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Հաճարի պատասխանատու՝ Վարդանյան Ն.
Ստորագրված է տպագրության՝ 20.05.2010
«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրական 
կոլեգիայի կազմը՝
Ադամյան Կ., Աղալոփան Լ., Աղասյան Ա., Առաքելյան Ն., 
Աֆրիկյան Է., Բարխուդարյան Վլ..
Բրուտյան Գ., Գաբրիելյան է., Գրիգորյան Ս., 
Հարությունյան Բ.,Համբարձումյսւն Ս.,Հարությունյան Հ., 
Մանթաշյսւն Ա , մելքոնյան Ա., Շուքուրյան Յու., 
Սարգսյան 3 ու., Սեդրակյւսն Դ., ՔուչուկյաՕ Ա.։
Սբսւգրության հասցեն՝
Մարշալ Բադրամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք,
11-րդ հարկ,
հեռ.՝ 52 38 30, ֆաքս՝ 56 80 68 տ–տտւ1։ |օսոա1@տ€ւ.6ա
© «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի 
հանդեսը ստեղծվել Է կառավարության և ՀՀ ԳԱԱ 
նախագահության որոշմամբ։
Տպաքանակը՝
Օավաա՝Գինը՝

500 օրինակ։
64 Էք։
պայմանագրային։

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր Է միայն 
խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում։ 
Մեջբերումների դեպքում՝ հանդեսին հղումը պարտադիր 
Է։ Խմբագրությունը ճիշտ չէ, որ համակարծիք է 
հեղինակների հետ։ Խմբագրությունը 
պատասխանատվություն չի կրում գովազդային 
նյութերի բովանդակության համար։
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Լրատվական գործունեություն ՀՀ ԳԱԱ ՊՐԱԿ 
իրականացնող՝ Նախագահություն

Պետական գրանցման 
վկայականի համարը՝

ՕՅԱ 055313, 
տրված՝ 28.06.2002թ.
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Ծանրակշիռ է Սուրենյանցի 
ներդրումն ինչպես նկարչութ
յան, այնպես էլ գծանկարի, գրքի 
գեղարվեստական ձևավորման, 
բեմահարդարման ասպարեզնե
րում; Նա զբաղվել է քա նդա կա 
գործությամբ ու ճարտարապե
տությամբ, հանդես եկել որպես 
կերպարվեստի ու ճարտարապե
տության պատմաբան, հայտնի է 
իբրև թարգմանիչ;

ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳՒԱՆ 
ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՑԱՆ 
ՄԵՏ

Վերջին տասնամյակում նանոօն- 
կոլոգիան նպաստում է նա նոմա ս 
նիկների մասնակցությամբ չարորակ 
ուռուցքների վաղ ախտորոշման, հա
կաքաղցկեղային նանոդեղորայք-
ների նպատակային տեղափոխման 
և բժշկական պատկերահանման 
խնդիրների լուծմանը;

՜հա ց կ ա կ ա ն  հ ա ր ց ը  եվ  հ ա – ՝
ՑՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՑՈՒՆԸ 
ՄՒՏԱԶԳԱՑՒՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒ- 
ԹՑՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Արդի ժամանակներում Հայկական հարցն իր էութ
յամբ նպատակամղված է Թուրքիայի կողմից արևմտա
հայության բնօրրանում ցեղասպանության և տեղահա
նության ենթարկված հայերի հայրենիքը՝ Արևմտյան 
Հայաստանը,, հայերի ժառանգներին վերադարձնե-

ԴՆԹ-ն ԵՎ 
ՆԱՆՈՏԵԽ- 
ՆՈԼՈԳՒԱ

Առաջիկայում հե
տազոտություններ են
տարվելու այդպիսի
եռաչափ բյուրեղներին 
այլ մոլեկուլներ ամրաց
նելու ուղղությամբ, ին
չը նոր հեռանկարներ 
կբացի մասնավորապես 
բժշկության մեջ, քանի 
որ այս մոտեցումը թույլ 
կտա համապատաս
խան դեղամիջոցը տե
ղափոխել օրգանիզմի 
ախտահարված բջիջ-

ՀԱՑԱՍՏԱՆՒԸՆԴԵՐՔՒ
հ ա ր ս տ ո ւ թ ց ո ւ ն ն ե ր ւ ց
ՄԵԿԸ՝ ԴՒԱՏՈՄՒՏՆԵՐ
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Ըստ գիտահետազոտական տվյալների՝ 
դիատոմիտները կրաքարային նստվածքներ 
են, որոնք առաջացել են դիատոմային (կայծ֊ 
քարային) միաբջիջ ջրիմուռների՝ դիատոմեյ– 
ների մնացորդների ֆիզիկաքիմիական ձևա֊

■ ■ ■  "

փոխումների կուտակման հետևանքով;
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Վ ա րդգես  Սուրենյանց (լուսանկար)

2009 թ. օգոստոսի 1-ին Ախալցխայի՝ ն ա խ 
կին Սաֆարյան, ներկայումս ՔեթԼան թագուհու 
անունը կրող փողոցում գտ նվող  ա ռա նձնա տ ա ն 
պատին, որտեղ անցել են Վարդգես Սուրենյանցի 
մանկության տարիները, բացվեց մեծ նկարչի հու
շա քա րը (հեղինակ՝ քա նդա կա գործ  ԼԼոն  Գրիգոր– 
յան)՝ Ախալցխայի պատմությա ն մեջ հա յա տ ա ռ  
անդրանիկ հուշատախտակը։

Հուշա քարի բացմանը հաջորդեց հոբելյանա
կան հանդիսավոր երեկո Ախալցխայի թա տ րո 
նի լեփ-լեցուն դահլիճում, որտեղ Վ.Սուրենյանցի 
կյանքի և գործունեության մասին հանգամանա լից 
զեկուցումով հանդես եկա վ Արարատ Աղասյանը։

ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՑԱՆ
արվեստագիտության դոկտոր,
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն

XIX դարավերջի և XX դարասկզբի հայ 
կերպարվեստի պատմության մեջ պատվա 
վոր տեղ է գրավում Վարդգես Հակոբի Սուրեն- 
յանցը (1860-1921); Դժվար է հիշել նրա սերն
դակից մեկ այլ արվեստագետի, որն այդչափ 
օժտված լիներ ոչ միայն գեղարվեստական 
բացառիկ տաղանդով, այլև այդքան լայն ու 
խոր գիտելիքներ ունենար պատմության, լեզ
վի, գրականության, արվեստի պատմության 
ու տեսության բնագավառներում;

Ծանրակշիռ է Սուրենյանցի ներդրումն 
ինչպես նկարչության, այնպես էլ գծանկարի, 
գրքի գեղարվեստական ձևավորման, բեմա- 
հարդարման ասպարեզներում; Նա զբաղվել 
է քանդակագործությամբ ու ճարտարապե
տությամբ, հանդես եկել որպես կերպարվես 
տի ու ճարտարապետության պատմաբան, 
հայտնի է իբրև թարգմանիչ;

Նկարիչը ծնվել է 1860 թ. մարտի 10-ին (հին 
տոմարով՝ փետրվարի 27-ին) Ախալցխայում, 
Հակոբ քահանա  Սուրենյանցի ընտանիքում; 
1870-1875 թվականներին սովորում է Մոսկ- 
վայի Լազարյան ճեմարանում, ապա տե
ղափոխվում Մոսկվայի նկարչության, քա ն 
դակագործության և ճարտարապետության 
ուսումնարան, իսկ 1879 թ. մեկնում Սյունխեն՝ 
հաճախելով տեղի Գեղարվեստի ակադեմիա;

1885 թ. Մոսկվա վերադառնալուց հե
տո արևելագիտական հատուկ ա րշա վա խմ 
բի կազմում նա երկու տարով գործուղվում է 
հրան; Պարսկաստանի տարբեր վայրերում, 
այդ թվում կիսավեր Հին Զուղայում շրջագա
յելու ժամանակ երիտասարդ նկարիչը ստեղ
ծում է բազմաթիվ էտյուդներ՝ ուշադրության 
կենտրոնում ունենալով արևելյան տարաշ
խարհիկ մոտիվները, կենցաղային մանրա
մասներ, նաև պարսկական ճարտարապե
տությանը բնորոշ զարդային պերճագեղ 
տարրերը; Այդ էտյուդները և դրանց հիման 
վրա Սուրենյանցի կերտած «արևելյան նկա-
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«Տիրամա յրը գ ա հ ի  վրա» (ա նթվա կիր )

րաշարը» թե՜ թեմատիկ ու կեր
պարային բովանդակությամբ 
և թե՜ ոճական սկզբունքներով 
մոտ են մի կողմից եվրոպա
կան նկարչության մեջ տարա
ծում գտած օրիենտալիստական 
(արևելապաշտ) ուղղությանը, 
իսկ մյուս կողմից՝ Սուրենյանցի 
վրա մեծ տպավորություն թողած 
Արևելքի կյանքն ու կենցաղը վա
վերագրական ճշտությամբ կամ 
ազգագրական շեշտադրութ
յամբ վերարտադրող ռուս շրջիկ 
նկարիչ Վասիլի Վերեշչագինի 
առանձին աշխատանքներին; 
Սուրենյանցն ինքն էլ, սկսած դեռ 
ուսանողական տարիներից, սեր
տորեն առնչվել է պերեդվիժնիկ- 
ների, առավել հաճախ ռուս մեծ 
նկարիչ հլյա Ռեպինի հետ, պ ա ր  
բերաբար մասնակցել նրանց 
ցուցահանդեսներին;
Խոսելով Սուրենյանցի արվեստի 
գաղափարական հիմքերի մա-

սին՝ նկատենք, որ 1890- 
ական ու հատկապես 
1900-ական թվական
ների նրա ա շխատանք
ներում ռեալիստական 
միտումները երբեմն 
ընդմիջվել կամ ներ
թափանցվել են սիմ
վոլիստական մտածո
ղությամբ և, այսպես 
կոչված, «մոդեռն ոճի» 
արձագանքներով՝ բո
վանդակային բազմ
իմաստ շերտերով ու 
երանգներով, գունագ- 
ծային քմաճաշակ, 
դեկորատիվ-զարդա յին 
տարրերով; Հիշենք, որ 
այդ տարիներին Սու
րենյանցն ակտիվորեն 
գործակցել է Սանկտ 
Պետերբուրգում Նիկո֊ 
ղայոս Ադոնցի խմբա
գրած «Բանբեր գրակա
նության և արվեստի» 
հանդեսին, որն ուներ 
շեշտված սիմվոլիս
տական ծրագիր; Անդ
րանիկ երկու համար

ներում գաղափարական ու 
գեղագիտական նույն դիրքերից 
էր ելնում նաև գուսան Ջիվա- 
նու շնորհալի զավակ Գարեգին 
Լևոնյանի խմբագրությամբ 
Թիֆլիսում հրատարակվող
«Գեղարվեստ» հանդեսը;

1890-ական թվականները 
կարևոր նշանակություն ունե
ցան նկարչի ստեղծագործութ
յան հետագա զարգացման հա
մար; 1889 թ. սեպտեմբերին 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս 
Մակար Թեղուտցին Գևորգյան 
ճեմարանի ռուսաց լեզվի և 
ընդհանուր մատենագրության 
պատմության դասատու Սո^ 
րենյանցին ծանոթ բանաստեղծ 
Հովհաննես Հովհաննիսյանի 
միջնորդությամբ ճեմարանում 
նկարչություն և արվեստի պատ 
մություն դասավանդելու նպ ա 
տակով նրան հրավիրում է Սուրբ 
էջմիածին; Նկարիչը սիրով և

պատրաստակամությամբ է ըն
դունում կաթողիկոսի հրավերը;

էջմիածնում Սուրենյանցը 
մտերմանում է Գևորգյան 
ճեմարանի երիտասարդ ու
սուցիչների և աշակերտների՝ 
հայագետներ Կարապետ Կոս 
տանյանի, Ստեփան Լիսիցյանի, 
Գարեգին Հովսեփյանի, ինչպես 
նաև Լևոն Շանթի, Կոմիտա- 
սի, Նիկողայոս Ադոնցի, Ավետիք 
հսահակյանի և ուրիշների հետ;

1890 թ. փետրվարին 
Գևորգյան ճեմարանի ուսուցչա
կան խորհրդի հաստատմանը 
նրա ներկայացրած «Քրիստո
նեական արվեստի պատմութ
յան» ծրագիրն աչքի է ընկ
նում ոչ միայն դասավանդվող 
առարկայի խոր իմացությամբ, 
այլև գեղագիտական խոր հար
ցադրումներով; էջմիածնում Սու
րենյանցն ընդունում է նաև Մա
կար կաթողիկոսի առաջարկը՝ 
ընդօրինակել Մայր տաճարի

«Ավետում» (1900)
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Հո ւնա ր Հե յբորգի  «Սիրո ողբերգությունը»  թ ա տ եր գ ո ւթ յա ն  ձև ա վոր մա ն  էս քիզներից  (1906)

ներսում Հովնաթանյանների կա
տարած որմնանկարները;

Վանքի հարուստ 
րանում Սուրենյանցն ուսում
նասիրում է հայ միջնադարյան 
ձեռագիր մատյանները, ընդօ
րինակում դրանցում եղած ման
րանկարները; Նրան է վստահվում 
վանքի խցերի և ապագա  վեհա
րանի նախագծումը, սակայն այդ 
գործը, ինչպես և Մայր տաճա
րի ընդհանուր վերանորոգման 
աշխատանքները, որոնք Մակար 
Թեղուտցու հրահանգով սկիզբ 
էին առել դեռ 1886 թ., ի վերջո 
հանձնարարվում են Թիֆլիսից 
եկած օտարազգի մի ճարտա
րապետի;

Բազմալեզվագետ Սուրեն֊ 
յանցն էջմիածնում նաև թ ա ^  
մանչի դեր է կատարել. 1890 թ. 
ապրիլին Երևանի թեմի փոխա
նորդ Սուքիաս եպիսկոպոսի 
հետ նա մեկնել է Սևան՝ Հա
յաստան ժամանած հտալիո 
գահաժառանգ, Նեապոլի իշ
խան (հետագայում՝ հտալիա֊ 
յի վերջին գահակալ) Վիկտոր 
էմանուելին դիմավորելու և հա
յոց կաթողիկոսի ողջույնի խոսքն 
իտալերեն հրապարակելու հա
մար; էջմիածնի Մայր տաճարի, 
թանգարանի և մատենադարա
նի հետ թագաժառանգին ծանո
թացնելու ժամանակ նրան կրկին 
ուղեկցել ու բացատրություններ է 
տվել Վարդգես Սուրենյանցը;

1891 թ. ամռանը նկարիչը 
հեռանում է Սուրբ էջմիածնից; 
Շուտով նա այցելում է Անի, որ
տեղ Նիկողայոս Մառի ղեկա
վարությամբ ճարտարապետա- 
կան-հնագիտական պեղումներ 
էին կատարվում; Տեսնելով իր 
ժողովրդի ավանդական նիստու
կացը, ուսումնասիրելով հայոց 
պատմությունը, գրականությունն 
ու արվեստը, ճարտարապետա
կան կոթողները, շփվելով հայ 
մտավորականների, մշակու
թային գործիչների հետ՝ նկա
րիչը լրջորեն վերանայում է իր

ստեղծագործության թեմատիկ 
ցանկը՝ առաջ քաշելով հայ
կական նյութը; Միաժամանակ 
նա իր առջև նպատակ է դնում 
խորապես քննել ու սահմանա- 
զատել հայ և հարևան ազգերի 
գեղարվեստական մտածողութ

յան, ինքնարտահայտման կեր  
պի ու ոճի յուրահատկություննե
րը, բացահայտել դրանց միջև 
եղած տարբերությունը;

Այդ տեսակետից առանձնակի 
հետաքրքրություն են ներկայաց
նում Սուրենյանցի՝ հայ ճարտա
րապետությանը վերաբերող ձե
ռագիր և տպագիր հոդվածները, 
որոնցում նկարիչը հիմնավորում 
է հայկական ճարտարապետութ
յան ինքնատիպությունը՝ չժխտե
լով պատմական երկարատև 
զարգացման ընթացքում բյու- 
զանդական, պարսկական, վրա

ցական և արաբական ճարտա
րապետության հետ եղած 
փոխադարձ կապը;

1900 թ. Ֆրանսիայում և 
հսպանիայում շրջելուց հետո 
Սուրենյանցը հաստատվում է 
Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ

«Հռիփ սիմեի  վ ա ն քն  է ջ մ իա ծ նի  մոտ» (1897)
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Ցա լթա յի հ ա յկա կ ա ն  եկեղեցու ո ր մ նա ն կա ր ներ ի  է ս քիզնե րից  (1917)

Աշխարհբեկ Քալանթարի, Նխ 
կողայոս Ադոնցի և Տարագրոս 
Տեր-Վարդանյանի հետ կազմա
կերպում է «Գեղեցիկ արվեստ
ների հայկական ընկերությունը», 
որի հիմնական նպատակնե
րից էր պատմամշակութային և 
գեղարվեստական արժեք ներ
կայացնող ազգային հնություննե
րի հավաքումը; 1915 թ. աշնանը 
նկարիչը շտապում է էջմիածին, 
ուր ականատես է դառնում հայ 
փախստականների ծանր վի
ճակին; Թիֆլիսում Սուրենյանցը 
ներկա է գտնվում Հայ արվեստա
գետների միության հիմնադիր 
ժողովին և որպես ավագ սերն
դի պատվիրակ՝ խորապես հու
զիչ ճառ արտասանում; 1917 թ. 
նա մեկնում է Յալթա տեղի հայ
կական եկեղեցին պատկերա
զարդելու նպատակով; Սակայն

եկեղեցու գեղարվեստական 
հարդարման հետ կապված 
աշխատանքներն անավարտ են 
մնում Ղրիմում բռնկված քա ղա 
քացիական կռիվների, նկարչի 
հիվանդության ու վերահաս մահ
վան պատճառով;

Սուրենյանցի ստեղծագոր
ծությունը մեծապես նպաստել է 
ազգային նոր նկարչության մեջ

կենցաղային ժանրի ու պատմա֊ 
նկարի ձևավորմանը և զարգաց
մանը; Ըստ էության, XIX դարի 
և XX դարասկզբի հայ կերպար

վեստում նա ոչ միայն 
պատմանկարի հիմնա
դիրն է, այլև միակ խոշոր 
ներկայացուցիչը;

Կենցաղային ժանրում 
Սուրենյանցի առաջին 
գործերից են Սպահանի 
փողոցային տեսարան
ները, «Կաթնավաճառի 
կրպակը Թեհրանում» 
(1893), «Գորգերի վե
րանորոգումը Մազան֊ 
դարանում» (1893) փոք
րադիր պաստառները; 
Կենցաղային բնույթ ունեն 
նաև 1895 թ. ստեղծված 
«Խաչվերաց թափորը Ս. 
էջմիածնում» կտավն ու 
«հսպանական շարքի» 
յուղաներկ գործերից մի 
քանիսը՝ «Ալհամբրայի 

դռնապանը» (1898), «հսպանա- 
ցի պարուհին» (1901), «հսպա- 
նուհին» (1901) և այլն;

Սակայն Սուրենյանցի արվես
տին առավել բնորոշ են ոչ այն
քան կյանքի առօրյա տեսա
րանները, որքան պատմական 
հետադարձ պատկերները,
որոնցից են 1890-ական թվա
կաններին նկարչի կերտած սուլ

թանական Թուրքիայում հայերի 
առաջին զանգվածային ջարդե
րին արձագանքող ա շխատանք
ները («Լքյալը», 1894, «Ոտ
նահարված սրբություն», 1895, 
«Կույսերի կոտորածը», 1899, 
«Անարգվածը», 1899), որոնք թեև 
լուծված են ռեալիստական հա
վաստի ձևերով, սակայն ա յա  
բանական որոշակի խորհուրդ են 
կրում; Սիրով և նյութի լավ իմա
ցությամբ վերարտադրված հայ 
միջնադարյան ճարտարապե
տական կոթողները, իրենց նմա
նը չունեցող խաչքարերը, թուրք 
բարբարոսների կողմից պ ատա 
ռոտված ու գետնին նետված 
ձեռագիր մատյաններն այստեղ 
հանդես են գալիս որպես հայ ժո
ղովրդի ստեղծագործ հանճարի 
խորհրդանիշեր;

Սուրենյանցն անդրադարձել 
է ոչ միայն նորադեպ, այլև հե
ռավոր անցյալի հայոց պատ 
մությանը; Այդ աշխատանքնե
րի շարքում նրա գլուխգործոցն 
է «Շամիրամն Արա Գեղեցիկի 
դիակի մոտ» (1899) մեծադիր 
կտավը, որի սյուժեն նկարի
չը վերցրել է Մովսես Խորենա- 
ցու «Հայոց պատմությունից»; 
Ասորեստանի միապետուհին 
խոր մտորումների մեջ նստած է 
իր սերը մերժած, կնոջն ու ազգին 
հավատարիմ մնացած և հ ա յ ^

«Կա նա նց  ելքը Անիի եկեղեցուց» (1905)
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«Շ ամիրամն Արա Գեղեցիկի դ ի ա կ ի  մոտ»  
(1899)

նիքի համար կյանքը զոհաբերած 
հայոց արքայի դիակի առջև; Շա
միրամի և Արայի կերպարներն 
ստեղծելիս Սուրենյանցն օգտվել 
է բնորդների ծառայությունից, 
բայց դրանք ոչ թե դիմանկարա
յին՝ հոգեբանական կոնկրետ,

այլ բարոյական վերացարկված 
մեկնաբանություն են ստացել՝ 
ընկալվելով իբրև բարու և չարի, 
վեհի և ստորի, արդարամտութ
յան և սնապարծության մարմնա
վորումներ;

Պատմական ժանրում Սուրեն
յանցի հաջող գործերից են նաև 
«Կանանց ելքը Անիի եկեղեցուց» 
(1905), «Ասպետ կինը» (1909), 
«Զաբել թագուհու վերադար
ձը գահին» (1909) յուղաներկ 
կտավները;

Պատմանկարչության հետ է 
առնչվում վարպետի մյուս գլուխ
գործոցը՝ «Հռիփսիմեի վանքը 
Ս. էջմիածնի մոտ» (1897) բնա
պատկերը; Առաջին հայացքից 
թվում է, թե սա սոսկ ճարտարա
պետական տեսարան է, սակայն 
ստեղծագործության տևական ու 
խոր զննումից հետո բացահայտ- 
վում են դրանում առկա պատ 
մական ասպեկտները; Կտավում 
տիրում են լուսնյակի աղոտ ծո
րացող լույսով մշուշապատված 
շագանակագույն, դեղնադարչ
նագույն, կապտամոխրավուն կի
սատոները; Ուշ աշնանային մերկ 
ու խստաշունչ բնապատկերի ու
ղիղ կենտրոնում վեր է խոյանում 
քարե անսասան հրաշակերտը; 
Բայց Սուրենյանցի մեկնաբա
նությամբ սա ոչ միայն վաղ միջ
նադարյան հայ ճարտարապե

«Զաբել թա գուհո ւ վ ե րա դ ա ր ձ ը  գա հին»  (1909)
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« Կա թողիկոս Մկրտիչ Խ րիմ յա նի  
դի մա նկա րը»  (1906)

տության գոհարներից է, այլև 
պատմության հորձանուտներով 
անցած ժողովրդի ոգու ամրութ
յան, շինարար կամքի խորհրդա
նիշը;

Պատմական ատաղձ ու խոր
հուրդ ունի նկարչի դիմանկարա
յին լավագույն աշխատանքնե
րից մեկը՝ կաթողիկոս Մկրտիչ 
Խրիմյանի՝ Խրիմյան Հայրիկի 
դիմանկարը (1906);

Սուրենյանցի՝ արևելյան և 
արևմտյան գրականությամբ
ներշնչված թեմատիկ պ ա տ կեր  
ների շարքում առանձնանում են 
«Հաֆիզի երգը» (1893), «Պա
տանի Հաֆիզը» (1895), «Սալո 
մեն» (1907), «Ֆիրդուսին իր 
«Շահնամեն» է կարդում Մահ 
մուդ Ղազնևիին» (1913) հայտնի 
կտավները; Նշենք, որ 1912 թ. 
«Սալոմեն» ներկայացվել է Մյուն- 
խենի գեղարվեստի ակադեմիայի 
հիմնադրման 100-ամյա հոբել
յանին նվիրված մեծ ցուցահան
դեսում, իսկ երկու տարի անց՝



ԱՐՎԵՍՏ

«Զա րդից հետո»  («Կույսերի 
կոտորա ծը» , 1899)

Վենետիկի միջազգային
երկամյա ցուցահանդեսում; Եր
կար ժամանակ Վենետիկում, 
ապա Հռոմում Խորհրդային 
Միության դեսպանատանը մնա
լուց հետո այն վերջապես 
առաքվել է Երևան և 1929 թ. 
հանգրվանել Հայաստանի պե
տական թանգարանում; Սուրեն
յանցի այս հանրածանոթ ստեղ
ծագործությունը մանրամասն 
վերլուծված է արվեստաբան 
Մարտին Միքայելյանի ա շխա 
տության մեջ*; Հավելենք միայն, 
որ եբրայական արքայադստեր 
(ինչպես և, ի դեպ, Հուդիթի կամ 
Կլեոպատրայի) դիվային կեր
պարը, Մ. Միքայելյանի հիշա- 
տակած գրողներից ու արվես
տագետներից զատ, գրավել է 
նաև Հանրի Ո-ենյոյի, Ֆրանց ֆոն 
Շտուկի, Ստեֆան Մալարմեի, ժ ո  
րիս Շառլ Հյուիսմանսի, ժյուլ 
Մասնեի, Ֆլորիան Շմիտի, իսկ 
հաւերից՝ Վահրամ Գայֆեճյանի,

* Տես Միքայելյան Մ., Վարդգես 
Սուրենյանց, Երևան, Անահիտ, 2003, էջ 
13-18;

Լևոն Հազարապետյանի, Միքա
յել Հունունցի, հետագայում՝ Ոո^ 
բեն Նաքյանի, Ոուբեն Ադալյանի 
և այլոց ստեղծագործական 
երևակայությունը;

Հայտնի են նաև նկարչի 
վրձնած կրոնական բովանդա
կությամբ բազմաթիվ նկարներ ու 
սրբապատկերներ («Ավետում», 
«Քրիստոսը», «Գեթսեմանի», 
«Խաչելություն», «Տիրամայ
րը» և այլն), որոնց մի մասը 
ներկայումս պահվում է Հայաս
տանի ազգային պատկերա
սրահում և Ս. էջմիածնի թան
գարանում; Պետք է նկատել, որ 
այս աշխատանքներից շատերը 
գեղարվեստական մեծ արժեք 
չունեն, քանի որ արտացոլում են 
ոչ այնքան նկարչի, որքան պ ատ 
վիրատուների գեղագիտական 
ճաշակը; Սուրենյանցի խոստո
վանությամբ՝ դրանք կերտելիս 
նա հաճախ օգտվել է եվրոպա
կան դասական նկարչության 
պատրաստի օրինակներից, 
թեպետև հայկական բնորոշ 
դիմագծերով է օժտել նույնիսկ 
Քրիստոսի և Տիրամոր կեր

« Խ ա չվերա ց թ ա փ ո ր ը  էջմիածնում»  (1895)

պարները, նաև ազգային շեշտ, 
երանգ տվել գծանկարին ու գո^ 
նաշարին;

Խոսակցության առանձին 
նյութ է Յալթայի հայկական 
եկեղեցու նկարազարդման 
պատմությունը; Բաքվի խոշոր 
նավթարդյունաբերող Պողոս 
Տեր-Ղուկասյանը 1905 թ. իր 
վաղամեռիկ դստեր՝ Հռիփսխ

«Սալոմե» (1907)
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« Գ ա ղթա կա ն  աղջիկ»  (1915)

մեի հիշատակը հավերժացնե
լու նպատակով որոշում է Յա^ 
թայում հայկական եկեղեցի 
կառուցել; Գործը վստահվում 
է երիտասարդ, բայց արդեն 
ճանաչված ճարտարապետ 
Գաբրիել Տեր-Միքելյանին; Տ ո ^  
ակերտ կոթողի ներքին հարդար
ման ու գեղարվեստական ձևա
վորման համար հրավիրվում է 
Վարդգես Սուրենյանցը;

Եկեղեցու՝ 12 պատուհան
ներից լուսավորվող գմբե
թի ողջ մակերեսը ծածկված է 
ազգային-արևելյան ճաշակին 
հարիր բուսական ու կենդանա
կան նրբահյուս ձևերով; Բաց 
կանաչ ֆոնի վրա պատկերված 
ճերմակ ու կապույտ ծաղիկների 
և նոճիների հետ են շաղկապ
վում անմահության գաղափարը 
խորհրդանշող դրախտային 
թռչունների՝ սիրամարգերի ոճա
վոր, ուրվագծային թեթև ֆիգուր 
ները;

1918 թ. Սուրենյանցը 
ծանր հիվանդանում է և գամ

վում անկողնուն; Նրա 
էսքիզներով եկեղեցու 
գեղարվեստական հա ր  
դարման և պատկերա
զարդման ա շխատանք
ները շարունակում են 
Տարագրոս Տեր-Վար 
դանյանը և Սերգեյ 
Մերկուրովը, որոնցից 
առաջինն օգնել է Սուրեն- 
յանցին եկեղեցու գմբե
թի նախշանկարման 
գործում, իսկ երկրոր
դը՝ փորագրել եկեղեցու 
ավագ սեղանի, ներքին 
և արտաքին որմերի ու 
ճակատների զարդա 
քանդակները;

Սուրենյանցը վախ
ճանվել է 1921 թ. ապրիլի 
6-ին և թաղվել հայկական 
եկեղեցու բակում; Նկար
չի մահն ու քաղա քական 
վերնիվար ցնցումները 
վերջ են դրել եկեղեցու 
հարդարման հետ կապ

ված աշխատանքներին; Այդպես 
էլ անավարտ է մնացել Սուրեն
յանցի մշակած Յալթայի հայ
կական եկեղեցու նկարազարդ
ման ամբողջական ծրագիրը; 
Տարիների ընթացքում ստեղծ
ված բազմաթիվ էսքիզներից 
մասամբ պահպանվել են միայն 
վերջնական՝ ճարտարապետ 
Գ. Տեր-Միքելյանի նախընտ 
րած տարբերակները, որոն
ցից առավել ուշագրավ են չորս 
ավետարանիչներին, ինչպես 
նաև գահին նստած Քրիստոսին 
ու նրան դիմող Տիրամորը և Հով
հաննես Մկրտչին ներկայացնող 
պատկերները;

Հաստոցային և մոնումեն
տալ նկարների հետ մեկտեղ 
գեղարվեստական նշանակալից 
երևույթներ են Սուրենյանցի բե- 
մանկարչական աշխատանքնե
րը;

Դեռ 1890-ական թվականնե
րին արվեստագետը մի շարք բե
մական դեկորներ և, այսպես կոչ
ված, «կենդանի պատկերներ» է

ստեղծել Մոսկվայում Լազարյան 
ճեմարանի ուսանողական ներ
կայացումների և հայկական բա
րեգործական երեկույթների հա
մար; 1900-1901 թվականներին 
Պետերբուրգի Մարիինյան թատ
րոնում նա ձևավորել է Ադոլֆ 
Ադանի «Ծովահենը» բալետը, 
Ոիխարդ Վագների «Զիգֆրիդ» և 
Անտոն Ոուբինշտեյնի «Դև» օպե
րաները;

Առավել հաջող ա շխատանք
ներ էին Մորիս Մետերլինկի «Կույ
րերը», «Անկոչը» և «Այնտեղ, 
ներսում» մեկ գործողությամբ 
փոքրիկ պիեսների բեմարկ- 
ման համար 1904 թ. Մոսկվայի 
գեղարվեստական թատրոնում 
Կոնստանտին Ստանիսլավսկու 
առաջարկությամբ Սուրենյան
ցի կատարած ձևավորումները; 
Մոսկվայի գեղարվեստական 
ակադեմիական թատրոնի թան
գարանում այժմ գտնվող նրա 
մանրակերտերից առանձնապես 
հետաքրքիր են «Կույրերին» վե
րաբերող տարբերակները; Շա
րունակելով գործակցել Ստա
նիսլավսկու հետ՝ Սուրենյանցը 
Մոսկվայի գեղարվեստական 
թատրոնի բեմում ձևավորել է Ան
տոն Չեխովի հանրահայտ «ճա
յը» (1905);

Մտերմանալով Ալեքսանդր 
Սպենդիարյանի հետ՝ նկարիչն 
իր կրտսեր ընկերոջը հորդորել է 
Հովհաննես Թումանյանի «Թմկա
բերդի առումը» պոեմի նյութով 
հայոց պատմության փառահեղ 
էջերից մեկին նվիրված օպե
րա գրել; Ցավոք, Սպենդիար 
յանի «Ալմաստ» օպերան լույս 
աշխարհ եկավ միայն 1928 թ., 
երբ նկարիչն արդեն հեռացել էր 
կյանքից;

Մեծաքանակ և արժեքավոր 
է Սուրենյանցի թողած գրաֆի
կական ժառանգությունը; Որպես 
գրաֆիկ՝ նա  առաջին անգամ 
հանդես է եկել դեռ Մյունխենի 
գեղարվեստի ակադեմիայում 
սովորելու տարիներին, երբ 
«Թռչող թերթիկներ» երգիծա
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թերթի էջերում տպագրվում էին 
նրա ծաղրանկարները;

Սուրենյանցի վաղ շրջանի 
գրաֆիկական գործերից են Եղի
շե Չարենցի անվան գրականութ
յան և արվեստի թանգարանում 
պահվող մեծանուն դերասան 
Պետրոս Ադամյանին կյանքում 
և շեքսպիրյան առաջնային 
դերերում պատկերող փ ոք
րաչափ գծանկարները (1888); 
Հետագայում նկարչի ստեղծած 
գրաֆիկական աշխատանքները 
հիմնականում կապված են ռուս 
ու եվրոպացի գրողների՝ Պ ո^  
կինի, Լերմոնտովի, Մետերլինկի, 
Ուայլդի, Ո-ոդենբախի, Լագերլյո 
ֆի և այլոց երկերի պատկերա
զարդման հետ;

