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ԱՅՍ

Հիտլերը միշտ երագել է ապացուցել
աշխարհին, որ ինքն արվեստի
իսկական գիտակ է:

Հ ԱՄԱՐ Ո Ւ Մ'

«Կովկասցու մարմնի մեջ եվ
րոպական միտք... Լկս օտ ա
րականը ճիշտ է կշռում իր ծա
րավը և պատրաստ է կոտրել
սեփական աշխարհի դռները...»:
Ա Պ Ա Կ ծՕ Ո Ր ա ա ՅԱ ն

Ёгш^гяп!
Ա րտ ա գա ղթի

պ ա տ ճա ռները,

հետևանքները և
ներգա ղթի

Ապակու արտադրությունը Հին
ա շխարհում

և

միջնադարում

միշտ էլ ծա ծկվա ծ է եղել գա ղտ 
նիքի թանձր շղարշով:

աշխուժացման
շա րժա ռիթ ները
Հ ա յա ս տ ա ն ո ւ մ

Չղջիկը քիմե՞ր է, թե՞
բարեկամ:

Արտագաղթը ամենից առաջ ա զ
դում է բնակչության գենոֆոնդի վրա:

Տեղեկա տ վությա ն գերա կշիռ
մասի ստացումն այս կամ այն
կերպ կապված է չափումների
հետ:

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ա կ տ ի վ ո ւ թ տ ո ւ ն Ճ,
ՆՐԱՆՑ ԷՎՈԼՅՈճիԱՆ
ԵՎ ՏԻԵԶԵՐՔԻ
ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒՄԸ

Ա յս օր ա ս տ 
ղաֆիզիկան շա
րունակում է արա գա ցող թա
փ ո վ նորա նոր
տ վյա լներ կու
տակել տիեզե
րական օբյեկտ
ների ֆ իզիկա 
կան հ ա տ կ ո ւ
թյունների վ ե 
րաբերյալ:

Որտե՞ղ էր գտնվում սառցե մարդու բնակա
վայրը, և ի՞նչ էր անում նա բարձրաբերձ լեռներում մահանալուց առաջ:

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ

Տնւրեսա գիւրսսկա ն գի տ ութ յունների դոկւրոր,
պ րոֆեսոր, Հ Հ ԳԱԱ ա կա դեմիկոս, Հ Հ ԳԱՍ
ւրնւրեսա գիւրությա ն ինսւրիւրոււրի ւրնօրեն

Գործունեության հիմնական ուղղություններն են'
հայագիտություն, ժողովրդագրական գործընթացների,
գաղթի, աշխատանքային ռեսուրսների զբա ղվա ծությա ն'
անցյալի, ներկայի և կանխատեսվող հեռանկարի
օրինաչափությունների, ինչպես նաև անցման շրջանի,
շուկայական հարաբերությունների էության բացահայտում:

ЦрШ Ш ЦШ Щ аП Ա|ատճաՈԱ1ւՈԸ, հ ե տ և ա ն ք ն ե ր ը ս

иБрцшщэП ա շխ ուժա ցմա ն гшрвшпЩоИЬрв ճայսւստաԱւաւ
Արտագաղթի պատճառները:
Ադրբեջսւնում բնակվող հայ ժո
ղովրդի բռնագաղթի, արտագաղ
թի, ջարդի ե. ցեղասպանության
ճանապարհով Ադրբեջանն ամ
բողջովին հայաթափվեց: Հայաս
տանը նրանց մեծ մասին չկարո
ղացավ ապահովել բնակարանով
և զբաղմունքով: Ստիպված նըրանք արտագաղթեցին աշխար
հով մեկ: Այդ գործընթացի հե
տևանքով հայաթափությունը
ծայր առավ նաև Հայաստանում:
Արտագաղթի որոշիչ դրդապատ
ճառ դարձան և աստիճանաբար
սուր արտահայտվածություն ըստացան սոցիալական լարվածու
թյան, մասնավորապես' աշխա
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տանքի ասպարեզը նեղանալու
հետ կապվող նորանոր երևույթ
ներ, որոնք ոլորապտույտի մեջ
ներքաշեցին նաև Հայաստանի
մշտական բնակիչներին: Նշանա
կություն ունեցան նաև Հայաս
տանում 1990-ականների ընթաց
քում կիրառվող անտարբեր,
անհեռատես, անհետևողական,
հապճեպ, աննպատակահարմար
ազգային ու տնտեսական քաղա
քականությունը, մտացածին և
կեղծ էներգետիկ ճգնաժամի
հրահրումը և տնտեսական քաոսն
ու վայրիվերումները: 1990-ականներից մինչև օրս արտագաղթը
շարունակվում է' վերջին տարի
ներին պահպանելով մեղմաց
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ման միտում: Արտագաղթը հիմ
նականում տեղի ունեցավ նաև
այն պատճառով, որ աշխատուժի
առաջարկը գերազանցեց պա
հանջարկը: Աշխատուժի առա
ջարկը նկատելիորեն բարձրա
նում էր հասարակական ար
տադրության մասշտաբների ան
կման հետևանքով և ուղեկցվում
էր աշխատանքից ազատվողների
թվաքանակի աճով, աշխատուժի
պահանջարկի խիստ նվազումով,
աշխատանքային տարիք մուտք
գործող, տնտեսապես ակտիվ
տարիքի բնակչության աննախըն
թաց աճով, Ադրբեջանից բռնագաղթած հայ բնակչության հոծ
զանգվածների առկայությամբ, որ
զարնվեց հետընթաց ապյւող և
անընդհատ կծկվող հասարա
կական արտադրության պատ
նեշին: Աշխատուժի առաջարկը
մի պահ ընկրկեց դրա պահան
ջարկի առջև, ապա հորդանալով
տարերայնորեն դուրս եկավ
ափերից' տեղի տալով զանգ
վածային արտագաղթի և գոր
ծազրկության: Գործընթացը
շարունակվում է այն տարբե
րությամբ սակայն, որ եթե 19881993թթ. միջպետական գաղթի
քաոսի տարիներին արտագաղթի
հիմնական դրդապատճառների
մեջ որոշիչր փախստականներն
էին, աղետի և սահմանամերձ
զոտու բնակիչները, ապա վերջին
10-12 տարում որակապես փոխ
վեցին արտագաղթի դրդա-

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ
պատճառները: Այն ներկա փու
լում հիմնականում տնտեսական
բնույթ է կրում և գերազանցապես
ընդգրկում է Հայաստանի մշտա
կան բնակչությանը: Դա կապված
է Հայաստանում աշխատանքի
շուկայի ձևավորման ընթացքում
աշխատուժի պահանջարկի և
առաջարկի աեհաշվեկշռության
ավելի խորացման, աշխատանքի
միջազգային շուկայում հայ աշ
խատավորական զանգվածների
մասնակցության աստիճանի
բարձրացման հետ: Դեր են խա
ղում նաև ՀՀ к միջազգային
աշխատանքի շուկաների տարո
ղունակության աճի տեմպերի և
աշխատուժի արժեքների անհա
մեմատելի մեծ տարբերություն
ները:
Հնարավոր կլիներ ինչ-որ չա
փով խուսափել այս երևույթնե
րից, եթե արտագաղթր լիներ
չափավոր, տեւլի չունենար ինք
նաբերաբար, տարեցտարի ավե
լացող մասշտաբներով: Եվ եթե
երևույթների ընթացքը կասեց
վեր իշխանությունների նպատա
կասլաց քաղաքականությամբ,
ժամանակի ընթացքում թ ե լեգալ,
թ ե անլեգալ գաղթականների մի
մասը կարող էր վերադառնալ
հայրենիք: Հայաստանում իրավի
ճակը որքան ուշ կարգավորվի,
այնքան անհավանական կլինի
այդպիսի վերադարձը:
Ուրեմն' առաջին հերթին ան
հրաժեշտ է մտահոգվել հանրա
պետության իրավիճակը շուտա
փույթ կայունացնելու մասին:
Դրական 1ւ բացասական հե
տևանքները: Հայաստանի հետ
միջպետական տեղաշարժերի
դրական նշանակությունն արտա
հայտվել է.
1. Հայաստանից արտագաղ
թած բնակչության հիմնական
զանգվածր այլ երկրներում, թեև
մեծ զոհաբերությամբ, ընդգրկվել
է զբաղմունքի որևէ բնագավա
ռում: Դրանով իսկ գաղթական
ների մեծ մասը սեփական վաս
տակով ապահովել է իր և րնտանիքի գոյությունը, փրկվել գործա
զրկությունից և դրանից բխող
սոցիալական ու բարոյական ար
ժեզրկման վտանգից:
2. Նպաստել է մայր երկրռւմ
բնակչության մի զգալի հատվածի

գոյապահպանությանը, նույնիսկ
կենսագործունեությանը' իր աշ
խատանքային վաստակից ինչ-որ
չափով բաժին հանելով մայր
երկրռւմ բնակվող հարազատ
ներին: Արտասահմանում հայ
գաղթականների վաստակր, որր
տասնյակ անգամներ գերազան
ցում է մայր երկրռւմ նույնատիպ
աշխատանքներ կատարող մարդ
կանց վաստակը, արտագաղթի
չափերը նվազեցնող և ներգաղթր
կաշկանդող վճռական գործոն է:
3. Մեղմացրել է մայր երկրռւմ
գործազրկության աճը և սոցիա
լական լարվածության ավելի սուր
արտահայտվածության րնթացքը:
4. Չնչին չափով մեղմել է մայր
երկրռւմ բնակչության սոցիա
լական հետագա բևեռացումը:
Շոշափելով նաև ծայրահեղ
աղքատության մեջ րնդգրկված
որոշ մարդկանց շահերը' կա
սեցրել է բնակչության այդ զանգ
վածի մի մասին թշվառության
նիսի պես ձգեց նաև հացի կարոտ,
գիրկը նետելու ընթացքը:
աշխատանք
չգտնող և հաց վաս
5. Որոշ չափով սատար է
տակելու պատրաստակամ երի
կանգնել պրոֆեսիոնալ որակա
տասարդությանը: Երիտասար
վորում ունեցող աշխատուժի
դությունը ծանրաչափի նման
հետագա ապաորակավորմանը և
բարոյական արժեզրկմանը հա սկսեց տատանվել' անկախ կա
տարած աշխատանքի բնույթից,
կակշռող գործոններին:
որակավորման աստիճանից,
6. Թեև աննշմարելի, բայց ինչոր չափով խթանել է մայր երկրռւմ մասնագիտական հատկանիշ
ներից: Բնակչության արտա
ձեռներեցության անհաստատ
քայլերին, մասնավորապես' մաս գաղթն իր հերթին ավելի թափ
նավոր առևտրի ցանցի ընդ հաղորդեց հայրենիքից կապի
տալի արտահանման հետագա
լայնման, բնակչության սպա
սարկման, ծառայությունների րնթացքին: Պակասեցին արտա
ոլորտի և, որոշ չափով, վտքր դրության մեջ կապիտալ ներ
դրումները, որի հետևանքով չա
գործարարության աշխուժացման
առումով: Մտավոր ներուժի ար պահովվեց հասարակական ար
տադրության ոչ միայն րնդլայնտագաղթը թեև մեծ մասամբ
ված, այլև պարզ վերարտադրու
օգուտ չի բերել երկրին, ինչպես
կնկատենք ստորև, բայց նրա շատ թյունը: Նվազեցին ու կծկվեցին
ներկայացուցիչներ ձեռք են բերել արտադրության մասշտաբները'
միջազգային ճանաչում4նպաստե տեղի տալով հասարակության
լով համաշխարհային գիտությա ծայրահեղ բևեռացման:
2.
Արտագաղթը չի բխում
նը» ոՐԸ երկրի եերսում դժվար թե
երկրի
պաշտպանունակության
և
հաջողվեր:
ռազմական հզորության զար
Տնտեսական առումով ի՞նչ
բացասական հետևանքներ է հա- գացման շահերից: Արտագաղթը
նախ' ընդգրկում է զորակոչային
րուցել արտագաղթը:
տարիքի
երիտասարդությամբ'
Հակիրճ և ոչ ամբողջական
հանգեցնելով նրա ընդհանուր
դրանք կարելի է խմբավորել.
1.
նպաստել է հայրենական թվաքանակի նվազմանր: Արտա
գաղթի պատճառով այն ավելի
կապիտալի արտահանությանը:
Արտագաղթող կապիտալը մագ զգալի կդառնա 2010 թվականից
սկսած, երբ զորակոչի տարիք ^
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►կթևակոխեն 1990-ականեերի
վերջերին ծնված տղաները,
որոնց թիվը շատ քիչ էր: Չմո
ռանանք, որ բանակը ազգային
անվտանգության կարևորագույն
պայմա ններից մեկն է: Եվ
երկրորդը' արտագաղթն ընդգր
կում է արտադրության ռազմա
վարական ճյուղերի աշխատող
ներին, մասնավորապես' մասնա
գետներին:
3. Արտագաղթի պատճառով
երկիրը տուժում է, մանավանդ,
երբ նրա քաղաքացիները մեկնում
են վաստակի համար: Երիտա
սարդությունը չի մասնակցում իր
երկրռւմ ՀՆԱ ստեղծմանը: Նա
այն արարում է մայր երկրի սահ
մաններից դուրս' իր ստեղծածով
լիովին սատար չկանգնելով մայր
երկրի գոյապահպանության,
ազգային անվտանգության և
ազգային տնտեսության զար
գացման խնդիրներին, տնտեսու
թյան վերարտադրության ըն
թացքին: Դա նշանակում է, որ
մայր երկիրը գրկվում է սեփական
արտադրողների հաշվին նաև
պետական բյուջե մուտքագրվող
միջոցներից: Մ ինչդեռ ա յդ
միջոցները կարող էին ծառայել ոչ
միայն արտադրության աշ
խուժացման և ընդլայնման, այլև
սոցիալական խնդիրների լուծ
ման նպատակներին: Արտա
գաղթի բացասական կողմերը
թվարկելիս, հավանաբար, դա
մղվում է առաջին պլան:
4. Երկրի և հասարակության
համար անցանկալի հետևանք
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ներով է հղի դեֆիցիտային
մասեագիտությունների և, ընդ
հա նրա պ ես, պ րոֆ եսիոնա լ
բարձր որակավորման մասնա
գետների արտագաղթը: Դրա
հետևանքով ազգային աշխա
տանքի շուկայի որակազրկումն
արտահայտիչ է դառնում: Դա
տեղի է ունենում ոչ միայն այն
պատճառով, որ հայրենիքում
ստացած նրանց մասնագիտա
կան որակավորումր և օժտվա
ծությունը չի ծառայում հայրե
նիքի շահերին, այլև այն, որ
բարձր որակավորման աշխա
տուժի արժեզրկումը օրեցօր թափ
է առնում1, ուղեղների արտա
հոսքը ուղղվում է դեպի ավելի
շատ վա ստ ակ ա պ ա հովող
աշխատանքի բնագավառներ:
Համապատասխան վաստակի և
աշխատանքի հեռանկարի բա
ցակայության պատճառով երանք
տեղւաիոխվում են իրենց որա
կավորման հետ կապ չունեցող
ցածր որակավորման աշխա
տանքների ոլորտներ: Դրանով
իսկ ոչ միայն անիմաստ վատն
վում է մարդկային կապիտալը,
այլև դանդաղում է նրա կուտակումր, քանի որ մասնագետները
դիմում են պարզունակ գիտե
լիքներ պահանջող, բայց արագ
օգուտ բերող զբաղմունքների2: Իր
հերթին բարձր արղյունավետու
թյուն ապահովող ներուժի որոշ
մասը թե՜ երկրի ներսում, թե
դրսում աեուշադրության է մատն
ված: Ուղեղների արտագաղթից
շահում են ընդունող երկըները,
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քանի որ այդ երկրեերը, ծախս
չա նելով կր թ ութ յա ն, պ րո
ֆեսիոնալ մասնագիտական որա
կավորման համար, տնօրինում են
պատրաստի կադրերի: ԱՄՆ-ը,
օրինակ, գիտնականների և
բարձր որակավորում ունեցող
կադրերի ներգաղթից տարեկան
շսւհումէ 80-100 մլրդ դոլար3:
5. Շատերը, ազգային շուկա
յում գրկված լինելով մասնագի
տական զբա ղվա ծությունից,
կորցնում են կապը աշխատանքի
շուկայի հետ:
6. Վերը թվարկված պատ
ճառներով մայր երկրռւմ իջնում
են արտադրության կազմա
կերպման մակարդակը, արտա
դրանքի որակական ցուցանիշեերը, աշխատանքի արտադրո
ղականությունը, մրցունակու
թյունը :
7. Հասարակությունը մայր
երկրռւմ արտադրողից ինչ-որ
չափով վերածվում է սպառողի:
ժողովրդագրական հետեվանրնհրր: 1. Արտագաղթը, ամե
նից առաջ, ազդում է բնակչու
թյան գենոֆոնդի վրա: Այդ
ազդեցությունն արտահայտվում
է ուղղակի և անուղղակի առում
ներով: Ուղղակի, երբ արտագաղ
թի չափով պակասում է բնակչու
թյունը: Անուղղակի, երբ նվազում
է բնակչության բնական աճը,
քանի որ երեխաները ծնվում են
այլ երկրներում: Բնակչության
բնական աճի, մասնավորապես
պտղաբերության վրա ազդում է
նաև մարդկանց կենսագործու
նեության ցածր մակարդակը:
Անընդհատ ավելանում է ցածր
ապահովվածություն ունեցող
մարդկանց բացարձակ թվաքանակը, բնակչության ընդ
հանուր թվակազմում' նրանց
տեսակարար կշիռը: Մի մասը
գտնվում է կենսագործունեու
թյան ընդունելի սահմաններից
ցածր, մի զգալի մասը (կեսից
ավեփն) չունի նվազագույն կեն
սամակարդակ ապահովելու հնա
րավորություն: Մինչդեռ հայտնի
է, որ գենոֆոնդի պահպանու
թյունն իրականացվում է մարդ1Российский социально-политический
вестник, 1995, N2, с. 7-8.
2Նույն տեղում:
3 Миграция, М ., 1996, N 1, с. 13.
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կաեց կենսագործունեության հա
մար նորմալ միջին մակարդակ
ապահովելու, այդ մակարդակը
բարելավելու միջոցով: Դա համա
պետական խնդիր է ն շոշսւվտւմ է
համազգային շահեր: Այս տարի
ների ընթացքում հայ բնակչու
թյան գենոֆոնդին արտագաղթի
հետևանքով պատճառած վնաս
ները դեռևս տասնամյակներ
իրենց զգացնել կտան, եթե
նույնիսկ այսօրվանից ձեռնարկ
վեն ամենագործուն միջոցները:
2. Արտագաղթը հանգեցնում է
մայր երկրի բնակչության սեռատարիքային կազմի ձևսւխեղմանր, ընտանիքների փոքրաց
մանը, ամուսնության շուկայում
առաջարկի ու պահանջարկի
հարաբերակցության խեղաթ
յուրմանը: Հայրենիքում տղա
ները պակասում են, աղջիկները
շատ են. հետաձգվում է ամուս
նության միջին տարիքը:
3. Փաստորեն, վւոխվել է նաև
բնակչության տարիքային բուր
գը: Ի հաշիվ արտագաղթող
երիտասարդության, բնակչու
թյունը ծերանում է: Օրինակ'
մարդահամարների տվյալներով
ընդհանուր բնակչության կազ
մում 65 և ավելի տարիքի բնակ
չության տեսակարար կշիռը, եթե
1989թ. կազմել է 5,6, ապա 2001թ.'
9,7% էր: Վերջին ցուցանիշը իրա
կանում ավելի բարձր է, քանի որ
գաղթը լրիվ հաշվի չի առնվել:
Բնակչության թվակազմում ծեր
բնակչության տեսակարար կշռի
բարձրանալը ուղեկցվում է աշ
խատանքային և անչափահաս
տարիքի բնակչության տեսա
կարար կշիռն իջնելու հետ: Ուստի'
ծերանում է նաև աշխատան
քային տարիքի բնակչությունը:
4. Արտագաղթը հանգեցրել է
ծնվող երեխաների թվի նվազ
մանը' 1992-2002թթ. իջավ ծնուն
դը, 2002թ. ծնվեցին 80-ական
թվականների ծնվածների 38%-ը
(31 հազ. մարդ), մեկ կնոջ հաշվով
ծնված երեխաների թվի կտրուկ
անկմանր:
5. Զանգվածային արտա
գաղթի հետևանքով ընդհատվել է
որակյալ աշխատուժի վերարտա
դրության նորմալ ընթացքը, խա
թարվել են աշխատանքային տա
րիքի սերնդափոխության շղթայի

օղակները:
6. Բնակչության արտագաղթըն ընդգրկում է զանազան սոցիալ-ժողովրդազրական խմ
բերի: Դրանք տարբերվում են
նաև իրենց չափերով, սեռատարիքային կազմով: Այդ խմբերի
նման անհամաչափ մասնակ
ցությունը հանգեցրել է հանրա
պետության բնակչության որա
կական կազմի փոփոխության,
քանի որ գնացողների մեջ մեծ տո
կոս են կազմում գիտատեխնի
կական առաջընթացն ապահո
վող բարձր որակավորման ան
ձինք: Բնակչության գաղթի այդ
րնտրանքային (սելեկտիվ) գոր
ծառույթը Հայաստանում բացա
սական դրսևորում է ունեցել:
7. Արտագաղթը հանգեցրել է
հայրենիքում աշխատող բնակ
չության բեռնվածության բարձ
րացմանը չաշխատող և խնամքի
տակ գտնվող անձանցով (սպա
ռողներով): Այդ բեռնվածությունը
հատկապես բարձրացել է թոշակային տարիքի բնակչության
հաշվին:
8. ժամանակավոր արտագաղ
թը անվերադարձ գաղթի հիմք է
դառնում: Վերադարձի խնդիրը
առնչվում է ոչ միայն մայր
հայրենիքի սոցիալ-տնտեսական
դրական կամ բացասական
տեղաշարժերին, այլև արտա
գաղթողների սերտաճման' լեզվի,
ազգային մշակույթի, արվեստի,
հոգևոր կերպարի և ազգային այլ
արժեքների կորստին ու նոր
ա ր ժեքն եր ի ձևա վորմ ա նը:
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանից
արտագաղթած մեր հա յրե
նակիցներին, մասնավորապես
աճող սերնդին, սպառնում է
ձուլման վտանգը: Դա առաջին
հերթին վերաբերում է երեխա
ներին, նրանց դպրոցական
կրթությանը և ապա խառը
ամուսնություններին: Մի դեպ
քում ձուլվում է գաղթականը' իր
ս ով որույթ ներո վ, ա զգա յին
առանձնահատկություններով,
մյուս դեպքում ծնվում է արդեն
ուծացող քաղաքացին: Նրանք
իրենց մանկությունն անցկաց
նում և դպրոցական կրթությունն
ստանում են այլ միջավայրում:
Օրինակ' ԱՊՀ երկրներում հանգրվանած երեխաները հանրա

կրթական ուսուցում են ստանում
ռուսական դպրոցներում' ռու
սերեն, այլ երկրներում ապաստա
նածները' այդ երկրի մայրենի
լեզվով: Վերադառնալիս նրանք
դժվարանում են այլ լեզվի իմա
ցության հիման վրա Հայաստա
նում հայերենով բազմաթիվ
առարկաների գծով գիտելիքներ
յուրացնել: Մտածողության կոդը
վտխվում է, լեզվամտածողության
բնականոն ընթացքը' խաթար
վում: Ուստի' ներգաղթի քաղա
քականության մեջ պարզություն
պետք է մտցնել նաև այս հարցում:
Գործընթացն ինչ-որ չափով
ձգձգվում է հայերով խիտ բնա
կեցված բնակավայրերում, բայց
միևնույն է, իշխող միջավայրում
տեղի տալով մշակութային որոշ
ազգային առանձնահատկու
թյունների առջև' ձուլումը հար
թում է իր ճանապարհը առանց
հարկադրանքի կամ բռնության:
Հայաստանի շահերը թելադ
րում են գաղթի ընթացքում ընդ
գրկվել արտաքին աշխատանքի
շուկայում և շուկայի հետ փոխսերտաճել պետական հիմունք
ներով: Դա Հայաստանում աշխա
տանքի շուկայի գերլարված իրա
վիճակից դուրս գալու ուղիներից
մեկն է: Այդ նպատակով աշխա
տանքի միջազգային բաժանման
մեջ Հայաստանը կարող է օգ- ►
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►տագործել իր աշխատանքային
ներուժը: Որոշելով դրա չափերը'
պետությունը պետք է նպաստի
բարձր որակավորում ունեցող
աշխատուժի ժամանակավոր
արտահանությանը, համապա
տասխան նախադրյալներ ստեղ
ծի աշխատանքային ներուժի
որակավորման մակարդակն աս
տիճանաբար միջազգային չափա
նիշներին մոտեցնելու համար,
մշակի բանական ռազմավարա
կան քաղաքականություն' միջազ
գային մասշտաբներով աշխա
տուժի արտագաղթի ե ներգաղթի
համար:
Բնակչության արտաքին գաղ
թի կազմակերպումը, զանգվա
ծային հոսքերի ուղղությունների
որոշումն ու կարգավորումր Հա
յաստանի գաղթի քաղաքակա
նության ոլորտից գրեթե դուրս է
թողնվել, այն կարող է լինել
միանգամայն նոր երևույթ: Հան
րապետության աշխատուժի ժա
մանակավոր արտագաղթի քա
ղա քա կա նությա ն ա ռանցքը
պետք է դառնա արտագաղթող
բնակչության հավաքագրումը,
ուղղվածության որոշումը և ապահովումր, որր պետք է բա
ցառապես հետապնդի ազգային
խնդիրների և շահերի լուծման
նպատակ:
Աշխատուժի ժամանակավոր
արտագաղթի ուղին չափազանց
կարևոր է նաև երկրի ներսում
աշխատանքի շուկան ձևավորելու
և կարգավորելու առումով:
Արտագաղթը խրախուսվում է այ ե
դեպքերում, երբ առկա է «ավել
ցուկ» բնակչություն, որին տվյալ

երկիրը չի կարողանում ապա
հովել համապատասխան զբաղ
մունքով, կամ զբաղված բնակչու
թյան աշխատուժի արժեքր, աշ
խատավարձի մակարդակը ցածր
է ապրուստի միջին մակարդա
կից:
Հարկավոր է անդրադառնալ
նաև այն դրդապատճառներին,
որոնք Հայաստանից բնակչու
թյան զանգվածային արտագաղ
թի սաիթ և հիմք դարձան:
Առաջին' գնահատել ա յդ
դրդապատճառների կենսունա
կությունը, այն, թե նոր պայման
ներում արտագաղթը կամ ներգաղթը պայմանավորող ռազմա
քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ո՞ր գործոններն են կորց
րել իրենց ուժր և անհետացել:
Կամ ի՞նչ նոր գործոններ են
հանդես եկել, որոնք կարող են
վճռական դեր խաղալ ոչ միայն
արտագաղթած բնակչության մի
հատվածի վերադարձն ապա
հովելու, այլև արտագաղթի նոր
ալիքի տեղիք չտալու համար:
Դրանք հիմք կծառայեն Հայաս
տանի հետ բնակչության միջպե
տական տեղաշարժերի միտումներր ինչ-որ չափով բացահայտելու համար:
Երկրորդ' պարզել մոտ ապա
գայում աշխատունակ տարիքի
բնակչության չափերը, աշխատու
ժի առաջարկի և պահանջարկի
հարաբերակցությունը, աշխա
տանքի շուկայի վարքագիծը,
«ավելցուկ» բնակչության աճի
միտումները, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ դրանք
չափակցելու հնարավորություն-

ներր:
Երրորդ' մշակել երկրից աշ
խատանքային գաղթի ժամանա
կավոր արտահանման հոսքերի
ուղղությունները և կազմակերպ
ման պայմանները:
Ա7խուժացնեէ ներգա ղթր:
Իրոք, Հայաստանը կանգնած է
բնակչության գաղթի սոցիալտետեսակսւե և ժողովրդագրա
կան քաղաքականություն մշակե
լու փաստի դեմ հանդիման:
Հայաստանը ներկա և մոտ
ապագայի կտրվածքով ի՞նչ քա
ղաքականություն պետք է վարի
«ավելցուկ» բնակչության հարցերր լուծելու համար: Խրախու
սե՞լ արտագաղթը, թե՞ րնդհակառակը' մշակել սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի այնպիսի
ծրագիր, որով երկրի «ավելցուկ»
բնակչությանը տեղում մնալու
երաշխիք կընձեռվի: Կամ սոցիալ-տետեսական ներկա կա
ցությամբ և մոտ ապագայում
սպասվելիք դրական տեղաշար
ժերով Հայաստանն ի վիճակի
կլինի ընդունել, բնակեցնել,
զբաղմունքով ապահովել, լուծել
երեխաների կրթության հար
ցերն ու խնդիրներն իր այ ն քաղա
քացիների, որոնք այսօր Հայաս
տանում չեն և անլեգալ գաղթա
կաններ են: Սոցիալ-տնտեսակաե
քաղաքականության ծրագրե
րում ճշգրտումներ պետք է
մտցնել' նկատի առնելով զբաղ
վածության և ժողովրդագրական
քաղաքականության բնույթը,
ուղղվածությունը, նպատակներր,
սկզբունքները:
Արտագադթր նվազելու, հե-
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տևաբար ծնունդն ինչ-որ չափով
ավելանալու, տնտեսական ու
սոցիալական քաղաքականութ
յան կարևոր խնդիրներից մեկր
կայուն տնտեսական աճի ապա
հովման հիման վրա բնակչության
զբաղվածության խնդրի լուծումն
է: Որպես արտագաղթը մեղմաց
նող և ներգաղթը ավելացնող
կռվան' աոաջին պլան է մղվում
զբաղվածության հիմնախնդիրների համապարփակ քննարկու
մը: Հանրապետությունում նոր
աշխատատեղեր ստեղծելու նպա
տակով պետության ազգային
քաղաքականության մշակման և
կենսագործունեության համար
անհրաժեշտ է ապահովել բա
րենպաստ պայմաններ: Խոսքը
վերաբերում է հանրապետության
ներքին տնտեսական աղբյուր
ների հավաքագրմամբ ազգային
տնտեսության ակտիվացմսւնր,
ազգային տնտեսության ուղղվա
ծությունը բնորոշող և ռազմավա
րական նպատակներ հետապն
դող առաջնահերթայիե ճյուղերի
զարգացմանը, դրանց նկատմամբ
հովանավորչսւկան քաղաքակա
նության կիրառմանը:
ճիշտ է, երկրի եերդրումային
թափանիվը դեռևս լիարժեք չի
զործում: Այդ կապակցությամբ
կանխատեսվել են տնտեսության
զարգացման հիմնական ուղղու

թյունների դրանք դիտելով իբրև
բանական զբաղվածության և
երկրի տնտեսական անվտանգու
թյա ն ապահովման կարևոր
ռազմավարություն: Գնահատելի
են նաև նոր աշխատատեղերի
ստեղծման խնդիրեերր, երբ
առաջնությունը տրվում է զբաղ
վածության ճյուղային կառուց
վածքի տեղաշարժերին:
Գաղթի դերի բացահայտման
և գնահատման հիման վրա
կանխատեսվել է Հայաստանի
բնակչության ժողովրդագրական
պատկերը երկարատև հեռանրկարի տարբեր փուլերի համար:
Ուրույն տեղ է հատկացված
գաղթի հնարավոր միտումների
կանխատեսմանը երրորդ հազա
րամյակի կեսերին:
Պետք է հատուկ շեշտսւդրել
մոտ ապագայում արցւաքին
աշխարհից Հայաստանի Հ ւսնրապետության բնակչությաէ ւ ներ
գաղթի միտումները: Դրանք
կանխորոշվել են' Հայասց անում
սոցիալ-տնտեսակաե լար իսծության տևականությունր աստի
ճանաբար հաղթահարելով, դա
րաբաղյան հակամարտու թյունը
վերջնականապես հօգոս ւ Հա
յաստանի Հանրապետությ սն լու
ծելով, արտաքին աշխարհւ ււմ հայ
անլեգալ գաղթականների նկատ
մամբ գաղթի քաղաքակւ ււեութ-

յան կիրառման ընթացքով, լեգալ
գաղթականների աշխատան
քային և սոցիալական ապահով
վածության աստիճանով, ազ
գային և սոցիալական խտրա
կանության որևէ կարգի դրսևո
րումներով, որևէ ժամանակա
հատվածում համաշխարհային
տնտեսական ճգնաժամի երևան
գալով և այլն, երևույթներ, որոնք
առանձնահատուկ ուսումնասիր
վել են:
Հարկավոր է աշխատանքային
ներուժի որակական մակարդակը
համաշխարհային միջին մակար
դակին մոտեցնելու այնպիսի
պայմանների ապահովում, որը
բնակչության արտագաղթի փո
խարեն հնարավորություն կընձեռի արտահանել բարձր որակա
վորում պահանջող գիտատար
տեխնիկական նախագծեր, փորձաշրջաե անցած ստեղծագոր
ծական մտքի յուրօրինակ ար
դյունքներ, տեխնոլոգիական
մտահղացումներ, մշակումներ,
գյուտեր ու հայտնագործություն
ներ, մարդու բարձր մտավոր
կարողություններն ու հմտու
թյունը բնութագրող այլ ար
տադրատեսակներ: Մանավանդ,
մտավոր աշխատանքի պտուղ
ները ամեն մի պահի առանց
արհեստակաեորեն հարուցվողի
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►դժվարությունների, կարող են
անարգել արտահանվել աշխար
հի ամեն մի երկիր' զերծ մնալով
շրջափակումներից:
Նյութական կորստի վերա
կանգնումը ժամանակի հրամա
յականն է: ՀոգԽւր արժեզրկման
վտանգն անվերադարձ է: Ավելին'
այսօրվա ամեն մի հոգեոր
կորուստ հղի է սերունդներին
գիտելիքներով, մտավոր ու հոգեվոր զարգացման մակարդակով
տասնամյակներով հետ շպրտելու
ահավոր վտանգով:
Քաղաքակիրթ երկրները նոր
դար են մուտք գործում' որպես
սպասվելիք հուժկու գիտատեխ
նիկական առաջընթացը մարմ
նավորողներ, որոնցում վտւթսւջանորեն կերտվում է (փտելիք
ներով զինված դարի քաղաքա
ցին: Հայաստանը թմբիրի մեջ է:
Հոժարակամ հայտնվեցինք նման
վեհ ու վսեմ «հոգսերից» ձերբա
զատվելու պետության որդեգրած
քաղաքականության մեջ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻԱՑԻ
ՓԱՐՈՍԸ

Е

Պետք է փրկել համաշխար
հային ճանաչում գտած հոգևոր
արժեքներր, դրանց կրողներին և
արարողներին, կյանք մտնող և
XXI դարին տեսք ու կերպարանք
հաղորդելու պատրաստակամ
սերնդին: Այն պետք է անել
բանիմաց, հոգևոր ու նյութական
արժեքներ ստեղծելու մտածված
քաղաքականությամբ և ոչ թե
երկիրը միայն սպասարկման լայն
հրապարակի վերածելու թող
տվությամբ:
Ուսուցման համակարգն աս
տիճանաբար վերափոխելու և
պետական հովանավորչսւկան
քաղաքականությունն ակտիվաց
նելու միջոցով' կրթության, մաս
նագետ կադրերի և գիտության
հարցը բարձրացնելու շնորհիվ
հնարավոր կդառնա դեպքերի
զարգացման ընթացքը նպատակաուղղել հօգուտ հասարա
կության և գիտատեխնիկական
առաջրնթացի: Դրա համար
առկա է նաև մեկ այլ, չափազանց

կարևոր նախադրյ ալ' երիտասարդությունը: Որակական ստումով
երիտասարդությունր հանրապե
տության աշխատանքային ներու
ժը բազմապատկում է առաջին
հերթին համաշխարհային պա
հանջներից բխող գիտության ու
տեխնիկայի հիմունքներին տիրապետելու իր պատրաստակամությամբ և հեռանկարով:
Անհրաժեշտ է որոշակի պայման
ներ ստեղծել ոչ միայն կյանք
մտնող երիտասարդության մտա
վոր ունակությունների ձևավոր
ման, զարգացման և կատարելա
գործման, այլև համաշխարհային
հևքին համաքայլ' բնականոն
ընթացքն ապահովելու համար:
Դա պետք է հնարավորություն րնձեռի' համակողմանի մասնակ
ցություն ունենալու աշխատան
քի միջազգային բաժանմանր:
Երրորդ հազարամյակի սկզբից
ևեթ ջանքերը պետք է ուղղել
դեպի հասարակության առա
ջընթացն ապահովող բնազա-

Ալեքսանդրիայիում (Եգիպ
տոս) 1994 թ. մարտյան վաղ
առավոտ էր: Եգիպտացի կինո
օպերատոր Ասմա էլ Բաքրին,
հագնելով ջրասուզակի արտա
հագուստը և վերցնելով նկարա
հանման սարքր, ա րևելյա ն
նավահանզստում սուզվում է ջրի
հատակը: Այն, ինչ նա հայտնա
բերեց ջրի հատակում, անհավա
նական էր. նավահանգստի
հատակը պատված էր 3000
հսկայական հնագույն քարերով և
արձաններով: Ասման հայտնա
բերել էր հին աշխարհի յոթ հրա
շալիքներից մեկը' Ալեքսանդրիայի փարոսը, որը ջրի տակ էր
մնացել 1303 թ. ավերիչ երկրաշարժիցիվեր:
Ալեքսանդրիայի փարոսը, որը
աշխարհի առաջին և ամենահին
փարոսն է, կառուցվել է 2300
տարի առաջ: Մինչ այդ մարդիկ
խարույկ էին վառում բլուրների
վրա'
նա խ ա զգուշա ցնելու
նավերին վտանգավոր ժայռերից
կամ էլ ցույց տալու մուտքը դեպի
նավահանգիստ: Փարոսր բավա
կան բարձր էր, մոտավորապես
ժամանակակից 25 հարկանի

բարձրսւհարկ շենքերի բարձրու
թյան: Նրա կառուցման համար
պահանջվել է 12 տարի: Փարոսի
ամենավերին մասում 24 ժամ
շարունակ կրակ էր վառվում:
Կառույցն այնքան ամուր էր, որ
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վստեեր: Չք որ այս ասպարեզում
է հասարակության գլխավոր հա
րստության վճռորոշ բաղադրամասր:
Վաղը, մյուս օրը, երբ կյանքն
իր պահանջները կթելադրի, ջրի
երես դուրս կգան պետական
մարմինների վարած քմահաճ
քաղաքականության շատ կող
մեր, հոսանքը իր հետ կսրբի ե
կտանի այսօրվա չափանիշներով
հարցերը «լուծելու» կամային
մեխանիզմներն ու մոտեցումնե
րը, կիշխեն օրենքները, որոնց
առջե հավասար պատասխա
նատվություն կկրեն բոլորը' վե
րից վար, հասարակությունը
կմտնի իր զարգացման բնա
կանոն հունի մեջ և օրինա
կանության պահպանումը կդառ
նա համընդհանուր երևույթ: Ան
շուշտ, դա կպահանջի ժամանակ'
հասարակության և տնտեսութ
յան կառավարման ժողովրդա
վարական հիմունքների լիակա

կանգուն մնաց բավական երկար
ժամանակ' մոտ 1600 տարի:
Չնայած Ալեքսանդրիայում ժա
մանակ առ ժամանակ երկրաշար
ժեր էին տեղի ունենում, փարոսի
կրակը շարունակում էր վառ մնալ:
Այնուամենայնիվ, երկրաշարժերի պատճառած վնասների
հետևանքով փարոսը բազմիցս
վերանորոգվել է: Սակայն 1303 թ.
օգոստոսի երկրաշարժը կործա
նարար եղավ փարոսի համար,
կառույցը հիմնովին ցնցվեց, և
քարերը սկսեցին թափվել: Փա
րոսն ավելի ու ավելի թեքվեց և ի

տար հաղթանակ, այսինքն' գոր
ծունեության ազատություն, տն
տեսության զարգացման ներքին
օրինաչափությունների և օրենք
ների տրամաբանական զարգաց
ման ընթացքի բացահայտում և
կարգավորում, դրանց պահանջ

ներից բխող կառավարման քա
ղաքակիրթ վարվելաձև, խելա
միտ մոտեցում և գործելակերպ:
Հենց դա էլ կփրկի հասարա
կությունը արտագաղթից :■

