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Վաղնջական ժամանակներից հայերը իրենց պատկերացում
ներն են ունեցել տիեզերքի մասին, ուր բնակվում էին Հայոց աստ–
վածները։ Հայ դիցաբանության մեջ առկա են նույնիսկ երկնային
մոլորակների հայեցի անունները, բնութագրված է անգամ նրանց
վարքն ու դերակատարությունը։
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Այսօր յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ մարդ գիտե, ծանոթ է Տի
կին Տյուսոյի թանգարաններին, որոնք սփռված են աշխարհով մեկ։
Այնտեղ մարդիկ, կարծես կենդանի, տեսնում են երևեփ քաղաքա
կան գործիչների, նշանավոր գրողների, արվեստագետների մոմե
կրկնակները, որոնք շատ-շատ են նման իրենց բնօրինակներին։
Այս հրաշք երևույթի և թանգարանների ստեղծողը Տիկին Տյուսոն է։

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., Այվագյան
Ս. (ՌԴ), Աֆրիկյան Է., Բրուտյան Գ., Գալստյան Հ.,
Եսայան ՍՀԱՄՆ), Թավադյան Լ., Հարությունյան Բ.,
Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ., Համբարձումյսւն
Ս., Հովհաննիսյան Լ., Ղազարյան Հ., Մարտիրոսյան
Բ.(ՌԴ), Մելքոնյան Ա., Ներսիսյան Ա., Շահինյան Ա.,
Շուքուրյւսն Ս., Ջրբաշյւսն Ռ., Սեդրակյան Դ.
Մարշալ Բաղրամյան 24 դ,
հիմնարար գիտական գրադարանի շենք, 9-րդ հարկ,
Հեռ.՝ 52 38 30, ֆաքս՝ 56 80 68
6–տՅւ1։ յօստտ1@տօ.3տ
© «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի
հանդեսը ստեղծվել Է կառավարության և Հ Հ ԳԱԱ
նախագահության որոշմամբ։
Տպաքանակը՝
500 օրինակ։
Ծավալը՝
64 Էջ։
Գինը՝
պայմանագրային։
Հոդվածների վերատպումը հնարավոր Է միայն
խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում։
Մեջբերումների
դեպքում
հանդեսին
հղումը
պարտադիր Է։ Խմբագրությունը միշտ չէ, որ
համակարծիք է հեղինակների հետ։ Խմբագրությունը
պատասխանատվություն չի կրում գովազդային
նյութերի բովանդակության համար։

ա
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Ծ Ե Ր ԿՆՈՋ ԱՐԿԱԾԱՎԵՊԸ
& ա ւ ՉԵՐՆԵօԿԱՅԱ

«Գիտության աշխարհում»–ի խմբագրական
խորհրդի կազմը՝

Խմբագրության հասցեն՝

ա
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ԿԱՐԿՈՒՏԻ ԵՎ ԲԱՆՋԱՐԲՈՒԱՈՒԿԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ
ՄԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՄԱՄԻՆ
Այսօր մարդկությանը շատ բան է հայտնի բնության երևույթների
մասին։ Մենք գիտենք այդ երևույթների մեծ մասի բացատրությու
նը։ Սակայն նույնը չի կարեփ ասել կարկուտի և բանջարբուսուկի
մասին։
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ՄԻԿՐՈԱԼԻՔԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿ
ԲԱԲԱՏԱՆՅԱՆ

Մոտակա դաշտի տեսածրող միկրոափքային մանրադիտակը
ոչ հպումնային և առանց ւրացուցիչ խառնուրդների ավելացման
հետազոտական միջոց է, որը հնարավորություն է տափս մեծ
զգայնությամբ և նանոմետրական լուծունակությամբ ուսումնասի
րելու նյութերի և սարքերի ֆիզիկական բնութագրերը։
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ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս.ԴԱՎԹ5ԱՆՒ ԱՆՎԱՆ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱՅԻ
ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ՄԱ8 ՐԱՊԵՏ8 ԱՆ

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոպոնիկայի պրոբ
լեմների ինստիտուտում արդեն վաղուց զարգանում են առանց հո
ղի, արդյունաբերական եղանակով բարձրակարգ և ստորակարգ
բույսերի արտադրության ֆիզիոլոգա-ագրոքիմիական, կենսաքի
միական և փորձարարական-կոնստրուկտորական հետազոտու
թյունների խիստ կարևոր և արժեքավոր ուսումնասիրությունները։
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ՍԵՎԱՆԱ ԼԻ Ճ . ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴՒՐՆԵՐ
Սևանա լճի բնական պաշարների պահպանման, վերականգ–
ման և օգտագործման խնդիրների ուսումնասիրման և դրանց լուծ
ման խնդիրները այսօր կարևորագույն նշանակություն են ձեռք
բերել, քանի որ ամբողջ աշխարհում մարդկության առջև գնալով
ծառանում է խմելու ջրի պրոբլեմը։
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ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ
ՈՐՊԵՍ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՏԱՑՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՂԲՅՈՒՐ

Մ.ԱՐ^ԳԱնՒւՏա15ՏնՈՍՅԱ1^ԱՐ»Մ.ԵՆ7ԹՌՅՈէաԱՆ^ԱԻ։Ր.Ա1ՍԱ5ԱՏ5Ա1;

Բուսական աշխարհն անսահման պահեստարան է կենսաբանո
րեն ակտիվ նյութերի։ Մինչ այժմ հետազոտվել են շուրջ 20-30 հա
զար այդպիսի միացություններ։ Ո՞րն է երկրորդային նյութափոխա
նակության արգասիքների կենսաբանական նշանակությունը։
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ԵՐԿՐԻ ԸՆԴԵՐՔԻ ԷՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ
ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
Մարդկությունը սկսել է արդյունահանել և լայնորեն օգտագոր
ծել Երկրի վառելիքա-էներգետիկ պաշարները հիմնականում վեր
ջին 200 տարվա ընթացքում։ Այլ խոսքով, միփոնավոր տարիների
ընթացքում Երկրի ընդերքում ձևավորված վառեփքային պաշար
ները, որ անխնա օգտագործվում են այսօր, որքան կբավարարեն
մարդկությանը։
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• ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԻԵԶԵՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՅ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
1եջ

Տ իեզերքի և տիեզերա
կան երևույթների՝ երկրագնդի,
բնության և մարդու վրա թողած
ազդեցության վերաբերյալ ըն
կալման ակունքները գալիս են
մարդկության
պատմության
վաղնջական ժամանակներից և
հատուկ են Հին աշխարհի բոլոր
ժողովուրդներին։ Տիեզերական
պատկերացումները ձևավորվել
են բնության, մարդկային կյան
քի և երկնային երևույթների մի
ջև Փոխկապակցության հայտ
նաբերման շնորհիվ, քանզի
երկրային կյանքն իր բոլոր դրսև

որումներով հիմնականում պայ
մանավորված է Արևի, Լուսնի և
աստղերի դիրքով և ընթացքով։
Հների պաշտամունքում Երկին
քը դիտվում է որպես գերբնական
էակների և աստվածների բնակ
ավայր, Տիեզերքը՝ Կոսմոսը, այն
կարգը, որը սահմանել են ւսստ–
վածները՝ ի հակադրություն Քաո
սի՝ Անկազմակերպ տարերքի։
Տիեզերքը և տիեզերական
երևույթները, երկնային մարմին
ներն ու լուսատուները բազմա
զանորեն են արտահայտված հին
հայոց մշակութաստեղծ գործու

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Ւվ°2. 2014

ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ
ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի
առաջատար գիտաշխատող

ՀՀ

նեության գրեթե բոլոր ոլորտնե
րում՝ գիտություն և արվեստ, լեզու
և բանահյուսություն, դիցաբանու
թյուն և առասպելաբանություն։
Հին աշխարհում արևի և կրա
կի շատ կերպավորումներ կա
յին. Հնդկաստանում կրակ-արևը

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
կոչվում էր Ագնի կամ Սուրյա,
Եգիպտոսում՝ Ամոն-Ռա, Աքքւս–
դում՝ Շամաշ, Իրանում՝ Միթրա,
Հունաստանում՝ Ապոլոն-Հելիոս–
Ֆեբոս, Հռոմում՝ Սոլ, սլավոննե
րի դիցարանում՝ Յարիլո։ Հայոց
պատկերացումներում արևը կամ
արևային լույսը Արեգակն է՝ Արե
գը, Արան՝ մայր մտնող (հեռա
ցող) և ծագող (վերադարձող)
արևը, Ցերեկը կոչվում է Տիվ,
արևը՝ Տվնջյան լուսատու։ Հայ–
կւսզունյաց շրջանում արևն անձ
նավորում էր Հայկը, բիայնական
շրջանում՝ Շիվինին, իսկ համա
հայկական դիցարանում՝ Վա
հագնը և Միհրը։
Աոաջին նշանակալի կապը
տիեզերքի և հին հայոց դիցա
բանության միջև սկսվում է Հայկ
նահսւպետից, որը հայոց պատ
մական ավանդության և վաղ–
միջնադարյան
պատմիչների,
մասնավորապես Պատմահայր
Խորենացու վկայմամբ, առաջին
աստվւսծներից է, որոնց նա բնու
թագրում է իբրև «ահէղք և երեւե–

ւիք, աշխարհի մեծամեծ բարեաց
պատճառք»՝։ Հայկի և Բելի կռիվը
պատկերող
ավանդազրույցը
տիեզերածնական մի հնագույն
առասպել է, որը խորհրդանշում
է խաղաղ տիեզերական ուժերի
պայքարը
խոլ
քաոսային
տարերքի դեմ, որից հետո
սկսվում է բարու իշխանությունը՝
Հայկի ստեղծարար հայրենաշեն
գործունեությունը։
Պատմահոր հաղորդման հա
մաձայն՝ Հայկ նահապետը հայ
ազգի ու երկրի հիմնադիրն է,
և «աշխարհս մեր կոչի յանուն
նախնւոյն մերոյ Հայկայ՝ Հայք»2։
Հայկը բնակություն է հաստատում
Հարքում՝ Հայրերի երկրում, իր
որդիներին ու թոռներին էլ կար
գում հայոց հողերի տիրակալ
ներ. Արամայիսին՝ Արմավիրում,
Արամանյակին՝ Արագածոտնում,
1 Մովսես Խորենացի, Պատմութիւն
Հայոց, Եր., 1991, էջ 31։
2 Նույն տեղում։

Շարային՝ Շիրակում, Գեղամին՝
Գեղարքուն իքում,
Գառնիկին՝
Գառնիում և այլն։ Այդպիսով, նա
իր ընդոծիններով՝ Հայկազուննե
րով է բնակեցնում ողջ Մեծ Հայ–
քը։
Հայկի աղերսը տիեզերքին
դրսևորվում է նախ նրա՝ ժա
մանակի աստված լինելու և իր
ուստրերի ու դուստրերի անուն
ներով տոմարի ամսանուննե
րը կոչելու իրողություններում,
որով ի հայտ է գալիս ազգածին
նախնի-տոմար
առնչությունը.

«Նաւասարդի, Հոռի, Սահմի և
Մեհեկի, Արեգ, Մարերի դստերք
էին Հայկին. Տրէ, Քաղոց, Արաց
և Հրոտից որդիք էին Հայկին,
իսկ Մարգաց և Հարաւանց, զոր
այժմ Ահկի կոչեն, այս ի գոր
ծոց անուանեցան զի ընդ այն
ժամանակս ամառնայինք Էին
սոքա»9։ Հայկյսւն տոմարը,
Ղևոնդ Ալիշանի հաշվարկների
համաձայն, սկսվում է մ.թ.ա.
2492 թվականից4։
Աստվածաշնչի
հայերեն
թարգմանությամբ վկայված է,
որ Հայկի անունով են կոչել երկ
նակամարի
ամենապայծառ
համաստեղություններից մեկը՝
Օրիոնը։ Հին հունական առաս–
պելաբանության մեջ Օրիոնը
նույնպիսի քաջ որսորդ էր, որպի–
3 Անան իա Շիրւսկացի, Տիեզերագի
տութիւն և տոմար, Եր., 1940, էջ 77։
4 Տոմարագիտությունից հայտնի է, որ
մ.թ. 428 թ. հայոց հին շարժական տո–
մարովնոր տարին՝ Նավասարդի 1-ը հա
մընկել է օգոստոսի 11-ին։ Համընկնումը
կրկնվում է 1460 տարին մեկ։ Այս տվյալը
ելակետ ընդունելով՝ «Հայկայ շրջանի»
սկիզբն ընդունվել է մ.թ. 428 թվականից
երկու բոլորաշրջան, այսինքն՝ երկու 1460
տարի առաջ (մ.թ. 428 - 2920 = մ.թ.ա.
2492), այն է՝ մ.թ.ա. 2492 թ. Նավասար
դի 1-ին, որն այղ թվականին, ըստ հուլ–
յան օրացույցի, համապատասխանում էր
օգոստոսի 11-ին։ Նշված հաշվարկների
հիման վրա Դ– Լկիշանը եզրակացրել է, որ
այս Փաստն իրավունք է տալիս «առանց
տարակուսանքի ընդունելու Հայկայ
շրջանին և մեր ազգութեան սկիզբը՝
Քրիստոսէ առաջ 2492 տարին և մեր ազ
գային գերագոյն տոնին համար օգոստո
սի 11» (Սկիշւսն Ղ., Յուշիկք հայրենեաց
հայոց, Վենետիկ, 1869, հ. Ա, էջ 95)։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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սին նետաձիգ Հայկն էր իր լայ
նալիճ աղեղով ու երեքթևյան նե
տով։ Սրանով իսկ երևան է գալիս
ազգածին նախնի-համաստեղու֊
թյուն կապը։
Ըստ որոշ աղբյուրների՝ Հայ
կի կերպարն աղերսվել է նաև
Հրատ - Մարս կարմիր մոլորա
կին, իսկ որպես ժամանակն անձ
նավորող կերպար՝ նա արևային
աստված էր, քանի որ արևածա
գով ու արևամուտով է հաշվարկ
վում երկրային ժամանակը։
Սեիսա

Սինտակա

ԱյնիւՈսւկ

Հայկ-Օրիոն համաստեղությունը

Հայկի արձանը Երևանում

«Արև», «Արեգակ» լուսատուի
անունը ունի «ար–» մասնիկը, որն
առկա է հայկական շատ անուն
ներում։
Ատ2. 2014
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«Արմենիւս» երկրանունը և պել է, և որի յուրաքանչյուր տողն
«արմեն» էթնանունը ծագում են աշխարհարարման մի հաջոր
հայոց երկրորդ ազգածին նախ դական փուլ է խորհրդանշում։
Տիեզերական
օվկիանոսի՝
նի հայկազուն Արւսմ/Արմենի
երկնային
ծիրանի
ծովի, երկ
անունից, որը Խորենացու վկայ
րային
տարերքի՝
եղեգնիկ
բույ
մամբ շատ քաջագործություններ
է կատարել և ընդարձակել է երկ սի ժայթքում-երկունքից ծնվում
րի սահմանները բոլոր կողմերից է արև-աչքերով, հուր-հերով ու
և որի անունով էլ « զա շխ ա րհս բոց՜մորուքով Վահագն աստ
մեր անուանեն ամենա յն ա զգք, վածը, որն սպանելու է խավարի
որպէս Յոյնք Արմէն, իսկ Պար խորհրդանիշ վիշապին ու կոչվե
լու է Վիշապաքաղ։ Սա լուսատու
սիկք և Ասորիք Արմէնիկք»5։
Արամը, ինչպես և Հայկը, Արևի՝ Խավարի դեմ ամենօրյա
արևային աստված էր, որի կեր պայքարի այլաբանական պատ
պարում արտացոլում է գտել կերն է։
Աովսես Խորենացին իր իսկ
ազգածին նախնի-արև/երկնա֊
ականջով
լսած Վահագնի ծնուն
յին լուսատու կապը։
դի
երգն
է
մեջբերում՝ փանդիռ
«Ար»–ը առկա է Հայկական
լեռնաշխարհի
բարձրագույն ների նվագակցությամբ կատար
գագաթի՝ ամենայն հայոց և բո ված.
Երկնէր երկին, երկնէր երկիր,
լոր քրիստոնյաների սուրբ լեռ
Երկնէր և ծովն ծիրանի,
Արարատի, նաև Արագած և Արա–
երկն ի ծովուն ուներ և զկարմրիկն
լեռ անուններում, որոնք ծագում
եղեգնիկ.
նաբանորեն աղերսվում են արև
Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,
ային մեռնող-հառնող աստված,
Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր,
հայկազուն Արային։ Գարնա
Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ
նային առաջին ամիսը՝ Արեգը,
պատանեկիկ.
որը նույնպես «արև/արեգակ»
Նա հուր հեր ունէր, ապա թէ բոց
իմաստն ունի, դարձյալ առնչվում
ունէր մօրուս
է Արայի կերպարին։
Եվ աչկունքն էին արեգակունք*
•

՝

՝

Արալեոը և Արագածը

Հայոց առասպելաբանության
մեջ պահպանվել է «Վահագնի
ծնունդը» երգը, որը հնագույն
հնդեվրոպական տիեզերածնա–
կան-աստվածածնական առաս–

Ղ. Ալիշանը, վկայակոչելով մի
հին վարդապետի, հիշատակում
է. «Ոմանք զարեգակն պաշտեցին
և Վահագն կոչեցին»7։ Վահագ–

6 Մովսես Խորենացի, Պատմութիւն
5 Մովսես Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, էջ 85-86։
Հայոց, էջ 42։
7 Սկիշւսն Ղ., Հին հաւատք կամ
4
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Վահագն֊վիշապաքաղը սպանում է
խավար-վիշւսպին

նի արևային բնույթը վկայվում
է ոչ միայն անվան մաս կազ
մող հնդեվրոպական «–ագնի»՝
«կրակ, արև» մասնիկով, այլև
հայ ազգագրական իրակա
նության մեջ պահպանված շատ
նյութերով, որոնցում Վահագն–
Վահեն նույն ինքը՝ արեգակն է։
Վան-Վասպուրականի ժողովուր
դը սովորություն ուներ հարսանե
կան արարողության հաջորդ օրը
առավոտ ծեգին նորապսակնե
րին հանելու տան կտուր կամ
որևէ այլ բարձր տեղ՝ այգը (էգը)
դիմավորելու։ Այս ծեսի վեր
ջում զույգին ուղեկցող ամուրի
երիտասարդների խումբը դիմում
էր արևին՝ Վահե կոչելով.
էգ բարև, այ է՛գ բարև,
էգն արևուն տանք բարև,
Տայ թագավորին շատ արև.
ՎահէՀ Վահէ* :
«Թագավորից»՝ փեսայից հե
տո նույնը ծիսերգը կատարվում
էր «թագուհու»՝ հարսի համար։
Հայաստանի ժայռապատ
կերներում Արևի, Լուսնի, աստ–
ղերի և համաստեղությունների
պատկերները հազարամյակնե
րի խորքից են գալիս և վկայում
են մեր հեռավոր նախնիների
տիեզերագիտական պւստկերւս–
ցումների մասին։
հեթանոսական կրօնք Հայոց, Վենետիկ Ս. Ղազար, 1895, էջ 86-87, 294։
8 Լալայեան Ե., Ազգագրական հանդէս,
Վասպուրական. –գիրք 20, Թիֆլքւս, 1910,
էջ 158։
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Հաճախ հանդիպող կեռխւս–
չերի և այծերի պատկերները
նույնպես արևային նշաններ են։
Վան-Վասպուրական աշխար
հը Արևի պաշտամունքի կա
րևոր կենտրոն էր։ Հայկական

մի ավանդազրույցի համաձայն՝
ոսկեհեր պատանի Արևը, որն
իր ոսկեհուռ կառքով անցնում է
երկնակամարով, գիշերը մտնում
է Վանա ծովակը՝ հանգստանա
լու։ Այնտեղ նրան դիմավորում ու

գուրգուրանքով են շրջապատում
Արևամայրն ու Արևաքույրերը,
որպեսզի լավ հանգստից հետո
առավոտ վաղ Արև-պատանին
նորից ելնի իր ամենօրյա պտույ
տը կատարելու։

էք
Արևը ժայռապատկերներում (մ.թ.ա. \Հ/–/// հազ.)
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ժողովրդական ավանդությու
նը պատմում է նաև, որ Արարա
տի գագաթն է այն վայրը, որտեղ
Արևն իր ցերեկվա պտույտի ըն
թացքում հանգիստ է առնում։

ված-աստվածուհիները, որոնց
անուններում առկա «արդի»
բառը նշանակում է «լուսատու,
աստղ»)9։

«Մհերի դուռը»

Մայրամուտն Արարատի գագաթին

Վանի թագավորության (Բիա–
ինիլի,
Արարատ/Ուրարտու,
մ.թ.ա. 9-7 դդ.) դիցարանում
նույնպես արևի պաշտամունքը
կարևոր դեր է կատարել։ Մհերի
Հալդի, Արուբանի, Թեյշեբա
դռան և այլ արձանագրություն
ներում հիշատակված գերագույն
եռյակի Խալդի և Շիվինի աստ–
վածներն արևային են եղել։ Խալ
դին բազմիցս պատկերվել է Արևի
խորհրդանիշ Առյուծի վրա կանգ
նած վեհափառ կերպարով, իսկ
Շիվինին՝ Արևի ճառագայթավոր
սկավառակի տեսքով։ Վանի թա
Կենաց Ծառ (Ոսկեբլուր՝ Երզնկա)
գավորությունում պաշտվել են
Լուսինը և Արեգակնային համա
Բիաինիփին հաջորդած Հայ
կարգի մոլորակները մարմնավո քի դիցարանում (մ.թ.ա. 6 - մ.թ.
րող Արդի՝ Փայլածու-Մերկուրի, 4 դդ.) նույնպես երկնային լուսա
Սարդի՝ Արուսյակ–Վեներա, Ծի– տուները և մոլորակները խորհր
նուարդի՝ Երևակ-Սատուրն և Շի– դանշող աստվածներ ու դիցու–
ելարդի (Մելարդի)՝ Լուսին աստ–
9Հմայակյան Ս., Վանի թագավորության
պետական կրոնը, Եր., 1990, էջ 48-50։
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հիներ են պաշտվել։ Գերագույն
աստված Արամազդի տիեզերա
կան խորհրդանիշն Արևն է հա
մարվել, իսկ Ծիածանը կոչվել է
Արամազդի գոտի։ Արամազդը
նաև Արեգակնային համակարգի
ամենամեծ մոլորակ Լուսնթագ–
Ցուպիտերի անձնավորումն էր։
Գերագույն դիցուհի, մայրու
թյան և պտղաբերության հովա
նավոր Անահիտը աղերսվել է
ոսկեգույն Արևի հետ և մեծարվել
Ոսկեհեր, Ոսկեհատ, Ոսկեծամ
մակդիրներով։ Նա՝ որպես ան
բիծ, անարատ դիցուհի և կանա
ցի սկիզբ, անձնավորել է ճերմա
կերես Լուսինը։
Սիրո աննման դիցուհի Աստ
ղիկը երկնակամարի ամենագե
ղեցիկ աստղ Արուսյակ-Վեներան
էր։ Արամազդի դպիր, երազա
հան ու երազացույց Տիրը Փայ–
լածու-Մերկուրին էր10։
Հայ առասպելաբանության
մեջ արտացոլում է գտել նաև
Ծիր Կւսթինը կամ Հւսրդագողի
ճամփան։ Անանիա Շիրակացին
պատմում է, թե ինչպես
ձմեռվա ցրտին հայոց նախնի
Վահագնը հարդ է գողանում
ասորիների նախնի Բարշամից
և, երկնքում թափթփելով ու հետք
թողնելով, բերում-հասցնում է իր
ժողովրդին, որից էլ«Հւսրդագողի
ճանապարհ» անունն է ծագել11։
10 Հին հայոց աստվածների մասին
մանրամասն տես՝ ՏՅթո^&ս Ր.Ա,
ՈՕ\թԱ01Լ13Ւ10Ա16
^Ոե1ե|
ՅթԱՈհ.–
ձթւսոհօօո Յւ՜հօւ՜թՅՓսո ս Փօոեւաօթ, 17,
Տբ., 1991,0.59-161.