Որպես գրքի գեղարվես
տական ձևավորող՝ Սուրենյանցը 
ճանաչում է ձեռք բերել 1899 թ., 
երբ Կնեբելի մոսկովյան հայտ
նի հրատարակչատան պատվե
րով նկարազարդել է Պուշկինի 
ծննդյան 100-ամյակի առթիվ 
առանձին գրքով լույս տեսած 
«Բախչիսարայի շատրվանը»; 
Պատվերն ստանալուն պես նկա
րիչը մեկնել է Ղրիմ, ծանոթացել 
պոեմում նկարագրված բ ն ո ^  
յան, ճարտարապետության և 
կենցաղային միջավայրին, սե
փական աչքերով տեսել, անձնա
պես վերապրել այն ամենը, ինչ 
պուշկինյան բանաստեղծական 
հանճարի շնորհիվ ռոմանտի
կական շունչ ու խոր հուզակա
նություն էր ստացել; Շուրջ երեք 
տարվա լարված աշխատանքի 
շնորհիվ նա ստեղծել է մի քանի 
տասնյակ միագույն պ ա տ կեր 
ներ ու զարդանկարներ, որոնք 
առատորեն ծածկել են հոբելյա
նական հրատարակության մե
ծադիր էջերը; Գրքում զետեղված 
ընծայագրի մեջ Սուրենյանցը 
հարգանքի ջերմ խոսք է հղել 
իր ավագ ընկեր ու խորհրդա
տու, նաև ազգական Հովհաննես 
Այվազովսկուն;

Վերարտադրելով պոեմի 
կարևոր դիպվածները՝ Սուրեն-

յանցն ընդհանուր առմամբ հա
վատարիմ է մնացել բանաս
տեղծական տառին և ոգուն; 
Գրաֆիկական բարձր ճաշակով, 
չափի ու ձևի զգացողությամբ է 
լուծված գրքի տիտղոսաթերթը, 
որտեղ արևելյան զարդաքան
դակով եզերված Բախչիսարայի 
«արտասվող» շատրվանի մոտ 
պատկերված է պոեմի գլխավոր 
հերոսուհին՝ գլխիկոր նստած, 
թախծադեմ Մարին; Հոբելյանա
կան նույն տարեթվին «Բախչի
սարայի շատրվանի» համար 
Սուրենյանցի ստեղծած գծա 
պատկերները ներկայացվել են 
Ոուս գրասերների ընկերության՝ 
Մոսկվայում կազմակերպած 
պուշկինյան ցուցահանդեսում;

Գրքի գեղարվեստական 
հարդարման բնագավառում 
Սուրենյանցի կատարած այլ 
աշխատանքներից աչքի են ընկ
նում Մորիս Մետերլինկի դրա
մատիկական մանրապատում
ների (1904) և Օսկար Ուայլդի 
իմաստասիրական հեքիաթների 
(1909) նկարազարդումները;

Գործակցելով հայ բանաս

տեղծներ Սմբատ Շահազխ 
զի, Ալեքսանդր Ծատուրյանի, 
երաժիշտներ Ալեքսանդր Սպեն֊ 
դիարյանի, Ոոմանոս Մելիքյա֊ 
նի և այլոց հետ՝ Սուրենյանցը 
հաճախ է հանդես եկել որպես 
նրանց գրքերի ու նոտագիր տետ
րերի գրաֆիկական ձևավորման 
հեղինակ; Նա է զարդարել հայ
կական տարբեր ժողովածունե
րի և հանդեսների շապիկները, 
անվանաթերթերն ու առանձին 
էջերը; Հետաքրքիր են նրա՝ հայ
կական հեքիաթների մոտիվնե
րով կատարած գծանկարները և 
հայ գաղթականներին ազգային 
նախշուն տարազներով ներկա
յացնող ջրանկարները;

Սուրենյանցի գրաֆիկական 
գործերի շարքում յուրահատուկ 
տեղ են գրավում «Պետրոգրադը՝ 
հայերին» (1915) հայրենաշունչ 
պլակատը, ինչպես նաև տարբեր 
առիթներով ստեղծված գրքա 
նիշերը (6ճ հԵոտ), որոնք տվյալ 
շրջանի հայ կերպարվեստում 
գրաֆիկական այդ տեսակների 
ու ժանրերի եզակի նմուշներից 
են;
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7 •
Ա.Ս.Պուշկինի « Բա խչիսա րա յի  շ ա տ ր վ ա 
նը» պ ոեմի  տ ի տ ղ ո ս ա թ ե ր թ ը  (1897)

Նկարչի կերտած մեզ հայտ
նի առաջին քանդակն է իր հոր՝ 
1884 թ. կյանքից հեռացած Հա- 
կոբ Սուրենյանցի կիսանդրին; 
Պլաստիկորեն մշակված, մոնու
մենտալ ձևերով օժտված, բնա
կան չափերը մեկուկես անգամ 
գերազանցող այս մահարձա
նը հանգուցյալի շիրմին է դրվել 
1889 թ. Մոսկվայի Վագանկով- 
յան գերեզմանոցում; Հովհաննես 
Այվազովսկու մահից մեկ տա 
րի անց՝ 1901 թ., Սուրենյանցը 
կերտել է նաև մեծ ծովանկարչի 
գիպսե կիսանդրին;

Արվեստագետի ճարտարա
պետական նախագծերից են 
Անանովի (1901-1902 թթ.) և 
Միանսարովայի (1908-1910 թթ.) 
շիրմաքարերը; Հայկական մա
տուռի ձևեր ունեցող, զանազան 
քանդակներով ու խաչքարե
րով զարդարված այդ հուշար
ձանները նույնպես գտնվում 
են Մոսկվայի Վագանկովյան 
գերեզմանոցում;

հր ողջ կյանքի ընթացքում 
Սուրենյանցն զբաղվել է թարգ
մանչական աշխատանքով; Լե
զուների փայլուն իմացությունը 
(հայերենից և ռուսերենից զատ՝

Վ ա րդգես  Սուրենյանց (լուսանկար)

Վ ա րդգես  Սուրենյանցի ս տ ե ղ ծ ա ծ  գ ր քա ն ի շե ր ի ց

նկարիչն ազատորեն տիրապե- 
տել է նաև անգլերեն, իտալե
րեն, իսպաներեն, գերմաներեն, 
ֆրանսերեն, պարսկերեն և թուր 
քերեն լեզուներին) նա դրսևորել 
է Շեքսպիրի, Գյոթեի, Հայնեի, 
Ուայլդի, իսպանացի դրամա
տուրգ Խոսե էչեգառայի և այլոց 
գրական երկերի թարգմանութ
յունների մեջ; Որպես թարգմա
նիչ՝ նրան հատկապես գրավել 
է Շեքսպիրը, որի ողբերգություն
ներից ու կատակերգություննե
րից շատերը՝ «Ոիչարդ Երրոր
դը», «Լիր արքան», «Հուլիոս 
Կեսարը», «Օթելլոն», «Վինձորի

ուրախ կանայք», «Միջամառնա
յին գիշերվա երազը», ինչպես 
և սոնետներից մի քանիսը նա 
գերազանց կերպով թարգմանել 
է հայերեն;

հր կենդանության օրոք 
Վարդգես Սուրենյանցն ունե
ցել է անհատական մեկ ցուցա
հանդես, որը կազմակերպվել է 
Բաքվում 1901թ.; Նկարչի ամբող
ջական հաջորդ պատկերահան
դեսները բացվել են Երևանում 
նրա մահից տասը տարի անց 
(1931) և ծննդյան 100-ամյա հո
բելյանի առիթով (1960);
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ԵՐՎԱՆԴ ՕՏՅԱՆ

Հայ դասական գրող Երվանդ Օտյանի հուշագրական այս պատումը Հայաս
տանում չի տպագրվել ոչ գրողի երկերի ժողովածուներում և ոչ էլ աոանձին 
հրատարակություններում։ Այն կազմում է Ե. Օտյանի՝ իր ձերբակալվելու և 
աքսորի պատմությունը վերարտադրող հուշերի սկզբնական մասը'1915 թ. 
ապրիլի 25-ի տագնապալի օրվան նրա կրած հուզումները, երբ մեկ օր աոաջ 
սկսվել և ապա լայն թափ էին աոել պոլսահայ մտավորականության զանգ
վածային ձերբակալությունները։ «Հետո հասկցանք, թե դժոխային ծրագիրի 
մը՝հայ ցեղի բնաջնջումին աոաջին ահոելի դրվագն էր, որ տեղի կունենար»,֊ 
պետք է գրեր Ե. Օտյանը հետագայում։
Ստորև տպագրվող հուշագրական հատվածի մի պատաոիկը տպագրվել է 
Կ. Պոլսի «Վերջին լուր» թերթի (որին աշխատակցում էր Ե. Օտյանը) 1921 թ. 
ապրիլի 25-ի համարում՝ «1915 ապրիլ 11-12» վերտաոությամբ։ Իսկ ամբողջ 
հատվածը՝ «Չարաշուք գիշերը» վերնագրով, տպագրվել է Ե.Օտյանի 
«Անիծեալ տարիներ, 1914-1919 (անձնական յիշատակներ)» հատորյակում 
(Թեհրան, Հայ տաոերի 1600-ամյակի մատենաշար, 2005), որից և արտատպ
վում է սույն հուշագրությունը։

ՉԱՐԱՇՈՒՔ ԳԻՇԵՐԸ

1915 ապրիլ 11 շաբաթ, իրիկ֊ 
վան դեմ, Սարգիս էֆենտի 
Գոչունյան խմբագիրներու սեն
յակը մտնելով ըսավ.

- Տղաք, դաշնակցականները 
կը ձերբակալեն կոր եղեր...

^ ՞վ  ձերբակալած են^ հարցող
ցինք ;

- Տպարանատեր Արամ Շա
հենը, գրավաճառ Ստեփան 
Քյուրքճյանը, Հրաչը, հետո ու
րիշ մեկ քանիներ, որոնց անունը 
չկրցա իմանալ;

- Պատճառը ինչ է արդյոք;
- հբր թե Գարեգին Փաստը^ 

մաճյանը հինգ հարյուր ձիավոր
ներով էրզրում մտեր ու քա ղա 
քին տիրեր է, ու այս լուրը վրա 
հասնելուն՝որոշեր են դաշնակ
ցականները ձերբակալել;

Լուրը այնքան անհավատա
լի էր, որ կարևորություն չտվինք; 
հսկ գալով ձերբակալվածնե֊ 
րուն՝ենթադրեցինք, որ անհա
տական խնդրի մը համար տար
ված են ոստիկանատուն;

հրիկունը, երբ մեկնեցա 
խմբագրատունեն, մեկ քանի բա
րեկամներուս հարցուցի, թե իմա
ցած էին այդ ձերբակալություննե
րը;

- Ոչ,- պատասխանեցին;
Կերևա, որ սխալ կամ սուտ լուր 

մըն է, մտածեցի ու ալ չզբաղեցա 
անով; Հետևյալ առտու կանուխ 
մեկնեցա տունեն ու գացի տի
կին Թեոդիկը տեսնելու, որ մենե 
ոչ շատ հեռու Օսման պեյի մոտե
րը կը բնակեր; Նույն միջոցին իր 
ամուսինը նոր ձերբակալված էր

և հույս ունեինք, որ ազդեցիկ մի
ջամտությամբ մը պիտի կրնար 
իր օձիքը ազատել և ճիշտ այդ 
խնդրին համար կուզեի տեսնել 
զ ին քը ;

Տիկին Թեոդիկը գտա  շատ 
հուզված վիճակի մը մեջ;

- Երեկ գիշեր մեծ սրտադող մը 
անցուցինք^ ըսավ;

- հնչ պատահեցավ^ հարցող 
ցի;

- Կես գիշերին եկան ձերբակա
լեցին Բարսեղ Շահպազը, որ մեր 
վրայի աբարթըմանը* կը բնակիչ 
խեղճ կնոջ հուզումը մինչև հիմա 
չէր հանդարտած;

Հիշեցի առջի իրիկվան Սար
գիս էֆենտիին հաղորդած լուրը 
և ըսի.

Բնակարանը
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- Կերևա, որ դաշնակցական
ներու դեմ հետապնդում մը կը 
կատարվի, որուն պատճառը 
հայտնի չէ, ինչ որ ալ ըլլա, չեմ 
կարծեր, որ խնդիրը մեծ կարևո
րություն մը ունենա; Այսօր հար
կավ կը հասկնանք իրողությունը;

Տիկին Թեոդիկին քովեն
մեկնելով՝ գացի Թաքսիմ
գերեզմանատան անկյունի 
սրճարանը, ուր ամեն առտու սո
վորություն ըրած էի հանդիպիլ ու 
սուրճ մը խմել; Հազիվ թե սուրճը 
բերած էին, երբ ծանոթ մը մոտե
ցավ ինծի և ցած ձայնով ըսավ.

- Երեկ գիշեր Սարգիս Մինա^ 
յանը և Դանիել Վարուժանը ձեր
բակալեցին, ինչպես նաև այս 
սրճարանին տերը, կարծեմ, հոս 
նստիլը շատ ապահով չէ...

Դուրս ելա սրճարանեն բա
վական մտատանջության մատ
նված; Կը խորհեի, թե ձեր
բակալվածները ամենքն ալ 
դաշնակցական ճանչցված ան
ձեր էին և եթե հետապնդում մը 
կար, ուղղակի այդ կուսակցութ
յան դեմ էր, հետևաբար, գոնե ես 
անձնապես վախնալու բան մը 
չունեի; Ասիկա կը սրտապնդեր 
զիս, բայց մտատանջությունս չէր 
փարատեր բոլորովին;

Այսպես հասա մինչև Թաքսիմի 
հրապարակը, ուր հանդիպեցա 
պ. Պետրոս Ատրունիի հոր;

- Երեկ գիշերվան ձերբակա
լությունները իմացար,՜հարցուց 
վշտահար դեմքով մը;

- Այո,- պատասխանեցի,- կե
րևա, որ դաշնակցականներու

դեմ բան մըն է;
՜ հնչ կըսես,- գոչեց^ դաշնակ

ցականի խնդիր չէ... Բյուզանդ 
Քեչյանն ալ բռնեցին տարին;

Պ. Ատրունի Ֆերիտիե փողոցը 
կը նստեր ու դրացի էր «Բյուզան֊ 
դիոն»փ խմբագրապետին; Այս 
ձերբակալման լուրը տակնուվրա 
ըրավ իմ ենթադրություններս;

Բյուզանդ Քեչյան ձերբակալ
ված... ուրեմն կուսակցական 
խնդիր չէր այս;

- Տոքթոր Թորգոմյանն ալ ձեր
բակալված է^ շարունակեց պ. 
Ատրունի^ ինչպես նաև տոքթոր 
Տաղավարյանը և դեռ ուրիշներ 
ալ, որոնց անունը չկրցա տակա
վին իմանալ;

- Բայց ինչ է պատճառը...
- Մարդ չգիտեր;
- հնչպես միևնույն պատճա

ռին համար կը ձերբակալվին 
Քեչյան, Տաղավարյան, Թորգոմ 
յան և դաշնակցականները;

հզուր միտքս կը տրորեի այս 
առեղծվածը լուծելու համար; Լա 
վագույն է, խորհեցա, երթալ Տխ 
րան Քելեկյանը տեսնել, անիկա, 
թերևս, որոշ բան մը իմացած 
է;Եվ ուղղվեցա Ալիոն փողոց իր 
բնակարանը; Երբ սանդուխեն 
վեր կելլեի՝ հանդիպեցա Արթյուր 
էֆենտի Մաղաքյանին, որ վար 
կիջներ;

- Տիրանը վերն է^ հարցուցի;
- Տիրանը,՜ ըսավ զարմացածդ 

լուր չունիս...
- հնչ կա որ...
- Երեկ գիշեր բռնեցին տարին;
Քելեկյանին ձերբակալությունը

ալ ավելի շփոթեց զիս;

- Քեզի ինչպես չեն ձերբակա֊ 
լած,- ըսավ Արթյուր էֆենտի;

- Բայց ինչո±ւ պիտի ձերբակա
լեն;

- Չեմ գիտեր, բայց քանի որ 
Տիրանը, Քեչյանը, տոքթոր Տա
ղավարյանը և ուրիշներ ձերբա
կալած են, ձեզ ալ կրնան ձերբա֊
կալել;

- Ուրիշ ձերբակալածներու 
անուններ ալ գիտես;

- Ոչ, հիմա Երրորդության 
եկեղեցին կերթամ կոր հասկնա
լու համար;

- Ուրեմն միասին երթանք;
Քառորդ մը ետքը եկեղեցիին

խորհրդարանն էինք; Հոն իմացա 
նաև Արամ Անտոնյանի, Գրիգոր 
Թորոսյանի, Երվանդ Թոլայանի, 
Զարդարյանի, Խաժակի, Ակնո^ 
նիի և այլն ձերբակալությունը;

Ալ կասկած չկար, եթե ես չէի 
ձերբակալված, պարզապես 
դիպվածի արդյունք էր; Թերևս 
ոստիկանները տունս չէին գտած; 
Բայց, անշուշտ, այսօր պիտի 
գտնեին; հբրև ապահովության 
միջոց, որոշեցի խմբագրատուն 
չերթալ; Հոդվածներս արդեն 
գրած էի ու կրնայի մեկու մը հետ 
ղրկել; Բայց ուր երթալ ծածկվելու;

- Փողոցը մի պտտիր, ապահով 
տեղ մը պահվըտե^ խրատ տվին 
եկեղեցին գտնվող ծանոթներս;

Դուրս ելա շվարած, նույնիսկ 
չուզեցի Շիտակ ճամփան երթալ; 
Փողոցին մեջ կրնային ձերբա
կալել զիս; Թառլա պաշիի կ ո ղ  
մեն ուղղվեցա Ֆերիտիե ու գա 
ցի պ. Պետրոս Նշանյանի տունը; 
Մինչև կեսօր հոն մնացի; Կեսօ
րին գացի ուրիշ բարեկամի մը՝ 
պ. Արշակ Պապիկյանի տունը, որ 
Պետրոս Նշանյանի տանը դեմ կը 
գտնվեր;

Բարեկամ մը, Գրիգոր Գալֆա֊ 
յան, եկավ այցելության և նո
րանոր ձերբակալություններու 
լուրը հաղորդեց; հնք Պոլսո կ ող  
մը պիտի անցներ; Խնդրեցի իր- 
մե, որ ձեռագիրս «ժամանա
կի» խմբագրատունը հանձնե և 
միևնույն ատեն հարցնե, թե զիս 
փնտրող եղած է;

Ուշ ատեն եկավ և ըսավ.
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- Աղեկ, որ խմբագրատուն չես 
գացած, երկու անգամ քե զ  հա ղ  
ցուցեր են;

- Ո“վ...
- Ծպտյալ ոստիկաններ;
Գալֆայան հայտնեց, թե ձեր

բակալածներուն թիվը երեք 
հարյուրը անցած է;
Մինչև կեսգիշեր մնացի Պապիկ֊ 
յանի տունը, հետո ուզեցի տուն 
երթալ; Պապիկյան շատ ստխ  
պեց, որ իրենց տունը անց ընեմ 
գոնե նույն գիշերը; Հակառակ 
իր ստիպումներուն, ես համա֊ 
ռեցա և գացի տունս պառկելու; 
Քանի որ բոլոր ծանոթներս ձեր
բակալել են, թող զիս ալ ձերբա
կալեն, կը մտածեի; Ասկե զատ, 
տակավին չէինք գիտեր, թե գոր
ծը ուր պիտի հանգեր և ամենուն 
գաղափարը այն էր, որ կառա
վարությունը սուտ և անհեթեթ 
զրպարտության մը վրա այդ ձեր
բակալությունները կատարած 
էր, թե անշուշտ, ճշմարտությունը 
պիտի հայտնվեր ու ամենքը պի
տի արձակվեին;

Առտու կանուխ մեկնեցա տո^ 
նես ու շիտակ գացի Պեճիտյան 
տպարանը, ուր կը գտնվեր բա֊ 
րեկամս՝Գրիգոր Նազարեթյան; 
Ձեռագիրս կրկին ուրիշի մը 
ձեռքով ղրկեցի «ժամանակի» 
խմբագրատուն; Սարգիս էֆենտի 
կրկին լուր ղրկած էր ինծի, որ 
եկած էին դարձյալ զիս փնտրելու 
և խորհուրդ տված էր, որ պ ա հվղ  
տիմ ապահով տեղ մը;

Մինչև իրիկուն տպարանին 
մեջ մնացի;

Ձերբակալություններու մասին 
հետզհետե նորանոր մանրա
մասնություններ կիմանայինք. 
երբեմն ալ չափազանցված լու
րեր; «Ազատամարտի» խմբագ
րությունը խիստ հսկողության 
ենթարկված էր; Բոլոր խմբա
գիրները, աշխատակիցները, 
պաշտոնեությունը ձերբակալ
ված էին; Ոստիկաններ խմբագ
րատան ներսը պահված էին 
ու ներս մտնողը ձերբակալած; 
Ամեն ներս մտնող ձերբակալյալի 
նոր անուններ կը հաղորդեր; Մի
քայել Շամտանճյանը, Կոմիտաս

վարդապետը, տոքթոր ճելալ, 
տոքթոր Միսքճյան, տոքթոր Պ^
ղոսյան, Գասպար Չերազ, Հակոբ 
Գորյան ձերբակալված են...

Քիչ մը հետո ուրիշ մը կը հա ^  յ 
ներ.

- Ֆերիգյուղի տեր Վարդան 
քահանան ալ ձերբակալել են, 
ինչպես նաև Պալաքյան վար
դապետը, Հայկ Խոճասարյանը, 
տոքթոր Թոփճյանը; Հետո դարձ
յալ նոր անուններ.

- Համբարձում Համբարձումյա֊ 
նը, Ատոմ Յարճանյանը, Շավարշ 
Քրիսյանը, Տիգրան Չյոկյուրյանը, 
Մելգոն Կյուրճյանը, Շահրիկյա֊ 
նը, Արիստակես Գասպարյանը, 
Գեղամ Բարսեղյանը, ճանկյող 
յանը... Ու սարսափը կը տիրեր 
ամենուս վրա;

- Ո-ոստոմ Ո-ոստոմյանն ալ 
տարեր են, Լևոն Լարենցն ալ, 
Ներսես Զաքարյանն ալ, Ենովք 
Շահենն ալ, Միհրդատ Հայկազն 
ալ... Ոմանք լուր կը բերեին, թե 
ձերբակալությունները կը շարու
նակվեին, ուրիշներ կըսեին, թե 
դադրած էին; Ձերբակալյալներու 
թիվը որոշապես գիտցող չի կար; 
Երկու հարյուրեն մինչև վեց հար
յուր կը հաշվեին;

հրիկունը Գրիգոր Նազարեթ֊ 
յանի հետ Օրթաքյոյ իր տու
նը գացինք ու հոն մնացի; Բայց 
այդ տեղն ալ շատ ապահով չէր, 
որովհետև հավանական էր, որ 
բարեկամս ալ գային ձերբակա
լելու; Երեքշաբթի կանուխ 
միասին վերադարձանք Ղալա֊ 
թիա, Պեճիտյան տպարանը;

Այդ օրը լուրերն ավելի վրդովե
ցուցիչ էին;

Ձերբակալյալները առջի օր 
աքսորված էին, բայց ո՛ւր. ոչ ոք 
գիտեր; Եվ այս գաղտնիքը սար
սուռ կը պատճառեր ամենուս; 
Նույնիսկ ըսվեցավ, թե իրենցմե 
տասներկու հոգին բանտին մեջ 
կախված էին, թե ուրիշներ իրենց 
մահապատիժը պիտի կրեին 
աքսորի մեջ; Հոռետեսներ չէին 
վարաներ հաստատելու, թե 
ամենքը շոգենավով Մարմարա֊ 
յի բացը տարված ու ծով թափ
ված էին; Նույն օր «ժամանակ»

ա ք

չէր հրատարակած ոչ քրոնիկս, 
և ոչ ալ «Թաղականին կնիկը» 
թերթոնս; հնչ որ ցույց կուտար, 
թե այլևս վտանգավոր մարդ մը 
դարձած էի;

Անհրաժեշտ էր ծածկվիլ 
ապահով տեղ մը;

Միտքս ինկավ Կարապետ 
Տիրհեմճյանը, մտերիմ բարե
կամ մը, որ կը բնակեր գերմա
նական դեսպանատան ետև 
գտնված տուն մը, Գապաթաշի 
զառիվարին վրա, թուրք թաղի 
մը մեջ; Լավագույն թաքստոցն էր 
այդ; Նազարեթյան մարդ ղրկեց և 
տպարան բերել տվավ Տիրհեմճ
յանը, որուն հայտնեցինք դիտա֊ 
վորություննիս;

Թեև վտանգավոր բան մըն էր 
նույն միջոցին ինծի պես մեկը իր 
տունը հյուրընկալել, այդուհան
դերձ բարեկամս բնավ չվարանե֊ 
ցավ; Նույնիսկ գոհ մնաց, որ իր 
տունը ընտրած եմ իբրև թաքս
տոց; հրիկունը ուշ ատեն, միա
սին մեկնեցանք տպարանեն;

Նույն օրը սուլթան Րեշատի 
գահակալության յոթերորդ տա
րեդարձն էր և սովորականեն 
ավելի ոգևորություն մը կար 
Ղալաթիո պողոտային վրա; 
ճամփան հանդիպեցա Հակոբ 
էֆենտի Հաճյանի, որ զարմա
ցած մնաց զիս տեսնելով.

- հմացա, որ դուն ալ ձերբա
կալված ես^ըսավ;

- Կը տեսնես, որ սուտ է^ պա
տասխանեցի;

- Շատ գոհ եմ, շատ գոհ, միայն 
թե զգուշություն ըրե;

- Բնականաբար;
Բարեկամս և ես կառք մը նետ֊

վեցանք ու գացինք Գապաթաշ, 
ուրկե բարձրացանք իր տունը;
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ 
ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱ
ՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐՈՒՄ

ՍՏԵՓԱՆ ՍՄԲԱՏԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Պատմական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Հայկական 
հարցի և հայոց ցեղասպանության բաժնի 
աշխատակից,
տեղեկատվության միջազգային ակադեմիայի 
ակադեմիկոս։
Հետազոտությունների ոլորտը՝ Հայկա
կան հարցի և հայերի ցեղասպանության հիմ– 
նահարցեր։

Հայկական հարցի վերա
բերյալ գոյություն ունեն 

բազմաթիվ բնութագրումներ 
ու սահմանումներ; Սկսած Հով
հաննես Թումանյանից և Լեոյից 
մինչև ժամանակակից պատմա
բանները, քաղաքագետները, 
իրավագետներն ու հասարա
կական քաղա քական գործիչ
ները բնութագրել են Հայկական 
հարցը, սակայն այն կարիք ունի 
ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներ
կայի տեսանկյուններից հստակ, 
համակողմանի և ճշգրիտ բնու
թագրման;

Նախ անհրաժեշտ է ցույց 
տալ, թե ինչպես առաջացավ 
Հայկական հարցը; 1813 թ. Գյո^ 
լիստանի և 1828 թ. Թուրքմենչա- 
յի պայմանագրերով Արևելյան 
Հայաստանի հիմնական մասն 
ազատագրվեց պարսկական 
տիրապետությունից և միացվեց 
Ռուսաստանին; Դա շրջադար
ձային իրադարձություն էր հայ 
ժողովրդի պատմության մեջ; 
Աներկբա կարելի է ասել, որ եթե 
այդ իրադարձությունը չլիներ, 
արևելահայությունը կարժանա
նար արևմտահայության ողբեր
գական ճակատագրին; Այդ ժա- 
մանակվանից էլ ստեղծվեցին 
համապատասխան նախադր
յալներ Հայկական հարցի ձևա

վորման համար; Այդ նախադր
յալները խթանեցին Արևմտյան 
Հայաստանի ազգային ու սոցիա
լական ազատագրության խնդրի 
հասունացումը;

Արևմտահայության նկատ
մամբ տեղահանության, ցե
ղասպանության քա ղա քա կա 
նությունն ու գործողություններն 
սկզբնավորվել են դեռևս այն 
ժամանակներից, երբ թուրքա
կան ցեղերը Արևելքից ու Միջին

Ասիայից ներխուժեցին Հայաս
տան և Փոքր Ասիա; Հատկապես 
Օսմանյան կայսրության կազմա
վորման շրջանից այդ բռնապե
տությունն անտանելի էր ոչ միայն 
հայերի, այլև մյուս ոչ թուրք ժողո  
վուրդների համար;

Միջազգային հարաբերութ

յունների և դիվանագիտութ
յան պատմության մեջ Հայկա
կան հարցը դարձավ Օսմանյան 
կայսրության տիրույթների բա
ժանման ասպարեզում պայմա
նականորեն ընդունված Արևե^ 
յան հարցի բաղկացուցիչ մասը; 
Փաստորեն արևմտահայության 
դեմ թուրքական կառավարող
ների իրագործած սպանություն
ները, հալածանքները, կողոպո^ 
տը, բռնությունները, կրոնական 
ու ազգային անհանդուրժողա
կանությունն իրականացվել 
են շուրջ վեց դար; Այդ դաժան 
պայմաններում աստիճանա
բար ձևավորվում է Հայկական 
հարցը, որն սկզբում նպ ա տ ա 
կամղված էր Արևմտյան Հայաս
տանում սոցիալ-տնտեսական, 
մշակութային ու քա ղա քական 
բարեփոխությունների և բարե
նորոգումների իրականացմանը, 
իսկ հետագայում՝ Արևմտյան 
Հայաստանի, արևմտահայութ
յան ազգային ու սոցիալական 
ազատագրությանը;

Հայկական հարցի ծագման ու 
միջազգայնացման խնդիրն ու
սումնասիրել ու բնութագրել է այդ 
հարցի ներհուն գիտակ, հայ ժո
ղովրդի մեծ բարեկամ Յոհաննես 
Լեփսիուսը; Թալեաթ փաշայի 
սպանության առթիվ 1921 թ. հո^
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

նիսի 2-ին Բեռլինում տեղի ունե
ցած դատավարության առաջին 
նիստում նա  նշել է. «Հայկական 
հարցն տնաբույս թուփ չէ; Այն 
եվրոպական դիվանագիտութ
յան պտուղն է; Հայ ժողովուրդը 
Ռուսաստանի և Անգլիայի քա ղա 
քական հակամարտություննե
րի զոհն է; Արևելքում այդ երկու 
պետությունների մրցակցությու
նը սկիզբ է առել Ղրիմի պատե
րազմից և Բեռլինի կոնգրեսից; 
Լոնդոնի և Պետերբուրգի միջև 
դիվանագիտական շախմատա
յին խաղի մեջ հայը կատարում էր 
զինվորի դեր, որին երբեմն առաջ 
էին մղում կամ զոհաբերում; Մար
դասիրական ու «քրիստոնյանե
րի հովանավորության» մասին 
խոստումները պատրվակներ էին 
միայն»*;

Յո. Լեփսիուսի այս պատկե
րավոր բնութագրումը Հայկա
կան հարցի միջազգայնացման 
առաջին դասերից է;

Պատմական հայտնի դաս է 
համարվում և այն, որ մեծ տե
րությունները, մասնավորապես 
Անգլիան, Գերմանիան, Ֆրան
* Օշւ Րաշքթ X̂ 1ՁՁէ Րօտօեծ Տէշոօցարհւտօհշւ 

06ՈՕեէ ս ե ^  ^Տէե^ոճ1սո§ §6§6Ո ՃՇՈ ճ6Տ
^Օէճշտ &Ո յօ1օՕէ Բօտօհծ ^Ա§6^1^§է6Ո ա ա շ ֊ 
ուտօեշո Տէսճշոէշո Տօ1օաօո յ^Աա^ո Vօ  ̂ճշա 
Տօհ^սւքքոօհէ ճշտ Լօոժջքոօհէտ III շս 06է1ւո, 
ՃԽշոշշւօհշո; 0 . յ  22/21, տա 2. սոճ 3. 1սու 
1921. ա  շւոշա Vօ^^օ^է Vօո ճյա ւո X. ^ 6 ֊ 
ցոշւ սոճ 6ւաշո ճոհտոց. Տշւ։1ա, 1921, Տ. 59.