վերջո ընկավ ծովը: 175 տարի
անց այդ նույն տեղում կառուց
վում է ամրոց, և աստիճանաբար
մոռացվում է փարոսի նախկին
դիրքը: Մարդիկ այլևս չէին հիշում
փարոսի գտնվելու ճշգրիտ վայրը,
այդ մասին գիտեին հին գրքերից
և նկարներից:
Այն ժամանակվանից ի վեր,
ինչ ջրի հատակում հայտնա
բերվել են փարոսի մնացորդները,
մասնագետները եռանդուն ու
սումնասիրություններ են կատա
րում նավահանգստում: Թեև
շատ բան է հայտնաբերվել,
այնուամենայնիվ, դեռ շատ
անելիք կա:

Մասնագետները հուսով են,
որ մի օր էլ կգտնեն Կլեոպատրա
թագուհու պալատը:
Թարգմանեց Հասմիկ Աբրահամյանը
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ՄԵՆԱԿՅԱՑ
ՄԱՐԴՈՒ
ԵՐԳԸ

Արշիլ Գորկու' Ոստանիկ Ադոյանի կյանքին ու ստեղծագործու
թյանը մեր արվեստասերները
առաջին անգամ համառոտ ծանո
թացան 1971թ. հուլիսի 7-ին «Հայ
րենիքի ձայն» թերթում տպագր
ված երկու հոդվածներով: Հոդ
վածներից մեկի հեղինակը նկար
չի հորեղբորորդին' սիբիրյան աք
սորը «վայելած» Ադո Ադոյանն Էր:
Հիշենք մի հատված նրա հու
շագրությունից.
«Վանա լճափին հանգչող մեր
Խորգոմ գյուղը, ուր անցել Է
Ոստանիկի մանկությունր երփնե
րանգ գույների մի ծաղկավան Էր:
Ոստանիկի նկարչական ձիրքը
բնածին Էր: Նկարելն ու քանդա
կելը նրա տարերքն Էին: Մի
անգամ վարժապետ պարոն Միհրանը նկատեց, որ վերջին շար
քում նստած Ոստանիկը կլանված
Էինչ-որ բանով:
- Բեր այստեղ քարետախ
տակդ, - հրամայեց պարոնը:
Հանկարծակիի եկած Ոստա
նիկը մոտեցավ նրան: Քարե
տախտակի վրա նկարված Էին
միմյանց հոշոտող երկու գամվտներ... Ի զարմանք բոլորիս, պա
րոն Միհրանը ասաց.
- Այս ի՜նչ հրաշք Է, տղաս, դուն
անպայման նկարիչ դառնալու
ես...
Մի անգամ Էլ ինձ պարզելով
տետրը'Ոստանիկը հարցրեց.
֊Ս ա ու՛մ ցուլն Է:
- Քյոսալ Հակոբի:
- Ինչի՞ց իմացար:
- Ուղիղ ե սուր կոտոշներից:
10
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Ոնկուզեեռւ տերևներից թի
թեռներ, կրիաներ մկրատելը նրա
սիրած խաղն Էր: Գեղեցիկ թի
թեռներին նա խնամքով պահում
Էր «Մեղրագետ» դասագրքի Էջե
րում: Նկարելու մարմաջր նրան
հանգիստ չէր տափս...»:
Այսօր ամբողջ աշխարհում
ճանաչված, բոլոր հանրագիտա
րա ններում ներկա յա ցվա ծ,
ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի հայտնի
թանգարաններում մշտապես
ցուցադրվող Արշիլ Գորկու մասին
գրվել ու գրվում են բազում
հոդվածներ ու մենագրություն
ներ: Բայց կենդանի վկայի'
հորեղբորորդու նշված հուշա
գրությունը եզակի է: Այն լավա
գույնս բացահայտում է արվեստի
հանդեպ Ոստանիկի ձիրքն ու
սերը ու բանալի տալիս մեզ'
ճանաչելու ապագա նկարչի
ապրումների, անմոռաց հուշերի,
մտքերի ու երազների հիմեաղբյուրը:
Բնածին տաղանդ... Ինչպես
ծառն իր արմատներից, արվես
տագետի ներաշխարհը սնունդ է
առնում իր մանկությունից: Բնա
տուր տաղանդը իրականությունը
ներքին աչքերով տեսնելու և ու
րույն լեզվով մեկնելու Աստվա
ծատուր շնորհ է: Մանուկ տարի
քից ի հայտ եկած տաղանդի
հասունացման խնդրում մասնա
գիտական կրթությունը կարող է
օգտակար լինել միայն այն դեպ
քում, եթե հետամտում է բնածին
հատկությունների, զգացական
ներաշխարհի պեղմանը: Իսկա
կան տաղանդին հատուկ արժա
նիք, որ կարող է հրաշալի արդ
յունք տալ նույնիսկ ոչ լիարժեք
կրթության դեպքում:
Ստեղծագոբծելու կոչունքն ու
նեցող մեծ անհատականություն
ները, այդ թվում և Արշիլ Գորկին
բարձր մակարդակ են նվաճել խոր
ուսումնասիրությունների, ար
վեստի անցած ճանապարհը հա
յելու պես տեսնելու ու ինքնազար
գացման ճանապարհով: 18-ամյա
հասակում Նոր Աշխարհ ոտք
դրած Ոստանիկ Ադոյանը աճման
երկար դպրոց չանցավ, բայց
ճանաչվեց իբրև «հին ու նոր
արվեստների բոցավառվող հետազոտող»: Եվ շատ շուտով ինքն
սկսեց նկարչություն դասավան-
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դել: Նա խորացավ արդի արվես
տի ամեն մի ուղղության մեջ և ի
վերջո ստեղծեց իր ուղղությունը:
Զգալ ու սիրել իր «սեփականի»
գեղեցկությունն ու յուրատեսակայեությունը անկարելի է, առանց թափանցելու նրա անցած,
արվեստի պատմության մեջ,
հազվադեպ ուղու մեջ' մանկութ
յունից սկսած...
* փ*

1915: Վասպուրականի բազ
մահազար գաղթականների հետ
Արաքսն անցած և էջմիածին
հանգրվանած պատանի Ոստա
նիկը, գիտակցելով համաճարակի
սարսափը, իր մոր' Շուշանիկի և
կրտսեր քրոջ' Վարդուհու հետ
տ եղա փ ոխ վ ում է Ե ր և ա ն :
Հաճախում է դպրոց, աշխատում
տպարանում: Միաժամանակ
նրանք ապրում են նաև Շւսհաբ
(Մայակովսկի) գյուղում: Դրու
թյունը, սակայն, ծանր էր, և ան
կարելի դարձավ լուծել կեցության
խնդիրը: Երևանի ա յժմյա ն
Հանրապետության փողոցում,
որտեղ բնակվում էին նրանք 1919ին, սովից մահանում է երեսունիննամյա մայրը: Մեկ տարի անց
քույրն ու եդբայրր հայտնվում են
ԱՄՆ-ում:
ժամանակակիցների հուշե
րում պատմվում է, թե որքան
տառապալից է եղել երիտասարդ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ
Ոստանիկի կյանքը ե. ինչպիսի
նվիրվածությամբ է նա կառչել
արվեստին: 1930-ակաեներիե տե
սաբան Քիեզլերը գրել է. «Կով
կասցու մարմնի մեջ եվրոպական
միտք... Այս օտարականր ճիշտ է
կշռում իր ծարավը և պատրաստ է
կոտրել սեփական աշխարհի
դռներր...»: Մ. Շապիրոն եզրա
կացնում է. «Ինչպես մեծ բանա
ստեղծները մեծ ընթերցողներ են,
այնպես էլ Գորկին մեծ դիտող էր,
ուներ զննող ու վերլուծող զար
մանալի յուրահատկություն...
Նյու Յորքի մեծ գրադարան
ներում ե այլուր եվրոպացի
նկարիչներր թաղված էին... Գոր
կին նրանց բուն հայտնաբերողն
ռւ իր շրջապատին ճանաչեցնողը
դարձավ...»:
Ամերիկացի անվանի նկարիչ
Ուիլյամ դր Կռւնինգր գրել է. «Նա
օժտված էր սուր տեսողությամբ,
գերբնական հուզական ընկալմամբ և անհավանական գերզգացողությամբ. այդ ամենը նա
ուներ մինչև սյուրռեալիստներին
հանդիպելը, և նրանք ասացին
իրեն' դու արդեն ունես ամենը»:
Իսկ ամերիկացի մի քննադատ
նշել է. «Տարագիր նկարիչ, որի
համար արվեստը դարձել է հայ
րենիք»:
1925-ին ինչպես Ամերիկա
եկած շատ նկարիչներ, Ոստանիկր, հասկանալի պատճառով,
որդեգրում է իր կենսավիճակը
բացահայտող Գորկի (ռուսերեն
դառր, կծու) անունը: Այս շրջա
նում նա ստեղծում է իմպրեսիո
նիստական ոճի գործեր, որոնք
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անթերի իմպրեսիոնիստական
են, ապա վրձնում սեզանատիպ
բնանկարներ ու նատյուրմորտ
ներ, որոնք անթերի սեզանյաե են:
Նույնպիսի որակ ունեն նաև նրա
կուբիստական ու զերիրապաշտական գործերը: Ինչ խոսք, նա
կարող էր հետևել այդ ուղղու
թյուններից որևէ մեկին և լինել
լավ նկարիչ: Սակայն շուրջ քսան
տարի տեւող վւոխառնման ուղին
Գորկու համար դարձավ միայն
իմացության ու վարպետության
դպրոց: Ահա տողեր քրոջը հղած
հայերեն իր նամակներից, որոնք
սքանչելիորեն բացում են արվես
տագետի մտախոհական աշխար
հը. «Ավանդույթը չափազանց
կարևոր է արվեստի համար...
Մենակատարը կարող է հանդես
գալ միայն խմբապարին մասնակ
ցելուց հետո... Համարձակությու
նը դեռ որակի չափանիշ չէ... Ես
փնտրում եմ լեզվի այնպիսի ձև,
որ արտահայտի իմ ապբումներր
մեր ժամանակի պահանջով...»:
Ուշագրավ է, որ նույն տարի
ներին Գորկին ստեղծում է իրա
պաշտական, գծանկարային ու
գունային կառույցով ոչ մեկին
չհիշեցնող գործեր, որոնց գա
գաթնակետն է «Նկարիչն ու իր
մայրր» հուզաշունչ պատկերր
(1926-1936): Հայտնի է, որ այս
նկարի համար հիմք է ծառայել
Վանում արված փոքրիկ մի լու
սանկար: Լուսանկարի և մեծա
չափ պատկերի միջև կառուցված
քային փովւոխություն գրեթե չկա,
ւիոխվել է միայն մոր գլխի ֆոնը,
որր հնչում է իբրև գերեզմանային

■ Նկարչի մայրը (գծա նկա ր)

լռության խորհրդանիշ: Գե
ղանկարչորեն ավելի տպավորիչ
են մատուցված նաև մոր աչքերր,
ավանդական գլխաշորը և խմո
րագունդ հիշեցնող ձեռքերր...
Իր այս նվիրական ստեղծա
գործության համար Գորկին հղա
ցել է դիտողի հայացքը միանգա
մից կլանող գեղանկարային
յուրօրինակ մի «վարագույր»:
Գունագծային այդ հուզումնառատ կառույցը ակամա հիշեցնում
է Ոաֆայելի «Սիքստինյան Աստվածամռրր»: Ոաֆայելի Տիրա
մայրը' աչքերում տագնապ, աշ
խարհին է նվիրաբերում որդուն:
Արշիլ Գորկի որդին աշխարհին է
ներկայացնում իր կորուսյալ մորը
որպես կոտորված հայրենիքի ու
նրա գեղեցկության խորհրդանիշ:
Այս գլուխգործոցը, որը մշտա
պես ցուցադրվում է Նյու Յորքի
Ուիթնի թանգարանում, ընկալ
վում է որպես Եղեռնից փրկված
հայ բեկորների սրտաճմլիկ հիշա
տակների կենդանի մարմնացում:
* **

Զարմանալի է, որ Գորկու այս
նկարին մանրակրկիտ ծաեոթանալուց հետո ավելի դյուրին են
«ընթերցվում» նրա «աբստրակտ
էքսպրեսիոնիզմ» բնութագրումր
ստացած և նկարչին համաշխար
հային հռչակ բերած աշխատանք
ները:
Գորկու ստեղծագործական
կյանքի վերջին տասնամյակի
վերացական կտավների արտա
հայտչական լեզվի ակունքը բնու
թյունն է: «Ինչի որ պետք ունեք, ►

■ օա ղ կ ա զա ր դ ջրաղացի ջրերը, 1944
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► այնտեղ կա», հավատարիմ իր
տեսակետին' նա մեղվի ջանասի
րությամբ ուսումնասիրել է բույ
սերի, միջատների, տերևների
կորագծերր, հողր պատռող
առաջին ծիլերի արագ ձևափոխ
վող շարժումները, շարժումներ,
որոնք կյանքի խորհուրդ են կրում
իրենց մեջ: Գորկու ձգտումը եղել է
բացարձակ հղկման հասցնել իր
գիծը, տոգորել ներքինից հորդող
էներգիայով, էքսպրեսիվ զգաց
մունքային հոսանքով: Այս ամե
նին խմորվել են աստանդական
նկարչի հիշատակները, հայրենի
բնության կարոտը, Վանի բնու
թյան գեղեցկությունները, գեղջ
կուհիների զգեստներր, նրանց
շարժումները, պարը, երգը,
խնոցին, գութանը, որոնք ւիոխակերպված զունագծերի ձևերով
հայտնվում են իր պատկերների
տարածական դաշտում:
Գորկու վերացական շրջանը
սկսվում է «Խորգոմի տեսարան»
(1936), «Յարգյուլա» (1938), ապա
«Այգիներ Սոչիում» (1941-42),
ըստ նկարչի' «Այգիները Խորգոմում» նկարաշարով: Ինչպե՛ս են
այստեղ իրականության ձևերը
վերացականացվում: Շարքի բո
լոր նկարների կենտրոնում իշխող
գունաձևը խնոցին է, որի երկու
կողմերում ուրվագծվում են նա
զելի շարժումներով գեղջկուհի
ներ: Սի հարթության վրա հավա
սարազոր տեղաբաշխված զունա12
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ձևերը ասես փողփողում, տոնա
կան հանդիսության տպավորու
թյուն են թողնում: Նկարիչն իր
այս կտավները բացատրել է այս
պես. «Ես սիրում եմ ջերմությունը,
քնքշությունը, մենակյաց մարդու
երգը: Սիրում եմ արտերը, արորը,
ծիրանը, արևը և ամենից ավելի
սիրում եմ հացը: Ես հիշում եմ մեր
պարտեգից հեռու աղբյուրի ճա
նապարհին կանգնած միայնակ
ծառը: Եվ տեսել եմ, թե ինչպես
ամեն անցորդ հագուստի մի կտոր
էր կապում ծառին: Տարիների

■ Հոգևա րք, 1947
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րնթացքում այդ կտորները դրո
շակների մի հսկայական շքերթ
էին կազմել, ու իմ անմեղ ական
ջին այդ շքերթը արձագանքում էր
արծաթ տերևների սոսափյունի
հետ...»: Նկարչի կենսագիր է.
Շվաբահերը նկատել է. «Գորկու
անցյալի հուշերն ու հոգեկան
ապրումներր հանգեցնում էին
էպիկական սիմվոլիզմի տիեզե
րական արտահայտության»:
«Ջրվեժ», «Ծաղկազարդ ջրա
ղացի ջրերը» (1944) պատկեր
ների գունային հնչեղ մակերես
ները դիտողի մեջ ժայռերի ու
գահավիժող ջրի պատրանք են
ստեղծում: Կարմիրի, կանաչի,
դեղինի հարաբերումեերը երգե
ցիկ են, կենսալի: Թվում է, թե
նկարչի հիշողության մեջ թարմ է
մնացել հոսող ջրերի խոխոջյունը,
որ այսօր էլ կարելի է լսել «Չիչակլար» («Ծաղիկներ») վերան
վանված հտրգոմում: Ինչպես
հաճախ, այս գործերում ևս Գորկին բանաստեղծում է, ջրերի
երաժշտությունը փոխարինում
գույների երաժշտությամբ:
Հետևում են աստանդական
հայի արյան ձայնի նոր «ղողանջ
ներ»' իր հոգեվիճակր հայելիաց
նող «Հանգիստ գիշեր», «Նշւսնդրեք» (1947), «Ինչպես մորս
ստեղծագործ գոգնոցը բացվում է
իմ կյանքում» (1945), «Հռետորեերր» (1946), «Հոգևարքր» (1947),

■ Մեղմ գիշեր, 1948

«Գութանն ու երգը» (1947) ու այլ
պատկերներ: Ուշագրավ է, որ այս
նկարների վերացական ձևերը
կապ չունեն վերացական նկար
չության մեզ ծանոթ օրինակների
հետ: Առավել ևս պատկերների
գունային հնչեղ համադրումներր, որոնք հարազատ են մեզ,
հիշեցնում են մեր մանրանըկարչությունր, ձայնակցում Սստյանի, Կսղենցի, Միեասի վսավըոուն, կենսահորդ գույներին:
Գորկու ներաշխարհից բխող գու
նային աշխարհը վերադարձ է դե
պի մանկություն, դիտարկվում է
իբրև ազգային կենսապաշտա
կան նկարագրի դարավոր խոր
հուրդ' արտահայտված «իր ժա
մանակի պահանջի ձևալեզվով»:
Դիտելով նկարչի պոետական
զեղում հիշեցնող պատկերներր'
զգում ես, որ նա իբրև հոգևոր
սնունդ' ապրել է իր հիշատակ
ներով, ինչպես Ալիշանն է Սուրբ
Ղազարում ստեղծել մի վտքրիկ
ծովակ ու ապրել նրա սրտաբաղձ
հմայքով...
Եղեռնից, ողբերգությունից
ծնված Գորկու արարման երջան
կությունը երկար չի տևում: 1946ին հրդեհից ոչնչանում են նրա
տասնյակ գործեր: 1948-ին են
թարկվում է քաղցկեղի վիրա
հատման: Նույն թվականին ավ
տովթարի հետևանքով կորցնում
է նկարելու կարողությունը: Նրա

նից հեռանում է կինը' տանելով
երկու զավակներին: Կտրվում են
կյանքի հետ նկարչին կապող
բոլոր թելերր: Ապրելր դառնում է
անիմաստ: Եվ 1948-ի հուլիսի 21ին քառասունչորսամյա արվես
տագետը ինքնասպան է լինում:
* **

Արշիլ Գորկի - Ադոյանի հետ
մահու կյանքը հետզհետե լուսա
վորվող շարունակություն է ապ
րում նաև մայր երկրռւմ: Վերջերս
պետական պատվերով լույս տե
սան նկարչի խորիմաստ նամակ
ները հայերեն և անգլերեն լեզու
ներով: Նրա հայաստանյան կյան
քի հիմնակետն է դառնալու թան
գարանի ստեղծումը համայն
հայության եկեղեցական կենտ
րոնում' էջմիածնի վեհարանի
տարածքում: Այդ ազգանվեր
գործը նախաձեռնել և իրակա
նացնում է Ամենայն Հայոց կա
թողիկոս Գարեգին Երկրորդր:
Նկարչի հայրենատենչ քրոջ'
Վարդուշի կտակի համաձայն'
Հայաստան է գալու եղբոր գե
ղանկարչական ու գրաֆիկական
գործերի իր հավաքածուն, որով
իրագործվելու է նաև հայրենիքի
այրող կարոտով ապրած ու
արվեստում նոր ակոս բացած մեծ
նկարչի երազանքր: ■

Բացսւհայտվեց Եգիպտոսի ամենահռչակավոր թագուհի Կլեոպատրա УП-ի առեղծվածային
կերպարի ևս մեկ գաղտնիքը:
Գերմանացիների և եգիպտացի
ների հնագիտական համատեղ մի
խումբ, որը ղեկավարում էր Եգիպտոսի հնությունների բարձ
րագույն խորհրդի գլխավոր քար
տուղար Զաքի Հավասը, հայտնա
բերել է պտղոմեոսյան և հռոմեա
կան ժամանակաշրջանին (մ.թ.ա.
300թ.-մ.թ. 300թ.) վերաբերող
բազմաթիվ առարկաներ Կահիրեից 250 կմ հարավ գտնվող
Սինիա հնագիտական շրջանում:
Այլ առարկաների թվում հայտնա
բերվել են մեծ քանակի բրոնզե
մետաղադրամներ' հռչակավոր
թագուհու պատկերով, որոնք,
հավանաբար, վերաբերում են
մ.թ.ա. 35թ.:
Մետաղադրամների վրա հս
տակ նշմարվում է Կլեոպատրայի
դեմքր: ԱրիստիդՍալեատին' Միլանի կաթոլիկ համալսարանի
պապիրուսների մասնագետր,
բացատրում է. «Այդ մետաղա
դրամները հաստատում են, որ
Կլեոպատրան ունեցել է ոչ կանո
նավոր կիսադեմ, նա արծվաքիթ
էր: Իսկ որտե՛ղ են նրան վերագր
վող զգայական դիմագծերր: Այդ
պիսիք չկան: Կլեոպատրան հմա
յում էր իր կրթվածությամբ, կուլ
տուրայով, շարժուձեւով, խոսելու,
հագնվելու, իրեն ներկայացնելու
ձևով»:
Թարգմանեց Մհլինե Սարգսյաեը
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Теш

ՄԵԾ
ԲՌՆԱՊԵՏՆԵՐԻ
աԱՔԱՍՈՒՆԵՐԸ
(Ս կ ի զ բ ը 'N 2 )

Դժվար է հավատալ, որ երկ
րորդ գերթանգարանր պետք է
գոյանար Դաեուբի ափին գտնվող
գավառական մի փոքրիկ, խաղաղ
քաղաքում4 Լինցում: Այստեղ է
անցել Ադոլֆ Հիտլերի մանկությունր, ե նա որոշել էր այստեղ
հավաքել Եվրոպայի գեղարվես
տական գանձերը: Նախագիծը,
որր ստացել էր «Ֆյուրերի թան
գարան» կամ «Լինցի գաղտնի
առաքելություն» անվանումր, գլ
խավորեց ինքր' Ֆյուրերր, որն
իրեն համարում էր գեղարվեստի
հմուտ գիտակ:
Հիտլերն ուզում էր Լինցր վե
րածել ոչ միայն Երրորդ ռայխի,
այլն ողջ աշխարհի մշակութային
* Вокруг света, 2005, N 3.
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մայրաքաղաքի: Քաղաքի ամբողջ
կյանքր պետք է կենտրոնացված
լիներ թանգարանային վիթխա
րի համալիրի շուրջ, որում գլխա
վոր տեղր պիտի զբաղեցներ
պատկերասրահը:
«Լինցի առաքելության» իրա
կանացման գործին նա ներգրա
վեց իր սիրեցյալներին' Մարտին
Բորմաեին, Ալբերտ Շպեերին և
Հանս Պոսեին: Կուսակցական
գրասենյակի ղեկավար Մարտին
Բորմանը զբաղվում էր կազմա
կերպչական ե ֆինանսական
հարցերով:
Շինարարության պատասխա
նատուն էր Հիտլերի սիրելի ճար
տարապետ և համատեղությամբ
սպառազինությունների նախա
րար Ալբերտ Շպեերը: Հենց նա էր
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կառուցել ռայիագրասենյակի
շենքր և Նյուրնբերգում կուսակ
ցական համագումարների համար
նախատեսված մարզադաշտր:
Այդ նույն ծանրումեծ կայսերա
կան ոճով նա պատրաստվում էր
կառուցել նաև Լինցի թանգարա
նը: Բայց հիմքում ընկած էին
Հիտլերի սեփական ձեռքով ար
ված նախագծերր:
Հավաքածուներով զբաղվում
էր Գերմանիայի լավագույն թան
գարանագետ Հանս Պոսեն: Լինե
լով արվեստի հրաշալի գիտակ և
փայլուն կառավարիչ նա Դրեզդենի պատկերասրահի ամենաերիտասարդ տնօրենն էր թանգա
րանի ողջ պատմության րնթացքում: Պոսեն բացահայտ արհա
մարհում էր «դարչնագույննե-
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րին», 1939 թվականին նա աշխա
տանքից հեռացվել էր տեղի
հաուլայտերի կողմից ե սպասում
էր ձերբակալության: Հենց այդ
ժամանակ նա պետք եկավ
Ֆյուրերին: Եվ Հիտլերը առաջար
կեց Պոսեին, ինչպես Մեֆիստոֆելը Ֆաուստիե, իրականացնել
յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ
թանգարանագետի երազանքը'
ստեղծել աշխարհի լավագույն
թանգարանը:
Պոսեի ղեկավարությամբ հա
րյուրավոր հնահավաքներ և
գաղտնի գործակալներ չափչփում
էին ողջ Եվրոպան'փնտրելով ցու
ցանմուշներ: Ընդամենը երեք
տարվա ընթացքում Պոսեն եզա
կի մի հավաքածու կազմեց:
Նա մահացավ 1942 թվակա
նին կոկորդի քաղցկեղից: Նրա
կողմից թալանված կոլեկցիո
ներներն ու թանգարանագետնե
րը կարծում էին, որ խեղդվել է
ավարից... Նացիզմի նախկին
հակառակորդի դագաղի հետևից
գնում էր ողջ նացիստական
վերնախավր' Գեբելսի գլխավո
րությամբ:
Միամտություն կլիներ կար

ծել, որ գերթանզարանի գաղա
փարը սոսկ Ֆյուրերի քմահա
ճույքն էր: Հիտլերի համար «Լինցի առաքելությունը» գաղտնի
քաղաքական զենք էր: Այն պետք է
«կրակեր» միայն Գերմանիայի
ռազմական հաղթանակից հեգա,
իսկ Լինցի թանգարանը պետք է
դառնար նացիստների նվաճած
Եվրոպայի «ընդհանուր արժեք
ների» պահոց: Այդ պատճառով է,
որ ստեղծելով իր գերթանգարանը' Հիտլերը չէր պատրաստ
վում քանդել այն երկրների
պետական հավաքածուները,
որոնք «արևմտյան քաղաքակա
նության» մասն էին: Նա ոտնձգու
թյուն չէր անում Լուվրի նկատ
մամբ: Չէր պատրաստվում Լինց
տեղափոխել Վիեննայի և Ամստերդամի շքեղ հավաքածու
ները:
Գերթանգարանի ստեղծա
գործությունների մեծ մասը կազ
մեցին այն գործերը, որոնք բռնա
գրավվել էին «ազգի թշնամինե
րից» և «ոչ փարժեք ժողովուրդներից», ինչպիսիք էին սլավոն
ներն ու հրեաները: Բայց, ան
շուշտ, ոչ թե այդ ժողովուրդների

արվեստը, որոնց Հիտլերն արհա
մարհում էր, այլ նրանց կողմից
հավաքված «իսկական արիա
կան» նկարիչների ստեղծագոր
ծությունները: Այդ էր պատճառը,
որ ռուսական թանգարաններից
Հիտլերը հավակնում էր միայն
էրմիտաժին: Թանգարանային
գործի լավագույն գիտակներից
մեկը' արվեստագետ Նիլս ֆոն
Հոլստը, 1941 թվականին արդեն
պատրաստվում էր մեկնել Լենինգրադ: Բայց, բարեբախտա
բար, ոչ Հիտլերը, ոչ նրա գործրնկերները էրմիտաժին չհասան:
1սՍՀՄ-ում զավթած արժեքներից
Լինցի համար ընտրվել էր միայն
Լվռվի' Դյուրերի գծանկարների
հավաքածուն, որը Հիտլերը պա
հում էր իր ռազմակայանում'
«Գայլի որջում», և չէր բաժանվում
դրանից անգամ ռազմաճակատ
գնալիս:
Գերթանգարանի հավաքա
ծուի ստեղծման սկգբունքներր
պարզ էին: Բելգիայի, Հոլան
դիայի կամ Լեհաստանի գրավու
մից հետո «թշնամիների» կամ «ոչ
լիարժեք» ժողովուրդների գե
ղարվեստական արժեքներր հռփ

հիտլերի ապագա
&եիթանգարանի
ոդել^ ցուցադրվում է
^Մյունխենում
արիա պան արվեստի
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► չւսկվում էին «Ֆյուրերի հիմ
նադրամ» ե անցնում էին Պոսեի
տնօրինությանր, որն ընտրում էր
լավագույն գործերը «Լինցի առա
քելության» համար:
Երբեմն օգտագործում էին
պատանդներին: Համակենտրո
նացման ճամբարներում ոչնչաց
ման դատապարտված հրեանե
րին դուրս էին թողնում արտա
սահման, եթե նրանց բարեկամ
ներն ու հարազատները վերջին
ներիս կյանքի դիմաց տալիս էին
Ֆյուրերին անհրաժեշտ նկարը:
Իսկ եթե գլուխգործոցի տերն
արիացի էր, նրան այնպիսի
«առաջարկություն էին անում,
որից նա չէր կարող հրաժարվել»:
Այսպես ավստրիացի կոմս Ցերնինը Հիտլերին վաճառեց Վերմեերի «Նկարիչր արվեստանո
ցում» հայտեի կտավը ընդամենը
1,75 մլն ռայխսմարկով, թեե
ա վելի վաղ նա մերժել էր
կոլեկցիոներ էեդրյու Մելսնի
առաջարկությունը' վաճառել այն
[1
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6 մլն դոլարով: Նույն կերպ
Հոլանդիայում «ձեռք բերվեց»
բա նկիր Ֆրա նց Կ եզնիգսի
հավաքածուն, որր պատերազմից
հետո հայտնվելու էր Մոսկվայում: Այդ բոլոր գնումները կա
տարվում էին Հիտլերի «Մայն
կամպֆ»-ի և նրա կիսադեմով
նամականիշների վաճառքից
ստացված հոնորարներով:
Գերթանգարանը պետք է
ցույց տար «արիական ոգու որո
շիչ ներգործությունր», ուստի ամեեից բարձր գնահատվում էր
Հյուսիսա յին Վերա ծեունդր:
«Ֆյուրերի թանգարանի» ցուցա
դրումն սկսվում էր Վան էյքերի
Գենտի զոհասեղանով: Այն պետք
է դառնար ոչ միայն գեղագի
տական, ա յլե քաղաքական
խորհրդանիշ: Վերսալի հաշտու
թյան պայմանագրով զոհասե
ղանի մի քանի փեղկերր, որոնք
Գերմանիան գնել էր դեռևս XIX
դարում, Առաջին համաշխարհա
յին պատերազմում նրա պարտու-
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թյռւնից հետո վերադարձվել էին
Բելգիային: Եվրոպան գրավելով'
Հիտլերր վերադրով հատուցեց
«Վերսալի նվաստացման» հա
մար: Այժմ նա արդեն զավթեց ողջ
զոհասեղանր: Գենտի գլուխգոր
ծոցից ոչ պակաս Ֆյուրերը գնա
հատում էր Վերմեերի «Աստղագետր» և Պիտեր Բրեյգելի «Խոտ
հունձը», որը ձեռք էին գցել
Չեխոսլովակիայում:
Թ-եև նացիստական արվես
տագետները Ռեմբրաեդտին
կասկածում էին «Ամստերդամի
հրեաների հետ ունեցած կապերի
մեջ», Հիտլերը երան ևս դասեց
արիական լավագույն նկարիչ
ների թվին: էրմիտաժի «Տիտուսի
դիմանկարին» տիրանալը Ֆյու
րերին առանձնահատուկ բավա
կանություն էր պատճառում:
1930-ականների սկզբին Ստալինը վաճառել էր Ռեմբրանդտի այդ
գլուխգործոցը, և ավելի ուշ այն
հայտնվեց Լինցի թանգարանում:
Գերմանացի հին վարպետ
ների մեջ անմրցակից էին Դյու
րերը, Հոլբեյեը և Կրաեախր:
Ֆրանսիացիներից նախապատ
վությունը տրվում էր Բուշեիե,
Շարդեեին, իսկ իտալացիներից'
Միքելանջելոյիե:
Շատ բան որոշում էր Հիտլերի
անձնական ճաշակր: Նրա նա
խընտրած սյուժեն էր «Լեդաե և
կարապր»: Գուցե Ֆյուրերի սե
ռական խ նդիրների մասին
տեսակետներե իրո՞ք հիմք ունեն:
Համաշխարհային արվեստի
մեծագույն նվաճումը, Ֆյուրերի
կարծիքով, դյուսելդորֆյաե մռայլ
դպրոցն էր, որը հիշեցնում է ուշ
պերեդվիժնիկներին:
Հիտլերե ատում էր իմպրեսիո
նիստներին, և նրանցից ոչ մեկը
նախատեսված չէր «Լինցի թան
գարանի» համար: Առավել ևս'
մոդեռնիստներին, օրինակ' Մատիսին ու Պիկասոյին: Բայց այդ
«դեգեներատիվ» (այլասերված),
ինչպես արտահայտվում էր Հիտլերր, նկարիչների կտավեերր
գործի էին դրվում, վաճառվում
էին կամ փոխանակվում «իսկա
կան արիական արվեստի» հետ:
«Լինցի թանգարանի» համար ըն
տրվեց ավելի քան 30.000 ստեղ
ծագործություն:
Պատերազմը ստիպեց կասեց

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ
նել շինարարությունը Լինցում:
Օդային ռմբակոծությունները
սկսվելուն պես գերթանգարանի
հավաքածուն տեղափոխվեց
Զալցբուրգից ոչ հեռու գտնվող
Ալտ Աուսզեեի սւդի հանքահորեր:
Մեկ ու կես կիլոմետր խորության
վրա ստեղծվել էր հսկայական
թանգարանային պահոց: Պայ
մանները հիանալի էին. մշտական
խոնավություն և +6°С ջերմաս
տիճան: Այստեղ կային վերա
կանգնման արվեստանոցներ և
աշխատանքի համար անհրա
ժեշտ ամեն ինչ, ներառյալ հատուկ
գրադարանր: Ալտ Աուսզեեն
Յա լթ ա յի հա մա ձա յնա գրով
1սՍՀՄ և դաշնակիցների ազդե
ցության ոլորտները բաժանող
սահման էր: 1945 թվականի
ապրիլին խորհրդային զորքերը
կանգնած էին «ստորգետնյա քա
ղաքի» գանձերից ընդամենը 100
կիլոմետր հեռավորության վրա,

ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐՐ
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Օբերզալցբերգի ժամանա
կակից պատմության ինստիտու
տի ա շխ ա տ ա կից Թփմոթի
Ռիբակը և Ազգային սոցիալդեմոկրատական կուսակցությա
նը վերաբերող մի քանի գրքերի
հեղինակ Ֆլորիան Բայերլը
հայտարարել են, որ գտել են
Ադոլֆ Հիտլերի քրոջ օրագիրր,
որն, ըստ գիտ նա կանների,

մինչդեռ ամերիկացիներր պետք է
անցնեին 400 կիլոմետր: Բայց
նրանց բսւխտրբերեց...
«Հուշարձանների պահպա
նության» գեղարվեստական ար
ժեքների որոնման հատուկ ստո
րաբաժանման սպա Ռոբերտ Պո
սեի ատամներն սկսեցին ցավել:
Ատամնաբույժը, որին նա դիմեց,
Հիտլերի անձնական արվեստա
գետներից մեկի' Գերման Բունիեսի աներն էր: Փորձելով հրեա
կոլեկցիոներների հետապնդման
համար ներում ստանալ' հենց նա
էլ պատմեց Ալտ Աուսզեեի մասին:
Ամերիկացիները հատուկ մար
տական դյուրաշարժ խումբ ստեղ
ծեցին, որը նետվեց դեպի գանձերր: Մայիսի 8-ին խումբր գրա
վեց հանքսւհորերր: Խորհրդային
իշխանություններր տեղեկացան
Հիտլերի հավաքածուի պահոցի
մասին միայն մայիսի 14-ին, երբ
արդեն ուշ էր: Կարմիր բանակի
ձեռքն անցավ միայն Լինցի

նախագծի արխիվր, որ զավթել
էին Դրեզդենում: Ամերիկացինե
րը բոլոր արժեքները տեղափոխեցին Մյունխեե և տասը տարի
շարունակ թալանվածր վերա
դարձնում էին օրինական տերե
րին:
«Լինցի թանգարանր» Ֆյու
րերի մտքում զուգակցվում էր
«Ռայխի լուսավոր ապագայի»
հետ: Պատահական չէր, որ
գերթանգարանի մոդելը պահ
պանվում էր ռայխսգրասենյակում, ե. Ֆյուրերը հաճախ էր մե
նության մեջ վայելում այն դիտե
լու հաճույքը: Վերջին անգամ
Հիտլերն ըմբոշխնեց իր ստեղ
ծածը ինքնասպանությունից մի
քանի օր առաջ: Այժմ Լինցում է
գտնվում Հիտլերին այնքան ատե
լի ավանգարդային արվեստի
Եվրոպայի լավագույն թանգա
րաններից մեկը:ա
(Շարունակելի. Ստալինի հավաքա
ծուների մասին հաջորդիվ)

Թարգմանեց Մելինե Սարգսյաեը

գիտական բացառիկ արժեք է
ներկայացնում, քանի որ լույս է
սփռում Հիտլերների րնտանեկան
հարաբերությունների վրա:
Ինչպես գրում է ОиакНап թերթր, օրագրի հայտնաբերման
հանգամանքների մասին ոչինչ չի
ասվում, հայտնի է միայն, որ այն
գտնվել է փաստաթղթերի մեծ
հավաքածուի մեջ: Գիտնական
ների հավաստմամբ' թեսթերն ու
հետազոտությունները հաստա
տել են գտնված օրագրի իսկությունր:
Պաուլա Հիտլերի օրագրից
հետեւում է, որ նրա եղբայրը պա
տանեկան տարիքում կոպիտ էր ու
անդաստիարակ к հաճախ էր
ծեծում իրեն: Հիշելով իր մանկությունր, երբ ինքն 8 տարեկան էր,
եղբայրը' 15, նա գրում է. «Եղբայրըս նորից ապտակներ հասցրեց
ինձ»:
«Կարելի է համոզված հայտա
րարել, որ Ադոլֆր Պաուլայի
համար գերիշխող կերպար էր. եւ՜
եղբայր էր, և.'հայր միաժամանակ:
Մշտապես հալածում էր քբոջր եւ
շատ դաժան էր նրա հանդեպ:
Բայց Պաուլան դա արդարացի էր
համարում, քանի որ կարծում էր,
որ այդ ամենը միայն իր օգտի
համար է»,- հայտնում է Ռիբակր:

Համադրելով քրոջ օրագրից
քաղված տեղեկությունեերր Գեր
մանիայի ապագա Ֆյուրերի հա
րազատների' նախկինում արդեն
հրապարակված տեղեկություն
ների հետ' գիտնականներր հայ
տարարում են, որ իրենց կարծի
քով' Հիտլերի ընտանիքը եղել է
չափազանց անհաջող: Ինչպես
ենթադրում է Բայերլը, ընտանե
կան մթնոլորտը շատ մեծ ազդե
ցություն է ունեցել Հիտլերի բնա
վորության ձևավորման վրա և
նախադրյալներ է ստեղծել, որ նա
դառնա XX դարի ամենահայտնի
բռնակալներից մեկր:
Շարունակությունը4 21-րդ էջում
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տ շ ւ լ ր ՍՒււոեօւլւ
Հ Հ ԳԱԱ Հր . Աճաոյանի
ա նվա ն լե զվ ի ինսւրիւրոււր