11 Անանիա Շիրակացի, Տիեզերա–
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Աստղիկի արձանիկը
(մ.թ.ա. 30 թ., Արտաշատ)

յով՝ թռցնելով նախ նորապսակ
զույգին՝ վերջինիս պտղաբերու
թյունն ապահովելու նպատակով։
Հեթանոս Հայաստանում ողջ Մե
հեկան ամիսը նվիրված է եղել
Արևի աստված Միհրին և հենց
նրա անունով է այդպես կոչվել,
իսկ Մեհեկանի 14-ը Միհր-Արևի
ծննդյան օրն է եղել։
Քրիստոնեությունն ընդունե
լուց հետո տոնը վերանվանվել է
Տեառնընդառաջ և կապվել մա
նուկ Հիսուսի Տւսճարընծայման
հետ։ Հիսուս Քրիստոսը նույնպես
ընկալվել է որպես լույս և արև,
ինչն առավել ակնառու է հայոց
միջնադարյան հոգևոր երգե
րում՝ շարականներում և արևա
գալի երգերում։
Հույն պատմիչ Քսենոփոնն իր
«Անաբասիս» երկում հիշատա
կում է, որ միհրական տոներին
Հայաստանում Արևի աստծուն
մեծ քանակությամբ մտրուկներ
զոհաբերելու սովորույթ կար, և
ինքն էլ իր ձին է տալիս գյուղա
պետին՝ որպես զոհաբերում։ Հել
լենիստական
դարաշրջանում
Միհրի անունը համադրվել է
Ապոլոն-Հելիոսի և հրաբխային
կրակի աստված Վուլկանոսի
անունների հետ։

Հայաստանն ըստ Ստրաբոնի (մ.թ.ա. 30թ.)

տաճարը վերականգնվել է 1966–
76 թթ.։ Արևի այս հոյակերտ տա
ճարի 24 սյուները խորհրդան
շում են օրվա ժամերը։ Տաճարի
ներսում կա Արևը խորհրդանշող
կրակարան։

Գառնու տաճարը
Ծիր Կաթին, ժայռապատկեր (Սևսարի
երկնադիտարան, մ.թ.ա. /V–/// հազ.)

Երկնքին ու տիեզերքին առնչ
վող բոլոր պատկերացումնե
րի առանցքում, անշուշտ, Արևի
պաշտամունքն է եղել, որի արձա
գանքները մինչև մեր օրերն են
հասել։ Հին հայոց ազգագրական
իրականությունից Տրնդեզի տո
նակատարությունը, որ հիմա էլ
նշվում է Մեհեկան-ւիետրվարի
14-ին, դրա վառ վկայությունն է։
Տոնը խորհրդանշում է Արևի մո
գական վերածնունդը ձմռան
ցրտերից հետո, որին նպաստե
լու համար ժողովուրդը խարույկ
է վառում ու թռչում կրակի վրւս–

յքյ
Ձիու որմնանկար (երերունի)

Արևային է նաև Հայաստա
նում պահպանված միակ հեթա
նոսական տաճարը Գւսռնիում,
որը կառուցվել է մ.թ.ա. 77 թ.։
1679 թ. երկրաշարժից ավերված

Կոմագենեի դամբարանը, որ
Հայկական Տավրոսի Նեմրութ
լեռան վրա կառուցել է Անւոիո–
քոս Ա Երվանդունի թագավորը
մ.թ.ա. 40 թ., արևապաշտության
ևս մի սրբավայր է։ Արամազդի,
Վահագնի, Միհրի, Կոմագենեի
դիցուհու, իր՝ Անտիոքոսի, ինչ
պես և արքայական իշխանու
թյան խորհրդանիշներ առյուծի
և արծվի վեհաշուք արձանները,
50 մ բարձրությամբ արհեստա
կան բլրի արևելյան և արևմտյան
լանջերին բազմած, կարծես
հսկում են սիրելի լուսատուի ըն
թացքը երկնակամարում՝ արևա
ծագից մինչև արևամուտ12։

գիտութիւն և տոմար, Ա, 7, էջ 292-302։

Առաքելյան Բ.Ն., Ակնարկներ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Կոմագենեի սրբավայրը

Հեթանոս հայոց դիցաբա
նության և ւսռասպելաբանու–
թյան մեջ արտացոլում են գտել
տիեզերքի վերաբերյալ նրանց
պատկերացումները և գիտե
լիքները։ Մեր հեռավոր նախնի
ներին, ինչպես և Հին աշխարհի
մյուս զարգացած ժողովուրդնե
ր ն , հայտնի են եղել Արեգակ
նային համակարգի անզեն
աչքով տեսանեւհ հինգ մո|ո–

րակները՝ Փայլածու– Մերկուրին,
Արուսյակ-Վեներան, Հրատ-Մար֊
սը, Լուսնթագ-Յուպիտերը, Երև–
ակ-Սատուռնը, որոնցից յուրա
քանչյուրին դիցաբանության մեջ
կերպավորել է որևէ աստված
կամ աստվածուհի։ Մ.թ.ա. 111-1
հազ. ընթացքում ձևավորված
դիցարաններում պաշտվել են
ինչպես աստղաւից երկնքում
երևացող այս մոլորակները, այն–

Հին Հայաստանի արվեստի պատմության,
Եր., 1976, էջ 20-24։
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պես էլ Արևը, Լուսինը, Ծիր Կա–
թինը, Հայկ /Օրիոն/ համաստե
ղությունը։
Երկնային մարմիններն ու լու
սատուներն անձնավորող աստ–
վածների ու դիցուհիների պաշ
տամունքներում դրսևորվել են
հին հայոց տիեզերական պատ
կերացումները, դիցաբանության
և տիեզերագիտության միահյու
սումը նրանց ընկալումներում։

I *

Ի ԴԵՊ

ՄԱՐԴԿՈՒԹՅՈՒՆԸ Ծ ԵՐԱ ՆՈՒՄ է*
Երկրի բնակչությունն արագ
ծերանում է, և սա առավելհստակ
նկատելի է ճապոնիայում։ Դեռ
1984 թ. ճապոնական հասարա
կությունն ամենաերիտասարդն
էր զարգացած երկրների շար
քում, իսկ 2005-ին այն վերածվեց
ամենատարեց հասարակության։
Շուտով ճապոնիան կդառնա
աշխարհի առաջին երկիրը, որ
տեղ բնակչության մեծ մասը 50
տարեկանից մեծ է։ Սա մասամբ
կապված է առողջապահության
շատ արդյունավետ համակարգի
հետ. կանանց կյանքի սպասվե
լիք տևողությունը կազմում է 86
տարի, տղամարդկանցը՝
79 տարի։ Բացի այդ՝ ինչ
պես զարգացած երկրնե
րի մեծ մասում, այստեղ ևս
կրճատվել է ծնելիությունը։
Բնակչության թվաքանա–
կը պահպանելու համար
մանկածնության տարիքի
յուրաքանչյուր կին պետք է
ունենա միջին հաշվով 2,1
երեխա, իսկ ճապոնիայում
այդ ցուցանիշը ընդամենը
1,2 է։
ճապոնիայի ուղով են
ընթանում նաև մյուս երկր–
ները։ 19 երկրներում՝ Սին–
գապուրից մինչև Իսլանդիա,
կյանքի սպասվելիք տևողությու
նը մոտեցել է 80 տարուն։ Մարդ
կության գոյության ընթացքում
65 տարեկանի հասած բոլոր
մարդկանց կեսն ապրում է այ
սօր։ Ամբողջ աշխարհի կանայք
ունեն կրկնակի պակաս երեխա
ներ, քան նրանց մայրերի սերուն
դը։ ճապոնիայում, Ֆրանսիայում
և Գերմանիայում յուրաքանչյուր
թոշակառուի թոշակն առաջա
նում է գրեթե 2 աշխատողների
հարկերից։
Իտալիայում այդ ցուցանիշը
հասել է 1,3-ի և շարունակում է
նվազել։ Ռուսաստանում այդ ցու
ցանիշը 1,28 է։
Մյուս կողմից, մ|ւթե վատ է, որ
՚«Ւ1յ^ յ Ս աԱՅհե», 1Տ|10, 2010.

մարդիկ ավելի երկար են ապրում,
ուստի կարող են ավելի երկար
հոգալ իրենց և ազգականների
մասին, օգուտ բերել մյուսներին,
կյանքով ուրախանալ։ Միլիոնա
վոր տարեցներ, որոնք գործունյա
են և ունեն կենսական ու մասնա
գիտական հարուստ փորձ, ավե
լի շուտ հասարակության պաշար
են, քան բեռ։ Ի դեպ, թոշակի այն
տարիքը, որ ընդունված է շատ
երկրներում՝ 65 տարեկանը,
XIX դ. 80-ականներին սահմանել
է Օտտո ֆոն Բիսմարկը՝ մշակե
լով օրենք պատերազմի վետե
րանների թոշակի մասին։ Նա

հիմնվում էր վիճակագրության
վրա. գերմանացի պաշտոնաթող
զինվորները, որպես կանոն, 65
տարուց ավելի չէին ապրում։
հ դեպ, արդեն մեր օրերում,
նույն Գերմանիայում կյանքն ինքն
անցկացրեց մի հետաքրքիր
փորձ։ Մինչև երկրի վերամիավո
րումը ԳԴՀ-ի նորածին տղաների
կյանքի սպասվելիք տևողությու
նը 3 տարով, իսկ աղջիկներինը
2 տարով քիչ էր, քան ԳՖՀ-ում։
Անցավ 20 տարի, և Գերմանիա
յի արևելյան ու արևմտյան հատ
վածների այդ տարբերությունը
նվազեց տղամարդկանց համար՝
մինչև 1 տարի 4 ամիս, կանանց
համար՝ մինչև 3 ամիս։ Այս փաս
տը կապում են երկրի արևելյան
մասի վրա արևմտյան առողջա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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պահության համակարգի տա
րածման հետ։
Երբեմն ասում են, որ աշխա
տանքային կոլեկտիվում տարեց
ների մեծ թիվը հիմնարկը դարձ
նում է ավելի պահպանողական,
նվազ ընկալունակ նորարարու
թյունների հանդեպ։ Իրականում
այն
կազմակերպությունները,
որտեղ տարեցներն ավելի շատ
են, հաճախ ավելի արդյունա
վետ են։ Տնտեսագիտության մեջ
դա հայտնի է որպես «Հորնդալի
երևույթ»՝ շվեդական պողպա
տաձուլական ընկերության անու
նով, որտեղ 15 տարի շարունակ
աշխատանքի արտադ
րողականությունն աճել
է առանց լրացուցիչ
կապիտալ
ներդրում
ների կամ տեխնոլոգի
այի փոփոխության, այլ
միայն
անձնակազմի
հասունանալու և փորձ
ձեռք բերելու հաշվին։
Անշուշտ, տարեցների
շարքում կան անաշ
խատունակներ, որոնք
մշտական հոգածության
կարիք ունեն, բայց եվրո
պական երկրներում այդ
պիսի մի մարդու հասնում
է 19 գործունյա, մրցունակ և ինք
նուրույն թոշակառու։
Եթե XX դարը եղել է երիտա
սարդության դար, ապա XXI-ը
լինելու է ծերերի դար։ Հնարավոր
է, մարդկությունը դառնա ավե
լի իմաստուն, թեկուզ բնապահ
պանական իմաստով։ Երիտա
սարդները սիրում են դեն նետել
հաճախ միանգամայն աշխա
տունակ «հնոտիք» և ձեռք բերել
նոր իրեր, որոնց արտադրման
համար պահանջվում են ավելի
ու ավելի շատ միջոցներ։ Ծերերի
համար ավելի հաճելի են սովո
րական պարագաները, հագուս
տը, հին, բայց հուսալի ժամացույ
ցը, կենցաղային իրերը, ամուր,
տասնամյակների փորձությունն
անցած կահույքը։
Ւվշ2. 2014
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ՒՆՆԱ ՉԵՐՆԵՑԿԱՅԱ

ՕԵՐ ԿՆՈՋ
ԱՐԿԱօԱՎԵՊԸ

ւրագրող (Սանկտ Պետերբուրգ)

Այսօր «Տիկին Տյուսո» ւսնվանանիշով թանգարան
ներ կան աշխարհի գրեթե բոլոր խոշոր կենտրոններում՝
Լոնդոնում և Ամստերդամում, Բեռլինում և Վիեննայում,
Հոնկոնգում և Տոկիոյում, Նյու-Ցորքում։ Կրկնակների
հռչակավոր թանգարանի վերջին մասնաճյուղը բացվել
է 2012 թ. Սիդնեյում, իսկ աշխարհում հաշվվում է շուրջ
15 թանգարան, որոնք կոչվում են առաջին քանդակնե
րն ստեղծողի պանծալի անվամբ։ Ամեն օր զբոսաշրջիկ
ները հիանում են մոմե քանդակներով, որոնք նման են
իրենց բնօրինակներին՝ հանրահայտ քաղաքական
գործիչներին և դերասաններին, որոնց հաճախորդնե
րի մեծամասնությունը երբևէ «կենդանի» չի տեսել։ Սուր
զգացողությունների սիրահարները կարող են այցելել
«սարսափի սենյակ», որտեղ մեկ տանիքի տակ հավաք
վել են հեղափոխության զոհեր, դահիճներ, մոլագարներ
և այլ վայրիվերո անձնավորություններ։ Մոմի մեջ հավեր
ժացրած բռնության և սպանության տեսարանները բա
վական տարօրինակ տեսք ունեն մյուս սրահների համե
մատությամբ, որտեղ հյուրերին հանդիպում են անշարժ
շվարցենեգերները, ֆրանսիական լյուդովիկոսները և
նույնիսկ Բարաք Օբաման՝ իր օսլայած ճերմակափայլ
ժպիտով։ Միևնույն ժամանակ «սարսափի սենյակները»
կազմում են տիկին Տյուսոյի թանգարանի բաժանմունք
ների գրեթե կեսը։ Եվ այլ կերպ չէր կարող լինել, երբ դահ
ճի դուստրը, որը բանտարկվել էր Բաստիլում և հանել էր
Մարատի դեմքի հետմահու դիմակը, որոշել էր ստեղծել
թանգարան։
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Կոմանդանտեի
տաբատը
ժամանակակից քա ղա քա 
կան գործիչները և բեմի վար
պետները պատիվ են համա
րում կեցվածք ընդունել տիկին
Տյուսոյի թանգարանների քա ն
դակագործների առջև, մոմե
նմանակի հայտնվելը թանգա
րանում ճանաչված լինելու նշան
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է համարվում։ 1989 թ. Լոնդոնի
թանգարանի աշխատակիցները
դիմեցին ՖիդելԿաստրոյին անհ
րաժեշտ չափումներ վերցնելու
խնդրանքով, և կոմանդանտեն
սիրով համաձայնեց։ Սակայն
այդ հանդիպումը ձգձգվեց 10
տարի։ Այդ ամբողջ ժամանակ
քանդակագործները համբերա
տար սպասում էին, թե երբ վեր
ջապես կուբացի հեղափոխակա
նը մի ազատ ժամ կգտնի։ Բանն
այն է, որ թանգարանի աշխա
տակիցները հետևում են մի
խիստ կանոնի։ Եթե մոմե քա ն

դակը պատկերում է ներկայումս
ապրող մարդու, ուրեմն նմանու
թյունը բնօրինակի հետ պետք
է լինի անթերի, ընդհուպ մինչև
ամենաաննշմար մանրամասնե–
րը։ հ վերջո, Ֆիդել Կաստրոյին
արդյունքն անչափ գոհացրեց, և
նա նույնիսկ նմանակին նվիրեց
իր սեփական տաբատն ու ճտքա
վոր կոշիկները։ Անշուշտ, Կաստ–
րոյի նմանակները կան թանգա
րանի բոլոր բաժանմունքներում,
իսկ թե դրանցից որ մեկն է կրում
կոմանդանտեի տաբատը, գբո–
սաշրջիկների համար այդպես էլ
հանելուկ է մնում։
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Առեղծվածային
ծագում
Թանգարանային
գործի
ապագա լեգենդի մանկությունը
պատված է այնքան առեղծված
ներով, որ դարեր անց դժվարա
նում ես հասկանալ, թե ինչ է եղել
իրականում և ինչ է վերագրվել
տիկնոջ կենսագրությանը՝ չա
փազանց զգայուն երկրպագու
ների մեղքով։
Ըստ պաշտոնական վարկա
ծի՝ Աննա Մարիա Գրոսհոլցը (այս
է տիկին Տյուսոյի օրիորդական
ազգանունը), ծնվել է 1761 թ.

Ւվշ2. 2014

11

ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ստրասբուրգում։ Նրա ծնողներն
էին էլզասցի սպա Յոզեֆ Գրոս–
հոլցը և շվեյցւսրուհի Աննա Մա–
րիա Վալտերը։ Աղջկան այդպես
էլ չհաջողվեց տեսնել հարա
զատ հորը, քանի որ նա զոհվել
էր Յոթնամյա պատերազմում՝
դստեր ծննդից ոչ շատ առաջ։
Աննա Մարիա Վալտերը, մնա
լով առանց ամուսնու, սկսում է
փնտրել ապրուստի միջոցներ և
շուտով երեխաների հետ տեղա
փոխվում է Բեռն։ Այնտեղ նա որ
պես տնտեսուհի աշխատանքի է
ընդունվում Ֆիլիպ Վիլհելմ Կուր–
տիուսի մոտ։ Բժշկի աշխատան
քը Կուրտիուսի համար եկամտա
բեր էր, սակայն իրականում դա
չէր նրա կիրքը։ Մի օր էլ բժիշկը
որոշում է մոմից ծեփել անատո–
միական կրկնօրինակներ, այնու
հետև անցնում դիմաքանդակնե
րին և անգամ ամբողջ հասակով
մեկ քանդակներին, իսկ 1765 թ.
այնպես է տարվում նոր գործով,
որ տեղափոխվում է Փարիզ՝ թող
նելով բժշկությունը և հիմնելով իր
մոմե քանդակների արվեստանո
ցը։ 1767 թ. նրան են միանում եր
կու Աննա Մարիաները՝ մայրը և
դուստրը։ Մայրը շարունակում է
տնտեսուհու գործը, իսկ դուստրն
անսպասելի հետաքրքրություն
12

ցուցաբերում ծեփելու նկատ
մամբ և կամաց-կամաց սկսում է
սովորել մոմե քանդակներ պատ
րաստելու արվեստը։
Սակայն
հավաստիության
հավակնող տասնյակ այլ կեն
սագրականներ բոլորովին այլ
մանրամասներ են հայտնում
Մարիայի մանկության վերաբե
րյալ։ Որոշ հետազոտողներ հա
մոզված են, որ Մարիայի հայրը
իրականում դահիճների տոհմից
էր, անզիջում խառնվածքի տեր
մի մարդ և խմիչքի սիրահար։ Մի
անգամ թունդ վեճի պահին, Ան
նա Մարիա Վալտերը ամուսնուն
բացահայտում է սարսափելի
գաղտնիքը՝ այն, որ իրականում
Մարիայի հայրը ոչ թե նա է, այլ
մեկ ուրիշ տղամարդ։ Խստա
սիրտ եղջերակրի դեմքին և ոչ մի
մկան չիցնցվում։ Առանց մի խոսք
ասելու՝ նա տանից վռնդում է և
կնոջը, և դստերը։ Մի որոշ ժա
մանակ գոյատևելով ապրուստի
պատահական միջոցներով՝ Ան
նա Մարիա Վալտերը վերջապես
գտնում է իր հովանավորին և սի
րեկանին՝ ի դեմս Ֆիլիպ Կուրտի–
ուսի։ Այդ մարդը տիրապետում
էր բացառիկ մասնագիտության՝
ինքն իրեն կոչում էր անատո–
միագետ և ինքնամոռացության
չափ սիրում էր մոմե քանդակներ
պատրաստել։ Ասում են՝ Ֆիլիպ
Կուրտիուսը չափազանց հանրա
հայտ է դարձել այն պատճառով,
որ կարողացել է հմտորեն հա
ճոյանալ իր հաճախորդներին՝
փոքրացնելով նրանց արձաննե
րի քթերը, մեծացնելով՝ աչքերը,
ուղղելով՝ ցցված ականջները։
Նրան օգնում էր դեռատի Մարի–
ան, որը ժամանակի ընթացքում
իր վարպետությամբ նույնիսկ
գերազանցեց ուսուցչին։
Սա թերևս Մարիայի կենսագ
րության ամենադաժան տարբե
րակներից մեկն է, սակայն կան
նաև մի քանի միջանկյալները։
Մեկ այլ աղբյուրի համաձայն՝ Ֆ.
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Կուրտիուսը եղելէ կրտսեր Մարի
այի հորեղբայրը, որը հյուրընկա
լել է իր տանը Մարիային և մորը,
երբ վերջինս անհայտ պատճառ
ներով մնացել է առանց ամուս
նու և ապրուստի միջոցների։ Այդ
ամենի հետ մեկտեղ Կուրտիու–
սը նաև գործող բժիշկ էր՝ հրա
պուրված ոչ միայն մոմե արձան
ներ ծեփելով, այլ ավելի շուտ՝
պատմությամբ.
դասագրքերի
հիման վրա նա վերարտադրել է
ճակատամարտի տեսարաններ։

Ամեն դեպքում դեռահաս
Մարիայի հրապուրվելը մո
մե արձաններով սկիզբ է առել
հենց Կուրտիուսի արվեստանո
ցում՝ անկախ նրանից, թե ինչ
ազգակցական կապ կար նրանց
միջև։ Սկզբում Մարիային վա
խեցնում էին տարօրինակ մոմե
արձանները, նրա ժամանակա
կից հետազոտողներից մեկը
նույնիսկ ենթադրել է, թե Մւսրի–
ան տառապել է աուտոմւստո–
նոֆոբիայով՝ հազվադեպ հոգե
կան խանգարմամբ, կապված
մարդկանց
կրկնօրինակների
ներշնչած վախի հետ։ Գտնում
են նույնիսկ այդ վախի պատճա
ռը՝ իբր Մարիայի դահիճ հայրը
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տուն վերադառնալով պատմում
էր, թե այդ օրը ում է ուղարկել
այն աշխարհ, և դեո. կատակին
տալով վախեցնում տպավորվող
աղջկան սարսափելի պատմու
թյուններով հանգուցյալների հո
գիների մասին, որոնք ոչ մի տեղ
էլ չեն համբառնում, այլ գիշերնե
րը թափառում են՝ հետամտելով,
թե ումից կարելի է վրեժխնդիր
լինել իրենց մահվան համար։
Զարմանալի չէ, որ մոմե անշարժ
արձանները Մարիայի աչքին
երևում էին այդ զոհերի տեսքով։
Սակայն Կուրտիուսին հաջողվել
է ոչ միայն մտքափոխ անել, այլև
ծեփելու հանդեպ այնքան հրա
պույր ներշնչելնրան, որ Մարիան
հասկացել է. դա իր կոչումն է։
Կուրտիուսն իր փոքրիկ աշա
կերտուհու համար հորինել նույ
նիսկ մի յուրօրինակ թերապև
տիկ խաղ. երբ հաճախորդը
գալիս էր նրա մոտ կեցվածք
ընդունելու, Մարիան պետք է ու
շադիր զններ նրա արտաքինի
ա ռա նձնա հա տ կությունները,
ապա վերարտադրեր դրանք իր
հիշողությամբ նախ թղթի վրա,
այնուհետև անցնելով մոմին։ Երբ
Մարիային հաջողվում էր արձա
նը զգալիորեն նմանեցնել բնօ–