սիան, ԱՄՆ-ը հայ ժողովրդի հա
մար ամենածանր ժամանակ
ներում պաշտպան չկանգնեցին 
Հայկական հարցի արդարացի 
լուծմանը;

Ամենամեծ խոչընդոտները 
հարուցել է Անգլիան; Ահա դրան- 
ցից մեկը. Հայկական հարցի մի
ջազգայնացման հենց առաջին 
տարում, Սան Ստեֆանոյի նա խ 
նական հաշտության պայմա
նագրից (1878 թ. փետրվարի 19) 
չորս ամիս անց՝ 1878 թ. հունիսի 
4-ին, Կոստանդնուպոլսում Անգ
լիայի և Թուրքիայի միջև կնքված 
«Պաշտպանական դաշնակ
ցություն Անգլիայի և Թուրքիայի 
միջև» պայմանագրում գրված է. 
«Եթե Ռուսաստանը, իր ձեռքում 
պահելով Բաթումը, Արդահանը, 
Կարսը կամ նրանցից մեկն ու 
մեկը, այսուհետև երբևիցե փորձ 
անի տիրելու Ասիայում նորին 
կայսերական մեծություն սուլթա
նի ունեցած այն երկրներից որևէ 
մի մասին... այն ժամանակ Անգ
լիան պարտավորվում է միանալ 
նորին կայսերական մեծություն 
սուլթանի հետ՝ զենքի ուժով այդ 
երկրները պաշտպանելու համար 
(այստեղ խոսքը վերաբերում է 
Արևմտյան Հայաստանը Թուր
քիայի ձեռքում պահելուն – Ստ. 
Ստ.); հ փոխհատուցումն՝ նորին 
կայսերական մեծություն սուլթա

նը... հավանություն է տալիս, որ 
Կիպրոս կղզին գրավվի և կառա
վարվի Անգլիայի կողմից»**;

Այս հակահայկական և հակա
ռուսական գործարք-փաստա- 
թուղթը ստորագրել են Թուրքիա
յի արտաքին գործերի նախարար 
Սավֆեթ փաշան և Թուրքիայում 
Անգլիայի դեսպան Հենրի Լեյըր
դը;

Փաստորեն Անգլիան հա
կամարդկային դեր է կատարել 
Հայաստանի ու հայ ժողովրդի 
նկատմամբ՝ Արևմտյան Հայաս
տանը Թուրքիայի տիրապետութ
յան տակ զենքի ուժով թողնելու 
գնով տեր դառնալով Կիպրոսին;

Հայկական հարցի արդարա
ցի լուծման նկատմամբ բացա
հայտ բացասական դիրքորոշում 
ուներ կայզերական Գերմանիան, 
որը հայերի ցեղասպանության 
գլխավոր մեղսակիցն է; Պատա
հական չէ Գերմանիայի արտա
քին գործերի նախարար Ա. Ցխ 
մերմանի հայտարարությունը՝ 
«ըստ էության հայերը պետք չեն 
Գերմանիային; Հայերով բնակեց
ված Հայաստանը վնասակար է 
նրա շահերին... »***;

Վերջին տարիներին գերմա
նական արխիվներում հայտնա
բերված փաստաթղթերից մեկում 
տեղադրված է Կոստանդնու
պոլսում Գերմանիայի դեսպան 
Վոլֆ Մետերնիխի՝ ռայխսկանց֊ 
լեր Բեթման Հոլվեգին 1915 թ. 
դեկտեմբերի 7-ին ուղարկված 
հեռագիրը, որտեղ նա  պահան
ջում է ոչ միայն դատապարտել 
երիտթուրքական պարագլուխնե
րի կողմից կազմակերպված հա
յերի զանգվածային կոտորածնե
րը, այսինքն՝ ցեղասպանությունը, 
այլև առաջարկում է վճռական 
միջոցներ ձեռնարկել հայերի

** Հայաստանը միջազգային դիվա
նագիտության և սովետական արտաքին 
քաղաքականության փաստաթղթերում 
/1828-1923/, պրոֆ. Զ. Կիրակոսյանի 
խմբագրությամբ, «Հայաստան», Երևան, 
1972, էջ 104;
*** 6Ւ16աՒ168 ոօոա«<« Բօօ^, Փ.

<ՅՈ46ՈՏթ«Տ, 1914, Հ. 207, Ո. 32.
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բնաջնջումը դադարեցնելու հա
մար; Ւ պատասխան այդ հե
ռագրի՝ գերմանական կանցլերը 
դատապարտում է ոչ թե թուրքա
կան կառավարողներին, այլ իր 
դեսպան Վոլֆ Մետերնիխին և 
նրան դաս տալու ոճով գրում է. 
«Մեր միակ նպատակն է մինչև 
պատերազմի վերջը Թուրքիա
յին պահել մեր կողմը, մեզ հա
մար միևնույն է՝ հայերը կկոտոր
վեն, թե ոչ... Ես չեմ հականում՝ 
Մետերնիխն ինչպես է այդպիսի 
առաջարկ անում»*;

Ֆրանսիական կառավարութ
յունը ևս ինչպես XIX դարի 90- 
ական թվականներին, այնպես 
էլ Առաջին աշխարհամարտի 
ընթացքում և դրանից հետո բա
ցասական դիրքորոշում ուներ 
Հայկական հարցի արդարացի 
լուծման վերաբերյալ;

Ւնչ վերաբերում է ԱՄՆ-ի դիր
քորոշմանը, ապա Հայաստանի 
համար չափազանց ծանր պայ
մաններում այդ երկիրը մեր  
ժեց նրա մանդատը ստանձնե
լու խնդիրը; ճիշտ է, նախագահ 
Վուդրո Վիլսոնի նախաձեռնութ
յամբ 1920 թ. օգոստոսի 10-ին 
ստորագրվեց Սևրի պայմանա
գիրը, սակայն ԱՄՆ-ի կառա
* ՏօՈեՓւ՜ՅՒ̂  « 1՜7<շ™, Ւ̂104«,զ

Յթւ̂ՏՒւ, օՓ̂ Ո̂ԵՒ1Ե16 ,գ0<7̂ՏՒ17Ե1 «3 ՜6թ֊ 
Յ̂հՇ<̂ճ Յթճ«606, Ո76Ո«<761̂Ե16 6Ո6թ6Ե16. 

ՈՕ̂  թ6ՈՅ<4«ՏՏ, Շ Ոթ6Տ«ՇՈ06«6̂  « Ոթ«̂ 6֊ 
ԿՅԱԱՅՈԱ ՈթՕՓ. 01. 076ՈՅՒ1ՏՒ1Ձ, Ըթ663Ւ1,
2005, Շ. 293.

վարությունը ոչինչ չարեց այդ 
փաստաթղթի հաստատման և 
իրականացման համար;

Հայկական հարցի միջազ
գայնացման պատմության մեջ 
կարևոր դաս է և այն, որ Ռուսաս
տանը, 1877-1878 թթ. ռուս-թուղ 
քական պատերազմում հաղ
թանակ տանելով սուլթանական 
Թուրքիայի դեմ, դիվանագի
տական կարևոր դեր կատարեց 
Սան- Ստեֆանոյի հայանպաստ, 
Հայկական հարցի միջազգայ
նացման պայմանագրի ստեղծ
ման և կնքման գործում;

Դրանից հետո արևմտյան տե
րությունները, հատկապես Անգ
լիան, Սան- Ստեֆանոյի պայմա
նագիրը վերանայեցին ի վնաս 
Հայաստանի և Ռուսաստանի, 
իսկ Բեռլինի կոնգրեսը հաստա
տեց այդ ամենը; Այդ կոնգրեսը 
ռուս նշանավոր դիվանագետ, 
գիտնական Վ. Խվոստովի բնո^ 
թագրմամբ՝ հակառուսական ու 
հակահայկական ուղղվածութ
յամբ ճակատագրական եղավ 
արևմտահայության համար՝ 
«հանգեցրեց հայերի ֆիզիկա
կան բնաջնջմանը»**;

XX դարասկզբին ռուսական 
դիվանագիտությունը կատարեց 
հայանպաստ մի կարևոր քայլ 
ևս; Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի նախօրյակին ցա- 
** 1՜1շ70թ«Տ Ո«ՈՈ0̂37̂«, 1̂1., 7. 2, 1963,
Շ. 333.

րական կառավարության ցուցու
մով նրա դեսպանը Հայկական 
հարցի գիտակ Ա. Մանդելշտա- 
մին հանձնարարում է կազմել 
հայկական բարենորոգումների 
նոր ծրագիր, որը պետք է հեն
վեր 1895 թ. ստեղծված «մա
յիսյան բարենորոգումների» 
և Կոստանդնուպոլսի պատ 
րիարքարանի նախագծերի 
վրա; Ստեղծված փաստաթղթով 
Արևմտյան Հայաստանի վեց 
նահանգներից (Վան, էրզրում, 
Բիթլիս, Դիարբեքիր, Խարբերդ, 
Սեբաստիա) պետք է կազմավոր
վեր մեկ միասնական տարածքով 
նահանգ, որի նահանգապետը 
պետք է համարվեր օսմանյան 
հպատակ, սակայն պետք է լիներ 
քրիստոնյա կամ եվրոպացի և 
նշանակվեր հինգ տարով;

Այդ ժամանակ գերմանական 
դիվանագիտությունը, ի դեմս 
Թուրքիայում իր դեսպանության, 
ստեղծել էր հայկական բարե
նորոգումների սեփական ծրա
գիր; Գերմանական նախագիծը 
կտրուկ մերժում էր ռուսականը, 
հատկապես մեկ միասնական 
հայկական նահանգ ստեղծե
լու վերաբերյալ; Ըստ գերմա
նական նախագծի՝ Արևմտյան 
Հայաստանը բաժանվելու էր եր
կու հատվածների՝ հյուսիսային 
(Տրապիզոն, էրզրում և Սեբաս
տիա նահանգներով) և հարավա
յին (Վանի, Բիթլիսի, Խարբերդի 
և Տիգրանակերտի նահանգնե
ր ի

Ռուսական դիվանագիտութ
յունն ընդունեց հայկական բա
րենորոգումների գերմանա
կան տարբերակը, նաև այն, որ 
Արևմտյան Հայաստանի այդ եր
կու հատվածներում դրա իրա
գործումը պետք է վերահսկեին 
եվրոպական պետությունների 
երկու տեսուչները;

Ռուս-գերմանական այդ 
փաստաթուղթը ներկայացվում 
է այն ժամանակվա թուրքական 
կառավարությանը, որն էլ տալիս 
է իր համաձայնությունը;

16 ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ Աշ2. 2010



ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Այդ ամենի հիման վրա 1914թ. 
հունվարի 26-ին (փետրվարի 8) 
ստորագրվում է Արևմտյան Հա
յաստանում բարենորոգումնե
րի իրականացման վերաբերյալ 
պատմական փաստաթուղթը; 
Այն ստորագրում են Կ. Պոլսում 
Ռուսաստանի գործերի հավա
տարմատար Կ. Գուլկևիչը և Թուր
քիայի արտգործնախարար, մեծ 
վեզիր Սայիդ Հալիմ փաշան;

Դժբախտաբար, Առաջին
աշխարհամարտի սկսվելու
պատճառով այդ փաստաթուղ
թը կյանքի չկոչվեց; Սկսվեց 
արևմտահայության տեղահա
նությունն ու ցեղասպանությունը;

Օրինական հարց է 
առաջանում՝ Արևմտյան Հայաս
տանի վերաբերյալ Ռուսաստա
նի և Գերմանիայի համատեղ 
փաստաթուղթը, որն ընդունել և 
ստորագրել է Թուրքիան, միթե 
չի կարող հիմք լինել, որպեսզի 
Արևմտյան Հայաստանի քա ր 
տեզներում Տրապիզոնի նահան
գը ցույց տրվի որպես Արևմտյան 
Հայաստանի մի մասը; Դրանով 
Արևմտյան Հայաստանը մշտա
պես կներկայացվի դեպի Սև ծով 
իր օրինական ելքով;

Չհեռանալով Հայկական 
հարցի նկատմամբ Ռուսաստա
նի դիրքորոշումից՝ կարևոր դաս 
պետք է համարել նաև այն, որ 
ռուսական դիվանագիտությո^ 
նը հիմնականում պաշտպան 
է կանգնել Հայկական հար
ցի արդարացի լուծմանը; Որ 
պես հաստատում՝ ասենք, որ 
1917 թ. սկզբին ժամանակավոր 
կառավարությունը, իսկ հետո 
խորհրդային կառավարությունը 
շարունակեցին ռուսական հա
յանպաստ քաղաքականությունը;

Հայկական հարցի լուծման 
առաջին փաստաթղթերից մեկը, 
որը պաշտոնապես ոչ մի իշխա
նության, ոչ մի պետության կող
մից չեղյալ չի հայտարարվել, 
«Թուրքահայաստանի մասին» 
Ռուսաստանի ժողովրդական կո
միսարների խորհրդի դեկրետն է;

Այն ընդունվել է 1917 թ. դեկտեմ
բերի 29-ին;

Փաստաթղթի առաջին նա 
խադասությամբ «Ռուսաստանի 
կառավարությունը հայտարա
րում է հայ ժողովրդին, որ պաշտ
պանում է Ռուսաստանի կողմից 
օկուպացված «Թուրքահայաս 
տանի» հայերի ազատ ինքնո- 
րոշման իրավունքը, ընդհուպ 
լիակատար անկախության հաս
տատումը»*;

Հայտնի է, որ «Թուրքահայաս 
տանի», այսինքն՝ Արևմտյան 
Հայաստանի հայությունը հիմ
նականում ցեղասպանության 
ենթարկված կամ տեղահանված 
էր; Դրա համար էլ, որպես հար
ցի լուծման պայմաններ, առաջ 
էր քաշվում կազմակերպել Թուր
քիայի տարբեր մասեր և արտա
սահմանյան երկրներ արտաքս
ված կամ փախստական հայերի 
անարգել վերադարձը Արևմտյան 
Հայաստան; ճիշտ է, խնդիր էր 
դրվում նաև Արևմտյան Հա յա ս 
տանից դուրս բերել ռուսական 
զորքերը և կազմավորել հայ
կական ժողովրդական միլիցիա 
ու հաստատել կառավարման 
դեմոկրատական համակարգ;

Այդ փաստաթուղթը կարդա
ցողների կամ լսողների շրջանում 
դժգոհություն է առաջացնում ռու
սական զորքերի դուրսբերման 
հարցը; Եկեք լինենք պարզ ու 
անկեղծ; Արևմտյան Հայաստա
նում գտնված ռուսական զորքե
րը ցաքուցրիվ զինվորականներ 
էին և վերադառնում էին հայրե
նիք; Ռուսական նոր, խորհրդա
յին իշխանություններն այնտեղ 
բանակ չունեին; Բոլոր դեպքե
րում ռուսաստանյան վերոհիշյալ 
փաստաթուղթը ամենևին էլ չի 
կորցրել իր իրավական, պ ատ 
մական, քաղա քական ու բարո
յական նշանակությունը Հայկա
կան հարցի արդարացի լուծման 
գործում;

Հարկ եմ համարում հիշեցնել,
* 0̂<7̂ 6հ7Ե 6Ւ16աՒ168 Ո0Ո«7«<« ՇՇՇԲ,

՜0ՇՈ0Ո«7«3Ո37, 1̂1., 1957, 7. 1, Շ. 74-75.

որ դեկրետի տեքստը կազմել և 
ստորագրել են հայ կոմունիստ
ների, դաշնակցության և այլ հայ 
կուսակցությունների ներկայա
ցուցիչներ, և միայն դրանից հե
տո է ներկայացվել Խորհրդային 
Ռուսաստանի ղեկավարությանը; 
Դեկրետը հաստատվել է խ ո ր  
հուրդների համառուսաստանյան 
երրորդ համագումարում 1918 թ. 
հունվարի 15-ին (28-ին)**;

Բոլոր դեպքերում Խորհր
դային Ռուսաստանի ընդունած 
դեկրետը կարևոր փաստաթուղթ 
է Հայկական հարցի լուծման գոր
ծում նաև արդի պայմաններում;

Միջազգային հարաբերութ
յուններում Հայկական հարցի 
լուծման կարևոր փաստաթուղթ 
պետք է համարել նաև Սևրի 
պայմանագիրը;

Երկու փաստաթղթերն էլ ինչ
պես տարածքային, այնպես էլ 
այլ տեսանկյուններից ծառայում 
են Հայկական հարցի լուծմանը; 
Հարկ ենք համարում դրանք հա
մադրել և հետևություններ անել;

Ռուսաստանի ընդունած հրո
վարտակով ամբողջ Արևմտյան 
Հայաստանն ինքնորոշման իրա
վունքով հռչակվում էր որպես 
անկախ պետություն; Արևմտյան 
Հայաստանի վեց նահանգների 
տարածքներն այսպիսին են՝

Սվազ (Սեբաստիա) 83.700 քկմ
էրզրում 49.700 քկմ
Վան 39.300 քկմ
Դիարբեքիր (Տիգրանակերտ) 47.220քկմ 
Խարպուտ (Խարբերդ) 37.800 քկմ 
Բիթլիս 27.100 քկմ

Այսպիսով՝ Արևմտյան Հա
յաստանի վերոհիշյալ վեց նա 
հանգների տարածքը 284.820 
քկմ է; Հիմք ընդունելով 1914 թ. 
հունվարի 26-ի հայկական բա
րենորոգումների վերաբերյալ 
փաստաթուղթը, որով Տրապիզո
նի նահանգը Արևմտյան Հայաս
տանի բաղկացուցիչ մասն է, վեց 
նահանգին կգումարվի նաև Տրա-

** Նույն տեղում, էջ 75։
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պիզոնի 32700 քկմ տարածքը, 
և Արևմտյան Հայաստանի տա
րածքը կկազմի 317.520 քկմ;

Այժմ Սևրի պա յմա նա գրի 
մասին։ Հայաստանի համար 
ճակատագրական նշանակութ
յուն ունեցող այդ փաստաթուղ
թը կնքվել է 1920 թ. օգոստոսի 
10-ին; Պայմանագիրը ստորագ
րել են 14 պետություններ; Դրանք 
են՝ Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտա
լիան, ճապոնիան, Բելգիան, 
Հայաստանը, Հունաստանը, 
Լեհաստանը, Պորտուգալիան, 
Ռումինիան, Չեխոսլովակիան, 
Սերբերի, Խորվաթների և Սլովեն
ների թագավորությունը, Հիջազը 
և Թուրքիան;

Պայմանագրում Հայաստա
նին և Հայկական հարցին վե
րաբերում են 88-93 հողվածնե
րը; 88-րդ հոդվածում գրված է. 
«Թուրքիան հայտարարում է, որ 
ճանաչում է Հայաստանը, ինչ
պես այդ բանն արդեն արել են 
դաշնակից տերությունները, որ
պես ազատ և անկախ պետութ
յուն»*;

Պայմանագրով հայկական 
պետությանն էին անցնում Վանի 
նահանգի 39.300 քկմ տարածքից
* 1̂հթհԵ1հ ,0,01՜060թ հ 3«1Ե1 Ո0.0,–

ՈհՇՅՒ1Ւ1Ե16 6 /1033Ւ1Ւ16. 3̂̂ 3հհ6 /1հ1հ3,0,313
.̂, 1927, Շ. 38.

20.000 քկմ-ը, Բիթլիսի նահանգի 
27.100 քկմ տարածքից 15.000 
քկմ-ը, էրզրումի նահանգի
49.700 քկմ տարածքից 40.000 
քկմ-ը, Տրապիզոնի նահանգի
32.700 քկմ տարածքից 15.000
քկմ-ը։

Այդ ամենը կազմում է ընդա
մենը 90 հազար քկմ; Այդ տա
րածքն ավելի քան երեք անգամ 
պակաս է Արևմտյան Հայաստա
նի տարածքից; Այդուամենայնիվ, 
դա ընդունելի էր, իրատեսական 
էր և անչափ կարևոր, քանի որ 
ունենալով ելք դեպի Սև ծով՝ Հա
յաստանն ազատվում էր շրջա
փակումից և առավել անվտանգ 
դառնում տնտեսական, քա 
ղաքական ու ռազմական տե
սանկյուններից; ժամանակն է, 
որպեսզի Հայաստանի Երրորդ 
Հանրապետությունը և Սփյուռ
քը ձեռնամուխ լինեն Սևրի պայ
մանագրով Հայկական հարցի 
որոշակի լուծմանը, որի համար 
գոյություն ունեն պատմական, 
իրավական, քա ղա քական ու 
բարոյական համապատասխան 
հիմքեր;

Հայկական հարցի արդարա
ցի լուծմանը միտված «Թուրքա- 
հայաստանի մասին» հրովար
տակից ու Սևրի պայմանագրից

հետո ստեղծվեց բացահայտո
րեն անարդարացի մի փաստա
թուղթ՝ 1921թ. մարտի 16-ին 
կնքված ռուս-թուրքական մոս  
կովյան պայմանագիրը, որով 
հայկական վաղնջական տա 
րածքները անօրինաբար տրվե
ցին Թուրքիային և Ադրբեջանին;

Այդ անարդարության մասին 
խոսվեց դաշնակից պետություն
ների՝ ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի և Ա ն գ ^  
յի ղեկավարների պոտսդամյան 
կոնֆերանսում;

ժամանակն է չեղյալ համարել 
այդ խայտառակ պայմանագիրը 
և Հայաստանին վերադարձնել 
խլված տարածքները;

Պատմական դաս է նաև այն, 
որ Առաջին աշխարհամարտից 
հետո ստեղծված Ազգերի լիզան 
մի քանի անգամ քննարկեց Հայ
կական հարցը, սակայն դա ձևա
կան բնույթ կրեց, և ոչ մի որոշա
կի քայլ չկատարվեց;

Կարծես թե պատմութ
յունն այժմ կրկնվում է; Միա
վորված ազգերի կազմա
կերպությունը, որն աշխարհի 
ամենաներկայացուցչական կազ
մակերպությունն է, երբևէ չի 
զբաղվել Հայկական հարցով, 
մինչդեռ դրա համար գոյություն 
ունի աշխարհին հայտնի նա 
խադեպ; Հիշեցնենք, որ ԱԱԿ-ի 
գլխավոր ասամբլեան 1947 թ. 
նոյեմբերի 29-ին որոշում ընդու
նեց վերականգնել ու ստեղծել 
մոտ երկու հազար տարի առաջ 
հրեաների կորցրած Իսրայել 
պետությունը; Այդ որոշմամբ Իս
րայելին տրամադրվում էր նրա 
պատմական հայրենիքի՝ Պա- 
ղեստինի ընդամենը 25 հազար 
քկմ տարածքից 14 հազար քկմ, 
որն ամբողջ տարածքի 56 տո
կոսն էր; Հետագայում այդ տա
րածքն ընդլայնվեց և հասավ 
ավելի քան 20 հազար քկմ-ի; 
Ինչպես տեսնում ենք, Պաղեստխ 
նի դժվարին հարցը երկու հա
զար տարի անց համեմատաբար 
հեշտ լուծվեց, իսկ Հայկական 
հարցը՝ ոչ հեռավոր անցյալում
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կորցրած հայրենիքի տարած
քի 90 տոկոսի վերադարձման 
խնդիրը, մնում է չլուծված;

Այժմ Հայոց ցեղա սպ ա նութ 
յան միջազգա յին ճանաչման 
և հետևանքների վերացման 
խնդիրների ու դասերի մասին։ 
Անվիճելի ճշմարտություն է, որ 
հայերի առաջին ցեղասպանութ
յունը տեղի է ունեցել XIX դարի 
90-ական թվականներին, որի 
ընթացքում զոհվել է 300 հազար 
հայ; Այդ կապակցությամբ հե
տաքրքիր է մեկուկես դար առաջ 
գրված մի հոդված՝ «Պատերազ
մի հայտարարումը. Արևելյան 
հարցի ծագման պատմության 
շուրջ» վերնագրով; Հեղինա
կը՝ Կարլ Մարքսը, գրում է, որ 
1854 թ. մարտի 28-ի տվյալնե
րով Օսմանյան կայսրությունում 
ապրում էր 2 միլիոն 400 հազար 
հայ*;

Մտածում ես՝ որքան կլիներ 
արևմտահայերի թիվը մինչև 
առաջին ցեղասպանությունը; 
Իսկ եթե չլիներ նաև երկրորդ ցե
ղասպանությունը՝ Մեծ եղեռնը, 
որքա՛ն կլիներ այդ թիվը;

XIX դարի 90-ական թվա
կաններից մինչև XX դարի 20- 
ական թվականները՝ 30 տար
վա ընթացքում, սուլթանական, 
երիտթուրքական ու քեմալական 
կառավարողների հրամաններով 
բնաջնջվել է ավելի քա ն 2 միլիոն 
հայ;

Այս ամենը պետք է դաս լինի 
ամբողջ մարդկության համար, 
մանավանդ դա պետք է նկատի 
առնեն Եվրոպական Միության 
անդամները, որոնց շարքերը 
մտնելու մեծ ձգտում ունի ցեղա ս 
պան պետությունը՝ Թուրքիան;

Աններելի է, որ ոչ ոք չի 
պատժվել, չեն պատժվում նաև 
ցեղասպանների ժառանգորդ 
ժամանակակից Թուրքիայի կա
ռավարողները, որոնք համառո
րեն ժխտում են անժխտելին՝ հա
յերի ցեղասպանությունը;
* 1<. 1̂3թ<Շ Ա Փ. ՅՒ1՜6.ՈԵ0, 034«Ւ16Ւ1̂, 

«3̂3««6 670թ06, 1958, 1̂1., 7. 10, Շ. 171.

Համայն մարդկության համար 
կարևոր դաս և օրինական հարց 
է հետևյալը. ինչպես կարելի է 
վերացնել, արմատախիլ անել 
մարդկության դեմ անընդհատ 
կրկնվող այդ մեծագույն ոճրա
գործությունը; Պատասխանը 
բարդ չէ; Այդ չարիքը չի վերացվի, 
քանի դեռ չեն վերացվել ցեղաս
պանության հետևանքները; Իսկ 
ինչպե՛ս կարելի է պատկերաց
նել հայերի ցեղասպանության 
հետևանքների վերացման խնդխ  
րը; Հասկանալի է, որ ցեղասպա
նության նահատակներին անհ
նարին է վերակենդանացնել, 
սակայն նրանց, ինչպես նաև տե
ղահանվածների ու ցեղասպա
նությունից մազապուրծ փրկված
ների ժառանգները ցրվել են 
աշխարհով մեկ; Ցեղասպանութ
յան հետևանքով հայությունը 
կորցրել է իր պատմական հայրե
նիքի 90 տոկոսը՝ Արևմտյան Հա
յաստանը, նաև հայոց խորհրդա
նիշ Արարատ լեռը;

Ինչպես Արևմտյան, այնպես 
էլ Արևելյան Հայաստանում հայ 
ժողովուրդը կրել է նյութական 
ու հոգևոր արժեքների մեծ կո
րուստ, որը մոտավոր հաշվարկ
ներով կազմում է 19 միլիարդ 
130 միլիոն 532 հազար ֆրանկ 
(1919թ. Ֆրանսիայում գործած 
գներին համապատասխան); 
Եթե այդ գումարը վերածենք ներ
կայիս ԱՄՆ դոլարի, կստացվի 60 
միլիարդ դոլար; Մեր կարծիքով 
դա չնչին գումար է կրած նյութա
կան և մշակութային հսկայական 
վնասների դիմաց; Հետևությունն 
այն է, որ համապատասխան 
մասնագետները, մասնավորա
պես տնտեսագետ-վիճակագիր 
ները պետք է համակողմանի 
հաշվարկներ կատարեն հայ ժո
ղովրդի կրած վիթխարի վնասնե
րի վերաբերյալ;

Արևմտահայության բնօրրան 
է համարվում նաև Կիլիկիան; 
Ձեռնամուխ լինելով հայերի ցե
ղասպանության իրականացմա
նը՝ երիտթուրք պարագլուխնե

րը 1909 թ. կազմակերպեցին 
Կիլիկիայի, մասնավորապես 
Ադանայի հայության զանգվա
ծային կոտորածները և կարճ 
ժամանակահատվածում բնա
ջնջեցին շուրջ 35 հազար հայ; 
Դրանից հետո թուրքական իշ
խանությունները տեղահա
նության ու ցեղասպանության 
ենթարկեցին Կիլիկիայի ամբողջ 
հայությանը;

Հայկական հարցի միջազգայ
նացման պատմական դասն այն 
է, որ արդի պայմաններում հայ
կական երկու պետությունները՝ 
Հայաստանի Հանրապետութ
յունը և Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը, հետևո
ղականորեն պետք է հասնեն 
տնտեսական ու սոցիալական 
զարգացման այնպիսի մակար
դակի, որի հիման վրա դրանք 
կդառնան բարգավաճ երկրներ, 
կբավարարեն իրենց բնակչութ
յան նյութական ու հոգևոր պա
հանջմունքները;

Դա ժողովրդի հայրենասիրա
կան ոգին բարձրացնելու գլխա
վոր հիմքն է; Միաժամանակ 
անհրաժեշտ է ունենալ ժամանա
կակից ռազմական հզոր ուժ, որն 
անխոցելի կդարձնի հայկական 
երկու պետությունների անվտան
գությունն ու խաղաղ ստեղծա
գործական կյանքը; Հայկական 
հարցի լուծման հզոր գործոն է 
Հայկական պետությունների և 
սփյուռքի անխզելի միասնությո^ 
նը;

Արդի ժամանակներում Հայ
կական հարցն իր էությամբ 
նպատակամղված է Թուրքիա
յի կողմից արևմտահայության 
բնօրրանում ցեղասպանության 
և տեղահանության ենթարկված 
հայերի հայրենիքը՝ Արևմտյան 
Հայաստանը, հայերի ժառանգ
ներին վերադարձնելուն;

Դրանով վերջնականապես 
կլուծվի Հայկական հարցը;
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՑՒ 
ՆՈՍՏՐԱԴԱՄՈՒՍ 

ԳԵՆԵՐԱԼ ՄՈՇԿՈՎ . 
2012 թ. 

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ 
ՍԿՍՎԵԼՈՒ է

«ՈՍԿԵ ԴԱՐ»*

Սվետ լա նա  Կուզինա

Պատմական գիտությունների դոկ
տոր Գեննադի Այպլատովն ուսումնա
սիրել է ռուսական քիչ հայտնի մի մար
գարեի աշխատությունները, որը 1910 
թ. ճշտորեն կանխագուշակել էր Ռուսաս
տանի ճակատագիրը։

ճ ա կ ա տ ա գ ր ի  գիր քը
- Ռուսաստանի աշխար

հագրական ընկերության իս
կական անդամ, Կազանի կայ
սերական համալսարանին կից 
հնագիտության, պատմության 
և ազգագրության ընկերության 
համակարգող գեներալ Վալեն- 
տին Մոշկովի անունը չի մտել ժա 
մանակակից հանրագիտական 
բառարաններ և տեղեկատուներ, 
բայց նրա վերջին աշխատութ
յունը, հիրավի, կարելի է մար
գարեական անվանել, - ասում 
է պատմական գիտությունների 
դոկտոր, Մարիյսկի պետական 
համալսարանի հայրենական 
պատմության ամբիոնի պրոֆե
սոր, ՌԴ բարձրագույն դպրոցի 
վաստակավոր գործիչ Գենադի 
Այպլատովը;

* ւՀօւ̂ աւ̂ օոե̂ Յո ոբՅտցտ, 2010, 4-11 
մարտի;

Խոսքը 1907-1910 թթ. Վարշա- 
վայում հրատարակված «Մարդու 
առաջացման և նրա այլասեր
ման նոր տեսության՝ կազմված 
կենդանաբանության, երկրաբա
նության, հնագիտության, մար
դաբանության, ազգագրության, 
պատմության և վիճակագրա
կան տվյալների հիման վրա» 
երկհատոր հիմնարար հետազո
տության մասին է (հ.1, Մարդու 
առաջացումը, Վարշավա 1907, 
հ.2, Այլասերության մեխանիկա, 
1912, «Երկաթե դարի» սկիզբ, 
Վարշավա, 1910); Այդ ուսումնա
սիրությունը իսկապես մեր Հայրե
նիքի ճակատագրի գիրք է, քանի 
որ դրանում Մոշկովը հանդես է 
գալիս որպես «ռուսաստանցի 
Նոստրադամուս», որը կանխո
րոշել է Ռուսաստանի պ ա տ մ ո ^  
յան հիմնական ընթացքը մինչև 
2062թ.;

Ինչպես երևում է գրքի վեր
նագրից, իր կանխատեսում
ներում Մոշկովը ոչ թե ելնում 
էր ինչ-որ կասկածելի «հայտ
նություններից», այլ հիմնվում է 
գիտական ծանրակշիռ փաստե
րի վրա;

Ըստ գեներալի տեսութ
յան՝ բոլոր պետություննե
րը և բոլոր հասարակություն
ները՝ ամենամեծից մինչև 
ամենափոքր, կատարում են 
«պտույտների անընդհատ
շարք», որոնք նա  անվանում 
էր «պատմական շրջափուլ»; 
Առանց բացառության՝ բոլոր 
ժողովուրդների համար յուրա
քանչյուր շրջափուլը տևում է ու
ղիղ 400 տարի; Ստեղծվում է այն
պիսի տպավորություն, - գրում է 
Մոշկովը, - թե իր պատմության 
յուրաքանչյուր 400 տարիներից 
հետո ժողովուրդը վերա դա ռ  
նում է այն կետին, որից ամեն ինչ
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սկսել է; Շրջափուլը պատմության 
մեկ տարին է;

Հետևելով հին հրեական, հին 
հունական և այլ ավանդույթների՝ 
շրջափուլի 4 մասերը գեներալ 
Մոշկովն անվանում է համապա
տասխանաբար ոսկե, արծաթե, 
պղնձե և երկաթե դարեր; Յու
րաքանչյուր շրջափուլ բաժան
վում է երկու հավասար կեսի՝ յու
րաքանչյուրը 200-ական տարի; 
Առաջին կեսը վերընթաց շրջան 
է, երկրորդը՝ վայրընթաց;

Շրջափուլի առաջին կե
սի ընթացքում «պետությունը 
աճում է և ուժեղանում և ճիշտ 
200 տարի անց հասնում իր բա
րեկեցության առավելագույն 
աստիճանին, ուստի այդ հար
յուրամյակները կարելի է անվա
նել «վերելքի գագաթնակետ», 
իսկ երկրորդ կեսում այն գնում 
է դեպի անկում, մինչև որ շրջա
փուլի վերջում հասնում է անկ
ման գագաթնակետին; Հետո 
սկսվում է նոր չորսհարյուրամյա 
շրջափուլի առաջին վերընթաց 
կեսը»; 200 տարիներից կազմ
ված շրջափուլի յուրաքանչյուր 
կեսը իր հերթին բաժանվում է 
երկու կեսի, որոնք տարբերվում 
են իրենց «բնավորությամբ», իսկ 
յուրաքանչյուր դարը բաժան
վում է երկու կեսդարյա մասերի; 
Յուրաքանչյուր դարի առաջին 
կեսը նշանավորում է անկում, 
երկրորդը՝ վելելք, բացառութ
յամբ վերջին չորրորդ դարի, որը 
նշանավորում է «համընդհա
նուր անկում»; Մի խոսքով, ըստ 
Մոշկովի սխեմայի, պատմական

շրջափուլի ընթացքում վերելք
ները և անկումները տևում են 50 
տարի;

Ժ ա մա նա կի  բնույթը
- Ինչու՞ է Մոշկովը անվանել 

դարերը մետաղների անվանում
ներով;

- Նա օգտվել է չորս դարերի 
մասին հույների, հնդիկների և հին 
հրեաների ավանդություններից,
- բացատրում է Գեննադի Նիկո 
լաևիչը; - Այսպես՝ առաջին դա 
րը հույներն անվանում էին ոսկե 
դար, իսկ Հնդկաստանում այն 
կոչվում է կատարելության դար; 
Ըստ հնդկական ավանդության՝ 
«այդ դարում մարդը առաքինի 
է, երջանիկ և երկար է ապրում»; 
Երկրորդ հարյուրամյակը հույ
ներն անվանում էին 
արծաթե դար, իսկ 
հնդիկների կարծիքով 
«այդ դարում կյանքը 
կրճատվում է, երևան 
են գալիս արատներ 
և դժբախտություն
ներ»; Երրորդը հույ
ներն անվանում են 
բրոնզե դար, քա 

նի որ «սարսափելի սերունդը» 
վիշտ և բռնություն է պատճա
ռում; Չորրորդը, ըստ հույների, 
երկաթե դար է, ըստ հնդիկների՝ 
մեղքի դար; Վերջինս աղետալի 
ժամանակաշրջան է՝ վերա
նում է բարոյականությունը, 
կրճատվում է կյանքի տևողութ
յունը, ամենուրեք բացակայում 
է ճշմարտությունը; Իսկ աստ- 
վածաշնչյան ավանդույթներում 
մենք հանդիպում ենք ոչ թե դա 
րերի, այլ թագավորությունների՝ 
Ոսկե, Արծաթե, Պղնձե և Երկաթե;

Իսկ հիմա համադրենք Մոշկո
վի տեսական սխեման Ռուսաս 
տանի իրական պատմության 
հետ; Որպես առաջին պատմա
կան շրջափուլի սկիզբ՝ նա վերց
նում է 812 թ., երբ պոլյանների, 
իլմենյան սլավոնների, ռա դխ  
միչների, կրիվիչների և այլ ցե
ղերի առաջնորդները կնքեցին 
միություն՝ միավորելով իրենց 
հողերը որպես հին սլավոնական 
առաջին պետություն՝ Կիևյան 
Ռուսիա;

Այսինքն՝ 1612 թ. սկսվել է 
Ռուսաստանի երրորդ 400-ամյա 
շրջափուլը, որը տևելու է մինչև 
2012 թ.;

Ոսկե դա ր անկում 1612-1662 թթ. 
վերելք 1662-1712 թթ.