ԳԵՎ ՈՐԳՅ Ա աԿՅ Ա ն
Կյանքից հեռացավ ՀՀ ԳԱԱ
ակադեմիկոս, Հր. Աճաոյանի
անվան լեզվաբանության ինստի
տուտի տնօրեն Գևորգ Բեգլարի
Ջահուկյանը:
Գ. Տահուկյանր ծնվել է 1920թ.
ապրիլի 1-ին Հ Հ Կալինինոյի
շրջանի Շահնազար (սւյժւք Տաշիրի մարզի Մեծավան) գյոպում:
1937թ. ավարտել է Երևանի Ատ.
Շահումյանի անվան միջնակարգ
դպրոցը և ընդունվել ԵՊՀ բանա
սիրական ֆակուլտետը, որն ավարտել է 1941թ.: 1942-1943 թթ.
ծառայել է խորհրդային բանա
կում, որից հետո աշխատել է
Հրազդանի միջնակարգ դպրո
ցում որպես ուսուցիչ: 1944թ.
ընդունվել է ԵՊՀ ասպիրանտու
րան' աշակերտելով մեծանուն
հայագետ Հր. Աճաոյանին: Նրա
ղեկավարությամբ Ջահուկյանը
պաշտպանել է թեկնածուական
ատենախոսություն' «Քերակա
նական և ուղղագրական աշխատություններր հին և միջնադար
յան Հայաստանում» (1947թ.):
1945թ. աշխատել է Երևանի
պետական համալսարանում'
դասավանդելով հայոց լեզու,
գրաբար, լատիներեն, լեզվաբա
նություն, համեմատական քերա
կանություն, ղեկավարել է օտար
լեզուների (1948-1957), ռոմանագերմանական բանասիրության
(1957-1970) ամբիոնները:
1955թ. Գ. Ջահուկյանը ստա
ցել է դոկտորի գիտական աստի
ճան «ХУШ-Х1Х դդ. հայ լեզվա
բանական միտքր և աշխարհա
18
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բարի հարցերը» ատենախոսութ
յան համար:
1962թ. Գ. Ջահուկյանր նշա
նակվում է ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճաոյանի
անվան լեզվի ինստիտուտի
տնօրեն և պաշտոնավարում է
այնտեղ մինչև իր կյանքի ավարտր:
Գ. Ջահուկյանը բացառիկ
օժտվածության, գիտական լայն
ու բազմազան հետաքրքրութ
յունների տեր լեզվաբան-հայագետ էր: Իր բեղմնավոր գիտական
գործունեության րնթացքում նա
անդրադարձել է հայերենագի
տության գրեթե բոլոր բնագա
վառներին' հայերենի համեմա
տական քերականություն և հայոց
լեզվի պատմություն, րնդհանուր
լեզվաբանություն և լեզվաբա
նության պատմություն, հայոց
լեզվի տեսություն և հայ բարբա
ռագիտություն, հնդեվրոպական
հին լեզուների ուսումնասիրութ
յուն և այլն:

Եվ այս բոլոր բնագավառնե
րում նրա կատարած հետազոտություններր աչքի են րնկնում
նյութի խոր ու բազմակողմանի
քննությամբ, ասելիքի թարմութ
յամբ, լեզվական տարբեր երե
վույթների խորքը թափանցելու
հետևողական մեթոդներ, նոր
մոտեցումներ կիրառելու բացա
ռիկ հմտությամբ:
Մեծ է Գ. Ջահուկյանի ավանդր
հայերենի համեմատական քերա
կանության ասպարեզում: Նա
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այս բնագավառի համաշխար
հային ճանաչում ունեցող լավա
գույն մասնագետն է: Սա հետա
զոտական այն բնագավառն է,
որում պահանջվում են հանրագիտարանային գիտելիքներ,
մտքի սրություն, լայն մտահորի
զոն, հատկանիշներ, որոնցով
լիուլի օժտված էր Ջահուկյանր:
Հայերենի համեմատական քերա
կանության վերաբերյալ «Հին
հայերենի հոլովման սիստեմր և
նրա ծագումը»( 1955թ.) նրա
առաջին աշխատությունն էր: Այն
նվիրված է հայերենի համեմա
տական քերականության հան
գուցային խնդիրներից մեկի' հին
հայերենի հոլովների, հոլովման
բոլոր հնա րա վոր տ իպերի
տ ա րբերա կմա ն, հոլովների
հիմքակազմությա ն և ձևա 
բանական առանձնահատկու
թյունների հետազոտությանր'
ելնելով հնդեվրոպական հոլո
վական համակարգից: Քննութ
յան րնթացքում նա սահմանում է
հայերենի բառերի' հոլովման
տարբեր տիպերին պատկանելու
օրինաչափությունները' մի խընդիր, որի լուծումր նախորդ հետազոտողների կողմից համար
վել էր անհնարին:
Գ. Ջահուկյանր մի շարք ու
սումնասիրություններ է նվիրել
հայերենի և հնդեվրոպական հին
լեզուների փոխսանչություններին: Նա առաջինն է ուսումնա
սիրել հայերենի խոաաուրարտական ենթաշերտր, քննել հնդ
եվրոպական, խոաաուրարտական և կովկասյան լեզուների
փ ո խ հ ա ր ա բե ր ո ւթ յո ւն ն ե ր դ
զբաղվել է կիմերների և կիմե
րերենի, էտեոկիպրերենի հետա
զոտությամբ:
“ Очерки по истории дописьменного периода армянс
кого язы ка” (1967թ.) աշխա
տության մեջ նա կատարում է
հայերենի նախագրային շրջանի
պատմության շրջաբաժանում'
առանձնացնելով հնդեվրոպա
կան (մ.թ.ա. У-1У հազարամյակ
ներ), նախահայկական (մ.թ.ա. III
հազարամյակից մինչև մ.թ.ա. XII
դ.) և հնազույն (մ.թ.ա. XII դարից
մինչև մ.թ.\' դարը) շրջանները:
Համեմատական նյութի քննութ
յամբ բացահայտում է հնդեվրո-

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ
պակսւն բաղաձայնական համա
կարգի' հայերեն օրինաչափ հա
մապատասխանություն ներից
կատարված շեղումներր, բա
ցատրում այդ շեղումների պատճառներր, հրնթացս կատարում
նոր ստուգաբանություններ և
ստուգաբանական ճշգրտումներ:
Հայերենի համեմատական
քերականության ասպարեզում
կատարած հետազոտություն
ների արդյունքների յուրատեսակ
հանրագումարն է Ջահուկյանի
“ Сравнительная грамматика
армянского язы ка” (1982թ.)
մեեագրությունր, որտեղ ամբող
ջական ձևով ներկայացվում է
հայերենի համեմատական ու
սումնասիրության պատմութ
յունը, քննվում հայերենի տեղա
բա շխմա ն, հնդեվրոպ ական
լեզուների շրջանում նրա գրաված
դիրքի հարցերը, հանգամանալից
անդրադարձ կատարվում հայե
րենի համեմատական հնչյունա
բանությանն ու ձեաբանությանր:
Հայերենի պատմահամեմա
տական քերականությունը լիա
կատար ներկայացնելու նպա
տակով Գ. Ջահուկյանր ուսում
նասիրում է նաե հայոց լեզվի
նախագրային շրջանի պատմութ
յունը' «Հայոց լեզվի պատմութ
յուն. նախագրային ժամանա
կաշրջան» (1987թ.). այս աշխա
տության համար նրան շնորհվում
է Հայաստանի Հանրապետութ
յան պետական մրցանակ: Նա
կատարում է նախագրային հայե
րենի շրջաբաժանում4առանձնաց
նելով նախահայկական կամ
հնդեվրոպական բարբառային
շրջան (հայերենր հնդեվրոպա
կան լեզվի բարբառ), վաղնջա
կան հայերեն (հայերենի կազմա
վորումը որպես ինքնուրույն լե
զու), հնագույն շրջան (անցում
վաղնջական հայերենից հին հա
յերենին): Ջահուկյանր քննում է
հայերենի' որպես հնդեվրոպա
կան ինքնուրույն լեզվի վաղնջա
կան շրջանի պատկերը, եղած
տվյալների համեմատությամբ
բացահայտում նրա կառուցված
քի ու բառապաշարի հիմնական
կողմերր, տափս V դ. լեզվավի
ճակի կազմավորման րնթացքր:
Ջահուկյանի' հայոց լեզվի
գրավոր ժամանակաշրջանի

պատմության կատարած շրջա
բաժանումը' հին, միջին և նոր,
արտացոլում է գրավոր հայերենի
պատմական զարգացման հաջոր
դական փուլերը այդ շրջանների
լեզվավիճակներր պայմանակա
նորեն անվանելով հին, միջին և
նոր հայերեններ: Ջահուկյանի
առաջարկած այս շրջաբաժանու
մը ընդունված է հայագիտության
մեջ, ե հայերենի պատմական
քննությունր հայագետների կող
մից կատարվում է ըստ այդ
շրջաբաժանման:
Գ. Ջահուկյանի բառաքննա
կան ստուգաբանական երկա
րամյա ուսումնասիրությունների
պսակն էր լինելու «Հայերենի նոր
ստուգաբանական բառարանը»,
որի հրատարակության ավարտր,
ցավոք, չտեսավ մեծ գիտնականը:
Այդ բառարանում ի մի են բերվում
1ւ քննական մոտեցմամբ ներկա
յացվում հայերենի բառապա
շարի պատմությունր' բնիկ և
փոխառյալ տարրերի վերաբերյալ
հայագիտության մեջ արտա
հայտված բոլոր նկատառում
ները, նոր, ճշգրտված ստուգաբանություններր: Տրվում են նաև
հայերեն արմատի անգլերեն
տառադարձումները և թարգմա
նությունների գիտական լայն
հասարակությանր մատչելի
դարձնելու նպատակով:
Մեծ է Գ. Ջահուկյանի ներ
դրումը հայ բարբառագիտության
բնագավառում: Հայերեն բար
բառների ուսումնասիրության
հետ կապված տարբեր հարցերի'
բարբառների կազմավորման
ժամանակր, բարբառների և
գրական լեզուների փոխհարաբերություններր, բարբառների
բաղաձայնական համակարգի
ծագում և այլն, նա անդրադարձել
է մի շարք հոդվածներում և
բանավիճային հրապարակումնե
րում: «Հայ բարբառագիտության
ներածություն» (1972թ.) մենա
գրությունը այս բնագավառում
կատարած նրա ուսումնասիրու
թյունների հանրագումարն է: Այս
աշխատության մեջ նա հստակ
առանձնացնում է բարբառագի
տության երկու գիտաճյուղերը'
համաժամանակյա և տարաժա
մանակյա բարբառագիտությունները, նշում դրանցից յուրաքան

չյուրի ուսումնասիրության ոլորտները: Համաժամանակյա
բարբառագիտության հիմնական
խնդիրն է համարում բարբառ
ների դասակարգումը և առաջար
կում բարբառների նոր' բազմահատկանիշ դասակարգում, ի
տարբերություն նախորդ միահատկանիշ (հնչյունական, ձևա
բանական) դասակարգումների:
Նա րնտրում է բարբառային 100
հատկանիշ, որոնք համամաս
նորեն ներկայացնում են բար
բառների հնչյունական և քերա
կանական համակարգերր: Հատ
կանիշների ընտրությունը կա
տարվում է րստ կարևորության և
տարածվածության: Այսպիսով'
բազմահատկանիշ դասակար
գումը զուգակցվում է քանակա
կան մեթոդով' հատկանիշների
վիճակագրությամբ, և, փաստո
րեն, հիմք է դրվում նոր գիտա
կարգի' վիճակագրական բարբա
ռագիտության:
Մենագրության երկրորդ մա
սում Ջահուկյանր շարադրում է
պատմական (տարաժամանակ
յա) բարբառագիտության հիմնախնդիրները, որոնք նա հան
գեցնում է երկու հիմնական խմբի'
ժամանակագրական և վերականգնողական: ժամանակա
գրական խնդիրներր հանգում են
բարբառային միավորների' միմ
յանցից առանձնանալու ժամա
նակի և բարբառային իրողութ
յունների բացարձակ ու հարա
բերական ժամանակագրության
որոշմանր: Այս հարցերի լուծման
համար նա առաջարկում է կի
րառել բառավիճակագրական
լեզվաժամանակագրության մեթոդր, իսկ վերականգնողական
խնդիրների հետազոտության
համար' հենվել համեմատական և
պատմական բարբառագիտութ
յան և հայոց լեզվի համեմատա
կան քերականության տվյալների
վրա: Պատմական բարբառագի
տության հարցերի շրջանակից
նա քննության է սանում հայերենի
V դարի բարբառային իրավիճակր, գրական լեզվի և բար
բառների փոխհարաբերության,
գրաբարում բարբառային հնագույն տարբերությունների, ժա
մանակակից հայերեն բարբառ-►
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►ներում հնչյունական, բառային հ
քերականական հնաբւսնությունների գոյության հարցերը:
1960-1962թթ. լույս է տեսնում Գ.
Ջահուկյանի մի կոթողային աշ
խատություն ես' «Լեզվաբանու
թյան պատմությունր»' երկու հա
տորով: Սա լեզվաբանական
գիտության սկզբնավորման, լեզ
վաբանական տարբեր ուղղու
թյունների ե դպրոցների, լեզվա
բանության պատմության մեջ
նշանակալի դեր ունեցած լեզվա
բանների հայացքների լուսա
բանման վերաբերյալ հանրագիտարանային բնույթ ունեցող
եզակի գործ է:
Գ. Ջահուկյանի գիտական հե
տաքրքրությունների կիզակե
տում են եղել լեզվաբանության
տեսության, ընդհանուր լեզվա
բանության հիմնախնդիրները:
Իր աշխատություններում («Հա
յոց լեզվի զարգացումն ու կառուց
վածքը», 1969թ., «ժամանակա
կից հայերենի տեսության հի
մունքներ», 1974թ.) նա առաջ է
քաշում լեզվական միավորների
լեզվաբանական նկարագրութ
յան նոր եղանակ' բովանդակու
թյան ե արտահայտության պլան
ների հարաբերակցված քննութ
յան սկզբունքը: Այդ սկզբունքով
նա քննում է ժամանակակից
հայերենի հոլովական ե խո
նարհման համակարգերր, այնու
հետև անցնում է լեզվական
կառուցվածքի ամբողջական
նկարագրությանր' կիրառելով
ընդհանրական լեզվաբանական
կաղապարը:
Գ. Ջահուկյանն արտահայ
տում է իր տեսակետները տեսա
կան լեզվաբանության մի շարք
կարևոր խնդիրների' լեզվի և
խոսքի փոխհարաբերության,
լեզվական մակարդակների, լեզ
վական միավորների և նրանց
տարբերակիչ հատկանիշների,
քերականական կարգերի, լեզվա
բանական հետազոտության մե
թոդների և այլ կարևոր հարցերի
վերաբերյալ, ցուցաբերում ինք
նատիպ մոտեցում' ճշգրտումներ
մտցնելով այդ խնդիրների լուսա
բանության մեջ: Ջահուկյանր
լեզվի ընդհանրական տեսության
20
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հիմնահարցերին է անդրադառ
նում 1999թ. լույս տեսած “Уни
версальная теория язы ка.
Пролегомены к субстанцио
нальной лингвистике” աշխա
տության մեջ (թարգմանվել է նաև
անգլերեն'արտասահմանի լեզ
վաբաններին մատչելի դարձ
նելու նպատակով):
Գ. Ջահուկյանի ուշադրութ
յունից չեն վրիպում նաև դպրոցա
կան կրթության խնդիրները
(«Հայոց լեզվի ոճաբանություն»),
ներկայումս բավական չարչրկ
ված ուղղագրության հարցը
(«Հարկ կա’ արդյոք փոխել մեր
ուղղագրությունր», 1996թ.): Նրա
«Զրույցներ հայոց լեզվի մասին»
աշխատությունը ուղղված է ըն
թերցող լայն հասարակությանր և
ընթերցվում և վերընթերցվում է
չնվազող հետաքրքրությամբ և
հափշտակությամբ:
Դժվար է Գ. Ջահուկյանի
գիտական ծովածավալ ժա
ռանգության մասին ամբողջա
կան ու լիակատար պատկերա
ցում ներկայացնել փոքր ծավալ
ների մեջ: Նրա բոլոր աշխատու
թյունների թեսեղմհոդվածներր,
թ ե ստվար հատորները, միշտ էլ
գիտական հետաքրքրություն են
շարժել, նոր մտքերի ու գաղա
փարների ծնունդ տվել:
Ջահուկյանը նաև գիտության
հմուտ կազմակերպիչ էր. չորս
տասնամյակից ավել նա ղեկա
վարել է Հր. Աճաոյանի անվան
լեզվի ինստիտուտի գիտահե
տազոտական զործունեությունր,
նախանշել հայերենագիտության
առաջնահերթ խնդիրներր, նրա
զարգացման ուղիները:
Սիրված ու գնահատված քա
ղաքացուն և գիտնականին շնորհ
վել են կառավարական բարձր
պարգևներ ու մրցանակներ:
Ջահուկյանր նաև զգայուն ու
զգացմունքային մարդ էր, նուրբ ու
քնարական հոգու տեր անձնա
վորություն: Նրա հույզերի ու
զգացմունքների աշխարհին,
կյանքի ու մահվան առեղծվածի
մասին նրա խոհերին մեզ հաղոր
դակից է դարձնում «Բանաս
տեղծական գիրքը» (2001թ.), որի
մեջ զետեղված են իր և երիտա-

№ ,2005

սարդ տարիքի, և հասուն ժամա
նակաշրջանի խոհական, քնարա
կան բանաստեղծություններր:
Խոսելով իր բանաստեղծություն
ների մասին' նա գրում է. «Դա
նույնպես եղել է իմ կյանքը, և,
երևի, առանց դրա իմ կյանքի
պատկերը թերի կլինի»: Ահա նրա
երկտող խորհուրդներից մեկը.
Տիրապետի՚ր խոսքերի մեջ
ժլատության արվեստին
Ու նրանով արտահայտի՛ր
շռայլությունն իմաստի:
Պարզվում է, որ նա սովորա
կան մահկանացուներիս նման
ունեցել է նաև հուսալքության ու
հուսահատության պահեր, նա
գրելէ.
Այս լուսավոր աշխարհից ինձ
միշողչկա,
Ինձ երազող, ինձ սիրող, ինձ
հիշող չկա:
Անհնարին է չառարկել մեծ
գիտնականին: Տարիներ կանց
նեն, բայց միշտ կհիշվի Ջահու
կյանի անունը Էլ իր սերնդակից
ների, և հայագիտության մեջ:
Նրա գիտական ժառանգությունը
ուղեցույց կծառայի լեզվաբան
ների շատ սերունդների համար: ■

՚ Ա ա Ւ 1ա Ւ 1.
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2005 թ. սեպտեմբերին
ճապոնիայում վաճառքի է
հանվել մարդանման տան
տիրուհի ռոբոտ: Նրա հասա
կը մոտ 1 մ է, քաշը' 30 կգ, իսկ
արտաքուստ հիշեցնում է
երեխայի: Ռոբոտը ընկալում
է համարյա 10 հազ. բառ,
ճանաչում է մոտ 10 մարդու և
կարող է զրուցել նրանց հետ:
Նրա հետ կարելի է կապվել
բջջային հեռախով, և ռոբոտր
կհայտնի, օրինակ, որ օտար
մարդիկ են տուն ներխուժել:
Դա տնային օգտագործման
համար վաճառքի հանված
առաջին ռոբոտն է, որն
ընդունակ է շփվել տանտիրոջ
հետ: Առաջին խմբաքանակը
կազմում է 100 նմուշ: Ռոբոտի
արժեքն է մոտ 8 հազ. եվրո:

Ա

մերիկացի գիտնա
կանների վերջին հե
տազոտությունների
արդյունքները վկայում են,
որ Երկրի մթնոլորտում
օզոնային շերտի նվազումր
դադարել է, սակայն դրա
վերականգնման համար
կպահանջվեն տասնամյակ
ներ: Արբանյակից ստացված
տվյալների վերլուծությունր,

ինչպես նաև վերերկրյա ծա
ռայությունների գրանցած
արդյունքներր ցույց են տա
լիս, որ օզոնային շերտը
փոքր-ինչ հաստացել է Երկրի
որոշ տարածաշրջաններում,
սակայն առաջվա պես մնում է
բնականոն մակարդակից
ցածր: Մոլորակի այլ շրջան
ներում օզոնային շերտի
նվազումր դադարել է:

Սկիզբը' 17-րդ էջում

«Մեր առջև բացարձակ ապահասարակական ընտանիքի դի
մանկար է: Մենք առաջին անգամ
ենք սա գաղտնազերծում: Երրորդ
ռսւյխում իրագործվող բռնութ
յունների հիմքր դրվել է Հիտլերների տանը»,- կարծում է Բայերլը:
Ֆլորիան Բայերլր հետազոտել
է նաև խորհրդային աղբյուրները
և պարզել է, որ Պաուլա Հիտլերը
նշանված է Խլել նացիստական
ամենաչարագուշակ հանցա
գործներից մեկի' դոկտոր էրվին
Ցեկելիուսի հետ, որր պատաս
խանատու էր գազախցիկներում 4
հազար մարդկանց ոչնչացման
համար: Այնուամենայնիվ, Պաուլան չի ամուսնացել նրա հետ,
քանի որ Աղոլֆ Հիտլերե արգելել
էր այդ ամուսնությունը:

Թարգմանությունները'
Մելինե Սարգսյանի

Թարգմանեց
Քրիստինե Հովհաննիսյանը

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱ ՏԻԿԱԿԱՆ

ՀւլօԿ Հ ւլր ո ք ռ օ ո ո օ ւլւ
Ֆիւփ կսւմա թեմա ւրիկա կա ն գի տ ութ յունների թեկնա ծու:
Վիկւրոր Հա մբա րձումյսսնի ա նվ. Բ յուրա կա նի
ա սւրղա դիւրա րա նի ւրնօրենի պ ա շւրոնա կա ւրա ր

Գիտական հետաքրքրությունները' ճառագայթման
տեղափոխման տեսություն, դիտողական տիեզերաբանություն
և տիեզերածնություն, տիեզերական օբյեկտ ների էվոլյուցիա:

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՆՐԱՆՑ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ
ԵՎ ՏԻ Ե Զ Ե Ր Ք Ի ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒՄԸ
Ակտիվության զանազան դր
սևորումների մասին մենք հա
ճախ ենք դատողություններ անում: Սակայն արդյո՞ք նույնքան
հաճախ ենք վարձում հասկանալ,
թե ինչ է ակտիվությունր կամ
ինչով են կապված միմյանց հետ
ակտիվության դրսևորման տար
բեր ձևերը: Սի բան ակնհայտ է.
ակտիվության դրսևորումը միշտ
կապված է էներգիայի արտա
զատման հետ: Եվ նորից հարց է
առաջանում, արդյո՞ք էներգիայի
ցանկացած արտանետում կարող
է համարվել ակտիվության դր
սևորում: Ցանկացած աստղ
անրնդհատ էներգիայի հսկայա
կան քանակներ է ճառագայթում
միջաստղային տարածության
մեջ: Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ
յուրաքանչյուր աստղ ակտիվու
թյուն է ցուցաբերում: Նույնը
վերաբերում է նաև Արեգակին'
որպես սովորական աստղի: Բայց
չէ”որ, մյուս կողմից, մենք խոսում
ենք նաև Արեգակի ակտիվության
մասին, որը այլ բան է, քան էներ
գիայի մշտահաստատ առաքումը:
Նշանակում է, էներգիայի ար
տազատումն ինքնին դեռևս ակ
տիվության դրսևորում չէ, այդ
երևույթի սահմանումը պետք է
փնի միարժեք, որը պետք է հաշվի
առնի նաև այս կամ այն օբյեկտի
սահմանման մեջ ներառված
հատկություններր: Աստղր, օրի
նակ, սահմանվում է որպես շիկա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇհյԱՐՃՈՒմ

ցած գազային գոյացություն, որն
ունի էներգիայի ներքին աղբյուր
ներ, որոնց հաշվին և այն ճառա
գայթում է: Ավելին, եթե էներգի
այի այդ ճառագայթումը չլիներ,
մենք այդ օբյեկտն աստղ համա
րել չէինք կարող: Այդ իմաստով
էներգիայի ճառագայթումն աստ
ղի հիմնական հատկությունն է,
որով այն տարբերվում է գազային
այլ գոյացություններից: Աստղի
ակտիվությունր էներգիայի ար
տազատման այնպիսի ձևերով է
արտահայտվում, որր դուրս է
գալիս աստղի' որպես ճառագայ
թող մարմնի, հիմնական ֆիզիկա
կան հատկությունների սահման
ներից: Օրինակ, բռնկվող աստղերը սովորական աստղերից առա
ջին հերթին տարբերվում են
նրանով, որ անսպասելիորեն մե
ծացնում են իրենց լուսատվությունր, կարճ ժամանակում առա
քելով հսկայական քանակութ
յամբ էներգիա, ապա կրկին աս
տիճանաբար վերադառնում են
իրենց հիմնական վիճակին: Այդ
պես է սահմանվում աստղերի
բռնկումային ակտիվությունը,
որը թույլ է տափս կարճ ժամանա
կահատվածում ազատվել էներ
գիայի զգալի քանակներից, որոնք
սովորական պայմաններում
նրան կարող էին բավարարել
ամբողջ ամիսներ կամ նույնիսկ
տարիներ:
Արեգակն այդ իմաստով ավելի
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հանդարտ աստղ է, նրա վրա
տեղի ունեցող փովտխություններն անհամեմատ ավելի փոքր
մասշտաբի են, և դրանք դժվար է
զանազանել մեր ցերեկային լու
սատուի ինտեգրալ հոսքի մեջ:
Չնայած դրան, արեգակնային
ակտիվությունն ուսումնասիրվել
է մեծ մանրամասնությամբ և
արտաքին դրսևորումների տեսա
կետից գիտությանը հայտնի է բավականին մանրամասնորեն:
Առավել համառոտ կարելի է ասել,
որ այն 11 տարվա պարբերա
կանությամբ ուժգնանում և նվա
զում է' ակտիվության մաքսի
մումների ժամանակ ցուցադրելով
արևաբծերի քանակի ու չափերի
մեծացում, ինչպես նաև արևային
բռնկումների, դրանց հետ կապ
ված արտանետվող մասնիկների
հոսքի աճ: Ոստ որում, յուրաքան
չյուր 11-ամյա շրջանի ավարտին
փոխվում է նաև Արեգակի
մագնիսական դաշտի ուղղու
թյունը:
Ո՞րն է ակտիվության դրսևոր
ման իմաստը և ինչ դեր ունի այն
տիեզերական մարմինների կյան
քում: Ինչո՞ւ է Բնությունը որոշ
օբյեկտներ օժտել ակտիվության
հատկությամբ, իսկ մյուսներին
գրկել դրանից: Թ֊ Մ իրականու
թյունն այլ է, և մենք մարդկային
գոյության կարճ ընթացքում
վկան ենք ակտիվություն ցուցա
բերող օբյեկտների միայն մի

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱ ՏԻԿԱԿԱՆ
փոքր մասի «չարությունների»,
իսկ իրականում այդ բոլոր օբ
յեկտներն էլ անցնում են բռնկման
փուլով: Բռեկումային ակտիվու
թյունն, օրինակ, ի սկզբանե
համարվում է աստղային տարօ
րինակություն: Սակայն մանրակըրկիտ հետազոտությունները
ցույց տվեցին, որ փոքր զանգվա
ծով բոլոր աստղերե իրենց երի
տասարդության վաղ փուլերում
անպայման անցնում են բռնկումային ակտիվության փուլով:
Ուրեմն' նորից ու նորից ենք
վերադառնում այն հարցին, թե
որն է ակտիվության դերը տիեզե
րական օբյեկտների կյանքում'
սկսած ատոմային միջուկներից
մինչև, գալակտիկաներն ու դրանց
վիթխարի համակարգերր, ան
գամ մինչև Տիեզերքը' որպես
մարդու կողմից ուսումնասիրվող
եզակի ամբողջություն:
Բյուրականի աստղադիտա
րանի ստեղծման օրվանից հայ
աստղագետների առանձնահա
տուկ ուշադրության կենտրոնում
են եղել տիեզերական մարմին
ների ակտիվության տարատե
սակ դրսևորումներր: Դրա հիմ
նական պատճառն այն է, որ
ակտիվության փուլում օբյեկտը
արագ փովւոխություններ է ցու
ցադրում, ինչր հնարավորություն
է տալիս եզրակացություններ
անել էվոլյուցիայի գլխավոր ուղ
ղության վերաբերյալ: Բանն այն
է, որ տիեզերական հիերար
խիայի տարբեր մակարդակներին
պատկանող բոլոր օբյեկտները
շատ ավելի երկար կյանք ունեն,
քան առանձին անհատները և
մարդկությունն ընդհանրապես:
Գիտնականները նույնիսկ երկա
րատև. դիտումների ընթացքում ի
վիճակի չեն տեսնել այդ օբ
յեկտների էվոլյուցիայի հետ կապ
ված փովտխություեևերը, որոնք
տևում են միլիոնավոր կամ
տասնյակ միլիոնավոր տարիներ:
Այլ բան են ակտիվության դրսեվորման փուլերում տեղի ունեցող
փովտխությունները, որոնք ավե
լի արագ բնույթ ունեն և կարող են
գրանցվել ժամանակակից սար
քերով:
Օրինակ' գիտության մեջ
հայտնի բյուրակաեյան տեսա
կետը պնդում է, որ Տիեզերքում

էվոլյուցիայի հիմնական զործրնթացևերը տանում են դեպի ևյութի
միջին խտության նվազման,
աստղերե ու միգամածություն
ներն առաջանում են շատ ավելի
խիտ նյութից, այնինչ դասական
տեսություններր հակառակն եև
պնդում: Այդ իմաստով այն
երևույթներր, որոնք հնարավո
րություն են տափս կարճ ժամա
նակահատվածում տեղեկութ
յուններ ստանալ գործընթացների
ուղղվածության մասին, չափա
զանց կարևոր են այդ երկու
տեսակետեերի մեջ ընտրություն
կատարելու իմաստով:
Երբ խոսք է գնում ակտի
վության մասին, առաջին հերթին
քննարկման նյութ են դառնում
ակտիվության արտաքին դրսեվորման ձևերը: Կրկին խոսքը
վերաբերում է տիեզերական հիե
րարխիայի բոլոր մակարդակների
մարմիններին: Գիտությունը բա
վականին տեղեկատվություն է
կուտակել այն մասին, թե ինչպես
են ընթանում ակտիվության
դրսեորումերը' սկսած ատոմային
միջուկներից մինչև աստղեր և
գալակտիկաներ: Սակայն երբ
հարց է առաջանում, թե ինչու են
տիեզերական այդ մարմիևևերը
ակտիվություն ցուցաբերում, պա
տասխանները դառնում են շատ
ավելի ժլատ ու իրարամերժ:
Բյուրականում միշտ իշխել է
այն տեսակետը, որ ակտիվու
թյունը տվյալ մարմնի անհատա
կան հատկությունն է, որր եղել է
վիկտոր Համբարձումյանի' ակ
տիվության վերաբերյալ ուս
մունքի հիմքր: Դա նշանակում է,

որ ակտիվությունը պայմանա
վորող էներգիայի աղբյուրները
պետք է փնտրվեն այդ մարմնի
եերսում: Ոչ ոք այդ պնդման
վերաբերյալ կասկած չի կարող
ունենալ, երբ խոսքր վերաբերում
է, օրինակ, ատոմային միջուկ
ներին: Հայտեի է, որ արտաքին
որևէ ազդակ շատ քիչ կարող է
ազդել դրաևց ռադիոակտիվ
տրոհման հատկությունների
վրա: Նույնր վերաբերում է նաև
Երկիր մոլորակին, որի ակտի
վության հիմնական ձևերը'
երկրաշարժերն ու հրաբուխները,
կապված են Երկրի ներքին կա
ռուցվածքի և այնտեղ տեղի
ունեցող փոփոխությունների
հետ: Եթե նույնիսկ գոյություն
ունեն այդ երևույթներր գրգռող
արտաքին ազդակներ, միևնույն է,
ակտիվության էներգիան մեր
մոլորակի ներքին էներգիան է,
որն ազատվում է նշված ձևերով:
Մ եզ առավել մոտ գտնվող
տիեզերական մարմինների թվում
ա կ տ ի վ ո ւթ յա ն բա զմ ա զա ն
ձևերով է օժտված Արեզակր, և
նրա ակտիվությունր նույնպես
արդյունք է ներքին ֆիզիկական
հատկությունների:
Սակայն ակտիվությաև ամենահուժկու դրսևորումեերր դիտ
վում եե գալակտիկաների միջուկ
ներում, որոնցից առաքվող էներ
գիայի քանակն անհնար է համե
մատել մեր բանականությանն
ընկալելի որևէ մեծության հետ:
Ոստ բյուրա կա եյա ն միաս
նական տեսակետի' այդ էևերգիայի առաքումը ևս արդյունք է
միջուկներից նյութի և ճառա- ►
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► գայթման հսկայական չսւփաբաժիեեերի արտանետման: Ի
տարբերություն տիեզերածնա
կան ավանդական վարկածների
կողմնակիցների, հայ աստղա
ֆիզիկոսներն այն կարծիքին են,
որ արտանետված նյութը շատ
հաճախ բավական է նոր գալակ
տիկաներ ձևավորելու համար,
որոնք, իհարկե, մայրական գա
լակտիկային էապես զիջում են
իրենց զանգվածով:
Դասական մոտեցման կողմնակիցներր սկգրում կարծում էին,
որ գալակտիկաների միջուկները
չեն կարող որևէ ակտիվություն
ցուցաբերել: Իսկ երբ ակնհայտ
դարձավ, որ հնարավոր չէ
անտեսել այդ ակտիվությունր,
նրանք ստիպված էին դիտողա
կան արդյունքներր հարմարեցնել
տիեզերածնական հայտնի վար
կածներին: Ակտիվության ժամա
նակ էներգիայի խոշոր քանակ
ների արտազատումն, օրինակ,
համարվում է միջուկների վրա
ներանկող (միջուկի ձգողական
դաշտում ակրեցիայի հետե
ւանքով միջուկի վրա թափվող)
արտաքին նյութի ճառագայթում:
Այսպիսով, արտազատվող էներ
գիան, ըստ այդ մոտեցման,
արտաքին նյութի էներգիան է,
որն արագացել է գալակտիկայի
միջուկի ձգողական դաշտում:
Դա, ինչպես կարելի է տեսնել,
բացարձակապես ոչ մի ընդհան
րություն չունի միջուկների ակտի
վության վերաբերյալ Բյուրակա
նում ձևավորված տեսակետի հետ
և, խիստ ասած, ընդհանրապես
իմաստախեղում է մարմինների
ներքին ակտիվության գաղափարր:
Մյուս կողմից, փորձելով հաս
Գ ԻՏՈՒԹ ՅՍՆ ԱՇհյԱՐՃՈՒմ

կանալ ֆիզիկական գործրնթացների ընդունվող հաջորդակա
նությունդ, կարելի է եզրակացնել,
թե որն է ակտիվության էներգիա
յի աղբյուրը այս կամ այն մոտեց
ման դեպքում: Զստ դասական
տիեզերաբանության' նյութի
առաջացման և Տիեզերքի առ
այսօր շարունակվող լայնացման
էներգիայի աղբյուրը սկզբնական
Մեծ Պայթյունն է1: Այդ լայնացու
մը, ինչպես հայտեի է, նկարագր
վում է Հաբլի պարզ առնչու
թյամբ' у=Нг, որտեղ V ֊ն մեզանից
հեռավորության վրա գտնվող գա
լակտիկայի հեռացման արագու
թյունն է, իսկ Н -ը կոչվում է Հսւբլի
հաստատուն: Առնչությունը թույլ
է տալիս իրարից տարբերվող եր
կու մեկնաբանություն անել:
Կարելի է այն ձևակերպել հե
տևյալ կերպ, որքան հեռու է
գալակտիկան, այնքան ավելի
արագ է այն հեռանում: Սակայն
1Մեծ Պայթյունի վերաբերյալ ավե
լի մանրամասն տես «Գիտության
աշխարհում» հանդես, N 2, էջ 26,
Ռ.Ավազյաե, Ա.Սսւհարյան «Տիեզեր
քի ընդարձակման մասին արդի
պատկերացումները»:
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այն կարող է մեկնաբանվել նաև
պատճառահետեւանքային հակա
ռակ հաջորդականությամբ, այն է'
որքան արագ, այնքան ավելի
հեռու: Չնայած առաջին հայաց
քից այդ երկու ձևակերպումներր
թվում են նույնական, իրականում
շատ կարևոր տարբերություններ
ունեն:
Այսպիսով' եթե լայնացումը
Սեծ Պայթյունի հետևանքն է,
նշանակում է' այդ նույն աղբյուրի
էներգիան է ապահովում նաև
ներանկող նյութի ճառագայ
թումդ: Թե որքանով է դա համա
պատասխանում իրականությա
նը, ոչ ոք այսօր չի կարող գնա
հատել ու նաև ապացուցել իր
տված գնահատականի հավաս
տիությունը: Իրականում այս
ամենի պարզաբանումը այսօր
գտնվում է գիտության ամենաառաջավոր սահմանագծի վրա, և
շարունակում են հետազոտվել
այդ տեսության ինչպես առավելություններր, այնպես էլ ակն
հայտ թերությունները:
Ընդհանրապես Տիեզերքի լայ
նացման վերաբերյալ մեր պատ
կերացումների ձևավորումր տեղի
է ունենում դետեկտիվ պատմութ
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յան բովանդակության դասական
զարգացման կանոններին համա
պատասխան: Եվ այդ իսկ պատ
ճառով մինչ օրս էլ դեռ վերջնա
կանապես պարզ չէ, թե քննարկ
վող մեխանիզմներից հատկապես
որն է պատասխանատու այդ
լայնացման համար: Այդ խնդիրն
առավել 1ւս բարդացավ, երբ ար
ձանագրվեց անցյալ հարյու
րամյակի վերջերի խոշորագույն
հայտնագործությունը' Տիեզեր
քի լա յնա ցմա ն ա րա գա ցող
բնույթի բացահայտումը, որր տե
ղի ունեցավ 1998-99 թվական
ներին: Որպեսզի հասկանալի
դառնա, թե որքան խճճված է այդ
դետեկտիվը, նշեևք, որ 1997-ին
հայտնի տիեզերաբան Ալան
Սենդիջը, որպես 21-րդ դարի
աստղաֆիզիկայի կարևորա
գույն խնդիրներից մեկր, նշում էր
Տիեզերքի լայնացման դան
դաղման գործակցի որոշումը: Եվ
ճակատագրի հեգնանքով հաջորդ
տարվանից սկսեցին լույս տեսնել
աշխատանքներ, որոնք վկայում
էին, որ Տիեզերքի րնդարձակումր
ոչ միայն չի դանդաղում, այլ,
ընդհակառակն, արագանում է:
Բայց սա միակ խաբկանքը չէր,
որով Բնությունն իր կատակներն
էր պարտադրում գիտնական
ներին: Իրականում այն սկսվել էր
շատ սւվեփ վաղ, բայց այդ մասին
առանձնապես շատ չէր խոսվում:
Բանն այն է, որ ըստ իշխող
տեսության' տիեզերաբանական
լայնացումր պետք է տեղի ունե
նար այն մասշտաբներում, որոն
ցում նյութի բաշխումը կարելի է
համարել քիչ թե շատ համասեռ:
Ասենք, մոլորակային համա
կարգի մասշտաբներում, ինչպիսիճ Արեգակի համակարգն է,
որևէ համասեռության մասին
խոսք լինել չի կարող: Այստեղ
նյութի 98 տոկոսը կենտրոնացված է Արեգակի մեջ, իսկ մնացածի զգալի մասը' առանձին
մոլորակներում: Նման համասե
ռություն չկա նաև Գալակտիկայի
կամ գալակտիկաների խմբերի
չափերին համապատասխանող
մասշտաբներում: ժամանակա
կից պատկերացումներով նյութի
բաշխվածությունը կարելի է հա
մասեռին մոտ համարել 200ՅՕՕՄպկ և ավեփ մեծ մասշտաբ

ներում: Սակայն լայնացման երե
վույթը անցյալ դարի երրորդ
տասնամյակի վերջին հայտնա
բերվել է մեկ կարգով ավեփ փոքր
հեռավորությունների համար,
իսկ մեր օրերում ցույց է տրվել, որ
լայնացման հսւբլյան (այդպես է
կոչվում հայտնաբերողի' էդվին
Հաբլի պսւտվին) օրենքը ճիշտ է
նաև 1-2 Սպկ հեռավորություն
ների համար: Իսկ ո՞րն է այն
ներքին սահմանը, որից ավեփ
փոքր մասշտաբներում լայնաց
ման այդ օրենքը չի գործում: Եվ
ավելին, կա՜’ արդյոք սահման, որ
տեղ գործ կունենանք համընդհա
նուր լայնացման երևույթի հետ,
որը որևէ առնչություն չի ունենա
Մեծ Պայթյունի գաղափարախո
սության հետ:
Փոքր մասշտաբներում այն
պիսի աննշան երևույթը, ինչպիսին հսւբլյան լայնացումն է, անա
սելի դժվար է հայտնաբերել: Դրա
նում կարող ենք համոզվել պարզ
թ վ ա բա ն ո ւթ յա մ բ' կապված
Հաբլի հաստատունի հետա
զոտության հետ: Վերցնենք,
օրինակ, այդ հաստատունի առա
վել գործածվող արժեքը, որը
հավասար է 75 կմ/վրկ մեկ
մեգապարսեկում: Դա նշանակում
է, որ յուրաքանչյուր մեգապարսեկով հեռանալիս փոխադարձ
հեռացման արագությունն աճում
է 75 կմ/վրկ-ով: Եթե տեղադրենք
հեռավորության միավորներ
հանդիսացող կիլոմետրի և մեգա-