րինակին, նրան թույլատրում էին
իր ցանկությամբ քանդակել որևէ
տիկնիկ կամ կենդանի։ Մինչ
նրանց հանդիպումը, Կուրտիուսի
արհեստանոցում արդեն իսկ հա
վաքվել էին մեծ քանակությամբ
տարբեր չափերի մոմե մանեկեն
ներ։ Շուտով նրա հավաքածուն
համալրվում է Մարիայի քա նդա 
կած մոմե խաղալիքներով, աղջ
կան այնքան լավ էր հաջողվում
կատարել Կուրտիուսի հանձնա
րարությունները, որ նրան պար
բերաբար հնարավորություն էր
տրվում քանդակել նաև իր ու
զածը։ Ավե|ի ուշ, հիշողությամբ
քանդակելը պետք եկավ, երբ նա
մանրամասն վերհիշեց Մարւս–
տին սպանող Շարլոտա Կորդեի
դիմագծերը։ Հանկարծ Մարիան
հասկացավ, այդ կնոջ կերպա
րանքը «զոհից անջատ»՝ ինքնին
ոչ մի արժեք չունի։ Այդպիսով
նրա անձնական հավաքածուն
համալրվեց առաջին շարժուն
տեսարանով՝ Կորդեի և Մարա֊
տի մասնակցությամբ։ ժամանա
կի ընթացքում «սյուժետային»
քանդակներն ավելի շատ դար
ձան։

հրմշտոց, որի արդյունքում զոհ
վեց 139 մարդ։ Նրանց թաղեցին
սուրբ Մադլենի գերեզմանոցում,
իսկ միապետների կյանքը շա
րունակեց ընթանալ իր հունով։
Մարի Անտուանետը նույնիսկ չէր
էլ կարող պատկերացնել, որ եր
կու տասնամյակ անց այդտեղ
կհայտնվի իր սեփական մարմի
նը, իսկ հետմահու դիմակը կհա
նի Մարիա Տյուսոն, որն արդեն
հայտնի քանդակագործուհի էր
հեղափոխականների շրջանում
և որի համար սովորական էր
դառնալու հանգուցյալների հետ
տարվող աշխատանքը։

Թռիչք և
անկում
1770 թ. սկզբին ամբողջ
Ֆրանսիան համակված էր բերկ
րանքի զգացումներով։ Ֆրանսի
այի թագավոր Լյուդովիկոս XVI–
ի և դքսուհի Մարի Անտուանետ
միջև ամուսնական պայմանագ
րի ստորագրումը խոստանում
էր ճոխ հարսանիք և համատա
րած զվարճություններ։ Սակայն
տոնն առանց զոհերի չանցավ։
Թագավորի հաշվին գինի խմե
լու հավաքված ամբոխի մեջ
հանկարծ պայթեցին հրավա
ռության հրթիռները։ Սկսվեց
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Սակայն այն ժամանակ՝ XVIII
դարի 70-ականներ ին, Մարի
ան հեռու էր մահվան մասին
մտածելուց։ Կուրտիուսի սրա
հի հաճախորդները գնալով
ավե(ի շատ էին ուշադրություն
դարձնում աղջկան։ Նա, հիրա
վի. գեղեցկությամբ չէր փայլում,
սակայն տակավին դեռահաս՝
ապշեցնում էր իր քանդակելու
տաղանդով։ Սովորելով մշակել
անհնազանդ մոմը՝ Մարիան
աստիճանաբար սովորում էր Ա
նկարել, Ա կարել ու պատրաստել
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կեղծամներ։ Շուտովնա ր ՜ 5- ՜՜՝
Կուրտիուսի գլխավոր
նականը, իսկ սրահ ավ
լի շատ են հաճախում
անվանի մարդիկ։
Մի անգամ, 1778 թ.,
ուսուցիչը
Մարիայի
հետ մեկնում է կեր
պավորման
սեան
սի, որ Բոն փողոցում
էր, և որտեղ ապրում
էր Վոլտերը՝ իր ժա
մանակաշրջանի խո–
շորագույն լուսւսվո–
րիչ-փիլիսոփաներից
մեկը։ Մարիան առա
ջին անգամ ինքնու
րույն
կերպավորեց
դիմակը,
Կուրտիու–
սը երբևէ այդպիսի
լուրջ
աշխատանք
նրան չէր հանձնւս–
րարել։ Ով կմտածեր,
որ շուտով նրանք մի
ակ տերը կդառնան
այդ հազվադեպ կի–
սանդրու, որը ստեղծ
վել էր Վոլտերի կենդանության
օրոք։ Սեանսից երկու ամիս անց
Վոլտերը մահացավ, իսկ Կուր–
տիուսը նրա ծեփածոն զետեղեց
ցուցանմուշների նախասրահում։
Հաճախորդները զգալիորեն
ավելացան... Աստիճանաբար
վարպետների համբավը հա
սավ միապետական շրջաննե
րին։ 1779 թ. Աննա Մարիային
հրավիրեցին արքունիք. Ելի–
զավետան՝ Լյուդովիկոս ճ\/1–ի
քույրը, ցանկացել էր սովորել
արձանագործության արվես
տը։ Մարիային ընտրելը պա
տահական չեղավ, մի անգամ,
այցելելով Կուրտիուսի սրահը՝
միապետն այնպես է հիացել
իր մոմե կրկնակը պատրաս
տելու արվեստով, որ արձա
նին անմիջապես շնորհում է
իր անձնական համազգեստը
և շքանշանը։ Հազիվ թե մի–
ապետների ընտանիքի որևէ
14

անդամ երբև է հաջողության հա
սած լիներ քանդակագործության
ասպարեզում։ Փոխարենը Մա
րիան ամրապնդեց իր սոցիալա
կան դիրքը և դեռ ավելին՝ ձեռք
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՜Լ՜՛----ավականաչափ եկամուտ
ւմուր կապեր արքունի–
սմ։ Սակայն այն, ինչը
երկար ժամանակ ձեռն
տու էր քանդակագոր
ծուհին, շատ շուտով
դուրս եկավ հենց իր
դեմ։ Թագավորական
ընտանիքի
մահա–
պատժից հետո Մարի
ային բանտարկեցին
Բաստիլում՝ իբրև մի
ապետական շրջան
ներին մոտ անձնավո
րության։ Նրան փրկեց
իր ոչ ազնվատոհմ ծա
գումը։ Մի քանի ամիս
տևող ծանր սպասում
ներից հետո նախ Մա
րիային
սափրեցին
մահապատժի համար,
իսկ հետո հանկարծ
ազատ արձակեցին և
թույլ տվեցին վերա
դառնալ արվեստա
նոց։
Կյանքը
հարկա
վոր էր սկսել զրոյից, երկիրը
հեղափոխության մեջ էր, և նոր
իշխանության ներկայացուցիչ
ներն արվեստով գրեթե չէին հե
տաքրքրվում։ Սակայն քանդա–
կագործուհուն հաջողվեց ելք
գտնելնաև այս իրավիճակից։
Բանն այն է, որ դեռ ավե
լի վաղ Կուրտիուսը նրան էր
հանձնել ֆինանսական բոլոր
փաստաթղթղերի կարգավո
րումը, թույլ էր տվել կապեր
հաստատել մոմի, կտորի և
բնական մազեր վաճառող
ների հետ։ Հեղափոխության
տարիներին Մարիան չէր քա շ
վում դահիճներին դիմելուց՝
մազեր ձեռք բերելու համար։
Այդ բարիքից նրանք այնքան
ունեին, որքան ուզես, այնպիսի
արագությամբ էին մարդկանց
գլխատում, որ նախկինում
արհամարհված այդ մասնա
գիտության ներկայացուցիչնե–
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րին այժմ համարձակ կարելի էր
համարել առաջընթացի դեմքեր։
Մինչև ձերբակալումը Մարիան
գլխի էր ընկել, որ մոմի անբնա
կան գունատությունը կարելի է
քողարկել խելացի և ճիշտ լուսա
վորությամբ, իսկ տաղավարի ոչ
այնքան մեծ տարածքը կարելի է
ընդարձակել հայելիների տեսո
ղական պատրանքով։

Թագավորնե
րից դեպի հե
ղափոխական
ներ

հա րկա վոր
էր վերսկսել,
և այդ ժամա
նակ Մարիան
մ տ ա դր վեց
իր
ծառա
յությունները
ա ռա ջա րկել
նոր իշխանու
թյուններին։
Դեռևս
կա սկա ծվե
լով թագա–
վորա կան
շր ջ ա ն ն ե ր ի
հետ կապեր
մեջ, Մարիան հանդգնեց գնալ
Ռոբեսպիերի մոտ։ Վերջինս բա
րյացակամորեն և, կարելի է
ասել, ուրախությամբ կատարեց
կեցվածք ընդունելու խնդրանքը։
Հեղափոխական ահաբեկչությու
նը ոգեշնչողի մոմե կերպարան
քը հայտնվեց Կուրտիուսի պատ
կերասրահում։ Համաձայնեցին
բնորդ դառնալնաև այլ հեղափո
խականներ, իսկ Մարիան աստի
ճանաբար յուրային դարձավ նոր
շրջապատում։ Ավաղ, այս ամենը
չազատեց նրան կյանքը կորցնե
լու սարսափից, երազում հաճախ
տանջում էին մղձավանջները՝
մահապատժի նախօրեին սառը
սուրը դիպչում է իր գլխին և մա
զերի հյուսքը թափվում է բանտի

*

հատակին։ 1793 թ. հուլիսի 13–
ին արվեստանոցի դուռը ցնցվեց
համառ թակոցներից։ Բանալով
դուռը՝ Մարիան սոսկումից քար
կտրեց, կանգնած էին սպա
ռազեն զինվորները, որոնք ըն
թերցեցին հրամանը։ Կասկած
չմնաց՝ որոշել են հետաձգված
մահապատիժն ի կատար ածել...
Շշմած Մարիան միանգամից
չհասկացավ, թե ինչու են իրեն
առաջարկում հետը վերցնել
աշխատանքի գործիքները, երբ
կառափնարան պետք է գնար։
Սակայն, հնազանդ հետևելով
պահակախմբին, նա ի վերջո
գլխի ընկավ, որ ոչ ոք չի պատ
րաստվում իրեն մահապատժի
ենթարկել։ Մարիային տարան
Մարատի տուն։ Ֆրանսիական
հեղափոխության առաջնորդը
պառկած էր լոգարանում՝ արյան
մեջ կորած։ Աղջիկը պետք է հա
ներ Մարատի հետմահու դիմա
կը։ Զոհված զինակիցների և
թշնամիների հիշատակն այս
ձևով հավերժացնելը շատ տա
րածված էր ֆրանսիական հեղա
փոխականների շրջանում, որոնք
բարձր էին գնահատում Մարիա
յի հմտությունը։ Հետզհետե նա,
առաջինների թվում այցելելով
հանցագործության վայր՝ համ
բերատար մոմե բաղադրությունն
էր հպում անվանի հանգուցյալ
ների դեմքերին։

1789 թ. հուլիսի 14-ին վրա հա
սավ Կուրտիուսի բարգավաճող
բիզնեսի վախճանը։ Կատաղած
ամբոխը գրավեց Բաստիլը, ձեր
բակալվեց թագավորական ըն
տանիքը, իսկ այն անձինք, որոնք
թեկուզ թեթևակի առնչություններ
ունեին արքունիքի հետ՝ ընկան
կասկածի տակ։ Ազատ արձակ
վելուց հետո Մարիան դեռ երկար
ժամանակ ապրում էր սարսա
փի մեջ՝ այն սպասումով, որ հե
ղափոխականները դեռ կարող
են մտքները փոխել։ Բայց գործը
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Լքելով
Ֆրանսիան
Մարիայի կարիերան կրկին
սկսեց շեշտակիորեն բարձրա
նալ, սակայն ինչպես ամեն մի
կին, նա պարզապես ընտա
նեկան երջանկություն էր ցա
նկանում, որը փորձեց գտնել
տաղանդավոր ճարտարագետ
Ֆրանսուա Տյուսոյի գրկում։
1794 թ. մահանում է Ֆիլիպ
Կուրտիուսը։ Նա իր արվեստա
նոցը և ողջ հավաքածուն կտա–
կել էր Մարիային՝ համոզված
լինելով, որ վերջինս կշարունա
կի իրենց ընդհանուր գործը և
կկարողանա պահպանել այն,
ինչ ստեղծվել էր տասնամյակնե
րի ընթացքում։ Արվեստանոցի և
պատկերասրահի լիիրավ տնօ
րենը դառնալուց հետո, թեթևա
ցած հոգով Մարիան պսակվում
է՝ հուսալով երկար և երջանիկ
կյանք։ Ավաղ, այդ հույսերը չէին
արդարանալու։
Տյուսոների առաջին դուստրը
մահացավ դեռևս մանուկ հա
սակում, ավելի ուշ ծնվեցին Մա
րիայի երկու որդիները։ Երեխա
ների աշխարհ գալը Մարիային

բոլորովին էլ տնային տնտեսու
հի չդարձրեց, հակառակը, այն
զգացումը, որ որդիները կարող
են շարունակել իր նվիրական
գործը, անդադրում տիկնոջը հա
մակում էր ուժով և եռանդով։
Սակայն ամուսնուն խորթ էին
Մարիայի ձգտումները։ Ավելին՝
նրա համար այդ ամենը նշանա
կություն չուներ, կլանված իր գոր
ծերով՝ նա քիչ էր ուշադրություն
դարձնում կնոջն ու երեխաներին։
Ֆրանսուա Տյուսոն թուլություն ու
ներ ալկոհոլի հանդեպ, տարված
էր խաղամոլությամբ, և նրա այդ
բուռն հակումները լուրջ ճեղք էին
առաջացնում ընտանեկան բյու
ջեում, որ հիմնականում բաղկա
ցած էր Մարիայի վաստակած
միջոցներից։ Այդպիսի ամու
սինը հպարտ քանդակագոր
ծուհին ամենևին էլ պետք չէր։
Անհաջող ամուսնությունից որ
պես հուշ պահելով միայն Տյուսո
ազգանունը՝ 1802 թ. նա մեկնում
է Բրիտանիա, որպեսզի իր գործը
շարունակի նոր աւիերում։ Մա
րիա Տյուսոն փախչում էր ոչ մի
այն իր ընտանեկան կյանքի հի
շողություններից, այլև ընչաքաղց
ֆրանսիական կառավարությու
նից։ Մի գեղեցիկ օր պետական
այրերը որոշեցին, որ արվեստը
պետք է պատկանի ժողովրդին
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և մտադրվեցին ազգայնացնել
Տյուսոյի
պատկերասրահը։
Ձգտելով պահպանել իր քրտնա
ջան աշխատանքով ստեղծ
ված արձանները՝ Մարիան
դրանք բեռնեց նավի վրա՝ դուրս
պրծացնելով ֆրանսիացի պաշ
տոնյաների ճանկերից։ Ֆրանսի
այից հեռանալիս տիկինն իր հետ
տարավ Փարիզի գլխավոր դահ
ճի հանձնարարական նամակը՝
ուղղված էդինբուրգի իր գոր
ծընկերոջը։ Գրության հեղինակը
կոչ էր անում աջակցել Մարիա
յին իր աշխատանքում, մասնա
վորապես թույլատրել հետմահու
դիմակներ հանել և օգտագործել
մահապատիժ կրածների մազե
րը՝ նոր արձանների համար։

Ամեն ինչ
սկզբից
Լոնդոնյան Բեյքըր սթրիթ
փողոցը, որ աղմկոտ Մերիլեբոն
կենտրոնական շրջանում է, առա
վել հայտնի է սուր սյուժետային
գրականության սիրահարներին,
հենց այնտեղ գոյություն չունեցող
թիվ 221 տանն էր Արթուր Կոնան
Դոյլը բնակեցրել մասնավոր խու–
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զարկու Շերլոկ Հոլմսին։ Հանրւս–
ճանւսչ խուզարկուին նվիրված
թանգարանը բացվել է 1ՑՑ0 թ.,
սակայն նախկինում էլ Բեյքըր
լյթրիթը լեփ՜լեցուն էր տարբեր
ազգության զբոսաշրջիկներով։
Բանն այն է, որ 1835 թ. Մարիա
յի զավակները վերջապես հա
մոզեցին նրան կազմակերպել
արձանների առաջին մշտական
ցուցահանդեսը։
Հարազատ Ֆրանսիա Մարի
ան այդպես էլ չվերադարձավ՝
գերադասելով աշխատել անգլի
ական ափերում, առավել ևս, նրա
մտավախությունները, թե անգլի
ացիների մեջ հավաքածուի հե
տաքրքրություն չի առաջացնի,
անհիմն դուրս եկան։ Մահվանից
քիչ առաջ Մարիա Տյուսոն կազ
մել էր կտակ, որի համաձայն,
բոլոր արձանները պետք է մնա
յին Լոնդոնում։ Ընդսմին՝ տիկ
նոջ կենսագրության անգլիական
շրջանն ամենևին էլ անամպ չէր,
իսկ առաջին լուրջ անհաջողու
թյունը հասել էր արդեն 1804 թ.։
Խորտակվեց այն նավը, որը մո
մե հավաքածուն տեղափոխում
էր Մեծ Բրիտանիայի մի շրջա
նից մյուսը, ջրի տակ անցավ այն
ամենը, ինչ Մարիան ստեղծել էր
երկար տարիներ։
Սակայն Մարիա Տյուսոն շուտ
հանձնվողներից չէր և, որ կարև
որ է, աչքի էր ընկնում առանձնա
հատուկ զգուշությամբ։ Տիկինը
երբեք չէր ոչնչացնում ձուլածո
ները, իսկ դրանք, բարեբախտա
բար, մնացել էին մյուս նավի
վրա։ Ի վերջո, հավաքածուն
ամբողջությամբ վերականգնվեց,
և շուրջ երեսուն տարի չափչփում
էր բրիտանական տարածքները,
մինչև որ հիմնական հանգրվան
գտա վ Բեյքըր սթրիթում։ Իսկ որ
պեսզի ուրախացնի անգլիա
ցիներին, տիկին Տյուսոն դիմեց
նրանց երկրի պատմությանը։
Յուրւսքանչ|ուր
ցուցահանդե
սի շրջան բացվում էր անցյալի

հայտնի գործիչների՝ Ոիչւսրդ
Մռյուծասրտի, Հենրի ճ\/11–ի, Մա
րիա Ստյուարտի և Մարիա Թյու–
դորի, Կրոմվելի, Ոտլթըր Սքոթի,
Կարտուշի, լորդ Բայրոնի, սըր
Նելսոնի նոր ծեփված արձաննե
րով։

Ֆյուրերն
ապակու տակ

լոգիայով։ Քաղաքական գործի
չը ժամանակ առ ժամանակ իս
կապես թոքերն օդ է հավաքում,
իսկ հետո կամացուկ արտաշն
չում։ Ասում են՝ դա բավական
սահմռկեցուցիչ տեսարան է։
Եթե հաշվի առնենք թանգա
րանի սարսափի սենյակի յու–
րօրինակությունը, ապա բանն
առանց միջադեպի չէր կարող
մնալ։ Այսպես՝ նշանավոր հավա
տաքննիչ Թոմաս Տորկվեմադայի
արձանն ստիպված եղան տեղա–

Երբ 1850 թ. տի
կին Տյուսոն վախ
ճանվեց, նրա գոր–
ծը շարունակեցին
իր հետնորդները՝
անընդհատ
կա
տ ա րե լա գ ո ր ծե 
լով կաղապարելու
արվեստը։ Աստի
ճանաբար արձան
ներն
սկսեցին
շարժվել և նույնիսկ
«շնչել». օրինակ՝
Ուինսթըն Չերչիլի
արձանը, որ պատ
րաստվել էր 2000
թ. հատուկ տեխնո
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Զբոսաշրջիկների շրջանում
անփոփոխ հռչակ են վայելում
գործող և նախկին քաղաքական
գործիչների արձանները, որպի–
սիք են՝ Վլադիմիր Պուտինը, Բա
րաք Օբաման, Ֆիդել Կաստրոն։
Իսկ ինքը՝ տիկին Տյուսոն
նշանավորների շարքում պատ
վավոր տեղ է զբաղեցնում և
ամենևին չի շտապում հայտնվել
պահեստայինների մեջ։ Կորա
ցած սևազգեստ տատիկն այն
քան էլ չի երևում բարետես և թե–
թևակի հագնված երգչուհիների
շրջապատում, բայց նա կարիք
չունի չափից դուրս ուշադրու
թյան, նա վաստակել է իր տեղը
պատմության մեջ՝ սկիզբ դնելով
վիթխարի մի գործի, որը կոչված
է ապրելու թեկուզև այն պատճա
ռով, որ մարդկությանը կուռքեր
են հարկավոր։

Թարգմանությունը՝
Մարի Մարգարյանի
Թարգմանված է "Շ6Փ67հե16
Ա376թԱՅՈե1՛՛ պարբերականի
2014 թ. թիվ 1-ից, որոշ կրճատում
ներով

Փոխել լոնդոնյւսն թանգարանի
պահուստարան այն բանից հե
տո, երբ այցելուներից մի շատ
զգայուն կին իրեն վատ զգաց։
Ինչ էր եղել, մոմե Թոմասը պար
զապես նրա ուսին էր դրել կացի
նը բռնած իր ձեռքը...
Թանգարանի կյանքում հատ
կապես թեժ պահ եղավ, երբ
1948 թ. նրա մասնագետները
պատրաստեցին Ադոլֆ Հի ալե
րի արձանը։ Պատկերասրահի
շուրջ սկսվեց մի իսկական իրա
րանցում։ Մեկը պահանջում էր
հեռացնել ֆյուրերին, քանի որ
նա արժանի չէր դրվելու թանգա
րանում, մյուսը՝ պնդում, որ Հիտ–
լերը պատմական դեմք է, և նրա
մոմե արձանի ներկայությունը
պարզապես փորձ է՝ պահպանե
լու պատմությունը սերունդների
համար։ Մրձանը բազմիցս փոր
<|ձ