Արծաթե դա ր անկում 1712-1762 թթ. 
վերելք 1762-1812 թթ.

Պղնձե դա ր անկում 1812-1862 թթ. 
վերելք 1862-1912 թթ.

Երկաթե դա ր անկում 1912-1962 թթ. 
անկում 1962-2012 թթ.
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Ըստ Մոշկովի՝ Ռուսաստանի 
պատմության աղյուսակն ունի 
հետևյալ տեսքը.

Ա նհա վա նա կա ն  
զո ւգա դիպ ութ յո ւններ
- Արդյոք պատմական փաս

տերը համընկնում են Մոշկովի 
կանխատեսումներին;

- Դատեք ինքներդ,- առա 
ջարկում է պրոֆեսոր Այպլատովը;
- Մոշկովի գրքի վերջին բաժինը 
վերնագրված է «Գալիք երկաթե 
դար» (անկում 1912-2012 թթ.); 
Ահա թե ինչ է նա գրում 1910 թ.. 
«Երկու տարի հետո (այսինքն՝ 
1912 թ.) մենք թևակոխում ենք 
երկաթե դար; Առաջին անհրա
ժեշտության բոլոր առարկաների 
թանկացումը աճելու է տարեցտա
րի; Դրա հետևանքով քայքայվելու 
է ֆինանսական համակարգը և 
աճելու է հասարակության բոլոր 
շերտերի պարտքը; Բազմաթիվ 
մարդիկ մահանալու են սովից և 
համաճարակներից; ժողովուրդը 
փնտրելու է իր դժբախտության 
թվացյալ մեղավորներին կա
ռավարության մարմիններում, 
բնակչության ունևոր դասերում; 
Սկսվելու են խռովություններ, 
ունևորների և իշխանավորների 
ջարդեր»; Եվ, իրոք, տեղի ունե
ցավ Հոկտեմբերյան հեղափո

խությունը, որին հետևեց քա ղա 
քացիական պատերազմը, որը 
Մոշկովը նույնպես կանխատեսել 
էր;

- Դատելով նրա աղյուսակից՝ 
երկաթե դարի երկրորդ կեսը՝ 
սկսած 1962 թ., նույնպես խոս
տանում է համատարած անկում՝ 
վերելքի փոխարեն; Ինչու՞;

- Նախ՝ այդ հարյուրամյա
կով ավարտվում է 400-ամյա 
պատմական շրջափուլը, երկ
րորդ՝ անկման փիլիսոփայութ
յունը՝ ըստ Մոշկովի և այն հին 
տրակտատների, որոնց վրա նա 
հենվում էր իր հետազոտություն
ներում; Նա գրում է. «Անկման 
սկզբից պետության ներսում 
թուլանում են բոլոր կապերը՝ 
սկսած վերևներից; Նախ՝ չքա
նում է սերը կառավարության 
հանդեպ, ապա՝ հայրենիքի, հե
տո՝ ազգակիցների և անգամ 
սեփական ընտանիքի անդամ
ների հանդեպ; Դրան հետևում 
է ատելությունը կառավարութ
յան հանդեպ և այն ոչնչացնե
լու անհաղթահարելի ցանկութ
յունը»; Հիշենք 1980-ականների 
վերջը և 1990-ականների սկիզ
բը, երբ ամուսնալուծությունների, 
վիժումների, հարբեցողների,

թմրամոլների թվով մեր երկիրը 
առաջին տեղում էր, իսկ կառա
վարությունը ժողովրդի թիվ մեկ 
թշնամին էր;

Անկման 
կա զմա խ ոսո ւթ յո ւնը

Ապա գեներալ Մոշկովը ման
րամասն բնութագրում է կա
ռավարության, ժողովրդական 
զանգվածների վարքը անկ
ման ժամանակաշրջանում, որի 
սկզբում «պայքարի հիմնական 
միջոցներն են համագումար
ները և սեյմերը, վիճա բա նո^  
յունները և ծեծկռտուքները», 
իսկ վերջում՝ «խռովությունները, 
հեղափոխությունները և երկ
պառակտչական անվերջ պա 
տերազմները, որոնք ուղեկց
վում են երկրի քայքայմամբ և 
բնակչության կոտորածներով»; 
(Հիշենք ծեծկռտուքները խորհր
դարանում, քաղա քական ման
կամտությունը, Աֆղանստանը, 
վրաց-աբխազական առճակա- 
տումը, Չեչնիան - խմբ.); ժողովր
դի հայրենասիրության զգացումը 
այդ ժամանակ վերանում է; Պե
տությունը բաժանվում է մասե
րի, որոնք անկման ընթացքում 
գնալով մանրանում են; (ԽՍՀՄ 
փլուզման ակնհայտ կանխա- 
տեսում-խմբ.); «Այդ ժամանակ
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իշխում է դավաճանությունն իր 
բոլոր տեսակներով; Հայրենիքը 
վաճառվում է մեծածախ և ման
րածախ գներով, միայն թե լինեն 
գնորդներ»; (Իրոք, հայրենական 
խոշոր ձեռնարկությունները վա
ճառվեցին արտասահմանյան 
ֆիրմաներին-խմբ.); Անկում են 
ապրում մշակույթը, արվեստը. 
«Գիտությունների յուրացումը վե
րածվում է սերտողության և դիպ
լոմ ձեռք բերելու մոլուցքի, քանի 
որ այն տալիս է առավելություն 
գոյության համար մղվող պայ
քարում»; (1990-ականին կրթութ
յան մակարդակով Ռուսաստանը 
զբաղեցնում էր վերջին տեղե
րից մեկն աշխարհում-խմբ.); 
«Գրականություն է ներխուժում 
հետադիմությունը և պոռնոգրա
ֆիան»; (1990-ականի կեսերին 
Ռուսաստանում այդ «բարիքի» 
պակաս չկար-խմբ.); «Մարդիկ 
համակված են ամեն տեսա
կի խաղերի, հարբեցողության, 
թմրամոլության, խրախճանքի 
և անառակության մոլուցքով»; 
(XX դարի վերջին և XXI դարի 
սկզբին Ռուսաստանի բնակչութ
յան մեծ մասի ժամանցի ինչպիսի 
ճշգրիտ նկարագրություն-խմբ.);

- Կարծում եմ՝ Մոշկովի գրքի 
այս քաղվածքները անվրեպ 
բացահայտում են վերջին ժա 
մանակների անկման կազ
մախոսությունը մեր երկրում,
- ամփոփում է պրոֆեսորը; - Հի
շեցնենք, որ այս ամենը նկա
րագրվել է 1910 թ.; Սակայն 
տպավորությունն այնպիսին է, որ 
կարծես կանխատեսման հեղխ 
նակը մեր ժամանակակիցն է;

0՜ , չ ք ն ա ղ  ա շխ ա ր հ

- Ըստ Մոշկովի կանխատե
սումների՝ 2012 թ. Ռուսաստա
նում սկսվելու է Ոսկե դար; Արդ
յոք այն նախորդից ավելի լավն է 
լինելու;

- Մտաբերեք, որ Ոսկե դա 
րի առաջին կեսը՝ 1612-1662 թթ., 
սկսվել է անկումից; Եվ այժմյան

նոր դարը սկսվելու է իր վատ
թար կեսից, ուստի իսկական 
վերելքը լինելու է միայն 2062թ.; 
Բայց լավ է ապրել Ոսկե դարի 
անկման շրջանում, քա ն Երկաթե 
դարի; Ահա թե ինչպիսի փոփո
խություններ են սպասվում մեզ. 
«Մարդկանց միջև թշնաման
քը վերանում է և փոխարինվում 
խաղաղությամբ ու սիրով; Կու
սակցությունները որևէ իմաստ 
արդեն չունեն, ուստի դադարում 
են գոյություն ունենալուց; Երկ
պառակությունները և հեղա
փոխությունները վերածվում են 
ավանդությունների, քանի որ 
վերելքի մարդը խաղաղասեր է; 
Ծաղկում են ապրում հողագոր
ծությունը, անասնապահությունը, 
առևտուրը; Գիտության ոլորտում 
ժողովուրդը շտապում է հասնել 
իր քաղա քակիրթ հարևաննե
րին, որոնցից խիստ հետ էր մնում 
անկման շրջանում; Պաշտոնյա
ները դառնում են ազնիվ; Բանա
կը բարեփոխվում է և ձեռք է բե
րում անգնահատելի որակներ; 
Երկրի քաղաքացիները կապված

են միմյանց հետ ընդհանուր հայ
րենասիրությամբ; Կառավարութ
յունը և ժողովուրդը կապված են 
անկեղծ սիրով»;

... Ասես, կոմունիզմ լինի; 
Մ ա րգա րեի  ա նձնա կա ն  

գործը

Վալենտին Ալեքսանդրովիչ 
Մոշկովը ծնվել է 1852 թ.; Ծա
գումով Կոստրոմայի նա 
հանգի ազնվականներից էր, 
պրոֆեսիոնալ զինվորական, 
ազգագրական, առարկայական 
և պատկերազարդ հավաքածու
ներ հավաքող; Եվ այդ հավա
քածուները պահվում են ՌԴ ԳԱ 
Սանկտ Պետերբուրգի Պետրոս 
Մեծի անվան մարդաբանութ
յան և ազգագրության թանգա
րանում; Նա 1901 թ. ռուսական 
կայսերական աշխարհագրա
կան ընկերության թղթակից 
անդամն էր, իսկ 1905 թվակա
նից՝ գեներալ մայոր; Եղել է Սուրբ 
Վլադիմիրի, Սուրբ Աննայի, Սուրբ 
Ստանիսլավի շքանշանների աս
պետ; Մահացել է 1914 թ.;
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ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳՒԱՆ 
ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹ- 
ՑԱՆ ՄԵՋ 
(ՆԱՆՈ0ՆԿՈԼՈԳՒԱ)

Ներկայումս բժշկության 
առջև ծառացած կարևո

րագույն խնդիրներից է մինչև 
վերջին ժամանակներս անբու
ժելի համարվող քաղցկեղի 
բուժման հիմնախնդիրը; Այսօր 
արդեն գիտատեխնիկական 
նորագույն նվաճումները տա 
լիս են այդ հնարավորությունը; 
Նանոտեխնոլոգիան՝ որպես 
ամենահեռանկարային ուղղութ
յուն, յուրօրինակ մոտեցումներ 
է առաջարկում օնկոլոգիական 
հիվանդությունների բուժման 
ասպարեզում;*

Վերջին տասնամյակում, 
ամրապնդելով իր դիրքերը 
տիեզերքում և էլեկտրոնային 
արդյունաբերությունում, նա 
նոտեխնոլոգիան լայն կիրա
ռություն է գտել նաև բժշկութ
յան և դեղագործության 
ոլորտներում, հատկապես օնկո
լոգիայում; Հետաքրքրական է, 
որ դեռևս 1966 թ. «Ֆանտաստիկ 
ճանապարհորդություն» գիտա
ֆանտաստիկ ֆիլմում ներկա
յացվում էր բժշկությունում նա- 
նոտեխնոլոգիայի կիրառման 
օրինակ՝ նորագույն սուզանա
վում բժիշկների գաղտնի խում
բը հիվանդներին ներարկում էր 
փոքր չափերի նյութեր՝արյունա- 
տար անոթների խցանումները

*է. Ղազարյան, Ս. Պետրոսյան, Կիսա
հաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆի
զիկական հիմունքները, Երևան, 422 էջ, 
2005, է. Ղազարյան, Հ. Սարգսյան, Գիտու
թյան աշխարհում, 1Տ1 1, էջ 16-29, 2008, Գ. 
Շ. Շմավոնյան, Գիտության աշխարհում, 
1\1 2, էջ 52-63, 2009

ԳԱԳՒԿ ՇՄԱՎՈՆՑԱՆ
տեխնիկական գիտ. դոկտոր

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՂԱԶԱՐՑԱՆ
փորձագետ

(թրոմբ) բուժելու նպատակով;
Ինչպես մարդու գործու

նեությանը, այնպես էլ քաղցկե
ղի առաջացմանը նպաստող 
կենսաբանական գործընթաց
ները տեղի են ունենում նա ն ո  
մասշտաբներում; Իրականում 
մարդու օրգանիզմը բաղկացած 
է կենսաբանական նա նոսա ր 
քերից՝ ԴՆԹ (ԴՆԹ-ի մոլեկու
լի լայնությունը հավասար է 2,5 
նմ), պրոտեին (10 նմ) և այլն; 
Այլ կերպ ասած, նանոտեխնո
լոգիան, ընդօրինակելով բնու
թյանը, հնարավորություն է տա 
լիս պատրաստել արհեստական 
նանոսարքեր և դրանց միջոցով 
գրանցել մոլեկուլային մակար
դակում օրգանիզմում տեղի ու
նեցող նույնիսկ ամենաաննշան 
փոփոխությունները, զարգաց
ման ամենավաղ փուլում հայտ
նաբերել նորագոյացությունները, 
կանխել քաղցկեղային հյուս
վածքներում ընթացող կենսա
բանական կազմափոխությո^ 
ները և ոչնչացնել քաղցկեղային 
բջիջները; Բացի այդ՝ նոր հնա
րավորություններ են բացվում 
ինչպես նոր դեղորայքների (նա- 
նոդեղորայքներ) պատրաստ
ման, քաղցկեղի կանխարգե^ 
ման, ախտորոշման, բուժման 
և վերահսկման, այնպես էլ նոր 
տեխնոլոգիաների մշակման 
բնագավառներում; Այդ տեխնո
լոգիաներից են՝

ա) նպատակաուղղված
ախտահարված հյուսվածքներին 
դեղամատուցում,

բ) չիփ-լաբորատորիաների 
ստեղծում;

Ներկայումս նա նոդեղո

րայքների ստեղծումը դեղա
գործական արտադրության 
ամենաարագ զարգացող ուղ
ղությունն է; Դեղորայքների
նպատակաուղղված մատուցման 
դեպքում դրանք հասնում
են միայն ախտահարված 
հյուսվածքներին՝ չվնասելով 
առողջներին; Այժմ հակա
քաղցկեղային դեղորայքների 
կիրառման մեթոդները
վտանգավոր են, քանի որ 
քիմիաթերապիայի ժամանակ 
օգտագործվող դեղորայքները 
շրջանառվում են մարդու ամբողջ 
օրգանիզմով; Գոյություն ունի 
մեկ հետաքրքրական փաստ, 
այն է՝ դեղորայքների մոլեկուլ
ների միայն 1;10000 - 1;100000 
մասն է հասնում օրգանիզմի 
նպատակային հյուսվածքնե
րին, հետևաբար օգտագործվող 
դեղորայքները կարող են 
առաջացնել մի շարք վնասա
կար կողմնակի ազդեցություններ 
ու բարդություններ; Այսպիսով՝ 
խիստ արդիական է հակա
քաղցկեղային դեղորայքների 
հասցեագրված և ապահով 
մատուցումը թիրախ - ուռուցքին;

Ներկայումս քաղցկեղի բուժու
մը հիմնականում րականացվում 
է վիրահատությամբ, ճառա 
գայթային թերապիայով և ք խ  
միաթերապիայով; Վերջին
ներս չեն ապահովում առողջ 
հյուսվածքների անվտանգու
թյունը; Նանոտեխնոլոգիան 
հնարավորություն է տալիս 
բարձրացնել քաղցկեղի բուժման 
արդյունավետությունը՝ ապահով 
հասցնելով նանոդեղորայքները
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ՆԱՆՈ0ՆԿՈԼՈԳՒԱ

Նկ. 1. Ք աղցկեղի որոշ տ ա ր ա տ ե ս ա կ ն ե ր ը  (պ ա տ կե րն ե ր ը  բ ե ր վ ա ծ  են Ց11էհ1ոցտե6Ցսէ1– 
քս1.օօտ, 6ճ3տ1ո6ոշ0տ, Ձ1է6տՁէԽ6–0ՑՈ06ՈՈ6 է, Ձ1է6տՁէԽ6–0ՑՈ06ՈՈ6է կա յքերից)

նշանակետին, մեծացնել դեղո
րայքի՝ քաղցկեղային հյուս
վածքների վրա ազդեցությունը, 
նվազեցնել դրանց կողմնակի 
վնասակար ազդեցությունները 
առողջ հյուսվածքների վրա; Ներ
կայումս նանոտեխնոլոգիաների 
հիման վրա պատրաստվել են 
150-ից ավելի նանոդեղեր և 
նանոդեղորայքի առաքման 
եղանակներ;

Տարատեսակ քաղցկեղների 
(Նկ. 1) բուժման բազմաբնույթ 
նանոտեխնոլոգիական մեթոդ
ներն արդեն սկսում են փոխա
րինել ներկայումս կիրառվող 
քե մ ^  և ճառագայթային թերա- 
պիաների մեթոդներին; Քաղցկե
ղի բուժման համար մշակվում են 
նա ն^  և լազերային թերապիա
յի տարբեր մեթոդներ, որոնք 
աստիճանաբար սկսում են կի
րառվել չարորակ նորագոյացու
թյունների բուժման գործում;

Նանոտեխնոլոգիան օնկոլո
գիայում հիմնականում զարգա 
նում է երկու ուղղությամբ՝

ա) նանոկառուցվածքային 
նյութերի (նանոմասնիկների) 
ստացում և կիրառում*

բ) նանոտեխնոլոգիական 
սարքերի (նանոսարքերի)՝ նա- 
նոռոբոտների, նանոտվիչների, 
կենսաչիփերի, չիփ-լաբորատո

* Գ. Շ. Շմավոնյան, Վ. է. Ղազարյան, 
Գիտության աշխարհում,  ̂1, 2010

րիաների, նանոգործիքների և 
նանոմանիպուլյատորների մշա
կում և կիրառում;

Քաղցկեղի բուժումը նա նո
մասնիկների միջոցով։ Նանո 
մասնիկներն իրենց փոքր չափե
րի (10-100 նմ) շնորհիվ օժտված 
են բժշկության, հատկապես 
կլինիկական ուռուցքաբանութ
յան ասպարեզում շատ կարևոր 
հատկություններով (Նկ. 2);

Ներկայումս նանոմասնիկ- 
ներն օնկոլոգիայում հիմնա
կանում կիրառվում են ո ր  
պես հակաքաղցկեղային
նանոչափային դեղորայքի մա
տակարարման և բժշկական 
պատկերահանման միջոցներ՝ 
նպատակ ունենալով մեծաց
նել քաղցկեղի ախտորոշ
ման և բուժման արդյունավե
տությունը; Մեծ կոնտրաստով, 
էժան և որակյալ բժշկական 
պատկերների միջոցով հնարա
վոր է ախտորոշել քաղցկեղը, 
որոշել տեղայնացումը և բուժել 
այն նպատակաուղղված նա նո  
քիմիաթերապիայի միջոցով;

Նանոմասնիկների մասնակ
ցությամբ նանոչափային
դեղորայքների հատկացման 
դեպքում հակաքաղցկեղային 
դեղորայքները լցվում են նա նո  
մասնիկների մեջ և այնուհետև 
ներերակային ներարկման մի-

Նկ. 2. Ոսկու նա նոմա սնի կ ն ե ր ը  փ ո ղա յի ն  հ յո ւսվա ծքի  վ ր ա  (նա նոմա սնիկի  
չա փ ը  (10 նմ) 30 ա ն գ ա մ  մ ե ծ ա ց վ ա ծ  Է հ յո ւսվա ծքի  ն կա տ մա մբ ) (պ ա տ կե րը  

բ ե ր վ ա ծ  Է ̂ ^̂ .ո»ոօտ6է6ՈՐս/2007/09/10 կա յքից)
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ջոցով ներմուծվում մարդու 
օրգանիզմ; Ընդ որում՝ մեկ 
ներարկման միջոցով միլիո
նավոր նանոմասնիկներ կա
րող են ներարկվել մարդու 
արյան մեջ; Ներարկումից հե
տո տեղի է ունենում ամենա- 
հետաքրքրականը՝ նա նոմա^ 
նիկները կարողանում են «գտնել» 
ախտահարված հյուսվածքները, 
ներթափանցել ուռուցքային 
հյուսվածքի մեջ, խոչընդոտել 
դրանց սնուցումը ու դժվարաց
նել գազափոխանակությունը՝ 
խանգարելով քաղցկեղային 
հյուսվածքի բնականոն գործու
նեությունը, մեծացնելով դրա 
զգայունությունը քիմիաթերա- 
պիայի նկատմամբ և նպաս
տելով դրա հետզարգացմանը; 
Նանոմասնիկներն ընտրողաբար 
կուտակվում են ուռուցքային 
բջիջներում, ինչը նշանակում 
է, որ դրանց մասնակցությամբ 
կարելի է ներարկել հակա
քաղցկեղային դեղորայքների 
մեծ չափաբաժիններ (մինչև 
քառակի չափաբաժին),
որը հնարավորություն կտա 
մեծացնել քաղցկեղի ոչնչաց
ման հավանականությունը՝ 
միաժամանակ նվազեցնելով 
քիմիաթերապիայի վնասա
կար կողմնակի դրսևորումները; 
Հակաքաղցկեղային դեղորայք
ների ճիշտ ընտրված չա- 
փաբաժնի մեկ ներարկումը 
քաղցկեղային ուռուցքի վրա 
ունենում է քայքայիչ մեծ 
ազդեցություն; Նանոմասնիկների 
կուտակման հետագա աճը 
քաղցկեղային հյուսվածքում 
ավելի է բարձրացնում քիմիա 
թերապիայի արդյունավետու
թյունը (Նկ. 3);

Նանոօնկոլոգիայում նա ն ո  
մասնիկներ կիրառելիս
կարևորվում են մարդու նա- 
նոթունավորման խնդիրները; 
Այդ իմաստով շատ կարևոր է 
նանոմասնիկը կազմող նյո^ 
թերի ճիշտ ընտրությունը;

Նանոմասնիկներն ու նա նո  
պատյանները*, քանի որ պատ 
ված են հատուկ նյութով (ոսկի, 
պոլիմեր, կենսանյութ և այլն), 
օրգանիզմում շրջանառվելով 
արյան հոսքով, հասնում են 
քաղցկեղային ուռուցքին;

՝ -
՝*❁ ՝՝

Նկ. 3. 7-բջջով (աջ) քա ղ ց կ ե ղ ա յի ն  
բջջի (ձախ) ո չն չա ցմա ն գ ո ր ծ ը ն թա ց ը  
(պ ա տ կե ր ը  բ ե ր վ ա ծ  Է տօւ6ՈՇ6տստ6ստ. 
0Րց.սե կա յքից)

Դեղորայքն ուռուցքին հասց
նելուց հետո նանոմասնիկի 
կենսանյութը վերածվում է 
անվնաս կենսանյութերի (նման 
հետազոտություն կատարվել 
է Դյուքի համալսարանում); 
Օրգանիզմում նպատակամետ 
շարժվելու և կենսաբանական 
թաղաթների մեջ արդյունավետ 
ներթափանցելու համար
կարևորվում են նաև նա ն ո  
մասնիկի չափը (10-100 նմ), 
ձևը (գունդ, գլան, սկավառակ, 
օղակ), ֆիզիկական հատկու
թյունները (հատկապես մա
կերեսը՝ հոծ կամ ծակոտկեն, 
կարծր կամ ձևափոխվող խտու
թյունը), նյութը (օրգանական կամ 
անօրգանական) և լիցքը; Նանո
մասնիկի ճշգրիտ նախագծման 
դեպքում մեկ կարգով մեծանում 
է հատկացվող դեղորայքի չա- 
փաբաժինը;

Ներկայումս գոյություն ու
նեն նանոմասնիկների միջոցով 
քաղցկեղի բուժման հետևյալ

* Գ. Շ. Շմավոնյան, Վ. է. Ղազարյան, 
Գիտության աշխարհում, 1Տ1 1, 2010

հիմնական նանոտեխնոլոգիա- 
կան մեթոդները՝
• քիմիաթերապիա, որի հիմքն է 

նանոմասնիկների կամ նա ն ո  
պատյանների միջոցով նա ն ո  
չափային դեղորայքի նպ ա տ ա 
կային թիրախ-բջջին հասցնել,

• «խելացի» նանոմասնիկների,
• «տաք» նանոմասնիկների կխ 

րառում,
• մագնիսական միկրոդիսկերի 

միջոցով քաղցկեղային բջիջ
ների ինքնաոչնչացումը,

• հակաքաղցկեղային «նանո- 
կոկտեյլի» կիրառում և այլն;
ԱՄՆ-ի Կարոլինայի համալ

սարանի նանոտեխնոլոգիական 
կենտրոնում մշակվել է «խելա
ցի» նանոմասնիկների միջոցով 
հակաքաղցկեղային դեղորայքի 
ապահով տեղափոխման մեթոդ, 
ըստ որի, ի հակադրություն սո
վորական նանոմասնիկների, 
դրանք դեղորայքն ավելի նպ ա 
տակային են ուղղորդում դեպի 
ուռուցքը՝ վերահսկելով դրանց 
չափը, ձևը և բաղադրությունը և 
ավելի արդյունավետ դարձնելով 
դեղորայքի հատկացումը քա ղց
կեղային՝ անգամ դեղակայուն 
բջիջներին; Այդ նանոմասնիկնե
րի միջոցով կարելի է ստանալ 
նաև ուռուցքի պատկերը, իսկ կի
րառման հաջողությունները պայ
մանավորված են կիսահաղորդ
չային տեխնիկայի և բժշկության 
սերտ համագործակցությամբ;

Վերջերս Բեռլինի Շարիթի 
համալսարանում առաջին ան
գամ առաջարկվել է քաղցկեղի 
բուժման «տաք» նանոմասնիկ- 
ների մեթոդը, ըստ որի, երկա
թի օքսիդի նանոմասնիկները 
տեղադրելով մագնիսական 
դաշտում և շատ արագ (100000 
անգամ վարկյանում) փոփո
խելով մագնիսական դաշտի 
լարվածությունը, կարելի է լայն 
տիրույթում փոփոխել նա նո  
մասնիկների ջերմաստիճանը; 
Ուռուցքի մեջ ներարկվելուց հե
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տո դրանք կտաքացնեն քա ղց
կեղային հյուսվածքները; Ոչ մեծ 
ջերմաստիճանների դեպքում 
(< 45°Շ) կմեծանա քիմիա- և/կամ 
ճառագայթային թերապիայի 
արդյունավետությունը, սակայն 
70°Շփ դեպքում քաղցկեղա 
յին հյուսվածքն ամբողջությամբ 
կգոլորշիանա; Հետաքրքրական 
է, որ «տաք» նանոմասնիկնե- 
րը չեն ներթափանցում առողջ 
հյուսվածքների մեջ և չեն վնա
սում դրանք; Այս մեթոդով կարելի 
է բուժել քաղցկեղի ցանկացած 
տարատեսակ, սակայն այն ու
նի մեկ թերություն՝ քաղցկեղա
յին ուռուցքի չափը պետք է փոքր 
լինի 5 սմ-ից; Ըստ էության այս 
եղանակի հիմքում ընկած է լոկալ 
հիպերթերմիայի գաղափարը, 
որը վաղուց ի վեր կիրառվում է 
չարորակ նորագոյացություննե
րի բուժման նպատակով;

Մոսկվայի պետական հա
մալսարանում առաջարկվել է 
մագնիսական միկրոդիսկերի՝ 
նանոմասնիկներ պարունակող 
մագնիսական հեղուկների մի
ջոցով քաղցկեղային բջիջների 
ինքնաոչնչացման մեթոդը; Այս 
մեթոդի ժամանակ դիտվում է 
հետաքրքիր երևույթ՝ մագնիսա
կան միկրոդիսկի վրա փոփոխա
կան մագնիսական դաշտ կիրա
ռելիս մագնիսամեխանիկական 
ազդեցության հաշվին հյուս
վածքներում սկսվում է քաղցկե
ղային բջիջների ինքնաոչնչա
ցում, որի արդյունքում ոչնչանում 
է քաղցկեղային հյուսվածքի 
~ 90 %-ը;

ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիայի և Մա- 
սաչուսեթսի համալսարաննե
րում մշակվել է հակաքաղցկե
ղային «նանոկոկտեյլի» մեթոդը, 
ըստ որի տարբեր նանոչափային 
մասնիկների խառնուրդն արյան 
հոսքում հայտնվելուց հետո ընտ
րողաբար կուտակվում է քա ղց
կեղային ուռուցքում և քայքայում 
այն;

Քաղցկեղի բուժումը նանո– 
պատ յանների միջոցով։ Հա
կաքաղցկեղային դեղորայքով 
լեցուն նանոպատյանները թիրա- 
խավորում են ուռուցքը և ներթա
փանցում նրա մեջ, այնուհետև 
ինֆրակարմիր լույսով տա քա ց
վելով դրանք, որը լույսը փոխա
կերպում են ջերմության և քա յ
քայում քաղցկեղային բջիջները՝ 
չազդելով հարակից առողջ հյուս
վածքների վրա, զերծ մնալով 
քիմիաթերապիայի կողմնակի 
ազդեցություններից ու բարդութ
յուններից;

Փորձեր են կատարվում 
քաղցկեղը բուժել նաև ֆուլերեն- 
ների, դենդրիմերների և այլ նա- 
նոնյութերի միջոցով;* Նանոմաս
նիկների և նանոպատյանների 
կիրառման վերոհիշյալ օրինակ
ները ցույց են տալիս, որ մոտ 
ապագայում քաղցկեղի նանոթե- 
րապիան կարող է լայն կիրառ
ություն գտնել;

Քաղցկեղի ախտորոշումը և 
բուժումը նա նոսարքերի միջո
ցով։ Ներկայումս փորձեր են կա
տարվում քաղցկեղն ախտորոշել 
ու բուժել նաև նանոսարքերի՝ 
բժշկական նանոտվիչների, նա- 
նոռոբոտների, կենսաչիփերի և 
չիփ-լաբորատորիաների միջո
ց ի

Բժշկական նանոտվիչ։ Չա
փելով մարմնում բջիջների ծա
վալը, չափերն ու խտությունը, 
տեղաշարժն ու արագությունը, 
գրավիտացիոն, էլեկտրական ու 
մագնիսական ուժերը, ճնշումն 
ու ջերմաստիճանը՝ բժշկական 
նանոտվիչները (Նկ. 4) կարող են 
մոլեկուլային մասշտաբում տ ա ր  
բերակել քաղցկեղային բջիջներն 
առողջներից՝ նպատակ ունե
նալով վերահսկել օրգանիզմում 
զարգացող փոփոխությունները;

* Գ. Շ. Շմավոնյան, Վ. է. Ղազարյան, 
Գիտության աշխարհում,  ̂1, 2010

Նկ. 4. Բ ժ շկա կա ն  նա նոտ վիչ  քպ ա տ կեր ը  
բ ե ր վ ա ծ  Է 1է.^1հ1թ6ժ13.օրց կա յքից յ

Ներկայումս մշակվել են տար
բեր տիպի բժշկական նանոտ- 
վիչներ, ինչպիսիք են՝
• մոլեկուլների կոնցենտրա

ցիան որոշող,
• մեգահերց հաճախականային,
• «հոտառության»,
• արյան չիփ-նանոլարային և 

այլն;
Մոլեկուլների կոնցենտրա

ցիան որոշող նանոտվիչները 
հեշտությամբ կարող են տեղա
կայվել ինչպես առանձին բջջում, 
այնպես էլ շրջանառել արյունա
տար համակարգում՝ պարբե
րաբար արձանագրելով իրեն 
շրջապատող կապերի զբաղ
վածության աստիճանը, որոնց 
վիճակագրությունը հնարավո
րություն կտա որոշել յուրաքանչ
յուր օրգանում մոլեկուլների կոն
ցենտրացիան; Համեմատելով 
տարբեր օրգանների մոլեկուլնե
րի կոնցենտրացիաները՝ կարելի 
է որոշել քաղցկեղի առկայութ
յունը; Բժշկական նանոտվիչը ոչ 
միայն որոշում է տարբեր խա ռ
նուրդների կոնցենտրացիանե
րը, այլև տեղային ճնշումը; 10 նմ 
-ից փոքր չափ ունեցող ճնշման 
նանոտվիչը կարող է որոշել
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0,1 մթն-ից ցածր ճնշման փոփո
խությունները;