պարսեկի հարաբերությունը,
ստացված թիվր ցույց կտա, թե
մեկ վայրկյանում որքանով է
փոխվում միավոր երկարու
թյունը: Ստացված թիվը բազ
մա պ ա տ կելով տարվա մեջ
վայրկյանների քանակով, կստա
նանք նույն մեծությունը' հաշվ
ված մեկ տարվա համար: Այն
հավասար է 7.6x10 й: Արեգակի
հեռավորության համար այն կազ
մում է մոտավորապես 11մետր,
իսկ Լուսնի հեռավորության
համար' Յսմ: Հասկանալի է, որ
այդպիսի փոփոխությունների
հայտնաբերման համար պա
հանջվում են գերճշգրիտ հետա
զոտություններ:
Նշված փոփոխություններից
առավել մանրակրկիտ ուսումնա
սիրված է Երկիր-Լուսին զույգի
հեռավորության աճը: Սկզբից
այն ուսումնասիրվում էր Լուսնի
երկրաշուրջ պտույտի տևողութ
յան չափման հիման վրա: Ոստ
Կեպլերի երրորդ օրենքի' եթե
մեծանում է որևէ ծանրության
կենտրոնի շուրջը պտտվող մարմ
նի ուղեծրի շառավիղը, ապա
աճում է նաև նրա պտտման
պարբերությունր: Ուստի' հնա
րավորություն չունենալով ուղ
ղակի չափել Լուսնի հեռավորու
թյունը, այդ բանը կատարվում է
նրա պարբերության ճշգրիտ
չափման միջոցով: Նման չափում
ների հիման վրա 1979թ. համար
վում է, որ Լուսինը Երկրիցն
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►տարեկան հեռանում է 2.9սմ: 80ականներին սկսվեց Լուսնի լազե
րային հեռաչափումը, և արդեն
1988-ին հայտնի էր, որ Լուսնի
հեռացման արագությունը համե
մատաբար ավեփ մեծ էր և կազ
մում էր 3.7±0.2սմ մեկ տարում: Մի
քանի տարի անց ճշտությունն
աճեց ես երեք անգամ և արագու
թյան էլ ավեփ ճշգրտված արժեքը
կազմեց 3.82±0.07սմ/տարի:
Այսինքն' այսօր որևէ կասկած
չի կարող փնել, որ Լուսինն իսկա
պես հեռանում է, իսկ նրա հեռաց
ման արազությունր չափված է մեծ
հուսալիությամբ: Սակայն Լուսնի
հեռացումր երբեք չի կապվել Տիե
զերքի հսւբլյան լայնացման հետ,
այլ միշտ մեկնաբանվել է ֆիզի
կական ավելի ծանոթ մեխանիզ
մի օգնությամբ: Ինչպես հայտեի
է, Լուսնի ձգողության ազդեցութ
յա ն տակ համաշխարհային
օվկիանոսի ջրերը կարծես թե
հոսում են Երկրի օրական պտույ
տի հակառակ ուղղությամբ' առա
ջացնելով մակընթացություններ
և տեղատվություններ: Այդ հա
կառակ հոսքը, ըստ շատ գիտնա
կանների կարծիքի, դանդաղեց
26
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նում է Երկրի օրական պտույտը'
պակասեցնելով նրա պտտական
մոմենտր: Հենց այդ մոմենտն էլ,
ըստ համապատասխան վար
կածի, վտխանցվում է Լուսեին,
ավելացնում նրա մոմենտը և
առաջացնում Լուսեի աստիճա
նական հեռացում:
Այն, որ Երկրի պտույտը դան
դաղում է, նույնպես բավականին
լավ ստուգված փաստ է: Միայն
թե այստեղ ևս ամեն ինչ այդքան
պարզ չէ: Երեք տասնամյակ
առաջ համարվում էր, որ Երկրի
օրը մեկ հարյուրամյակի ընթաց
քում երկարում է մոտ 3.5 միլիվսւյրկյանով: Այսօր ընդունված է,
որ օրվա տևողությունը մեկ
հարյուրամյակում ավելանում է
ընդամենը 1.8 միլիվայրկյաեով:
Իսկ Երկրի դանդաղման այս թա
փը բավարար չէ Լուսեի հեռաց
ման դիտվող արագությունը բա
ցատրելու համար: Եթե Երկրի
կորցրած անկյունային մոմենտը
Լուսեին է վտխանցվում նույնիսկ
ստաեց որևէ կորուստների, այն
կարող է ապահովել ոչ ավեփ, քաե
տարեկան ընդամենը 3.26սմ
հեռացում:
Տասնամյակներ առաջ, երբ
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Երկրին վերագրվում էր պտտա
կան մոմենտի ավեփ մեծ կո
րուստ, իսկ 1յււսեին' ավեփ վտքր
հեռացման արագություն, նշված
մեխանիզմը թույլ էր տափս հեշ
տությամբ մեկնաբանել Լուսնի
դիտվող հեռացման արագութ
յունը: Բայց չավաւմների ճշտութ
յան աճին զուգրնթաց տեղի
ունեցավ նոր դրամա, որպիսիք
բավականին շատ են գիտության
պատմության մեջ: Պարզվեց, որ
Երկրի կորցրած պտտական
մոմենտը բավարար չէ Լուսնի
դիտվող արագությունն ապահո
վելու համար: Այս խնդրով զբաղ
վող բոլոր գիտնականները հրա
շալի գիտակցում են այդ բանը և
ազնվորեն նշում, որ մոտ 25տոկոս
պտտական մոմենտի պակաս կա,
որը ոչ մի կերպ չի հաջողվում
լրացնել: Ուրեմն' ի1ւչ պետք է
ձեռնարկի գիտությունն այս դեպ
քում: Ողջախոհությունը պնդում
է, որ անհրաժեշտ է փորձարկել
եաև այլ ֆիզիկական մեխանիզմ
ներ, որպեսգի հնարավոր փնի
դուրս գալ այդ ճգնաժամից: Սա
կայն որոՆք կարող եե փնել այդ
մեխանիզմներր:
Եվ կրկին հարց է առաջանում,
իսկ ինչո՞ւ չքննարկել հսւբլյան
լայնացումր: Չէ՛ որ հայտնի չէ, թե
որտեղ է այե ներքին սահմանը,
մինչև ուր գործում է լայնացման
այդ օրենքը: Վաղուց արդեն այե
հեռացել է տեսական սահմանից:
Իսկ եթե այս խնդրում այդ
մեխաեիզմր դրական արդյունք
տա, ապա դրանով կարելի կլինի
նաև փաստել հսւբլյան լայնաց
ման առկայությունը փոքր մասշ
տաբներում: Միակ բանը, որ գիտ
նականների մեծ մասին թույլ չի
տալիս նույնիսկ մտածել այդ
մասին, մտածողության իներցի
ան է, այե պատկերացումների
ազդեցությունը, որոնք ձևավոր
վել են իշխող տեսությունների
ազդեցությաե տակ:
Փորձելով ազատվել այդ իներ
ցիայից և հաշվելով, թե որքան
պետք է հեռանար Լուսինը Երկ
րից, եթե գործեր հսւբլյան լայնացումր, ստացվում է, որ այդ
արագությունը պետք է լիներ
տարեկան 2.92սմ: Սա ավելի
փոքր է, քաե մակընթացային
մեխանիզմի հետևանքով Լուսնի
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հեռացման արագությունը: Իսկ
մակընթացային էֆեկտի զուգակ
ցությամբ այդ արագությունն
ստացվում է դիտվածի համեմա
տությամբ շատ մեծ' տարեկան
6.18սմ: Դա էլ արդեն չափից շատ
ավելի մեծ է և, նշանակում է'
կրկին անընդունելի է:
Բայց պարզվում է, որ փակու
ղուց դուրս գալու ուղին նույն
մեխանիզմի ավելի հետևողական
կիրառումն է: Եթե մենք ընդունում
ենք, որ Երկիր-Լուսին հեռավո
րության վրա է ազդում հաբլյան
լայնացումը, ապա ի՞նչն է խանգա
րում, որ նույն բանը վտրձարկենք
նաև Երկրի չափերի վրա, այ
սինքն' հաշվի առնենք նաև Երկրի
չափերի փոփոխությունը, որը
նույնպես կարող է տեղի ունենալ,
եթե լայնացումը համընդհանուր
բնույթ ունի: Առավել ևս, որ
սրանից գրեթե կես դար առաջ
բոլորովին այլ' պալեոաշխարհագրության մեթոդներով չափվել
էր Երկրի լայնացման արագութ
յունը, որն ստացվել էր 0.5մմ մեկ
հարյուրամյակում:
Այդ բանը դժվար չէ անել, և
պարզ հաշվարկից հետո ստա
նում ենք, որ Երկրի շառավիղը
տարեկան պետք է աճեր 0.48մմ,
եթե մեր մոլորակր ենթարկվեր
տիեզերական համընդհանուր
լայնացմանը: Ինչպես տեսնում
ենք, ստացված թիվը համընկնում
է հիսնամյա չափման արդյունք
ների հետ, ինչը հույս է ներշնչում,
որ ստացված արդյունքը համա
պատասխանում է իրականութ
յանը: Սակայն այդ դեպքում
պետք է հաշվի առնել, որ պտտվող
գնդաձև մարմինը շառավղի մե
ծացման պարագայում պետք է
դանդաղեցնի իր պտույտը, ինչը
նույնպես հետևում է պտտական
մոմենտի պահպանման օրենքից:
Նկատի առնելով նաև Երկիր
մոլորակի խտության փոփո
խությունը կենտրոնից դեպի
մակերևույթ' կարելի է փաստել,
որ լայնացման հետևանքով
Երկրի պտույտր դանդաղում է մեկ
հարյուրամյակում 1.3 միլիվայրկյանով' 0.5միլիվայրկյանով պա
կաս, քան ցույց են տափս ժամա
նակակից չափումները: Այսինքն'
մնացորդային 0.5 միլիվայրկյան
դանդաղումն է միայն, որ տեղի է

ունենում մակընթացային մեխա
նիզմի հաշվին: Իսկ այդ 0.5
միլիվայրկյանին համապատաս
խանող պտտական մոմենտը
թույլ է տալիս Լուսնին հեռանալ
տարեկան 0.9սմ:
Այսպիսով' հաբլյան լայնաց
ման շնորհիվ Լուսինը մեզանից
հեռանում է տարեկան 2.92սմ, իսկ

մակրնթացային մեխանիզմով'
ևս 0.9 սմ: Երկու ֆիզիկական
մեխանիզմների համատեղ «ջան
քերով» Լուսինը Երկրից տարե
կան հեռանում է 3.82սմ' ճիշտ այն
մեծությամբ, որն ստացվել է
Լուսեի լազերային հեռաչափման
շնորհիվ: Բացարձակապես տար
բեր եղանակներով չափված չորւփ

աՏՆԱԲԵՐՎԵԼ է
ԱՆ2ՈՍԿԱՆԱ1Ի
ԲՆՈՒՅԹԻ
ЗП И Ш Ы >Ь9 ПНЭ

Նորագույ ե հետազոտություն
ների արդյունքում ստացվել են
սենսացիոն տվյալներ' տիեզեր
քում իր բնույթով անհայտ նյութի
առկայության մասին: Երկրից 5
մլրդ լուսային տարիների հեռա
վորության վրա գրանցվել Է
գամմա ճառագայթման հզորագույն պայթյուն: Նրա ուժր համե
մատելի Է հազարավոր գալակ
տիկաների Էներգիայի հետ:
Աստագետների կարծիքով' պայ
թյունը տեղի Էունեցել սև խոռոչի
մոտ: Աղետի լուսանկարը հաղոր
դել Է «Ինտեգրալ» տիեզերական
նոր աստղադիտարանը:

Ամերիկացի աստղագետները
պնդում են, որ ստացել են Տիե
զերքում զուգահեռ նյութի գոյու
թյան ապացույցը: Նյութի ուսում
նասիրությունը տարվելու Է Հա
րավային Բևեռում տեղադրված
նորագույն աստղադիտակի օգ
նությամբ: Նախնական եզրակա
ցությունների համաձայն' տիե
զերքի ողջ Էներգիայի 95%-ը
ամփոփվում Է, այսպես կոչված,
«մութ նյութի» մեջ: Գիտնական
ներն ասում են, որ ավելի են
մոտեցել զուգահեռ աշխարհների
ֆենոմենի վերծանմանը:
Թարգմանեց Մելինե Սարգսյան
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մեծություններ, որոնք են գալակ
տիկաների արագությունների
չափման հիման վրա ստացված
Հաբլի հաստատունը, լազերային
հեռաչափմամբ չափված Լուսնի
հեռացման արագությունը, Արե
գակի խավարումների վիճակա
գրության հիման վրա հաշված
Երկրի օրական պտույտի դան
դաղման չափը և պալեոաշխարհագրության մեթոդներով ստաց
ված Երկրի լայնացման մեծու
թյունը, միմյանց հետ հիանալի
համապատասխանության մեջ են
մտնում, եթե ընդունում ենք, որ
հսւբլյան լայնացումը համընդհա
նուր բնույթ ունի և առկա է բոլոր
մասշտաբներում: Այդ դեպքում
լուծվում է նաև Լուսնի չափից
դուրս արագ հեռացման խնդիրը,
որը ոչ մի կերպ հնարավոր չէր
լինում բացատրել դասական մո
տեցումների շրջանակներում:
Ի՞նչ է նշանակում սա. բնութ
յան խորամանկ կատակներից ես
մե՞կը, թե՞ ծանրակշիռ փաստ, որր
վկայում է համընդհանուր լայ
նացման մեխանիզմի օգտին:
Հարցի ճշգրիտ պատասխանից
շատ բան է կախված: Առաջին
հերթին կախված են մեր հիմնա
րար պատկերացումները Տիեզեր
քի ու նրա էվոլյուցիայի մասին:
Եթե ամեն ինչ ճիշտ է, ե տեղի ունի
համընդհանուր համասեռ լայնա
ցում, որր բոլոր մասշտաբների
համար տրվում է Հաբլի օրենքով
ու Հաբլի գործակցի միևնույն
արժեքով, ապա մենք միանգամից
հանգում ենք արագացող լայնաց
ման այսօր արդեն հայտնի գաղա
փարին:

28

ԳԻՏՈՒԹՅԱ Ն ԱՇԽԱՐՃՈՒՍ

Իսկապես, այսօր փաստերր
վկայում են, որ մի քանի մեգապարսեկից մինչև մի քանի հազար
մեգապարսեկ հեռավորություն
ների համար Հսւբլի հաստատունը
միևնույն արժեքն ունի: Դա նշա
նակում է, որ վերջին մի քանի
միլիարդ տարվա ընթացքում այդ
հաստատունը փովտխություն չի
կրել: Ուրեմն ճիշտ է Հաբլի
օրենքի այե մեկնաբանությունը,
որր պնդում է' որքան հեռու,
այնքան արագ: Իսկ դրանից ան
միջապես հետևում է, որ Տիեզեր
քին պատկանող երկու կետերի
(մարմինների) հեռացմանը զու
գընթաց աճում է նաև նրանց
փոխադարձ արագությունը (այ
լապես Հաբլի օրենքը պարզապես
գոյություն չէր ունենա), այսինքն'
յուրաքանչյուր կետ մյուսներից
հեռանում է աճող արագությամբ
և հետևապես' որոշակի ուժի ազ
դեցության տակ:
Ուժի գոյությունը, որր ազդում
է նաև փոքր մասշտաբներում,
կարող է էապես վախել մեր պատկերացումները տիեզերական
մարմինների ակտիվության տար
բեր դրսևորումների վերաբերյալ:
Նախ նշենք, որ մարմիններն
իրարից վանող այդ ուժը, ինչպես
նաև հսւբլյան արագությունր, ու
ղիղ համեմատական է մարմին
ների հեռավորությանը: Չնայած
այե բնորոշող համեմատաբա
նության գործակիցը շատ փոքր է,
հեռավորության մեծացմանը զու
գընթաց այն վիթխարի չափեր է
ընդունում: Ավելին, հիշենք, որ
մեզ հայտեի ձգողական բոլոր
ուժերը' գրավիտացիաե, կուլոնյան ուժերը, միջուկային ուժերը
նվազում են վւոխազդեցությաեը
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մասնակցող մասնիկների հեռա
վորության քառակուսուն համե
մատական կամ ավեփ արագ: Իսկ
համընդհանուր լայնացումը պայ
մանավորող ուժն, ընդհակա
ռակն, աճում է մասնիկների
հեռավորության մեծացման հետ:
Դա նշանակում է, որ ժամանակն
աշխատում է այդ վերջին ուժի
օգտին, այե գնալով ավեփ ու
ավեփ է հզորանում' կատարելով
աշխատանք և տիեզերական
մարմինների մեջ կուտակելով
դրական էներգիա, որի ավելցուկը
լուրջ սպառնալիք է այդ մար
մինների հետագա գոյության հա
մար: Որպեսզի պահպանի իր
գոյությունը, յուրաքանչյուր տիե
զերական մարմին իր կյանքի
տարբեր փուլերում պետք է
ազատվի կուտակված ներքին
էներգիայի ավելորդ քանակնե
րից, ինչը և մենք համարում ենք
ակտիվության դրսևորումներ:
Այսօր աստղաֆիզիկան շա
րունակում է արագացող թափով
նորանոր տվյալներ կուտակել
տիեզերական օբյեկտների ֆիզի
կական հատկությունների վերա
բերյալ: Այդ տվյալները շարունակ
ստիպում են վերանայել տեսա
կան մոդելների հիման վրա կա
ռուցված մեր պատկերացումնե
րը, նորից ու նորից ապացուցելով,
որ աստղաֆիզիկան առաջին
հերթին դիտողական գիտություն
է, և մեր կողմից կատարվող տե
սական բոլոր ընդհանրացումներր պետք հաշվի առնեն դիտում
ների արղյուեքներր: Գիտնական
ները պարտադրված են շարու
նակ լուծել Բնության առաջա
դրած ռեբուսներր, միշտ գիտակ
ցելով նաև, որ Բնությունը շատ
ավելի բազմազան ու անսպասելի
է, քաե կարելի է երևակայել...■

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱ ՏԻԿԱԿԱՆ

ԿՏՐՈՒԿ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ
ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ
ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ
ՄԱՆՐԱՉԱՓԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ
Պենսիլվանիայի հա
մալսարանի հետազոտալները հայտնել են, որ իրենց
հաջողվել է լուրջ քայլ կա
տարել ածխածնային նանոխողովակների հիման
վրա կիսահաղորդչային
միկրոսխեմաներ ստեղ
ծելու գործում:
Միկրոէլեկտրոնիկայում նանոխողովակների
կիրառման լայն հնարա
վորությունների մասին
վաղուց է խոսվում: Սա
կայն հետազոտողների
գլխավոր հիմնախնդիրե
առաջվա պես մնում է
սիլիցիումային տակդիրի
վրա նանոխողովակներ
աճեցնելու բարդությունդ:
Պենսիլվանիայի համալ
սարանի ֆիզիկոսներր
որոշեցին գնալ ուրիշ ճա
նապարհով: Նանոխողովակները սիլիցիումի
վրա աճեցնելու վտխարեն,
նրանք որոշեցին սիլի
ցիումն րնկղմել նանոխողովակային «լուծույթի»
մեջ: ճիշտ այնպես, ինչպես
պաղպաղակը հեղուկ շոկո
լադի մեջ են ընկղմում:
Անշուշտ, նախքան այդ
գործողությունը տակդիրը
պետք է հատուկ կերպով
մշակվի, որպեսզի նանոխողովակները կպչեն նրան
միայն անհրաժեշտ տեղե

րում' ստեղծելով էլեկտրա
կան շւլթա: Բուն «լուծույթր» նույնպես ենթարկ
վում է հատուկ մշակման,
նրանից հեռացվում են մե
տաղական նանոխողովակները, ինչպես նաե չա
փազանց մեծ տրամագծի
նմուշներր ե զանազան աղ
բը' ածխածնի ատոմների
շղթաները ե կատալիզա
տորների մնացորդները:
Խառնուրդներից «լու
ծույթի» մաքրման խնդիրը
լուծվել է օդաթթվային
բաղնիքի օգնությա մբ,
«լուծույթը» տաքացվում է
խոնավ օդում որոշ թթու
ների ներկա յությա մբ,
ապա մագնիսական դաշ
տերի օգնությամբ կատար
վում է նանոխողովակների
և խառնուրդների զատում:
Պատրաստված զանգ
վածի մեջ րնկղմվում է սո
սնձով պատված սիլիցի
ումի տակդիրը, որին սոսրնձվում են նանոխողովակները, որից հետո ավե
լորդ նանոխողովակները
լվացվում են սոսնձի հետ
մեկտեղ: Պենսիլվանիայի
համալսարանում մշակված
տեխնոլոգիան կարող է
օգտագործվել նանոխողովակային միկրոսխեմա
ների զանգվածային ար
տադրության համար:

Թ-արգմաեեց Սնլինե Սարգսյաեը
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տանի ուսանողների թիմր հաղ
թանակ տարավ ճապոնիայում
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«Մայկրոսոֆթ» րնկերության
կազմակերպած «Երևակայութ
յուն - 2005» կոմպյուտերային
մրցույթում, որն անցավ «Պատկե
րացրու մի աշխարհ, ուր տեխ
նոլոգիաները ջեջում են սահման
ները մարդկանց միջև» բնաբա
նով: Եզրափակիչ փուլում Իոկոհամա քաղաքում հավաքվեցին
1.900 մարդ 90 երկրեերից, որոնք
հաղթել էին տարածքային մր
ցույթներում: Հիմնական անվա
նակարգում' «Ծրագրային ապա
հովման մշակում», հաղթեց Ռու
սաստանի թիմը, որը բաղկացած
էր Մոսկվայի պետական համալ
սարանի և Մոսկվայի ֆիզիկա-

տեխնիկական ինստիտուտի 4
ուսանողներից: Հաղթողները
մշակել էին մի ծրագիր, որը
հնարավորություն է տափս մոլո
րակի տարբեր ծայրերում գտնվող
երաժիշտներին, օգտագործելով
իետերեետին և էլեկտրոնային
տեսախցիկներին միացված կոմպյուտերները, անցկացնել համա
տեղ ելույթներ կամ երաժշտու
թյուն ձայնագրել: Ռուսաստանի
թիմը ներկայացրեց իր ծրագիրը'
ցուցադրելով «Բ իթ լզ» խմբի
"Васк ա ՍՏՏ11" և Տոն Լեենոնի
"1та§те" երգերի կատարումը
նշված եղանակով: Դւսհփճր ծա
փահարում էր հոտնկայս:

(ЗиАОКША գերմանական
ազգային մրցանակի կազմակեր
պիչները 20-րդ դարի մեծագույն
գիտնականներ են ճանաչել Հա
մաշխարհային ցանցի (\УогМ
\УЫе ^еЪ) ստեղծման հեղինակ
Թիմոտի Բերներս-Լիիե և հարա
բերականության տեսության հե
ղինակ Ալբերտ Այնշտեյնին:
Բրիտանացի Թ-իմոտի ԲերներսԼին 1976թ. ավարտել է Օքսֆորդի
համալսարանին կից Թագավո
րական քոլեջը և 1980-ականների
սկզբից աշխատել է ժեևի Տարրա
կան մասնիկների ֆիզիկայի
եվրոպական լաբորատորիայում
(СЕЙМ): Հենց СЕЮМ-ում է Բերներս-Լին ստեղծել \ \ ^ ^ - ի նախ
նական մանրակերտը: 1990 թվա
կանի աշնանը Բերներս-Լիի աջակցությամբ թողարկվեց աոա
ջին կայքը, որից հետո Համաշ
խարհային ցանցը ներառվեց
եւէշաշէ ծրագրի մեջ:
Վերջին մի քանի տարիների
ընթացքում Բերներս-Լին միան
գամից ստացել Է մի քանի խոշոր
պարգև: Այսպես, անցյալ տարվա

սկգբին
գլոբալ ցանցի
հայեցակարգի մշակման և դրա
միօրինակացման ոլորտում ձեռք
բերված մեծ վաստակի համար
նրան շնորհվել Է Բրիտանական
կայսրության շքանշանի ասպետի
կոչում: Կես տարի անց \\^\\^-ի
զյուտարարր արժանացավ МШет и т ТесЬпо1о§у Рпге առաջին մր
ցանակի' 1 մլն. եվրոյի չափով,
2005թ. հունվարին' 2004 թվա
կանի Մեծ բրիտանացու կոչ
մանը, իսկ այժմ դարձել Է
(ЗиАОКЮА մրցանակի դափ
նեկիր: Պարգևատրման արարո
ղությունը կայանալու Է հոկտեմ
բերի 3-ին' Արևելյան ու Արևմտ
յան Գերմանիայի միավորման
օրը:
Հատկանշական Է, որ ինքր'
Բերներս Լին, երբեք չի փորձել
վաստակել իր մեծագույն գյուտի
հաշվին: Հենց սկզբից նա դարձ
րեց \V\V\V տեխնոլոգիան հան
րամատչելի և, հավանաբար, դա Է
պատճառը, որ փորձարարական
նախագիծը վերածվեց միասնա
կան Համաշխարհային ցանցի:
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149ՈՒ է ԱՐԿՏՒԿԱն 1<Ա1Ի
ՏԱ*. ՔԱՆ ԱՆՏԱՐԿՏԻԿԱՆ
Չնայած երան, որ ամռանը
Անտարկտիկան մոտավորապես
7% ավելի շատ արեային տա
քություն Է ստանում, քան Արկտի
կան, վերջինիս կլիման զտպիորեն ավելի տաք Է, քան Հարավա
յին բևեռի շրջանում: Առաջին հա
յացքից տարօրինակ այդ երևույ
թը բացատրվում Էմի քանի պատճառներով: Դրանցից մեկն Է
Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիա
նոսի ազատ հաղորդակցությունը
Ատլանտյան օվկիանոսի հետ'
Գրենլանդիայի և Եվրոպայի հյու
սիսային վերջնամասի միջև րնկած րնդարձակ տարածության
վրա: Ատլանտիկայի տաք ջրերը,
այդ թվում նաև հզոր Գոլֆստ
րիմը, ազատ ներթափանցելով
արկտիկական սառույցների տակ,
հսկայական քանակությամբ տա
քություն եե փոխանցում Արկտի
կային, ինչի շնորհիվ նրա կլիման
զգալիորեն մեղմանում Է: Բացի
այդ, Հյուսիսային Սառուցյալ
օվկիանոս թափվող Եվրասիայի
և Հյուսիսային Ամերիկայի խո-

շորագույն գետերի աղազերծ
ված ջրերի հետ մեկտեղ Արկտի
կան կլոր տարի ստանում Է
տաքության լրացուցիչ քանակ,
որից զուրկ ԷԱնտարկտիկան:
Բայց անտարկտիկական ցրտի գլխավոր պատճառներից մեկր, թերևս, այն Է, որ Հարավային
բևեռի մոտ գտնվող մայրցամաքը
Երկրի վրա գոյություն ունեցող
բոլոր 6 մայրցամաքներից ամե
նաբարձրն Է: Անտարկտիկա

են սառույցի հաստ շերտով, որի
միջին հաստությունը կազմում Է
մոտավորապես 1800մ: Մինչդեռ
Կենտրոնական Արկտիկայում
Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիա
նոսի ջրատարածության սառցա
յին դաշտերի մակերեսի բարձրու
թյունը կազմում Է ընդամենը մի
քանի մետր, ինչը գործնականում
համապատասխանում Է ծովի
մակարդակին: Սիայե բարձրու
թյունների տարբերության հաշ-

մայրցամաքի միջին բարձրութ
յունը 2000 մ ավելի Էայ ն դեպքում,
երբ բարձրությամբ հաջորդ'
Եվրասիայի միջին բարձրութ
յունը ընդամենը մոտ 900 մ Է: Այդ
փաստը բացատրվում Է նրանով,
որ Աետարկտիդայի մայրցամա
քային հանքաշերտերը ծածկված

վին Աետարկտիդայում պետք Է
միջին հաշվով մոտ 13°Շ-ով ավելի
ցուրտ փնի, քան Արկտիկայում,
իսկ սսացագմբեթի գագաթին' 2528°Շ-ով, քանի որ օդի ջերմաստիճանր մթնոլորտում նվազում Է
6,5° С-ով' բարձրության ամեն մի
կիլոմետրի հետ:

ՀԱ Վ Ե Ր Ժ Ա Կ Ա Ն
ժամանակին հրաժարվելով
հավերժական շարժիչների վերա
բերյալ առաջադրված նախագ
ծերը քննարկելուց' Ֆրանսիայի
գիտությունների ակադեմիան
արգելակեց տեխնիկական առաջ
ընթացը' երկար ժամանակով
կասեցնելով զարմանալի մե
խանիզմների դասի երևան գալր:
Հավերժական ժամացույցը այդ
սարքերից Է: Այն լարել չպահան
ջող ժամացույց Է, որր ճակատա
գրի հեգնանքով այսօր արտա
դրվում Է հենց Ֆրանսիայում:
Դրանց համար Էներգիայի աղ
բյուր են օդի ջերմաստիճանի և
մթնոլորտային ճնշման տատա
նումները օրվա ընթացքում: Սիջավայրի փոփոխությունից կախ
ված' հատուկ «հերմետիկ պատ
յանը» թեթևակի շնչում Է: Այդ
շարժումները փոխանցվում են
շարժական զսպանակին' լա

Ժ Ա Մ Ա Ց Ո Ւ Ց Ց

րելով այն: Սեխանիզմը այնքան
նուրբ Է, որ ջերմաստիճանի
վտփոխություեն րնդամենը մեկ
աստիճանով ապահովում Է ժա
մացույցի աշխատանքը հետագա
երկու օրերի ընթացքում: Եթե
մեխանիզմը սարքին Է, այն
կաշխատի ճիշտ այնքան ժա
մանակ, որքան լույս Է
արձակում Արևը, և գո
յություն ունի Եր
կիրը, ա յսինքն'
մարդկային չա
փանիշներով,
գործնա կա 
նում հավեր
ժական Է:

Թարգմանությունները Սելիեե Սարգսյանի

ԳԻՏՈ ՒԹՅԱ Ն ԱՇԽԱՐՃՈՒՄ
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Հ Հ ԳԱԱ ԼԼ Լ Օ րբե լու

Հ Հ ԳԱԱ Լ.Ա. Օ ր բե լո ւ ա նվ.

ա նվ . ֆ ի զ ի ո լո գ ի ա յի
ինսւրիւրոււրի

ֆ ի զ ի ո լո գ ի ա յի ինսւրիւրոււրի

լա բորա ւրորիւսյի վա րիչ,
կենսա բա նա կա ն

գիւրությսւն գ ձ ո վ ւիոխ ւրնօրեն,
ա ռա ջա ւրա ր գիւրա կա ն
ա շխա ւրող, կենսա բա նա կա ն

գիւրությունների դոկւրոր:

գիւրությունների դոկւրոր:

Ո ւսումնա սիրությունների

Ո ւսումնա սիրությունների

ոլորւրը'

մա րդու և

կենդա նիների
օր գա ն ի զմ ի

ոլորւրը' մա րդու և
կենդա նիներ ի ֆ ի զ ի ո լո գ ի ա '
ն յա ր դ ա ֆ ի զ ի ո լո գ ի ա :

ջերմա կա րգա վորմա ն
ֆ ի զ ի ո լո գ ի ա :

ԱԱՈնԱՐՏՈՒն ԵՎ ՏԱՔԱՐՅՈՒՆ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՕԲԳԱնԻՅԱԻ 9էԲՍԱԿԱԲԳԱ4ՈՐԱԱն
ՖԻԼՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 1№1ՍԱնԻՅՍն1;ԲԻ էՎՈԼՅՈՒձԻԱՆ
Դեռ Արիստոտելը, ըստ օրգա
նիզմի ջերմակարգավորման առանձնահատկությունների, կեն
դանիներին բաժանել Էր երկու
խմբի' սառնարյունների ե տա
քարյունների: Անողնաշարավոր
ներից սառնարյունների խմբին են
պատկանում թեվտւկաթևավորների, կարծրաթևավորների, թա
ղանթաթևավորների և մի քանի
այլ դասերի ու կարգերի կենդանի
ները, ողնաշարավորներից' ձկների, երկկենցաղների, սողուն
ների դասերին պատկանող կեն
դանիները: Տաքարյուն կենդանի
ների խմբին պատկանում են
թռչունների և կաթնասունների
դասերի կենդանիները: Առանձ
նացվում Է նաև կենդանիների
երրորդ խումբը' տարաջերմ /հետերոթերմ/ կենդանիեերր, որոն
ցից են կրծողների, ձեռնաթևա
Գ ԻՏՈՒԹ ՅՍՆ ԱՇհյԱՐՃՈՒմ

վորների, պարկավորների և գի
շատիչների կարգերին պատ
կանող որոշ տեսակներ: Թռչուն
ների դասից հետերոթերմ են
կոլիբրիներր, ջրածիծառը և ու
րիշներ, որոնք օժտված են ձմե
ռային քնով:
Հարկ Է նշել, որ ժամանակա
կից գրականության մեջ սառնար
յուն և տաքարյուն տերմիններր
փոխարինված են համապատաս
խանաբար պոյկիլոթերմ' փոփոխաջերմ, և հոմոյոթերմ' մշտաջերմ, տերմիններով:
Մշտաջերմների մարմնի բար
ձր ու կայուն ջերմաստիճանն
անկախ Է միջավայրի ջերմաստի
ճանից, իսկ փովւոխաջերմ կենդանիներինր' րնդհակառակր
կախված Է միջավայրի ջերմութ
յան տատանումներից:
Հայտնի Է, որ կենդանական

№3,2005

աշխարհի Էվոլյուցիան ընթացել Է
պարզից դեպի բարդր: Այս տե
սակետից հարց Է ծագում, թե
ինչպես են Էվոլյուցիայի ընթաց
քում ձևավորվել փոփոխաջերմությունր և մշտաջերմությունր:
Եթե ընդունենք, որ Էվոլյուցիայի
րնթսւցքում թռչունեերր ծագել են
սողուններից, իսկ սողուններն Էլ
երկկենցաղներից, սրանք Էլ'ձկներից, ապա կարող ենք ենթադրել,
որ այսօրվա հոմոյոթերմ կենդա
նիները ծագել են պոյկիլոթերմ
կենդանիներից կամ, միգուցե,
դրանք միմյանցից անկախ են
ձևավորվել: Այս հարցի վերա
բերյալ ժամանակակից գրակա
նության մեջ կան տարակար
ծություններ, որոնք հետևանք են
այն բանի, որ այսօր հնարավոր չէ
մանրամասն ուսումնասիրել կեն
դանական օրգանիզմի ջերմա-

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
կարգավորման պատմական զար
գացումը, քանի որ երկրի երեսից
բնաջնջվել են պոյկիլոթերմ և
հոմոյոթերմ կենդանիների միջև
եղած անցուփկ ձևերը' արքիոպտերիքսը, ստեգոցեֆալները, դի
նոզավրները, թուրը և ուրիշներ:
Այդ իսկ պատճառով ջերմա
կարգավորման ֆիզիոլոգիայի
պատմական զարգացումը պետք
է նկարագրել նրա աոանձին մե
խանիզմների օնտոֆիլոգեեետիկ զարգացման առանձնահատ
կությունների և նրանց միջև եղած
փոխհարաբերությունների շարադրմամբ:
Շարադրելով ջերմակարգա
վորման ֆիզիոլոգիայի առանձին
մեխանիզմների պատմական
զարգացումր' հարկ է սկսել օրգա
նիզմում ընթացող նյութավտխանակության և էներգիայի փոխա
նակության էվոլյուցիայից: Այսօր
ապացուցված է, որ միջավայրի
ջերմություեր 10°Շ-ով բարձրաց
նելով կամ ցածրացնելով' հյուս
վածքներում նյութերի և էներ
գիայի փոխանակության ինտեն
սիվությունը համապատասխա
նաբար վւոխվում է 2-3 անգամ:
Ենթադրվում է, որ այս մեխա
նիզմը էվոլյուցիայի ընթացքում
սողունների դասի մեջ է ձևավոր
վել սրանից 320 միլիոն տարի
առաջ: Միաժամանակ ապա
ցուցված է, որ այն սկզբում ձևա
վորվել է կմախքային մկաննե
րում, ապա ընդերային օրգաննե
րում և վերջում կատարելագործ
վել նյարդային համակարգում:
Կենդանիների քիմիական
ջերմակարգավորման մեխա
նիզմներում կարևոր է կծկողա
կան և ոչ կծկողական ջերմար
տադրությունը: Ապացուցված է,
որ կծկողական ջերմարտադրու
թյունն ընթանում է կմախքային
մկաններում' մակրո- և միկրոդողերի ձևով:
Միկրոդողը (մկանային տո

նուսը) կատարվում է մկանային
հանգստի պայմաններում և մար
դու հիմնական նյութափոխանա
կության ժամանակ արտադրվում
է ընդհանուր ջերմարտադրութ
յան 25%-ր, կամ 450-500 կկալ/օր,
իսկ մակրողողի ժամանակ ջեր
մարտադրությունը կարող է ավե
լանալ մինչև 2-4 անգամ: Ինչ
վերաբերում է քիմիական ջերմա
կարգավորման այս երկու ֆիզիո
լոգիական մեխանիզմների պատ
մական զարգացմանը, ապա
Կ.Պ.Իվանովը կարծում է, որ թե
մկանային տոնուսը, թ ե մկա
նային դողը գոյութուն ունեն մի
այն հոմոյոթերմ կենդանիների
մոտ և ձևավորվել են սրանից 36
միլիոն տարի առաջ: Հարց է ծա
գում' պոյկիլոթերմ կենդանիների
մոտ գոյություն ունի'’ արդյոք
մկանների կծկողական ջերմոգեեեզ (ջերմածեություն, ջերմար
տադրություն), թե՞ ոչ: Եղած գրա
կան փաստերր նշում են, որ քի
միական ջերմակարգավորման
այս մեխանիզմը ձևավորվել է դեռ
պոյկիլոթերմների մոտ և ունի
խիստ արտահայտված տեսա
կային բնույթ, ընդ որում ավելի
ինտենսիվ է ընթանում այն
կենդանիների մոտ, որոնք հար
մարված են թռիչքային կյանքին:
Միջատների, հատկապես թի
թեռների կրծքային-թռիչքային
մկանների կծկողական ակտիվու
թյան հետևանքով նրանց օրգա
նիզմի ջերմությունը 20°Շ-ից
(հանգիստ վիճակում) բարձրա
նում է և հասնում 36° С-ի թռիչքի
ժամանակ: Նշում են, որ իշամե
ղուն կարող է թռչել այն ժամա
նակ, երբ նրա կրծքամկանի ջեր
մությունը բարձրանում է մինչև
29-30° С, և միայն այս ջերմաստի
ճանում է նա կարողանում թևերը
թափահարել վայրկյանում 130
անգամ:
Սողուններից պիտոնի էգն իր
մկանների կծկման հետևանքով