ձեցին այլանդակել՝ վրան ձվեր
նետելով, ներկ շաղ տալով, հետ
չքաշվեցին անգամ այրելու ցան
կությունից, ինչի հետևանքով
այրվեց պատկերասրահի գրեթե
մի ամբողջ հարկ։ Այդ տհաճ մի
ջադեպից հետո Հիտլերին տե–
ղափոխեցին հրակայուն ապա
կու ներքո։
Նույն ճակատագիրն էր սպա
սում Ցասիր Արաֆաթի նմանա
կին, որը հայտնվեց թանգարա
նի նյույորքյան մասնաճյուղում։
Պաղեստինյան
առաջնորդի
հակառակորդները նամակ գրե
ցին քաղաքային վարչությանը՝
խնդրելով աչքից հեռու կորցնել
արձանը, և նույնիսկ 6 ժամանոց
ցույց անցկացրին թանգարանի
շենքի մոտ, սակայն բողոքողնե
րի ձայներն այդպես էլ տեղ չհա
սան։
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ՄԱՆԿԻԿՆԵՐԸ ԼԱ ԼԻՍ
ԵՆ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎՈՎ
Գերմանիայի Վյուրցբուրգ քա 
ղաքի համալսարանի մի խումբ
հոգեբաններ ձայնագրել են
երեքից մինչև հինգ օրական 60
նորածինների ճիչը Գերմանիա–
յում և Ֆրանսիայում։ Այնուհետև
ձայնագրությունն ուսումնասիրել
են համակարգչի օգնությամբ,
որը ներկայացնում է ձայնե
րի սպեկտրագիրը։ Ստացված
գծապատկերներից երևում է, որ
գերմանացի մանկիկներն սկսում
են ճչալ բարձր և ուժգին նոտա
ներից, ապա աստիճանաբար
իջեցնում են ճիչի հաճախությու
նը և ուժգնությունը։ Ֆրանսիացի
նորածինները, ընդհակառակը՝
ցածր հաճախությունից և ուժգ
նությունից անցնում են բարձրի։
Աշխատության հեղինակներն
այս արդյունքները բացատրում
են այն հանգամանքով, որ մոր
արգանդում երեխան լսում է մայ
րենի լեզուն և իր ճիչի միջոցով
նմանակում է առոգանության
ա ռա նձնա հա տ կությունները։
Հայտնի է, որ ֆրանսիացինե
րը տոնը բարձրացնում են նա
խադասության վերջում և շեշտը
դնում են բառավերջում։ Գերմա
ներենում շեշտը դնում են հիմնա
կանում բւսռասկզբում։

ԽԵՑԵՂԵՆԸ ԴԱՆԴԱՂ
է ԽՈՆԱՎԱՆՈՒՄ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
ՀԱՐԿԱՎՈՐ է ՆԿԱՐԵԼ

Մանչեսթրի (Մեծ Բրիտանիա)
համալսարանի քիմիկոս Մոյրա
Ուիլսոնը հին խեցեղենի տարի
քը որոշելու համար առաջար
կել է նոր եղանակ։ Պարզվում է,
որ թրծումից և սառչելուց հետո
հանքանյութը, որից բաղկացած է
խեցեղենը, սկսում է դանդաղ խո
նավանալ (հիդրիտանալ)՝ իրեն
միացնելով օդի խոնավությունը։
Խոնավացած
հանքանյութում
առկա ջրի քանակով կարելի է
որոշել, թե երբ է թրծվել նմու
շը։ 2.000-ամյա աղյուսների և
անոթների տարիքը որոշելու այլ
եղանակների ուսումնասիրությու
նը ցույց է տվել նոր մեթոդիկայի
բարձր ճշգրտությունը։

Հաճախ նիստերի մասնակից
ները, ձևացնելով թե գրառումներ
են կատարում, իրականում ինչ–
որ բան են նկարում նոթատետ–
րում։ Մեծ Բրիտանիւսյի Պլիմուտ
քաղաքի համալսարանի հոգե
բանները հայտնաբերել են, որ
այդ «խզբզանքները» օգնում են
հիշել զեկույցների բովանդակու
թյունը։
Գիտափորձի 40 մասնակից
ներ լսում են անհետաքրքիր
տեքստի ձայնագրություն, որը
կարդացվում էր միալար ձայնով։
Մասնակիցների կեսին խնդրել
են պարզապես լսել այն, մյուս
կեսին՝ նկարել թղթի վյոա ցան
կացած բան։ Հետո ստուգել են,
թե որքանով են փորձի մաս
նակիցները հիշում տեքստում
հնչած 8 անձնանունները և 8
աշխարհագրական անվանում
ները։ Պարզվել է, որ նկարողնե
րի արդյունքները 29%-ով ավելի
լավն են, քան պարզապես լսող–
ներինը։ Հավանաբար, նկարելը
ոչ թե շեղում է ուշադրությունը,
ինչպես կարելի է ենթադրել՝ այլ
նպաստում է դրա կենտրոնաց
մանը։
"1-13X10 Ս աԱՅհե՛՛, Ա շ , 2010.
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ՍԼԱՎԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղի
դոցենտ, ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտությունների թեկնածու
Գիտական հետաքրքրասիրությունների
ոլորտը՝ հեղուկների և գազերի
մեխանիկա, օդերևութաբանություն,
աստղագիտություն

Մթնոլորտային
երևույթ
ները դեռևս պարունակում են
շատ գաղտնիքներ, որոնց բա
ցահայտումը կարող է ունե
նալ գիտական, կիրառական և
ճանաչողական նշանակություն։
Մթնոլորտային
տեղումներից
անձրևի և ձյան գոյացումն ու
կազմավորումը ներկայումս ու
նեն ընդունված գիտական բա
ցատրություն, սակայն նույնը չի
կարելի ասել կարկուտի և բան
ջարբուսուկի
(խոսակցական
լեզվում՝ խշրիկի) դեպքում։ Կար
կուտի պատճառւսծ վնասները՝
հատկապես
գյուղատնտեսու
թյանը, քաջ հայտնի են, ուստի
դրանք նվազագույնի հասցնելու
արդյունավետ միջոցներ գտնելու
համար անհրաժեշտ է պարզել
դրա առաջացման պատճառը։
Կարկուտի և բանջարբուսու
կի գոյացման և աճի վերաբերյալ
տեսակետները խիստ հակասու
թյան մեջ են նրանց կառուցված
քի մասին առկա պատկերացում
ների հետ։ Այս հակասություններն
20
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էլ հիմք ընդունելով, ներկա
յացվող հոդվածում տրվում են
կարկուտի և բանջարբուսուկի
գոյացման սկզբունքորեն նոր
մոտեցումներ և մոդելներ։ Ըստ
առաջարկվող մոդելի՝ կարկուտի
գոյացումը հետևանք է ամպե
րի բարձր լիցքավորվածության,
իսկ բանջարբուսուկի գոյացումը
պայմանավորված է գերհագե
ցած ամպերում հզոր կոնվեկտիվ
հոսքերի կամ ձայնային ալիքնե
րի ազդեցությամբ ցածր ճնշման
բշտիկների առաջացումով (այս
երևույթն անվանում են կավիտա–
ցիա)։
Կարկուտի գոյացումը։ Կար
կուտի առաջացման և աճի
ժամանակակից մեկնաբանու–
թյունները ոչ միայն լուրջ հա
կասության մեջ են դրանց կա
ռուցվածքի հետ, այլև, ինչը որ
ամենակարևորն է, բոլորովին
հաշվի չեն առնում կարկտաբեր
ամպերի խիստ լիցքավորված լի
նելը։

ՖԻԶԻԿԱ

Նկ.1 Կարկտահատիկի կառուցվածքը
1.սառցե միջուկ, 2. փափուկ շերտեր

Ամենատարածված տեսակե
տի համաձայն՝ կարկուտը գոյա
նում է հետևյալ կերպ։ Ինչ-որ
ձևով ամպերում գոյանում է սա–
ռույցի միկրոբյուրեղ, որը սառն
ամպերում մրրկային շարժման
ընթացքում կատարելով վերըն
թաց և վայրընթաց շարժումներ՝
պատվում է սառույցի շերտե
րով և աճելով՝ վերածվում կար
կտահատիկի։ Ընդ որում ուշադ
րության է արժանի այն փաստը,
որ բուն սառցե միկրոբյուրեղի
առաջացումը դեռևս հիմնավոր
ված չէ։ Սակայն, ինչպես երևում
է կարկուտի կտրվածքը պատկե
րող նկարից (նկ. 1), այն ունի բա
վականաչափ խոշոր սառցե մի
ջուկ՝ ձ տրամագծով և նոր միայն
այն պատող փափուկ շերտեր։
Ակնհայտ է, որ սառցե միջուկը
(միջին չափի կարկտահատիկի
համար Ժ&5 մմ) ամենևին չէր կա
րող առաջանալ ամպերում սառ
ցե բյուրեղի մրրկային շարժման
արդյունքում։ Հետևաբար, ըստ
գոյություն ունեցող տեսակետի,
կարկտահատիկը պետք է կազմ
ված լիներ միայն փափուկ շեր
տերից, այսինքն՝ սառցե խոշոր
միջուկ այն չի կարող ունենալ։
Հանրահայտ է նաև, որ կարկ
տաբեր ամպերն ուղեկցվում են
հզոր ամպրոպներով, իսկ դա
նշանակում է, որ դրանցում կու
տակված են մեծ լիցքեր։ Դիտար
կումները փաստում են, որ կար

կուտի տեղումների 60% դեպքում
մեկ ժամվա ընթացքում տեղի են
ունենում մոտ 100 ամպրոպա
յին պարպումներ։ Սակայն ամե–
նահետաքրքրականն այն է, որ
գոյություն ունեցող տեսակետում
ամպերի
լիցքավորվածությու–
նը, որպես կարկուտի գոյացման
վրա ազդող գործոն, ընդհանրա
պես հաշվի չի առնվում։
Ներկայացվող տեսակետում,
կարկուտի առաջացման հիմ
քում դրվում է հենց ամպերի
բարձր լիցքավորվածությունը։
Նման եզրահանգման հիմնական
պատճառը նախ այն է, որ կար
կուտն ուղեկցվում է հզոր ամպ
րոպներով և երկրորդը՝ որ դրա
կառուցվածքը հակասության մեջ
է կարկուտի առաջացման գոյու
թյուն ունեցող տեսակետի հետ։
Այժմ ներկայացնենք կարկու
տի գոյացման սկզբունքորեն նոր
մոդելը։ Ակնհայտ է, որ ամպե
րում կաթիլներն առաջանում են
մանրակաթիլների
միաձուլու
մից, որոնք նաև լիցք կրողներ
են։ Ուստի, առաջացած կաթիլի
էլեկտրական լիցքը հավասար է
մանրակաթիլների լիցքերի գու
մարին։ Ենթադրենք՝ մանրակա
թիլն ունի ^ շառավիղ և զ լիցք։
Այդ դեպքում ո մանրակաթիլների
միաձուլումից առաջացած կաթի
լի շառավիղը՝ & =բ\քո, իսկ
գումարային լիցքը՝

Զ =ոզ\
Քանի որ յուրաքանչյուր ման
րակաթիլի էլեկտրական լիցքերի
մակերևութային
խտությունը
հավասար է նրա լիցքի հարա
բերությանը մակերևույթի մա
կերեսին՝
զ/Հ70՞2 , ապա
գոյացած կաթիլի լիցքերի մակե
րևութային խտությունը կլինի

ոզ
= \քո֊ Գ..շ ՜
Խ ճ 2 4ոՋ2

( 1)

Այսինքն՝ կաթիլի լիցքի մա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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կերևութային խտությունը Հ/ո
անգամ մեծ է, քան մանրակա–
թիլինը։ Իսկ դա նշանակում է, որ
գնդային մակերևույթով բաշխ
ված լիցքերի էլեկտրոստատիկ
դաշտի լարվածությունը կաթի
լում կտրուկ աճում է՝ մանրակա
թիլում դաշտի լարվածության
համեմատ։ Քանի որ լիցքերը կա
թիլում բաշխվում են արտաքին
մակերևույթով, ապա կուլոնյան
ուժերը ձգտում են հեռացնել կա–
թհՕ1 լիցքավորված շերտը (նկ.
2)։ Դրան հակազդում է ջրի կա
թիլի մակերևութային լարվածու
թյունը։

Նկ. 2 Կուլոնյան վանողության ուժերի
բաշխումը։ Բ-ը տվյալ կետում ազդող
կուլոնյան ուժն է։

Սակայն նորանոր մանրա
կաթիլների միացումը կաթի
լին բերում է լիցքերի խտության
աճի, և երբ այդ խտությունը
գերազանցում է որոշակի կրի
տիկական արժեքը, կուլոնյան ու
ժերը հաղթահարում են մակերև
ութային լարվածության ուժերը։
Տեղի է ունենում կաթիլի արտա
քին շերտի ակնթարթային հեռա
ցում (ադիաբատ ընդարձակում),
որն էլ բերում է կարկտահատիկի
սառցե միջուկի գոյացման։
Հիշենք հետևյալ դասական
խնդիրը։ Եթե փակ անոթում ու
նենք տ զանգվածով ջուր 0 °0
ջերմաստիճանում, և անոթից օդն
արագ հեռացվում է, ապա ջրի
զանգվածի 87% –ը վերածվում
է սառույցի։ Նկատի ունենալով
նաև, որ սառույցի խտությունը
մոտ 10%-ով փոքր է ջրի խտու
թյունից, կարելի է ասել, որ կա–
Ւվշ2. 2014
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թիլը գրեթե ամբողջությամբ
կվերածվի սառույցի։ Հետագա
յում կարկուտի կարծր սառցե մի–
ջուկը, շարժվելով ամպերի մեջ,
պատվում է լրացուցիչ ւիաւիուկ
շերտերով, և գոյանում է մեր
գիտեցած կարկուտը։
Որոշակի գնահատումներ կա
տարելու նպատակով օգտվենք
մոդելի մաթեմատիկական նկա
րագրությունից։ 0. շառավղով
գնդային մակերևույթով բաշխ
ված նույնանուն լիցքերն իրար
վանում են։ Կարելի է ասել, որ
կուլոնյան վանողության ուժերը
ձգտում են մեծացնել գնդի շա
ռավիղը։ Սա համարժեք է «բա
ցասական» ճնշման առաջաց
ման, որը ձգտում է ընդարձակել
կաթիլը։ Հասկանալի է, որ այն,
լինելով պայմանավորված լից
քերի փոխազդեցությամբ, կլինի
համեմատական գնդի լիցքի քա 
ռակուսուն՝ (Բ֊ն և հակադարձ
համեմատական գնդի շառավ–
ղին՝ 1/ճ2 մեծությանը։ ճշգրիտ
հաշվարկներին համաձայն՝ կու–
լոնյան փոխազդեցությամբ պայ
մանավորված ճնշումը՝
Զ2

32ո2Ջ*Տո

(2)

որտեղ տ0=8,85.10՜12Կլ2/ևմ2 մե
ծությունն էլեկտրական հաս
տատունն է։ Կուլոնյան վանո–
ղությամբ
պայմանավորված
ընդարձակմանը խոչընդոտում
են ջրի մակերևութային լարվա
ծության ուժերը, որոնց ստեղծած
ճնշումը տրվում է
2ծ

Բ =հ

(3)

բանաձևով, որտեղ ծ –ն ջրի
մակերևութային լարվածությունն
է։ (2) և (3) բանաձևերից որոշենք
կաթիլի լիցքի 0Օ սահմանային
արժեքը, որից մեծ արժեքի
դեպքում կաթիլի արտաքին
շերտն արագ կվերանա.
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Օօ = 87սֆ0օՈ3:
Գնահատելով կաթիլի լիցքի
սահմանային արժեքը 11= 2,5 մմ
= 2,5ճ10"3մ շառավղով կաթիլի
համար 0 °0 ջերմաստիճանում,
երբ ծ = 0,075 Ն/մ, կստանանք՝
<20 =2,6x10֊* Կլ։
Քանի որ կաթիւի արտաքին
շերտը գործնականում հեռանում
է ակնթարթորեն, ապա կաթիլք
չի հասցնում ջերմափոխանա
կության մեջ մտնել շրջապատի
հետ, այսինքն՝ արտաքին շեր
տի հեռացման պրոցեսն ւսդիւս–
բատ է։ Ուստի, օգտվելով ւսդիւս–
բատ պրոցեսի հավասարումից՝
կարող ենք որոշել կաթիլի ներ–
սում ջերմաստիճանը՝ կախ
ված հեռացված թաղանթի հաս
տությունից։ Այսպես, օրինակ,
որպեսզի Տ= 2,5 մմ շառավղով
կաթիլում ջերմաստիճան 0 °0–ից
ընկնի մինչև - 41 °Շ, հեռաց
վող
արտաքին
թաղանթի
հաստությունը պետք է կազմի
ընդամենը 0,3 մմ։
Այսպիսով, ամպերում ման
րակաթիլներից կաթիլի առա
ջացումը հանգեցնում է այն բա
նին, որ կաթիլի էլեկտրական
լիցքի մակերևութային արժեքը
գերազանցում է տվյալ շառավղի
համար ստացվող <20կրիտիկա
կան արժեքը, և տեղի է ունենում
արտաքին թաղանթի կտրուկ հե
ռացում, այսինքն՝ ադիաբատ ըն
դարձակում, որի հետևանքով էլ
առաջանում է կարկտահատակի
սառցե միջուկը։ Հարկ էնշելնաև,
որ հաճախ կարկտահատակի
արտաքին տեսքն անհամատե
ղելի է դրա գոյացման հայտնի
մոդելի հետ։ Այսպես, օրինակ,
2002 թ. Շիրակում տեղացել է
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սովորականից շատ անգամ մեծ
չափերի և, որ ամենատարօրի
նակն է, անցքավոր կարկուտ։
Իսկ առաջարկվող մոդելի շրջա
նակներում այդ փաստը լրիվ բա
ցատրելի է։

Բանջարբուսուկի գոյացումը։
Շարադրենք
բանջարբուսու
կի գոյացման սկզբունքորեն
նոր մեխանիզմը։ Գոյություն ու
նեցող ընդհանուր տեսակետի
համաձայն՝
բանջարբուսուկի
գոյացումը նույնպես կապվում է
սառցե միկրոբյուրեղների հետ
և այն ներկայացվում է որպես
ձյան տարատեսակ։ Այն երբեմն
համարում են նաև կարկուտի
տարատեսակ։ Սակայն, ինչ
պես ցույց կտանք ստորև, բան
ջարբուսուկն առնչություն չունի
ոչ ձյան և ոչ էլ կարկուտի հետ։
Բանջարբուսուկը
սովորաբար
լինում է տափակավուն կամ կո
նաձև և կազմված է փոքրիկ սառ
ցե գնդիկներից , որոնց տրամա
գիծը 1 մմ-ի կարգի է։ Ինչպես
հայտնի է, բանջարբուսուկն ունի
փոքր խտություն՝ 0,1-5-0,2 գ/սմ3 ,
որը սակայն 10-Տ-20 անգամ մեծ
է, քան ձյան խտությունը՝ 0,01
գ/սմ3։ Հետևաբար՝ բանջարբու
սուկի ձյան տարատեսակ լինե
լը բացառվում է։ Մյուս կողմից,
բանջարբուսուկը
կարկուտի
տարատեսակ համարելը նույն
պես սխալ է, քանի որ կարկուտի
խտությունը 0,9 գ/սմ3 է, որը 4–ւ9
անգամ մեծ է բանջարբուսուկի
խտությունից։ Ուրեմն՝ բանջար
բուսուկը չի կարող առաջանալ
նաև կարկուտի նման։ Այսպիսով,
բանջարբուսուկը ոչ ձյուն է և ոչ
էլ կարկուտ, այն ունի գոյացման
յուրահատուկ մեխանիզմ։
Բանջարբուսուկն ունի հատի
կավոր կառուցվածք և կազմված
է փոքր չափերի գնդաձև հատիկ
ներից։ Սրանց միջին տրամագիծը
5 մմ է, իսկ ամենախոշորներինը՝
10-^15 մմ։ Բանջարբուսուկը կազ
մող մանրագնդիկները թեև հա–

ՖԻԶԻԿԱ
մեմատաբւսր ամուր են, սակայն
փոքր խտության հետևանքով
դրանք ամբողջական սառույց
չեն կարող համարվել։ Այս պա
րադոքսը պետք է ունենա որևէ
բացատրություն։
Հեշտորեն
ապացուցվում է, որ այն միջհա–
տիկային դատարկությունների
արդյունք չէ։ Մնում է միակ բա
ցատրությունը՝ հատիկները ոչ
թե ամբողջական սառույց են,
այլ սնամեջ գնդիկներ։ Հաշվի
առնելով հենց այս հանգաման
քը՝ բանջարբուսուկի գոյաց
ման հիմքում դրվում է ամպերի
ներգանգվածային տիրույթում
բշտիկների առաջացման երևույ
թը, որի պատճառ կարող են լի
նել ինչպես ձայնային ալիքները,
այնպես էլ մրրկային շարժում
ները։ Կավիտացիայի արդյուն
քում առաջացած ցածր ճնշման
և ցածր ջերմաստիճանային խո
ռոչներում՝ բշտիկներում, ման
րակաթիլներն ադիաբատորեն
ընդարձակվում են (փքվում են),
և դրանցում տեղի է ունենում ջեր
մաստիճանի անկում։ Որոշակի
կրիտիկական ճնշման դեպքում,
մանրահատիկները, չհասցնելով
պայթել՝ սառչում են և վերած
վում սնամեջ սառցե գնդիկների։
Սառցե գնդիկների առաջացման
հետևանքով խոռոչների ցածր
ճնշման կավիտացիոն էներգիան
մնում է դրանց ներսում և ման
րագնդիկներով լցված խոռոչի
ու արտաքին միջավայրի ճնշում
ների տարբերությունը հասնում
է նվազագույնի։ Այնուհետև կա

վիտացիոն խոռոչներն ամպերի
մրրկային շարժման հետևանքով
«պատռվում» են։ Այդ ժամանակ
մանրագնդիկները բոլոր կող
մերից սլանում են դեպի խզման
կետ և հավաքվելով՝ գոյացնում
են բանջարբուսուկը։
Ընդ որում, երբ միմյանց բախ
վում են երկու բշտիկ, առաջա
նում է տափակավուն բանջար
բուսուկ (նկ.3ա), իսկ երբ բշտիկը

30-5-40 մ/վ արագություններով։
Այս երևույթը նմանեցնելով գլա
նում մխոցի շարժման հետ, կա
րելի է փաստել, որ ամպերում
ներզանգվածային հոսքերը բե
րում են նոսրացման ալիքների,
որոնց հետևանքը կավիտացիա
յի երևույթն է։ Բանջարբուսուկա–
յին տեղումներն ունեն հետևյալ
օրինաչափությունը։ Նախ տե
ղում է շատ նվազ քանակ, որին

խզվում է կոշտ մասնիկի (ամպե
րում առկա փոշեհատիկների)
հարվածից՝ կոնաձև բանջարբու
սուկ (նկ.3բ)։
Հատուկ նշենք, որ կո
նաձև բանջարբուսուկներ կա
րող են առաջանալ միայն այս
ճանապարհով։ Իսկ այդպիսի
հնարավորություն կարկուտի և
ձյան գոյություն ունեցող մոդելը
չի տալիս։
Բանջարբուսուկը հիմնակա
նում տեղում է տարվա անցու
մային եղանակներին (վաղ
գարնանը և աշնանը), երբ հողի
մակերևույթը տաք է , իսկ ամպե
րը՝ սառը։ Այդ պատճառով էլ
առաջանում են հզոր ուղղաձիգ
հոսքեր՝ մեծ՝ 20-5-25 մ/վ և անգամ

հաջորդում է շատ առատ տե
ղում, այնուհետև կրկին տեղում է
առատորեն, և դա կրկնվում է մի
քանի անգամ։ Սա նշանակում է,
որ բանջարբուսուկի առաջացու
մը կարելի է կապել նաև ձայնա
յին ալիքների հետևանքով առա
ջացող կավիտացիայի հետ։
Հարկ է նշել, որ առաջարկ
ված մեխանիզմի շրջանակնե
րում կարելի է բացատրել նաև
մանրամաղ անձրևի առեղծվա
ծը։ Այն դեպքում, երբ կավիտա
ցիոն բշտիկներում ճնշումը շատ
փոքր է կրիտիկականից, նրանց
ներսում մանրակաթիլները ոչ թե
փքվում են, այլ պայթելով՝ բա
ժանվում են մասերի, և տեղում է
մանրամաղ անձրև։
Բնության մեջ, առանց բա
ցառության, գործում է պատճա–
ռա-հետևանքային կապը, հե
տևաբար, պարզելով կարկուտի
գոյացման ստույգ մեխանիզմը,
առավել արդյունավետորեն կա
րող ենք պայքարել դրա դեմ։
Հ. Գ.
Հոդվածում կարկուտի և բան
ջարբուսուկի առաջացման մեխա
նիզմների վերաբերյալ գնահատա
կանները խմբագրությունն ընդունում
է որոշակի վերապահումներով։

Նկ.Յ Բանջարբուսուկների առաջացման սխեման
ա. տափակավուն հատիկ, որն առաջանում է երկու
բշտիկների բախումից,
բ. կոնաձև հատիկ, որն առաջանում է բշտիկի և
փոշեհատիկի բախումից։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Ի ԴԵՊ
Ամենապատւսնի
հակերը
հայտնաբերվել է ԱՄՆ Վիրջինիա
նահանգում։ Երրորդ դասարանի
Ց-ամյա աշակերտն իր տան
համակարգչից ներխուժել է իր
դպրոցի համակարգչային ցանց
և սկսել է այնտեղ փոփոխել
դասացուցակներն ու աշակերտ
ների ցանկը։
Վերջին 70 տարվա ընթաց
քում մարդկանց եղունգներն
ավելի արագ են աճում, պնդում
են ամերիկացի մարդաբանները,
որոնք արդեն տասնամյակներ
շարունակ չաւիում են այդ գոր
ծընթացի արագությունը։ 1938 թ.
ձեռքի բթամատի եղունգի աճի
միջին արագությունը կազմել է
ամսական 3 մմ, իսկ մեր ժա
մանակներում՝ 3,55 մմ։ Դրա

բացատրությունը հետևյալն է.
եղունգները կազմված են սպի
տակուցային նյութից՝ կերատի
նից, իսկ վերջին տասնամյակնե
րի ընթացքում մեր սնունդն ավելի
հարուստ է սպիտակուցներով։
Ոտքերի եղունգներն ավելի դան
դաղ են աճում, քան ձեոքերինը,
բայց դրանց աճի արագությունը
նույնպես մեծացել է։

Միջին կաթնատվության կովը
մեկ տարվա ընթացքում տալիս է
իր քաշից 7 անգամ ավելի կաթ։
Այծը տալիս է իր քաշից 12 ան
գամ ավելի կաթ։

«հՅ^ւՕ VIա13Ւ1ե», 1Տ112, 2010.