Մեգահերց հաճախականա- 
յին տիրույթի ակուստիկական 
ազդանշանները գրանցող
բժշկական նանոտվիչները կա
րող են որոշել քաղցկեղի տեղա
կայումը մարմնում այնպես, ինչ
պես արբանյակներից ստացված 
հաղորդագրությունների միջոցով 
երկրի վրա գտնվող ռադիոըն
դունիչները որոշում են որևէ իրի 
դիրքը երկրի վրա (ինչպես ՕԲՏ 
համակարգը);

Աշխարհում քաղցկեղից մա
հացության 28 %0-ը բաժին է ընկ
նում թոքերի քաղցկեղին; 2006թ. 
հետազոտողները պարզեցին, որ 
շները հոտառությամբ կարողա
նում են հայտնաբերել քաղցկեղի 
առկայությունը; Հիմնվելով այս 
փաստի վրա՝ Իսրայելի Հայֆա֊ 
յի տեխնոլոգիական ինստիտու
տում մշակվեցին արհեստական՝ 
ածխածնե նանոխողովակային 
«հոտառության» նանոտվիչներ, 
որոնց միջոցով գրանցելով մար
դու արտաշնչած օդում առկա 
օրգանական խառնուրդների 
կոնցենտրացիաները, որոշվում 
է թոքերի քաղցկեղի առկայու
թյունը; Ընդ որում՝ առողջ մարդու 
արտաշնչած օդում այս խառ
նուրդների կոնցենտրացիան 
փոքր է, իսկ թոքերի քաղցկեղով 
հիվանդների շրջանում՝ բավա
կանին մեծ;

Վերջերս Յելի համալսարա
նում առաջին անգամ մշակվել 
են չիփ-նանոլարային նանո
տվիչներ, որոնք կարող են չափել 
արյան մեջ տարբեր տիպի կեն- 
սանշիչների կոնցենտրացիանե
րը; Ստացված տեղեկատվությու
նը վերլուծելուց հետո որոշվում է 
օրգանիզմում քաղցկեղի առկա
յությունը; Չնայած արյան միջո
ցով քաղցկեղի ախտորոշումը 
նոր չէ, սակայն արյան հետազո
տության նանոտեխնոլոգիայի 
այս մեթոդը, ի հակադրություն 
այլ եղանակների, շատ պարզ է, 
արագ և տեխնիկապես շահա

վետ;
Քաղցկեղը կարելի է նանոախ- 

տորոշել նաև չիփ֊կենսառոբոտ- 
ների միջոցով, որոնցում չիփը 
ապակու վրա տեղակայված 
ԴՆԹ-ի համակարգ է; Ներկայումս 
մշակվում են քվանտային կետե
րով նանոտվիչներ, որոնք իրենց 
ֆլուորեսցենտային հատկու
թյունների շնորհիվ օրգանիզմում 
ախտորոշում են ուռուցքները;

Քաղցկեղի արագ ախտորո
շում և բարդ վերլուծություն կա
րելի է կատարել նաև ^ փ ^ բ ^  
րատորիաների միջոցով; Դրանք 
արտադրվում են առաջատար 
կազմակերպությունների կող
մից և հնարավորություն են տա 
լիս տարբերակել քաղցկեղային 
բջիջներն առողջներից, վերլուծել 
արյան կառուցվածքը, կատարել 
ԴՆԹ-ի տեստ, հայտնաբերել թու
նավոր նյութերը և այլն; Այս չխ 
փերի և միկրոսխեմաների պատ 
րաստման տեխնոլոգիաները 
նման են;

ԱՄՆ-ի Սթենդֆորդի համալ
սարանում վերջերս առաջարկվել 
է քաղցկեղային բջիջների ոչն
չացման նանոլազերային թե
րապիայի մեթոդ, որի նա նո  
խողովակները տեղադրվում են 
քաղցկեղային բջիջներում, իսկ 
այնուհետև ճառագայթվում նա- 
նոլազերով; Արդյունքում նա- 
նոլազերից արձակված լույսը 
փոխակերպվում է ջերմության և 
ոչնչացնում քաղցկեղային բջիջ
ները՝ չվնասելով առողջները; 
Հետաքրքրական է, որ այս նա 
նոլազերային թերապիան արդ
յունավետ չէ, եթե բջիջներում չեն 
տեղադրվում նանոխողովակներ;

Նյու Մեխիկոյի համալսարանի 
Սանդիայի ազգային լաբորատո
րիայում մշակվել է նանոլազերա
յին թերապիայի մեկ այլ մեթոդ, 
ըստ որի հնարավոր է տարբերա
կել չարորակ և առողջ բջիջները; 
Այս մեթոդը հնարավորություն 
կտա ախտորոշել քաղցկեղը վաղ 
շրջանում;

Չ ի փ - լա բ ո ր ա տ ո ր ի ա ն ե ր ։
Ներկայումս մշակվում են չիփ- 
լաբորատորիաներ (Նկ. 5) կամ 
կենսատվիչներ, որոնք հնարա
վորություն կտան շատ արագ 
ախտորոշել հիվանդությունները; 
Կենսաչիփերի տեխնոլոգիան 
հնարավորություն է տալիս մո
լեկուլային մակարդակում ավե
լի մանրակրկիտ ուսումնասիրել 
հիվանդությունները, հատկապես 
քաղցկեղը; ԱՄՆ-ի էներգիայի 
դեպարտամենտի Արգոնի
ազգային լաբորատորիայում 
մշակվել են կենսաչիփեր, որոնք 
հնարավորություն կտան կան
խատեսել օրգանիզմի ռիսկերը 
քաղցկեղի նկատմամբ, նախքան 
քաղցկեղի նախանշանների ի 
հայտ գալը;

2009 թ. վերջին ^6Եւէ հօԽտց 
կազմակերպությունն առաջին 
անգամ ստեղծեց կենսաչիփ 
մարդու համար, որը ամրագրում 
է քաղցկեղի տարատեսակների 
հետ կապված 115 կարևորա
գույն գեները;

Նկ. 5. Չ իփ -լա բորա տ որիա  խՈց.սաՅէ6Ր–
1օօ.ՇՅյ

Նանոռոբոտներ։ Բժշկա
կան նանոռոբոտները ոչ միայն 
կարող են ախտորոշել և բուժել 
քաղցկեղը մոլեկուլային փուլում, 
այլև մարդու մարմնում իրակա
նացնել շատ բարդ գործընթաց
ներ (Նկ. 6); Նանոռոբոտիկան 
նանոռոբոտների նախագծ
ման և պատրաստման նանո– 
տեխնոլոգիայի ուղղություն 
Է։ Նանոռոբոտները 100-1000 
նմ չափեր ունեցող սարքեր են, 
որոնք բաղկացած են նանոչա- 
փային կամ մոլեկուլային բաղա
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դրիչներից; Մակրո֊ կամ միկ- 
րոչափային ռոբոտները, որոնք 
շարժվում են նանոչափային 
ճշտությամբ, նույնպես կարող են 
համարվել նանոռոբոտներ;

Նկ. 6. Բ ժ շկա կա ն  ն ա ն ո ռ ո ո բ ո տ  քզօբս.
Ե1օցտթօէ.օօտյ

Ներկայումս առաջին քայլերն 
են կատարվում բժշկական նա- 
նոռոբոտների պատրաստման 
ուղղությամբ, և դեռևս երկար 
ժամանակ կպահանջվի դրանք 
բժշկության մեջ, մասնավորա
պես օնկոլոգիայում կիրառե
լու համար; Որպեսզի տիպային 
բժշկական նանոռոբոտը արյան 
մեջ տեղաշարժվի, կարևոր է, որ 
այն պատրաստված լինի կարծր 
և քիմիապես չոզոք ածխածնից, 
ունենա համապատասխան ձև, 
չափ, շարժունակություն ու մա
կերևույթի խորդուբորդություն; 
Օրգանիզմում բժշկական նա նո  
ռոբոտի ձևը, կիրառման տևո
ղությունը և օրգանիզմից հեռա
ցումը կախված են առաջադրված 
խնդրից; Մարմին-նանոռոբոտ 
կ ե ն ս ա հ ա մ ա տ ե ղ ե լ ի ո ւ թ յ ա ն  
խնդիրը լուծվում է ի հաշիվ նա- 
նոռոբոտի լավարկված նյութի 
և չափերի ընտրության; Բժշկա
կան նանոռոբոտի հիմնական 
էներգիայի աղբյուրներն են մար
դու օրգանիզմում առկա գ^ուկ^ 
զայի և ամինաթթուների պաշար
ները;

Ներմուծվելով մարդու օրգա 
նիզմ՝ բժշկական նանոռոբոտ֊ 
ները շրջանառում ու գործում են 
որևէ հյուսվածքում, միջհյուսված- 
քային տարածությունում, արյու
նատար և ավշային անոթներում

ու ներքին օրգաններում, հե
տազոտում են ախտահարված 
հյուսվածքները ու վարակները, 
ախտորոշում հիվանդություն
ները, վաղ շրջանում ախտո
րոշում քաղցկեղը, կազմակեր 
պում դեղորայքի նպատակային 
մատակարարում, նպաստում 
կենսաբանական կառուցված
քի կազմավորմանը և նույնիսկ 
իրականացնում վիրաբուժական 
գործընթացներ;

Բժիշկը տեսածրման միջոցով 
վերահսկում է նանոռոբոտի տե
ղաշարժը և համոզվում, որ այն 
հասել է բուժման նպատա կա 
կետին, (օրինակ՝ ուռուցքին) և 
իրականացնում համապատաս
խան բուժում;

Նանոմանիպուլյատորները, 
որոնք պատրաստվում են 
ատոմային ուժային և տեսածրող 
թունելային մանրադիտակների 
հիման վրա, նպաստում են ինչ
պես արյան հոսքում նա նոռո  
բոտների տեղաշարժին, այնպես 
էլ հնարավորություն են տալիս 
էկրանի վրա տեսնել մոլեկուլա
յին չափի իրերը և տեղաշարժել 
դրանք;

Բժշկական նանոռոբոտնե- 
րի միջոցով քաղցկեղի բուժ
ման նպատակով մշակվում են 
բջիջները հայտնաբերող, վերա
կարգավորող կամ ոչնչացնող 
նանոռոբոտներ; Վերջիններիս 
հնարավորությունները տպավո
րիչ են. շարժվելով հյուսվածքով 
և թափանցելով բջջի մեջ՝ կա
րող են վերականգնել վնասված 
մոլեկուլային կառուցվածքները՝ 
տեղաշարժելով ատոմներն ու 
մոլեկուլները, լարում կիրառե
լու միջոցով քիմիական կապ 
հաստատել տարբեր մոլեկուլ
ների միջև, վերականգնել ն ո ^  
իսկ մեկ մոլեկուլի անկանոն 
դասավորությունը, ինչպես օրի
նակ՝ ԴՆԹ-ի վնասման ժամա
նակ; Այլ կերպ ասած, դրանք 
կարող են ազդել հիվանդություն
ների ընթացքի վրա; Բջջից բջիջ 
կամ հյուսվածքից հյուսվածք վե

րականգնումը հնարավորութ
յուն կտա ամբողջությամբ վերա
կանգնել օրգանը, իսկ օրգանից 
օրգան վերականգնումը՝ մարդու 
առողջությունը; Մարդու մարմնի 
մեջ տարբեր նանոռոբոտների 
միջև կապը կապահովվի մեկ այլ 
տիպի նանոռոբոտով, որը կկա
տարի ուժեղացնող կայանի դեր;

Մարդու օրգանիզմում տար
բեր բժշկական նանոռոբոտ- 
ների աշխատանքի սկզբունքի 
մասին գաղափար կազմելու 
համար պատկերացնենք, որ 
մարդու մարմինը բաղկացած է 
առնվազն 100000 տարբեր մ ո ^  
կուլային տարրերից՝ յուրաքանչ
յուր հյուսվածքի ամեն մի բջջում 
5000 տարբեր տարրերով; Նանո
ռոբոտի կարևոր գործառույթն է 
կարողանալ ճշտգրտորեն տե
ղաշարժվել մոլեկուլային այդ 
բարդ համակարգում և կատարել 
որոշակի գործողություններ;

Հուսով ենք, որ հետագայում 
բժշկական նանոռոբոտները 
կղեկավարվեն նանոհամակար 
գիչներով, որոնք կիրականաց- 
նեն ~ 106 - 109 գործողություն 
վայրկյանում; Այն 4 - 7 կարգով 
փոքր է մարդու ուղեղի հա շվո 
ղական հզորությունից, որը կազ
մում է 1013 գործողություն վ ա յ ^  
յանում;

Նանոմասնիկների, նանոռո
բոտների, նանոսարքերի և չիփ- 
լաբորատորիաների կիրառումը 
բժշկության մեջ նոր հորիզոններ 
կբացի առողջապահության աս
պարեզում;

Ամփոփում

Այսպիսով՝ հույժ կարևոր է 
առողջության նանոչափային բա
րելավումը, որը զգալի կերպով 
կնպաստի չարորակ նորագոյա
ցությունների բուժման արդյու
նավետությանը; Այդ նպատակին 
հասնելու համար կարևորվում է 
նանոտեխնոլոգիայի կիրառութ
յունը օնկոլոգիայում; Վերջին 
տասնամյակում նանոօնկոլո
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գիան նպաստում է նանոմասնիկ
ների մասնակցությամբ չարորակ 
ուռուցքների վաղ ախտորոշ
ման, հակաքաղցկեղային նա- 
նոդեղորայքների նպատա կա 
յին տեղափոխման և բժշկական 
պատկերահանման խնդիրների 
լուծմանը; Նման հաջողություն
ների գրավականը կարելի է հա
մարել նանոտեխնոլոգիայի և 
բժշկության, կենսաբանության, 
էլեկտրոնիկայի և համակարգ
չային տեխնիկայի միավորումը; 
Արդյունքում չարորակ ուռուցք
ների կանխարգելման, վաղ 
ախտորոշման ու արդյունավետ 
բուժման առումով նանոօնկոլո 
գիան առաջարկում է կլինիկա
կան նոր մոտեցումներ; Ապա
գա նանոհամակարգերը կլինեն 
սիլիցիումային տեխնիկայի և 
կենսաբանական մոլեկուլյար մե

քենաների հիբրիդ; Կարևորվում 
է մոտ ապագայում նանոհամա- 
կարգչով ղեկավարվող նա նո  
ռոբոտների և մոլեկուլային սար
քերի մշակումը, որոնք կգործեն 
քիմիայի ու ֆիզիկայի օրենքնե
րով; Չնայած առկա դժվարութ
յուններին՝ նանոբժշկությունը 
և մասնավորապես նանոօնկո 
լոգիան նպատակաուղղված է 
նշված խնդիրների լուծմանը, և 
դա անխուսափելի է; Նանոօնկո 
լոգիայի հետագա զարգացու
մը կնպաստի քաղցկեղի լիա
կատար բուժմանը և մարդու 
առողջության բարելավմանը;

Հեղինակները շնորհակա
լություն են հայտնում ՀՀ ԳԱԱ 
թղթակից անդամ Հ.Մ. Գալստյա- 
նին՝ օգտակար խորուրդների և 
դիտողությունների համար;
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|ԻԴ°Պ^
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ 
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ ԵՆ 
ՈՒՂԵՂԻ ՈՒՌՈՒՑՔԸ 
ԲՈՒԺՈՂ ՄԻՋՈՑ*

Հետազոտողներին հաջող
վել է բուժել գլիոբլաստոմա ու
նեցող կենդանիներին; Գլիոբ– 
լաստոման գլխուղեղի մահացու 
ուռուցք է, որի հայտնաբերումից 
հետո հիվանդը, որպես կանոն, 
մահանում է հաշված օրերի ըն
թացքում; Բնական հորմոնի սին– 
թեզված տեսակը զուգակցելով 
քիմիաթերապիային՝ գիտնա
կանները 25%-ի դեպքում հասել 
են հաջողության;

Հետազոտության ընթացքը 
և արդյունքները տպագրված են 
«յօստՁ1 օք Օոօօ1օց7» հանդե
սում;

Ո-ոդ Այլենդի հիվանդանո
ցի գիտնականները Սյուզան դե 
լա Ս՜ոնթեի գլխավորությամբ ու
սումնասիրել են եղանաձև գեղ
ձի կողմից արտադրվող տ իմ^  
զին բնական հորմոնի սինթետիկ

տեսակի՝ ալֆա տիմոզին 1-ի 
ներգործությունը; Նյարդաբա
նության պրոֆեսոր Սյուզան դե 
լա Սոնթեն հաղորդել է, որ նա խ 
նական վարկածը ենթադրում է 
իմունիտետի բարձրացման անհ
րաժեշտություն՝ քաղցկեղի բջիջ
ները ոչնչացնելու համար; Հետա- 
զոտողները հայտնաբերել են, որ

սինթեզված հորմոնի ինքնուրույն 
օգտագործման դեպքում ուռուց
քը շարունակում էր աճել, իսկ 
քիմիաթերապիայի զուգակցութ
յամբ ստացված արդյունքներն 
ապշեցուցիչ էին;

«Քիմիաթերապիա և սինթեզ
ված հորմոն. ահա հաջողության 
բանաձևը, չէ՞ որ մեզ հաջողվեց 
ոչ միայն դանդաղեցնել ուռուցքի 
աճը, այլ նաև հասնել լիակատար 
բուժման»;

Ըստ հետազոտող Զեկ Ուոնդ 
սի՝ առանձին հորմոնի միջոցով 
բուժումը ոչ միայն արդյունք չէր 
տալու, այլ տիմոզինի բարձր 
չափաբաժնի դեպքում վնաս էր 
հասցնելու օրգանիզմին; Հորմո
նի ազդեցության բնույթն այնպի
սին էր, որ այն ավելի մեծ հակա
քաղցկեղային ուժ է հաղորդում 
քիմիաթերապևտիկ պատրաս
տուկին; «Հորմոնը ուժեղացնում է 
իմունային հակազդեցությունը և 
արագացնում քաղցկեղի բջիջնե
րի ոչնչացումը^ եզրակացնում է 
Սյուզան դե լա Սոնթեն;
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Փորձագետների կանխա- 
տեսմամբ մինչև 2020թ. շատ 
գաղափարներ, որոնք այսօր 
գտնվում են ուսումնասիրութ
յան փուլում, իրականացվելու են 
առևտրային ապրանքի տեսքով;

Կուտակիչները կարողա
նալու են ոչ միայն կուտա
կել էլեկտրաէներգիա, այլև 
էներգիայի փոխարկել լույսն ու

մությունը; 
Արևային մարտ

կոցները համատեղվե
լու են կոնստրուկցիոն նյու

թերի հետ, որի արդյունքում 
տունն էլեկտրաէներգիայով 
կապահովեն պատերն ու տա
նիքը; Մոտակա տասը տարի
ների ընթացքում նանոտեխ- 
նոլոգիաները նախատեսում 
են հեղափոխություն կատարել 
արևային էներգետիկայի բնա
գավառում՝ գների կտրուկ նվա
զեցում արդյունավետության 
կտրուկ աճի դիմաց; Հաջորդ 
սերնդի ֆոտովոլտաիկի (լույսը 
էլեկտրաէներգիայի փոխարկող 
սարք) գլխավոր թեկնածու են 
քվանտային կետերը; Քվանտա
յին կետը կիսահաղորդչային 
բյուրեղ է, որի չափերը կազմում

են
մի քա 

նի նանոմետր;
Քվանտային կետին 

բախվելու պահին ֆոտոնը 
ազատում է մինչև 7 էլեկտրոն 
(այժմ կիրառվող սիլիցիումում 
ազատվում է ընդամենը մեկ 
էլեկտրոն);

Քվանտային կետերից ստաց
ված բազմաշերտ ֆոտովոլ֊ 
տաիկները կարող են ապահովել 
86% արդյունավետություն, թեև 
ավելի զգուշավոր տեսաբան
ները կանխատեսում են 40-45% 
արդյունավետություն, որը նույն
պես լավ ցուցանիշ է (այսօր 
այն կազմում է ընդամենը16%); 
Քվանտային կետերով հագեցած 
բարակ թաղանթների օգտ ա 
գործումը շատ ավելի էժան է և 
հարմար, քան այժմյան արևա
յին մարտկոցների կիրառումը;

էլեկտրոնիկան նույնպես 
շարժվելու է առաջ; Շատ հնա
րավոր է, որ սիլիցիումի փոխա
րեն համակարգիչներում օգտ ա 
գործեն այլ նյութեր, օրինակ՝ 
գրաֆենը՝ վեցանկյուն բջիջ
ների տեսք ունեցող ածխածնի
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ատոմների շերտը; Սակայն բա
ցառված չէ, որ պրոցեսորի միկ- 
րոէլեմենտը նման լինի նա նոխ ^  
ղովակային տրանզիստորների 
«անտառի», որոնք աճեցվելու են 
ԴՆԹ մոլեկուլների օգնությամբ;

էլեկտրոնային գրքերի հա
մար նախատեսված ^4 չափի 
բարակ պլաստիկ թերթի տեսքով 
«ընթերցարանները» վաճառ
քի են հանվել 2009 թ.; Այդպիսի 
սարքավորումները պարզապես 
տպվելու են պլաստիկի վրա՝ 
պրոցեսորի և տեսատիպի հետ 
միասին; Իսկ պլաստիկ տրամա

բանության տարրերը կարող են 
ունենալ նանոչափեր շուրջ 10 
տարի հետո; Այդ ժամանակ հզոր 
համակարգիչը կարող է փակց
վել պատին պաստառի կամ ան
գամ պիտակի տեսքով;

Բժշկության ոլորտում զարգա 
նալու է վաղ և ճշգրիտ ախտորո
շումը նանոսենսորների հիման 
վրա; Նանոպատիճի տեսքով 
դեղորայքի ուղիղ ներմուծումը 
ախտահարված բջիջ կօգնի բազ
մաթիվ հիվանդությունների բուժ
մանը; Նանոկառուցվածքային 
նյութերի և կենսաակտիվ ծածկե

րի հետազոտությունները կարող 
են հեղափոխություն առաջացնել 
պրոթեզման ոլորտում՝ ստեղծե
լով լիարժեք արհեստական վեր
ջույթներ;

Անհատական ԴՆԹ-ի արագ 
վերլուծությունը կօգնի ժա 
մանակին կանխելու թեթև 
հիվանդությունը և դեղե
րը հարմարեցնելու հիվանդի 
առանձնահատկություններին;

Շինարարական կառույցները 
կհագեցվեն դրանց ամրությանը 
և ամբողջականությանը հետևող 
նանոսենսորներով;

Ինչպես արտաքին հսկողո^  
յան տեսախցիկները, այնպես էլ 
սենսորային տեխնոլոգիաները 
կներգրավվեն հսկման և տվյալ
ների փոխանցման գործընթաց
ների մեջ՝ որևէ սպառնալիք 
հրդեհից մինչև ահաբեկիչների 
գրոհը հայտնաբերելու համար;

Արդյունաբերական մակար
դակի են հասնելու մոլեկուլյար 
հավաքման տեխնոլոգիաները; 
Հազիվ թե ավտոմեքենաները, 
թեյամանները, աթոռները պատ 
րաստվեն անմիջապես մոլե
կուլներից; Սակայն սովորական 
եղանակների զուգակցությամբ 
«վերից վար» սկզբունքով ըն
թացող նանոարտադրումը հա
վանաբար 10-15 տարի հետո 
լայնորեն կկիրառվի որոշ բնա
գավառներում՝ նախ և առաջ 
էլեկտրոնիկայում;

Մեքենաշինության բոլոր 
ոլորտներում կգործեն բազմա
պիսի նանոծածկեր և նանոհա- 
վելումներ, կօգտագործվեն խե
լացի նանոնյութեր՝ նվազեցնելով 
շփումը, պաշտպանելով մեքե
նան աղտոտվելուց և վնասվե
լուց՝ տնտեսելով էներգիա;

Բայց ամենահետաքրքիրն 
ու կարևորն այն է, թե ինչպես է 
ազդելու նանոտեխնոլոգիաների 
զարգացումը մարդու և հասա
րակության կյանքի վրա; Սակայն 
մեզ հազիվ թե հաջողվի կանխա
տեսել այդ փոփոխությունների 
մանրամասները;
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Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,
Եվրոպայի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս

1822 թ. հուլիսի 22-ին չեխա
կան փոքրիկ մի գյուղում, աղ
քա տ  գյուղացու ընտանիքում 
ծնվեց Գրեգոր Յան Մենդելը; Տե
ղի դպրոցն ավարտելով տասն
մեկ տարեկանում՝ ընդունվեց 
գիմնազիա; Փոքրուց աչքի էր 
ընկնում մաթեմատիկական 
արտասովոր ընդունակություն
ներով, կլանված հետաքրքվում 
էր բնությամբ, ուսումնասիրում էր 
հայրական այգու ծաղիկների և 
մեղուների կենսավարքը;

1840 թ. ընդունվեց Օլոմոուց 
քա ղա քի համալսարանի փիլի
սոփայության ֆակուլտետը; Ըն
տանեկան անհաջողությունները 
և հիվանդությունը խանգարե
ցին ավարտել ուսումը, և 1843 թ. 
Բռնո քա ղա քի ավգուստինյան 
վանքում նա  ձեռնադրվեց քա 
հանա ու ստացավ նոր անուն՝ 
Գրեգոր;

1848 թ. նա  սկսեց 
դասավանդել լատիներեն, հու
նարեն, գերմաներեն լեզո^ 
ներ և մաթեմատիկա, միա
ժամանակ բնագիտության
դասախասություններ էր ունկնդ
րում Վիեննայի համալսարանում; 
Մի քանի տարի անց նա  դարձավ 
վանքի վանահայր (աբբա) և 
հնարավորություն ստացավ վան
քապա տկան այգում կատարել 
իր փորձերը սիսեռի խաչասեր
ման ուղղությամբ;

Մենդելն առաջին կենսաբանն 
էր, ով խաչասերման եղանակով

պարբերաբար ուսումնասի
րեց բույսերի ժառանգական 
հատկությունները; Յոթնամյա 
(1856-1863) փորձերից հետո 
նա  ապացուցեց, որ սիսեռի 22 
տեսակներից յուրաքանչյուրը 
խաչասերման ժամանակ պահ
պանում է իր անհատական հատ
կությունները, միաժամանակ նա 
ճշգրիտ սահմանեց այն հատ
կությունները, որոնցով պետք է 
տարբերակել սիսեռի տեսակնե
րը;

Տարբեր տեսակները խաչա
սերելով և առանձին-առանձին 
ուսումնասիրելով դրանց հատ
կությունները՝ Մենդելը եկավ 
այն համոզման, որ որոշ հատ
կանիշներ անմիջականորեն 
փոխանցվում են նոր սերնդին; 
Այդ հատկանիշները նա  անվա
նեց գերակշռող, իսկ մյուսները, 
որոնք երևան են գալիս մեկ սե
րունդ հետո, չքացող, տեղի տվող, 
նահանջող; Միաժամանակ նա 
պարզեց, որ երկու տեսակների 
խաչասերման ժամանակ նոր 
սերունդը ժառանգում է ծնողա
կան հատուկ հատկանիշներ՝ 
որոշակի, գրեթե մաթեմատիկա

կան ճշգրտության կանոններով; 
Մենդելի դիտարկած երևույթնե
րը ավելի ուշ ստուգվեցին և հաս
տատվեցին բազմաթիվ կենդա
նաբանների և բուսաբանների 
կողմից; Դժվար չէր համոզվել, որ 
Մենդելի կանոններն ունեն հա մ  
ընդհանուր բնույթ; Համաձայն 
այդ կանոնների՝ ժա ռանգա 
կան հատկությունները սերունդ
ներին են փոխանցվում ինչպես 
բույսերի, այնպես էլ կենդանի
ների և մարդկանց մոտ; Այդ կա

նոններն ընդունված է անվանել 
«Մենդելի առաջին օրենք», որն 
ազդարարում է. «Երկու օրգա 
նիզմների խաչասերման ժամա
նակ նրանց հատկությունները
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փոխանցվում են հաջորդ սերն– 
դին, թեև դրանցից մի քանիսը 
կարող են թաքնված լինել; Այդ 
հատկանիշներն անպայման 
դրսևորվում են (երևան են գա 
լիս) հիբրիդների երկրորդ սերն
դում»; Այդ օրենքն անվանում են 
սեգրեգացիայի (հատվածակագ– 
մության) օրենք;

Բնատուր մաթեմատիկական 
ընդունակությունները հնարավո
րություն ընձեռեցին Մենդելին՝ 
ժառանգականության քա նա կա 
կան բնութագրերը տալու և այդ 
տեսակետից ի մի բերելու փոր
ձարարական նյութը; Սակայն 
մաթեմատիկական բանաձևերը, 
որոնք իր հրապարակումներում 
օգտագործում էր Մենդելը, ըստ 
երևույթին, անհասկանալի էին 
ժամանակակից կենսաբաննե
ր ի

Մաթեմատիկայի և բուսաբա
նության մենդելյան մեկտեղո^ 
մը հակասում էր այդ ժամանակ 
իշխող մտայնությանը; Մենդելի 
ժամանակակից բուսաբաններն 
ալեկոծված էին և ամբողջովին 
կլանված Դարվինի էվոլյուցիոն 
տեսությամբ. մի հանգամանք, որ 
ամենևին չէր նպաստում նրանց 
շրջանում ոմն աբբայի հայտնա
բերած հատկանիշների կայու
նության ու մշտականության ուս
մունքի, դրանց սեգրեգացիայի 
(հատվածակագմության), մաթե
մատիկական օրինաչափություն
ների ընկալմանն ու տարածմա
նը;

Մենդելի հայտնագործած
օրենքների նշանակությունն
ըստ արժանվույն գնահատվեց
XX դարի սկգբին միայն; Եվրո

պական կենսաբանների խումբը 
1900 թ. հայտնաբերեց Մենդելի 
հաշվետվությունը և ընդարձակ 
նյութի վրա ստուգեց նրա բացա- 
հայտած օրենքները;

Այդ պահից սկսած՝ ժառան
գականության մասին գիտութ
յունը, ի պատիվ բուսական բջջի 
կյանքն ուսումնասիրած տքնա 
ջան հետագոտողի, կոչեցին 
«մենդելիգմ»; Այն սկսեց մեծ 
թափով գարգանալ; Անգլիացի 
կենսաբան Ուիլյամ Բեթսենը ժա 
ռանգականության վերաբերյալ 
թափ առնող այդ գիտությունն 
անվանեց «գենետիկա»;

Մենդելի վաստակն այն է, 
որ կարողացավ իր առջև դնել 
հստակ խնդիր; Լինելով հրաշալի 
մաթեմատիկոս՝ նա կարողացավ 
նաև իր փորձերի արդյունքներն 
արտահայտել մաթեմատիկա
կան բանաձևերի միջոցով;

Հանրագումարի բերելով Մեն
դելի հետագոտական աշխա
տանքի արդյունքները՝ տեսա
կանորեն կարելի է պնդել, որ 
կենսաբանության ոլորտում 
նա  դարձավ նոր ուղղության՝ 
գենետիկայի հիմնադիրը, թեև 
գաղափար իսկ չուներ քրոմո
սոմների և ժա ռա նգա կա նո^  
յան կրողների մասին, որոնք 
դանիացի գիտնական Յոհաննե- 
սը 1909 թ. կոչեց գեներ;

Մենդելը վախճանվեց 1884 թ. 
հունվարին Հին Բռնո քաղաքում;

Ւ նշանավորումն Մենդելի՝ 
1965 թ.՝ գենետիկայի սկիզբն 
ագդարարող աշխատանքի 
հրապարակման 100 ամյա- 
կի, կայացավ գիտնականների 
մեծ համաժողով; Համաժողովի

խորհրդանիշ էր ընտրված սիսե
ռի ծաղիկը և ԴՆԹ-ի կառուցված
քի մոդելը պատկերող նկարը;

Մենդելի բացահայտած
օրենքները, որոնք հնարավո
րություն են ընձեռում մաթեմա
տիկորեն մոտենալու ժառան
գականության երևույթներին, 
ելակետ հանդիսացան ապագա  
սերունդների գիտնականների 
հետագոտական գործունեության 
համար; Նրանցից շատերը փոր
ձեցին պատասխանել գլխավոր 
հարցին՝ ինչու են ժառանգական 
հատկանիշները սերունդներին 
փոխանցվում որոշակի օրինա
չափությամբ; Սակայն նրանք 
դեռևս չէին կարողանում բա
ցատրել այդ երևույթը; Այդ գիտ 
նականներից մեկը Գուգո դե 
Ֆրիգն էր, ով առավել հայտնի 
է որպես մուտացիայի (փոխա
կերպում) տեսության հիմնադիր 
(մուտացիա լատիներեն տսէցէւօ 
բառից է, որ նշանակում է փոփո
խություն);

Այդ ասպարեգում կենսաբան

ներին մի շարք հարցերի լուծման 
ուղին ցույց տվող առաջին տե
սության ստեղծողը գերմանացի 
կենդանաբան Ավգուստ Վեյս 
մանն էր;

Վեյսմանը հայտարարեց և 
փորձնականորեն ապացուցեց 
ճշմարտությունն այն տեսա
կետի, որ ծնողական հատկա
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նիշների փոխանցումը սերունդ
ներին կախված է ծնողների 
կողմից անմիջականորեն ինչ– 
որ նյութ փոխանցելու հետ, որն 
ազդեցություն է ունենում հաջորդ 
սերնդի զարգացման ամբողջ 
ընթացքի վրա; Ըստ Վեյսմա– 
նի՝ գենետիկական այդ նյութը 
ամփոփված է քրոմոսոմների 
և քրոմատինի մեջ; Գիտական 
այս ենթադրությունը դարձավ 
կենսաբանության խոշոր նվա 
ճումը; Բազմաթիվ երկրների 
ականավոր հետազոտողներ, 
զարգացնելով այս վարկածը, 
կատարեցին բազում հայտնա
գործություններ, որոնք էլ բացա– 
հայտեցին ժառանգականության 
բարդ երևույթը;