ոչ միայն կարգավորում է մարմնի
ջերմությունը, այլև տաքացնում
թխսաձուն մինչև 31 -32°С:
Օրգանիզմի ջերմային հոմեոստագի պահպանման մեխա
նիզմներում շատ կարևոր է ոչ
կծկողական ջերմարտադրու
թյունդ այսինքն՝ այն ջերմարտա
դրությունը, որն ընթանում է ներ
քին օրգաններում, որտեղ հիմնա
կան նյութափոխանակության
ժամանակ կարող է արտադրվել
րնդհանուր ջերմարտադրության
մինչև 30%-ը, որտեղ մեծ դեր ու
նեն լյարդը և գորշ ճարպը: Առա
ջինն արտադրում է հիմնական
նյութավտխականության ժամա
նակ գոյացած ջերմության 1424%-ր, րնդ որում՝ գորշ ճարպն իր
ջերմարտադրությամբ 3-4 անգամ
գերազանցում է լյարդի և գանգու
ղեղի համապատասխան ֆունկ
ցիային, ու նրա ջերմաստիճանը
2.5°Շ-ով բարձր է մեջքի մկանների
և 1.3°Շ-ով ուղիղ աղիքի ջերմաս
տիճանից:
Եղած գրական փաստերը
վկայում են, որ օրգանիզմի հոմոյոթերմիայի և տախիմետաբոլիզմի ֆիզիոլոգիական մեխա
նիզմներում կարևոր դեր է կատա
րում վահանաձև գեղձը: Ապա
ցուցված է, որ ձկների, երկկեն
ցաղների, սողունների վահա
նաձև գեղձի հորմոն թիրոքսինն
արագացնում է նրանց ոչ միայն
աճն ու զարգացումը, ինչպես նաև
մետամորֆոզը, այլ նաև ակտի
վացնում է նրանց ջերմակար
գավորման վարքային ռեֆլեքս
ները: Թռչունների և կաթնասուն
ների վահանաձև գեղձի ջերմա
կարգավորիչ ֆունկցիան էվոլյու
ցիայի ընթացքում ավելի է կատա
րելագործվել:
Ոչ կծկողական ջերմարտա
դրության ֆիզիոլոգիայում կարեվոր դեր ունի նաև մակերիկամ
ների ուղեղային մասի արտադ
րած նորադրեեալինր, որի ազդե>

► ցության ներքո օրգանիզմում
ջերմարտադրությունն ավելա
նում է մոտ երկու անգամ: Ապա
ցուցված է, որ նորադրենալինի
ազդեցության ներքո ճագարների,
կատուների, առնետների թթված
նի օգտագործման քանակն
ակտիվանում է մինչև 2 անգամ,
ինչը հետևանք է գորշ ճարպում
ընթացող լիպոլիզի, օքսիդացման
գործընթացների, էներգիայի
արտադրության ինտենսիվաց
ման: Ինչ վերաբերում է նորադրենալինային ջերմակարգավորման
մեխանիզմների էվոլյուցիային,
ապա այդ էվոլյուցիայի ավելի ուշ'
կայնոզոյան ժամանակաշրջա
նում, կաթնասունների մոտ ձևա
վորված մեխանիզմ է:
Հայտնի է, որ օրգանիզմի
ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների
նորմալ կենսագործունեության
համար հարկավոր է, որ նրանում
միշտ պահպանվի ջերմային
հոմեոստազը, որը կարգավոր
վում է ոչ միայն քիմիական
ջերմակարզավորմամբ, այսինքն'
օրգանիզմում ջերմարտադրու
թյան զործրնթացներով, այլ նաև
ֆիզիկական ջերմակարզավոր
մամբ, այսինքն' օրգանիզմից ջերմարձակման ուղիներով:
Շարադրելով ֆիզիկական
ջերմարձակման մեխանիզմների
(ջերմարձակման անոթային ռե
ակցիայի, ճառագայթմամբ, կոն
տակտային հաղորդմամբ, կոնվեկցիայով, քրտնազատությամբ
և պոլիպնոէով' հաճախաշնչառությամբ) պատմական զարգաց
ման օրինաչափությունները'
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հարկ է նշել, որ չնայած էվոլյու
ցիայում ֆիզիկական ջերմա
կարգավորման մեխանիզմները
ձևավորվել են քիմիական ջերմա
կարգավորման ֆիզիոլոգիական
մեխանիզմներից հետո, այնուա
մենայնիվ այսօր դրանք ջերմային
հոմեոստազում ավելի դոմի
նանտ են, քան քիմիական ջերմա
կարգավորման մեխանիզմները:
Հարկ է նշել, որ ֆիզիկական
ջերմա րձա կմա ն ա նոթա յին
ռեակցիան կաթնասուններին է
անցել սողուններից, հետևաբար
ջերմարձակման այս մեխանիզմն
ավեփ հին է:
Ինչ վերաբերում է
ճառա
գայթմամբ ջերմարձակման էվո
լյուցիային, ապա այն ևս հին է:
ճառագայթմամբ ջերմարձակումր իրացվում է թե երկար և թե
կարճ ալիք ինֆրակարմիր ճառա
գայթների միջոցով: Եթե միջա
վայրի ջերմաչեզոք գոտու պայ
մաններում, ճառագայթմամբ
օրգանիզմը կարող է արձակել
ինչպես դեպի շրջապատ, այնպես
էլ շրջապատից կլանել ջերմութ
յուն, ապա միջավայրի ջերմաչե
զոք գոտուց վերև ջերմարձակումն օրգանիզմից իրացվում է
զոլորշիացման ձևով, որը, փաս
տորեն, միակողմանի գործընթաց
է, և կենդանու արձակած ջերմու
թյունը ոչ թե տարածվում է շրջա
պատում, այլ օգտագործվում է
մաշկի վրայից քրտինքի զոլորշիացման և մաշկի սառեցման
համար:
Այսօր ապացուցված է, որ
քրտեազատությունը' որպես ֆի
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զիկական ջերմակարգավորման
մեխանիզմ, ձևավորվել է էվոլյու
ցիայի վերջին, այն է'կայնոզոյան
դարաշրջանում: Քրտնազատություն ունեն միայն այն կաթնա
սունները, որոնց մաշկը ծածկված
չէ բրդածածկույթով, իսկ կրծող
ների և ջրային կյանք վարող որոշ
կաթնասունների քրտնագեղձերր
և քրտնազատությունը գործնականորեն բացակայում են: Այսպի
սի կենդանիների ջերմարձակումր
գոլոբշիացմամբ կատարվում է
վերին շնչառական ուղիներից պոլիպնոէի (հաճախաշնչառության) միջոցով: Ինչ վերաբերում է
այս ֆիզիկական ջերմարձակ
ման մեխանիզմի պատմական
զարգացման առանձնահատկու
թյուններին, ապա չնայած որ այե
ձևավորվել է դեռ սողունների
մոտ, այնուամենայնիվ նրա էվո
լյուցիոն զարգացումն ընթացել է
ամհամաչափ և ունի տեսակային
բնույթ: Եթե ցածրակարգ կաթ
նասունների մոտ (բադակտուց,
եքիդնա) այն թույլ է զարգացած,
ապա բարձրակարգերի մոտ, այդ
թվում պրիմատների, սմբակա
վորների և մարդու, ամբողջովին
բացակայում է, իսկ երկկճղա
կավորների ու թռչունների մոտ
լավ է զարգացած: Ոնդ որում,
թռչունների պոլիպեոէն փոխա
րինվել է «կոկորդի դողով», որը
պոլիպնոէից տարբերվում է նրա
նով, որ եթե առաջինի դեպքում
շնչառական մկանների կծկման
հետևանքով տեղի է ունենում
ջերմարտադրության լրացուցիչ
բարձրացում, որը միջավայրի

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
բարձր ջերմաստիճանի պայման
ներում այնքան էլ ցանկալի չէ,
ապա երկրորդի ժամանակ շնչա
ռական մկանների կծկումներր
նորմայի նկատմամբ մնում են
անփոփոխ, ե լրացուցիչ ջերմութ
յուն չի արտադրվում, որը խիստ
ցանկալի է:
Ֆիզիկական ջերմակարգա
վորման մեխանիզմներում կարէւոր է ջերմային հիստերեզիսի
երևույթը, որի ժամանակ կենդա
նին արագ տաքանում է, դանդաղ
պաղում: Օրինակ' անապատային
կրիան տասն անգամ արագ է
տաքանում, քան պաղում: էվո
լյուցիայի ընթացքում, չնայած
այն ձևավորվել է դեռ պալեո
զոյան դարաշրջանում ու ընթա
նում է թե՜ պոյկիլոթերմ և թե
հոմոյոթերմ կենդանիների մեջ,
այնուամենայնիվ նրա ֆիզիոլո
գիական մեխանիզմը դեռ բացահայտված չէ: Պետք է ենթադրել,
որ արագ տաքացումր պայմանա
վորված է ինֆրակարմիր ճառա
գայթների էներգիայի կլանմամբ,
իսկ դանդաղ պաղելր նյութավւոխականության և ջերմարտա
դրության աստիճանաբար ակտի
վացման հետևանք է:
Ջերմային հիստերեզիսի մե
խանիզմի հետ մեկտեղ էվոլյու
ցիայի ընթացքում ձևավորվել է
ջերմային իներցիայի մեխանիզմր, որն արգելակում է հյուսվածք
ների գերտաքացումը և լավ
արտահայտված է հետերոթերմ և
անապատային կյանք վարող
կենդանիների մեջ: Օրինակ'օրվա
տասր ժամվա րնթացքում արևի
ինֆրակարմիր ճառագայթներր
կլսւնելու շնորհիվ ուղտերի օրգա
նիզմի ջերմությունր բարձրանում
է 6-7°Շ-ով (մինչև 40.7-41.0°С),
որից հետո դադարում է մարմնի
ջերմության հետագա բարձրա
ցումը:
Ջերմակարգավորման էվոլյու
ցիայի ընթացքում կարևոր է դրա
նյա րդա յին մեխ ա նիզմների
պատմական զարգացումր: Հայտ
նի է, որ օրգանիզմի ջերմային
հոմեոստազր, ի տարբերություն
մյուս ֆիզիոլոգիական ֆունկ
ցիաների, չունի կարգավորման
յուրահատուկ կենտրոն: Այն
կարգավորվում է շարժողական,
կմախքային մկանների գործու

նեության, անոթային, շնչառա
կան, քրտնազատության կենտ
րոնների համատեղ գործունեութ
յամբ: Այսօր ապացուցված է, որ
ջերմակարգավորման նյարդային
մեխանիզմների էվոլյուցիան ըն
թացել է նյարդային տարրերի,
այսինքն' ջերմաընկալիչների
(թերմոռեցեպտորեեր), նյարդա
յին բջիջների էվոլյուցիոն զար
գացմամբ:
Ապացուցված է, որ թերմոռեցեպտորեերի էվոլյուցիան ընթա
ցել է տաքից դեպի սառը: Եվ,
իրոք, տաքզգաց ռեցեպտորներ
կան ոչ միայն մաշկում, այլև
ներքին օրգաններում, որտեղ
ցրտազգաց (սառնազգաց) ընկա
լիչները զարգացած չեն: Եթե
ընդունենք մաշկի թերմոռեցեպտորների մորֆոլոգիական (ձևա
բանական) կւսռուցվածքր, ապա
հայտնի է, որ տաքզգաց ջերմաընկալիչները' թվով 25000' գտնըվում են 0.3 մմ խորության, իսկ
ցրտազգաց ընկալիչները' թվով
250000, 0.17 մմ խորության վրա,
հետևաբար էվոլյուցիայի ընթացքում տաքզգաց ընկալիչներն
ավելի վաղ են ձևավորվել, քան
սսանազգացներր և գտնվում են
ինչպես անողնաշարավորների,
այնպես էլ ողնաշարավորների'
տեղադրված մաշկում և ներքին

օրգաննեյւում: Տաքզգաց րնկալիչների պատմականորեն վաղ
զարգացումը պայմանավորված է
նրանով, որ հոմոյոթերմ կենդա
նիների համար գերտաքացումն
(հիպերթերմիան) ավելի վտան
գավոր է, քան հիպոթերմիան:
Եթե առաջին դեպքում մարմնի
ջերմության բարձրացումր բնա
կանից /նորմայից/ 4-5°0-ով
արդեն հարուցում է սպիտակուց
ների մակարդում և մահ, ապա
երկրորդ դեպքում մարմնի ջեր
մությունը նորմայից 10°Շ-ով և
ավելի իջեցումը դեռ վտանգավոր
չէ կյանքի համար:
Այսօր ապացուցված է, որ օր
գանիզմի ջերմային հոմեոստազը
կարգավորվում է ոչ միայն մարմ
նական (սոմատիկ), այլ նաև ըն
դերային (վեգետատիվ) նյար
դային համակարգերի գործու
նեությամբ: Այս տեսակետից հե
տաքրքիր է իմանալ, թե ինչպիսի’
պատմական զարգացում են
ունեցել վեգետատիվ նյարդային
համակարգի սիմպատիկ և պարասիմպատիկ բաժինները, և իևչ
դեր են խաղացել ջերմակարգա
վորման էվոլյուցիայում: Պարզվել
է, որ էվոլյուցիայի ընթացքում
սկզբում ձևավորվել է պարասիմպատիկ բաժինը, կլորաբերան
ներից' ի դեմս մինոգայի, որտեղի
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►սիմպատիկ բաժինը /սիմպատիկ
շղթան/ բացակայում է: Այս բա
ժինն էվոլյուցիայի ընթացքում
սկսել է ձևավորվել ու զարգանալ
կրճիկայիե ձկեերի մեջ, որոնց
վեգետատիվ օրգանների վրա
սիմպատիկ նյարդային համա
կարգը սկզբնական շրջանում
ունեցել է խոլիներգիկ ազդե
ցություն, որն էվոլյուցիայի ըն
թացքում պրոգրեսիվորեն փոխա
րինվել է ադրեներգիկ ազդեցութ
յամբ, որն ակտիվորեն մասնակ
ցում է օրգանիզմի վեգետատիվ
ֆունկցիաների, այդ թվում նաև
ջերմային հոմեոստազի քիմիա
կան և ֆիզիկական մեխանիզմ
ների կարգավորմանը: Ջերմա
կարգավորման էվոլյուցիայի
եզրափակիչ փուլը մեզոզոյան
դարաշրջանի կավճի ժամանա
կաշրջանում կաթնասունների
օրգանիզմի կայուն ջերմային
հոմեոստագի վերջնական ձևա
վորումն էր նրանց նոր կեղևի և
ենթատեսաթմբի ջերմակարգա
վորման կենտրոնների զարգաց
ման շնորհիվ:

Բազմաթիվ հետազոտութ
յուններով ապացուցված է, որ
ենթատեսաթմբի հետին բաժնում
տեղադրված են քիմիական ջեր
մակարգավորման, իսկ առաջնա
յին բաժնում ֆիզիկական ջերմա
կարգավորման կենտրոնները:
Ինչ վերաբերում է այս կենտրոն
ներում տեղադրված նեյրոնների
(նյարդային բջիջների) պատ
մական զարգացման առանձնա
հատկություններին, ապա բացահայտված է, որ առաջնային
ենթատեսաթմբում ավեփ շատ
տաքզգաց նեյրոններ կան, քաե
ցրտազգաց, օրինակ' շանը հա
մապատասխանաբար' 30 և 10%
է, իսկ ճագարինը' 15 և 12%
(Ե.Բելյավսկի): Բերված այս թվերր մեկ անգամ ևս ապացուցում
են, որ էվոլյուցիայի ընթացքում
սկզբից ձևավորվել են ոչ միայն
տաքզգաց ջերմարեկալիչները,
այլև ենթատեսաթմբի տաքզգաց
նեյրոնները:
Ընդհանրացնելով ամբողջ շա
րադրվածը' կարելի է համա
ձայնվել Ի. Շիլովի, 1ս.Կոշտոյանցի, ԱՍլոնիմի այե կարծիքին,
րստ որի' ներկա հոմոյոթերմ
կեեդանիներր ձևավորվել են
պոյկիլոթերմներից և, էվոլյու
ցիայի րնթացքում զարգացնելով
քիմիական ու ֆիզիկական ջեր
մակարգավորման ստանձին մե
խանիզմները, ձեռք են բերել
իրենց օրգանիզմի «կորիզի» ջեր
մաստիճանը կայուն (36-40°С)
պահելու ընդունակություն, իսկ
թե ինչու է էվոլյուցիան ընտրել 3640°С ջերմաստիճանային սահ
մանը և ոչ թե մեկ այլ սահման,
ապա այս հարցի վերաբերյալ
գոյություն ունեն մի քանի տեսակետեեր: Նախ' հոմոյոթերմ կեն

դանիների յուրաքանչյուր տե
սակի օրգանիզմում ընթացող
կենսաքիմիական գործրնթացները և ֆերմենտների ակտիվու
թյունը նրանցից յուրաքանչյուրի
ֆիլոգենեզում հարմարվել եե
հենց այդ ջերմության սահման
ներում, և այդպիսի կենդանիների
օրգանիզմի ջերմության հետագա
բարձրացումը հասցնում է սպի
տակուցների մակարդման և
մահվան, և, երկրորդ' րստ Ա.
Բարտոնի և 0. էդհոլմի տեսա
կետի' այս աստիճանի ջերմությունր օժտված է այնպիսի կայու
նությամբ, որ հեշտությամբ կա
րող է կարգավորվել օրգանիզմի
ջերմաֆիզիկական հատկութ
յունների շնորհիվ:
Ստորև բերվող նկարում
պատկերված է ողնաշարավոր
կենդանիների պատմական զար
գացման էվոլյուցիան: Ձախից
աջ. ձուկ և գորտ - արքեյան դա
րաշրջան, սողունեեր-պալեոզոյան դարաշրջան, թռչուն և կաթ
նասուն կայնոզոյան դարաշր
ջան: ■
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ՄԱՆՐԷՆԵՐՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ԵՆ
ՕՐԳԱՆԻԶՄԻՆ
Մարդը բնության արգասիք է,
հետեւաբար նրա կապը բնության
հետ պետք է անխզելի լինի: Ոչ
վաղ անցյալում բույսերի, հա
տապտուղների, մրգերի, արմատ
ների միջոցով բնահոդից բնական
ճանապարհով մեր օրգանիզմն
էին թափանցում իմունային
համակարգի համար այնքան
անհրաժեշտ միկրոօրգանիզմ
ներ: Եվ որքան էլ զարմանալի
թվա, մարդիկ ավելի առողջ էին ու
առույգ: Սակայն գիտության,
տեխնիկայի, գյուղատնտեսութ
յան, քիմիական արդյունաբերու
թյան զարգացման հետ մեկտեղ,
աղտոտվում են մթնոլորտր, հողն
ու ջուրը, ե մարդն էլ, կարծես, մի
փոքր թուլացնում է
բնական
կապը բնության հետ: Պարար-

տանյութերի, պեստիցիդների,
հերբիցիդների հաճախակի օգ
տագործման հետևանքով հողը
մանրէազերծվում է: Այս գործրնթացը զարգացում է ապրել
հատկապես վերջին հիսուն տա
րիների րնթացքում:
ժամանակակից կյանքը հնա
րավոր չէ պատկերացնել առանց
հակաբորբոքային դեղամիջոց
ների, քլորացված ջրի, գյուղա
տնտեսական քիմիկատների, որոնք մեր օրգանիզմում նվա
զեցնում են օգտակար միկրոօր
գանիզմների քանակը: Լոնդոնի
հիգիենայի և արևադարձային
բժշկագիտության դպյացի համա
ճարակաբան Դեյվիդ Ստրաչանի
ուսումնասիրությունները 1989 թ '
վկայում են, որ մի շարք հիվան
դություններ առաջանում են բնա-

հողից մանրէների հեռացման
պատճառով: Ոստ նրա' մանրէներր նպաստում են ամուր իմունային համակարգ ունենալուն:
Հոդի մանրէազերծվելու հետեվանքով առաջանում են ալեր
գիաներ, աղիքային հիվան
դություններ, գերհոգնածություն,
իմունային համակարգի թուլա
ցում և այլն:
Սակայն երկրագնդի որոշ
հատվածներ մինչև այսօր զերծ են
մնացել աղտոտումից, թունա
քիմիկատների միջամտությու
նից, և, բնական է, որ այնտեղ
պահպանվել է միկյտսւշխստհր:
Պարզվել է, որ կան մինչև այժմ
գիտությանն անհայտ մի շարք
միկրոօրգանիզմներ: Վիսկոեսինի համալսարանի պրոֆեսոր
Տո Հանդելսմանի հավաստմամբ' «Բնահողր պարունակում է
99,9 % գիտության համար ան
հայտ միկրոօրգանիզմներ»: Ոստ
նրա' 1 գրամ հողը պարունակում է
այդպիսի 10,000 տեսակի միկրո
օրգանիզմ:

Սի շարք մասնագետների
կարծիքով' մինչև այ ժմ անբուժելի
համարվող հիվանդությունների
բուժման գաղտնիքը կարելի է
գտնել բնահոդի մեջ: Ոստ նրանց'
խաղի ընթացքում ցեխոտ մատների միջոցով օրգանիզմ մանրէ
ներ ներմուծած փոքրիկներն
ավելի առողջ են լինում, քան
նրանք, ում օրգանիզմը գրեթե
զուրկ է այդպիսի մանրէներից:
Ոնդհանրապես առողջ օրգանիզ
մը պետք է պարունակի 85%
օգտակար, և միայն 15% վնասա
կար միկրոօրգանիզմներ: Երբ
խախտվում է տոկոսային այս
հարաբերությունը, առաջանում
են հիվանդություններ, որոնք
երբեմն քրոնիկ բնույթ են կրում:
Օգտակար մանրէներր իմունային
համակարգում առաջին գծում են

գտնվում, պայքարի մեջ մտնելով
վնասակար մանրէների հետ'
դրանք կանխում են բազմաթիվ
հիվանդություններ: Հակաբոր
բոքային, ինչպես նաև մի շարք այլ
դեղամիջոցների շարունակական
օգտագործումից օրգանիզմում
առաջանում է օգտակար և վնա
սակար մանրէների անհավա-

սարակշռություն, ինչի հետևան
քով վնասակար միկրոօրգանիզմներր սկսում են արագորեն զար
գանալ: Սակայն դրությունն այն
քան էլ սարսափելի չէ, որքան
կարող է թվալ առաջին հայաց
քից: Այս ամենից կարելի է
խուսափել' ընդունելով վիտամին
ներով, բնական հանքանյութերով
հարստացված սնունդ: Այս ստու
մով մասնագետները շնորհակալ
գործ են կատարում4 լաբորատո
րիաներում մշակելով ուղիներ և
միջոցներ, որոնք կնպաստեն մեր
օրգանիզմում օգտակար և վնա
սակար միկյտօրգանիզմների վե
րոհիշյալ տոկոսային հարաբե
րության ապահովմանը:
Արտասահսաևյաև Վասալից
Այութը պատրաստեց Հասսիկ
Աբրահամյանը
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ՍԱՌՑԵ ՄԱՐԴԸ*
Ջեյմս Հ. Դիքսոն, Կլաուս Օ գ լ և Լինդա Լ. Հա նդլի

Ո րտ ե՜ղ էր
գ տ ն վ ո ւմ ս ա ռ ցե
\մա րդու
բ ն ա կ ա վ ա յր ը , և
ի% չ էր ա ն ո ւմ նա
բա րձր ա բերձ
լե ո ն ե ր ո ւմ
մ ա հ ա ն ա լո ւց
ա ո ա ջ:
Ք ր տ ն ա ջա ն
ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի
ա ր դ յո ւն ք ն ե ր ը
հ ա կ ա ս ո ւմ ե ն մինջ
ա յդ գ ո յո ւթ յո ւն
ո ւն ե ցո ղ
տ եսա կետ ներին:

* "ՏօւշոէւքԽ А тепсап", Мау, 2003.
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ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1991 թվականի սեպտեմբեր
յան մի հաճելի օր Ալպերի բարձ
րաբերձ լեռեերում քայլարշավի
դուրս եկած զույգը պատահաբար
հայտնաբերում է մի դիակ, որի
մարմնի առանձին հատվածներ
դուրս էին ցցվել հալչող սառույցի
տակից: Վերադառնալով տնակ,
որտեղ ապաստանել էին ժամա
նակավորապես, երանք այդ
մասին իսկույն տեղեկացրեցին
տեղական իշխանություններին:
Վերջիններիս խորին համոզմամբ

այն փնտրվող լեռնագնացներից
մեկն էր, որ, հավանաբար, զոհվել
էր Ալպերի սառցապատ լեռեերում: Սակայն երբ գտածոն
տեղափոխվեց մոտակա Ինսբրուկ քաղաքը (Ավստրիա), Քոնրադ Սպինդլերը' տեղի համալսա
րանի մի հնագետ, պարզում է, որ
այն նախապատմական շրջանի
դիակ է. արական սեռին պատկա
նող մարդը մահացել էր հինգ
հազար տարի սաաջ: Հինգհազար
տարի առաջ ապրած սառցե մար

դու (հնագետները երբեմն այդ
պես են անվանում նրան) հայտնաբերումր ցնցող էր, քանի որ
նրա մարմինն ու իր շուրջը
ցաքուցրիվ եղած իրերը շատ լավ
էին պահպանված: Սպինդլերն ու
մի քանի այլ հնագետներ եգրակացրեցիե, որ լավ պահպանվելու
պատճստր սառցե հաստ շերտն է
եղել, որի տակ մնացել էին մար
մինն ու իրերն այնքան ժամանակ,
քանի դեռ Սսւհարայից չէին թափանցելտաք հոսանքները: Անսոփ

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՕթցիԱ հագել է բավական
տաք հագուստ բաղկացած
սոհապահներից, ազդրերը
ծածկող փաթաթաշորից,
այծի և եղնիկի կաշվից
պատրաստված
կիսաբաճկոնից 1ւխոտերից
ու ծա՜ռերի տերևներից
հյուսված թիկնոցից:
► վոր տաք ժամանակաշրջանում
սառույցը սկսել էր հալվել'երևան
հանելով սառցե մարդու գլուխը,
մեջքը, ուսերը:
Մինչ այժմ Եվրոպայի տարած
քում հայտնաբերված նեոլիթյան
դարաշրջանի ն ոչ մի մարմին
այնքան լավ չի պահպանվել,
որքան Ալպյան լեռներում հայտ
նաբերվածը: Զարմանալին այն է,
որ սառցե մարդն ավելի հին է, քաե
Դանիայի տորֆավայրերում
հայտնաբերվածները, նույնիսկ էլ
ավելի հին, քան եգիպտական
մումիաները: Ապշեցուցիչ էր
հագուստի և զանագան առար
կաների առկայությունը: Հայտ
նագործությունն այնքան ցնցող
էր, որ մեկը մյուսի հետևից սկսե
ցին մշակվել տարբեր տեսակէտ
ներ ու վարկածներկապված հեագույն մարդու ծագման հետ: Ըստ
Քոնրադ Սպինդլերի առաջար
կած վարկածի' սառցե մարդը,
հավանաբար, հովիվ է եղել և
ամռան ամիսներին իր հոտն
արածեցրել է Ալպերի բարձրա
բերձ արոտավայրերում: Իր հայ
րենի գյուղում աշնանը բռնկված
կռվի ընթացքում, ամենայն հա
վանականությամբ, վիրավոր
վելով' փորձել է թաքնվել լեռներում: Լինելով վիրավոր և չափա
զանց հոգնած' քնով է ընկել և
մահացել մի ժայռաքարի վրա,
որտեղ էլ երան գտել են հինգ
հազարամյակ անց:
Քանի որ սկգբում, հասկա
նալի պատճառներով, չէին գի
տակցել հայտնագործության
եզակի լինելը, դիակը սառույցից
անզգուշորեն անջատելիս որոշ
40
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չափով վնասվել էր, որի պատ
ճառով հնագետները գրկվեցին
հնագիտական մի շարք արժեքա
վոր փաստերից: Հնագիտական
ավեփ մանրակրկիտ պեղումներն
սկսվեցին 1992 թվականի ամ
ռանը, և հայտնաբերվեցին մի
շարք արժեքավոր տվյալներ, այդ
թվոււք բազմաթիվ օրգանական
նյութեր (սերմեր, տերևներ,
փայտ, գետնամամոա): Իսկ հե
տագա ուսումնասիրությունների
ընթացքում էլ սառցե մարդու
աղիքների մեջ հայտնաբերվեցին
բուսական մնացորդներ:
ПМ ԸՐ ՆԱ

Դիակը հայտնաբերվել Է ծովի
մակերևույթից 3.210 մետր բարձ
րության վրա' Օթցթալ Ալպերում
(Огаа1 Ճ1բտ), որը գտնվում Է ավստրաիտալական սահմանից 92
մետր հարավ: Այժմ սառցե մարդը
հայտնի Է Օթցի անվամբ' ի պա
տիվ այե վայրի, որտեղ երան
հայտնաբերել են: Օթցիիե գտել
են մի ժայռաքարի վրա' անհար
մար դիրքով պառկած, ձախ ձեռքր
ընկած աջ կողմ, իսկ աջ ձեռքն Էլ'
մի մեծ քարի տակ: Նրա հագուս
տի ու իրերի մի մասը մասամբ,
իսկ մյուս մասն Էլ ամբողջովին
սառած, ցաքուցրիվ րեկած գտել
են կողքին: Իսկ որոշ իրեր Էլ
հայտնաբերվել են մի քանի մետր
այն կողմ: Երեք տարբեր լաբորա
տորիաներում կատարված ու
սումնասիրություններից պարզ
վել Է, որ սառցե մարդն ապրել Է
5.300 տարի առաջ: Նա եղել Է
փոքրամարմին, այսինքն' ճիշտ
այնպիսին, ինչպիսին Շեալսթալի
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բնակավայրի մարդիկ են այսօր:
Պարզվել Է նաև տարիքը. 46
տարեկան, որը բավական հասուն
տարիք Էր համարվում այդ
ժա մա նա կների մա րդկա նց
համար: Հետագա ուսումեասիրություններր պարզել են նաև, որ
Օթցիե սերում Էր հյուսիս-կենտրոեական Եվրոպայից: Նա ունե
ցել Է նաև բնածին արատ: Բացա
կայ ել են 12-րդ կողոսկրերր, իսկ
ձախ կողմի յոթերորդ և ութերորդ
կողոսկրերն իեչ-որ մի ժամանակ
կոտրված են եղել, սակայն կյան
քի ընթացքում վերականգնվել են:
Ըստ Պիտ եր Վ ա նեզիսի
(Գլազգոյի համալսարան)' Օթցիի
աջ կողմի կողոսկրերի վանդակր
ձևախեղված Է, և հնարավոր Է, որ
երրորդ և չորրորդ կողոսկրերում
ևս լինեին կոտրվածքներ, և որ
դրանք, ինչպես նաև ձախ ձեռքը
կոտրվել են նրա մահանալուց
հետո: Ուրեմն' կարելի Է ենթադ
րել, որ Օթցին պատահարի զոհ չի
դարձել: Հնագետները ենթա
դրում եե նաև, որ գանգի վբայի
բացակայող հատվածը հետևանք
Է ոչ թե հարվածի կամ Էլ քայ
քայման, այլ պարզապես սառցե
հաստ շերտի ճնշման:
Մի կողմ թողնելով մահվան
պատճառները' հնագետները եր
կարատև ուսումնասիրություն
ներից պարզել են, որ սառցե մար
դը մահանալիս այնքան Էլ առողջ
չի եղել: Թեև նրա մաշկի արտա
քին շերտր' Էպիդերմիսը, զուրկ է
մազերից ու եղունգներից, բայց,
ամենայն հավանականությամբ,
դրանք քայքայվել են ժամանակ
առ ժամանակ տեղի ունեցած հա
լոցքների հետևանքով: Այնուա
մենայնիվ, հնարավոր եղավ
պատկերացում կազմել Օթցիի
առողջական վիճակի մասին:
Պահպանված միակ եղունգի վրա
ուսումնասիրության րնթացքում
հնագետները նկատել են գծեր,
ինչ-որ մի ժամանակ եղունգները
դադարել եե աճելուց, իսկ հետո
կրկին սկսել եե աճել: Այս գծերը
ցույց են տալիս, որ իր կյանքի
վերջին վեց ամիսների ընթաց
քում նա երեք անգամ հիվան
դացել է, որոնցից վերջինը' մահ
վանից մոտ 2 ամիս առաջ, եղել է
ամենածանրը և տևել է ամե
նաքիչը երկու շաբաթ: ►

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԱՑՆ ԵՐԹՈՒՂԻՆ, ՈՐՈՎ ԱՆՑԵԼ է ՍԱՌՑԵ ՄԱՐԴԸ
Այն վայրը, որտեղ գտնվել է սառցե մարդը, ընկած է
Ավստրիայի և Իտալիայի սահմանի միջև (նշված է
կարմիր շրջանակով): Սկզբում դիակը փոխադրվում է
Ինսբրուկ' Ավստրիա, այն նկատառումով, որ այդ
հատվածն ավեփ շուտ Ավստրիային է պատկանում, քան
Իտալիային: Հետագայում, այնուամենայնիվ, դիակը
փոխադրվում է Իտալիա, քանի որ տեղական
իշխանությունների կարծիքով, այդ տարածքր Իտալիայի
սահմանին ավեփ մոտ է գտնվում: Սառցե մարդն այժմ իր
հանգրվանն է գտել հատուկ պատրաստված թանգարա
նում, որր գտնվում է Բոլզանոյում (Իտալիա):
Հիմք ընդունելով սառցե մարդու հետ հայտնաբերված
բույսերի մնացորդները' մասնագետները կարծում են, որ
նրա վերջին երթուղին րնկած է եղել Ջուվալի ամրոցի
և Շնալսթալի միջև, իսկ այնուհետև ձգվել է մինչև
Թիսենթալ(նշված է կարմիր գծով):
Կանաչ շրջանակներով նշված են այն վայրե
րը, որտեղ մինչև այժմ էլ աճում է №скега
օօոտ1ատէս տեսակի գետնամամոաո:
Հ ա ո ւ ս լա բ յո խ
Գետնամամոաի այս տեսակը, ինչ^
պես նաև սառցե մարդու հագուստի
Г ‘ Օ թցիի տ եղա նք
Ֆ ի ն ե յլշ պ ի ց ե
վրա հայտնաբերված մի շարք
այլ բուսատեսակներ մեծ քա
նակությամբ աճում են Ալ
պերի հարավային հատ
վածում, հատկապես
Ջուվալի ամրոցի շրջա
կայքում, որտեղ հնա
գետները հայտնաբե
րել են նախապատ
Վ երնա գոի ջրա մբա ր
մական բնակատեղի:
(Վ ե ր ն ւս գո )
Թերևս այստեղ Էգտնըվել սառցե մարդու կա
ցարանը:
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Նա կյանքում ճաղատ չի եղել ն. հավանաբար մորուք է
ունեցել: Համաճարակի հետեւանքով թափվել են մազերն
ու եղունգները: Պահպանվել է միայն մազի մի վւոքր
վւուեջ'9 սմ երկարությամբ: Մազերի
ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ նա օգտագործել է
խառը բուսական և կենդանական սնունդ:

Պահպանված միակ եղունգի վրայի
(հավանաբար, եղունգր վերականգնվել է
հիվանդությունից հետո) գծերը ցույց են
տափս, որ սաոցե մարդը մահվանից ամիսներ
առաջ երեք անգամ հիվանդացած է եղել:

Ատամի էմալի
իզոտոպային
բաղադրությունից
պարզվել է, որ սառցե
մարդն ապրել է
ամենաքիչը երկու
տարբեր վայրերում:

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Աննկատ դաջվածքները, որոնք համեմատաբար
ավեփ լավ են արտահայտված մեջքի վրա,
պարզունակ գծեր են ու խաչեր: Դրանք, ամենայն
հավանականությամբ, ունեցել են թերապևտիկ
նշանակություն:

Օթցին եղել է բավական փոքրամարմին 1ւ ունեցել է 159 սմ հասակ: Մահվանից հետո մարմինը չորացել
է և խիստ խորշոմել: Սսւոցե հաստ շերտի ճնշման հետևանքով վերին շրթունքը, քիթն ու ականջները
դեֆորմացվել են:

Գլխարկր կարված է շագանակա
գույն արջի մորթուց:

-՛

И

՝ ■

Ш

< г
Դաշույնի կոթր պատրաստված է
հացենու փայտից: Կայծքարե
լեզվակի ծայրը կոտրվել է կամ
հնազույն ժամանակներում, կամ էլ
պեղումների րնթացքում:

Ստ ա մոքսում
հայտնաբերվել
են աղացած ցո
րենի փշուրներ:
Հնարավոր է, որ
աղացած ցորենից հաց են պատրաստել:
Փայտածխի կտորները (նկարում երևում են
ավեփ մուգ գույնով) վկայում եե, որ հացր
թխված է եղել բաց կրակի վրա:

Աղիքում հայտնաբերված սննդի մնացորդները վկայում են, որ Օթցին
վերջին անգամ սնվել է բուսական և. կենդանական ծագում ունեցող
ուտելիքով (կարմիր եղնիկի և. քարայծի միս, բույսեր, ինչպես նաե.
աղացած ցորենի հատիկներ): Այս ամենը հնարավորություն է տալիս
պատկերացում կազմելու նրա շրջակա միջավայրի, բնակավայրի և
կատարած ճանապարհորդության մասին:

Սննդի մնացորդների մեջ եղած
գայլաբոխու ծաղկափոշու
հատիկներից երևում է, որ
սստցե մարդը մահացել է
գարնանր, երբ ծաղկում է այս
թուփը:

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՃՈՒՄ

Նախապատմական շրջանի կացինը, որը մինչ
այժմ հայտնաբերվածներից ամենահինն է'
պահպանված լավագույն ձևով, ունի պղնձե
գլխիկ, որը կեչու խեժով ամրացված է
կարմրածառի փայտից պատրաստված կոթին
և փաթաթված է կաշվե թոկով:
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Մորթուց խնամքով պատրաստված
կոշիկները բավական վատ վիճակում
են: Հնարավոր է, որ պատճառը երկար
ճանապարհորդության հետևանքով
առաջացած մաշվածությունն է:

Ստամոքսում հայտնաբերված Ыескега
сотркпаШ տիպի գետնամամոաի
մնացորդները ապացուցում են,
ճանապարհի համար վերցված սնունդը
փաթաթված է եղել գետնամամոաով:
Վերին նկարում պատկերված գետնամամուոե աճում է ստվերոտ քարաժայռին:
Ստորին նկարում պատկերված է
գետնամամոաի տերևներով ցողունը, որր
հայտնաբերվել է հագուստի վրա:

Գոտեպայուսակը, որը հավանաբար ամրացվում էր
իրանի շուրջր, պարունակում էր կրակ ստանալու
համար կայծքարեր, աբեթասունկ (ձախից'ներքև.),
վտքրիկ կայծքարեր (կենտրոնում) և կայծքար
սրող գործիք (ներքևից'աջ):

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Մարմնի հյուսվածքների, բույսերի և
իրերի ռադխփզոտոպային ուսումնա
սիրությունը ցույց է տալիս, որ սառցե
մարդն ապրել է 5,300 տարի առաջ:

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Թ-ոկի վրա
անցկացված կեչու
աբեթասնկի երկու
կտորները, որ նա
պահում էր իր մոտ,
պարունակում են
դեղագործական
ակտիվ
միացություններ:

► վիեննայի համալսարանի հր
եագետ Հորսթ Ասփոքի ուսումնա
սիրություններից պարզվել է, որ
սառցե մարդն ունեցել է աղիքա
յին հիվանդություն: Հնարավոր է,
որ նա տառապել է փորհարինքով:
Սակայն հայտեի չէ, թե որքան
ծանր ընթացք է ունեցել հիվան
դությունը:
Մաշկի վրա բացակայող ար
տաքին շերտի' էպիդերմիսի տակ
նկատելի են փայտածխի փոշով
արված պարզունակ մի շարք
դաջվածքներ: Դրանք, անշուշտ,
ունեցել են ոչ թե դեկորատիվ, այլ,
ամենայն հավանականությամբ,
թերապևտիկ նշանակություն:
Դրանցից մի քանիսը հայտնա
բերվել են չինական ասեղնաբուժական կետերում, նաե այն
մասերում, որտեղ, հավանաբար,
արտրիտն արել է իր գործը'
ողնաշարի ստորին հատվածում,
աջ ծնկի և կոճի վրա: Սակայն
վաեեզիսի ե Ֆրաեկո Տագլիարոյի (Հռոմի համալսարան) կող
մից ռենտգենյան ճառագայթ
ներով կատարված հետազոտու
թյունների ընթացքում արտրիտի
նշաններ չեն հայտնաբերվել:
Ձախ ոտքի ճկույթին նկատվել
են ցրտահարման նշաններ: Օթ
ցիի ատամները բավականաչափ
մաշված են, ինչը, անշուշտ, հե
տևանք է նրա հասուն տարիքի և
սննդակարգի: Նրա հագուստի
վրա հայտնաբերվել են երկու լվի
մնացորդներ: Սակայն ոջիլի հետ
քեր չեն նկատվել, ինչը էպիդեր
միսի բացակայության արդյունք
է:
[Й] Գ ԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՃՈՒՄ

Ի՞ՆՉ Ի Ր Ե Ր ԵՆ
ՀԱ Յ ՏՆ Ա Բ Ե Ր Վ Ե Լ ՍԱՌՑԵ
ՄԱՐԴՈՒ ՄՈՏ

Ուսումնասիրելով Օթցիի հա
գուստն ու իրերը գիտնական
ներին հաջողվել է պատկերացում
կազմել ոչ միայն նրա, այլև այն
հասարակության մասին, որի մեջ
նա ապրել է հինգ հազար տարի
առաջ: Իրերից դատելով'դժվար չէ
կռահել, որ տվյալ համակարգի
մարդիկ շատ լավ ճանաչել են
շրջապատի բնությունը' ժայռերը,
կենդանիները, բույսերը: Անգամ
կարողացել են հեռավոր վայրե
րից ձեռք բերել կայծքարեր,
պղնձի հանքանյութ: Օթցիի մոտ
գտնված բոլոր իրերն էլ պատ
րաստված են եղել բարձրորակ
նյութերից' իրենց նպատակին
լավագույնս ծառայելուհամար:
Սառցե մարդն ունեցել է բա
վական տաք եռաշերտ հագուստ,
սռնապաններ, ազդրերը ծածկող
փաթաթաշոր, կիսաբաճկոն'
պատրաստված եղջերուի և այծի
մորթիներից, ինչպես նաև խոտից
ու ծառի կեղևից հյուսված թիկ
նոց : Նրա գլխարկը արջի մորթուց
էր, կոշիկի ներբանները' արջի,
իսկ վերին մասը'այծի կաշվից:
Օթցին ուներ պղնձե կացին և
Գորդո լճի մոտակայքից բերված
կայծքարի դաշույն (Գորդո լիճը
գտնվում է 150 կմ դեպի հարավ
այն վայրից, որտեղ գտնվել է
սառցե մարդը): Դաշույնի կոթը
պատրաստված է եղել հացենու
փայտից, որպիսին մինչև այսօր էլ
իր ամրության շնորհիվ օգտա
գործվում է բռնակներ պատրաս
տելու համար: Նրա իրերի կողքին
գտնվել է բավական երկար աղեղ'
պատրաստված կարմրածառից,
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որի առաձգական փայտը լավա
գույնն է աղեղներ պատրաս
տելու համար: Անգլիական հայտ
նի աղեղները սովորաբար պատ
րաստում էին հենց այս ծառից և
բազմիցս պարտության մատնում
հակառակորդներին: Օթցիի կա
պարճից գտել են 14 աղեղ: Դրան
ցից միայն երկուսն են ունեցել
փետուրներ և կայծքարից պատ
րաստված գլխիկներ կոտրված
վիճակում:
Սառցե մարդու մոտ հայտնա
բերվել է նաև գոտեպայուսակ,
որի մեջ եղել են մետաղյա ծծմբա
քարեր (պիրիտեեր), կայծքարեր,
կեչու վրա աճող աբեթասնկի
երկու կտոր: Կեչու աբեթասունկը,
ինչպես հայտնի է, պարունակում է
դեղագործական տեսանկյունից
արժեքավոր միացություններ:
Ամենայն հավանականությամբ,
Օթցին սնկի կտորներն իր մոտ
պահել է թերապևտիկ նպատա
կով օգտագործելու համար: Հնա
գետները իրերի մեջ գտել են նաև
ցանցի կտորներ, կեչու կեղևից
պատրաստված երկու անոթ:
Դրանցից մեկի մեջ գտնվել են
փայտածուխ և նորվեգական
թխկու տերևներ:
Ո Ր ՏԵ Ղ Ի ՞Ց էՐ ԵԿ ԵԼՆ Ա

Ալպերի այն հատվածում, որ
տեղ գտնվել Է սառցե մստդը,
հովիտները ձգվում եե հյուսիսից
դեպի հարավ' բարձրաբերձ լեռների միջև: Ուրեմն' Օթցիի հայ
րենի բնակավայրը պետք Է փնտ
րել ավեփ շուտ այս շրջանում,
քան արևելքում կամ արևմուտ
քում: Նրա մոտ հայտնաբերված
բույսերի մեացոլւդեերի հետքերը
տանում եե դեպի հարավ:
Նեոփթյաե դարաշրջանի մի
տեղանք Էհայտնաբերվել Տուվալում, որը գտնվում Է Շնալսթալի
ծայր հարավում: Սակայն այս
տեղանքի թվագրության մասին
ոչինչ հայտնի չէ, քանի որ
հնագետներն այս շրջանր դեռևս
տեխնիկայի ժամանակակից մի
ջոցներով չեն ուսումնասիրել:
Սակայն պարզ է մի բան. Ջուվալն
ամենամոտե է հովտին, որտեղ
աճում են նույնպիսի բույսեր,
իեչպիսին գտնվել եե սառցե
մարդու մոտ: Ուրեմն' կարելի է
ենթադրել, որ սա հենց այն վայրն

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
է, որտեղ ապրել է Օթցին հիեգ
հազարամյակ առաջ:
Հագուստը կոնսերվացնելիս
հեագետեերեերը դրա վրա գտել
եե տարբեր բույսերի կտորտանք
ներ, այդ թվում ե գետեամամոա
(№скега сотр1апа1а տեսակի):
Բույսերի այս տեսակներն այժմ էլ
աճում են Ալպերի հյուսիսում և
հարավում: Իսկ սա հենց այն
վայրն է, որտեղ գտնվել է դիակը:
Վոլֆգանգ Հոֆբաուերը (Ֆրաունհորֆի համալսարան, Գերմա
նիա) հայտնաբերել է, որ №скега
сотр1аոаէа-ե ավելի չափավոր քա
նակով աճում ԷՎերնագթում, որը
Ջուվալից 1.450 մետր ավելի ցածր
Է գտնվում: Իսկ բոլորովին վեր
ջերս Էլ Ալեքսանդր Շմիդտը
(Իեսբրուկի համալսարան) Օթ
ցիի ստամոքսից վերցված սննդի
նմուշի մեջ հայտնաբերել Է
Апотоёоп \Ղէւօս1օտստ տեսակի
գետնամամոաի կտորներ: Ընդ
հանրապես այս մամռատեսակն
աճում Է Շեալսթալի ցածրադիր
վայրերում' №скега сотр1апа1аф
հետ կողք կողքի:
Եթե ենթադրենք, որ Օթցիի
հայրենի բնակավայրը Ջուվւսլում
չի եղել, ապա նեոլիթյան դարա
շրջանի բնակավայրի հետքեր
կարելի Է տեսնել նրա ճիշտ
հարևանությամբ' Վինշգաուում
(Էթչ գետի հովտում): Կան նաև
այլ հնարավոր տարբերակներ'
կապված Օթցիի բնակավայրի
հետ: Աակայն ի տարբերություն
հյուսիսային շրջանի, նեոլիթյան
դարաշրջանի բնակատեղիների
հետքեր հայտնաբերվել եե տասն
յակ կիլոմետրեր ավելի հեռու,
ինչպես օրինակ, Վենթերթսւլում
և Ալպերի այլ վայրերում: Եթե,
այնուամենայնիվ, ընդունենք, որ
Օթցիի բնակատեղին գտնվել է
Շեալսթալի ծայր հարավում կամ
Վինշգաուում, ապա այնտեղ կլի
ման մեղմ է եղել, ոչ շատ ձյունա
ռատ ձմեռներով:
Վոլֆգանգ Մյուլլերի (Ավստրալիայի ազգային համալսարան)
կատարած ռադիոիզոտոպայիե
ուսումնասիրության հետևանքով
պարզվել է, որ Օթցին ծնվել և
մեծացել է մի վայրում, սակայե իր
կյանքի վերջին տարիներն անց
կացրել է մեկ այլ վայրում' Վեեթերթալում կամ էլ մոտակա այլ

հովիտներում (հյուսիսային հատ
վածում): Եթե այս ամենը հիմնա
վորվի, ապա բոլոր այս տեսակետներն էլ արժանի են ուշա
դրության:
ԻՆՉՈքՎ է ՍՆՎԵԼ

Օթցիի մարսողական տրակտում հայտնաբերված սննդի
մնացորդների ուսումնասիրութ
յունից հնարավոր Է եղել պատկե
րացում կազմել վերջին անգամ
ընդունած նրա սննդի մասին:
Գիտնականներից մեկն, օրինակ,
հայտնաբերել Է սովորական հա
ցահատիկի թեփ: Չի բացառվում,

որ այն օրգանիզմ Է թափանցել'
իբրև աղացած հացահատիկ,
որից ավեփ շուտ հաց եե պատ
րաստել, քաե շիլա: Ատամոքսում
հայտնաբերվել են նաև տարբեր
տեսակի բույսերի մնացորդներ:
Իսկ Ֆրսւնկո Ռոլլոյի ղեկավա
րած գիտնականների խումբն Էլ
(Կամերինոյի համալսարան,
Իտալիա) սառցե մարդու աղիքնե
րում հայտնաբերված սննդի ԴՆԹ
վերլուծությունից պարզել Է, որ
վերջին անգամ ընդունած սննդի
մեջ եղել Է կարմիր եղնիկի և
քարայծի միս: Հնագետները գտել
եննաևքարայծի վգի ոսկորներին

Ռոք-Սթրյուե. սա այն տեղանքն Է, որտեղ հայտնաբերվել Է
սստցե մարդը:

Ջուվալի
ամրոց,
գտնվում Է
Շնալսթալի
ծայր
հարավում: Այս
վայրը
ամենամոտն Է
այն տեղանքին,
որտեղ մինչ
այսօր աճում են
սստցե մարդու
հետ միասին
հայտնաբեր
ված բույսերից
շատերր:
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►կտորներ Օթցիի դիակից ոչ շատ
հեռու: Գտնվել է եաե ամբողջակաե մամուխ' րեկած նրա մարմնի
անմիջապես կողքին: Մամուխը
թթվաշ սալոր հիշեցնող պտուղ է,
որ հավանաբար սառցե մարդն իր
մոտ է պահել չորացած վիճակում'
որպես ճանապարհի սննդի պաշար:
Ուշագրավ է այն փաստը, որ
գիտնականներին հաջողվել է
մարսողական տրակտից վերց
ված սննդի մնացորդների մեջ
զանագանել տարբեր տեսակի
գետնամամոաի կտորներ: Իսկ
ինչպես կարող էր գետեամամուռը թափանցած լինել սառցե
մարդու օրգանիզմ: Չէ՛ որ չկան
ապացույցներ, որ մարդիկ երբեէ
գետնամամուռր իբրև սնունդ
օգտագործած լինեն:
Հինգ հազարամյակ առաջ, երբ
արդյունաբերության մասին ան
գամ խոսք փնել չէր կարող, և
չկային համապատասխան նյու
թեր' սնունդը փաթեթավորելու
կամ մաքուր պահելու համար,
գետնամամոաը դրա ամեեահարմար միջոցն էր համարվում:
Հնագիտական պեղումների ժա
մանակ պարզվել է, որ հեազույե
ժամանակներում Եվրոպայում

գետնամամոաե այդ նպատակով
մեծ կիրառություն է ունեցել: Այե
անգամ լայնորեն օգտագործվել է
արտաքնոցներում: Ուրեմն'կարելի է եզրակացնել, որ Օթցին ճա
նապարհ ընկնելուց առաջ սննդի
պաշարը փաթաթել է գետեամամուռով: Փաստորեն, գետեամամուռի կտորեերր սեեդի մի
ջոցով պատահմամբ թափանցել
եե նրա օրգանիզմ:
Սստցե մարդու ոսկորների և
փոքրաթիվ մազերի հնագիտա
կան մնացորդների ռադիոիզոտոպային ուսումնասիրությամբ
հնագետներին հաջողվել է պար
զել մի շարք այլ մանրամասներ ևս'
կապված նրա սննդի հետ: Օրի
նակ' ազոտի և ածխածեի տոկո
սային հարաբերակցությամբ
հնարավոր է եղել որոշել Օթցիի
եախրետրած սննդի տեսակր:
Պարզվել է, որ նա իր կյանքի
ընթացքում սնվել է զանազան
բույսերով և մսով: Ծովայիե
ծագումով սեունդր բացառված է
եղել նրա սննդակարգում: Դա
բացատրվում է երանով, որ այե
վայրը, որտեղ Օթցիե բնակվել է,
բավական հեռու է գտնվել ծովից:

Սառցե մարդու
հագին կային
բավական տաք
շորեր'
բաղկացած երեք
շերտից: Նրա
հագուստր
պատրաստված
էր կաշվից,
խոտերից Լւ ծառի
կեղևից:
Հագուստի ե.
իրերի
վերականգնողական աշխատանք
ները կատարել
եե հռոմեագերմանական
թանգարանի
հնագետներն
Մայնցում
(Գերմանիա):

1)
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Գոյություն ունեե մի շարք տե
սակէտներ' կապված Օթցիի
զբաղմունքի հետ: Համաձայն մի
տեսակետի' սստցե մարդը, որե
ապրել Է մեզնից հինգ հազա
րամյակ առաջ, հովիվ Է եղել: Այս
տեսակետի համար հիմք Է
ընդունվել այե փաստը, որ Օթցիի
դիակր գտել են այե ճանապարհի
վրա, որտեղով սովորաբար մինչև
այժմ Էլ Շնալսթալից 1տվիվները
ամռաե ամիսներին իրեեց հո
տերը տանում են Ալպերի բարձ
րաբերձ արոտավայրերը' Օթցթալ: Սակայն մյուս կողմից Էլ
չկան այս տեսակետը հաստատող
ապացույցներ: Օրինակ' մարմնի
վրա կամ Էլ մոտակայքում չեն
հայտնաբերվել բրդի հետքեր: Նա
անգամ իր հետ հովվական ցուպ
չի ունեցել: Բացակայում են նաև
հովվական շան ոսկորները:
Այե հեագետեերր, որոնք այս
տեսակետի կողմնակիցն եե, բա
վարար հիմք եե համարում ծառի
կեղևից և խոտերից պատրաստ
ված թիկնոցըհամեմատելով բալկանյան ժամանակակից հովվա
կան հագուստի հետ: Սակայն սա
Էլ բավարար հիմք չէ' պաշտպա-

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
եելու այս տեսակետը, քանի որ
Օթցիի հագուստն ավելի շուտ
բնորոշ է եղել հնագույն ժամա
նակների ճամփորդներին, քան
հովիվներին:
Սստցե մարդու պահպանված
մազափնջի ուսումնասիրությամբ
հայտնաբերվել են բարձրորակ
պղնձի և մկնդեղի հետքեր: Զստ
որոշ հնագետների' Օթցին մաս
նակցել է պղնձի հալման աշ
խատանքներին: Սակայն Ջեֆրի
Գրայմը (Աեգլիա) հերքել է այս
կարծիքը' առաջ տանելով այն
տեսակետը, որ հետքերր հայտ
նվել են մազերի վրա միայն
մահանալուց հետո մետաղի քայ
քայման պատճառով: Մի շարք
գիտնականներ պաշտպանում եե
Ջեֆրի Գրայմի տեսակետը, քանի
որ մազերի վրա հայտնաբերվել
եե М1еИсЫюГепа е1оп§а1а բույսի
հետքեր: Այս բույսը հնագետների
շրջաններում հայտեի է «պղնձի
գետեամամոա» աեվամբ, քանի
որ սովորաբար աճում է պղնձի
հանքանյութ պարունակող ժայ
ռերի վրա:
Մեկ այլ տեսակետի համա
ձայն էլ' Օթցին որսորդ է եղել և
զբաղվել է քարայծի որսով: Այս
տեսակետի համար հիմք եե ըն
դունվել նրա մոտ գտնված աղեղե
ու եետը: Եթե, իրոք, նա որսորդ է
եղել, ապա այդ դեպքում ինչո՞ւ
տասնչորս նետերից միայն եր
կուսն են գլխիկ ունեցել, այն էլ
կոտրված ու փետուրներով:
Իհարկե, գոյություն ուեեն և
այլ տեսակետեեր, համաձայն
որոնց, հնարավոր է, որ նա եղել է
հանցագործ, կայծքարերի առետրով զբաղվող առևտրական,
զինվոր կամ էլ շաման: Սակայն
այս բոլորը ենթադրություններ
են, և այդ տեսակետները պաշտ
պանող լուրջ հիմքեր կամ ապա
ցույցներ չկան, բացի բուժական
հատկություններ ունեցող սնկի
կտորներից, որոնք կարող էին
շամանի կողմից օգտագործվել
բուժական կամ էլ ոգեկոչման
նպատակով:
Ի Ն Չ Ի ՞Ց է ՄԱՀԱՑԵԼ

2001 թվականին Փոլ Կոստները և Էդուարդ էգարդեր Վիգլը
(Բոլզանոյի շրջանային հիվան
դանոց, Իտալիա) ռենտգենյան

Սստցե մարդու մարմինն այժմ պահպանվում է Բոլզանոյի (Իտալիա)
հնագիտական թանգարանաւք հատուկ սարքի մեջ, որտեղ ջերմաստիճանը 0ից ցածր է վեց աստիճանով, իսկ խոնավությունը կազմում է 99%:

ճառագայթների միջոցով կարո
ղացել են Օթցիի մեջքի վրա' ձախ
ուսի տակ, նետի ծայր հայտնաբերել:Այս հայտարարությունից
հետո մամուլում ծայր առան
քննարկումներ' կապված սառցե
մարդու մահվաե հնարավոր
պատճառների հետ: Կոստեերի և
էգարդեր Վիգիլի խորին համոզմամբ' սառցե մարդն ավեփ շուտ
սպանվել է նետահարվելուց, քան
մահացել բեական մահով կամ էլ
հոգնածությունից ու ցրտահա
րությունից' քնի մեջ, ինչպես մինչ
այդ ենթադրվում էր: Որոշ գիտ
նականներ, այդ թվում Վաեեզիսը
և Տագփարոն առաջարկում եե
մարմնից հեռացնել 27 միլիմետր
երկարությամբ և 18 միլիմետր
լայնությամբ եռաչափ օտար
մարմինը' համոզվելու համար, որ
իրոք դա նետի գլխիկից է, և որ
Օթցին, իսկապես, մահացել է
նետով խոցվելուց:
Որոշ գիտնականների կարծի
քով' նետի գլխիկը չէր կարող փեել
մահվաե պատճառ, որովհետև
միանգամայն հնարավոր է ապրել
երկար տարիներ' մարմնում օտար
մարմին ունենալով: Նրանք ան
գամ բերում եե հնագիտական մի
շարք օրինակներ: Օրինակ'նիզա
կի ծայր է գտնվել Հյուսիսային

Ամերիկայում հայտնաբերված
հայտնի Ք եննեվիք մարդու
(Кеппе\У1 ск Мап) աջ կոնքի
շրջանում: Այն մարմնում այնքան
երկար էր մնացել, որ նրա շուրջը
հյուսվածքներն սկսել էիե վերա
կանգնվել: Իսկ բոլորովին վեր
ջերս էլ էգարդեր վիգլը մամուլում
հանդես եկավ նոր հայտարա
րությամբ, թե Օթցիի աջ ձեռքի
վրա հայտնաբերվել է դաշույնի
հարվածից առաջացած խորը
վնասվածք: Սակայն մինչ այսօր
այս նոր հայտնագործության
մասին մամուլում գիտական
հրապարակումներ չեն Խլել:
ՏԱ ՐՎ Ա Ոք՚Ր ԵՂԱՆԱԿԻՆ է
ՆԱ ՄԱՀԱՑԵԼ

Գոյություն ունեն մի շարք
տեսակետեեր' կապված սառցե
մարդու մահվաե ժամանակաշր
ջանի հետ: Համաձայն մի տեսա
կետի' Օթցին մահացել է աշնանը:
Այս տեսակետի համար հիմք է
հանդիսացել սալոր հիշեցնող
պտղի' մամուխի առկայությունը,
որը, ինչպես հայտեի է, հասու
նանում է աշնանը: Ցորեեի հա
տիկների հայտնաբերումը նույն
պես լուրջ հիմք է տափս ենթադ
րելու, որ Օթցին իրոք մահացել է^
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ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
►աշնանը: Հնարավոր է, որ հացա
հատիկը նրա մոտ հայտնվել է
հունձքի ժամանակ, որն, ինչպես
հայտնի է, աշնանն է լինում:
Սակայն մեկ այլ տեսակետի
համաձայն էլ' հնարավոր է, որ
սառցե մարդը մահացած լինի
գարնան վերջերին կամ էլ ամռան
սկգբներին, քանի որ նրա հաստ
սւդիքից վերցված սննդի նմուշի
մեջ հայտնաբերվել է գայլուկաբոխու (СЫгуа) ծաղկաւիոշի: Գայլուկաբոխին Շնալսթալում ծաղ
կում է գարնան վերջերին' ծովի
մակերևույթից 1200 մետր բարձ
րության վրա:
Եթե ընդունենք, որ Օթցին
իրոք մահացել է գարնան վերջե
րին կամ էլ ամռան սկգբներին,
ապա ինչո՞վ բացատրել մամուխի
առկայությունը Օթցիի մոտ: Այս
տեղ կարելի է ենթադրել, որ
մամուխը հնարավոր է չորացված
լիներ մինչ այդ' նախքան նրա
ճանապարհ ընկնելը: Իսկ ցորենի
հատիկներն էլ կարող եե նրա մոտ
ընկած լինել պատահաբար' ճա
նապարհվելուց շատ առաջ:

ՄԵՆՔ Ի՞ՆՉ Գ Ի Տ Ե Ն Ք

Արդեն մեկ և կես տասնամյակ
է անցել այն ժամանակից ի վեր,
ինչ հայտնաբերվել է նեոլիթյան
դարաշրջանին պատկանող Օթ
ցիի դիակը, որն ավեփ հին է, քան
եգիպտական մումիաները: Տար
բեր տեսակետներ ու վարկածներ
եե մշակվել' կապված սառցե
մարդու ծագման ու զբաղմունքի
հետ: Սակայն դրանք բոլորն էլ
ենթակա եե փոփոխման, քանի որ
հնագիտական ուսումնասիրութ
յունները դեռևս շարունակվում
եե:
Բուսական մնացորդների
հայտնաբերումը սառցե մարդու
օրգանիզմում, ինչպես նաև կայծ
քարերի, հագուստի և զանազաե
իրերի առկայությունը թույլ
տվեցին հնագետեերիե բացսւհայտելու մի շարք կարևոր
գաղտնիքներ: Հնարավոր եղավ
պարզել նաև ոչ միայն Օթցիի
տարիքը, մոտավոր բնակավայրը,
այլև նրա սննդակարգը, առողջա
կան վիճակը, մահվան ժամանա
կաշրջանը և ինչ-որ չավտվ էլ
հնարավոր եղավ պատկերացում
կազմել շրջակա միջավայրի

ՍԻԲԻՐՅԱՆ ՍԱՌԱԾՈյ֊Թ ՅՈյ֊ՆԸ
^Ա ՐՈ Դե ԿՈՐԾԱՆԵԼ ԵՐԿԻՐՕ.
Վ երջերս հրապարակվեց
էկոլոգեերի միջազգայիե խմբի
սեեսացիոն զեկույցն այն մասին,
որ համընդհանուր տաքացման
պատճառով Արևելյան Սիբիրի
հավերժական սառածությունը
հալչում է, ինչի հետևանքով այն
այլևս չի կարող պահել ընդերքում
կուտակված բնական գազի
հսկայական պաշարները:
Գիտնականների հավաստմամբ, եթե մեթանը մթնոլորտ
ընկնի, աղետն անխուսափելի
կարող է դառնալ: Երկրագնդի
վրա կլիմայական վւոփոխություններե այս դեպքում անդառ
նալի կլինեն: Երկրի բնակիչները
միայն մեկ ելք ուեեե. կանգնեցնել
համընդհանուր տաքացումն այ
սօր, այլապես ուշ կլինի:
Թարգմանեց
Քրխպփնե Հովհաննիսյանը
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մասին:
Հինգհազարամյա վաղեմութ
յուն ունեցող սառցե մարդու մահ
վան առեղծվածի հետ կապված,
մինչև այժմ գոյություն ունեցող,
մեկեաբանություններից ամեեաուշագրավն այն է, որ Օթցին
բոլորովին էլ այնտեղ չի մահացել,
որտեղ գտնվել է, այլ, հնարավոր է,
որ հինգ հազար տարի առաջ
տեղի ունեցած հալոցքի հետե
ւանքով նրա մարմինը քշվելբերվել է այն վայրը, որտեղ էլ
երան գտել են սկզբնապես: Նրա
մարմնի դիրքը, մաշկի արտաքին
շերտի' էպիդերմիսի բացակայու
թյունը, ինչպես նաև մարմնից մի
քանի մետր հեռավորության վրա
ցաքուցրիվ եղած իրերն այդ եե
վկայում:
Ինչ վերաբերում է Օթցիի մահ
վան իրական պատճառներին,
հնագետներին մինչև այժմ չի հա
ջողվել պարզել, քանի որ դրանք
հնարավոր կլինի պարզել միայն
դիահերձումից հետո: Իսկ դիահերձելը հնարավոր չէ, քանի որ
այդ կարող է անդառնալիորեն
վեասել հնագիտական մեծ արժեք
ներկայացնող սառցե մարդուն: ■
Թարգմանեց
Հասմիկ Աբրահամյանը

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ШГКИ ՇԼլՎՐՈէՇւլՆ
Երևա նի պեւրսւկան
հա մա լսա րա նի
կ ե նսա բա նութ յա ն ֆա կուլւրեւր,
կենսա բա նա կա ն
գիւրությունների
դոկւրոր, պ րոֆ եսոր:

ԱՆՄԵՂ
ՄԵՂԱՎՈՐՆԵՐԸ

'տ~
Щ
*

Չափազանց զարմանալի, մի
ևնույն ժամանակ բացատրելի է
այն, որ մարդն այսօր արդեն իր
հազարամյա ձևավորման րնթացքում հաճախ անարդար է
եղել իրեե շրջապատոդ որոշ
կենդանատեսակների հաեդեպ:
Զարմանալի է, որովհետև
հենց այդ կենդանիներն են, որ
առավել նկատելի, երբեմն անփո
խարինելի օգուտ են տալիս
բնությանր, այդ թվում նաև
մարդուն: Իսկ բացատրելի է,
որովհետև այդ եույե կենդանի
ները, վարելով մթնշաղսւգիշերային կյանք, արթուն և ակտիվ
եե այն ժամանակ, երբ մարդր
սովորաբար քեսւծ է: Իսկ մարդ
կային պատմության մեջ գիշերը
միշտ եղել է չարագուշակ և լի
վտանգներով, չարքերով, սատա
նաներով, մարդասպաններով և
այլն:
Բացի դրանից, գիշերային
կենսակերպ վարող կեեդանատեսակեերր, հայտնի պատճառ
ներով, առավել թույլ եե ուսում
նասիրված: Նրանցից շատերի
վարքը մեր օրերում ևս դեռ կարիք
ունի հետազոտման: Այդպիսի

-

կենդանիներից եե, օրիեակ' ան
ողնաշարավոր շատ գիշատիչներ,
միջատակեր ու ձեռքաթևավոր
կաթնասուններ ու շատ ուրիշներ:
Այս առումով, հատկապես
անցյալում, առանձնահատուկ է
սև կատուների, բվերի և չղջիկ
ների հետ կապված' չափազանց
ված պատմությունների դերը:
Իզուր չէ, որ «սուրբ» գրքերում
սատանաները և ամեե տեսակի
հրեշներ պատկերված են միշտ
մուգ, հաճախ' սև գույնի մաշկով
(բացառությամբ աֆրիկյսւե սևամորթների պատկերացումների,
որտեղ երանք, ընդհակառակը,
սպիտակ եե), մեծ և սուր
ժանիքներով ու չղջիկի թևերով:
Շատ ազգերի հեքիաթներում
կախարդ պառավի անբաժան
ուղեկիցներն են բուն, ագռավը,
սև կատուն և, իհարկե, չղջիկը:
Այն դեպքում, երբ եվրոպա
կան շատ երկրներում դեռ կան
մարդիկ, որոնք հավատում են, որ
եթե երազում չղջիկ տեսնեն, կամ
տեսնեն, որ այն թռչելով անցնում
է' քսվելով մարդու գլիփե, ապա
աեպայմաե պետք է ինչ-որ
դժբախտություն պատահի, արե-

վելքում չղջիկր համարվում է
ուրախության և երջանկության
նշան: Չինարեե «երջանկութ
յուն» և «չղջիկ» բառերը հեչում են
միանման: Որոշ ավստրալիական
ցեղեր միեչ օրս էլ սրբացնում եե
չղջիկներին և միամտորեն հավա
տում, որ իրենք առաջացել եե
չղջիկներից: Իսկ աֆրիկյան որոշ
ցեղեր համոզված են, որ մահա
ցածների հոգին մտնում է չղջիկ
ների մեջ և գիշերով այցի է գափս
իր հարազատներին:
Սրանից հարյուր տարի առաջ
ֆրանսիացի բնագետ Տուսսեեելր
գրել է. «Չղջիկների մասին ամեե
տեսակի հարց, հարց է «այե
աշխարհից» և առնվազն անհե
թեթություն է: Ամեն ինչ' այս
երկիմաստ էակեերի հետ կապ
ված, ծածկված է խորհրդավո
րության շղարշով և տգիտության
դրոշմով: Չղջիկր քիմեր է, զար
հուրելի, ոչ բնական արարած, որը
խորհրդանիշ է երազների, զա
ռանցանքների, ուրվականների,
հիվանդությունների և այլ գերբ
նական, ոչ բնական երևույթնե
րի»:
Թաղանթապատ թևերը, ան
աղմուկ և անկանոն թռիչքր,
գիշերային ապրելակերպը, ան
սովոր արտաքինը դեռ շատ վաղ
ժամանակներից մարդկանց ստի
պել եե չղջիկներին համարել
գերբնական հատկություններով
օժտված էակներ:
Թե այս պատկերացումներից^
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ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
►որոնք են անհեթեթ կամ ընդու
նելի, թողնում եմ ընթերցողի
հայեցողությանը:
Այսքանից հետո, իրոք, հարց է
ծագում, չղջիկը քիմե՛ր է, թե՞
բարեկամ: Սակայն մինչե այս
հարցերին պատասխանելը, բե
րենք այս կենդանիների հանդեպ
տարբեր ժողովուրդների վերա
բերմունքը բացահայտող մի քա
նի օրինակներ.
Ի ս պ ա ն ա կ ա ն ... Եթե ձեր
ծանոթ տղամարդու մատներիե
կան չղջիկի կծածի հետքեր, հեռու
մնացեք այդպիսի մարդուց, նա
կամ գող է, կամ մարդասպան:
Իսկ եթե ծանոթը կին է, ապա նա
կամ կախարդ է, կամ գայթակղիչ:
Հունա կա ն... Եթե ամուսնու
թյան գիշերը նորապսակների
լուսամուտին չղջիկ է զարնվում,
ինն ամիս հետո կունենան արու
զավակ:
...Եթե սիրած անձնավորու
թյունը գիշերները միշտ լսում է
չղջիկների ձայնը, նկատում է
նրանց թռիչքը և չի վախենում

նրանցից, հավատացեք և վստա
հե՜ք այդպիսի մարդուն, նա դա
վաճան լինել չի կարող:
Հ ն դ կ ա կ ա ն ... Եթե չղջիկների
քանակը պակասում է, նշանա
կում է տվյալ վայրում վնասատու
ների թիվն աննշան է, և տարին
բերքառատ է լինելու:
...Եթե ուզում եք, որ սիրած
անձնավորությունը երբեք ձեզ
չդավաճանի, ապա նորածին
չղջիկի գլուխը եվւեք այծի յուղի
մեջ ե կերակուրի հետ հրամցրեք
ընտրյալին:
...Ամուլ կնոջը երեք գիշեր
թողե՜ք չղջիկաշատ քարանձա
վում (կամ շինությունում), որից
հետո լողացրեք Գանգես գետում:
Հաջորդ տարի նա աղջիկ երեխա
կունենա:
Ե գ ի պ տ ա կ ա ն ... Եթե մթնշա
ղին անապատում չղջիկ տեսնեք,
ուրեմն դուք չեք մոլորվել ե
շուտով կհասնեք ջրհորի:
...Սութ, անլուսին գիշերվա
մեջ եթե լսում եք չղջիկի թևերի
թափահարումը և ծղրտոցը, զգու

շացեք. ձեզվտանգէսպառնում:
Ա լժիրյա Ն ... Եթե շաբաթվա
ընթացքում չղջիկը մի քանի ան
գամ լուսամուտից բնակարան է
նետվում, երաշտ է սպասվում:
Իսկ եթե նույնը կատարվի անա
սունների ախոռում, կենդանինե
րը կհիվանդանան ու կսատկեն:
...Եթե ամեն օր նույն ժամերին
լսվում է չղջիկի ընդհատվող սուր
ծղրտոցը, ապա աղետ է սպաս
վում:
Տ ա ն գ ա ն ի ա կ ա ն ...Ե թ ե տան
բակում գտնեք չղջիկի կերած
միջատի թևեր, ապա ընտանիքի
հղի կինը կծնի աղջիկ, իսկ եթե
գտնեք միջատների ոտքերը կամ
իրանի մնացորդները, ապա
կծնվի տղա:
Մ ա դ ա գ ա ս կ ա ր յա ն ... Եթե
գիշերը գբոսևելիս ձեր գլխին
թափվի չղջիկի արտաթորանքը,
հարստանալու եք:
...Եթե տան կտուրին չղջիկը
ձագ ունենա, հիվանդանալու եք:
Իսկ եթե ձագ է ունենում դռան
կամ լուսամուտի ճեղքերում, լավ
լուր կամ ցանկալի հյուր եք ունե
նալու:
Պ ա ր ս կ ա կ ա ն ... Եթե լիալուսնի ժամանակ չղջիկը մի պահ
հայտնվում է լուսնի ուրվագծում,
և դուք հասցնում եք նկատել, ձեզ
մեծ հաջողություն կամ դժբախ
տություն է սպասվում:
...Եթե չղջիկը թռչում է օրը
ցերեկով, արևի առկայությամբ,
խարդավանք կամ դժբախտու
թյուն է սպասվում:
Մ եք ս ի կ ա կ ա ն ... Եթե չղջիկը
խմում է ձիու կամ ընտանի այլ
կենդանու արյունը, խորհուրդ է
տրվում այդպիսի կենդանուց
ազատվել:
...Եթե չղջիկները սկսում եե
իրեևց թռիչքը վաղ մթնշաղին,
նշանակում է' գիշերը ցուրտ և
խոնավ է լինելու:
է ս տ ո ն ա կ ա ն ... Երբ երե
խան, ինչ-որ բանից վախեցած,
սկսում Էլաց փեել և դուրս պրծնել
իրեև բռնողների ձեռքերից, ապա
հարկավոր Է նրա գլխին դնել նոր
սպանված չղջիկ, և երեխան
իսկույ ն կհանգստանա:
...Եթե տնից կորչում Է խոզի
ճարպը, ապա դա միայն չղջիկի
գործն Է, որը ներխուժել Է ծխնե
լույզից, կերել Է խոզի ճարպը:
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(Չմոռանանք, որ չղջիկների հիմ
նական կերը միջատներն են):
Լ ա տ վ ի ա կ ա ն ... Այն մարդը,
որր ցանկանում է' իր բոլոր ցան
կությունները իրականանան,
պետք է Սուրբ Ցաեի Փշերը չղջիկ
բոնի ե դնի մրջնանոցի մեջ:
Փախչելիս հարկավոր է փակել
ականջները, որպեսզի չլսվի չղջի
կի ծղրտոցը, այլապես կարելի է
խլանալ: Երբ մրջյունները չղջիկ
կուտեն, և կմնան միայն ոսկորեերր, հարկավոր է դրանք հավա
քել, և երբ որևէ մեկից իեչ-որ բան
խնդրելու լինեք,
բավական է
չղջիկի ոսկորով դիպչեք նրա
հագուստին, և խնդրանքն իսկույ ն
կկատարվի:
...Որպեսզի ձեոք բերեք այն
պիսի դրամ, որը միշտ ձեզ մոտ
վերադառնա, հարկավոր է Սուրբ
Յանի գիշերը չղջիկ բռնել ե
տանել երկու ճանապարհների
խաչմերուկ: Խաչմերուկի կենտ
րոնում հարկավոր է չղջիկի գլխին
դնել մի քանի քար և դրանց քսել
եղած դրամր: Դա բավական է, որ
ցանկացած գնում կատարելուց
հետո դրամը կրկին վերադառնա
ձեզ:
...Ուրբաթ երեկոյան, եթե
չղջիկ բռնեք և դնեք ձեր թևի տակ'
պահելով քրտինքի մեջ, ապա
անպայման շատ փող կունենաք:
...Ամեն տեսակի հիվանդութ
յունից բուժվելու նպատակով
հարկավոր է չղջիկը դնել կավե
ամանի մեջ և մտց նել մրջնանոց:
Լ ի տ վ ա կ ա ն ... Սրջնանոցում
սպանված չղջիկի ոսկորներից
ընտրեք խաչաձևը և պահեք ձեզ
մոտ: Դրա շնորհիվ դուք միշտ
կիմանաք, թե ինչը որտեղ է
գտնվում, կամ որտեղ է թաքնված
(հիշեցնենք, որ չղջիկները խաչա
ձև ոսկոր չունեն):
...Հարկավոր է բռնել չղջիկը և
նրա արյունով նամակ գրել: Ով
այդ նամակը կարդա, իսկույն ձեզ
կսիրի:
...Եթե խփես չղջիկին եղինջով,
և նա ծվծվւս, ապա ծվծվոցր լսողն
իսկույ ն կխլանա:
...Եթե ցանկանում եք գրավել
աղջկա (տղայի) ուշադրությունն
ու սիրտը, ապա լուսնյակ գիշերին
արծաթե կոտորակով չղջիկ սպա
նեք և բոլորից գաղտնի վայրում
եփեք: Երբ միսր կանջատվի
ոսկորներից, հանեք աքցաե-

ոսկրր և այդ ոսկրով երեք անգամ
հրե՜ք ձեր ընտրյալին: Դրանից մի
փոքր անց, նա ինքը կվագի ձեր
ետևից:
Ռ ո ւս ա կ ա ն ... Եթե չղջիկի
արյունը կաթա մարդու մաշկին,
ապա մաշկն այդ տեղում կարող է
փտել:
...Եթե ուզում եք, որ ձեր հա
րազատն այլևս չխմի, ապա չղջի
կի գաղութից առանց ընտրելու
բռնե՜ք պատահական չղջիկ և
դրեք ձեր րնտրյալի բարձի տակ:
...Եթե չղջիկի արյունով օծեք
հրացանի (ատրճանակի) վաղը,
ապա այդպիսի զենքով անվրեպ
կարելի է սպանել ցանկացած
կենդանու (մարդու):
Ո ւկ ր ա ի ն ա կ ա ն ... Եթե չղ
ջիկները թռչելիս աղմկում եե,
սպասվում է դժբախտություն:
...Եթե չղջիկը կծի մատը, ապա
այն կփտի:
Բ Ե լա ռ ո ւս ա կ ա ն ... Չղջիկը
գցում եք խմորվող քացախի մեջ և
երկու շաբաթ անց այդ հեղուկով
կարող եք բուժել հիվանդ աչքերը:
...Եթե մայիսի վերջին գյուղա
ցու խրճիթում պարբերաբար
սկսում են չղջիկներ հայտնվել,
բերքառատ տարի է սպասվում:
Վ ր ա ց ա կ ա ն ... Եթե երեք
գիշեր անընդմեջ նկատվում է
չղջիկների մեծաքանակ, աղմկոտ
գաղութների թռիչք, ապա սպաս
վում է պատերազմ:
...Չղջիկի կծածն երբեք չի լա
վանում: Վերքը մշտապես բոր
բոքվում է, թարախակալում և
չորանում: Հետո ամեն ինչ կր
կնվում է նորից:
Ա դ ր բ ե ջ ա ն ա կ ա ն . ..Չղջիկ
ները լուսնյակ գիշերով թափան
ցում եե ախոռները, հալածում են
ձիերին և խմում նրանց արյունը:
Այդպիսի ձին կատաղում է և
այլևս չի ենթարկվում տիրոջը
(հեծյալին):
...Երբ լիալուսնի ժամանակ
չղջիկը որևէ մեկի գփփն երեք
շրջան կատարի, մարդուն սպաս
վում է դժբախտություն:
Հ ա յկ ա կ ա ն ... Եթե թռչում եե
մեծ քանակությամբ չղջիկներ,
լավ եղանակ է սպասվում: Իսկ
երբ միայն հատուկենտներին եք
տեսնում, որոնք թռչում են ցածր,
համարյա ձեր գւխավերևով, տե
ղումներ են սպասվում:
...Եթե տան առաստաղի գե

