Հա
յաստանի պետական ճարտա
րագիտական և Երևանի պետա
կան համալսարանների միջև։

ԱձԱ ցանցերը զբաղեցնում 
են միջանկյալ դիրք \/\/̂ 1Տ1 և Լ̂ 1Տ1 
ցանցերի միջև։ Այդպիսի ցանց 
կարող Է ունենալ, օրինակ, խո
շոր բանկն իր մասնաճյուղերով։ 
1\/1ձն1 ցանցերը, ի տարբերու
թյուն \/\/ձ1Տ1 ցանցի, սովորաբար 
ունեն մեկ մայրուղային գիծ։ 
Մատուցվող ծառայությունները 
հիմնականում նույնն են, ինչ 
Լձ1Տ1 ցանցերում, բայց չափերը 
գերա զանցում են մի քա նի 
տասնյակ կիլոմետրով։ 1\/1ձ1Տ1 
ցանցը պարտադիր ունի ելք 
դեպի 1ոէ6րո6է։

ՏձԱ պահպանման ցանցերը 
միացնում են սերվերային համա
կարգերը՝ ապահովելով սերվեր– 
հիշողության սարք և սերվեր– 
սերվեր կապերը։ Այս ցանցն 
ապահովում Է բարձր արագա– 
գործություն և հուսալիություն, 
տ վ յա լն երի  պ ա հո ւստ ա յի ն  
կրկնօրինակում, տվյալների բա
զայի կրկնօրինակում ուրիշ

սերվերի վրա (հայելիներ)։
VՐ^ վիրտուալ առանձնաց

ված ցանցը բավականին նոր 
տեխնոլոգիա Է, որը թույլ Է տա
լիս ինտերնետի մուտք ապահո
վելու դեպ քում երկրագնդի 
ցանկացած կետում գտնվող 
տվյալ \/Բ1տ1–ի օգտագործողին 
մուտք գործել այդ ցանցը՝ միա
ժամանակ ապահովելով բարձր 
պաշտպանվածություն կողմ
նակի մուտքերից։ Շատ հարմար 
Է միջազգային կորպորացիա
ների համար մասնաճյուղերը 
պաշտպանված կապուղով միմ
յանց կապելու, շարժական կամ

գործուղման մեջ գտնվող օգտ ա 
գործողների, տանը աշխատող
ների համար։ \ՀԲ1Տ1–ն ապահո
վում Է բարձրորակ պաշտպան
ված միջազգային կապ։

ժամանակակից տեղեկատ
վական ցանցերի միջև տարբե
րություններն աստիճանաբար 
վերանում են, և հետագայում 
հնարավոր Է վերածվեն մեկ ին
տեգրացված ծառայություննե
րով թվային տեղեկատվական 
ցանցի։
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Տյո^օ ընկերության /\գսՅ 
/\\/\/0–^01 լվւսցքի նոր մեքենան 
կարող է լվանալ իրերը առանց 
ջրի։ Օդից վերցրած թթվածինը 
վերածվում է օզոնի հատուկ սար
քի միջոցով, ապա փոշեցրվում է 
իրերի վրա լվացքի մեքենայի 
թմբկագլանի ներսում։

Օզոնն ուժեղ օքսիդացնող 
ազդեցություն է գործում՝ քա յքա 
յելով մանրէների բջիջների պա
տերը։ Դա թույլ է տալիս ոչնչաց
նել մանրէները, հոտերը և օրգա
նական ծագում ունեցող կեղտը։

Լվացքի մեքենան կարողէ աշ
խատել նաև «նորմալ» ռեժիմով՝ 
օգտագործելով ջուրը, որը մնում 
է օզոնով պարզաջրելու ռեժիմից 
հետո։ Դա թույլ է տալիս խիստ 
կրճատել ջրի օգտագործումը՝

սովորական մեքենաների հա
մեմատությամբ։ Պարզաջրելու 
համար օգտագործված ջուրը 
պահվում է տարայի մեջ, ուր թա
փանցում են օզոնային միկրո– 
պղպջակները և մաքրում ջուրը։ 
Այդ ջուրը կրկին օգտագործվում 
է հաջորդ լվացքի համար կամ էլ 
հագուստը չորացնելու ընթաց
քում։ Ողջ գործընթացի համար 
պահանջվում է ընդամենը 50 լ