Ավգուստ Վեյսմանը ծնվել է 
1834 թ. հունվարի 17-ին Մայ– 
նի Ֆրանկֆուրտում; Բժշկական 
կրթությունը ստացել է Գետտին- 
գենյան համալսարանում և 
որոշ ժամանակ աշխատել է որ
պես բժիշկ; Սակայն նա  շատ 
էր հետաքրքրվում կենդանա
բանությամբ, մասնավորապես 
կազմաբանությամբ ու սաղմնա
բանությամբ։

1863 թ. նա  նշանակվեց Ֆրեյ- 
բուրգյան համալսարանի կենդա
նաբանության և համեմատական 
անատոմիայի դոցենտ, ապա 
պրոֆեսոր։

Վեյսմանը վիթխարի

ազդեցություն ունեցավ կեն
սաբանական գիտություննե
րի և հատկապես գենետիկայի 
զարգացման վրա։

Նրա հիմնարար տեսական 
դրույթները, օրինակ՝ կյան
քի ընթացքում կամ միջավայրի 
ազդեցությամբ օրգանիզմի ձեռք 
բերած հատկանիշները ժառան
գաբար փոխանցելու ժխտումը, 
մեծ ներգործություն ունեցան 
գենետիկայի հետազոտման հե
տագա  ուսումնասիրություննե
րում;

Տեսակների առաջացման 
խմդիրը Վեյսմանը բացատրեց 
սաղմնային պլազմայի ինքնու
րույն փոփոխվելու ընդունակութ
յամբ; Թեև Վեյսմանը դարվինյան 
բնական ընտրությունն ընդու
նում էր որպես էվոլյուցիայի հիմ
նական լծակ, սակայն միայն ու 
միայն սաղմնային կյանքի վե
րաբերյալ; Հետազոտությունների 
այս ուղղությունը գենետիկայում 
ունի «վեյսմանիզմ» անվանումը;

Մեծ է Վեյսմանի՝ որպես 
գենետիկական տեսություննե
րի սկզմբնավորողի, վաստակը; 
Տեսությունը գլխավորապես վե
րաբերում է կենդանիների տար
բեր տեսակների վրա կատարած 
փորձարարական հետազոտութ
յուններին;

Համալսարանական լաբորա
տորիայում բջջի հետազոտման 
ընթացքում Ավգուստ Վեյսմա
նը հետաքրքրվում էր այն հար
ցով, թե ինչու է սերունդը, որպես 
կանոն, նման իր ծնողներին; 
Նրան մասամբ հաջողվեց բա
ցել գաղտնիքը; Նա հասկացավ, 
որ այդ երևույթի պատճառը 
թաքնված է սաղմնային պլազ
մայով բջջի մեջ, որը «կյանքի 
անմահ մասնիկն» է; Այդ բջիջն 
իր մեջ պարունակում է ժառան
գականության հատկանիշնե
րը և առանձնանում է ճշգրիտ 
քիմիական կառուցվածքով; Ւր 
տրամադրության տակ ունենա
լով բարձրակարգ մանրադի
տակային տեխնիկա՝ Վեյսմանը 
կարողանում էր ուսումնասիրել 
քրոմոսոմները; Եվ չնայած դրան

նա չկարողացավ գտնել՝ ո՛րն 
է «անցնում է սերնդեսերունդ» 
հարցի պատասխանը, ինչն էլ 
պայմանավորում է սերունդների 
նմանությունը ծնողներին; Ինչ
պես հայտնի է, Վեյսմանի տե
սությունը լայն տարածում ունե
ց ա

Շատ կենսաբան-գիտնա- 
կաններ սկսեցին քրոմոսոմների 
երկարաժամկետ հետազոտութ
յուններ, որոնք պահանջում էին 
արտասովոր համբերատարութ
յուն և հնարամտություն;

Այդ բնագավառում առավել 
ականավոր փորձարարնե
րից էր Նյու Յորքի կոլումբիա
կան համալսարանի պրոֆեսոր 
Թոմաս Հանտ Մորգանը; Թեև 
այս պրոբլեմի լուծման երկար 
ճանապարհին առաջին քայլը 
կատարեց Մենդելը՝ հայտնա- 
գործելով օրգանիզմի առանձին 
հատկանիշները սերունդներին 
փոխանցելու մաթեմատիկական 
օրինաչափությունները, այնուա
մենայնիվ ժառանգականության 
մասին գիտության զարգացու
մը կապված է Մորգանի ան
վան հետ, և այն տեղի ունեցավ 
հիմնականում անցյալ դարի 
30-ական թվականներին;

ժառանգականության և տե
սակների փ ոփ ոխ ա կա նո^  
յան ուղղությամբ երկարատև և 
տքնաջան հետազոտությունները 
նշանակալի հաջողություն ունե
ցան միայն այն ժամանակ, երբ 
Մորգանը պրոֆեսոր Կ. Բրիջսի 
հետ սկսեց փորձեր կատարել 
դրոզոֆիլային ճանճի վրա; Այս 
ճանճը փորձերի համար եղել է 
և մնում է կենսաբանական կա
տարյալ օբյեկտ; Աշխատանքնե
րի արդյունքում հնարավոր եղավ 
մշակել գեների տեսությունը, 
ըստ որի գեները ժառանգական 
որոշ հատկանիշների կրողներն 
են; Մորգանը և նրա ա շխատա
կիցները նկատեցին, որ դրոզո
ֆիլային ճանճի ուսումնասիրված 
բոլոր հատկանիշները կարելի 
է բաժանել չորս խմբի; Սա պայ
մանավորված էր դրոզոֆիլային 
ճանճի քրոմոսոմների 4 զույգ ո^
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7հաբ61ւէւօ
ն6Ո6

Ո6ցս19էօ̂  
Ռօաօէօք ք&ցւօո

ա. տ ա  ո

նենալով;
Դրոգոֆիլային ճանճի վրա 

կատարված հագարավոր փոր
ձերը Մորգանին հնարավո
րություն տվեցին նույնիսկ գծել 
«քարտեգներ», որոնցով կ ա ի  
լի է որոշել, թե քրոմոսոմի մեջ 
որտեղ է գտնվում այս կամ այն 
գենը; Դա օգնեց գիտնականնե
րին ենթադրել, որ բոլոր բույսերի 
և կենդանիների քրոմոսոմների 
մեջ յուրաքանչյուր գեն գտնվում 
է ճշտորեն որոշված դիրքում; 
Այս կերպ ժառանգականութ
յան քրոմոսոմային տեսությունը 
փորձում էր լուծել գենետիկայի 
հիմնական խնդիրը՝ տեսակնե
րի հարաբերական կայունության 
և առանձին տարատեսակների 
այլակերպման պատճառները;

Թոմաս Հանտ Մորգանը ծնվել 
է 1866 թ. Միացյալ Նահանգների 
Լեքսինգտոն քաղաքում; 1904
1928 թթ. եղել է Նյու Յորքի կո
լումբիական համալսարանի, իսկ 
ապա Կալիֆոռնիայի տեխնոլո
գիական ինստիտուտի պրոֆե
սոր;

ժառանգականության տեսու
թյան ուսումնասիրման աշխա 
տությունների համար 1933 թ. 
արժանացել է Նոբելյան մրցա
նակի;

Մորգանի գիտական առաջին 
ուսումնասիրությունները վերա
բերում էին փորձարարական 
կենդանաբանությանը և սաղմ
նաբանությանը; Հետագայում նա 
իրեն նվիրեց ժառանգականութ
յան սիստեմատիկ ուսումնասիր
մանը, որը և օգնեց նրան լուծել

(բացատրել) Մենդելի օրենքները։
Այդ օրենքների և սեփական 

փորձերի հիման վրա Մորգա
նը մշակեց ժառանգականութ
յան քրոմոսոմային տեսությու
նը և հիմնադրույթները, որոնք 
ճանապարհ հարթեցին նրա 
հետևորդների լայնածավալ հե- 
տագոտությունների համար և 
հանգեցրին ցիտոգենետիկական 
(բջջագենետիկական) գիտութ
յան ծաղկմանը;

Այսօրվա գենետիկները 
գտնում են, որ ժառանգակա 
նության էությունը թաքնված 
է կենսաքիմիական պրոցես
ներում, որտեղ հիմնական 
դերակատարները նուկլեինա- 
թթուներն են և մասնավորապես 
դեգօքսիռիբոնուկլեինաթթուն 
(ԴՆԹ);

ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ
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ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳՒԱ

Ւ՝ոլոր նյութերը կազմ
ված են բնության մեջ տարած
ված միևնույն ատոմներից և 
միայն դրանց փոխադարձ 
միացման կարգը, կամ, այլ 
կերպ ասած, դրանց կառուց
վածքն է որոշում յուրաքանչյու
րի առանձնահատկությունները։ 
Բնական բազմաբնույթ ազդեցու
թյունների նեքո ընթացող քի 
միական ռեակցիաների միջոցով 
փոփոխվում են միջատոմական 
կապերը, առաջանում են նոր 
նյութեր, և այդպիսով բնությու
նը ստեղծում է մեզշրջապատող 
աշխարհի ողջ բազմազանութ
յունը։ Այստեղ միտք է ծագում, չքւ 
կարելի արդյոք արհեստականո– 
րեն փոփոխել նյութերի կառուց
վածքը և ստանալ մեր ցանկալի 
նյութը։ Ներկայումս գիտության 
տարբեր ոլորտներում աստիճա
նաբար կուտակելով գիտելիք
ներ՝ մարդկությունը մուտք է գոր
ծում գիտության աննախադեպ 
հեղաշրջման դարաշրջան։ Այդ
պիսի հեղաշրջում կարող է իրա
կանացնել նանոտեխնոլոգիան, 
որը նոր սերնդի տեխնոլոգիա է՝ 
հիմնված առանձին ատոմների 
և մոլեկուլների մանիպուլյացիա
յի վրա, հնարավոր է դարձնում 
ստեղծել բավականին բարդ հա
մակարգեր, որոնց կառուցվածքը 
կարող է նկարագրվել ընդհուպ 
մինչև մեկ ատոմի ճշգրտութ–

։7>
Փ

ՊՈՂՈՍ ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ
Կենսաբանական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր 
Երևանի պետական համալսարան, 
կենսաֆիզիկայի ամբիոն

յամբ։ Նանոտեխնոլոգիան նե
րառում է նաև գիտության և 
տեխնիկայի այն ոլորտը, որը 
կապված է այդպիսի մանիպուլ
յացիաներն իրականացնող սար
քավորումների մշակման հետ։ 
Դեռևս 1959 թ. Նոբելյան մրցա
նակի դափնեկիր, ամերիկացի 
ֆիզիկոս Ռ. Ֆեյնմանը կարծիք 
էր հայտնել, որ, «ատոմը ատոմի 
հետևից» դասավորելով, հնարա
վոր է պատրաստել կամայական 
նյութ՝ այդ ուղղությամբ համա
պատասխան տեխնոլոգիաներ 
ստեղծելով։

Նանոտեխնոլոգիան թույլ 
կտա ստեղծել ցանկացած հա
մակարգ նյութի առանձին 
ատոմների վերադասավորման 
միջոցով, թույլկտա հաղթահարել 
հիվանդությունները և ծերւսցու–

ԱՐԱ ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Կենսաբանական
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
Երևանի պետական համալսարան, 
կենսաֆիզիկայի ամբիոն

մը, ինչպես նաև մարդկությանը 
կապահովի նյութական անսպառ 
հարստությամբ և հնարավորութ
յուն կընձեռի յուրացնել տիեզե
րական տարածությունը։ Նանո– 
տեխնոլոգիան շրջադարձային 
նշանակություն ունի նաև կենսա
բանության և բժշկության մեջ և, 
ամենայն հավանականությամբ, 
այս ոլորտներում կիրառման 
տեսանկյունից ավելի հեռան
կարային կլինեն մոլեկուլային 
նանոտեխնոլոգիայի հնարավո
րությունները։ Այստեղ հիմնական 
խնդիր է մոլեկուլային ռոբոտ
ների ստեղծումը, որոնք սար
քավորումներ են՝ համալրված 
դետեկտորներով, մանիպուլյա
տորներով և ներկառուցված հա
մակարգչով։ Նախատեսվում է 
դրանք պատրաստել արհեստա–
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կանորեն սինթեզված ածխածնային շղթաներից 
կամ կենսամակրոմոլեկուլներից, որոնց ա շխա 
տանքի սկզբունքը նման կլինի սպիտակուցային 
մոլեկուլների գործառնության մեխանիզմներին։

Գենային ճարտարագիտության մեջ լայնո
րեն օգտագործվում են ԴՆԹ-ի «կպչուն» ծայրե
րը, որոնք առաջանում են, երբ պարույրի շղթա
ներից մեկն ավելի երկար է մյուսի համեմատ։ 
Դրանց «կպչունությունը» պայմանավորված է 
մյուս շղթայի համապատասխան հատվածի հետ 
լրացչությամբ։ Այս տեսակետից ԴՆԹ-ն իդեա
լական մոլեկուլ է նանոչափ կառուցվածքների 
պատրաստման համար։ Մասնավորապես ստաց– 
վել են ԴՆԹ-ի մոլեկուլից կազմված ցանցեր (եկ. 
1.), որոնք ինքնահավաքվում են «կպչուն» ծայ
րերի միջոցով։ Այսպիսի կառուցվածքների մյուս 
առանձնահատկությունը ԴՆԹ-ի ճյուղավորման 
ընդունակությունն է, որի ժամանակ ԴՆԹ-ի երեք և 
ավելի մոլեկուլներ իրար են միանում ճյուղավոր
ման կետում՝ հւսնզոսցում։

Նկ. 1. ԴՆԹ-ի մուեկուլային ցանցերը 
Դա թույլ է տալիս ստանալ ԴՆԹ-ից կազմված 
նանոչափ մեքենաներ, որոնց գործառությունը 
հիմնված է ԴՆԹ-ի՝ կոնֆորմացիոն փ ոխա րկող
ներով պայմանավորված կառուցվածքի ձևա
փոխման վրա։ Այդ մեքենաները կարելի է կա
ռավարել քիմիական եղանակով կամ ԴՆԹ-ի 
հատուկ շղթաների միջոցով։ ԴՆԹ-ն, հիմնակա
նում գտնվելով երկշղթա պարուրաձև վիճակում, 
որոշ դեպքերում կարող է վերածվել ճյուղավոր
ված մոլեկուլի (օրինակ՝ վերախմբավորման, 
կրոսինզովերի ժամանակ և այլն)։ ԴՆԹ-ում ճյու
ղավորումները առաջանում են, երբ պարույրը 
մասնակիորեն քանդվում է՝ առաջացնելով երկու 
շղթաներ։ Այդշղթաների կրկնապատկման ժամա 
նակ, մասնավորապես տրամախաչման դեպքում 
ԴՆԹ-ի մոլեկուլում առաջանում են կտրվածքներ և 
միաշղթա հատվածներ, այսինքն՝ առկա են ԴՆԹ– 
ի չորս շղթաներ (իրար լրացնող), որոնք կարող են

միավորվել՝ առաջացնելով խաչեր։ Այս դեպքում 
առաջանում է ճյուղավորման կետ, որը կարող է 
շարժվել իրեն հարող հիմքերի երկրորդ կարգի 
սիմետրիայի հետևանքով, մինչդեռ ԴՆԹ-ի սինթե
տիկ մոլեկուլներում ճյուղավորման կետը չի շարժ
վում։

Տարբեր միացությունների հետ ԴՆԹ-ի փոխազ
դեցությունը կախված է նրա ազոտային հիմքերի 
հաջորդականությունից։ Ուստի և ԴՆԹ-ի հատված
ները կարելի է օգտագործել տարբեր մոլեկուլ
ների ճանաչման կամ նյութերի կազմի կատալի– 
տիկ կառավարման համար։ Համապատասխան 
հաջորդականություններով շղթաներ ստեղծելով" 
կարելի է ԴՆԹ-ն այնպես ծրագրավորել, որ այն 
ինքնահավաքվի բարդ կառուցվածքների ձևով։ 
ԴՆԹ-ի շղթաներից կազմված ցանցերը կարող են 
պահել տարբեր այլ մոլեկուլներ կամ մոլեկուլային 
չափեր ունեցող էլեկտրոնային սարքավորումներ 
(եկ. 2)։

Նկ. 2. Մ. էշերի «Խորություն» նկարը (ձախից)։ ԴՆԹ-ի 
մոլեկուլներից կազմված եռաչափ ցանց (աջից)։

Հետաքրքրական է, որ Մ. էշերի «Խորություն» 
նկարը (եկ. 2. ձախից) հիմք է հանդիսացել ստա
նալու ԴՆԹ-ի մոլեկուլից կազմված եռաչափ ցան
ցեր, որոնց մեջ հնարավոր է ներդնել այլ մակրո– 
մոլեկուլներ (եկ. 2. աջից)։

Օգտագործելով ժամանակակից կենսատեխ
նոլոգիական մեթոդները՝ կարելի է ստեղծել 
ԴՆԹ-ի երկար մոլեկուլներ գործառնական հատ
վածների ցանկալի հաջորդականությամբ՝ իրա
կանացնելով այնպիսի հնարավորություններ, 
որոնք չի կիրառել բնությունը կյանքի զարգաց
ման գործընթացում։ Այսպես՝ դեռ 1994 թ. Լեո– 
նարդ էդլիմանը (Հարավային Կւսլիֆոռնիայի 
համալսարանից) ցույց տվեց, որ ԴՆԹ-ից կարելի 
է պատրաստել հաշվիչ սարք։ ԴՆԹ-ից կարելի է 
ստեղծել 1-ից մինչև 100նմ (նանոմետր) չափերով 
սարքավորումներ, այսինքն՝ ԴՆԹ-ն կարելի է կի
րառել նանոտեխնոլոգիայում։ ԴՆԹ-ից կազմված 
սարքերը կարող են պահել կենսամակրոմոլեկուլ–
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ների բազմաթիվ կրկնօրինակներ դրանց կառուց
վածքը ռենտգենաբյուրեղագրական մեթոդով 
որոշելու դեպքում, ինչը կարևոր առաջընթաց է 
նոր դեղամիջոցների մշակման համար։ Բացի 
այդ՝ այդպիսի ցանցերը կարող են ծառայել որ
պես նախապատրաստական «շինանյութ» կամ 
գործարկող սարքավորումներ նանոէլեկտրո– 
նային բաղադրիչների ստեղծման ժամանակ։ 
ԴՆԹ-ից կազմված կամ նրա միջոցով պատրաստ
ված նյութերի կառուցվածքը կարելի է որոշել մոլե
կուլային ճշգրտությամբ՝ ԴՆԹ-ից պատրաստված 
շարժվող մեխանիզմները կարող են իրականաց
նել նանոսկոպիկ հաղորդիչների, սեղմակների և 
այլ բարդ ռադիոտեխնիկական հարմարանքների 
գործառույթներ։

ԴՆԹ-ն կարող է նաև ընդունել պարույրից տար– 
բերվողձևեր, և այդ ձևերի միջև փոփոխություննե
րը վերահսկելով՝ կարելի է նաև նախագծել շարժ
վող մեխանիկական սարքավորումներ, օրինակ՝ 
բժշկական աքցան կամ պտտվող սռնի։

Այսպես՝ գծային ԴՆԹ-ն կարող է աջակողմյան 
8-կոնֆորմացիայից անցնել ձախակողմյան 
2-կոնֆորմացիայի (Նկ. 3)։

ԴՆԹ-ից պատրաստելով համապատասխան 
կառուցվածքներ՝ կարելի է միջավայրի պայման
ները փոփոխելով ստիպել, որ այն 8—2 անցում

կատարի, որի դեպքում այն կպտտվի։ Այսպիսի 
շարժումը կարելի է կիրառել նաև ավելի բարդ 
սարքավորումների պատրաստման համար։ Մաս
նավորապես, Ցուրկեի խմբին հաջողվել է ստանալ 
նանոսկոպիկ չափերով բժշկական աքցան, որի 
բաց և փակ վիճակները կառավարվում են ԴՆԹ-ի 
լրացուցիչ շղթաների միջոցով։ ԴՆԹ-ի շղթաների 
միջոցով հաջողվել է նաև 10000 անգամ մեծացնել 
ռիբոզիմ ֆերմենտի ակտիվությունը։

Ներկայումս Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական 
ինստիտուտում ստացվել են ածխածնային նա– 
նոխողովակներ, որոնք ներդրված են ԴՆԹ-ի պա 
րույրի մեջ։ Այսպիսի նանոխողովակները հանդի
սանում են զգայարաններ-հաղորդիչներ, որոնք 
անմիջականորեն գտնվում են բջջում, դրանց մի
ջոցով կարելի է հայտնաբերել ԴՆԹ-ն վնասող մո
լեկուլներ։

Այս տեխնոլոգիան հիմնված է ածխածնային 
նանոխողովակների ֆլոտրեսցենտային հատ
կության վրա. նանոխողովակներն արձակում են 
էլեկտրամագնիսական ճառագայթներ մոտակա 
ինֆրակարմիր տիրույթում։ Քանի որ այդ հաղոր
դիչները «փաթեթավորված» են ԴՆԹ-ի մոլեկուլ
ներով, ուստի հյուսվածքներին վնաս չեն պ ատ 
ճառում։ Վնասված բջիջներում տեղի են ունենում 
փոխազդեցություններ, որոնց հետևանքով ԴՆԹ-ի
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ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

8-ԴՆԹ

Օօ(Ա03)63+֊ը  հեռացվում է Հ ) Օօ(ԱՏ3)63+–ը ավելացվում է

կառուցվածքը խախտվում է, ուստի այդ նանոխո– 
ղովակների ֆլուրեսցենտման ինտենսիվությունը 
կամ արձակվող ալիքի երկարությունը փոփոխ– 
վում են (նկ. 4)։

Նկ. 4. Բջիջը ջրածնի պերօքսիդի ավելացումից հետո։
Ակնառու է նանոխողովակների ֆլուորեսցենտման 

փոփոխությունը (պատկերը ստացված է Մայքլ Ստրանոյի
լաբորատորիայում) 

Ըստ այդ վտվտխության՝ ճշգրիտ հայտնաբեր
վում են վնասվածքներ առաջացնող միացություն
ները։ Այս մեթոդը շատ մեծ նշանակություն ունի 
ուռուցքաբանության ոլորտում, քանի որքիմիաթե– 
րապևտիկ դեղամիջոցները շատ հաճախ վնասում 
են նաև նորմալ բջիջների ԴՆԹ-ն և առաջացնում 
մի շարք կողմնակի, անցանկալի հետևանքներ։ 
Ապագայում նախատեսվում է մեծացնել քիմիա– 
թերապևտիկ միջոցառումների արդյունավե
տությունը, ինչպես նաև ուսումնասիրել տարբեր 
հակաօքսիդանտների (օրինակ՝ կանաչ թեյում

ներկանյութի մոլեկուլը
Նկ. 3. ԴՆԹ-ից կազմված սարք, որի աշխատանքի հիմքում 

ԴՆԹ-ի 8~*2 կոնֆորմացիոն փոխարկման ընդունակությունն է

պարունակվող միացությունների) ազդեցությունը 
բջջի վրա։ Հեռանկարային կարող է լինել նաև 
այն, որ ածխածնային նանոխողովակների մի
ջոցով հնարավոր կլինի քիմիաթերապևտիկ 
դեղամիջոցները ներմուծել ուռուցքային բջիջնե
րի մեջ՝ դրանով իսկ նվազեցնելով առողջ բջիջ
ների վնասումը։ Հիմնվելով ԴՆԹ-ի այն հատկութ
յան վրա, որ վերջինիս գծային մոլեկուլում կարող 
են առաջանալ «կպչուն ծայրեր»՝ գիտնական
ներին հաջողվեց ստանալ եռաչափ բյուրեղներ 
ԴՆԹ-ի հիմքի վրա 0–»կ. 5), որոնց չափերը կարող են 
հասնել մինչև 1 մմ-ի։ Առաջիկայում հետազոտութ
յուններ են տարվելու այդպիսի եռաչափ բյուրեղ
ներին այլ մոլեկուլներ ամրացնելու ուղղությամբ, 
ինչը նոր հեռանկարներ կբացի մասնավորապես 
բժշկության մեջ, քանի որ այս մոտեցումը թույլ 
կտա համապատասխան դեղամիջոցը տեղափո
խել օրգանիզմի ախտահարված բջիջներ։

Նկ. 5. ԴՆԹ-ից կ ա զ մ վ ա ծ  ե ռ ա չա փ  բյուրեղները (Ա3էս& 
ա մսա գր ից ) ։ Ա յսպիսի բյուրեղները կա րող  են օ գտ ա գո ր ծ վ ե լ  
բ ժ շ կ ա կ ա ն  պ ր ե պ ա ր ա տ ն ե ր  ստ ա նա լու հա մա ր ։
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Դուբնայի միջուկային հետազոտություն
ների միացյալ ինստիտուտի ֆիզիկոսներն 
առաջինները սինթեզեցին Մենդելեևի աղյուսակի 
117-րդ անդրուրանային տարրը։ Գիտնականների 
աշխատանքն ընդունվել է տպագրության «Րհ7Տ1– 
շձ1 ^6V^6  ̂ Լ6էէ6ՐՏ» ամսագրում։ Մինչ այդ Դուբ– 
նայում սինթեզվել էին 112-116-րդ ատոմական 
համարներով տարրերը և առ այսօր հայտնի 
ամենածանր 118-րդ տարրը։

Գիտնականների խումբը՝ Յուրի Հովհաննիս
յանի ղեկավարությամբ, հայտնում է գիտափորձի 
հաջող ավարտի մասին, որի ընթացքում 249 8^ 
իզոտոպը ՄՀՄհ-ի արագացուցչի վրա ռմբակոծ
վել է 480ձ իոններով։

Այդ բախումից ստացվեցին 117 պրոտոննե
րով տարրի երկու տարբեր իզոտոպներ։ Գիտա
փորձի ընթացքում Ռուսաստանի գիտնականնե
րը համագործակցում էին ԱՄՆ գործընկերների 
հետ։ Բերկլիումի թիրախը տրամադրել էին Թե՜ 
նեսիում գտնվող Օքրիջի ազգային լաբորատո
րիայի գիտնականները։ Գիտափորձի համար

նման նոր տարրը չափազանց անկայուն է, դրա 
կիսատրոհման պարբերությունը կազմում է 78 մի- 
լիվայրկյան։ Սակայն ստացված տարրի առաջին 
հատկությունները զուսպ լավատեսություն և հույս 
են ներշնչում, որ Մենդելևի աղյուսակում ավե
լի ծանր տարրերի շրջապատում «կայունության 
կղզյակի» գոյությունն, այնուամենայնիվ, կհաս
տատվի։ Այդպես է կարծում ռուսաստանցի ֆիզի
կոսների գործընկեր Դոն Շոնեսին (Կալիֆոռնիայի 
Լիվերմորի ազգային լաբորատորիայից)։

Առայժմ ֆիզիկոսներին հաջողվել է ստանալ 
Մենդելեևի աղյուսակի յոթերորդ պարբերության 
բացակայող տարրի ընդամենը վեց ատոմ։

հր պաշտոնական անվանումը նոր տարրը 
կստանա, երբ դրա գոյությունը հաստատվի այլ 
լաբորատորիաներում։ «Տարրերի անվանակոչու- 
մը շատ լուրջ գործ է, դա երկար տարիներ է պա 
հանջումդ ասում է Յուրի Հովհաննիսյանը։ «Մենք 
երբեք չենք քննարկում ապագա  անվանումը, քա 
նի որ դա վատ նախանշան է։ Դա նույնն է, ինչ խո
սել մրցախաղի «չոր» հաշվի մասին, երբ հաշիվը 
«չոր» է։ Մենք երբեք չենք խոսում դրա մասին ի 
լուր ամենքի»^ հայտարարել է Շոնեսին «^6^ 
1ւտ6Տ»փն տրված հարցազրույցում։ Մինչ այդ 
որոնելի տարրի համար գիտնականներն օգտ ա 
գործում են «ունուսեպտիում» անվանումը։ Սա 
ժամանակավոր աշխատանքային անվանում է, 
որը լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է 
«հարյուրտասնյոթերորդ»։

ամերիկացիներն իրենց ռուսաստանցի գործըն
կերներին տրամադրել են 22 միլիգրամ 249 8 ։̂ 
Նոր տարրն արձանագրվել է 70 օր տևած երկու 
գիտափորձերի ընթացքում։ Արհեստականորեն 
ստացված անդրուրանային տարրերի մեծ մասի
* հէէթ։//ւրքօճ.ա/տօւ6ոօ6
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Հ.ՌԻՓՍԻՄԵ ԵՆԳՒԲԱՐՅԱՆ
Քիմիական գիտությունների թեկնածու,

դոցենտ
Գիտական հետազոտությունների ոլորտը՝ 
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Ա նձրևաջուրը, որն ա ռա 
ջանում է ջրային գոլոր
շիների խտացմամբ, պետք է 

ունենա չեզոք ռեակցիա, սա
կայն իրականում ամենամաքուր 
անձրևը թթվայինն է (թհ<7), 
քանի որ մթնոլորտում մշտա
պես առկա է ածխաթթու գազը՝ 
Շ02 (օդի մշտական բաղադրիչ
ներից մեկը), որը մթնոլորտում 
գործող ջրի հետ առաջացնում է 
ածխաթթու։

00շ + Ւ1շՕ հշ003 տ*
5± հ ++ հՇ03– 5* 2հ++Շ03–2 
Անձրևաջուրն ունի թույլ թթվա

յին ռեակցիա (թհ = 5,6)։ Թթվա
յին է կոչվում այն անձրևը, որի 
թհ < 5,6 է։

Թթվային անձրևների
առաջացումը պայմանավոր
ված է մթնոլորտում թթվային օ ք 
սիդների առկայությամբ, որոնք 
հայտնվել են այնտեղ ինչպես 
բնական ճանապարհով, այն
պես էլ մարդու գործունեության 
հետևանքով։

Թթվային օքսիդների հիմնա

կան աղբյուրներն են ՋԷԿ-երը, 
արդյունաբերական կաթսա
յատները, ավտոտրանսպորտը, 
մետալուրգիական ձեռնար
կությունների տեխնոլոգիական 
ագրեգատները, քիմիական 
արդյունաբերության, սննդի և այլ

ճյուղերը։
շտօ2 + օ 2 յտ™ւ^շտօ3
Կատալիզատորների դե

րը կատարում են մետաղների 
օքսիդների վաշիւսկերպ մաս
նիկները կամ արեգակնային 
լույսը։ Առաջացած ծծմբական
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ՔԻՄԻԱ

անհիդրիդը Փոխազդում է օդում 
գտնվող ջրի հետ՝ առաջացնելով 
ծծմբական թթու, որը հետագա
յում տեղում է որպես թթվային 
անձրև։

Տ03 + հշ0 " 2Տ04
Սա թթվային տեղումների 

առաջացման առաջին պ ատ 
ճառն է։

Երկրորդ պատճառը կապված 
է ազոտական թթվի առաջացման 
հետ։

21Տ10 + 0 21Տ10.
21Տ10շ + հ շ0 հ ս օ2 + ատւօ3
41Տ|Օշ + 2 հշՕ + 0 շ 4հ1Տ10օ
Ազոտական և ծծմբա

կան թթուների ղերը թթվային 
անձրևների առաջացման գոր
ծում աշխարհի տարբեր շրջան
ներում տարբեր է. Կալիֆոռնիա– 
յում՝ 5,7 % հ1Տ103, 43 % հ շՏ04, 
Կենտրոնական Եվրոպայում՝ 2/3 
հ շՏ04, 1/3 հ1Տ103։ 1974 թ. շոտ
լանդական Պիտլոխրի կոչվող 
քա ղա քի վրա թափված թթվային 
անձրևն ուներ թհ = 2,4 արժեք։

Թթվային անձրևները (ի– 
նում են այն վայրերում, որի 
թհ<7–ից։ Հաճախ թթուները կա
րող են թափվել չոր թթվային 
մասնիկների ձևով, որոնք, կու
տակվելով բուսականության վրւս 
ցողի տեսքով, կառաջացնեն 
ավելի ուժեղ թթուներ։

Այսպիսով՝ թթվային տեղում
ներին են վերաբերում թթվային 
անձրևը, թթվային ձյունը, թթվա
յին կարկուտը, թթվային մառա
խուղը, չոր թթվային տեղումները, 
թթվային ցողք։ Ուժեղ անձրևները 
պակաս թթվային են, քա ն դան
դաղ, թույլ անձրևները։ Թթվա
յին տեղումները շատ են Սկան
դինավյան երկրներում, ԱՄՆ-ի 
հյուսիս-արևելքի և արևմուտքի 
մասում, Կանադայում և այլն։ 
Նկատելի են թթվային տեղումներ 
թհ-ի հետևյալ արժեքներով՝ 4,0, 
3,5, 2,5 -3 և անգամ 1,5։ Մաքուր 
անձրևի թհ –ը պետք է լինի 5,6։

Թթվային տեղումները չեն 
ճանաչում սահմաններ պետութ
յունների և ժողովուրդների միջև։

ԹԹՎԱՅԻՆ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԵՆԴԱՆԻ 
ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ, ՇԻՆԱՐԱ

ՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ 
Թթվային տեղումները զգա 

լի ազդեցություն ունեն ջրա
յին էկոհամակարգի վրա, որի 
հետևանքով նվազել է ձկների 
բազմացումը (պոպուլյացիան)։ 
Շվեդիայում և Նորվեգիայում 
ձկները անհետացել են 6500 լճե
րում և 7 գետերում։ 1990 թ. Կա