ՏԵՐՈՒՆԻ ԱՎԱԶԱԿՆԵՐԸ

Գերմանիայի բնակչության
ընդհանուր ծերացումը՝ կապ
ված ծնելիության կրճատման և
կյանքի տևողություն երկարաց
ման հետ, երբեմն դրսևորվում
է անսպասելի կերպով։ Հայդել–
բերգի համալսարանի քրեա
բանները հայտնում են, որ 1994
թ. մինչև 2007 թ. բնակչության
60 տարեկան և ավելի տարի

քային խմբում հանցավորու
թյունն աճել է 44 %-ով։ Տարեց
մարդկանց հանցագործության
նախընտրած տեսակներն են՝
գողությունը (հիմնականում խա
նութներում), հրկիզումները, զեն
քի մասին օրենքի խախտումը,

միջոցների մսխումը, խաբեբա
յությունը բիզնեսում, բնապահ
պանական հանցագործություն
ները (միջավայրի աղտոտում) և
ճանապարհային խախտումնե
րը։ Հասուն տարիքի հանցագործ
ների 70 %-ը տղամարդիկ են։
«հց^ւ® ս ասՅհե», 1տ|Ց, 2010.
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ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՕԳՈՒՏԻ
ՄԱՍԻՆ
Նևադայի (ԱՄՆ) համալսարանի սոցիոլոգները
պնդում են, որ մարդու կրթվածության աստիճանը
կախված է այն բանից, թե քանի գիրք է եղել նրա
ծնողների տանը։ Գիտնականները վերլուծել են 27
երկրների 73.000 ընտանիքների վերաբերյալ 20
տարվա տվյալները։ Պարզվել է, որ եթե երեխան
մեծացել է միջին եկամուտ և կրթություն ունեցող
ծնողների ընտանիքում, և տանը եղել է 500 կամ
ավելի գիրք, ապա մեծ է հավանականությունը, որ
նա կստանա ավելի լավ կրթություն։ Որքան շատ են
գրքերը, այնքան կրթվածության ավելի բարձր մա
կարդակի են հասնում երեխաները։

ՆԱՆՈՍԱՌԵՑՈՒՄ
Շվեդիայի Թագավորական տեխնոլոգիական ինստիտուտի
մասնագետները ցույց են տվել, որ ջրի մեջ որոշակի նանոմասնիկ–
ներ ավելացնելով կարելի է բարձրացնել դրա ջերմահաղորդակա
նությունը՝ դրանով իսկ բարելավելով սառեցնող հատկությունները։
Ցինկի և պղնձի օքսիդների նանոմասնիկներ պարունակող ջուրը
60 %-ով ավելի լավ է սառեցնում։ Դրա պատճառները այնքան էլ
պարզ չեն, բայց ենթադրվում է, որ նանոմասնիկների հավելումը
փոխում է ջրի կառուցվածքը։
Եվրոպական երկրներում տեխնիկայի սառեցման համար
ծախսվում է արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 7 %-ը։ Շվեդ գիտ
նականների մշակումը հնարավորություն կտա նվազեցնելու այդ
ծախսերը և ավելի խիտ կազմավորելու էլեկտրոնային սխեմաները։

ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ ԿԱՐԵԼԻ է ՆԻՀԱՐԵԼ
Մյունխենում համալսարանական կլինիկայի ստամոքսաաղիքաբան
Ֆլորիան Լիպլր կատարել է մի հետաքրքիր փորձ։ ճարպակալումից տա
ռապող 20 տղամարդու բնակեցրել է Գերմանիայի ամենաբարձր (ծո
վի մակերևույթից 2962 մ) լեռան գագաթին տեղադրված մի տնակում։
Նրանց սննդակարգը չի փոխվել, սակայն փորձի մասնակիցներին արգել
վել է զբոսնել կացարանի շուրջ և ընդհանրապես շատ շարժվել, հսկողու
թյան նպատակով յուրաքանչյուրին տրվել էքայլաչափ։ Լեռան գագաթին
նրանք անցկացրել են մեկ շաբաթ, և այդ ընթացքում յուրաքանչյուրը
նիհարել է միջին հաշվով մեկուկես կիլոգրամ։ Բարելավվել են արյան
ճնշման ցուցանիշները և արյան մեջ շաքարի մակարդակը։
Բժիշկ Լիպլի կարծիքով այդ արդյունքները կապված են բարձունքում
մթնոլորտային ցածր ճնշման հետ։ Նա մտադիր է ճարպակալումը բուժել
հիվանդներին շաբաթական 3 անգամ երկու ժամով օդի ցածր ճնշմամբ
ճնշախցում պահելու միջոցով, բայց արդեն այսօր խորհուրդ է տալիս
ավելորդ քաշ ունեցողներին արձակուրդն անցկացնել լեռներում։
«հց^ւօ VI)աւՅՒ1ե», 1Տ|9, 2010.
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ԱԼԻՔԱՅԻՆ
ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿ

Ֆիզիկամաթեմատիկւսկան
գիտությունների դոկտոր,
ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ նանոֆիզիկա, միկրոափքային
կենսասենսորներ

I X ոտակա դաշտի տեսւսծ–
րող միկրոալիքւսյին մանրադի
տակը (ՄԴՏՄՄ) ոչ հպումային և
առանց լրացուցիչ խառնուրդնե
րի ավելացման հետազոտման
միջոց է, որը հնարավորություն է
տալիս մեծ զգայնությամբ և նա–
նոմետրական լուծունակությամբ
ուսումնասիրելու նյութերի և սար
քերի ֆիզիկական բնութագրե
րը։ Մանրադիտակի աշխատան
քի սկզբունքը հիմնված է զոնդի
և ուսումնասիրվող նմուշի միջև
մոտակա-դաշտային փոխազդե
ցության տեղային էլեկտրամագ
նիսական դաշտի գրանցման,
հետագա մշակման և արտա
պատկերման վյ1ւս։ Այս մեթոդի
օգնությամբ կարելի է նկարագ
րել նյութերի այնպիսի բնութագ
րիչներ, ինչպիսիք են էլեկտ
րական հաղորդականությունը,
դիէլեկտրական և մագնիսական
թափանցելիությունները, լիցքա

դիէլեկտրիկներում, մագնիսա
կան նյութերում, ինչպես նաև
կենսաբանական
ինքնակազ–
մավորվող և բարդ կառուց
վածքներում (սպիտակուցներ,
դեզօքսիռիբոնուկլեինա թթու
(ԴՆԹ) և այլն)։
ՄԴՏՄՄ մեթոդով ստացված
արդյունքները լավ համապա
տասխանության մեջ են մանրա–
դիտարկման ժամանակակից այլ
եղանակաների հետ, որոնցից են
տեսածրող էլեկտրոնային ման
րադիտակը,
ատոմաուժային
մանրադիտակը, ռենտգենյան
դիֆրակցիայի մեթոդը, էլեկտ
րական դաշտով հարուցված երկ
րորդ հարմոնիկի գեներացմամբ
երևակումը և այլն։ Ի տարբե
րություն այս գործիքների՝ միկ–
րոալիքային
մանրադիտակը
հնարավորություն է ընձեռում
միկրոալիքւսյին տիրույթում կա–

կիրների խտությունը և շարժու
նությունը, ինչպես նաև դրանց
ծավալային և բարակթաղանթա–
յին առանձնահատկությունները։
Վերջերս ՄԴՏՄՄ արտա
պատկերման տեխնիկան մեծ
ուշադրության է արժանացել որ
պես պինդ մարմիններում, քի
միական լուծույթներում և կեն
սաբանական հյուսվածքներում
փոփոխությունների
հայտնա
բերման և վերահսկման խոս
տումնալից
այլընտրանքային
սենսորային հարթակ։ Միաժա
մանակ ՄԴՏՄՄ-ն նանոմասշ–
տաբային ուսումնասիրություն
ներ կատարելու յուրահատուկ
փորձարարական գործիք է և
հնարավորություն է տալիս մեծ
արդյունավետությամբ բնութագ
րելու և եռաչափ ներկայացնելու
պրոցեսներն ու դրանց նյութա
կան բնութագրիչները հաղորդիչ
ներում, կիսահաղորդիչներում,
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տարելու նաև նյութերի մակերև
ութային և ծավալային բնութագ
րիչների եռաչափ տեղագրում և
քարտեզագրում։
Ներկայացվող
ակնարկը
նվիրված է թվարկված արդիա
կան խնդիրներին առնչվող հար
ցերի լուսաբանմանը։
Այսօր միկրոալիքային կամ
ռսսդիոհաճախային տենխնոլո–
գիաները տարածված են ւսվե–
լի քան երբևէ։ Դրանք լայնորեն
կիրառվում են բջջային հեռա
խոսների, անլար կապի, արբա
նյակ այ ին հեռուստատեսության,
համընդհանուր
տեղորոշման
համակարգերի (6ԲՏ), լայնա
շերտ ռադիո– ռադարների և
շրջակա միջավայրի հեռակառա
վարման և ռազմական վերահս
կողության
համակարգերում։
Վերջապես, նկատի ունենալով
վերը նշվածը, շատ կարևոր է կա
տարել համակարգված ուսումն–
սիրություններ՝ պարզելու համար
միկրալիքների ազդեցությունը
կենսաբանական օրգանիզմնե
րի վրա՝ բջջային մակարդակից
մինչև ամբողջական կենդանի
օրգանիզմ։ Այսպիսով, անհրա
ժեշտ է հասկանալ միկրոալիքա–
յին ֆիզիկայի հիմնախնդիրները
և գիտելիքներ ձեռք բերել դրանց
կիրառման ոլորտների մասին։

Միկրոալիքային
էլեկտրա
մագնիսական ալիքների հա–
ճախությաններն ընկած են 300
ՄՀց-ից մինչև 300 ԳՀց տիրույ
թում, համապատասխան ալիքի
երկարությունները՝ 1 մմ-ից մինչև
1 մ տիրույթում։ Նկ. 1-ում պատ
կերված է ամբողջական էլեկտ
րամագնիսական
սպեկտրը՝
առանձնացված միկրոալիքային
տիրույթով։
Միկրոալիքների օգտագործ
ման հիման վրա իրագործված
տեխնիկական լուծումներն ու
նեն մի շարք առանձնահատկու
թյուններ։ Նախ, շնորհիվ զգալի
ներթափանցման ունակության,
հնարավոր է ստանալ տեղեկու
թյուններ նյութի ենթամակերևու–
թային շերտերի մասին։ Օրինակ՝
նույնիսկ լավ հաղորդիչներում
միկրոալիքների ներթափաւսնց–
ման խորությունը (այսպես կոչ
ված «սկին շերտ») հասնում է
մի քանի միկրոմետրի։ երկրորդ,
այս տիրույթում ավելի հեշտ է
ստանալ քանակական տեղեկու
թյուններ, քանի որ էլեկտրամագ
նիսական երևույթները համե
մատաբար պարզ են։ ՄԴՏՄՄ-ը
միկրոալիքային տիրույթի թերևս
ամենաբազմակողմանի տեխ
նիկական գործիքներից է, որի
շնորհիվ հնարավոր է արտսւ–
■ձսէճսփաւթյսւ1ւ աճի ուղղություն
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Նկ.1։ էլեկտրամագնիսական ափքների սպեկտրը (Ռճ՝ ռենտգենյան
ճառագայթում, ԱՍ՝ անդրամանուշակագույն, ԵԿ՝ ենթակարմիր, 0՝ օպտիկական
(տեսանեփ), ԲԱ՝ հաճախամոդոզված, ձհձ՝ չայնոտամոդոզված)
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

ՄԱՐԴՈՒ ԲԵՈԱՆ ՏԱԿ*
Արբանյակային, ռադարային
և լազերային ճշգրիտ չափումնե
րի օգնությամբ կանադացի երկ
րաբանները պարզել են, որ Խա
ղաղ օվկիանոսի ափին՝ Ֆրեյզեր
գետի գետաբերանին փռված
Վանկուվեր քաղաքը տարեկան
3-8 մմ խորանում Է հողի մեջ։ Սա
տեղի Է ունենում քաղաքային շի
նությունների ծանրության պատ
ճառով։ Նույն գետաբերանի չկա
ռուցապատված հատվածներն
իջնում են տարեկան ընդամենը
1-2 մմ։ Ամերիկացիների տվյալ
ներով, վերջին տարիներին Նոր
Օռլեանի որոշ շրջաններ տարե
կան գրեթե 3 սմ խորանում են
հողի մեջ։ Հարկավոր Է հաշվի
առնել քաղաքային ծանր շինու
թյունների ազդեցությունը ծովա
մերձ քաղաքների ճակատագրի
վրա՝ համընդհանուր տաքաց
ման պատճառով ծովի մակար
դակի բարձրացումը կանխատե
սելս։
* "հտ^ւօ ս
Ատ2. 2014

ս 4,2010.
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ՖԻԶԻԿԱ

Նկ. 2։ ՄԴՏՄՄ-ի փորձարարական լաբորատոր և շարժական պատկերները

քին ամենատարբեր ազդակների
Փոփոխությունների պայմաննե
րում իրականցնել կառուցվածք
ների ինչպես միաչափ, այնպես
էլ բազմաչափ արտապատկե
րումներ։
ՄԴՏՄՄ զոնդը մետաղական
սրածայր լար է կամ ատոմաու–
ժային մանրադիտակի հաղոր
դական զոնդն է, որին տրվող
լարման տատանումների հաճա
խություններն ընկած են միկրո–
ալիքւսյին տիրույթում։ Նկ. 2-ում
պատկերված է ՄԴՏՄՄ-ի կառուց
վածքը՝ հիմնական հանգույց
ներով։ Փորձի ժամանակ զոնդը
պահվում է նմուշի մակերևույթից
հաստատուն՝ 10 նմ հեռավորու
թյամբ, որը շատ փոքր է աշխա
տանքային ալիքի երկարու
թյունից (մոտավորապես 1 սմ),
ուստի «զոնդ-նմուշ» փոխազ
դեցությունը մոտակա-դաշտա֊
յին է, և, հետևաբար, հնարա
վոր է ստանալ միկրոալիքւսյին
պատկերներ ենթամիկրոնային
լուծունակությամբ։
Մյսպիսով,
տեսածրման լուծունակությունը
որոշվում է ոչ թե դիֆրակտա–
յին
սահմանափակումներով,
այլ զոնդի երկրաչափական
առանձնահատկություններով և
«զոնդ-նմուշ» հեռավորությամբ։
ՄԴՏՄՄ-ում որպես «զոնդ-նմուշ»
հեռավորության ղեկավարման
համակարգ
օգտագործվում
է համալարվող քվարցե տա
28

տանակը, որի տատանումների
խիստ ռեզոնանսային բնութա
գիրը (32 կՀց) կախված է «զոնդ–
նմուշ»
փոխազդեցությունից,
այսինքն՝
հեռավորությունից։
Զոնդի մյուս ծայրն ամրացված է
միկրոալիքւսյին ռեզոնատորին,
որը բաղկացած է գլանային դիէ–
լեկտրական ռեզոնատորից (որի
դիրքի փոփոխությունն ուղղա
հայաց հարթության մեջ որոշում
է ՄԴՏՄՄ ռեզոնանսային բնու
թագրերը), մուտքի, ելքի և զոնդի
տերմինալներից։ Չափումները
կատարվում են հաճախություն
ների 2-5-5ԳՀց տիրույթում։ Ցանցի
վեկտորական վերլուծիչն օգտ ա 
գործվում է որպես միկրոալիքա–
յին ճառագայթիչ և ընդունիչ՝
միկրոալիքւսյին անդրադաձման
գործակիցը (ՄԱԳ)՝ Տ^-ը չափե
լու համար։ ՄԱԴ-ի փոփոխությու
նը պայմանավորված է «զոնդնմուշ»
փոխազդեցությամբ,
ուստի չափելով այն՝ կարելի է
որոշել նմուշի որևէ բնութագրիչի
փոփոխությունը։ Նմուշն ամրաց
վում է եռաչափ հարթակի վրա,
որի տեղափոխման նվազագույն
քայլը 100 նմ է՝ տեսածրման ուղ
ղություններով, իսկ «զոնդ-նմուշ»
հեռավորությունը լրացուցիչ կար
գավորվում է պիեզոտեղափոխի–
չով՝ 10 նմ նվազագույն քայլով։
Փորձարարական բոլոր չափում
ները կատարվում են սենյակային
ջերմաստիճանում։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Ւվշ2. 2014

Դիտարկենք միկրոալիքւսյին
մարադիտակի օգնությամբ կա
տարված հետազոտությունների
մի քանի հետաքրքիր օրինակ
ներ։
Այսպես, ՄԴՏՄՄ եղանակով
չափվել են մետաղների հաղոր
դականությունները, մի շարք
դիէլեկտրիկների դիէլեկտրական
թափանցելիությունները՝ ծավա
լային և բարակթաղանթային
նմուշների համար։
Հետազոտվել են բարակթա
ղանթային դաշտային տրան
զիստորների (Բ^1) և լուսաճա–
ռագայթային դիողների (ԼէՕ)
արտադրության մեջ կիրառվող
օրգանական կիսահաղորդչա
յին բարակ թաղանթների էլեկտ
րամագնիսական և ծավալային
հատկությունները։ Այդ սարքե
րում առանցքային երևույթներ
են լիցքակիրների ներմուծումը
և առանձնացումը «մետաղ-կի֊
սահաղորդիչ» սահմանին։ Այս
տեսանկյունից կարևորվում են
այդ սահմանին լիցքակիրների
բաշխման արտապատկերման
հնարավորությունները։ Կիսա
հաղորդչային սարքերում տար
բեր պրոցեսների (լիցքակիրնե
րի ներմուծում, աղքատացման
և հարստացման գոտիների
ստեղծում, շարժում էլեկտրական
դաշտում և այլն) ընթացքում լից
քակիրների ծավալային բաշխ
ման արտապատկերման նպա
տակով օգտագործվել է ՄԴՏՄՄ
ոչ հպումային տեղագրման
եղանակը։
Մասնավորապես,
ՄԴՏՄՄ մեթոդով ուսումնասիր
վել են մի շարք կիսահաղորդիչ
ներում (ՇՃՏ, ՕսԲօ, ծ1(գհ6ԱՕ)3,
պենւուսցեն և այլն) լիցքակիր
ների շարժունությունը, տարա
ծական բաշխումը դաշտային
տրանզիստորի հաղորդուղում,
հաղորդականությունը և լուսա–
հաղորդականությունը, ինչպես
նաև մի շարք կիսահաղորդչային
սարքերի կարևոր հատկություն–

ՖԻԶԻԿԱ
ների բարելավման խնդիրները՝
կապված դրանց պատրաստ
ման ընթացքում կիսահաղորդ
չային շերտերի ջերմային մշակ
ման նպաստավոր պայմանների
որոշման հետ։
նկ. 3-ում տրված են ՄԴՏՄՄ
չափումներից
ստացված
դաշտային տրանզիստորի հա–
ղորդուղու պատկերները՝ տար
բեր «փական-ակունք» ^ փա)
և «արտաբեր-ակունք» 0^աա)
աշխատանքային
լարումների
համար։
*304
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Նկ. 3։ Դաշտային տրանզիստորի հաղոր–
դուղու եռաչափ ՄԴՏՄՄ պատկերները
բացասական լարումների դեպքերում։

ՄԴՏՄՄ
եղանակով
հե
տազոտվել են սիլիցիումային
արևային տարրի լուսահա–
ղորդականության առանձնա
հատկությունները՝ ընկնող լույսի
տարբեր ուժգնությունների և ալի
քի երկարությունների դեպքում,
ինչպես նաև տեղագրվել են
արևային տարրում լուսահաղոր–
դականության
տարածական
բաշխումները (Նկ. 4)։ Ինչպես
երևում է, ընկնող լույսի ուժգնու
թյան աճին զուգընթաց մեծանում
է նաև լուսահաղորդականությու–
նը, իսկ ալիքի երկարությունների
փոփոխման դեպքում առավե
լագույն լուսահաղարդականու–
թյունն գրանցվում է 526 նմ ալիքի
երկարությամբ լույսի դեպքում,
որը տիպական է սիլիցիումային
արևային տարրերի համար։

Նկ. 4։ Արևային տարրի ՄԴՏՄՄարտապատկերներից ստացված լուսահաղար–
դականության եռաչափ բաշխումներն ընկնող լույսի տարբեր ուժգնությունների
(122+166 մՎտ/սմ2) (ա) և ալիքի երկարությունների (460+625 նմ) (բ) համար

Հետազոտությունների
հա
ջորդ շարքը վերաբերվում է
ՄԴՏՄՄ-ի օգնությամբ ֆեռոմագ–
նիսական բարակթաղանթային
նյութերում մագնիսական դոմեն–
ների կառուցվածքի տեղագրմա
նը։ Մագնիսական դոմենների
կառուցվածքային
առանձնա
հատկությունների (խտություն,
դասավորվածություն)
մեծ
ճշգրտությամբ
բնութագրումը
կարևոր նշանակություն ունի ժա
մանակակից օպտոմագնիսա–
կան կրիչների, օրինակ՝ համա
կարգչային կոշտ սկավառակի
(հՕՕ), հետագա զարգացման
և կատարելագործման համար։
ՄԴՏՄՄ մեթոդը հնարավորու
թյուն է տալիս ենթամիկրոմետ–
րական ճշտությամբ արտա