Թ

ջուր, իսկ մշտապես թարմ ջուր 
օգտագործելու դեպքում ծախս
վում է մոտավորապես 80 լ։

Այդ մեքենան ունի հագուստը 
կեղտից մաքրելու ևս մի քանի ռե
ժիմ։ Դրանցից են “2.&ՀՕ Օօէօւ՛– 
ցօոէ ՕօսՐՏ6”–ը, որի ընթացքում 
օզոնաջրով լվացվում են թե– 
թևակի կեղտոտված իրերը, 
“Օշօո6 ՏէօՅտ Շօսրտ6”–ը, երբ 
չորացման ընթացքում օգտ ա 
գործվող օզոնով հագեցված 
գոլորշին վերացնում Է մանրէնե
րը և հոտը, “1\/1օ1ճ ՕսՅոք-ը, որը 
թույլ է տալիս պայքարել տարո
ղության ներսում առաջացնող 
բորբոսի դեմ՝ օզոնաջրի օգնու
թյամբ։ Մեքենան ունի նաև “Տհ©|ք 
0ւ7” ռեժիմը, որը թույլ է տալիս 
չորացնել նուրբ իրերը, փափուկ 
խաղալիքները և կոշկեղենը։

*հէէբ։//\ւ™™.հւշօո6.ւոքօ/ւոժ6\.հէտ17ժ=20060208
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ՍՏԵՂԾՎԵԼ է
ՀԵՌԱԶԳԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՈՎ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ 
ԱԵՆՍԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ*

Եվրոպական գիտնականնե
րը ստեղծել են համակարգչով 
աշխատելու սենսացիոն տեխ
նոլոգիա, որում օգտագործվում 
է հեռազգայությունը։ Այն թույլ է 
տալիս մտածողական գործըն
թացի օգնությամբ հեռավորութ
յունից մուտքագրել նյութը։

Գերմանական Ֆրաունհոֆեր 
ինստիտուտում մշակված տեխ
նոլոգիան հիմնված է էլեկտրա
մագնիսական այն ալիքները 
որսալու վրա, որոնք ճառագում է 
մարդու գլխուղեղը։ Այդ ալիք
ներն ընդունվում են հատուկ 
թեթև սաղավարտի ներսում

տեղադրված 128 սենսորների 
միջոցով։

Նորագույն տեխնոլոգիան 
աներևակա յելի 
հորիզոններ է բա
ցում հաղորդակ
ցությունների աս
պարեզում։ Այն 
նաև թույլ է տա
լիս սա հմա նա 
փակ շարժողա
կան հնարավո
րություններ ու
ն ե ց ո ղ  մա ր դ 
կա նց  Ի նտ եր
նետում ա շխա 

տել և վարել ակտիվ սոցիա
լական կյանք։

* հ է է թ \ ոյա1<յ. ա/ո@ատ/Յւ1ւօ1663550

Ճ Ա Պ Ո Ն Ա Ց Ի Ն Ե Ր Ը  Ս Տ Ե Ղ Ծ Ե Լ  Ե Ն  
Զ Ա Ր Թ Ո Ւ Ց Ի Չ Ո Վ  Ա Կ Ն Ո Ց *

ճապոնական Հ/ւտւօո Օթէւշ 
ընկերությունը ներկայացրել Է իր 
նոր մշակումը՝ թրթռացող ակ
նոց, որը օգտագործողին թույլ չի 
տալիս ննջել։ 1\^Օօ 8սուօւ 
կոչվող նորույթը կարողանալու Է 
ճանաչել այնպիսի իրավիճակ
ներ, երբ օգտագործողի գլուխը 
երկա ր ժա մա նա կ  թ ե քվա ծ  
վիճակում Է և արթնացնելու Է 
նրան թրթիռի միջոցով։

8սւ–սոյ–ն գրգռելու Է օգտա– *հէէբ։//««™յՅտԵ16ոա/ո6\«տ/տշւ6ՈՇ6/0/9635207.հէտ1

գործողին այնքան ժամանակ, 
մինչև հրաշք ակնոցի տիրոջ 
գլուխը վերադառնա իր բնական՝ 
ուղղահայաց դիրքին։