նադայի Օնտարիո նահանգում 
1200 լիճ «մեռած» են համարվել։

Քաղցրահամ ջրերում (թհ=6– 
7) կենդանական աշխարհը 
հարմարված է այս վիճակին, չէ° 
որ ֆերմենտների հորմոնների 
աճը և օրգանիզմի զարգացու
մը պայմանավորված է սրանով։ 
Իսկ թհ-ի արժեքի բարձրացումը, 
օրինակ, ձկնկիթի դեպքում կա
րողէ հանգեցնել ձկնկիթի ոչնչա
նալուն։

Ձկների վրա թթվային տե
ղումները ունեն և ուղղակի, 
և անուղղակի ազդեցություն։ 
Անուղղակի ազդեցությունն այն է, 
որ դրանք հատակից և հողերից 
^1-ի և ծանր մետաղների անլու
ծելի աղերը վերածում են լուծելի 
աղերի՝ հասանելի դարձնելով 
կենդանի օրգանիզմների հա
մար։ Հայտնի է, որ /̂ 1-ի և 1\/1ո–ի 
իոնները ճնշում են բույսերի աճը, 
ձկների բազմացումը, ազդում 
են էմբրիոնների վրա, վնասում 
ձկների խռիկային ապարատը։

Եթե լճերի ափերին լինի 
ՇյՇ03, ապա այդպիսի լճերը 
«կդիմադրեն ջրի թթվայնացմա– 
նը»։
ՇյՇ0 3 + 2 հ+ -  ՇՅ+2 + ՇՕշ+ հ շՕ

Կալցիումի կարբոնատը կա
տարում է բուֆերի դեր, սակայն 
աստիճանաբար սպառվում է, և
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նրա բուֆերային տարողությունը 
նվազում է։ Թթվային անձրևների 
ազդեցությամբ ձկների ոչնչա
ցումը առաջացնում է նրանցով 
սնվող կենդանի օրգանիզմների 
կրճատում։

ԹԹՎԱՅԻՆ ԱՆՁՐԵՎՆԵՐՒ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՂԵՐԻ 
ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Թթվային անձրևները հողե
րի տարբեր տեսակների վրա 
ունեն տարբեր ազդեցություն։ 
Դրանք խիստ վնաս են հասց
նում գրանիտներից և գնեյսնե– 
րից առաջացած հողերին, իսկ 
հումուսով հարուստ հողերը կա
րողանում են չեզոքացնել դրանց 
ազդեցությունը։ Բույսերի վրա 
թթվային անձրևները ազդում են 
երեք տարբեր ճանապարհներով։

1. Անմիջական ազդեցություն։ 
Թթուները վնասում են բույսե
րի մակերևույթը, հատկապես 
տերևների մոմային շերտը՝ 
դարձնելով խոցելի միջատների, 
սնկերի և այլ պաթոգեն օրգա 
նիզմների համար։ Վնասված 
տերևներից օգտակար տարրերը 
դուրս են մղում, տերևները ավելի 
շատ ջուր են գոլորշիացնում։

2. Կենսածին տարրերի դուրս 
մղումը հողից։ Հումուսի և կավի 
մասնիկները սովորաբար լիցքա
վորված են բացասական լիցքով 
և իրենց են կապում 1<+, 1Տ1հ4+, Շյ++ 
իոնները։ Թթվային անձրևնե
րի դեպքում այս իոնները դուրս 
են մղվում հ + իոնների կողմից։ 
Ստացվում է կենսածին տարրերի 
պակաս, որը առաջանում է բույ

սերի աճի դանդաղեցում, դիմադ
րողականության թուլացում։

3. Թունավոր մետաղների անլու
ծելի վիճակից լուծելի միացութ
յունների վերածվելը։ Բնության 
մեջ երկրի կեղևում շատ տարած
ված են ալյումինիումի միացութ
յունները՝ սպիտակ ւիայլարը 
(&շ0.3ծ1շ03.6Տւ0շ.2Ւ1շ0), օր– 
թոկլազը կամ դաշտային սպա
թը («շՕ- ւ̂շՕց-ՏՏւՕշ), կաոլինը 
(/\1շ03.2Տւ0շ.2հշ0)։ Թթվայնութ
յան բարձր արժեքի դեպքում 
ալյումինիումը անցնում է լուծույթ։ 
Առաջացած միացությունները 
վնասակար են բույսերի արմա
տային համակարգի համար։

Կապարը և սնդիկը նույնպես 
կարող են նպաստել միջավայրի 
թթվայնության բարձրացմանը՝ 
հողում լուծելի միացությունների 
ձևով։ Բացի այդ՝ ծանր մետաղ
ների բարձր թթվայնությունը 
անմիջականորեն ազդում է բու
սականության վրա։

Նվազում է միկրոօրգանիզմ
ների ակտիվությունը։ Հողի մեջ 
պարունակվում են տարբեր 
միկրոօրգանիզմներ՝ բակտե
րիաներ, վիրուսներ, սնկեր և 
այլն։ Դրանցից շատերը վերա
մշակում են անտառային ստո
րին ծածկույթը, լավացնում հո
ղի կառուցվածքը, օրգանական 
միացությունները դարձնում յու–

ՔԻՄԻԱ

րացնելի։ Թթվային անձրևների 
ազդեցությամբ կարող են ոչն
չանալ անտառների 50-60%-ը։ 
Օրինակ՝ 1990թ. Հյուսիսային Եվ– 
րոպայում թթվային անձրևներից 
ոչնչացավ անտառների 50 %-ը։ 
Փշատերև ծառերի ասեղները 
դիմանում են մեկ տարի։ Թթվա
յին անձրևներից վնասվում են 
ոչ միայն անտառները, այլ նաև 
գյուղատնտեսական կուլտուրա
ները. քայքայվում է քլորոֆիլը, 
դժվարանում է ֆոտոսինթեզը, 
ւիուիոխվում է նյութափոխանա
կությունը, ընկնում է բերքատ
վությունը։

ԹԹՎԱՅԻՆ ԱՆՁՐԵՎՆԵՐՒ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԻՆԱ
ՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

Թթվային անձրևների
ազդեցությանը ենթարկվում են 
բոլոր այն շինարարական կա
ռուցվածքները, որոնք պատրաս– 
ված են մարմարից և կրաքարից 
(քիմիական բանաձևը՝ ՇյՇ03)։ 
Եթե շինարարության ժամա 
նակ օգտագործվել է հանգած 
կիր, ապա մթնոլորտի ածխա
թթու գազի հետ նրա փոխազ
դեցությունից նույնպես կարող է 
առաջանալ կալցիումի կարբո
նատ։

Շյ(ՕՒ1)2 + ՇՕշ –ՇյՇ03 + Ւ120

Այս հանքանյութերի վրա 
թթվային անձրևների մեջ պա 
րունակվող ուժեղ թթուները 
(ազոտական և ծծմբական) լու
ծում են կալցիումի կարբոնատը։ 
ՇյՇ03 + 2հ+ -  ՇՅ+2 + ՇՕշ + հ շՕ

Արդյունքում ճարտարա
պետական կառույցները և 
հուշարձանները, որոնք կան
գուն են եղել հարյուրավոր և 
անգամ հազարավոր տարի
ներ, վերջին երեք տասնամյա
կի ընթացքում ենթարկվել են 
թթվային անձրևների քա յքա 
յիչ ազդեցությանը։ Թթվային
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անձրևները սպառնում են Հին 
Հունաստանի և Հռոմի բազմա
թիվ հուշարձանների ոչնչաց
մանը։ Այդպիսի ճակատագիր 
է սպառնում նաև Թաջ-Մահա– 
լին, Լոնդոնի Վեստմինստեր– 
յան աբբայությանը, Հռոմի Սուրբ 
Պողոս տաճարին, Ամստերդւս– 
մի թագավորական պալատին, 
Հոլանդիայի Սուրբ Հովհաննեսի 
տաճարի արձաններին և այլն։ 
Տեղումների բարձր թթվայնությու
նը առաջացնում է շենքերի, կա
մուրջների, էլեկտրահաղորդման 
լարերի, ջրարգելքների մետա
ղական մասերի կոռոզիա։

ՄԱՔՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՄԵԹՈԴ
ՆԵՐԻ ՔԻՄԻԶՄԸ

1. Թաց կամ ամոնիակա յին 
մաքրում. հոսքային գազին 
խառնում են ամոնիւսկ՝
41Տ1հ3+2ՏՕշ+2հշՕ+ 0 շ–2(1Տ1հ4)շՏ04

2. Կրակաթա յին մեթոդ.

Տ02+Շյ(0Ւ1)2+Ւ120 –0 ձՏ0յ+Ւ120 

Տ02+ՇձՏ03+Ւ120 -  ՇՅ(հՏ03)շ

Շյ(Ւ1Տ0յ)2+0յ(0Ւ1)2+02–
-  20յՏ04 + 2հշՕ

Այս մեթոդը հնարավորություն 
է տալիս 95%-ով կլանել ծծումբը 
հեռացող գազերից։

3. Թաց մա քրման կամ սուլ– 
ֆիտային մեթոդ, ի տարբերութ
յուն նախորդ եղանակի՝ գազը 
բաց է թողնվում 0յՏ03֊Ի լուծույ– 
թոփ
ՏՕշ + ՇյՏՕյ + հ շՕ -  ՇՅ(հՏ03)2

Կարելի է հիդրոսուլֆիաից 
անջատել ծծմբային գազը և 
օգտագործել ծծմբական թթվի 
ստացման համար։ Ծծմբային 
գազի հետ լուծույթ են անցնում 
հալոգենները, ծանր մետաղնե
րի հետքերը։ Ազոտի օքսիդները 
այստեղ չեն անջատվում։

4. Կրաքարա յին մեթոդ.
մանրացված ածուխը խառնում 
են ՇյՏ03֊Ի հետ և տրվում է այր
ման վառարան։
2ՇյՇ03+2Տ02+02–2Շ յՏ0 4+ 200շ

Կրաքարի փոխարեն կարելի է 
վերցնել ՇյՕ։

2ՇյՕ  + 2ՏՕշ + Օ շ -  20յՏ04

5. Մաքրման չոր մեթոդ.
նույնն է, ինչ որ նախորդը, միայն 
թե այրումն իրականացվում է 
«եռացող շերտում»՝ 800–900°Շ– 
ում։ Այս դեպքում կիսով չափ 
կրճատվում է ազոտի օքսիդների 
առաջացման քանակը։

6. Ադսորրցիոն մեթոդ.
ակտիվացրած ածխի օգնութ
յամբ հեռացող գազերից կլան
վում է ծծմբային գազը։ Միա
ժամանակ ադսորբվում են 
հալոգենները և ծանր մետաղնե– 
ՐԸ։
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7. Հ ե ռա ցող  գա զերից ծծմբի ստացումը՝
2հշՏ + ՏՕշ -  ՅՏ + 2հշՕ

Բացի այղ՝ լինում են նաև հիմնային տեղումներ 
(օրինակ՝ ՕյՕ-Ի արտադրության ժամանակ)։

ՇյՇ03 -  ՕյՕ + ՇՕշ
Շ յՕ  + հշՕ  -  ՇՅ(Օհ)շ 
Շյ(ՕՒ1)2+ ՇՕշ -  Շ յՇ 0 3 + հ շՕ 
ՇյՇ03 + ՇՕշ + հ շՕ -  ՇՅ(հՇ03)շ

Հիմնային տեղումներն իրենց վնասակար 
ազդեցությունն ունեն անտառային ծածկույթների և 
բուսականության վրա։ Տերևների վրա նստած փո
շին պարունակում է ՇյՇ03, ՇյՕ և Շյ(ՕՒ1)2, որոնք 
առաջացնում են բույսերի կառուցվածքի կենսաբա
նական փոփոխություններ։ Տերևային թիթեղների վրա 
նկատվում են «այրման» հետքեր, սպիտակ նստվածք 
և խոտային բույսերի ճնշված վիճակ։

ԿԵՆՍՈԼՈՐՏԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՒՋՈՑՆԵՐԸ 
ԹԹՎԱՅԻՆ ՏԵՂՈՒՍՆԵՐՒՑ

Անհրաժեշտ է կտրուկ ձևով նվազեցնել մթնոլորտ 
արտանետվող Տ02–ի քանակը, քանի որ թթվային 
տեղումների 70%-ը պայմանավորված է Ւ1շՏ04– ով։ 
Առաջարկվում են հետևյալ մեթոդները։

1. Վառելանյութի ծծմբազրկումը. անհրաժեշտ է վա
ռելանյութը մանրացնել, անցկացնել մաղով, որի ժա 
մանակ երկաթի կոլչեդանը անջատվում է։

2. Նավթը և նավթից ստացված միացությունները 
հիդրոգենացնել մեծ ճնշման, ջերմաստիճանի պայ
մաններում և կատալիզատորի առկայությամբ, որի 
ժամանակ ծծումբը վերածվում է ծծմբաջրածնի և մնում 
գազային վիճակում։

3. Բնական գազը չի պարունակում ծծումբ, իսկ եթե 
նրա մեջ կա ծծմբաջրածին, ապա այն հեռացվում է 
ջրով լվացման դեպքում։

4. Ածուխը փոխարինել ցածրորակ նավթով և բնա
կան գազով։

Ի ԴԷՊ.../
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՍՏԱՑԵԼ ԵՆ 

«ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ» ՋՈՒՐ*

Տոկիոյի համալսարանի ա շխատա
կիցները ստացել են «առաձգական» 
ջուր՝ դոնդողի տեսքով «ակվանյութ»։ 
Նոր նյութի 95%-ը կազմված է ջրից, պա
րունակում է շուրջ 2 գրամ կավ և փոքր 
քանակի որոշակի օրգանական նյու
թեր, անվտանգ է շրջակա միջավայրի 
և մարդու համար։ Այն կարող է օգտ ա 
գործվել բժշկության մեջ հյուսվածքներ 
կպցնելու նպատակով, իսկ եթե հաջողվի 
բարձրացնել դրա խտությունը, ապա այն 
հնարավոր կլինի օգտագործել, օրինակ, 
էկոլոգիապես մաքուր պլաստմասսա 
արտադրելու համար։

Նախկինում գիտնականները փորձել 
են ստեղծել նման հիմնանյութ, սակայն 
այն չափազանց ջրիկ էր ստացվում։

* հէէթ://™™™.̂ ոոօV̂ո6™տ.̂ ս/̂ ոքօ/ո6™տ
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ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՀԱՆԳՐՎԱՆՆԵՐ

ք

ԱԻԴԱ ԱՎԵՏԻՍՑԱՆ
Կյանքից հեռացավ Երևա

նի պետական համալսարանի 
քիմիայի ֆակուլտետի դեկան, 

^ ք  ՀՀ գիտությունների ազգային,
էկոլոգիայի միջազգային,
«Հայաստան» միջազգային 
և ՀՀ ճարտարագիտական 
ակադեմիաների ակադեմիկոս, 

քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ախ 
դա Ավետիսի Ավետիսյանը;

Անգնահատելի է նրա վաստակը Հայաստանում 
բարձրագույն կրթության և գիտության զարգաց
ման ու կազմակերպման ասպարեզներում; Ա. 
Ավետիսյանը հեղինակ է ավելի քա ն 500 գիտա
կան աշխատությունների, այդ թվում՝ 120 հեղինա
կային իրավունքի վկայագրերի և արտոնագրերի, 
որոնք նվիրված են թթվածին, ազոտ, ծծումբ պա
րունակող նոր հետերոցիկլային միացությունների 
և կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների սին
թեզի եղանակների մշակմանը, դրանց քիմիական 
փոխարկումների ուսումնասիրմանը և «կառուց
վածք – հատկություն» փոխկապակցության ուսում
նասիրմանը;

Ա. Ավետիսյանը երկար տարիներ ղեկավարել է 
ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնը, եղել է գիտա
կան աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խ ո ր  
հուրդների անդամ և նախագահ, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարության ուսումնամեթոդա
կան խորհրդի նախագահ; Ա. Ավետիսյանի ղեկա
վարությամբ և խորհրդատվությամբ պաշտպանվել 
է ավելի քա ն 35 թեկնածուական և 4 դոկտորական 
ատենախոսություն;

Բարձր է գնահատվել Ա. Ավետիսյան գիտնական- 
մանկավարժի վաստակը. 1999 թ. նա  պարգևատր
վել է «Անանիա Շիրակացի» մեդալով, 2004 թ. 
արժանացել է բնական գիտությունների բնագավա
ռում ՀՀ նախագահի մրցանակի, 2009 թ. ստացել է 
ԵՊՀ Ոսկե մեդալ;

Մեծ մարդու, հիասքանչ կնոջ, արժանի քա 
ղաքացու, հմուտ մանկավարժի, գիտության 
երախտավորի հիշատակն անմար կմնա նրան 
ճանաչողների սրտերում;
ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն 
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն աշխարհում» 
հանդեսի խմբագրություն

Ի Դ°Պ"./ ռ ՈՒՍԱՍՏԱՆՑԻ
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ 

ՓԱՍՏՈՐԵՆ 
ՍՏԵՂԾԵԼ ԵՆ 

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ
ԳԵՐԶԵՆՔ *

Ոուսաստանցի գիտնականները 
ստեղծել են գեներատոր, որի հզորութ
յունը համադրելի է միջուկային ռեակտ^  
րի հզորությանը;

Սարքը կարող է կիրառվել 
ամենատարբեր բնագավառներում և 
դառնալ նոր գիտատեխնիկական հեղա
փոխության պատճառ, սակայն, ամենայն 
հավանականությամբ, զինվորական
ներն են լինելու դրա առաջին օգտ ա 
գործողները; Նոր գեներատորը հնարա
վոր չէ լուսանկարել կամ տեսագրել. այն 
անմիջապես շարքից հանում է շրջապա
տի բոլոր էլեկտրասարքավորումները;

Լեբեդևի անվան ֆիզիկայի ինստի
տուտի տնօրեն, ակադեմիկոս Գենա- 
դի Մեսյացը պարզաբանել է, որ սարքն 
արտադրում է վիթխարի հզորության 
էներգիա՝ մինչև մի քանի միլիարդ 
վատտ; Ընդ որում՝ բուն իմպուլսը շատ 
կարճ է, որը հնարավոր է դարձնում 
փոքր չափերի գեներատորների թողար
կումը, որոնք կարող են տեղավորվել 
գրասեղանին; Այս տեխնիկական հրաշ
քի ստեղծողներից մեկը՝ Միխայիլ Յա- 
լանդինը, հավաստիացնում է, որ Եկա- 
տերինբուրգում արդեն ստեղծել են երկու 
նմուշ՝ մեկը մեծ, մյուսը՝ ավելի փոքր; 
Ըստ նրա՝ ռուսաստանյան սարքը տասն 
անգամ ավելի փոքր է, քա ն արտասահ
մանյան որևէ նմանօրինակ; «Դեռևս ոչ 
ոք անգամ չի ուսումնասիրել այդպի
սի ուժ ունեցող էլեկտրամագնիսական 
ճառագայթման ազդեցության
հետևանքները կենդանի օրգանիզմնե
րի վրա; Մենք ստիպված ենք էկրանա
վորել սարքի ազդեցությունից ամբողջ 
էլեկտրատեխնիկան՝ ներառյալ համա
կարգիչները և բջջային հեռախոսնե
րը^  ասում է գիտնականը;

Ււէէթ;//\«\««̂ 6տէԼոյ/ն1օօ.Ււէտ17ւն1=115070
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|ԻԴեՊ/
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՄԲ 
ԶԲԱՂՎԵԼԸ 
ԶԱՐԳԱՑՆՈՒՄ է 
ԻՄԱՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ*

Նրանք, ում մանկության տարիներին ծնողնե
րը ստիպել են զբաղվել երաժշտությամբ, պետք է 
երախտապարտ լինեն։ Անգամ, եթե այդ պարապ
մունքներն անցել են հարկադրաբար, եթե դուք 
չեք դարձել պրոֆեսիոնալ երաժիշտ և երբեմն էլ 
չեք նվագում սեփական հաճույքի համար, այդ 
դասերն օգնե| են ձեր ուրերի ցարգացմւսնր։

Տորոնտոյի համալսարանի հոգեբան կանա- 
դացի է. Շելենբերգը ցույց է տվել, որ վեցամյա 
երեխաները, որոնք մեկ տարվա ընթացքում նվա- 
գել են դաշնամուր կամ ստացել են երգեցողութ
յան դասեր, իմացականության գործակիցը որո
շող թեստերում ստանում են 6,5 միավորով ավելի 
բարձր թվանշաններ, քան նման դասեր չանցած 
իրենց հասակակիցները։

Բայց Շելենբերգը ցանկանում էր իմանալ՝ 
արդյոք հետագա երաժշտական կրթությունն 
առաջացնում է իմացական լրացուցիչ աճ, ուս
տի նա ուսումնասիրեց ոչ միայն 6-12 տարեկան 
երեխաներին, այլ նաև քոլեջի ուսանողներին։ 
Պարզվել է, որ վեցամյա երաժշտական կամ երգե
ցողական կրթությունը բարձրացնում է երեխաների 
մտածողական ընդունակության գործակիցը մի
ջին հաշվով 7,5 միավորով, և դա դրական է ազ
դում երաժշտությունից հեռու առարկաների՝ մա
թեմատիկայի, ընթերցանության և ուղղագրության 
դպրոցական թվանշանների վրա։ Մանկության 
տարիներին վեցամյա երաժշտական ուսում ստա
ցած ուսանողների իմացականության գործակիցը 
2 միավորով բարձր է, քան նրանց այն համակուր 
սեցիներինը, ովքեր երաժշտություն չեն սովորել։

Այդպիսի տարբերությունների պատճառը 
պարզ չէ։ Շելենբերգը չի բացառում, որ հար

ցը ոչ թե երաժշտության միջոցով ուղե
ղի խթանման մեջ է, այլ պարզապես այն 
երեխաները, ովքեր համաձայնել են զբաղ
վել երաժշտությամբ, ի սկզբանե եղել են 
ավելի խելացի, քան նրանք, ովքեր կտրա
կանապես հրաժարվել են այդ դասերից։

* աաա.1ոՅԱ̂Յ.ա
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԸՆԴԵՐՔԻ
ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 
ՄԵԿԸ՝ ԴԻԱՏՈՄԻՏՆԵՐ

ՀՐԱՉՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 

համալսարանի «Լեռնամետալուրգիական 
ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և 

կառավարում» ամբիոնի դոցենտ, 
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Գիտական հետազոտությունների ոլորտը՝ 

հանքային արտադրության տեխնիկա-տեխ֊ 
նոլոգիայի կատարելագործման և հանքային 

հումքի արդյունավետ օգտագործման 
հիմնախնդիրները 

էլ. փոստ՝ տ1ուոցօօտ@^Յհօօ.շօտ

Հ այաստանի ընդերքը հա
րուստ է օգտակար հանածոնե
րով, որոնց տեսականին բազ
մազան է՝ շուրջ 60; Ներկա 
դրությամբ հանրապետությու
նում հայտնաբերվել են ոսկու, 
արծաթի, մոլիբդենի, պղնձի, կա
պարի, ցինկի, երկաթի, ածխի, 
տուֆի, պեռլիտի, դիատոմիտ- 
ների, բենտոնիտների, կերակրի

աղի, բազմազան և բազմաթիվ 
շինանյութերի և հանքային ջրերի 
հանքավայրեր, որոնց մի մասը 
շահագործվում է (շուրջ 130), իսկ 
մեծ մասը տնտեսապես նպ ա 
տակահարմար է շահագործման 
համար (մոտ 300);

Դիատոմիտների պ ա շա ր  
ները Հայաստանի ընդերքի 
հարստության շատ կարևոր 
բաղադրիչ մասն են; Ըստ 
գիտահետազոտական տվյալ
ների՝ դիատոմիտները կրաքա
րային նստվածքներ են, որոնք 
առաջացել են դիատոմային 
(կայծքարային) միաբջիջ ջրի
մուռների՝ դիատոմեյների մնա
ցորդների ֆիզիկաքիմիական 
ձևափոխումների կուտակման 
հետևանքով; Դրանց գլխավոր 
առանձնահատկությունը չափա-
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զանց մեծ ծակոտկենությունն է։
Դիատոմիտների ցանկա

ցած տարատեսակ (իսկ դրանք 
բազմաթիվ են) իներտ է, ջեր
մակայուն, ջերմամեկուսիչ և 
էլեկտրամեկուսիչ, ունի շատ 
փոքր ծավալային կշիռ (300- 
400կգ/մ3)։

Արտասահմանում դիատո- 
միտների կիրառման բնագա
վառները բազմաթիվ և բազ
մաբնույթ են՝ քաղաքաշինություն 
(շինարարություն), սննդի և թեթև 
արդյունաբերություններ, գյու
ղատնտեսություն, քիմիական, 
նավթաքիմիական, նավթավե
րամշակման և թղթի արտադ
րություններ, առողջապահություն 
(բժշկություն) և այլն։ Թվարկված 
բնագավառներից Հայաստա
նում առավել արդիական են շի
նարարությունը, գյուղատնտե
սությունը, առողջապահությունը 
և սննդի, թեթև ու քիմիական 
արդյունաբերությունները (Նկ.1)։ 
Նշված ճյուղերում դիատոմիտ- 
ներից ստացված արտադրանք
ների օգտագործման ծավալները 
տարեցտարի աճում են։

Դիատոմիտների հումքի
վերամշակումից ստացված
արտադրատեսակները կարելի է 
բաժանել երեք խմբի՝

• օժանդակ զտման միջոց
ներ (փոշիներ),

• կոնդիցիոն հավելումներ,
• ջերմամեկուսիչ նյութեր։
Յուրաքանչյուր արտադրա

տեսակ ունի իր յուրահատուկ 
պահանջներն ինչպես հումքի, 
այնպես էլ դրա վերամշակման 
տեխնոլոգիայի առումով։ Հարկ 
է նշել, որ կարելի է ստեղծել 
մեկ համալիր տեխնոլոգիայով 
արտադրություն, որը հնարավո
րություն կտա ստանալ թվարկ
ված արտադրատեսակների 
գերակշռող մասը։ Հայաստա
նում առավել կիրառելի է դիա- 
տոմիտների համալիր վերամ
շակման տարբերակը։

Դիատոմիտները լայնորեն 
կիրառվում են հատկապես ո ր
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ճյուղերը և 
բնագավառները

Շինարա
րություն

Լցոններ 
և թեթև 

շինանյութեր

Հատուկ
(թեթև)

բետոններ

Ցեմենտի
արտադրու–

թյուն

Ջերմամե– 
կուսիչ և 

ձայնամեկուսիչ 
նյութեր

Ապակու 
արտադրու– 

թյուն

Պոլիմերային
շինանյութեր

Քիմիական
արդյունաբե

րություն

Զտման
նյութեր

Քիմիական
արտադրության

հումք

Լվացող
նյութեր

Ներկեր և 
պլաստիկ 
նյութեր

Ռետինե
նյութեր

Գյուղատնտեսութ
յուն, սննդի և թեթև 

արդյունաբե– 
րություններ

Պ արարտա
նյութեր և 
փխրեցու– 

ցիչներ

Սինթետիկ
թելեր

Սպիրտի, 
գարեջրի և 
հյութերի 

արտադրություն

Ջրերի մաքրում 
(զտում)

Շաքարի
արտադրություն

Թունաքի
միկատներ

Առողջապա
հություն

Ատամնա
բուժություն
(տեխնիկա)

Դեղագոր
ծություն

Նկ. 1. Դ իա տ ոմիտ ների  օ գ տ ա գ ո ր ծ մ ա ն  ճյուղերն ու բ ն ա գ ա վ ա ռ ն ե ր ը

պես հեղուկների (ջուր) մաքրման 
(զտում) միջոցներ։ Մեծ ապագա  
ունի դիատոմիտների կիրառու
մը՝ որպես հողի փխրեցման և 
պարարտացման միջոց։ Այս ուղ
ղությամբ պահանջարկը կարող 
է արագ աճել։ Որպես շինանյու
թեր՝ չափազանց մեծ են դիատո
միտների կիրառման շրջանակ
ները։

Դիատոմիտների հանքա
նյութերի քիմիական բաղադ-

րությունները բազմազան են և 
բնութագրվում են հետևյալ մի
ջին թվերով՝ քվարցը՝ 80^90 %, 
արզնահողը՝ (ալյումինի օքսիդ) 
2^6%, երկաթի եռօքսիդը՝
1̂ 3 %, կալցիումի և մագնեզիու
մի օքսիդները՝ 0,5^2,0 %, ջուրը՝ 
5^6 %, օրգանական միացութ
յունները՝ 0,2^1,2 %։

Հայաստանի Հանրապետութ
յունում հայտնի է դիատոմիտնե
րի ավելի քա ն 20 հանքավայր,
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Աղյուսակ 1
Հ Հ  դ ի ա տ ո մ ի տ ն ե ր ի  հ ա ն քա վ ա յր ե ր ը

Ա Հա նքա վա յրի անվանումը Մարգը
Պ աշարները (հագ.մ3)

Ընդհանուր
(կանխատեսված)

Արդյունա
բերական

1. Ո ր ոտ ա նի Սյունիքի 11.000 10.000

2. Գ ն դ ե վա զ ի -11- 100 100

3. Ջ րա ձորի Ա րա րա տ ի 878 400

4. Խ նձո ր ո ւտ ի -11- 200 -

5. Ար զ ն իի -11- 3.400 1.500

6. Փ ա ր ա քա ր ի -11- 1.700 -

7. Գյումրիի Շ իրա կի 5.000 -

8. Ս իսիա նի Սյունիքի 150.000 -

9. Ս պ ա ն դ ա ր յա ն ի -11- 47.000 -

10. Ե րա նոսի Գ եղա ր քո ւն ի քի 1.000 -

11. Գ եղա մի Ա րա րա տ ի 100 -

12. Ջ րա ձորի -11- 200 -

13. Մ ուսա յելյա նի Շ իրա կի 4.500 -

14. Շ ամբի Սյունիքի 175.000 -

15. Այլ հ ա ն քա վ ա յր ե ր - 100.000 -

որի մի մասի (առավել խոշոր– 
ների) արդյունաբերական յու
րացումը հնարավորություն կտա 
ստեղծել նոր տեսակի հանքա
յին արտադրություն և դրա վրա 
հիմնված այլ արտադրություններ
(Աղ.1);

Առավել լավ ուսումնասիրված 
են Ջրաձորի, Արզնիի, Փարպիի, 
Գնդեվազի և Որոտանի հանքա

վայրերը; Թվարկված հանքա
վայրերի գումարային արդյունա
բերական պաշարները կազմում 
են մոտ 15,5 մլն մ3; Շատ համա
ռոտ բնութագրենք նշված հան
քավայրերը;

Ջրաձորի դիատոմիտնե
րի հանքավայրը գտնվում է 
Արարատի մարզում, Արտաշատ 
քաղա քից 28 կմ հեռավորության 
վրա; Այն բաղկացած է նստված
քային և հրաբխանստվածքային 
ապարների շերտերից, որոնց 
հզորությունը (հաստություն) տա 
տանվում է 2-8 մետրի սահման
ներում; Կավային դիատոմիտ
ների հզորությունը 2,5-3^ մետր 
է; Դրանք աչքի են ընկնում բնա
կան մաքրությամբ, միասեռութ

յամբ և հստակ արտահայտված 
բարակ շերտայնությամբ; Չոր 
վիճակում սպիտակ են և թեթև; 
Մեկ խորանարդ մետրի կշիռը 
կազմում է 450 կգ; Հանքավայ
րի արդյունաբերական պաշար
ներն որոշված են 400 հազ. տոն
նա; Չոր հանքանյութում քվարցի 
պարունակությունը կազմում 
է 93 %; Հանքավայրն առավել 
արդյունավետ մշակելու հա
մար նպատակահարմար է բաց 
եղանակը; Սակայն մշակման հե
տաձգումը պայմանավորված է 
որոշակի կարևոր գործոններով՝ 
սպառման լայն շուկայի, կապի
տալ ներդրումների, տարածքում 
օժանդակ ռեսուրսների և բարե
կարգ ճանապարհների բացա
կայությամբ;
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Արզնիի հանքավայրը գտնվում 
է Երևանից մոտ 20 կմ հեռավո
րության վրա՝ էլար երկաթգծա- 
յին կայարանի մոտ։ Հանքային 
շերտի հաստությունը կազմում է 
9-10 մետր։ Տեղ-տեղ դիատոմխ 
տի շերտը շատ մաքուր է, սակայն 
ընդհանուր առմամբ այն պարու
նակում է վնասակար խառնուրդ 
ներ՝ երկաթի և ալյումինի միա
ցությամբ։ Արդյունաբերական 
պաշարները կազմում են 3,4 մլն 
տոննա։ Հանքավայրը կարելի է 
մշակել բաց եղանակով։

Որոտանի հանքավայրը
գտնվում է Սյունիքի մարզում՝ Սխ 
սիանից 35 կմ հեռավորության 
վրա, Երևան-Կապան ավտոճա
նապարհին շատ մոտ։ Դիատո
միտների շերտի միջին հզորութ
յունը մոտ 10 մ է։ Հանքանյութը 
միատարր է։ Այն թեթև է և սպի
տակ (չոր վիճակում)։ Միջին ծա
վալային կշիռը կազմում է 730 
կգ/մ3։ Տեղ-տեղ դիատոմիտը
հանդես է գալիս բենտոնիտի 
հետ, որը նոր որակ է հաղորդում

~  60 -  Տո
ճ  50 -(Տ1

I  4 0 –

I » -յշօօ
20 ֊  

10 ֊

36%
34%

22%

8%

4 ՜– 

-  20 

֊  15 

֊  10 

-

30

Նկ.2. ՀՀ  դ ի ա տ ո մ ի տ ն ե ր ի  տ ա ր ե կ ա ն  պ ա հ ա ն ջ ա ր կ ն  ը ս տ  ճյուղերի ու բ ն ա գ ա վ ա ռ 
ների (2007թ.).