* ա ռ
լէկմ

պատկերելու
մագնիսական
դոմենների
կառուցվածքային
բաշխումը մագնիսական սկա
վառակում։ Նկ. 5-ում տրված են
նշված սկավառակի ՄԴՏՄՄ (ա)
և մագնիսաուժային մանրադի
տակի (բ) պատկերները։ Պատ
կերներում նկատվող որոշակի
ա նհա մա պ ա տ ա սխա նություն
ների պատճառը ՄԴՏՄՄ զոն
դի մագնիսական էկրանացման
բացակայությունն է, որը բերում
է «զոնդ-նմուշ» լրացուցիչ մակա
բույծ ունակության առաջացման,
և որպես հետևանք՝ չափումնե
րի աղավաղման։ Այնուամենայ
նիվ, ՄԴՏՄՄ պատկերը հնարա
վորություն է տալիս ընդհանուր
գաղափար կազմելու մագնիսա
կան դոմենների կառուցվածքի
մասին։

ա ււ

0 * յօ լյ « ւ* քտ :«
ւ1կն1

Նկ. 5։ Մագնիսական սկավառակի դոմենների ՄԴՏՄՄ
(ա) և մագնիսաուժային (բ) պատկերները
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ՖԻԶԻԿԱ
տարբեր մոլեկուլներով է պայմա
նավորված ինքնադասավորվող
միաշերտի ընդհանուր դիէլեկտ–
րական թափանցելիությունը միկ–
րոալիքային տիրույթում։
Միկրոկենսաբանական ռո–
դոպսինը հայտնի է որպես լու
սազգայուն սպիտակուց, որը
մտնում է սենսորային ռեցեպ
տորների (օրինակ՝ աչքի ցանցա
թաղանթի) կազմության մեջ։ Նրա
տարատեսակները՝ բակտերիո–
ռոդոպսինը (8^), կանաչ լույսի
կլանմամբ պրոտեոռոդոպսինը
(6ԲՈ) և գլեոբակտերային ռո–
դոպսինը (ՕքՀ) կարող են լուսա
յին ֆոտոնների ակտիվ մղիչներ
լինել։ Իսկ սենսորային II ռոդոպ–
սինը (1Տ1թՏՃ11) կապույտ և կանաչ
լույսի նկատմամբ ցուցաբերում
է ֆունկցիոնալ ակտիվություն,
և էներգիայի տեղափոխման
պարզագույն կենսաբանական
միջոց է։ Այն նաև չափազանց
Նկ. 6։ 60-չափանի ԴՆԹկենսակառուցվածքի ՄԴՏՄՄ(ա) կայուն է տարբեր աղերի նկատ–
և լուսաճառագայթային (բ) երկչափ պատկերները
մանբ։ ՄԴՏՄՄ-ն օգտագործվել
ԴՆԹ-ի հիբրիդացման (պա
է 1\1թՏտ1–ում լուսային անցման
առանձնա փուլերում օպւոոէլեկւորական վի
րույրի
թելիկների
կապերի կառուցվածքային
խզման) աստիճանը գնահատե հատկությունները, նույնիսկ եթե ճակների ճշգրիտ նկարագրման
լու նպատակով օգտագործվել համակարգում կան կապի շղթա համար։ Լուսանցման փուլում
է ՄԴՏՄՄ զոնդը, որը, ի տար յի տարբեր մոլեկուլներ։
գոյություն ունի 1տ1թՏքՀ11–ի երեք
բերություն լուսաճառագայթա–
վիճակ՝ (3-հիմնական (կանաչ
լույսի ուժեղ կլանմամբ, առա
յին մեթոդի, հնարավորություն է
տալիս տեսածրումը կատարելու
վելագույնը 500 նմ-ի դեպքում),
1\/1–միջանկյալ (կապույտ շեղ–
առանց լրացուցիչ պիտակավոր
ման և առանց նմուշի հետ անմի
մամբ) և Օ-միջանկյալ (դեղին
ջական հպման։ Նկ. 6-ում տրված
շեղմամբ)։ Այդ փուլից 0.5 վ հե
են 1,5x2 մմ2 մակերեսով 60–չա–
տո համակարգը վերադառնում է
փանի ԴՆԹ կենսակառուցվածքի
(3-հիմնական վիճակին։ Չափում
ՄԴՏՄՄ (ա) և լուսաճառւսգայ–
ները ցույց են տալիս, որ 1Տ|թՏԹ11–
թային (բ) պատկերները։ Ինչպես
Նկ. 7։ 06 միաշերտի երկչափ ՄԴՏՄՄ ում լույսն ակտիվորեն կլանվում
պատկերը։ Ներդիրում պատկերված է է 500 նմ ալիքի երկարության
երևում է նկարից, երկու մեթոդ
ոսկու մակերևութին կապված միաշեր շրջակայքում։ Լուսանցումային
ների դեպքում էլ պայծառության
տի տարբեր մոլեկուլների սխեմայական
սահանցման վարքագծերը նման
կաոուցվածքը։ փուլից ամենակարճը՝ ^֊միջան
են, իսկ տեսածրման լուծունակու
Նկ. 7-ում պատկերված է կյալ վիճակը տևում է 180 մվ։ Իսկ
թյունը ՄԴՏՄՄ դեպքում գործնա 0.72 նմ հաստությամբ Շ6 (հեք– ռոդոպսինի նշված տարատե
կանում կարելի է հասցնել մինչև սանէթիոլ) միաշերտի ՄԴՏՄՄ սակներից ամենամեծ միկրոալի–
30 նմ-ի՝ ենթակաոուցվածքի 60 պատկերը։ Հստակորեն տա քային արձագանքն ունի 1Տ|թՏՏ11–
մկմ տրամագծի դեպքում։ Չա– րանջատված են տարածության ը՝ (3-հիմնական, 1\/1–միջանկյալ
փումների ճշտության՝ ՄԴՏՄՄ և այն տիրույթները, որտեղ Շ6 մի և Օ-միջանկյալ վիճակներին
լուսաճառագայթային հարաբե աշերտի մոլեկուլներն են։ Կա համապատասխանող 386 նմ,
րակցության գործակիցը բավա– րելի է պնդել, որ կապի շղթայի 506 նմ և 548 նմ ալիքի երկարու–
Խոստումնալից են նաև կեն
սաբանական նմուշների ՄԴՏՄՄ
կիրառության
արդյունքները։
Մասնավորապես,
ուսումնա
սիրվել և տեղագրվել են ԴՆԹ-ի,
ինքնակազմակերպվող
միա
շերտերի և կենսաբանական
ռոդոպսինի խմբերի էլեկտրա
մագնիսական հատկությունները
միկրոալիքային տիրույթում։

30

կան մեծ է՝ 0.9923։
Օրգանական միաշերտ հա
մակարգերի համարժեք մո
դել է մետաղի շերտին կապ
ված
ինքնադասավորվող
բարակ թաղանթը, որն ունի
բարձր կողմնորոշվածություն և
դասավորվածություն։ ՄԴՏՄՄ-ն
հնարավորություն է տալիս տե
ղագրելու այդպիսի միաշերտերի
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ՖԻԶԻԿԱ •
թյամբ կլանման մաքսիմումնե
րով։ Այսպիսով, կարելի է պնդել,
որ ՄԴՏՄՄ-ը հնարավորություն
է տալիս ուսումնասիրելու նաև
վիճակային ւիուիոխությունները
սպիտակուցներում և այլ օրգա
նական միացություններում։
Մեկ այլ հետաքրքիր ոլորտ է
ՄԴՏՄՄ եղանակով կենսաբանա
կան լուծույթների և խառնուրդնե
րի բնութագրումը։ Ջրում լուծելի
մի շարք նյութերի (գլյուկոզ, կե
րակրի աղ և այլն) լուծույթները
կարևոր դեր են խաղում կեն
դանի օրգանիզմներում նյու–
թւսփոխանակման և օգտակար
միացությունների
տեղափոխ
ման պրոցեսներում։ Կախված
լուծույթում դրանց խտությունից՝
փոխվում են հեղուկի ընդհանուր
կենսաբանական և ֆիզիկական
հատկությունները։ Հետևապես,
լուծույթում խտության որոշման
և վերահսկման խնդիրները կա
րևոր են դառնում ժամանակա
կից բժշկական, քիմիական և
կենսաբանական հետազոտու
թյուններում, ինչպես նաև սննդի
պատրաստման և որակի վե
րահսկման բնագավառներում։
Թեև լուծույթներում նյութի
խտության որոշման գոյություն
ունեցող մի շարք եղանակներ
(ամպերմետրական, օպտոքիմի–
ական և այլն) լայնորեն ու հաջո
ղությամբ օգտագործվում են այս
խնդիրների լուծման նպատա
կով, սակայն դրանց գործողու
թյան տիրույթը սահմանափակ
ված է նմուշի տեսակով և ձևով։
Բացի այդ, հիշատակված մեթոդ
ները ներթափանցող են, իսկ չա
փումները ոչ միշտ են կատար
վում իրական ժամանակում։ Այս
թերություններից զերծ է ՄԴՏՄՄ
մեթոդը, որը հնարավորություն է
տալիս իրականցնելու կենսաբա
նական մշտադիտարկում իրա
կան ժամանակում, առանց նմուշ
ներթափանցման անհրաժեշտու
թյան։
Օրինակ՝ գլյուկոզի ջրա
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Նկ. 8։ Չափված միկրոափքային արձագանքը՝ կախված լուծույթում գլյուկոզի
խտությունից (ա)։ Իրական ժամանկում միկրոաւիքային արձագանքի փոփոխման
վարքագիծը գլյուկոզի ջրային լուծույթում և խոզի արյան մեջ գլյուկոզի խտության
սն պայմաններում (բ)։

յին լուծույթում գլյուկոզի խտու
թյան որոշման չափումների որոշ
արդյունքներ ներկայացված են
Նկ. 8-ում։ Փոքր և մեծ (ներդիր)
խտությունների տիրույթում գլյու
կոզի ջրային լուծույթի միկրոա–
լիքային արձագանքի կախումը
գլուկոզի խտությունից պատկեր
ված է Նկ. 8ւս–ում։ Ինչպես երև
ում է, փոքր խտությունների տի
րույթում այն գրեթե գծային է։
Այսպիսի վարքը բացատրվում է
այն հանգամաքով, որ գլյուկո
զի խտությամբ է որոշվում ընդ
հանուր լուծույթի դիէլեկտրական
թափանցելիությունը, որն իր հեր
թին պայմանավորում է լուծույթի
սեփական լրիվ դիմադրությունը
(իմպեդանս) և ուրեմն՝ միկրոա–
լիքային արձագանքը։ ՄԴՏՄՄ
մեթոդով կարելի է նաև տարբե
րակել լուծույթում երկու և ավելի
լուծված նյութերի (օրինակ՝ գլյու
կոզ և կերակրի աղ) խտություն
ների փոփոխությունները, երբ
լուծված նյութերից մեկի խտու
թյունը մնում է հաստատուն։
Նշենք, որ երկու լուծված նյութերի
խտությունների փոփոխություն
ներն իրարից անկախ որոշելու
համար անհրաժեշտ են այլ բնույ
թի լրացուցիչ չափումներ։
ՄԴՏՄՄ-ի միջոցով կարելի է
որոշել նյութերի խտությունները
նաև ավելի բարդ հեղուկ համա
կարգերում։ Օրինակ՝ հնարավոր
էիրական ժամանակում և առանց
օրգանիզմ ներթափանցման վե
րահսկել գլյուկոզի խտությունը
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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կենդանիների և մարդու արյան
մեջ։ Երակներում արյան շրջա
նառության լաբորատոր նմա
նակման նպատակով ստեղծվել է
սիլիկոնային խողովակների հա
մակարգ, որտեղ արյունը շարժ
վում է 150 մմ/վ արագությամբ։
Այնուհետև խողովակում արյան
նմուշները փոխարինվել են հա
ջորդաբար՝ խտության աճին հա
մեմատ։ Վերահսկման նպատա
կով չափումներ կատարվել են
նաև գլյուկոզի ջրային լուծույթի
համար։ Արդյունքները պատկեր
ված են Նկ Ցբ-ում։ Ինչպես երևում
է, երկու դեպքում էլ ՄԴՏՄՄ հա
մակարգը հստակորեն արձա
գանքում է գլյուկոզի խտության
փոփոխությանը։
Ամփոփելով՝ նշենք, որ ՄԴՏՄՄ
փորձարարական սարքը հնա
րավորություն է ընձեռում բարձր
զգայնությամբ (մինչև 60 դԲ) և
տեսածրման մեծ լուծունակու
թյամբ (մինչև 30 նմ) ուսումնա
սիրելու նյութերի էլեկտրամագ
նիսական
հատկությունները
հաճախությունների միկրոալի–
քային տիրույթում։ Դրա հիման
վրա ստեղծված մեծ բարորակու–
թյամբ միկրոալիքւսյին կենսա–
սենսորները հնարավորություն
են ընձեռում իրական ժամանա
կում որոշելու բարդ կենսաբա
նական հեղուկներում լուծված
նյութերի խտությունների փոփո
խությունները՝ առանց օրգա
նիզմ ներթափանցման։
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հիմնա դրվել է 1947 թ.՝ որ
պես ագրոքիմիայի ինքնուրույն
լաբորատորիա, իսկ 1966 թ-ից
կոչվել է ագրոքիմիական պրոբ
լեմների և հիդրոպոնիկայի ինս
տիտուտ։
Նորաստեղծ գիտական հաս
տատությանը Երևանի շրջակայ
քում հատկացվել է 5 հա նոսր,
ծերացած և անխնամ այգի, որ
տեղ 2-3 տարվա ընթացքում կա
ռուցվել են լաբորատոր և օժան
դակ շենքեր, վեգետացիոն ցանց
և այլ շինություններ։ Լաբորա
տորիայի փոքրաթիվ կոլեկտիվը
1947-1960 թթ. կատարել է բազ
մաթիվ արժեքավոր հետազո
տություններ՝ նվիրված Հայաս
տանի տարբեր բնակլիմայական
գոտիներում
գյուղատնտեսա
կան մի շարք մշակաբույսերի
պարարտացման խնդիրներին։
Հետաքրքիր
ուսումնասի
րություններ են կատարվել նաև
Սևանա լճի ջրերից ազատված
հողերի ագրոքիմիական բնու
թագրման ուղղությամբ, առա
ջարկվել են դրանց նպատա
կահարմար
օգտագործման
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միջոցառումներ։ Դրան զուգըն
թաց մշակվել և ՀԽՍՀ գյուղատն
տեսության նախարարությանն
են ներկայացվել հանձնարա
րականներ՝ հանրապետության
տարբեր շրջաններում գյու
ղատնտեսական մշակաբույսե
րի պարարտացման վերաբե
րյալ։
Եթե 1947-1956 թթ. լաբո
րատորիայի կոլեկտիվը հիմ
նականում զբաղվել է ճյուղա
յին ագրոքիմիայի հարցերով,
ապա 1956-1960 թթ. նրա ջան
քերն ուղղվել են ընդհանուր ագրոքիմիայի մի շարք հիմնահարցե
րի մշակմանը՝ ընդգրկելով երկրագործության քիմիացման ավելի
լայն ու հեռանկարային խնդիրներ։
Նմանօրինակ աշխատանքներից հատկապես ուշադ
րության է արժանի Հայաստանի գլխավոր հողատիպերի
ագրոքիմիական բնութագրման հիմնախնդրի ուսումնասի
րությունը։ Այն ընդգրկում է Հայաստանի բոլոր հողատիպե
րի ագրոքիմիական, հողագիտական, մանրէակենսաբա
նական, ֆերմենտատիվ ու ճառագայթաակտիվության,
մի շարք ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների մանրազ
նին և համալիր ուսումնասիրություններ, հնարավո
րություն է տալիս պարարտանյութերի նկատմամբ
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի պահանջար
կի փորձառական մեթոդից անցնելու հանրա
պետության ամբողջ հողածածկի վրա տարբեր
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ՀԻ ԴՐՈՊՈՆԻԿԱ ա * I
պարարտանյութերի հնարավոր
արդյունավետության կանխա
տեսմանը։
Այդ հիմնախնդրի ուսումնա
սիրության ուղղությամբ ձեռք
բերված արդյունքների հիման
վրա կազմվել է Հայկական ԽՍՀ
հողածածկի ագրոքիմիական
սխեմայական քարտեզ։
Գիտությունների ակադեմիա
յի ագրոքիմիայի լաբորատորի
այի գործունեության ծավալմա
նը նպաստելէն բույսերի անհող
աճեցման բնագավառում ձեռք
բերված առաջին հաջողություն
ները։ Առաջին փորձերն այդ ուղ
ղությամբ կատարվել են 1956 թ.,
ակադեմիկոս Գագիկ Դավթյանի
նախաձեռնությամբ և ղեկավա
րությամբ։ Արդյունքները, որոնք
բավականին
խոս
տումնալից էին, հիմք
ծառայեցին կառուցելու

ԽՍՀՄ-ում առաջին և այն ժամա
նակ ամենամեծ բացօդյա հիդ
րոպոնիկ փորձակայանը՝ մոտ
1000 քառակուսի մետր օգտ ա 
գործելի մակերեսով։
Հաշվի առնելովագրոքիմիայի
լաբորատորիայի հետազոտու
թյունների տեսական և կիրա
ռական խոշոր նշանակությունն
ու մեծ հեռանկարայնությունը,
նպատակ ունենալով ըստ ամե
նայնի զարգացնել և ծավալել
այդ
ուսումնասիրությունները՝
1966 թ. Հայաստանի կառավա
րությունը հավանություն տվեց ԳԱ
նախագահության որոշմանը՝ լա
բորատորիան ագրոքիմիական
պրոբլեմների և հիդրոպոնիկա
յի ինստիտուտի վերակազմե
լու մասին։ Պետք է նշել, որ իր
գիտական նպատակամղվածու–
թյամբ այն առաջին ինքնուրույն
ակադեմիական ինստիտուտն էր
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նախկին ԽՍՀՄ։
Հավանության արժանացան
ինստիտուտի գիտական երկու
նոր ուղղությունները՝ բնության
մեջ կարևորագույն սնն դա տար
րերի տեղաբաշխման, շրջա
նառության ու հաշվեկշիռի և
ուսումնասիրության առանց հո
ղի, արդյունաբերական եղանա
կով բարձրակարգ ու ստորա
կարգ բույսերի արտադրության
ֆ իզիոլոգա-ագրոքիմիա կա ն,
կենսաքիմիական և փորձարւս–
րական-կոնստրուկտորական հե
տազոտությունները։
Առաջին ուղղությամբ կա
տարված հետազոտությունները
բացահայտել են ազոտի, ֆոսֆո
րի և կալիումի ելի ու հաշվեկշռի
հիմնական օրինաչափություն
ները՝ ըստ հանրապետության
հողակլիմայական ու գյուղատն
տեսական գոտիների և բուսա
բուծության առանձին ճյուղերի։
Մշակվել են երկրագործության
մեջ ազոտի, ֆոսֆորի և կալի
ումի հաշվեկշռի բարելավման
գիտականորեն հիմնավորված
հանձնարարականներ, որոնք
կարող են օգտագործվել բուսա
բուծության առանձին ճյուղերում
և տարբեր հողակլիմայական
գոտիներում պարարտանյութերի
պահանջարկը որոշելիս։ Դրանց
հիման վյուս մշակվել և հրատա
րակվել են «Ազոտի, ֆոսֆորի
և կալիումի ելը ու հաշվեկշիռը
ՀՍՍՀ երկրագործության մեջ»
երեք քարտեզները։
Առանց հողի, արդյունաբե
րական եղանակով բարձրա
կարգ ու ստորակարգ բույսերի
արտադրության ֆիզիոլոգա-ագ֊
րոքիմիական, կենսաքիմիական
և փորձարարական-կոնստրուկ–
տորական հետազոտությունների
ուղղությամբ նույնպես կատար
վել են մի շարք խիստ արժեքա
վոր ուսումնասիրություններ։
Այդ
հետազոտությունների
առաջին փուլում (1956-1965 թթ.)
Ւվշ2. 2014

33

ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱ

ուսումնասիրվել են մի շարք բան գործնական խնդիրներ։
ջարաբոստանային և համեմուն–
Այդ բազմամյա հետազոտու
քային մշակաբույսերի անհող թյուններն ապացուցել են մի
աճեցման
հնարավորությունը ջավայրի գործոնների և արմա
և արղյունավետությունը (լոլիկ, տային սնուցման ղեկավարվող
վարունգ, ստեպղին, ռեհան, պայմաններում բույսերի հիդրո
ծիթրոն, սամիթ, մաղադանոս պոնիկ արտադրության բարձր
և այլն)։ Փորձերը ցույց են տվել, արդյունավետությունը։
Ջրով,
որ հիդրոպոնիկ լաստակնե սննդատարրերով և օդի բա
րում, տարբեր լցանյութերի վրա րենպաստ ու մշտական մա
(գլաքար, գետի ավազ, տուֆի տակարարման պայմաններում
փշրանք, հրաբխային խարամ և բույսերում տեղի են ունենում
այլն) միավոր մակերեսից ստաց– ֆ իզիոլոգա -ա նա տոմի ա կա ն
վում է 2-8 անգամ ավելի բերք, և կենսաքիմիական որոշակի
քան հողում։ Ընդ որում, բույսերի փոփոխություններ՝ ուժեղանում
զարգացումը և պտղակալումն է վեգետատիվ աճը, արագանում
է զարգացման փուլերի անցու
արագանում է 30-45 օրով։
1965 թ.–ից ինստիտուտը ձեռմը, ավելանում է ֆոտոսինթեզող
նամուխ է եղել հետազոտություն գունանյութերի, վիտամինների,
ների նոր փուլին, որն ընդգրկել եթերայուղերի, ֆիզիոլոգիապես
է արդյունաբերական բուսաբու ակտիվ և այլնյութերի պարունա
ծության ավելի լայն տեսական և կությունը, բարձրանում է ֆոտո
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սինթեզի և ներփչման ուժգնու
թյունը։
Արմատաբնակ
միջավայ
րում ստեղծված բարենպաստ
պայմանները նպաստում են
ակտիվ արմատների զարգաց
մանը, նրանց կլանող մակերև
ույթի և նյութափոխանակության
ակտիվության բարձրացմանը
(արմատներում և բջջահյութե–
րում ամինաթթուների, սպի
տակուցային ազոտի և ֆոսֆոր
պարունակող օրգանական մի
ացությունների մեծ պարունա
կություն, շաքարների նվազում
և այլն), բույսերը դառնում են
ֆիզիոլոգիապես ավելի ակտիվ
(քլորոֆիլի սինթեզի և ֆոտոսին
թեզի ուժգնացում)։ Հաստատվել
է վերջինիս ուղղակի կախվածու
թյունը հանքային սննդառության
մակարդակից։ Սննդարար լու–