րանների արանքներում հայտն
վել եե չղջիկներ, որոնք ամեն
գիշեր ծվծվում են, ապա այդ
տանը շուտով սուգ է լինելու:
...Եթե թռչունից, մկից, կատ
վից կամ շնից առաջ նորակա
ռույց տաեը բնակություն է հաս
տատում չղջիկը, ապա այդպիսի
տունն անիծված է և չի կարող
երջանկության օջախ փնել:
...Եթե առավոտյան գյուղացու
սեղանին նկատվում է չղջիկի
կեղտ, ապա այդ տաեը վատ լուր է
սպասվում:
...Եփած չղջիկից պատրաստ
ված պատրաստուկով կարելի է
բուժել աղիքային և կանանց
հիվանդություններ:
... Եթե չղջիկը կծում է, ապա
արյունր չի մակարդվում, և մարդը
կամ կենդանին արյունաքամ
լինելով մեռնում է:
...Եթե երազում չղջիկ եք տես
նում, ապա շատ հեռու, մոռաց
ված, բայց ցանկալի մարդուց լուր
կստանաք:
Եվ, վերջապես, գրեթե բոլոր
ժողովուրդեերի բանահյուսութ
յան մեջ նշված է, երբ չղջիկները
կպչում են մարդկանց մազերին,
նրանց այնտեղից պոկելն ան
հնար է, և որ նրանք ծծում են
մարդկանց ու կենդանիների ար
յունը:
Իրոք, նկարագրվել եե բազփ
13ԱՆ ԱՇԽԱՐՃՈՒՄ
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►մաթիվ դեպքեր, երբ չղջիկները
նետվում և կպչում եե մարդկանց
մազերին, կենդանիների պոչե
րին ու բաշերին: Այս երևույթը
շատ պարզ բացատրություն ունի,
չղջիկը քամուց տատանվող մա
զերն ընդունում է թռչող միջատի
տեղ և նետվում դեպի իր ամեն
օրյա «սնունդը»: Ինչ վերաբե
րում է արյուն ծծելուն, ապա դա
հատուկ է արևադարձային մի
քանի տեսակներին, որոնք Հա
յաստանում չեն հանդիպում:
Մյուս կողմից այս «վամպիրնե
րի» վերաբերյալ տեղեկություն
ները խիստ չափազանցված են:
Թ վա րկվա ծ բոլոր նախա
նշանների և հավատալիքների ոչ
լրիվ ցանկը կարելի բաժանել մի
քանի խմբերի'
1. նախանշաններ, որոնք
կապված և պայմանավորված են
չղջիկների վարքագծայիե այս
կամ այն յուրահատկության հետ,
թեպետ դրանք երբեմն խիստ
չափազանցված և փոփոխված
են.
2. հավատալիքներ, որոնք
վերաբերումնն'
սւ) չղջիկների «գերբնական»
հատկություններին և
բ) ճշմարտանման, սակայն
իրականում գոյություն չունեցող
առանձնահատկություններ:
52
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Այս ամենը չղջիկների կենսա
բանության վերաբերյալ մեր
թերի գիտելիքների արդյունքն է:
Սակայն այսօր արդեն պատաս
խան ունի չղջիկի քիմեր, թե բա
րեկամ փնելու հարցը: Ծիծաղելի
են այժմ երանց հետ կապված այն
բոլոր սնահավատությունները,
նախանշանները և հավատալիք
ները, որոնք անցյալում սարսա
փեցրել են մարդկանց: Իրակա
նում ի՞նչ են դրանք'կենդանիներ,
որոնք, ունենալով շատ հին ծա
գում, գիտական և ժողովրդատըետեսական հսկայական նշանա
կություն, ցավոք, այսօր որոշ
երկրներում կանգնած են ոչնչաց
ման վտանգի առաջ:
Միայն այն փաստը, որ չղջիկ
ները, թռչուններից ստանալով
հերթավտխը, ոչնչացնում են գյու
ղատնտեսության ամենավտան
գավոր մթնշաղային և գիշերային
վնասատու միջատներին (եր
բեմն առավել մեծ քանակու
թյամբ, քան թռչունները), խոսում
է այս' չափերով ոչ մեծ, անվնաս,
մարդու կողմից հաճախ բարբա
րոսաբար ոչնչացվող, սակայն
միշտ մարդուն ծառայող, նրա
կողքին բնակվող և մարդուն
անփոխարինելի օգուտ բերող
գազաեիկների օգտին:
Դարեր շարունակ իշխող սնա-
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հավատություեը, նախապաշար
մունքները և, վերջապես, ծայրա
հեղ տգիտությունն էր, որ այս
կենդանիներին մեր բարեկամ
ներից վերածել էին քիմերների:
Ցավոք, որոշ երկրներում, այդ
թվում նաև Կովկասի ու Անդրկով
կասի ժողովուրդների մեջ դեռևս
երբեմն շարունակվում են գիտա
կանորեն չբացատրված և ան
հիմն ու սնոտիապաշտական քա
րոզները և անիմաստ պայքարը
չղջիկների դեմ:
Մարդն իր դառը փորձից զգա
ցել է, թե ինչպիսի անվերադարձ
կորուստներ կարող է կրել չմտած
ված արարքների պատճառով և
ինչպիսի անուղղելի հետևանք
ներ կարող են առաջանալ դրսւեցից հետո: Այստեղ կարեփ է նշել
բազմաթիվ և անթույլատրելի
շինարարությունները, անտառա
հատումները և այլն: Սեր օրերի
օրինակներից է Սևանա լճի և նրա
էնդեմիկ կենդանատեսակներից
Սևանի բեղլուի և իշխանի ճա
կատագրերն ու վիճակը:
Չղջիկները այն կենդանինե
րից են, որոնց պաշտպանության
հարցը վաղուց հուզում և մտահո
գում է մարդկությանը: Դրանց
վեց ներկայացուցիչներ արդեն
գրանցված են Հ Հ Կարմիր
գրքում, և եթե չփոխենք մեր
վերաբերմունքն այս կենդա
նիների հանդեպ, ապա ստիպված
կլինենք ավելացնել Կարմիր
գրքում գրանցվելու ենթակա
տեսականին: Այսպիսի շարունա
կության դեպքում մենք կարող
ենք հայտնվել ևս մեկ լուրջ, գուցե
և անուղղելի էկոլոգիական աղե
տի առաջ:
Այս նյութը պատրաստելիս
ինձ օգնեցին Ինարա Բուշւսն
(Լիտվա), Ալեքս Ռիբովսկիե
(Լատվիա), Սակի Սատիեե
(էստոնիա), Աեդրեյ Կանդաուրովը (Վրաստաե), Գուեար Պետերսոնը (Աեգլիա), վիկտոր
Դեմիանչիկը (Բելառուս) և Դարկո Կովաչիկը (Հարավսլավիա):
Այլ երկրեերի մասին տեղեկու
թյունները տրամադրել է դոկտոր
Բրոնիսլավ Վոլոշինը Լեհաստա
նից, որոնց հայտնում եմ իմ
շնորհակալությունը: ■
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Տե խ ն ի կ ա կ ա ն գիւրությունների
դոկւրոր, պ րոֆ եսոր, Հ Հ ԳԱՍ
ա կա դեմիկոս:

Մասնագիտությունը'
սիլիկատային և դժվարահալ ոչ
մետաղական նյութերի
քիմիական տեխնոլոգիա:
Գիտական նախասիրություն
ները' ապակու ֆիզիկական
քիմիա և էլեկտրական
եփահալում:
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п
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а

т

ю

з

Ապակին մարդկության ստեղ
ծած հնագույն նյութերից մեկն է ն
մեր օրերում անփոխարինելի է
շինարարության մեջ, տրանս
պորտի բնագավառում, արդյու
նաբերության մեջ, տեխնիկա
յում, կենցաղում ն այլն: Իր ան
զուգական փայլի, հարափովտխ
գունախաղի, ծավալային թա
փանցիկ գունավորման հնարա
վորության շնորհիվ ապակին
դարձել է կիրառական արվեստի
և դիզայնի կարևոր նյութ:
Ապակու արտադրությունը
Հին աշխարհում ն միջնադարում
միշտ էլ ծածկված է եղել գաղտ
նիքի թանձր շղարշով, լավ, որակ
յալ ապակի ստանալը' ապակի
եփահալելը, ն դրանից համապա
տասխան իրեր պատրաստելը
եղել է հատուկ մարդկանց' ապա
կեգործ ֊վ արպետների մենաշ
նորհը: Մեր օրերում, երբ բացահայտված են ապակու ստացման
տեխնոլոգիայի հիմնական օրիեաչավւություեները, այն համար
վում է իր բոլոր հնարավորու
թյունները դեռևս չբացահայտած
նյութ, և աշխարհի տեխնիկապես
զարգացած երկրներում շարու
նակվում են գիտահետազոտա
կան աշխատանքները նոր ապա
կիների ստացման և օգտագործ
ման ուղիների որոնման ուղղութ
յամբ:
Ապակին օժտված է կարևոր
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հատկությունների այնպիսի զու
գորդումով, որն այն դարձնում է
անվտխարինելի նյութ մեր կյան
քում: Ապակու ամենակարևոր
հատկությունը տեսանելի ճառա
գայթների նկատմամբ նրա թա
փանցիկությունն է որոշակի մե
խանիկական ամրության պայ
մաններում: Պակաս կարևոր չէ
ապակու քիմիական կայունութ
յունը. քիչ նյութեր կան, որոնք
ունեն այնպիսի քիմիական կայու
նություն, ինչպիսին ունի ապա
կին: Այն լավագույն էլեկտրա
մեկուսիչ նյութերից է և օժտված է
բարձր կարծրությամբ: Պետք է
հաշվի առնել նաև ապակու էժա
նությունը: Խոսքը մեծատոննաժ
սիլիկատային ապակիների մա
սին է'թերթային, տարային ապա
կիները, շատ արդյունաբերական
ու տեխնիկական ապակիների,
որոնց մեջ Տւ02-ը կազմում է 5075%, իսկ ներկայումս ապակի
ների բաղադրության մեջ մտնում
են ՍՆնդելեևի աղյուսակի գրեթե
բոլոր տարրերը: Վերջին հանգա
մանքով է պայմանավորված
ապակու մի այլ հատկություն'
նրա ֆիզիկաքիմիական հատկու
թյունների խիստ կախվածու
թյունը բաղադրությունից և լայն
տիրույթում դրանց վտփոխման
հնարավորությունը: Որպես օրի
նակ' նշենք քվարցային ապակին,
այն ջրի նկատմամբ քիմիապես

ամենակայուն նյութն է, որի բա
ղադրությունն, ինչպես հայտնի է,
100% Տւ02 է, բայց բավական է
դրա մեջ ավելացնել 25% N ^0,
այն կդառնա լուծվող ապակի:
Լուծվող ապակու ջրային լու
ծույթը հեղուկ ապակին է' սի
լիկատային սոսինձը: Կան որո
շակի բաղադրություն ունեցող
ապակիներ, որոնց գծային ըն
դարձակման ջերմային գործա
կիցը շատ մոտ է գրոյին (հենց
նույն քվարցային ապակին) և
ապակիներ, որոնց այդ գործա
կիցը կարող է փնել հավասար
մետաղական ալյումինի կամ
պղնձի գործակցին: Ապակու բա
ղադրության փոփոխությամբ
կարելի է ստանալ կիսահաղորդ
չային ապակիներ: Իսկ ինչպիսի
փովախման կարող են ենթարկ
վել ապակու օպտիկական հատ
կությունները' կախված բաղադ
րությունից. կան ուլտրամանու
շակագույն ճառագայթների նըկատմամբ թափանցիկ ապակի
ներ և ապակիներ, որոնք թա
փանցիկ են ինֆրակարմիր ճա
ռագայթների նկատմամբ: Ռենտգենատեխնիկայում օգտագործ
վում են ռենտգենյան ճառագայթ
ներ կլանող և ռենտգենյան ճա
ռագայթներն անցկացնող թողարկող ապակիներ:
Ապակու հալույթի մածուցի
կության ջերմաստիճանային յուփ
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►րահատուկ կախման 1ւ բարձր
մակերևութային լարվածության
շնորհիվ հնարավորություն է
ստեղծվում ապակուց ստանալ
զանազան իրեր մշակման տար
բեր եղանակներով' մամլելով,
լցնելով, ձգելով: Ձգման եղանա
կով ստանում են թերթային ապա
կի' լուսամուտի և այլ հարթ ապա
կիներ, ապակյա խողովակներ,
ձողեր, ապակյա թելք: Ապակին
մշակվում է նաև փչման և այլ
եղանակների հետ (փչմաե-ձըգման, փչման-մամլման և այլն)
դրա համատեղման եղանակով:
Անցյալ դարի 60-ական թվական
ներին ծնվեց թերթային ապակու
ստացման, այսպես կոչված, ֆլուատ եղանակը, որի արդյունքը
մետաղական անագի և ապակու
հալույթների խառնուրդ է: Այս
եղանակն ունի բարձր ար
տադրողականություն և ստաց
ված ապակին զուրկ է զոլավորումից, որը հատուկ է Ֆուրկոյի և
այլ եղանակներով ստացված
թերթային ապակիներին: Այս
ե ղ ա ն ա կ ը 1 9 6 0 -7 0 -ա կ ա ե
թվականներին, փաստորեն, հե
ղաշրջում մտցրեց հարթ ապակու
ստացման տեխնոլոգիայի մեջ:
Այժմ այս եղանակով թերթային
ապակի եե ստանում նաև նոր
զարգացող երկրեերը:
Ապակու ամենաանցսւնկալի
հատկությունը դյուրաբեկութ
յունն է, սակայն ժամանակակից
գիտության և տեխնիկայի նվա
ճումները հնարավոր եե դարձրել
զգալիորեն բարելավել ապակու
մեխանիկական հատկություննե
րը և ստեղծել նույնիսկ անխոցելի
ապակի: Անցյալ դարի 50-60-ական թվականներին ծնվեց ապա
կու մի նոր տարատեսակ' սիտալը, որի մեխանիկական հատ
կությունները զգալիորեն գերա
զանցում եե ապակու մեխանի
կական հատկություններին, բայց
այդ որակապես նոր նյութն
արդեն ապակի չէ, այլ ապակու և
բյուրեղի մի համակցում և ներկա
յումս ունի լայն կիրառություն
տեխնիկայում:
Հնագիտական ուսումնասի
րությունները ցույց են տափս, որ
ապակու հայտնագործությունը
կատարվել է մ.թ.ա. IV հազարա
մյակում Եգիպտոսում կամ Միջագետքում: Ապակեգործության
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զարգացման փուլերը կապված
եե եղել մետալուրգիայի զարգաց
ման վւուլերի հետ. երկուսի հա
մար էլ առաջնահերթ նշանակու
թյուն ունի բարձր ջերմաստիճան
ների ստացումը: Ապակեգործու
թյան զարգացման սկզբնական
փուլում, որը համընկնում է բրոն
զե դարի հետ, դեռևս ցածր էր
ապակու եփահալմաե ջերմաս
տիճանը, և ապակին ստացվում
էր վտքր քանակներով, չլուսապարզված և շատ հաճախ էլ
անեփ, անթափանցիկ և անդուր
տեսքով: Իսկ երբ կարողանում
էին ապակին գունավորել, նա
հաճելի տեսք էր ստանում և
նմանվում էր թանկարժեք քարե
րի: Հին դարերում և միջնադա
րում թանկարժեք քարերը ոչ
միայն զարդեղեե էին, այլև պաշ
տամունքի առարկա: Մարդկանց
մի մասը հիվանդություններից,
չար աչքից, դժբախտություննե
րից և այլնից պաշտպանվելու
համար իր մարմնին կրում է որևէ
առարկա' հմայական պահ
պանակ: Ապակեգործության
զարգացման սկզբնական փու
լերում արտադրվում էին պարզ
ապրանքներ' հուլունքներ, փոքր
անոթներ անուշահոտություննե
րի համար, թանկարժեք քարերի
փոխարինիչներ:
Առավել նշանավոր եե ապա
կեգործության զարգացման հռո
մեական և միջնադարյան փու
լերը, քանի որ այս վաղերում
ստեղծվեցին ապակեգործական
շատ նորույթներ, որոնց պատ
րաստման գաղտնիքը մինչ օրս
մնում է չբացահայտված: Ապակե
գործության զարգացման հռոմե
ական վւուլն սկսվում է մ.թ.ա. I
դարից, երբ հայտնագործվեցին
ապակեգործական փողակը ե
ապակու մշակման փչելու եղա
նակը, և վերջանում է հռոմեական
կայսրության անկման հետ: Մինչ
այդ հանդես էին եկել ապակու
մշակման մամլման և ձգման
եղանակները: Ապակին ենթարկ
վում էր սառը մշակման, նախշա
վորման և ոսկեզօծման: Բարձ
րանում էր ապակյա իրերի որա
կը, շատ իրեր պատրաստվում էիե
բարձր ճաշակով, ընդլայնվում էր
ապակյա իրերի առաքման ոլոր
տը, այն հասնում էր մինչև Մեծ
բրիտանական կղզիներ, Հյուսի
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սային Կովկաս: Այդ ժամանակ
ներին են վերաբերում շատ գրա
վոր աղբյուրներ, որոնցում տեղե
կություններ կաե ապակեգոր
ծության մասին: Այսպես' Պլինիուս Ավագի «Բնական պատմու
թյուն» բազմահատորյակում, որը
փաստորեն անտիկ աշխարհի
հանրագիտարան է, նկարագր
ված է ապակու հայտնադործման
մի պատմություն, մի անգամ
Միջերկրական ծովի արևելյան
ափերին կանգ առած սելիտրա
տեղափոխող փյունիկյան մի
առևտրաեավից ափ իջած առևտ
րականները ցանկանում եե կե
րակուր պատրաստել, սակայե
խարույկի վրա ամաններ դնելու
համար քարեր չգտնելով (շուրջե
ամբոդջովիե ավազ էր)' երանք
սեփտրսւյի կտորներ եե օգտա
գործում, որոնք, կրակի ջերմութ
յունից փոխազդվելով ավազի
հետ, առաջացնում են թափան
ցիկ ապակի: Այս պատմությունը

"Լկ. 1 Ապակյա գավաթ' ոսկյա նրբա
թիթեղով (Ш-П դար մ.թ.ա., Սիրիա,
էրմիտաժի հավաքածուից)

Պլինիուսը ներկայացնում է որ
պես լեգեեդ, իսկ մեզ համար այե
առաջին տեղեկությունն է հռոմե
ացիների կողմից ապակու եփահալման վերաբերյալ:
Հռոմեական կայսրության
ժամանակաշրջանում սկսվում է
կենցաղային իրերի արտադ
րությունը' բաժակներ, ճրագա
մաններ, գավաթներ, բժշկական
ապակեղեն և այլն: Առաջանում է
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"եկ. 2 Մուրին-սկահակ (I դար, Հռոմեական կայսրություն, էրմխրաժի
հավաքածուից)

լուսամուտի ապակու պատրաստ
ման անհրաժեշտություն և հիմ
նվում եե ապակու երկրորդական
մշակման արհեստանոցներ:
Շատ ապակյա իրեր աչքի եե
րեկնում իրենց նրբագեղ տեսքով:
Ալեքսաեդրիայում պատրաստ
վում էին ոսկյա նրբաթիթեղ զար
դանկարներով թափանցիկ ապա
կյա թասեր: Այդպիսի մի թաս է
պատկերված եկ. 1-ում: Այդ ժա
մանակաշրջանում Հռոմեական
կայսրության ապակեգործ վար
պետները սկսեցին պատրաստել
առանձնակի գեղեցկության սկահակմուրիններ: Մուրինեերի
պատրաստման եղանակը մինչև
օրս չի պարզաբանված: Դրանց
նվիրված եե ապակու պատմու
թյամբ զբաղվող մասնագետների
ե. արվեստագետների բազմաթիվ
աշխատություններ: Նկ. 2-ում
պատկերված է մի մուրին-սկահակ, որից շատ քիչ կա պահպան
ված: Շատ գիտնականներ կար
ծում եե, որ մուրիե-սկահակների
պատրաստման համար օգտա
գործվել է փչելու եղաեակր (այս եղանակը հայտնագործվել է մ.թ.ա.
I դարի վերջերին և մ.թ. I դարի
սկզբեերին, մինչդեռ մուրիեսկահակեերը պատրաստվել եե
շատ ավելի վաղ): Հին Հռոմում
մուրիե-սկահակները շատ աղ
1№էսահտ ЫйШпае աշխատության 5րդ ե. 6-րդ գրքերում տեղեկություն
ներ կան Հայաստանի իրավակարգի,
վարչական բաժանման, քաղաքների,
բնական հարստությունների և այլնի
մասին: Ցավոք, այդ գրքերը մինչև
այժմ թարգմանված չեն հայերեն:

մուկ հաեեցիե: Պլիեիուս Ավազե
իր «Բնական պատմություն» գր
քում1պատմում Է, որ մ.թ.ա. 61 թ.ին Միհրդատ Պոետացու դեմ
տարած հաղթանակից հետո
Պոմպեոսը որպես ռազմավար'
Հռոմ բերեց մեծաքանակ այդ
պիսի մուրին-սկահակեեր ն
եվիրեց Յուպ իտ եր աստծո
տաճարին: Նա նշում Է նան, որ
մուրիե-սկահակների մի առաս
պելական հավաքածու ուներ
եգիպտական թագուհի Կլեոպատրան, որը' որպես ավար,
ձեռք բերեց Հռոմի կայսր Օգոստոսր:
Հռոմեական շրջանում ստեղծ
վեցին հարթ (թերթային) ապա
կու ստացման լուսնային և խալյավային եղանակները, սակայն
արտադրությունը մնում Էր ան
կատար, քանի որ փոքր Էին
ստացվող ապակու չափսերը, ն
քիչ Էր եփահալված ապակու
քանակը: Մենք այստեղ կաեգ
չենք առնի այդ եղանակների
նկարագրության վրա, նշենք
միայն, որ հետագայում դրանց
հիման վրա վեեետիկյան ապա
կեգործները հայելու ապակիներ
պատրաստեցին:
Հռոմեական կայսրության
անկման հետ (V դարի վերջերին)
իր աեկումն ապրեց և ապակեգործությունր: Հետագա սերունդ
ների համար կորստյաե մատեըվեց այն ամենը, ինչ ձեռք Էր
բերվել հռոմեական ապակեգործ
ների մի քանի դարերի անդուլ
աշխատանքով:
Հռոմեական ապակեգործա
կան հարուստ ավանդույթները

որոշ չափով ժառանգեցին բյու
գանդական ապակեգործները:
Բյուզանդիայում մեծ զարգացում
ապրեց գունավոր խլացրած
ապակու' գունախճի արտադրու
թյունը: Գունախճի օգնությամբ
բյուգանդական նկարիչները
ստեղծում Էին գլխավորապես
սրբապատկերներ:
Ապակեգործության զարգաց
ման պատմության մեջ միջնադարր բնորոշվում Է առանձին
տեղական ապակեգործական
կենտրոնների առաջացումով'
բյուգանդական, իսպանական,
բրիտանական, կիևյաե ն այլն,
սակայն այդ բոլորի մեջ առանձին
տեղ Է գրավում վեեետիկյան
ապակեգործությունը: Վենետիկ
քաղաքը հիմնվել Է IX դարում
Ապեեինյաե թերակղզու արևե
լյան ափի հյուսիսային մասի
Լագունյաե կղգիների վրա: Վենե
տիկի հետ մեկտեղ Ապեեինյաե
թերակղզում զարգանում Էին
եաև այլ քաղաք-պետություեներ'
ճենովան, Պիզսւն, Ֆլորենցիան և
այլե, որոնց միջև կատաղի պայ
քար Էր մղվում: Բուն Վեեետիկում
կազմակերպվեցին և սկսեցին
գործել մի շարք արտադրու
թյուններ, որոնք անհրաժեշտ Էին
Վեեետիկյան հանրապետության
ռազմատնտեսական հզորացման
համար: Մետաղագործության,
նավաշինության և այլ արտա
դրությունների հետ մեկտեղ Վենետիկում զարգանում Էր նաև
ապակեգործությունը: Վենետիկը
ցանկանում Էր տիրապետող ուժ
լինել Միջերկրական ծովում,
շարքից հանել ճեեովայի և
Պիզայի նավատորմները, իր
ձեռքր վերցնել Արևելքի և Եվրո
պայի միջև եղած առևտրի մենա
շնորհը, որը պատկանում Էր
Բյուզանդիային: հաւչակրսւց չոր
րորդ արշավանքը, որը կազմա
կերպվեց Վենետիկի կողմից և
ուղղված Էր Բյուզանդիայի դեմ,
վերջացավ Կոստաեդնուպոլսի
գրավումով ու կողոպուտով: Վե
նետիկը այդ կողոպտված ապ
րանքների հետ կարողացավ Մուրաեո տեղափոխել եաև Կոստանդնուպոլսի ապակեգործվարպետներիե:
XIII դարում Վենետիկն ար
դեն Եվրոպայում հայտնի Էր եր
կու տեսակի ապրանքներով' ►
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►մետաքսե գործվածքներով ե ապակյա իրերով: Վեեետիկյան
հանրապետությունը ձեռնարկեց
բոլոր միջոցները, որպեսզի այդ
արտադրության գաղտնիքները
չթափանցեն այլ երկրներ: Վեեե
տիկյաե ղեկավարները, հասկա
նալով, թե ինչ օգուտներ կարող է
բերել լավ կազմակերպված ապակեգործությունը պետության
գանձարանին, հոգ տարան ե
միաժամանակ պ ա յմա ններ
ստեղծեցին այդ արտադրության
զարգացման համար: Վ եեե
տիկյաե վարպետները գտան
ապակու եփահալման հումքանյութերը, որոնք ապահովում էին
անգույն ապակու ստացումը:
Նրանց պատրաստած ապակյա
իրերը ստացվում էիե բոլորովին
անգույն, թափանցիկ, իսկ և իսկ
բյուրեղի նման մաքուր, որի
պատճառով վեեետիկցիեերը և
իտալացիներն ընդհանրապես
այդ ապակիներին կրիստալո էիե
անվանում: Մ ինչև այժմ էլ
Եվրոպայի շատ երկրներում
անգույն թափանցիկ ապակին,
անկախ նրա բաղադրությունից,
կրիստալապակի եե աեվաեում:
Այստեղից էլ ծագել է ռուսական
хрустальное стекло անվանումը,
որը վերաբերում է միայն կապա
րային անգույն ապակուն (հայե
րեն հոմանիշը բյուրեղապակի,
կամ լրիվ'կապարային բյուրեղա
պակե):
Որպես առաջնակարգ խնդիր
ապակեգործական գաղտնիքնե
րի պահպանման համար' 1291 թ.
Վենետիկը հրապարակեց հրա
մանագիր, որի համաձայն' բոլոր
ապակեգործական արհեստա
նոցները ղուրս էիե բերվում Վե
նետիկ քաղաքից և տեղափոխ
վում էին 2 կմ այն կարքհյուսիսում
գտնվող Մուրանո կղզին, որտեղ
ստեղծվում էիե բոլոր պայման
ները ապակեգործության զար
գացման համար: Բայց դեպքերի
հետագա զարգացումը ցույց
տվեց, որ այդ միջոցը դեռ
բավարար չէր: Խնդիրն այն էր, որ
եվրոպական այլ քաղաքներում
ևս կայիե ապակեգործական ար
հեստանոցներ, և ահա սկսվեց
վեեետիկյաե ապակեգործ-վարպետների գայթակղումն ու փա
խուստը: Վեեետիկյաե պետու
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Նկ. 3. Ապակե ցանցազստդ գավաթ (ХУ1-ХУП դդ., Վենետիկ, Պրահայի
կիրառական արվեստի թանգարանի հավաքածուից)
թյունը սկզբում հրաման արձա
կեց փախստական վարպետ
ներին տուգանելու, հետո' ներ
ման մասին:
Սովորաբար փախստական
վարպետների նկատմամբ օրենք
ների խստացումը հետևանք էր
Սուրաեոյի վարպետների նոր
հայտնագործությունների, և ձեռք
էիե առնվում բոլոր միջոցները,
որպեսզի այդ նորությունները մր
ցակից երկրեերի ձեռքը չընկնեն
փախստական վարպետների մի
ջոցով: Բայց Վենետիկը գիտեր ոչ
միայն պատժել, այլև խրախուսել'
վենետիկյան (Սուրաեոյի) վար
պետներին ազնվական տիտղոս
ներ շնորհելով:
Վեեետիկյաե ապակեգործու
թյան առաջին իրերը, որոեք
դուրս եկաե միջազգային ասպա
րեզ, էմալանախշ ապակիներն
էին: Գունավոր էմալների կոստանդնուպոլսյան վարպետների'
գունավոր խեժի ստացման փոր
ձի զուգորդումը հնարավորութ
յուն տվեց զգալի մեծացնել
գունավոր խլացրած ապակիների
տեսականին: Իսկ 1551-52 թ թ
Մուրանոյում հայտնագործվեց
կաթնապակին' սպիտակ, խլաց
րած ապակին: Կաթնապակու
շնորհիվ ստեղծվեց եշաեավոր
վեեետիկյան նրբացանց ապա
կին, որը նոր շունչ տվեց վենետի
կյան ապակեգործությանը: Նկ. 3-
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ում պատկերված է XVI դարի
ապակե ցանցազարդ գավաթ,
որը ապակեգործ-վարպետի
ստեղծագործական նրբաճաշա
կության վկայությունն է: Նրբացաեց ապակու գյուտը, ըստ երե
վույթին, առիթ դարձավ, որ Մուրանոյի վարպետները կարո
ղանան վերարտադրել Հռո
մեական ժամանակներից կորս
ված մուրին-սկահակները' այս
աեգամ, սակայե, օգտագործելով
փչելու եղանակը: Նրանք զգա
լիորեն բազմազան դարձրին
մուրինեերում օգտագործվող
գույները, և այդ պատճառով էլ
այդ իրերը (սկահակները) կոչ
վում էիե Վ իլլեֆիորի, որե
իտալերեն կնշանակի հազա
րագույն: Այստեղ նշենք մի
հետաքրքիր փաստ, վեեետիկյաե
ապակեգործության անկումից
հետո, երբ նրբացանց ապակի
այլևս չէր արտադրվում, և դրա
պատրաստման եղանակը հա
մարվում էր կորած, XIX դարում
իտալական վարպետները կրկիե
«հայտհագործեցիե» նրբացանց
ապակին' զգալի կատարելա
գործելով դրա պատրաստման
տեխեիկան: Նույնպիսի բախտ
ունեցավ նաև ավանտյուրայիե
ապակու գյուտը, որը կատա
րեցին Մուրանոյի վարպետները
դեռևս XV դարի վերջերին և
հետո' 1847 թ., այն հայտնա
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գործվեց երկրորդ անգամ:
Մուրանոյի ապակեգործները
մեծ աշխատանք կատարեցին
գունավոր ապակու արտադ
րության գործում, որի ստացման
շատ գաղտնիքներ կորած էին
դեռևս Հռոմեական ժամանակ
ներից: Նրանք օգտագործեցին
կոբալտի օքսիդր' կապույտ, ման
գանի օքսիդը' մանուշակագույն,
պղնձի և երկաթի օքսիդները'
կանաչ, արծաթր' դեղին ապակի
ների ստացման համար: Նրանք
ստեղծեցին մարմարատիպ ապակի, նրանց է պատկանում նաև
ագատային ապակու գյուտը:
Վեեետիկյան վարպետները
հայտնագործեցին անգույն ապա
կու մի նոր տեսակ' սառցանման
ապակին (կրակլե-ապակի):
Կրակլե եղանակով ստացված
վեեետիկյան մի սափոր պատ
կերված է նկ. 4-ում:
ХШ-Х1У դդ. վեեետիկյան
ապակին արդեն ողողել էր ողջ
Եվրոպան, իսկ XVI դարում
Օսմանյան կայսրության մեծ վեգիր Մուհամեդ փաշան Մուրանոյի վարպետներին մի խոշոր
պատվեր տվեց, թեպետև Վեեետիկր պատերազմական դրու
թյան մեջ էր գտնվում Օսմանյան
պետության հետ: Վենետիկն իր
ձեռքն էր վերցրել Եվրոպան
հայելիներով մատակարարելու
գործը: Ավելի ուշ' XVII դարից,
սկսվեց հայելային բումը Եվրոպայում: Ֆրանսիան ինքը սկսեց
հայելիներ արտադրել: Այդ գոր
ծին մասնակցում էր Ֆրանսիայի
թագավոր Լյուդովիկոս ХУ-^ Նա
կառուցում էր ճոխ զարդարված
պալատներ, իսկ այդ ճոխու
թյանը մի առանձին փայլ էին
տափս հայելիները: Մեծ հայելի
ներ պատրաստելու համար ան
հրաժեշտ էր մեծ մակերեսով
հարթ ապակի: Այդպիսի ապակի
ներ վեեետիկյան վարպետներն
ստանում էին խա լյա վա յին
եղանակով, իսկ ստացված հարթ
ապակին հայելապատելն արդեն
կատարվում էր անագի ամալգա
մով օծելու եղանակով, որը հայտ
նաբերել էին Վենետիկում 1516թ.:
Հայելիների արտադրության'
անագի ամալգամով օծելու եղանակր գոյատևեց մինչև XIX
դարը, երբ առաջարկվեց հայելա
պատման արծաթի նստեցման

եղանակը: հյալյավայիե եղանա
կով մեծ մակերեսով հարթ ապա
կի ստանալը դժվարին և ծաեր
գործ էր, և այդ էր պատճառը, որ
Ֆրանսիայում' Սենտ-Անտուանում, 1695 թ. ծնվեց թերթային
ապակի ստանալու մի նոր' լցման
և գրտնակման եղանակը: Այս
ձևով ստացված թերթային ապա
կուց հայելու ապակի ստանալու
համար անհրաժեշտ էր գրտնա
կած ապակին լրացուցիչ հղկել և
ողորկել, թեև այ ն իր որակով հետ
չէր մնում խալյավային եղա
նակով պատրաստված ապա
կուց, որի արտադրման համար
պետք չէին բարձրորակ ապակե
գործ վարպետներ: XVIII դարի
սկգբներին ֆրանսիական հայելիեերր սկսեցին մրցել վեեետիկյանների հետ: Ապակու գոր
ծարաններ սկսեցին գործել նաև
Սաքսոնիայում' Անգլիայում, Հոլանդիայում: Վերսալը ցանկա
նում էր փնել Եվրոպայի ամեեաշքեղ պալատը, այնտեղ կառուց
վեց նոր հայելային սրահ 306 մեծ
հայելիներով, որի թողած տպա
վորությունը վեր էր բոլոր սպա
սելիքներից: Հայելիները ստեղ
ծում էին լույսի առատության, լու
սավորության մի ցնցող զգացում,
իսկ հայելիների ոսկեզօծ շրջա
նակների բազմաթիվ անդրա
դարձումները սրահին տափս էին
շքեղության շլացուցիչ տեսք:
Վեեետիկյան հանրապետու
թյան անկման հետ անկում ապ
րեց և վեեետիկյան ապակեգոր
ծությունը: Սակայն վեեետիկյան
վարպետներն արդեե տարածվել
էին ողջ Եվրոպայում, ստեղծել
էին ապակեգործական կենտրոն
ներ, որտեղ արտադրվում էիե
ապակյա իրեր վենետիկյաեի
նման (а' 1а Гафоп Уешсе): Այդ
ժամանակների ապակեգործա
կան նշանավոր նվաճումներից է
1635 թ. Անգլիայում ծնունդ առած
կապարային բյուրեղապակու
գյուտը, որը հետագայում կա
տարելագործվեց և տարածվեց
ողջ աշխարհում: Ավեփ առաջ
Ֆրանսիայում հայտնվել էր մի
նշանավոր տեխնիկական նորու
թյուն. 1616- 19թթ. Ռուաեում քա
րածխային հնոցը հարմարեցվեց
ապակու եփահալմաե վառարա
նին, ինչը հնարավոր էր դարձնում
փայտի փոխարեն օգտագործել

Նկ. 4 Կրակլե եղանակով պատ
րաստված վեեետիկյան աաիոր
(XVI դար, Վենետիկ, էրմիտաժի հա
վաքածուից)

քարածուխ և, ժամանակակից
լեզվով ասած, ուներ խոշոր բնա
պահպանական նշանակություն:
ժամանակները փոխվել էին,
փոխվել էիե և ճաշակներր:
Սկսվում էր ապակեգործության
զարգացման մի նոր փուլ, որր
պիտի կապված լիներ ապակյա
իրերի մեքենայական մշակման
հետ: Վերջինս ծնունդ առավ
դեռևս XIX դարի սկգբեերիե, երբ
Եվրոպայում սկսեցին օգտագոր
ծել ապակու մեքենայական
մամլումը: Սկզբնական շրջանում
դրանք ձեռքի մեքենաներ էին:
Ապակեգործական զարգացման
մեքենայական վտւլը պայմանա
կանորեն կարելի է կապել ռեգեներատորեերի հայտնագործմաե
հետ, որը կատարվեց 1870 թ.
Սիմեեսի կողմից: Ռեգեեերատորները, բացի վառարանի օգ
տակար գործողության գործակ
ցի մեծացումից և ապակու եփ
ման ջերմաստիճանի բարձրա
ցումից, հնարավորություն էիե
տափս ստեղծել ապակու ան
ընդհատ գործողության ավազա
նային վառարաններ: Այս բոլորր
նախադրյալներ էիե ստեղծում
ապակյա իրերի արտադրության
մեջ օգտագործելու բարձր ար
տադրողականության մեքենա
ներ: 191 Յթ. լուսամուտի ապակու^
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►արտադրության համար սկսվեց
օգտագործվել բելգիացի ինժեներ
Ֆուրկոյի ձգման եղանակը, որը
հաջողությամբ փորձարկվել էր
դեռևս 1902 թ.: Ապակյա շշերի
մեքենայական արտադրությունն
արդյունաբերության մեջ ներդր
վեց ԱՍՆ-ում 1917 թ. «Օուենս»
ֆիրմայի գործարաններից մե
կում: Այդ ժամանակներին է
վերաբերում նան. վակուումային
և կաթիլային սնուցման եղանակ
ների ներդրումը ապակյա իրերի
մեքենայական մշակման մեջ: XX
դարն ապակու մեքենայական
մշակման հաղթարշավի ժամա
նակաշրջանն էր: Մեկը մյուսի
հետևից փորձարկվում և արդյու
նաբերական գործարկման էին
ենթարկվում նորանոր մեքե
նաներ' տարբեր շշերի և սրվակ
ների, ապակյա խողովակների,
թերթային ապակիների ստաց
ման համար: Անցած դարը նոր
ապակիների և ապակենման նյու
թերի ծննդյան դար էր: Հանդես
եկան սիտալները, ֆտորիդային
(ոլւոնք հիմնված եե ВеРг-ի վրա),
քալկոգենիտային, ֆոսֆատային, գերմանատային և այլ ապա
կիներ, որոնցից շատերը որոշակի
տեղ գրավեցին տեխնիկայում:
Ապակու հումքսւնյութերի
մաքրության և դրա եփահալման
տեխնոլոգիայի կատարելագործ
ման շնորհիվ ստացվում են չա