1-ք ի մ ի ա կ ա ն  արդյունաբերություն, 2 - շինարարութ յո ւն , 3 - գյուղատնտեսութ յուն , 
սննդի  և թ եթև  արդյունաբերություններ, 4 - ա ռողջա պ ա հութ յո ւն ։

հանքանյութին։ Այդ հանքանյու
թից կարելի է ստանալ զտման 
յուրահատուկ փոշիներ։ Պաշար
ները կազմում են մոտ 11 մլն մ3, 
ինչը հանրապետության դիա
տոմիտների արդյունաբերական 
պաշարների 70 %-ից ավելին է։ 
Հանքավայրը կարելի է մշակել

բաց եղանակով, իսկ դատարկ 
ապարները, որոնք ներկայաց
ված են հիմնականում անդեզխ 
տաբազալտներով, օգտագործե
լի են շինարարությունում։ Նշենք, 
որ չնայած այդ շրջանը (Սիսիա- 
նի դիատոմիտների ավազանը) 
շատ հարուստ է դիատոմիտ-
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Աղյուսակ 2
Արզնիի և Ո ր ոտ ա նի  դ ի ա տ ո մ ի տ ն ե ր ի  հ ա ն քա վ ա յր ե ր ի  մ շա կ մ ա ն  հ ի մ ն ա կ ա ն  տ ե խ ն ի 

կ ա տ ն տ ե ս ա կ ա ն  ց ո ւցա նի շն ե ր ը  (միջինա ցվա ծ )

Չափման
Ցուցանիշների թվային

1X1 Ցուցանիշների անվանումը ա րժ տքները
միավորը Արզնի Որոտան

1. Հանքավայրի արդյունաբերական 3400 11000պաշարները հազ.տ
2. Տարեկան արտադրողականությունը՝ հազ.տ

- ըստ հանքաքարի, -11- 200 200- ըստ պատրաստի արտադրանքի -11- 40 403. Ընդհանուր կապիտալ ներդրումները, հազ.$ 720 812- այդ թվում լեռնային (բացահանք) -11- 500 6004. Տեսակարար կապիտալ ներդրումները՝ $/տ
- ըստ հանքաքարի, -11- 2,5 3,0- ըստ պատրաստի արտադրանքի -11- 18,0 20,35. Հանքաքարի ինքնարժեքը

$/տ 3,4 4,26. Պատրաստի արտադրանքի միջին 51,6 67,3ինքնարժեքը $/տ
7. Ծախսերը միավոր արտադրանքի

$/տ 55,2 71,3հաշվարկով
8. Կապիտալ ներդրումների հետ գնման

տարի 5,2 5,8ժամկետը
9. Կապիտալի շահութաբերությունը %

19,2 17,2
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ների այլ հանքավայրերով, 
աշխատանքային ռեսուրսների 
զբաղվածության աստիճանը 
շատ ցածր է։ Նշված պ ա շա ր  
ների հիման վրա նոր արտադ
րության կազմակերպումը մեծ 
ազդեցություն կունենա Սյունիքի 
մարզի հետագա զարգացման և 
սոցիալ-տնտեսական խնդիրնե
րի լուծման գործում։

Սակայն Որոտանի հանքա
վայրի դիատոմիտներն ունեն 
որոշակի թերություն՝ դրանք 
պարունակում են մասնակի վնա
սակար խառնուրդներ, որոնցից 
ազատվելը պահանջում է վերա
մշակման բարդ ու ծախսատար 
տեխնոլոգիաներ և լրացուցիչ 
կապիտալ ներդրումներ։

Թվարկված հանքավայրերից 
առավել գործնական նշանա
կություն ունեն Արզնիի և Որո 
տանի դիատոմիտների պա 
շարները։ Այդ հանքավայրերի 
մշակման տեխնիկատնտեսա
կան ցուցանիշները (հաշվարկա
յին) բերված են աղ. 2-ում։

Բերված տվյալները ցույց են 
տալիս, որ նշված հանքավայրե
րի մշակումը տնտեսապես ձեռն
տու է։

Դիագրամի վրա (Նկ.2) 
արտացոլված է հանրապետութ
յունում դիատոմիտների արտադ
րատեսակների սպառման քա 
նակը և տեսակար կշիռը։

Այսպիսով՝ կատարված
հաշվարկներն ու վերլուծութ
յունները թույլ են տալիս անել 
հետևյալ եզրակացություններն ու 
առաջարկությունները.

■ Հայաստանի ընդերքը 
հարուստ է դիատոմիտների պա 
շարներով,

■ ՀՀ դիատոմիտների հան
քանյութն անհրաժեշտ որակի 
է և հաջողությամբ կարող է օգ 
տագործվել օժանդակ զտման 
միջոցների, կոնդիցիոն հավե
լումների և ջերմամեկուսիչ շի
նարարական նյութերի համալիր 
արտադրության համար,

■ դիատոմիտների արտա- 
դրատեսականի ստանալու հա
մար հիմնական առաջնային 
հումքի բազաներ կարող են լինել 
Որոտանի և Արզնիի հանքավայ
րերը,

■ նշված հանքավայրե
րի հենքի վրա կազմակերպ
ված դիատոմիտների համալիր 
արտադրությունը կարող է բա- 
վարարել ոչ միայն Հայաստա
նի ներքին պահանջարկը, այլ 
նաև արտահանվել այլ երկրներ, 
հատկապես նախկին խորհրդա
յին հանրապետություններ,

■ ՀՀ դիատոմիտների հան
քանյութից ստացված ա րտ ա դ  
րատեսականու մեծ մասը տնտե
սապես ձեռնտու է և կարող է 
ապահովել բարձր շահութաբե
րություն,

■ նշված շրջաններում դիա- 
տոմիտների արտադրության 
կազմակերպումը կլուծի բազ
մաթիվ սոցիալ-տնտեսական 
խնդիրներ, այդ թվում՝ կստեղծի 
նոր աշխատատեղեր։
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Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, 
Հայաստանի պետական ճարտարագի
տական համալսարանի «Ավտոմոբիլներ» 
ամբիոնի դոցենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
ներքին այրման շարժիչներ, բնապահպա– 
նություն
է–տՑ11; էՐՅՈՏ̂ Տ@Տ6ԱՅ.Յտ

Դեռևս անցյալ դարի 60-70- 
ական թվականներից խստա
գույնս չափորոշվեցին ավտոմո
բիլային արտանետվածքներում 
ածխաջրածինների (^ ^ ) ,
ածխածնի (II) օքսիդի (00), ազո
տի օքսիդների (^0ճ) և ծխի քա 
նակությունները; Հետազոտող 
ների և ավտոմոբիլային ոլորտի 
մասնագետների ջանքերի շնոր
հիվ այդ նյութերի քանակությունն 
ավտոմոբիլների արտանետվող 
գազերում հաջողվեց նվազեց
նել տասնապատիկ և ավելի 
անգամներ; Վերջին ժամանակ
ներս առաջարկվում է արտա
նետվող գազերում չափորոշել 
նաև ածխածնի (IV) օքսիդի (002) 
քանակությունը, ինչին կարելի է 
հասնել ածխածնի քիչ պարունա
կությամբ (կամ ածխածնազուրկ) 
և բարձր ջերմատվությամբ օժտ 
ված վառելանյութերի օգտ ա 
գործման շնորհիվ; Այդպի սիների 
թվին են պատկանում ջրածինը և 
բնական գազը, սակայն դրանց 
լայն կիրառությունը կապված է 
տեխնիկական մի շարք դժվարու
թյունների հետ; Այդ է պատճառը, 
որ այսօր հետազոտողների ջան

քերն ուղղված են ավտոմոբիլա
յին ավանդական շարժիչների 
ջերմային օ.գ.գ.փ բարձրացմա
նը, որը հանգեցնում է վառելիքի 
ծախսի և արտանետվող Շ02՜ի 
քանակության նվազեցման;

Բացի ավանդական բենզի 
նային և դիզելային շարժիչ
ներից՝ այժմ կիրառություն են 
գտնում Ստիրլինգի նոր շար
ժիչները, կատարելագործ
ված երկտակտ շարժիչները, 
էլեկտրաշարժիչները և հիբրի
դային ուժային տեղակայանքնե
րը;

Ստիրլինգի շարժիչն (Նկ.1) 
աչքի է ընկնում բարձր ջերմային 
օ^ գ^ ո վ , արտանետվող արգա 
սիքների նվազ թունավորությամբ 
և անաղմուկ աշխատանքով; Այս 
շարժիչի որոշ տարատեսակ
ներ ունեն 30%-ը գերազանցող 
առավելագույն ջերմային օ.գ.գ., 
բայց տեսակարար հզորությունը 
մեծ չէ (մոտ 0.2 - 0.5 ձ.ուժ/կգ), ին
չը զգալիորեն ավելի ցածր է, քան 
բենզինային շարժիչներինը (1,0 
ձ.ուժ/կգ), որի պատճառով ներ
կայումս դրանք չեն կիրառվում 
մարդատար ավտոմոբիլներում, 
սակայն բնապահպանական

տեսակետից բեռնատարներում 
և ավտոբուսներում շատ հեռա
նկարային են;

Նկ.1.Ստիրլինգի շա րժիչը

Հեռանկարային շարժիչների 
թվին կարելի է դասել նաև կե
րամիկական գազատուրբինային 
շարժիչը, որը, ըստ տեսա
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կարար հզորության, համա
նման է քա ռա տ ա կտ  մխոցա
յին շարժիչներին; Քանի որ 
գազատուրբինային շարժիչների 
ջերմային օ֊գ-գ֊-ն և տեսակա
րար հզորությունը կախված են 
տուրբին մտնող գազի ջերմաս
տիճանից, ապա պահանջվում 
է այդ շարժիչներում կիրառել 
ջերմակայուն համաձուլվածք
ներ, որոնց թվին են պատկանում 
նաև կերամիկական նյութերը; 
Գազատուրբինային շարժիչները 
կարելի է օգտագործել հատուկ 
ավտոտրակտորային միջոցնե
րում, բայց մարդատար ավտոմո
բիլներում դրանց կիրառությունը 
մոտ ապագայում հավանական 
չէ;

էլեկտրական շարժիչնե
րը լավ այլընտրանք են ներքին 
այրման ստանդարտ շարժիչնե
րի նկատմամբ; Այս շարժիչնե
րի հիմնական առավելությունը 
նրանց գրեթե բացարձակ անվ
տանգությունն է բնապահպա
նության տեսակետից; Բացի 
դրանից՝ աշխարհի մի շարք 
երկրներում էլեկտրականության 
գերարտադրությունը կապա
հովի էլեկտրոմոբիլների օգտ ա 
գործման նախապատվությու
նը; Սակայն էլեկտրոմոբիլների 
սահմանափակ վազքատարած-

Ն կ.2 .Սարքավորումների լրակա զմութ յունը  վա ռե լի քա յին  տ ա ր ր ե ր ո վ  ա շ խ ա տ ո ղ  Մերսե֊
դես-Բենց ավտոբուսում.

1. Ջ րա ծնի  բա լոններ, 2. Վ առելիքա յին  կուտակիչներ, 3. Հովացուցիչ հա մա կա րգ , 
4. Կ լիմա յավորիչներ, 5. Օ ժա նդ ա կ  ա գ ր ե գա տ նե ր , 6. է լեկտ րա շա րժի չ, 7. Փ ոխ ա նցմա ն

տուփ , 8. Փ ոխ ա նցմա ն  լիսեռ։

քը (մոտ 100-200 կմ), որը խո
չընդոտում է դրանց լայն կիրա
ռությունը, կարելի է մեծացնել 
ընթացքի ժամանակ այլընտրան
քային էլեկտրական աղբյուրնե
րից մարտկոցների լրացուցիչ 
լիցքավորման հաշվին; Դրանց 
թվին են պատկանում արևային 
մարտկոցները, որոնք կարող են 
ավտոմոբիլի վազքատարածքը 
մեծացնել ընդամենը 10 %- ով, 
քանի որ արևային մարտկոցի 
տեսակարար հզորությունը՝ հա
մեմատած հիմնական մարտկոցի 
հետ, չի գերազանցում դրա 1/10 
մասը; Սակայն մոտ ապագայում

զգալիորեն կբարելավվի այդ ցո^ 
ցանիշը;

էլեկտրոմոբիլների մարտ
կոցների թվին են պատկա
նում, այսպես կոչված, վա
ռելիքային տարրերը, որոնց 
տեսակարար հզորությունը և 
էներգատարությունը ներկա
յումս գտնվում են միանգամայն 
լրիվ ընդունելի մակարդակի 
վրա, իսկ քիմիական էներգիան 
էլեկտրականի փոխակերպման 
գործակիցը բավականաչափ 
բարձր է; Բացի դրանից՝ ջրա
ծինը, որը հանդես է գալիս 
էներգիայի աղբյուրի դերում, 
կարելի է ստանալ բնական գա 
զից, որի պաշարները բավա
կանաչափ մեծ են մեթանոլից; 
Անհրաժեշտ է նշել, որ վառե
լիքային տարրերով աշխատող 
էլեկտրոմոբիլները զերծ են թու
նավոր արտանետումներից և 
ապահովված է նրանց ա շխա 
տանքի անվտանգության բարձր 
աստիճանը;

Վառելիքային տարրերով 
կահավորված ավտոմոբիլների
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Թեթև բեռնա տ ա րներից  ա րտ ա նետ վո ղ  գա զերում  թունա վոր բա  
ղա դրիչների սա հմա նա յին  ա րժեքները , գ/կմ

Նորմ Կիրառման
տարին 00 ա օ հ  + ա xX V

Պինդ մասնիկ
ներ

Եվրո-1 1993 8.0 2,0 - 0.29

Եվրո-2 1998 1.5 1.2 - 0.17

Եվրո-3 2001 0.95 0.86 0.78 0.10

Եվրո-4 2006 0.74 0.46 0.39 0.06

Եվրո-5 2010 0.74 0.45 0.28 0.005

Եվրո-6 2015 0.74 0.215 0.125 0.005

հԲ1

1ԱԸ0 7

001

Մոտրոնիկ 1Տ/15

Մոնո– Մոտրոնիկ

Մոտրոնիկ

Մոնո-Ջետրոնիկ

«Ը– Ջետրոնիկ

Լհ– Ջետրոնիկ

«- Ջետրոնիկ

Լ– Ջետրոնիկ

0– Ջետրոնիկ

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Նկ.3. Ներսրսկման համակարգի զարգացումը 40 տարվա ընթացքում

փորձնական տեսակները ներ
կայումս աշխատում են Գերմա- 
նիայում (Նկ.2);

Այժմ մեծ աշխատանքներ են 
տարվում ջրածնի օգտագործ
ման ուղղությամբ՝ վառելիքային

տարրերից և էլեկտրաշարժիչից 
բաղկացած, այսպես կոչված, 
հիբրիդային ուժային տեղա
կայանքներում, որն ավելի 
գերադասելի է, քան ջրածնի 
անմիջական օգտագործումը

ներքին այրման շարժիչներում;
Այստեղից կարելի է 

եզրակացնել, որ էլեկտրոմոբիլի 
(որը կահավորված է միայն 
արևային մարտկոցներով կամ 
միայն վառելիքային տարրերով)
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վազքատարածքի մեծացումը 
ներկայումս անհեռանկարային 
է զանգվածային կիրառության 
համար; Հեռանկարային է այդ 
տեսակետից հիբրիդային շար
ժիչը, որը կազմված է ներքին 
այրման ավանդական շարժիչից 
և էլեկտրաշարժիչից; Նման հիբ
րիդային շարժիչն ապահովում 
է արդյունավետ աշխատանքը 
հետևյալ պայմաններում՝ ա) ու
ժային տեղակայանքն աշխա 
տում է ներքին այրման շարժի
չով (ՆԱՇ) քաղաքներից դուրս, 
որի ընթացքում լիցքավորվում 
են մարտկոցները, բ) քաղաքում 
ՆԱՇ-ի փոխարեն գործողության 
մեջ է դրվում էլեկտրաշարժիչը, 
իսկ ՆԱՇ-ն աշխատում է միայն 
կարճատև որոշակի աշխա 
տանքային ռեժիմներում՝ թե
թևացնելով էլեկտրաշարժիչի 
աշխատանքը, գ) քաղաքում 
երկարատև աշխատանքի ըն
թացքում, որի ժամանակ մարտ
կոցը կարող է լիցքաթափվել, 
աշխատում է ՆԱՇ-ը;

Հիբրիդային շարժիչի կիրա
ռության հիմնական նպատակն 
է բացառել ՆԱՇ-ի բացասական 
ազդեցությունը շրջապատի վրա;

Այժմ շարժիչների համար 
հեռանկարային վառելանյութ 
կարելի է համարել ռիֆորմինգ 
բենզինը, որը հնարավորություն 
կտա նվազեցնել արտանետվող 
գազերի թունավորությունը և 
բարձրացնել վառելիքի խնայո
ղականությունը;

Այրման և դետոնացիոն 
երևույթների ուսումնասիրման 
բնագավառում կատարվող 
աշխատանքները հնարավորութ
յուն կընձեռեն լայնորեն օգտ ա 
գործելու բարձրօկտանային ռխ  
ֆորմինգ-բենզինները;

Այժմ աշխարհի զարգացած 
երկրներում տեղի է ունենում 
անցում այլընտրանքային այն
պիսի վառելանյութերի, ինչպի
սիք են մեթանոլը, էթանոլը, բնա
կան գազը և ջրածինը;

Մեթանոլը սենյակային ջեր

մաստիճանում հեղուկ է, որը 
հնարավոր է օգտագործել ինչ
պես կայծային, այնպես էլ դիզե
լային շարժիչներում;

էթանոլի թերություններից է 
նրա բարձր ինքնարժեքը, այդ 
պատճառով նրա օգտագործու
մը, որպես հեռանկարային վա
ռելանյութ, հնարավոր չի համար
վում;

Ջրածինը իդեալական վա
ռելանյութ է, քանի որ այրվելիս 
վնասակար արտանետումներ չի 
առաջացնում։ Ներկայումս ջրած
նի մի մասը ստացվում է մեթանից, 
որի ընթացքում որպես երկրոր
դական արգասիք առաջանում է 
ածխաթթու գազ։ Այդ թերությու
նը վերացնելու համար ջրածնի 
ստացումն ամբողջությամբ կա
րելի է իրագործել ջրի տրոհման 
միջոցով՝ օգտագործելով արևի 
էներգիան;

Այլընտրանքային շարժիչների 
ընտրության ուղղությամբ ներ

կայումս իրականացվող աշխա
տանքները նպատակաուղղված 
են ժամանակակից շարժիչնե
րի կատարելագործմանը։ Այդ 
աշխատանքներից կարելի է նշել 
գլանների, փականների թվի, չա
փերի և լիտրաժի օպտիմալացու- 
մը։ Որոշ սահմաններում մեծաց
վում է նաև սեղմման աստիճանը;

Ավտոմոբիլային արդյունաբե
րությունն ամբողջ աշխարհում 
ներկայումս աշխատում է այնպի
սի շարժիչների ստեղծման վրա, 
որոնք կբավարարեն արտա
նետվածքներում վնասակար 
բաղադրիչների ժամանանակից 
նորմերին (աղյուսակ)։ Այդ տե
սակետից փորձարկվում են կա
ռուցվածքային նորություններ՝ 
կապված շարժիչի աշխատան
քային գործընթացների կարգա
վորման և արտանետվածքնե
րի չեզոքարարների ներդրման 
հետ։ Ինչքան փոքր են վառելիքի
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կաթիլների չափերն, այնքան ավելի քիչ նստվածք 
է առաջանում գլանի պատերի վրա և ավելի կա
տարյալ է դառնում այրումը։ Այդ պահանջների բա
վարարման համար մշակվել և մշակվում են լավա
գույն կառուցվածքի ներարկիչներ (ւ՜տ*6<ւօթԵւ), 
որոնք ապահովում են վառելանյութի փոշիացման 
բարձր աստիճաններ։ Նկ.3֊ում բերված է հայտ
նի մակնիշների* ներարկիչների զարգացման 
էվոլյուցիան՝ ըստ տարիների կախված ճնշման 
փոփոխությունից։

Վառելիքի ներսրսկման համակարգերի վերլու
ծությունը ցույց է տալիս, որ երկփուլ հոսքով (օդ և 
վառելանյութ) ներարկիչների միջոցով ստեղծվող 
աշխատանքային խառնուրդն օժտված է վառե
լանյութի լավագույն հատկություններով և բնու
թագրվում է արտանետվածքներում վնասակար 
ածխաջրածինների ցածր քանակությամբ։

Սկզբնական շրջանի շարժիչներում բոցամուղը, 
որտեղ կարելի է նշել 0, Լ, ^֊Ջետրոնիկ ներսրսկ
ման համակարգերը, որի միջոցով ներսրսկվում 
է վառելանյութը, աշխատում է ցածր ճնշման (3
3.5 մթն.) տակ։ Զարգանալով, օրինակ, «Պեժո» 
մակնիշի ավտոմոբիլում՝ այն հասնում է 30-100 
մթն. ճնշման։ հՐ1՜ը համարվում է վառելանյու
թի ներսրսկման բարձրակարգ համակարգ, որն 
ապահովում է վառելիքի փոշիացման և խառնուր 
դագոյացման լավագույն պայմաններ։ Սակայն 
դա դեռևս սահման չէ, և նախատեսվում է 2012 թ. 
ներսրսկման ճնշումը շարժիչի աշխատանքի որո
շակի ռեժիմներում հասցնել ճնշման 2000 մթն. և 
ավելի արժեքների։

Ներկայումս արդեն օգտագործվում են 
էլեկտրոնային ղեկավարման ժամանակակից հա
մակարգեր, որոնք ապահովում են անսարքութ
յունների և մաշվածքի որոշումը շարժիչներում, 
կարգավորում են ավտոմոբիլի աշխատանքը՝ 
կախված կլիմայական (այդ թվում՝ բարձունքային), 
ճանապարհային և տրանսպորտային պայմաննե
րից, ինչպես նաև վերահսկում են օգտագործվող 
վառելիքի բնութագիրը և արտանետվածքների 
կազմը։

Նշված պարամետրերի գրանցման համար պա
հանջվում է օգտագործել ավելի բարդ տվիչներ, 
որոնք ի վիճակի են բացահայտելու ավտոմոբի
լի և շարժիչի աշխատանքի ընթացքում գոյացող 
ցանկացած փոփոխություններ, ինչն անհրաժեշտ 
է օպտիմալ ռեժիմներում վերջինիս աշխատանքի 
համար։

Դիզելային շարժիչները բենզինային շար
ժիչների համեմատ ավելի հեռանկարային են, 
քանի որ դրանք վառելիքի խնայողականության

*  3^ ա ,  2008 Լ

և ազդեցության անվտանգության տեսակետից 
համեմատաբար արդյունավետ են շրջապատի 
համար։ Չնայած նրան, որ դրանց արտանետում 
ներում ազոտի օքսիդների և պինդ մասնիկների 
քանակությունը մեծ է, այդ շարժիչներում կատա- 
լիտիկ չեզոքարարների օգտագործումը չի նպաս
տում ազոտի օքսիդների քանակության նվազեց
մանը, քանի որ դրանց արտանետվածքներում 
միշտ պարունակվում է մնացորդային թթվածին, 
որը խանգարում է քիմիական վերականգնման 
գործընթացը։ Նկատի ունենալով այդ հանգաման 
քը՝ նպատակահարմար է դիզելային շարժիչնե
րում ազոտի օքսիդների կոնցենտրացիայի սահ
մանափակման համար օգտագործել արտածվող
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

գազերի վերաշրջանառութ֊ 
յան (ԱԳՎ) համակարգը; Տուր֊ 
բոներմղումով շարժիչներում վերաշր֊ 
ջանառության ենթարկվող արտանետվող 
գազերի քանակության մեծացումը հանգեցնում է 
օդի ավելցուկային գործակցի նվազմանը;

Այսպիսով՝ չնայած, որ հետազոտողներն ինտենսիվո֊ 
րեն աշխատում են այլընտրանքային շարժիչների կատարելա
գործման և վառելիքների ընտրության ուղղությամբ, այդուհանդերձ 
մասնագետների համոզմամբ ժամանակակից բենզինային, դիզելա
յին կամ մեթանոլով աշխատող շարժիչները այս դարի առաջին քա 
ռորդում դեռևս ամբողջությամբ չեն փոխարինվի այլընտրանքային 
շարժիչներով; Այդ պատճառով հետազոտողների ամբողջ ուշադրութ
յունը պետք է կենտրոնացվի ներքին այրման շարժիչների կատարե
լագործման աշխատանքներին՝ կապված վառելանյութի խնայողա
կանության և բնապահպանական ցուցանիշների բարելավման հետ;

ԿԱՐԴԱՑԵ՜Ք 
ՀԱՋՈՐԴ 
ՀԱՄԱՐՈՒՄ

Լա լիկ  Խ ա չա տ ր յա ն ի  
«Հետաքրքրաշարժ 

լեզվաբանություն։ 
հ ո դ վա ծ ը ։

I»

Հա ս մ ի կ  Պ ետ րոս յա նի  
Ժամանակակից 

մետաղական 
կոմպոզիտային 
նյութեր» հ ո դ վա ծ ը ։

Ա րմինե Ա սլա նյանի 
«Բժշկությունը հին 
Չինաստանում»
գ ի տ ա հ ա ն ր ա մ ա տ չ ե լի  ու 
շա տ  հ ե տ ա ք ր ք ի ր  հ ո դ վա ծ ը ։
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Ի ԴեՊ.../

ՊԱՂ ՄԿՆԵՐ*

Կալիֆոռնիա նահանգի Լա  
Հոլիե քաղաքում գտնվող Սկրիպ՜ 
սոնյան հետազոտական ինս
տիտուտի աշխատակից Բրունո 
Կոնտին գենային ինժեներիայի 
մեթոդով փոփոխել է մկների ու
ղեղի ներսում առկա «թերմոս
տատը»; Մկների մարմնի ջեր
մությունը նվազել է 0,3-0,5'Շ, 
իսկ արդյունքում նրանք ապրել 
են 10% ավելի երկար, քա ն սո
վորական մկները; Բացարձակ 
թվերով այդ ավելացումը կազմեց 
շուրջ երեք ամիս; Եթե նման վի
րահատման ենթարկվեր մարդը, 
ապա նրա կյանքը կերկարեր 7-8 
տարով;

Ս ^ՍՅՈե, 2007, ^  6

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ 
ԱՄԵՐԻԿԱՅՈՒՄ 

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ է 
ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ 

ԱՐՏԱԴՐՈՂ ՍՈՒՆԿ*
Հարավային Ամերիկայի մաս

նագետները հայտնաբերել են 
ծառի սունկ, որը կարող է արտադ
րել դիզելային վառելիք; Այսինքն՝ 
առաջին անգամ գտնվել է կեն
սաբանական օրգանիզմ, որը 
բնական ճանապարհով սինթե
զում է ավտոմոբիլային վառելիք;

Լատիներեն 01ւօօ18ճւստ ՐՕՏ6- 
ստ արտասովոր անուն ունեցող 
սունկն աճում է Պատագոնիայի 
ջունգլիների մի շարք արևադար
ձային ծառերի բների ճեղքերում; 
Դրա գործունեության արդյունք
ներից է ածխածնային նյութը, 
որն իր բաղադրությամբ գրեթե 
չի տարբերվում ավանդական 
դիզելային վառելիքից;

րելի է տե 
ղ ա դ ր ե 
ա ն  մ ի ջ ա 
պես ավտո 
մե ք ենա յ ի |  
բաքի ներ 
սում; «Դա
միակ օրգանիզմն է, որն արտադ
րում է դյուրավառ խառնուրդի 
նման կարևոր կապակցում»,- 
ասում է Մոնտանայի պետական 
համալսարանի առաջատար 
կենսաբան Հերի Ստրոբելը;

Այժմ ԱՄՆ գիտնականները 
սկսել են աշխատանքներ՝ բնա
փայտից ավտոմոբիլային վա
ռելիքի անմիջական ստացման 
տեխնոլոգիա մշակելու ո ւղղո^  
յամբ;
* \«\™.|ՈՅԱ|«.|՜Ա

ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ 
ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ է 
14-ՐԴ ԴԱՐԻ 

ՕԾԱՆԵԼԻՔԻ ՍՐՎԱԿ. 
ԱՅՆ ԴԵՌԵՎՍ 
ԲՈՒՐՈՒՄ է

Եվրոպայում ժանտախտի 
համաճարակի ժամանակակից 
օծանելիքի սրվակ պարունակող 
գանձ է հայտնաբերվել Թյուրին- 
գիայի հին մայրաքաղաք էրֆու^ 
տում, որը գտնվում է Ֆրանկֆու^ 
տից արևելք;

Ըստ գերմանացի հնագետ 
Կարին Շեխի՝ գանձը թաքցրել են 
նախքան 1349թ. հրեական ջար
դերը, որոնց ժամանակ ոչնչաց
վել է շուրջ հազար մարդ; Ջար
դերը սկսվեցին այն ժամանակ, 
երբ ժանտախտի համաճարակի 
ընթացքում Եվրոպայում լուրեր 
տարածվեցին, թե իբր հարուստ 
հրեաները թունավորել են ջրհո^ 
ները;

Երիտասարդ հրեուհին, որը 
կրել է շղթայված սրվակը իր գոտ
կատեղին, հավանաբար սպան
վել կամ վտարվել է էրֆուրտից; 
«Որքան էլ տարօրինակ է, այն 
դեռ բուրում է ^  ասում է Շեխը;

Վարդի կամ հասմիկի յուղի 
մեծ մասը ցնդել է, բայց մնացել է 
խոտի թեթև հոտ, որը հիշեցնում 
է պաչուլիի բույրը;

*

62 ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ Աշ2 2010



ՄԱՆՐԷՆԵՐԸ ՉԵՆ 
ՎԱԽԵՆՈՒՄ 

ՊԱՅԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ*
Ստուգելով այն վարկածը, որ 

կյանքն առաջացել է ոչ թե Երկրի 
վրա, այլ ներմուծվել է տիեզերքից 
ընկնող երկնաքարերի միջոցով՝ 
գերմանացի կենսաբանները կա
տարել են միկրոօրգանիզմների 
պայթյուն; Այդ միկրոօրգանիզմ
ները տեղադրել են գրանիտե 
սալիկների վրա, վերևից դրել 
են պողպատե հաստ սկավա
ռակ և դրա մակերեսին պայթեց
րել դինամիտե գլանակ; Ըստ 
որում՝ գրանիտը ենթարկվում էր 
մինչև 500 հազար մթնոլորտային 
ճնշման; Պայթյունից հետո գիտ 
նականները ստուգել են կենդա
նի մանրէների առկայությունը 
գրանիտի մակերեսին; Պարզվել 
է, որ մանրէների երկու և սնկի 
մեկ տեսակ դիմացել են 400 հա
զար մթնոլորտային ճնշմանը, 
որը միանգամայն համադրելի է 
երկնաքարի հարվածի ուժին;

Ս ^ՍՅՏե, 2007, ^  6
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19-րդ դարի սկիզբը՝ Նապ^ 

լեոնի Եվրոպական հաղթար
շավների, այնուհետև Սրբազան 
դաշինքի կողմից Ֆրանսիական 
միապետության վերականգն
ման ժամանակաշրջանը, նշա 
նավորվեց նաև սաստիկ ցրտա
հարությամբ; Այսպես՝ 1816 թ. 
մտավ և մնաց պատմության 
մեջ որպես «առանց ամառ» 
տարի; Իսկ 1809-1819 թթ. ժա 
մանակահատվածն ընդհանրա
պես ամենացուրտն էր նախորդ 
500 տարիների ընթացքում; 
Հարավային Դակոտայի հա
մալսարանի, Գրենոբլի սառցա- 
դաշտագիտության լաբորա
տորիայի և Պոլ Սեզանի անվան 
համալսարանի ժամանակակից 
կլիմայագետները՝ պրոֆեսոր 
Ցզի-խուն Կոլե-Դայի գլխավո
րությամբ, հետաքրքրվեցին այդ 
արտասովոր երևույթով և անց- 
կացրեցին առաջացման ժա 
մանակագրությանը համապա
տասխանող սառցաշերտերի 
հետազոտություններ Ա ն տ ա ^  
տիդայի և Գրենլանդիայի ս ա ռ  
ցադաշտերում;

Ինչպես և սպասվում էր, 
դրանցում հայտնաբերվեց
ծծմբի բարձր պարունակություն, 
որը կարող էր առաջացած լխ

նել հրաբխի հուժկու ժայթքման 
հետևանքով, որի ժամանակ 
առաջացող ծծմբական թթվի 
աերոզոլի մասնիկներից բաղ
կացած ամպերը, կուտակվելով 
ստրատոսֆերայում, երկարատև 
էկրանավորում և փակում են Եր
կիրը արևի ջերմությունից; Եվ 
իրոք, ժամանակակիցների վկա
յությամբ, 1815 թ. Ինդոնեզիա- 
յում ժայթքել է Տամբորա հրա
բուխը, որն արտանետել է 100 
միլիոն տոննա ծծմբի երկօքսիդ 
և սպանել 88 հազար մարդ; Սա
կայն այդ հրաբուխը չէր կարող 
առաջացնել 1809 թ. ցրտահա
րությունը; Սառույցի ուսումնա
սիրությունը ցույց տվեց, որ իրա
կանում Տամբորի ժայթքումից 
6 տարի առաջ հասարակածի 
շրջանում ժայթքել է ևս մի հզոր 
հրաբուխ, և այդ երկուսը միասին 
երկարատև սառեցրել են Երկի
րը; Հավանաբար, ակադեմիկոս 
Յու. Ա. Իզրայելն իզուր չի նշում, 
որ գլոբալ տաքացման դեմ պայ
քարում հարկավոր է ժամանակ 
առ ժամանակ ստրատոսֆերա
յում փոշեցնել աերոզոլ, այլ ոչ 
թե երկարատև և տանջալից, 
առանց շոշափելի արդյունավե
տության կրճատել ածխաթթվա
յին գազի արտազատումները; 
Պարզ է նաև այդ աերոզոլի ծա
վալը՝ մեկ հզոր հրաբուխ՝ տասը 
տարին մեկ; Այդ մասին հաղոր
դում է ս աաու» պարբե
րականը;
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