ծայթում ազոտի, կալիումի կամ
ծծմբի բացակայության դեպքում
նկատվում է ֆոտոսինթեզի
զգալի թուլացում, իսկ ֆոսֆորի
բացակայության դեպքում՝ տե
րևներում քլորոֆիլի սինթեզի
ճնշվածություն։
Սննդալուծույ–
թում երկաթի բացակայությունը
հանգեցնում է քլորոֆիլի և սպի–
տակուցալիպոիդային համալիրի
կապի կայունության ուժեղաց
ման։
Բազմամյա հետազոտություն
ների հիման վրա ապացուցվել է,
որ հիդրոպոնիկ արտադրությու
նը հիմնականում ապահովում է
բարձրորակ բուսական զանգ
վածի ստացում, և անգամ շատ
ցուցանիշներով գերազանցում
է հողային արտադրությունը։
Հիդրոպոնիկ բույսերն աչքի են
ընկնում բարձր արդյունավե–
տությամբ, սովորական երկրա
գործության համեմատությամբ
միավոր մակերեսից 3-5 անգամ
մեծ բերքատվությամբ, 40–50%–
ով կրճատվում են ջրի և աշխա
տանքի ծախսերը, ավելանում
է արևի էներգիայի օգտագործ
ման ՕԳԳ-ն, իսպառ վերանում են
ծանր և աշխատատար մի շարք
աշխատանքներ։ Գյուղատնտե
սական մեքենաների փոխարեն
այստեղ աշխատում են ավտո
մատ չափիչ և այլ սարքեր,
էլեկտրապոմպեր, լուծույթախո–
ղովակներ և այլն։
Հիդրոպոնիկ
համակար
գերի ստեղծումը պահանջում
է սկզբնական մեծ կապիտալ
ներդրումներ, ուստի առավել
նպատակահարմար է բացօթյա
հիդրոպոնիկայի պայմաններում
կազմակերպել առաջին հերթին
թանկարժեք և փոքրատոննաժ
մշակաբույսերի արտադրություն
(դեղատու,
եթերայուղատու,
ներկատու և այլն), որոնք, զբա
ղեցնելով համեմատաբար փոքր
տարածքներ, կարող են մեծ
արդյունք տալ։
Այս տեսակետից մեծ հե

տաքրքրություն են ներկայաց
նում թանկարժեք եթերայուղա
տու մշակաբույս վարդաբույր
խորդենու անհող աճեցման փոր
ձերը, որոնք կատարվել են ինս
տիտուտում սկսած 1965 թ––ից։
Շնորհիվ Հայաստանի բնակ
լիմայական
պայմաններում
վարդաբույր խորդենու բարձր
արդյունավետության և եթերա
յուղի լավորակության՝ այս թան
կարժեք տեխնիկական բույսը
մեծ նշանակություն ունի հանրա
պետության գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի ընդհանուր հաշ
վեկշռում։
Ինստիտուտը մշակել է առա
ջարկություն «Վարդաբույր խոր
դենու հիդրոպոնիկ արտադրու
թյան և անթափոն վերամշակման
արդյունաբերական համալիրի
ստեղծման վերաբերյալ»։ 1971 թ.
հուլիսին Հայաստանի կառավա
րությունը հավանություն է տվել
կատարված աշխատանքներին,
ընդունել է Հայաստանի ԳԱ նա
խագահության առաջարկությու
նը և որոշել էջմիածնի շրջանի
գյուղատնտեսական արտադրու
թյան համար ոչ պիտանի 5 հեկ
տար աղուտ հողատարածքների
վրա ստեղծել բացօթյա հիդրո
պոնիկ տեղակայանք, որի առա
ջին հերթը շարք է մտել 1976 թ.,
իսկ երկրորդը՝ 1983 թ.։
1970-ական թ.–ից հետազոտ
վել է նաև ծխախոտի, մի շարք
դեղաբույսերի (պճղավոր մորմ,
ալոե, կակաչ, կատվախոտ, կա
լանխոե, երիկամային թեյ և այլն)
հիդրոպոնիկ մշակման արդյու
նավետությունը։ Հաստատվել է
բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայ
մաններում այդ բույսերի ինտեն
սիվ աճը, զարգացումը և բարձր
արդյունավետությունը։
Վերջին տարիներին մշակվել
են մի շարք արժեքավոր ներկա
տու, դեղատու, ծառաթփային,
ծաղկային և դեկորատիվ բույ
սերի արտադրության ժամանա
կակից ֆիտոտեխնոլոգիաներ,
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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որոնք հնարավորություն են տալիս մեկ անհատից տարեկան
ստանալու հազարից մինչև հարյուր հազար բուսակ։ Ստեղծ–
•յ
վելեն «Կալանխոեի հյութ» և «Սրոհունդի յուղ» փորձնական
նմուշները։
Առանձնապես մեծ ուշադրություն է դարձվել անհող
մշակույթի պայմաններում բույսերի հանքային սննդա
ռության բարելավման խնդիրներին։ Մշակվել են մի
շարք թանկարժեք մշակաբույսերի արդյունավետու
թյան բարձրացման մաթեմատիկական մոդելներ,
որոնք բնութագրում են դրանց արդյունավետու
թյան (բերքի քանակի և որակի) կախվածությունը
սննդալուծույթում գլխավոր միկրոտարրերի (ն1,
Բ, X) գումարային և հարաբերական չափա
քանակների փոփոխությունից։
1988թ. սկսվել են մի շարք արժեքավոր
դեղաբույսերի ներմուծման, հիդրոպոնիկ
աճեցման և ուսումնասիրման լայնա
ձ ի գ *յ
ծավալ աշխատանքներ։ Հայաստան
են ներմուծվել և տարբեր բնակլի
մայական պայմաններում, ինչպես
հիդրոպոնիկական, այնպես էլ
հողային մշակույթում, ուսումնա
սիրվել տարբեր դեղաբանական
հատկություններով օժտված մի
շարք հազվագյուտ և անհետա
ցող դեղաբույսեր, ստեղծվել է
այդ դեղաբույսերի հավաքածու–
բանկ։
Վերջին շրջանում ինստիտու
տի ագրոքիմիկոսների ուժերն
ուղղվել են հիդրոպոնիկ բուսա–
հումքում արհեստական (ՑՕՏւ՝,
137Շտ) և բնական (Ս) ռադի–
ոնուկլիդների, ինչպես նաև մի
շարք ծանր մետաղների տեղա
բաշխման և կուտակման բնույ
թի ու օրինաչափությունների
ուսումնասիրմանը։
Հետազո
տությունները ցույց են տվել, որ
միևնույն ռադիոէկոլոգիական
պայմաններում բացօթյա հիդ
րոպոնիկ եղանակով արտադր
ված դեղատու և համեմունքային
բույսերը վերահսկվող արհես
տական (90Տ|–, 137Շտ) ռադիո–
նուկլիդների պարունակությամբ
և ծանր մետաղների կուտակած
քանակով էկոլոգիապես ավե
լի մաքուր են, քան հողային
պայմաններում մշակվածները։
Այսինքն՝ բույսերի արտադրու
թյան հիդրոպոնիկական կեն–

ձՀտ հ ՜՝ *
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սատեխնոլոգիական եղանակը
ռադիոէկոլոգիապես
առավել
նախընտրելի է։
Անհրաժեշտ է նշել, որ փոք–
րատոննաժ դեղաբույսերի, եթե
րայուղատու Ա ներկատու մշա
կաբույսերի (շուրջ 50 տեսակ)
անհող աճեցման, դրանց հիդրո
պոնիկ արտադրության կենսա
տեխնոլոգիաների մշակման ու
ֆիզիոլոգա-կենսւս-դեղաքիմիա֊
կան առանձնահատկությունների
ուսումնասիրման ասպարեզում
ինստիտուտը եղել և այսօր էլ
մնում է առաջատարն աշխար
հում։
Հաշվի առնելով տնտեսական
ճգնաժամի հետևանքով Հայաս
տանում կտրուկ վատթարացած
էկոլոգիական իրավիճակը՝ ու
սումնասիրությունների մի մեծ
խումբ նվիրվել է կանաչ տա
րածքների վերականգնման ու
ընդլայնման հիմնահարցի լուծ
մանը, որի հանգուցային օղակը
ծառաթփատեսակների տնկի
ների արագացված արտադրու
թյան կազմակերպումն է։ Ուսում
նասիրությունների արդյունքում
մշակվել են մի շարք արժեքավոր
ծառաթփատեսակների բարձր
կպչողականություն ապահովող
տնկիների հիդրոպոնիկ արտադ
րության
տեխնոլոգիաները,
որոնք հնարավորություն են տա
լիս մեկ հեկտար հիդրոպոնիկու–
մից ստանալու մշտադալարների
100-120 հազար, ծառատեսակ
ների՝ 400-500 հազար և թփա
տեսակների՝ 700 հազարից մին
չև 1 մլն տնկի։
2000 թ. ՀՀ ԳԱԱ նախագահու
թյան որոշմամբ ինստիտուտի
էջմիածնի գիտաւսրդյունաբերա–
կան հիդրոպոնիկական բազայի
հիման վրա ստեղծվել է «Դար
ման» հայ-ամերիկյան համատեղ
ձեռնարկությունը։ Կատարվել է
շուրջ 185000 ԱՄՆ $ ներդրում։
Ինստիտուտում մշակված մի
շարք դեղատու և հւսմեմունքա–
յին մշակաբույսերի հիդրոպոնիկ

աճեց–
մ ա ն
կեն սա տ եխ նոլոգիա 
ների ներդրման
շնորհիվ 2000-2001
թթ. արտադրվել է մոտ 12
տոննա օդաչոր, որակյալ և
էկոլոգիապես մաքուր բուսւս–
հումք։
Սակայն պարզվեց, որ այդ
ծավալի դեղահումքի իրացումը
ՀՀ ներքին շուկայում գործնա
կանում անհնար է պահանջար
կի բացակայության պատճա
ռով, իսկ մեր ջանքերը՝ դուրս
գալ արտաքին շուկա, ցավոք,
դեռևս չեն պսակվել հաջողու
թյամբ։ Ինստիտուտը բազմիցս
դիմել է գյուղատնտեսության,
բնապահպանության,
առող
ջապահության և պաշտպանու
թյան նախարարություններին,
Երևանի քաղաքապետարանին՝
առաջարկելովնրանց կարիքնե
րի համար արտադրել մի շարք
դեկորատիվ ծառատեսակների
և խաղողի տնկիներ, տարբեր
դեղաբույսերի և համեմունքային
մշակաբույսերի օդաչոր հումք։
Ինստիտուտի այդ ջանքերն
առ այսօր էական արդյունք չեն
տվել։ Ուստի՝ պետք է արձա
նագրել, որ առայժմ հանրապե
տության տնտեսությունը դեռևս
պատրաստ չէ ներդնելու նորա
գույն, ժամանակակից և առա
ջատար բարձր տեխնոլոգիա
ներ, ինչպիսին, անտարակույս,
բույսերի հիդրոպոնիկ արտադ
րությունն է։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Այսօր էլ ինստիտուտի էջմի
ածնի գիտաարդյունաբերական
բազան ( «Դարման» ՍՊԸ) իր՝
շուրջ 23 հազար քառ. մետր հիդ
րոպոնիկ մակերեսով միանգա
մայն պատրաստ է կատարելու
վերը նշված և այլ կազմակեր
պությունների ու անհատ ձեռ
ներեցների համապատասխան
պատվերները։
Հիդրոպոնիկայի բնագավա
ռում ինստիտուտում տարվող
հետազոտություններում
շատ
կարևորվում են բույսերի անհող
արտադրության
սկզբունքա
յին նոր և էժան համակարգերի
ստեղծման աշխատանքները։
Այդ նպատակով դեռևս 1986
թ. ստեղծվել է ժամանակավոր
հետազոտական խումբ, որն
իր առջև խնդիր էր դրել մշա
կել բույսերի անհող աճեցման
նոր, քիչ ծախսատար, առավել
ավտոմատացված առաջատար
եղանակ։ Դրանցից առավել հե
ռանկարայինը պոլիմերային թա
ղանթի օգտագործմամբ «ջրա–
շիթային
հիդրոպոնիկական
համակարգն» է, որը վերջին
տարիներին կատարելագործվել
է, ներառելով նոր տարատեսակ
ներ բույսերի տարբեր խմբերի
Աշ2. 2014
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(ցանովի և տնկարկվող միամյա
ու բազմամյա բույսեր, ծւսռաթ–
փատեսակներ և այլն) անհող
արդյունաբերական արտադրու
թյան համար։
Սյսպիսով՝ կարող ենք արձա
նագրել, որ ինստիտուտի շուրջ
20-ամյա ջանքերը և պրպտում–
ները պսակվել են հաջողությամբ։
Առաջին անգամ ինստիտու
տում մշակվել է բույսերի անհող՝
հիդրոպոնիկ
արտադրության
սկզյշունքային նոր համակարգ՝
իր չորս տարատեսակներով,
որոնց համար 2006-2007 թթ.
ստացվել են չորս գյուտի արտո
նագրեր։ Ավելորդ չէ նշել, որ այս
38

նոր համակարգը, փաստորեն,
աշխարհում գոյություն ունեցող
բույսերի անհող արտադրության
5-րդ եղանակն է (ջրային մշա
կույթ՝ բուն հիդրոպոնիկա կամ
1Տ1Ւ7,
գլաքարա-խարամային
լցանյութային մշակույթ, ռոքվուլ
և աերոպոնիկա)։
Այս նոր համակարգը հնարա
վորություն է տալիս կտրուկ /5–6
անգամ/ կրճատելու հիդրոպո–
նիկումի կառուցման ծախսերը,
ապահովելու օդա–ջրա–ջերմա–
սննդային բարենպաստ ռեժիմ
բույսերի նորմալ աճի ու բուռն
զարգացման համար, շիթային
ոռոգման միջոցով նվազագույ
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նի հասցնելու էլեկտրաներգիայի,
ջրի և սննդատարրերի ծախսը,
բացառելու շրջակա միջավայրի
աղտոտումը։
Ինստիտուտի
աշխատա
կիցները հրատարակել են 15
մենագրություն և 2000-ից ավե
լի գիտական աշխատանքներ՝
տպագրված հայրենական և մի
ջազգային հեղինակավոր պար
բերականներում։
Հրատարակվել է նաև ինստի
տուտի «Հւսղորդումների»–ի 32
պրակ։
Կատարվել են նաև զգալի
ներդրման աշխատանքներ։
Հաշվի առնելով ինստիտուտի

ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱ
առաջատար դերը հիդրոպոնիկայի զարգացման
ասպարեզում և նրա մեծ նշանակությունը մեր հան
րապետության համար՝ ՀՀ ԳԱԱ նախագահության
1995 թ. Փետրվարի 22-ի թիվ 5/1223 որոշմւսմբ այն
վերանվանել է ՀՀ ԳԱԱ հիդրոպոնիկայի պրոբլեմնե
րի ինստիտուտի՝ շնորհելով իր հիմնադիր, ակադե
միկոս Գ.Ս.Դավթյանի անունը*։
Օրինաչափ պետք է համարել այն հանգաման
քը, որ բույսերի անհող մշակույթը՝ հիդրոպոնիկան,
որպես գիտական ուղղություն Խորհրդային Միու
թյունում ծնվել և զարգացել է հենց Հայաստանում։
Հիդրոպոնիկան՝ որպես կենսաբանական արդյու
նաբերության նոր բնագավառ, բուսական հումքի
ստացման ժամանակակից և բարձր կենսատեխ
նոլոգիական եղանակ, աշխարհում առավելապես
զարգանում է սակավահող(Հոլանդիա, Բելգիա, ճա–
պոնիա, Իսրայել), ինչպես նաև սովորական երկրա
գործության համար ոչ պիտանի հողատարածքներ
ունեցող երկրներում, ինչպիսին է նաև Հայաստա
նը, որտեղ առկա են տասնյակ հազարավոր հեկ
տարների հասնող, էկոլոգիապես ոչ բարենպաստ
և գյուղատնտեսության ոլորտում չօգտագործվող
աղուտ-ալկալի, քարքարուտ և ավազուտ հողատա
րածքներ։
Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտը
բույսերի անհող մշակույթի ասպարեզում միակ
գիտական օջախն է նախկին Խորհրդային Միության
ողջ տարածքում և իր ուրույն հետազոտությունների
շնորհիվ (հատկապես դեղաբույսերի, եթերայուղա
տուների և ներկաբույսերի հիդրոպոնիկ աճեցման
գիտական հիմունքների ու դրանց անհող արտադ
րության կենսատեխնոլոգիաների մշակման ուղղու
թյամբ) միջազգային լայն ճանաչում և հեղինակու
թյուն է ձեռք բերել։
Այսօր ինստիտուտի առջև ծառացած կարևորա
գույն խնդիրներից են մասնավորապես ինստիտու
տում մշակված, կիրառական կարևոր նշանակու
թյուն ունեցող գիտական հետազոտությունների և
կենսատեխնոլոգիաների առևտրայնացումը, նոր
հիդրոպոնիկական համակարգերի՝ որպես բուսա
կան հումքի արտադրության ժամանակակից բարձր
տեխնոլոգիայի, ներդրումն արտադրության մեջ,
հազվագյուտ, թանկարժեք և դեկորատիվ բուսա
տեսակների անընդհատ արտադրության կազմա
կերպում շուրջ տարի։ Կարևոր խնդիր է նաև ԵՊՀ
կենսաբանության ֆակուլտետում կամ Հայաստանի
պետական ագրարային համալսարանում հիդրոպո
նիկայի ամբիոնի կազմակերպումը և մասնագետնե
րի պատրաստումը արտասահմանից հրավիրված
ու արտասահմանում վերապատրաստում անցած
համապատասխան մասնագետների օգնությամբ։

*Ականավոր ագրոքիմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ ակադե
միկոս, մեր հանրապետությունում արդյունաբե
րական հիդրոպոնիկայի տեսության զարգաց
ման ու գործնական կիրառման նախաձեռնող,
գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր
Գագիկ Ստեփանի Դավթյանը ծնվել է 1909թ. նո
յեմբերի 20-ին Դիլիջանում։ 1930թ. հաջողությամբ
ավարտելով Երևանի պետական համալսարանը՝
Գ.Ս.Դավթյանը գործուղվել է Պարարտանյութերի
և ագրոհողագիտության համամիութենական ինս
տիտուտի Լենինգրադի բաժանմունքի ասպիրան
տուրա։ Այնտեղ սովորելու տարիներին նա մշակել է
կենդանի բույսերում նիտրատների որոշման մեթոդ
և գրել «Հանքային պարարտանյութերի արդյունա
վետությունը Հայկական ՍՍՀ և Նախիջևանի ԱՍՍՀ
բամբակացան շրջաններում» աշխատանքը, որը
հանքային պարարտանյութերի մասին առաջին
հանրամատչելի գրքույկն է հայերեն լեզվով։
Այդ շրջանում Գ.Ս. Դավթյանը մեծ ուշադրություն
է դարձրել Հայաստանում երկրագործության քիմի
ացման հարցերին։ 1930-ական թթ. սկզբներին լույս
են տեսելնշված խնդրին նվիրված նրա «Հողի քիմի
ական պարարտացումը», «Կալցիում ցիանամիդ»
գրքույկները և մի շարք հոդվածներ։
1933 թ. ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո
Գ.Ս.Դավթյանը վերադարձել է Հայաստան, որտեղ
գործուն մասնակցություն է ունեցել Պարարտանյու
թերի և ագրոհողագիտության համամիութենական
ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղի՝ քիմիաց
ման կայանի կազմակերպմանը։ Նրա անմիջական
ղեկավարությամբ առաջին անգամ հետազոտու
թյուններ են ծավալվել Հայաստանի հողային ծած
կույթի ագրոքիմիական բնութագրման ուղղու
թյամբ։
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1936 թ. Գ.Ս.Դավթյանը գոր
ծուղվել է ԽՍՀՄ ԳԱ Ն. Դոկուչաևի
անվան հողագիտության ինստի
տուտի ագրոքիմիայի լաբորա
տորիա։ Երիտասարդ գիտնա
կանի վրա մեծ ազդեցություն է
ունեցել Լենինգրադի և Մոսկվւս–
յի գիտական կոլեկտիվներում
այնպիսի ականավոր հողագետ
ների և ագրոքիմիկոսների հետ
աշխատելը, ինչպիսիք էին Ա.Գ.
Կիրսանովը, Դ.Ն. Պրյանիշնիկո–
վը, Բ.Բ. Պոլինովը, Ի.Վ. Տյուրինը,
Լ.Ի. Պրասոլովը, Ա.Վ. Սոկոլովք և
շատ ուրիշներ։
Դոկուչաևի անվան ինստի
տուտում Գ.Ս. Դավթյանը հետա
զոտություններ է կատարել Հա
յաստանի հողերի ֆոսֆորային
ռեժիմի վերաբերյալ։ Նա վերամ
շակելու կատարելագործելէ ֆոս–
ֆորական միացությունների ձևե
րի որոշման մի շարք մեթոդներ և
առաջարկել նորերը։ Այդ հետա
զոտություններն ամփոփած դոկ
տորական ատենախոսությունը
Գ.Ս. Դավթյանը
հաջողությամբ

պաշտպանեց 1940 թ. Դոկուչւս–
ևի անվան հողագիտության ինս
տիտուտում։ Դրանց հիմնական
արդյունքները շարադրված են
«Հայաստանի հողերի ֆոսֆորա–
կան ռեժիմը» մենագրության մեջ
(1946 թ.)։
1941 թ. ԽՍՀՄ ԳԱ նախագա
հության որոշմամբ Գ.Ս. Դավթյա
նը գործուղվում է ԽՍՀՄ ԳԱ հայ
կական մասնաճյուղ, որտեղ
կենսաբանության ինստիտուտին
կից ստեղծում է հողի բերրիու
թյան լաբորատորիա։ Այստեղ
Հայրենական մեծ պատերազ
մի տարիներին նա կատարել է
գործնական նշանակություն ու
նեցող մի շարք կարևոր աշխա
տանքներ։
1947 թ. պրոֆեսոր Գ.Ս.Դավ
թյանի նախաձեռնությամբ և
ակադեմիկոս Դ.Ն.Պրյանիշնիկո–
վի աջակցությամբ Հայկական
ԽՍՀ գիտությունների ակադեմի
այում ստեղծվել է ագրոքիմիայի
լաբորատորիա, որի հիման վրա
1966 թ. կազմակերպվել է Հայ
կական ԽՍՀ ԳԱ ագրոքիմիական
պրոբլեմների և հիդրոպոնիկա
յի ինստիտուտը։ Գ.Ս. Դավթյանը
1947 թ. մինչև իր կյանքի վերջը
(1980 թ.) այդ գիտական օջախի
անփոփոխ տնօրենն էր։
Դեռևս ագրոքիմիայի լաբո
րատորիայում Գ.Ս.Դավթյանի և
իր աշխատակիցների կատա
րած հետազոտությունները մեծ
ավանդ են Հայաստանում երկ
րագործության քիմիացման հար
ցերի մշակման գործում։
1950-ական թթ. լաբորատո
րիայի գործունեությունը բնու
թագրվում է Հայաստանի հողերի
ուսումնասիրության և պարար
տացման միջոցով նրանց բեր
րիության բարձրացման գիտա
կան հիմունքների մշակմամբ։
Ուսումնասիրվել են Հայաստա
նի լեռնային շրջաններում հա
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ցահատիկային մշակաբույսերի,
առվույտի, բամբակի և ծխա
խոտի պարարտացման հար
ցերը, առաջարկվել է չհերկված
առվույտադաշտում աշնանա
ցան ցորենի աճեցման նոր եղա
նակ (1961 թ.)։
Գ.Ս. Դավթյանի ղեկավա
րությամբ կատարվել են Հա
յաստանի
գլխավոր
հողա–
տիպերի
ագրոքիմիական
հատկությունների համակարգ
ված հետազոտություններ։ Հո
ղերի ագրոքիմիական բնու
թագրման պրոբլեմի նկատմամբ
ցուցաբերելով
բազմակողմա
նի մոտեցում նա ծրագրում
ընդգրկել է նաև հողերի ջրա–
ֆիզիկական
հատկություննե
րի, օքսիդացնող-վերականգնող
ներուժի,
միկրոկենսաբանւս–
կան և ֆերմենտատիվ ակտի
վության հետազոտություններ։
Դրանց արդյունքներն ամփոփ
ված են «Հայկական ՍՍՀ հողերի
ագրոքիմիական բնութագիրը»
գրքում (1966 թ.), որն ընդգրկվել
է ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադե
միայի հրատարակած «ԽՍՀՄ հո
ղերի ագրոքիմիական բնութա
գիրը» մատենաշարում մեջ։
1950-ական թթ. երկրորդ կե
սին գյուղնախարարության հա
մակարգում
ագրոքիմիական
ճյուղային հիմնարկների ցանցի
զարգացման և երկրագործու
թյան պրակտիկայում քիմիական
պարարտանյութերի զանգվա
ծային կիրառման կապակցու
թյամբ Գ.Ս. Դավթյանի գլխավո
րած լաբորատորիան, փոքր-ինչ
փոխելով հիմնական ուղղու
թյունը, անցնել է ագրոքիմիայի
ավելի ընդհանուր պրոբլեմների
ուսումնասիրության։ Գ.Ս.Դավ
թյանի նախաձեռնությամբ ընտր
վել են երկու հիմնական պրոբ
լեմներ, որոնք և կանխորոշել են
ՀԽՍՀ ԳԱ ագրոքիմիական պրոբ–