արթնացնում Է 
թրթիռի միջոցով

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ■ 1Տ|Տ 2, 2007



"՚ Ն ՈՐՈՒՄ  ՅՈՒՆՆԵՐ

րիոնի զարգացման ժամանակ։ 
Ուսումնասիրությունները ցույց 
են տվել, որ «էլեկտրազգայ– 
նության» համար պատասխա
նատու են ձկան լողաթևի նյար
դային ծայրելուստները։ Ի դեպ, 
այս արդյունքները հաստատում 
են գիտնականների այն ենթա
դրությունները, որ նա խ քա ն 
օվկիանոսը լքելը մարդու նախ
նիները նույնպես ունեին վե
ցերորդ՝ «էլեկտրական զգայա
րան»։

\«\/™.հւշօո6.ւոքօ/ւո€|6\.հէտ17(1=20060210

ԱՆՏԱՐԿՏԻԿԱՅՈՒՄ ՍԱՌՈՒՅՑԻ 
ՀԱԼՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԱՃՈՒՄ է*

7~Ղ  >1 1 0 Ս 1  « 1 - Օ Ւ ւ  ժամանակ նրանք կա–
°  Ս ^ Ս Ս 1  1 րող են զգալ Էլեկտրա–
1-1 Ւ 1 ւ Օ Ո 1  > 1  Կան ազդանշանները։
Լ Լ Ս Տ 0 1  Ա ^ Ա Ս  Ն մ ա ն  տարօրինակու–
Ո Ո 1 1 0 1 1 Ո Ա 1  Ո  թյան շնորհիվշնաձկնե–Ա Ս Լ  րը բացարձակ մթու

թյան մեջ «տեսնում են» 
Վաղուց ի վեր հայտնի է շնա– էլեկտրական ձկների. Ֆլորիդա.

ձկների մի տարօրինակ առանձ– . . .  րս ս ր ր........................   ̂ յի համալսարանի գիտնական–նահատկության մասին, որսի , . . Ր ̂ ™ 1 11 ները վերջերս ուսումնասիրել են
այդ առանձնահատկու
թյունը սաղմնային բջիջ
ների վերլուծության մի
ջոցով և եզրակացրել, որ 
նրանց «Էլեկտրազգայ– 
նությունը» առնչվում Է 
նույն զեների հետ, ինչ
պիսիք կապվում են մար
դու դեմքի ձևավորմանը, 
որ ի հայտ է գալիս Էմբ–

Անտարկտիկայում տարեց
տարի աճում է սառույցի հալման 
արագությունը և ձեռք է բերում 
անդառնալի բնույթ։ Այդ եզրա
կացությանն է հանգել բնապահ– 
պանների միջազգային խումբը։ 
10 շաբաթների ընթացքում գի
տա րշա վի անդամները ան
տարկտիկական գոտում գտնը– 
վող Հերդ կղզում ուսումնասիրել 
են գլոբալ տաքացման հետևան
քները, մասնավորապես դրա 
ազդեցությունը շրջակա միջա
վայրի վրա։

Համեմատական վերլուծու
թյունը ցույց տվեց, որ անցյալ 
դարի երկրորդ կեսին սառցա– 
դաշտերի բարձրությունն ամեն 
տարի միջին հաշվով պակասում 
էր կես մետրով։ Սակայն սկսած 
2000 թ.՝ հալման արագությունը 
չորս անգամ մեծացել է և շարու
նակում է սրընթաց աճել։ Նման 
տեմպերն անս
պասելի էին հե– 
տ ա զոտ ողների  
համար, քանի որ 
ենթադրվում էր, 
որ ա յդ  գ ո րծ 
ընթացն ավելի 
չափավոր բնույթ 
է կրում։

Ս տ ա ց վ ա ծ  
տվյալները դեռ 
պետք է հանգա

մանորեն ուսումնասիրվեն և հա
մակարգվեն։ Այդուամենայնիվ, 
տարբեր երկրների փ որձա 
գետների կարծիքով՝ արդեն 
ակնհայտ է, որ էկոլոգիական 
հավասարակշռության խ ա խ 
տումն Անտարկտիկայում ողջ 
երկրագնդի համար հղի է ամե– 
նալուրջ հետևանքներով։
*\™Ո«.|Ո9Ա|<3.քԱ/Ո6\«Տ/Յքէ|Օ|640183.հէտ|
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ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ 
Բ-ԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԵՐՋԻՆ
0 Վ Ա Ճ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Ի Ն