փազանց թափանցիկ ապակի
ներ: Այս նվաճումը պատճառ
դարձավ թելքային օպտիկայի
ծննդին' տեխնիկայի մի բնա
գավառ, որը հեղաշրջում առա
ջացրեց կապի, բժշկության, ին
ֆորմատիկայի և այլնի մեջ:
վերջին տարիներին կիրառութ
յան մեջ են մտել կենսաբանական
ակտիվ սիտալները: Դրանք
իրենց քիմիական բաղադրութ
յան և կառուցվածքային առանձ
նահատկությունների շնորհիվ
ընդունակ են առաջացնելու
ամուր կենսաքիմիական կապ
կենդանի ոսկրահյուսվածքի հետ'
կենդանի օրգանիզմում հարուցելով ոսկորի աճը:
Վաղուց արդեն կյանք եե մտել
լուսագուեային ապակիները, որոնք փոխում եե լուսակլաեումը'
դրա վրա ընկնող լույսի ճառա
գայթներից կախված: Այդ ապա
կիներից պատրաստված ակնոց
ները «քամելեոն» անվան տակ
լավ հայտնի եե ընթերցողին:
Փաստորեն, ապակին կարող է
ծառայել նաև որպես սոսինձ'
երկու տարբեր կամ միատեսակ
նյութեր (մետաղ-կերամիկա, կերամիկա-ապակի, ապակի-ապակի և այլն) իրար սոսնձելու
համար: Ապակեգործության այս
օրվա խնդիրներին և դրա զար
գացման հեռանկարներին են
նվիրված երեք տարին մեկ

գումարվող Ապակու միջազգային
կոնգրեսները: Վերջին կոնգրեսը,
որը կայացավ 2004 թ. ճապոնիայում, հավաքել էր գիտնա
կանների, գիտության գործիչ
ների, գործարար մարդկանց և
նույնիսկ քաղաքագետների:
Կոնգրեսներում քննարկվում են
բազմազան հարցեր, զեկուցում
ներ լսվում' նվիրված ապակե
գործության պատմության, ինչ
պես նաև երիտասարդ ճարտա
րագիտական և հետազոտող
կադրերի պատրաստման հար
ցերին: Ապակու կոնգրեսներում
տեղ է հատկացվում շրջակա
միջավայրի պահպանման և
ռադիոակտիվ թափոնների ապակեցմաե հարցերին: Խնդիրն այն
է, որ ատոմային էլեկտրակայան
ներում առաջանում են մեծա
քանակ ռադիոակտիվ նյութեր,
որոնք պետք է վնասազերծել:
Դրա համար ռադիոակտիվ նյու
թերը «ապակեցեում են», այ
սինքն' դրանք լուծսւհալում եե
քիմիապես կայուն ապակու մեջ:
Այդ ապակին կարելի է պահել
հատուկ պահեստներում (սովո
րաբար ստորգետնյա) շատ եր
կար ժամանակ: Այդպիսի ապակեցված ռադիոակտիվ թափոն
ները կարեփ է պահեստավորել
տեղում կամ տեղափոխել մի
ուրիշ վայր' պահեստավորելու
համար :■

III2Ы1П1 Չէ 113ն ՕՐԸ, ԵՐԲ Բ99ԱՅԻն 1 1 1 1 1 1 I
111112ա1սՈՍՈՎ ԿԽՈՍէն ԱնՅԱՅն 1 1 1 1 1 1 1
Ամերիկացի մասնագետները
աշխատում եե ստեղծել ստաեց
բարձրախոսի բջջային հեռա
խոս: Նման սարքի տարբերակ
ներից մեկն Է ձայնալարերի
շարժման ժամանակ առաջացող
Էլեկտրամագնիսական տատա
նումներին արձագանքող օձիքը:
Մեկ այլ տարբերակ են պարա
նոցին ամրացված սենատները,
որոեք գրանցում են խոսակ
ցության րնթացքում առաջացող
Էլեկտրամագնիսական դիմա
դրության փոփոխությունները:
Հատուկ համակարգը վերլուծում
Է այդ տվյալեերր' վերականգ

նելով բառերը: Մասնագետների
կարծիքով' նոր տեխնոլոգիան
կհեշտացեի զինվորականների
փոխհաղորդակցումը խոսակ
ցական սարքերի միջոցով:
Առանց բարձրախոսի հեռա
խոսով հարմար կլինի զանգա
հարել նաև տրանսպորտից,
կինոթատրոնից, գրադարանից
կամ Էլ աղմկոտ երեկույթից:
Սակայն սարքն ունի Էական թե
րություն. կանչն ընդունող բաժա
նորդը լսելու Է ոչ թե զրուցակցին,
այլ արհեստական ձայն:
Թ-արգմաեեց Մեյիեե Սարգսյաեը
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ԲՈՐԻՍ В Д У Ю Ц *
Տե խ ն ի կ ա կ ա ն գիւրությունների դոկւրոր, պ րոֆեսոր

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը'
ինֆորմացիոն-չւսփիչ համակարգեր: Գիտական
հետաքրքրությունների ոլորտը' չափիչ սարքերի
չափագիտական բնութագրերի բարելավում
միկրոպրոցեսորների ընձեռած հնարավորությունների
օգտագործումով:

Չ Ա Փ Ի Չ ՍԱՐՔԵՐԻ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Տեղեկատվության գերակշիռ
մասի ստացումն այս կամ այն
կերպ կապված է չափումների
հետ: Չափումների մեթոդներն ու
միջոցներն անընդհատ կատարե
լագործվում եե: Աշխարհի բոլոր
երկրեերում հազարավոր համալ
սարաններ, գիտահետազոտա
կան ինստիտուտներ, նախագծա
յին կազմակերպություններ, հան
րահայտ ֆիրմաներ զբաղված եե
դրանց մշակմամբ ե արտադրու
թյամբ: Այդ ոլորտը կարելի է
համարել առավել շահութաբեր, ե
պատահական չէ, որ եթե նախկի
նում աշխարհի ամենահարուստ
մարդիկ եղել եե պողպատ ու
նավթամթերքներ արտադրող
ները (հիշենք' Մորգաե, Ռոկֆելլեր, Դյուպոե), ապա այսօր այդ
պիսիք եե տեղեկատվության
ստացման ու մշակման տեխնոլո
գիաների ոլորտը տնօրինողները
(ԲիլԳեյթս):
Օրինակներ, որոնք վկայում
եե տեղեկատվության ստացման
և մշակման միջոցների կարևո
րության մասին, կարեփ է բերել
հազարներով: ժամանակակից
արտադրությունները, կառա
վարման և ավտոմատացման
համակարգերը, կենցաղային և
բուժտեխեիկւսն, տրանսպոր
տային բոլոր տեսակի միջոցները,
շինարարությունը, գիտավտրձի
տեխնիկան պահանջում են չափել
բազմաբնույթ մեծություեեեր'
ջերմաստիճան, ճնշում, խոնա

վություն, հեղուկների և գազերի
խտություն, կոնցենտրացիա և
ծախս, մեխանիկական ուժեր և
լարումներ, նյութերի և օբյեկտ
ների շարժման պարամետրեր,
բարդ համակարգերի դինամիկ
բնութագրեր, շենքերի և կառույց
ների սեյսմակայունություն և
այլն: Չափման միջոցները (ՉՄ,
արտադրական և կառավարման
համակարգերի կարևորագույն
բաղադրամասերից մեկն եե, այդ
համակարգերի որակը շատ
բա եով պայմանավորված է
դրանց մեջ օգտագործվող ՉՄեերի բնութագրերով (ճշգրտու
թյուն, արագագործություն, կա
յունություն արտաքին ներգոր
ծությունների նկատմամբ):
Օրինակ' նավթավերամշակ
ման գործընթացներում, մթերք
ների շտեմարաններում, սառնա
րանային և օդալավորակիչ (կոեդիցիոներային) սարքավորում
ներում, երկրաֆիզիկական հե
տազոտություններում պահանջ
վում է չափման ջերմաստիճանի
0,05°С ճշգրտություն: Տարբեր
ֆիգիկաքիմիակսւն գործընթաց
ների հետազոտությունների ժա
մանակ ծագում է ցածր ճնշում
ները 1,0 Պա ճշգրտությամբ
չափելու խնդիր: Նման և բազմա
պիսի այլ խնդիրներ պահանջում
են ստեղծել բարձր ճշգրտության
ՉՄ, րնդ որում, չափման բարձր
ճշգրտու-թյունը դրանք պետք է
ապահովեն ծաեր շահագոր

ծողական պայմաններում, տար
բեր ապակայունացնող գործոն
ների (ԱԳ) առկայության դեպ
քում:
Չափողական տեխնիկայի
զարգացումը համոզիչ կերպով
ցույց է տվել, որ տարբեր ֆիզիկա
կան, քիմիական, ջերմատեխ
նիկական, մեխանիկական մեծու
թյունների չափմաե համար առա
վել նպատակահարմար է օգտա
գործել էլեկտրական չափումների
եղանակը, երբ այդ մեծություն
ները նախապես կերպափոխվում
են էլեկտրական ազդանշանների,
որից հետո չափվում եե այդ
ազդանշանների պարամետրերր:
Ոչ էլեկտրակաե մեծությունների
չափումը էլեկտրական մեթոդ
ներով ունի հետևյալ հիմեակաե
առավելությունները.
1. չափիչ սարքի զգայութ-յուեը
կարեփ է հեշտությամբ վտփոխել
լա յե տիրույթում, քանի որ
էլեկտրոնային ուժեղարար-ներր
թույլ եե տալիս հազարավոր
անգամներ ուժեղացնել էլեկտրա
կան ազդանշանները: Դրա շնոր
հիվ էլեկտրական մեթոդներով
կարեփ է չափել այնպիսի մեծութ
յուններ, որոնք այլ մեթոդներով
ընդհանրապես հնարավոր չէ
չափել (օրինակ' մեքենամասի
հաստության միկրոշեղումներր
մակերևույթի տարբեր կետե
րում):
2. էլեկտրական սարքերի ու
ազդանշանների չափազանց ►
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ՏԵԽ ՆԻԿԱ ԿԱ Ն
►փոքր իներցիականությունը: Դա
ազդանշան, ընդ որում, ԱԿ-ե
թույլ է տալիս չափել ոչ միայն
պետք է իրագործի միարժեք
ժամանակի ընթացքում անփո
կախվածություն մուտքային ու
փոխ կամ դանդաղ փոփոխվող
ելքային մեծությունների միջև:
Բերենք մի քանի օրինակ: Պար
մեծություններ, այլև այնպիսի
մեծություններ, որոնք շատ արագ
զագույն ԱԿ է ջերմազույգը: Նրա
եե փոփոխվում և այդ պատ
ելքում (ազատ ծայրերի միջև)
ճառով այլ եղանակներով չեն
առաջանում է էլշու, որը համեմա
կարող չափվել (օրինակ, բարձրտական է բանվորական ծայրի
հաճախային թրթռումներն ու
ջերմաստիճանին (մուտքային
տատանումները):
մեծությանը): Այդ էլշուն չափվում
3.
հեռավորության վրա, դժ է միլիվոլտաչափի միջոցով, որի
վարամատչելի տեղերում չափե
սանդղակն աստիճանավորված է
լու, չափման արդյունքները մեծ
ջերմաստիճանի միավորներով և
ցույց է տափս չափվող ջերմաս
հեռավորությունների վրա հա
ղորդելու հնարավորություն:
տիճանի արժեքը: Մեկ այլ օրի
նակ է ջերմառեգիստորը: Այն
Օրինակ' թռչող ապարատների
նոր մոդելների փորձարկումների
բարակ մետաղալար է (պարույր)'
ժամանակ դրանց վրա տեղադր
պատրաստված պղնձից, պլա
վում եե հարյուրավոր էլեկտրա
տինից կամ եիկեփց, որը տեղա
կան սարքեր, որոնց միջոցով
դրվում է այն օբյեկտում, որի
չափվում ու գրանցվում են թռիչքի
ջերմաստիճանը պետք է չափել:
ընթացքում կառուցվածքի տար
Մետաղալարի էլեկտրական դի
բեր մասերում առաջացող մեխա
մադրությունը համեմատական է
նիկական լարումները, թրթռում
շրջակա միջավայրի ջերմաստի
ներն ու ջերմաստիճանը, թռիչքի
ճանին. երբ ջերմաստիճանը
արագությունն ու բարձրությունը:
բարձրանում է մեկ աստիճանով,
ջերմառեզիստորի դիմադրութ
Այդ չավտւմների արդյունքները
անընդհատ հաղորդվում են
յունն աճում է մոտավորապես
Երկիր:
0,35-0,65 %: Այդ դիմադրությունը
չափվում է օհմաչափով, որի
Որպեսզի ոչ էլեկտրական մե
ծությունները հնարավոր լինի
սանդղակը աստիճանավորված է
չափել էլեկտրական մեթոդներով,
ջերմաստիճանի միավորներով:
անհրաժեշտ են այնպիսի սարքա
Տերմատվիչներն ապահովում են
ջերմաստիճանի չավաւմ արդյու
վորումներ, որոնց միջոցով չափ
վող մեծությունը կկերպափոխվի
նաբերական պայմաններում
որևէ էլեկտրական մեծության,
0,1°С ճշգրտությամբ: Տենզոռեդրանք կոչվում եե տեղեկատ
գիստորը նմանատիպ տարր է,
վության առաջնային կերպափոորի էլեկտրական դիմադրությու
խիչներ (ԱԿ): ԱԿ-երը էլեկտրա
նը ձևախեղվելիս փոխվում է,
կան տվիչների զգայուն տարրեր
չափվող ուժի կամ մեխանիկա
են: ԱԿ-ի մուտքում գործում է
կան ճնշման ազդեցության պատ
չափվող ոչ էլեկտրական մեծու
ճառով, հետևաբար, չափելով այդ
թյունը, ելքում ստացվում է դրան
դիմադրությունը'կարելի է որոշել
համեմատական էլեկտրական
ուժը, ճնշումը կամ առաջացող մե
խանիկական լարումը: Տենզոտվիչների կիրառումով չափման
սխալանքը չի գերազանցում
0,25%-ը:
Ջերմառեգիստորները և տենզոռեզիստորներր պատրաստ
վում են նաև կիսահաղորդչային
նյութերից, սրանք մոտավորա
պես 10 անգամ ավեփ զգայուն եե
չափվող մեծության վտփոխության նկատմամբ, սակայն կերպա
փոխման բնութագրի կայունութ
յան տեսանկյունից զիջում են
մետաղե ռեգիստորներին:
էլեկտրական տվիչները չա
60
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փազանց մեծ կիրառություն
ունեն: Տարբեր երկրներում տա
րեկան արտադրվում է շուրջ 90
միլիոն ջերմաստիճանային տվիչ
ներ: Դրանց հիմնական սպառող
ներն են ավտոմեքենաշինությունը (մինչև 26 միլիոն) և օդալավորակիչ սարքավորումների ար
տադրությունը (մինչև 37,5 միլի
ոն): Միայն ԱՍՆ-ում և Եվրոպայում ջերմաստիճանային տվիչներ
են պատրաստում 19 խոշոր ընկե
րություններ: Վերջին տարի
ներին մի շարք առաջատար րնկերություններ (ամերիկյան Мо1:ого1а, ււօտշաօսոէ, Нопеу\уе11, РохЬого, շվեդական Бай Соп1го1 և
ուրիշներ) սկսել են արտադրել
կիսահաղորդչային նյութերից
պատրաստված փոքր չափերի
բարձրազգայուն ճնշման տվիչ
ներ, որոնք լայն կիրառում են
գտել ոչ միայն արդյունաբերութ
յան մեջ ու կենցաղում, այլև
բժշկության մեջ' արյան ճնշումը
չափելուհամար:
Ամեն մի չավւում պարտադիր
կերպով ուղեկցվում Է սխա
լանքով, գոյություն չունի բացար
ձակ ճշգրիտ չափում, ավելին'
սխալանքի առկայությունը չափիչ
սարքի աշխատունակության
անհրաժեշտ պայման Է: Դա
կարելի Է ապացուցել հետևյալ
պարզագույն օրինակով: Ենթա
դրենք' եժարավոր կշեռքով չա
փում ենք 2 կգ զանգված ունեցող
իր, և կշեռքը հավասարակշռվել Է
2կգ կշռաքարով: Այժմ ավելաց
նենք վտքր կշռաքարեր, ենթադ
րենք 1գ: Կշեռքի հավասարա
կշռությունը չի խախտվի, այ
սինքն' 1գ զանգվածը կշեռքը չի
զգում, որովհետև կշեռքի շար
ժական մասերում կան շփման
ուժեր, որոնց հակազդող մո
մենտն ավեփ մեծ Է, քան 1 գ
զանգված ունեցող կշռաքարի
առաջացնող' պտտող մոմենտը:
Շարունակելով ավելացնել վտքր
կշռաքարեր' տեսնում ենք, որ
կշեռքի հավասարակշռությունը
խախտվում Է 8 գ ավելացեելու
դեպքում, այսինքն' այն տվյալ
կշեռքի զգայության շեմքն Է.
տվյալ կշեռքով չափման սխա
լանքը դրանից փոքր չի կարող
լինել (սխալանքը միշտ կլինի
դրանից մեծ, քանի որ սխալանք
կառաջանա նաև կշռաքարերի ոչ
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բացարձակ ճշգրտության պատ
ճառով, շրջակա միջավայրի
ջերմաստիճանի փոփոխությու
նից կփոխվի զսպանակների
կոշտությունը և այլն): Կարեփ է
շփման ուժերի փոքրացումով
նվազեցնել զգայունության շեմ
քը, բայց եթե շվաւմները տիվ վե
րացվեն, ապա կշեռքը չի հա
վասարակշռվի, շարժական մասն
անընդհատ կտատանվի, քանի որ
դրա հանդարտեցումր կատարում
են շփման ուժերը: Նմանատիպ
երևույթ կա նաև. էլեկտրոնային
սարքերում: Որպեսզի էլեկտրո
նային ուժեղարարը զգա ցան
կացած չափի փոքր մուտքային
լարում, նրա ուժեղացման գործա
կիցը պետք է փնի անսահման
մեծ, սակայն այդ դեպքում ուժե
ղարարի ելքում առաջանում եև
լարման չմարող տատանումներ:
Այսպիսով' առանց սխալանքի
չափում գոյություն չունի: Այս
առումով տեղին է հիշել ագնոս
տիցիզմի փիփսոփայական ուս
մունքը, որն իր դասական ձևա
վորումն է ստացել Հյումի և Կաետի աշխատություններում: Այդ
ուսմունքը լիովին կամ մաս
նակիորեն ժխտում է աշխարհի
ճանաչողության հնարավորու
թյունը, վարձում ապացուցել, որ
անհնար է ճանաչել աշխարհը: Եվ
եթե ընդունում ենք, որ ճշմարտու
թյան միակ չափանիշր պրակտի
կան է, գիտավտրձը, որի հիմքը
կազմում են չափումները, որոնք էլ
չեն կարող լինել բացարձակ
ճշգրիտ, ուրեմն' աշխարհի
բացարձակ ճանաչելիության
հնարավորությունը, իրոք, դառ
նում է վիճելի:
Չափագիտության ոլորտի
գիտնականների բոլոր ջանքերե
ուղղված եե չավտւմների ճշգր
տության և հուսափության բարձ
րացմանը, ՉՄ-երի սխալանք
ների փոքրացմանր: Նախ պետք է
հստակ պատկերացնել, թե ինչով
են պայմանավորված սխալանք
ները, որո՞նք եե դրանց առաջաց
ման պատճառները, ի՞նչպես կա
րեփ է պայքարել սխալանքների
պատճառ հանդիսացող ապակա
յունացնող գործոնների (ԱԳ) դեմ:
ՉՄ-երի չափագիտական բնու
թագրերը և դրաեցից կարևո
րագույնը' ճշգրտությունը, զգալի
չափով կախված են դրանց սխե

մային կառուցվածքից և պատ
րաստման տ եխնոլոգիա յից:
Բարձրաճշգրիտ ՉՄ-երի ստեղծ
ման հիմնական դժվարություն
ները պայմանավորված եե հե
տևյալ գործոններով.
• չափվող ազդանշանների
ցածր մակարդակ,
• պատահական ազդող երե
վույթներ (աղմուկներ, խանգա
րումներ), արտաքին կփմայական
գործոններ (ջերմաստիճան, խո
նավություն և այլն),
• ՉՄ-երի տարրային բազայի
անկատարություն (սնուցման
աղբյուրների լարումների անկա
յունություն, ուժեղարարների
զրոյի շեղման լարումների և
ուժեղացման գործակիցների
փոփոխություններ, ռադիոմասերի պարամետրերի արժեքների
ցրվածք, այդ պարամետրերի
ջերմաստիճանային կախում և
այլև):
Ընդհանուր դեպքում ԱԳ-երը
կարեփ է ստորաբաժանել երկու
խմբի' ներքին և արտաքին:
Ներքին ԱԳ-երիե եե դասվում
ռեզիստորեերում առաջացող
ջերմային աղմուկները, ջերմաէլշուներր, մեկուսացման դի
մադրության փոփոխությունր,
սնուցման աղբյուրների լարման
փոփոխություններր, ուժեղա
րարների գրոյի շեղման լարում
ների և ուժեղացման գործա
կիցների ջերմաստիճանային
փովտխությունները (դրեյֆ), ՉՄերի պարամետրերի ժամանա
կային փոփոխությունները ծե

րացման և դրեյֆի պատճառով:
Արտաքին ԱԳ-երից են' ա) մըթնոլորտային խանգարումները,
որոնք առաջանում եե Երկրի վրա
կայծակների լիցքաթափումից
(սրանք առաջանում են մեծ քա
նակությամբ' մեկ վայրկյանում
մինչև հարյուր լիցքաթափում),
Երկրի մթնոլորտում մասնիկների
(փոշի, ձյուն և այլն) էլեկտրակա
նացումից, բ) արդյունաբերական
խանգարումները, որոնք ստեղծ
վում եե արտադրական սարքա
վորումներից, ռադիոկայաննե
րից, տրանսպորտային միջոց
ների էլեկտրասարքավորումնե
րից, արբանյակային կապի հա
մակարգերից, բարձրհաճախայիե եռակցման գեներատորներից, բջջային և ռադիոհեռախոսներից, կոմպյուտերներից և
դրանց դիսփլեյներից:
Արտաքին ԱԳ-երի ազդեցու
թյունից ՉՄ-երում առաջանում է
պարազիտային ազդանշան,
հիմնականում' փոփոխական:
Սակայն հաստատուն հոսանքի
ուժեղարարներում տեղի է ունե
նում այդ ազդանշանի անցանկափ ուղղում, քանի որ դրանցում
օգտագործվում են ոչ գծային
բնութագիր ունեցող պասսիվ և
ակտիվ տարրեր (դիողներ,
ստաբիլիտրոններ, տրանզիս
տորներ): Դա հանգեցնում է
օգտակար ազդանշանի աղա
վաղման, որից առաջանում է
չափման լրացուցիչ սխալանք:
Հետազոտությունները ցույց են
տափս [1], որ եթե չկիրառվեն ►
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►պաշտպանական միջոցառում
ներ, ապա ՉՄ-ի մուտքին ազդող
խանգարման լարումը 0,01...5 Հց
հաճախությունների շերտում
կազմում է մոտավորապես 3,5 մՎ,
որը գումարվում է մուտքային
ուժեղարարի զրոյի շեղման
լարմանը: Այդ կարգի խանգար
ման լարումը, օրինակ, ջերմաս
տիճանի չափման դեպքում, հա
մապատասխանում է շուրջ 4°С
սխալանքին:
Սխալանքների փոքրացման
համար օգտագործվում է մեթոդ
ների երկու խումբ,
•կոնստրուկտորատեխնոլոգիական և պաշտպանակաե-ապահովչական (ԿՏՊԱ),
.կառուցվածքային-ալգորիթմական:
ԿՏՊԱ մեթոդների դեպքում
սխալանքների փոքրացումը կա
տարվում է երկու եղանակով:
Առաջինը հիմնված է ԱԳ-երի
տեղային ճնշման, դրանց փո
փոխման տիրույթի վտքրացման
վրա: Դրանք եե տարրերի էկրա
նավորում, ոլորված և էկրա
նացված հաղորդալարերի կիրա
ռում, ջերմամեկուսացում, աստի
ճանավորման պարբերական
համալարում և այլն: Երկրորդ
եղանակը հիմնված է այնպիսի
նյութերի և տարրերի օգտա
գործման վրա, որոնց պարամետ
րերը կախված չեն ազդող գոր
ծոններից. բարձրակայուն ռեզիստորներ, կայունացված սնուցման
աղբյուրներ, ճշգրիտ ուժեղա
րարներ, լրացուցիչ ջերմաստի62

ԳԻՏՈՒԹՅԱ Ն ԱՇհյԱՐՃՈՒմ

ճանակախյալ տարրերի կիրա
ռում և այլն:
Ընդհանուր դեպքում ԱԳ-երը
կարող են հարուցել երկայնական
և լայնական խանգարումներ:
ՉՄ-երի մոտակայքում գտնվող
էլեկտրաէներգետիկական տե
ղակայանքները ե ուժային մա
լուխները լայնական խանգա
րումների հիմնական աղբյուր
ներն եե: ՉՄ-ի հողանցման
տարբեր կետերում պոտենցիալ
ների տարբերության առաջա
ցումը, մեկուսացման դիմադրու
թյան փովախությունը (օրինակ,
ջերմաստիճանի բարձրացման
պատճառով), ջերմային աղմուկ
ները'երկայնական խանգարում
ների աղբյուրներ եե:
Երկայնական խանգարում
ների ազդեցությունը փոքրաց
նելու նպատակով կիրառվում եե
հետևյալ միջոցառումները.
• շղթայի'հողանցումներ ունե
ցող տեղամասերի գալվանական
կապազերծում,
• մուտքային չափիչ շղթայի
(ՉՇ) հավասարակշռում,
• ՉՇ-ի հավասարակշռում ըստ
երկայնական խանգարման լար
ման,
•համակշռող տրանսֆորմա
տորների օգտագործում:
Չափիչ շղթաների պաշտպա
նումը լայնական խանգարումնե
րից ձեռք է բերվում մի շարք
միջոցառումներով, որոնցից են.
• միացման գծի (ՍԳ) հաղորդալարերի երկարության փոքրա
ցում ի հաշիվ ՉՇ-ի մոտեցմանը
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ԱԿ-ին, այդ հաղորդալարերի
մերձեցում և ոլորում (իրար
փաթաթում),
• մուտքային շղթաների մագ
նիսական և էլեկտրաստատիկ
էկրանավորում,
• հատուկ կոնտուրների կազ
մակերպում,
• ՉՇ-ի հողանցման հարմար
սխեմայի ընտրություն,
• ազդանշանների զտում և
կուտակում:
Հաղորդալարերի ոլորման
դեպքում ստանձին տարրական
կոնտուրներում հարուցվող խան
գարման էլշուները իրարից հան
վում են, ինչի շնորհիվ հաջողվում
է մի քանի կարգով վտքրացնել
լայնական խանգարումների ազ
դեցությունը: Սոսրքային շղթա
ների էկրանավորման ժամանակ
էկրանները պատրաստվում եե
փակ մակերևույթի տեսքով, որոնք ընդգրկում են ՉՇ և հաս
տատուն հոսանքի աղբյուրները'
առանձիե-սաանձին: ՉՇ-ի' տար
բեր պոտենցիալներ կամ գալ
վանական կապազերծում ունե
ցող մասերն էկրանացվում եե
ստանձին: Հաղորդալարերի էկ
րանավորումը կարող է թուլաց եել
50 Հց հաճախության լայնական
խանգարումները մինչև 30 դԲ-ով:
ԿԳ-ի հաղորդալարերի պատշաճ
էկրանավորման ե ոլորման շնոր
հիվ հաջողվում է հաճախութ
յունների 0,01...5 Հց շերտում
փոքրացնել ՉՍ-ի մուտքային
շղթայում խանգարման լարումը
3,5 մվ-ից մինչև 15 մկվ, այսինքն'
ավեփ քան 200 անգամ:
Խանգարումների առկայու
թյան պայմաններում ազդանշա
նային հաղորդալարերը նույնպես
էկրանավորվում են և պատ
րաստվում ոլորված զույգի տես
քով: Շատ դեպքերում ազդա
նշանի աղբյուրը հողանցված չէ,
որի պատճառով էկրանը կի
րառվում է դիֆերենցիալ մուտ
քային ուժեղարարի հետ համա
տեղ' համափուլ խանգարման
լարումը ճնշելու նպատակով, որը
կարող է շատ անգամ գերա
զանցել օգտակար ազդանշանը:
Կատարվել է 3,5 մ երկարությամբ
էկրանավորված ոլորված զույգ (2
սմ-ի վրա 1 գալար) հաղորդալարի
միջոցով ազդանշանի (20 կՕհմ
դիմա դրությա մբ ջերմա ռե-
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զխստոր) միացման տարբեր եղա
նակների համեմատություն: Արղյունքներր ցույց են տվել, որ
էկրանացումից հրաժարվելր մե
ծացնում է խանգարման լարումը
չորս անգամ, դիֆերենցիալ մուտ
քային ուժեղարարից ոչ դիֆե
րենցիալի անցնելիս այն մե
ծանում է հինգ անգամ, իսկ եթե ոչ
դիֆերենցիալ ուժեղարարի դեպ
քում հրաժարվել նաև էկրանից,
ապա խանգարման լարումը
մեծանում է 230 անգամ [ 1]:
Զտման միջոցով կարելի է
թուլացնել խանգարումները 40
դԲ-ով: Դրեյֆի և տարրերի ծե
րացման ազդեցությունները հաշվառվում են աստիճանավորման
պարբերական համալարումով:
Սնուցող ցանցի լարման փոփո
խության ազդեցությունը փոք
րացվում է կայունացված սնուց
ման աղբյուրների կիրառումով:
Ջերմաստիճանային սխալանքի
նվազեցման համար օգտագործ
վում եե տարբեր համակշռայիե
լրացուցիչ տարրեր (ռեզիստորներ, դիողներ, ստաբիփտրոններ,
տրանզիստորներ, վարիստորներ
ևայլն):
Սակայն, չնայած ձեռք բեր
ված որոշակի դրական արդյունք
ներին, ԿՏՊԱ մեթոդներն ունեն
սահմանափակ հնարավորութ
յուններ և էական թերություններ
[2]: ՉՄ-երի տարրերի (ռեզիստորներ, դիողներ, տրանզիս
տորներ, միկրոսխեմաներ) բնու
թագրերը կախված եե ԱԳ-երից ոչ
գծայեորեե: Դա թույլ չի տափս
ԿՏՊԱ մեթոդներով ճշգրտորեն
համակշռել այդ գործոններից
առաջացող սխալանքները, հատ
կապես երբ ԱԳ-եերր վտփոխվում
եե լայե տիրույթներում: ԿՏՊԱ
մեթոդների կիրառումը, բացի
սահմանափակ հնարավորութ
յուններից, բերում է եաև ՉՍ-երի
զգափ բարդացման, հուսալիութ
յան նվազեցման' կապված է
լրացուցիչ ապարատային ծախ
սերի հետ: Օրինակ' պահանջվող
ծավալով միմիայն գալվանական
կապազերծման շղթաներ օգտա
գործելու դեպքում ապարատային
ծախսերն ավելանում եե շուրջ
30%-ով, մինչդեռ ստացվող ար
դյունքը հեռու է ցանկափից:
Ահա այս հանգամանքներն եե,
որ ստիպում եե որոնել ու մշակել

ՉՍ-երի կատարելագործման
սկզբունքորեն նոր ուղիներ և
մեթոդներ: Գուցե չարժև զբաղվել
ԱԳ-երի ազդեցությունների թուլացմամբ' բարդացնելով և թան
կացնելով սարքր, այլ ընդհանրա
պես հրաժարվել լրացուցիչ հա
մակշռայիե հանգույցների կիրա
ռումից, իեչր զգալիորեն կպարզեցնի ՉՍ-ի կառուցվածքը, օգ
տագործենք ոչ ճշգրիտ, բայց
հուսալի և էժան սարքամասեր,
որոնց դեպքում սխալանքները,
բնականաբար, կտրացվեն շատ
ավեփ մեծ, բայց փորձել այլ
ճանապարհով լրիվ ազատվել
այդ սխալանքներից: Դրան կա
րեփ է հասնել կառուցվածքայիեալգորիթմակաե մեթոդների կի
րառումով, որոնց զարգացումը
պարտական է միկրոէլեկտրոեիկայիե, միկրոպրոցեսորեերի
(միկրոկառավարիչների) ի հայտ
գալուն: Սիկրոպրոցեսորե (ՍՊ)
ունի հիշող, հաշվող և կառա
վարող հանգույցներ [3]: Դա թույլ
է տափս կառավարել չափման
գործընթացը և չափման արդյուն
քից արտաքսել սխալանքները ոչ
թե ապարատային միջոցներով,
այլ հաշվարկային եղանակով:
Սխալանքների արտաքսման այս
մեթոդն անվանվել է սխալանք
ների ավտոմատ շտկում: Առավել
հեշտ և պարզ կերպով դա իրա
կանացվում է թվանշանային
սարքերում, որտեղ նմանակային
ազդանշանները կերպափոխվում
են թվանշանային կոդերի'աեալոգաթվանշանային կերպավտխիչի
(ԱԹԿ) միջոցով: Սխալանքների
շտկման այս մեթոդի էությունը
հետևյալն է. էլեկտրոնային փոխանջատիչների դիրքերի կառա
վարման միջոցով ՍՊ-ն փոփո
խում է ՉՍ-ի կառուցվածքը:

Տարբեր կառուցվածքների դեպ
քում ՉՍ-ի մուտքին տրվում եե
տարբեր ազդանշաններ, օգտա
կար ազդանշաեր' խանգարում
ների հետ, միայն խանգարում
ների ազդանշանը, թեսթային ազ
դանշան' խանգարումների հետ
միասին, միայն թեսթային ազ
դանշանում պարունակվող խան
գարումների ազդանշանը և այլն:
Կատարվում է այդ ազդանշան
ների թվանշանային չափում,
ստացված կոդերի հետ կատար
վում եե որոշակի ալգորիթմով
մաթեմատիկական գործողութ
յուններ: Ալգորիթմն ընտրվում է
տվյալ չափումների առանձնա
հատկություններից ելնելով, ինչի
շնորհիվ չափման թվանշանային
արդյունքից արտաքսվում է ՉՍ-ի
սխալանքի հիմնական մասը:
ՉՍ-եերի կառուցման այսպի
սի եղանակը թույլ է տափս ստեղ
ծել բարձր ճշգրտության ՉՍ-ներ'
օգտագործելով ոչ ճշգրիտ, բայց
հուսալի և էժան սարքամասեր:
Դա բերում է ՉՄ-ների չափագի
տական հուսալիության զգափ
բարձրացման և կառուցման
ծախսերի փոքրացման (միջին
տեղեկատվական հզորության
ՍՊ-ն այսօր արժե 5-8 ԱՄՆ
դոլար, և շարունակվում է դրանց
էժանացման գործընթացը):
Բերենք, որպես օրինակ,
ՀՊՃՀ Գյումրիի մասնաճյուղում
ա յս սկզբուն քով մշակված
«ՀՊՃՀ-70» էլեկտրոնային ջեր
մաչափը [4, 5]: Սարքում օգտա
գործվել է ստանդարտ Րէ100
աստիճանավորման պլատինե
ջերմառեզիստորր, որն ունի ոչ
գծային կերպափոխման բնու
թագիր, և ամերիկյան «АТМЕЬ»
ֆիրմայի АТ89С51 տիպի միկրոկառավարիչ(ՍԿ)'հետևյալ պափ

«ՀՊՃՀ-70» սարքի արտաքին տեսքր
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ՏԵԽ ՆԻԿԱ ԿԱ Ն
►րամետրերով. կստգայնություեը'
8 բիտ, տակտային հաճախու
թյունը' 12 (24) ՄՀց, ծրագրային
հիշողության ծավալը' 4096 բայթ,
օպերատիվ հիշողության ծա
վալը' 128 բայթ, հրահանգների
համակարգը' МС8-51: ՄԿ-ն
կառավարում է չափման ողջ
գործընթացը: ՄԿ-ի թվային
հաշվարկների ալգորիթմը նա
խատեսում է սխալանքների գե
րակշիռ մասի արտաքսում: Չափ
վող ջերմաստիճանի հաշվարկը
ՄԿ-ն կատարում է երկրորդ
կարգի հանրահաշվական հավա
սարման լուծման միջոցով: Դրա
շնորհիվ վերանում է ջերմառեզիստորի կերպափոխման բնու
թագրի գծայնացմաե անհրաժեշ
տությունը, որը սխալանքների
նմանակային համակշռման դեպ
քում պահանջում էր լրացուցիչ
ապարատային ծախսեր և իրա
գործվում էր որոշակի մնացոր
դային սխալանքով: Այսպիսով'
թվանշանային տեխնիկայի լրա

ցուցիչ, համեմատաբար պարզ ե
էժան միկրոսխեմաների կիրա
ռումը ապահովում է նաև ոչ
գծային բնույթ ունեցող սխա
լանքների ճշգրիտ համակշռումը:
Արդյունքում' սարքն ապահովում
է արտադրական պայմաններում
ջերմաստիճանի չափման 0,1°С
ճշգրտություն:
Զարգացումն այս ոլորտում
շարունակվում է... Նախագծող
ներին առաջադրվում են նոր
խնդիրներ' այնպիսի կառուցված
քային լուծումներ և ալգորիթմ
ների մշակում, որոնք թույլ կտան
չափման ընթացքում ՉՄ-երի
կառուցվածքի ճկուն փովախության և կերպափոխման լրա
ցուցիչ ցիկլերի հաշվին բարձ
րացնել չափման ճշգրտությունը,
զգայունությունը, արագագործությունը, չափագիտական և ապա
րատային հուսալիությունը' օգ
տագործելով միկրոէլեկտրոեիկայի նորագույն նվաճումները:
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I. А

Շախմատի տախտակի մասին
մաթեմատիկական խնդիրների և
գլուխկոտրուկների շարքում առավել հաերաճաեաչ են տախտա
կի հատման (բաժանման) խնդիր
ները: Դրանցից առաջինը նույն
պես առնչվում Էառասպելի հետ:
Արևելյան մի տիրակալ այն
քան հմուտ խաղացող Է եղել, որ
իր կյանքի ընթացքում ընդամենը
չորս պարտություն Է կրել: Իրեն
հաղթողների' չորս իմաստուն
ների պատվին նա հրամայել Է իր
շախմատի տախտակի վրա 4
ադամանդ ագուցել այն դաշտե
րում, որտեղ մատ Էիե արել իր
թագավորին (տես նկարը, այս
տեղ ադամանդների փոխարեն
ձիեր են պատկերված):
Տիրակալի մահվանից հետո
նրա որդին' թույլ խաղացող և
դաժան բռնապետ, որոշում Էվրեժ
լուծել իր հորը պարտության
մատնած իմաստուններից:
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Նա հրամայում Է իմաստուն
ներին ադամանդներով շախ
մատի տախտակը բաժանել չորս
հավասար մասերի այնպես, որ
յուրաքանչյուրը պարունակի մեկ
ադամանդ: Թեև իմաստունները
կատարում եե նոր տիրակափ
պահանջը, միևնույն Է վերջինս
գրկում Է երանց կյանքից, ընդ
որում, ինչպես առասպելն Է վկա
յում, յուրաքանչյուր իմաստունի
մահապատիժն իրականացնելու
համար օգտագործել Է ադա
մանդով տախտակի իր բաժինը:
Շախմատի տախտակի հատ
ման այս խնդիրը հաճախ Է
հանդիպում հետաքրքրքշարժ
գրականության մեջ:
Շախմատի տախտակը բաժա
նել միանման չորս մասի (իրար
վրա դնելիս համընկնող) այնպես,
որ նրանցից յուրաքանչյուրի վրա
գտնվի մեկական ձի: Ենթադր
վում Է, որ կտրվածքներն անցնում
են միայն տախտակի հորիզո
նական և ուղղահայաց դաշտերի
միջև ընկած սահմաններով:
Խնդրի լուծումներից մեկը
ներկայացված Է նկարում: Չորս
ձիերը տախտակի տարբեր դաշ
տերում տեղադրելով' մասնատ
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ման վերաբերյալ բազմաթիվ
խնդիրներ ենք ստանում: Հետա
քրքիր Է ոչ միայն մեկ անհրա
ժեշտ կտրվածքի հայտնաբերու
մը, այլև բոլոր այն եղանակների
հաշվարկումը, որոնց միջոցով
հնարավոր կլինի տախտակը չորս
հավասար մասերի բաժանել,
այնպես որ դրանք մեկական ձի
պարունակեն: Հաստատված Է, որ
լուծումների առավելագույն թիվը'
800, խնդիրն ունի այն դեպքում,
երբ ձիերը տեղադրված են տախ
տակի անկյուններում:

_________________
Նկ. Առասպել չորս ադամանդ
ների մասին
Թարգմանեց
Քրիստինե Հովհաննիսյանը
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