Բաժանորդագրվելու 
համար կարող եք 

զանգահարել

օ յ հ ա ե ր ս յ մ օ ,



ֆ Պ

11 «աս 01>ՏԱԿՐԹԱԿԱն սիտ սձօա յին  կենտ րոնը 

ա տ ս ր ս ր ո ա  է շօօ7  - շօօտ  ուս. տարվա

X 4 ԸնԴ11ՒնէյԼ01ԹՅՈՒն ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

հետև յա լ մա սնա գիտ ութ յո ւնների  գծով՝
■ Ի նֆ որմա տ իկա  և հա շվ ո ղա կա ն  տ եխ ն ի կա  

Ք ա ղա քա գիտ ութ յո ւն  
Տ եսա կա ն  տ նտ եսա գիտ ո ւթ յո ւն  
Շ ուկա յա գիտ ութ յուն  (մա րքեթինգ) 
Դ եղա գո ր ծա կա ն  ք ի մ ի ա  
Պ ատ մութ յուն  
Ի րա վա գիտ ութ յո ւն  
Լրա գրո ւթ յո ւն  (ժո ւռնա լիստ իկա ) 
Կ ա ռա վա րո ւմ  
Ֆ ինանսներ և վա րկ  
Կ ե ն սա տ եխ նո լո գ իա

Հ ա ՛*
Ժ

Ուսուցումը կա զմա կերպ վո ւմ  Է վ ճա րովի  հիմո ւնքներով ։
Ո ւսմա ն տևողութ յունը 2 տ ա րի ։
Ո ւսուցումը կա տ ա րվո ւմ  Է մ իջա զգա յին  չա փ որոշիչներին  
հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ։ Մ ա գիստ րա տ ո ւրա յո ւմ  սովորելու հա մա ր  կա րոդ  
են դիմել բա րձրա գո ւյն  կրթութ յա ն լրիվ դա սընթա ցը  հա ջողո ւթ յա մբ  
ա վ ա ր տ ա ծ  և բա կա լա վրի  կա մ  դիպ լոմա վորվ ւսծ  մա ս նա գետ ի  դիպ լոմ  
ունեցող  ա նձինք ։

Դ իմորդները պ ե տ ք  Է ն երկա յա ցնեն  հետև յա լ փ ա ստ ա թղթ երը .
■ դիմում ԳԱԱ Գ իտ ա կրթա կա ն  միջա զգա յին  կ ենտ րոնի  տ ն օր են ի  
ա ն ո ւն ո վ  նշելով  մա սնա գիտ ութ յո ւնը ,

■ բա րձրա գո ւյն  կրթութ յա ն դիպ լոմի  և միջուկի պ ա տ ճեները ,
■ ք ա ղ վ ա ծ ք  ա շխ ա տ ա ն քա յի ն  գ ր քո ւյկ ի ց  կա մ զ ի ն վ որա կա ն  րքույկից,
Տ ինքնա կենսա գրութ յո ւն ,
■ եր ե ք  լո ւսա նկա ր  (3x4 չափի)։
Ա նձնա գիրը և բա րձրա գո ւյն  կրթութ յա ն մա սին  դիպ լոմը
դիմորդը  ն երկա յա ցնո ւմ  Է ւսնձա մբ ։Փ ա ստ ա թղթերն
ընդո ւնվում  են մինչև օ գ ո ս տ ո ս ի  25-ը։

Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ  
ՆԱԽՈՐԴ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ

Տպագրված Է Պետք Է լինի
էջ 40 Էջ 40
Ականավոր Ականավոր
կենսաֆիզիկոս... կենսաքիմիկոս...

էջ 54 էջ 54
...ինչպես նաև ...ինչպես նաև
է. Դազարյան, Է. Դազւսրյան,
Ա. Կիրակոսյան, Ա. Պետրոսյան,
Կիսահաղորդչային Կիսահաղորդչային
նանոէլեկւորոնիկայի նանոէլեկտրոնիկափ
ֆիզիկական ֆիզիկական
հիմունքները, հիմունքները,
ՌՀՀ հրատարակություն, ՌՀՀ հրատարակության,
Երևան, 2005 Երևան, 2005

Դիմել՝
Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, 11-րդ 

հարկ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական 
միջազգային կենտրոն, 

ԳԱՍ Հիմնարար գիտական 
գրադարանի մասնաշենք, 

հեռախոս՝ 524812, 568068