ՀհԴՐՈՊՈՆՒԿԱ
լեմների և հիդրոպոնիկայի նոր և
իր տեսակի մեջ միակ ինստիտու
տի գիտական ուղղությունը։
Առաջին պրոբլեմը բնության
մեջ նյութերի շրջանառության և
հաշվեկշռի ուսումնասիրությունն
էր, որի համար հիմք են ծառա
յել ականավոր ագրոքիմիկոսներ
Դ.Ն.Պրյւսնիշնիկովի և Բ.Բ.Պոլի–
նովի գաղափարները։ Այդ բազ
մամյա հետազոտություններն ի
հայտ են բերել սննդատարրերի
շրջանառության և հաշվեկշռի
հիմնական օրինաչափություննե
րը «հող-բույս-պարարտանյութ֊
մթնոլորտային տեղումներ-ոռո֊
գելի ջրեր» համակարգում։
Երկրորդ պրոբլեմն առանց
հողի, արդյունաբերական եղա
նակով բույսերի արտադրության
ու գիտական հիմունքների մշա
կումն է։
Գ.Ս.Դավթյանի ղեկավարու
թյամբ մեծ աշխատանք է կա
տարվել անհող աճեցված բույսե
րի ֆիզիոլոգա-ագրոքիմիական
և կենսաքիմիական առանձ
նահատկությունների ուսումնա
սիրման բնագավառում։ Այդ ու
սումնասիրությունները ոչ միայն
բացահայտել են անհող մշակ
ման պայմաններում բույսերի
արդյունավետության բազմակի
ավելացման հիմնական գործոն
ները, այլև հիմք են ծառայել մշա
կելու մի շարք մշակաբույսերի՝
արդյունաբերական եղանակով
արտադրության կենսատեխնոլո
գիաները։
Բազմամյա
փորձերի
արդյունքների
հիման
վրա
Գ.Ս.Դավթյանն ի մի է բերել բաց
օդյա հիդրոպոնիկայի պայման
ներում բույսերի արդյունավետու
թյան բարձրացման գործոնները,
որոնցից հիմնականներն են
բույսերի՝ ջրով, օդով և մատչելի
սննդատարրերովառատ, մշտա
կան և միաժամանակյա ապա–

Ւտվումը, արմատների թթված
նային ռեժիմի բարելավումը,
արմատային սննդառության և
ֆոտոսինթեզի ակտիվացումը,
բույսերի ֆոտոսինթետիկ արդյու
նավետության
բարձրացումը,
հիդրոպոնիկ բույսերի տերևների
պիգմենտային ապարատի որոշ
փոփոխությունները և այլն։
1947 թ. Գ.Ս.Դավթյանն ընտր
վել է Հայկական ԽՍՀ ԳԱ թղթա
կից անդամ, 1950թ.՝ իսկական
անդամ։ 1950–1955թթ. Գ.Ս.Դավ
թյանը եղել է Հայկական ԽՍՀ ԳԱ
գյուղատնտեսական գիտություն
ների բաժանմունքի ակադեմի–
կոս-քարտուղարի
տեղակալ,
այնուհետև՝ նույն բաժանմուն
քի ակադեմիկոս-քարտուղար,
1955-1978 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ նա
խագահության անդամ, 1967–
1971 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ ւսկւսդեմի–
կոս-քարտուղար։
1955–57թթ.
Գ.Ս.Դավթյանը նշանակվել է
ՀԽՍՀ Սինիստրների Խորհրդի
նախագահի տեղակալ, 1957-61
թթ.՝ Երևանի պետական համալ
սարանի ռեկտոր։
Գ.Ս.Դավթյանի աշխատանք
ները նշվել են ԽՍՀՍ և Հայկա
կան ԽՍՀ ժողտնտեսության
նվաճումների ցուցահանդեսների
մեդալներով։ Նրա գիտական ծա
ռայությունների բարձր գնահա
տականը 1977թ. ԽՍՀՄ ԳԱ Դ.Ն.
Պրյանիշնիկովի անվան ոսկե մե–
դալովպարգևատրվելն է՝ Հայաս
տանի հողերի ագրոքիմիական
ուսումնասիրության և անհող,
արդյունաբերական բուսաբուծու
թյան տեսության ու պրակտիկա
յի ստեղծման համար։
Հայրենական
գիտությանը
մատուցած ծառայությունների
համար Գ.Ս.Դավթյանը պարգև
ատրվել է Լենինի, Աշխատան
քային կարմիր դրոշի, «ժողո–
վուրդների
բարեկամության»,
«Պատվո նշան» շքանշաններով
և մի շարք մեդալներով։

ԴԵՊ

II

ԳԻՆԸ

Եթե ամերիկացիները Յգրա–
մով կրճատեին կերակրի աղի
ամենօրյա
օգտագործումը,
ապա ամեն տարի կհաջողվեր
փրկել 44-ից մինչև 92 հազար
մարդկային կյանքեր՝ արյան
ճնշման իջեցման և սրտի և
ուղեղի կաթվածի կրճատման
հաշվին։ Ազգի առողջության
համար սա կլիներ նույնքան
օգտակար, որքան ծխելը եր
կու անգամ կրճատելը։ Այս
եզրակացության են հանգել
Կալիֆոռնիայի սրտաբաննե
րը։ Ներկայումս մեկ մարդու
հաշվով ԱՍՆ-ում աղի ամենօ
րյա օգտագործումը կազմում է
7,3-10,4 գրամ, իսկ բժիշկները
խորհուրդ են տափս օգտագոր
ծել 5,8 գրամ։
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
Սևանա լճի հանձնաժողովի նախագահ

ԷՎԵԼԻՆԱ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնա
բանության ինստիտուտի տնօրեն

Հա յա ստ ա նի բնության հրա
շալիքների մասին խոսելիս, կա
մա թե ակամա, հայացքդ ուղղ
վում է դեպի լեռների գրկում
ծվարած Սևանա լիճը, որն իր
ջրաբանական ու ջրաքիմիա–
կան առանձնահատկություննե
րով, ինքնատիպ ջրաշխարհով
մշտապես եղել է համընդհանուր
ուշադրության կենտրոնում։
Քաղցրահամ ջրի պաշարով
Սևանը ոչ միայն Հայաստանի,
այլև Հարավային Կովկասի խո–
շորագույն լիճն է։
Անկասկած, շատերն են լա
վատեղյակ Սևանի հիմնախնդրի
զարգացումներին, սակայն առ
կա վիճակը գնահատելու համար
մի փոքր անդրադարձ կատա
րենք անցյալին։

Սևանա լճի բնական պաշւսր–
ների օգտագործման տեսական
հիմքերը մշակվել են դեռևս 18-րդ
դարում։ Առաջարկվողծրագրերի
անկյունաքարն այն փաստարկն
էր, որ ջրային հայելու մեծության
պատճառով Սևանա լիճ լցվող
ջրերի մեծ մասը գոլորշիանում է։
Ըստ Ի.Վ. Եղիազարովի (1923) և
Ս.Ե.Սերյանի (1910) հաշվարկնե
րի՝ գոլորշիացումը Սևանա լճից
տարեկան կազմում էր մոտ 1150
մլն խոր.մ։
Սևանա լճի ջրային պաշար
ներն առավել արդյունավետ
օգտագործելու
նպատակով
պլանավորվել է 50 տարվա ըն
թացքում օգտագործել լճի ջրա
յին պաշարները, չորացնել Մեծ
Սևանը՝ ջրազրկման հետևան

քով ազատելով մոտ 1000 քառ.
կմ հողատարածք գյուղատնտե
սական կարիքների համար, լճի
ջրային պաշարների հաշվին
ոռոգել Արարատյան դաշտա
վայրի անջրդի հողատարածք
ները, ինչպես նաև արտադրել
տնտեսության զարգացման հա
մար անհրաժեշտ էլեկտրաէներ
գիա։
Արդյունքում Սևանա լճից
պետք է մնար մի փոքրիկ լճակ՝
239 քառ.կմ մակերեսով։
1933 թ., երբ սկսվեցին Սևա
նա լճի ջրբացթողումները, լճի
ծավալը 58,4 խոր. կմ էր, մակերե–
սը՝1416քառ. կմ, առավելագույն
խորությունը՝ 98,6 մ, մակերևույ
թի բարձրության նախնական նի
շը՝ 1915,89 մ։ Սակայն, մի քանի
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տարի անց պարզ դարձավ, որ
ազատված հողատարածքները
գյուղատնտեսական նպատակ
ներով օգտագործելու համար
պիտանի չեն, Սևանի ջրերի հաշ
վին ստացված էներգիան բա
վարար չէ Հայաստանի ժողովր
դական տնտեսության հետագա
զարգացման համար։ Եվ, վեր
ջապես, որ թույլ է տրվել էկոլո
գիական սխալ, ջրի մակարդակի
իջեցման հետևանքով խախտ
վեց լճի էկոլոգիական հավասա
րակշռությունը, լիճը կանգնեց
ճահճակալման վտանգի առաջ։
Այս պահից ծագեց Սևանա լճի
հիմնախնդիրը, որն առ այսօր
մնում է չլուծված։
Լճի ծավալի կրճատման հե
տևանքով խախտվեց լճի ջեր
մային ռեժիմը, փոքրացավ
լո ւս ա թ ա փ ա ն ց է լիությունը,
անհետացավ լճի հատակը ջրից
մեկուսացնող, ամենամեծ խտու
թյամբ պաշտպանական ջրա
շերտը, որը սահմանափակում է
կենսածին տարրերի մուտքը լիճ։
Ջերմաստիճանի բարձրացման
հետևանքով վատացավ թթված
նային ռեժիմը։ Ամառային և
ձմեռային կանգի շրջանում հա
տակային շերտերում նկատվեց
թթվածնային քաղց։
Ծավալի փոքրացումը հան
գեցրեց լճի վրա ջրհավաք
ավազանի
հարաբերական
ազդեցության մեծացման։ Հիդրո–
քիմիական և հիդրոֆիզիկական
փոփոխությունների հետևանքով

փոխվեցին լճային կենսացենոզ–
ները. սննդային շղթայի գրեթե
բոլոր օղակներում տեղի ունե
ցավ տեսակափոխություն։
Լուրջ
փոփոխություններ
կրեց լճի ձկնաշխարհը։ Լճային
ձվադրավայրերի ջրազրկման
արդյունքում ոչնչացան էնդեմ իշ
խանի երկու տարատեսակները՝
ձմեռային բախտակը և բոջակը,
իսկ կողակի թվաքանակը խիստ
կրճատվեց։
Ակտիվացան նաև ներջրամ–
բարային պրոցեսները։ Նկատ
վեց լճային էկոհամակարգի կեն–
սարդյունավետության աճ։
1964 թ. առաջին անգամ լիճը
«ծաղկեց» կապտականաչ ջրի
մուռներով։
Օրգանական նյութի կուտակ
ման հետևանքով լճում ուժգ
նացան ճահճակալման (էվտ–
րոֆացում) երևույթները, որոնք
առավելագույն չափով դրսևոր
վեցին 1977-78 թվականներին։
Մինչ ՑՕ-ական թվականները
ջրի մակարդակն իջավ18,8մ–ով։
Լճերի բնական ծերացումը
միջավայրում օրգանական նյու
թի կուտակման հետևանք է, որի
արդյունքում ջրամբարի հատակն
աստիճանաբար բարձրանում
է, ափամերձ բուսականությունը
տարածվում է դեպի կենտրոն,
և լիճը վերածվում է ճահճի։ Եթե
հաշվի առնենք, որ բնության մեջ
հատակի բարձրացումը տարե
կան 1-ից մինչև մի քանի միլի
մետր է, ապա պարզ է դառնում,

*

որ 10սմ–ով լճի մակարդակի
իջեցման դեպքում լճի բնական
ծերացման գործընթացն արա
գանում է 50-100 տարով։
Թույլ տված սխալն ուղղելու և
լճի էկոլոգիական վիճակը բարե
լավելու նպատակով Հայաստա
նի Կառավարությունը որոշում
ընդունեց Արփա գետի ջրերը դե
պի Սևանա լիճ ուղղելու մասին։
1981 թ. ավարտվեց 48 կմ
երկարությամբ «Արփա-Սևան»
ջրատարի
շինարարությունը,
որով յուրաքնչյուր տարի Արփա
գետից Սևանա լիճ սկսեց տեղա
փոխվել 250 մլն. խոր. մ ջուր։
Լճի մակարդակի բարձ
րացման արդյունքում նկատ
վեցին դրական տեղաշարժեր։
90-ական թվականների սկզբին
ջրամբարի էկոլոգիական վիճա
կը կայունացավ։ Թվում էր, թե
Սևանի հիմնախնդիրը լուծման
շեմին է։
Սակայն 90-ական թվական
ներին Հայաստանի Հանրապե
տությունը թևակոխեց տնտե
սական ճգնաժամի փուլ։ Երկրի
տնտեսությունը պահպանելու և
բնակչության գոյությունն ապա
հովելու համար կրկին սկսեցին
օգտագործվել Սևանա լճի բնա
կան պաշարները։
Առավելագույն ջրբացթողում
ները Սևանա լճից գրանցվեցին
1993-94 թվականներին։ Մինչ
1999թ. լճի մակարդակը 30–
ական թվականների համեմատ
իջել է 19,3մ–ով։
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ՀՀ Կառավարության որոշ–
մւսմբ 1999թ. դադարեցվեցին
էներգիական նպատակներով
իրականացվող ջրբացթողումնե
րը. Սևանից ջրառ կարող էր կա
տարվել միայն գյուղատնտեսա
կան կարիքների համար։
Սևանա լճի վիճակը կայու
նացնելու նպատակով ՀՀ ԳԱՍ
Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանու
թյան ինստիտուտը (տնօրեն՝ ՀՀ
ԳԱՍ թղթակից անդամ Ռաֆա–
յել Հովհաննիսյան) նախաձեռ
նեց Սևանա լճի կառավարման
խնդիրը օրենսդրական հիմքի
վրա դնելու գործընթացը։ 2001թ.
Ազգային ժողովն ընդունեց «ՀՀ
օրենքը Սևանա լճի մասին», որի
11-րդ հոդվածի բ ենթակետի
համաձայն, պետք է բացառվեր
Սևանա լճի բացասական հաշ
վեկշիռը և ապահովվեր լճի մա
կարդակի բարձրացում։
Սևանա լճի բնական պա–
շարների պահպանման, վերա
կանգնման և օգտագործման
հիմնախնդիրների ուսումնասի
րության և դրանց լուծման նպա

տակով իրականացվելիք աշխա
տանքները
համակարգելու
համար ՀՀ նախագահին առըն
թեր ստեղծվեց Սևանա լճի հիմ
նահարցերի հանձնաժողով, որի
նախագահ նշանակվեց Վլադի
միր Սովսիսյանը։
Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբա
նության ինստիտուտը, ելնելով
իր բազմամյա (1923թ.–ից ի վեր)
հետազոտությունների արդյունք
ներից՝ հիմնավորեց լճի մակար
դակը մինչև 1903,5 մ նիշը բարձ
րացնելու անհրաժեշտությունը,
վերջինս հնարավորություն կտար
վերականգնելու հատակամերձ
պաշտպանական
ջրաշերտը՝
հիպոլիմնիոնը, և կանխելու հա
տակի ազդեցությունը լճի վրա։
2002թ–ից լճի մակարդակը նո
րից սկսեց բարձրանալ։ 2014թ.
հունվարի 1-ի դրությամբ, նախա
տեսված 2,59 փոխարեն, Սևանա
լճի մակարդակը բարձրացել է
3,85 մետրով։
Ջրի մակարդակի բարձրա
ցումը նոր խնդիրներ առաջադ
րեց, և Սևանի հիմնախնդիրը թև

ակոխեց նոր փուլ։
Ջրածածկ
տարածքներից
էլեկտրահաղորդման և կոյու–
ղագծերի, գազի միջին և ցածր
ճնշման գազատարների և կա
ռույցների
տեղափոխման,
շրջանցող ճանապարհների կա
ռուցման և այլ սոցիալ-տնտեսա֊
կան բնույթի խնդիրներին զուգա
հեռ ծագեցին նաև էկոլոգիական
խնդիրներ։
Ափամերձ տարածքների ջրա
ծածկումը հանգեցրեց հողերի
լվացման և ափամերձ բուսա
ծածկի քայքայման, մեծացնելով
լիճ լցվող օրգանական նյութի
քանակը։ Լուրջ մտահոգության
պատճառ էր անտառածածկ տա
րածքների ջրածածկման հար
ցը։ ճահճակալման երևույթները
կանխելու և կենսածին տարրե
րի մուտքը լիճ սահմանափակե–
լու նպատակով գործադիր մար
միններն սկսեցին իրականացնել
ծառահատման աշխատանքներ,
որոնք սակայն, լճի մակարդակի
չնախատեսված արագ բարձ
րացման պայմաններում, կա–

տարվեցին մասնակիորեն։
Լճի ջրի քիմիական որա
կը հիմնականում վտանգված
էր ափամերձ գոտիներում, իսկ
կենտրոնական մասերում, լճի
ծավալի մեծացման շնորհիվ,
նկատվեց ջրի որակի բարելավ
ման միտում։ Նախորդ տարինե
րի համեմատությամբ լճի լուսա–
թափանցելիությունը 3–3.5մ–ից
աճեց՝ հասնելով Ց–11մ, իսկ լճի
հատակամերձ շերտերում հա
մեմատաբար
բարելավվեց
գազային ռեժիմը։ Դրական տե
ղաշարժեր գրանցվեցին կեն–
սացենոզների կառուցվածքում,
լճում հայտնվեցին մաքուր ջրե
րին բնորոշ տեսակներ։
Ներջրամբարային գործըն
թացների կարգավորման և օր
գանական նյութերի յուրացման
հարցում կարևոր դեր ունի ձկնա
յին հանրույթը։ Դարեր շարունակ
Սևանը եղել է ձկնարդյունաբե
րության կենտրոն։ Այսօր լճում
ձկների
արդյունագործական
պաշարները սպառված են։ 80–
ական թվականների համեմատ
լճի
ձկնարդյունավետությունը
կրճատվել է ավելի քան 50 ան
գամ։ Անհետացման վտանգի
առաջ են կանգնած լճի էնդեմ
ձկնատեսակները։
Սևանա լճի արժեքավոր էն
դեմ ձկնատեսակների վերա
կանգնման ուղղությամբ վերջին
տասնամյակում ՀՀ Կառավարու
թյան որոշմամբ սկսել են ամա
ռային բախտակի և գեղարքունու
պոպուլյացիաների վերականգն
ման աշխատանքները։ Վերջին
7 տարում Սևանա լիճ է լցվել 348
մլն դրամ արժողությամբ շուրջ 2
մլն. մանրաձուկ։
ՀՀ ԴԱԱ ԿՀԷԳԿ Հի դր ոէկոլո
գիայի և ձկնաբանության ինս
տիտուտի հետազոտությունները
ցույց են տվել, որ Սևանա լճում
առկա են Սևանի իշխանի սեռա
հասուն առանձնյակներ, որոնց
բնական վերարտադրությունը,
սակայն, անհնար է ձվադրավայր

ծառայող գետերի անմխիթար
վիճակի պատճառով։
Այդ գետերում ձկների վերար
տադրությանը խոչընդոտում են
հուների կամայական փոփոխու
թյունները, չկարգավորված ջրա
ռը, հուների աղտոտվածությունը,
ձկնապաշտպան կառույցների
բացակայությունը կամ տեխնի
կական անբավարար վիճակը։
Սևանա լճի գետերի վրա
կառուցված հիդրոէլեկտրակա
յանների զգալի մասը չի համա
պատասխանում բնապահպա
նական նորմերին։ Սևանա լճի
հիմնահարցերի հանձնաժողո
վի դիտարկումների համաձայն՝
որոշ փոքր ՀԷԿ-երում բացա
կայում են ձկնանցարանները
կամ, ոչ ճիշտ կառուցման պատ
ճառով, չեն ծառայում իրենց
նպատակին, ջրընդունիչ հան
գույցների, ճնշումային խողո
վակաշարերի
մուտքամասում
բացակայում են ձկների մուտ
քը կանխարգելող մետաղական
ճաղավանդակները և այլն։
ՀՀ կառավարության 2011 թ.
օգոստոսի 4-ի «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարու
թյան 2009 թվականի հունվարի
22-ի նիստի իյ 3 արձանագրա
յին որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» 1Տ130 արձա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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նագրային որոշման 22-րդ կե
տով ուժը կորցրած է ճանաչվել
ՀՀ կառավարության 2009 թվա
կանի հունվարի 22-ի նիստի
"Փոքր հիդրոէլեկտրակայաննե
րի զարգացման սխեմային հա
վանություն տալու մասին" ն1 3
արձանագրային որոշման Ց-րդ
կետով հավանության արժանա
ցած փոքր հիդրոէլեկտրակա
յանների զարգացման սխեմայի
հավելվածի «Սևանա լճի ավա
զան» բաժինը՝ բացառելով լճի
ավազանում նոր փոքր ՀԷԿ-երի
կառուցումը։
Ներկայումս ՀՀ ազգային ժո
ղովում է «Սևանա լճի մասին»
ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու
վերաբերյալ ՀՀ կառավարության
ներկայացրած ՀՀ օրենքի նա
խագիծը, որով նախատեսվում է
արգելել Սևանա լճի անմիջական
ազդեցության գոտում ՀԷԿ-երի
կառուցումը։
էնդեմ ձկնատեսակների կեն
սապայմանների բարելավման
համար անչափ կարևոր են նաև
ձվադրավայր ծառայող գետերի
վրա հանքարդյունաբերության,
գյուղատնտեսական
աշխա
տանքների, կոմունալ֊կենցաղա–
յին թափոնների և հոսքաջրերի
վնասակար ազդեցության նվա
զեցմանն ուղղված միջոցւսռում–
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ները։
Մասրիկ գետի ջրավազանում
գործող Սոթքի ոսկու հանքա
վայրում տարիների ընթացքում
կուտակված թափոնակույտերի
մշակման միջոցառումներ չեն
իրականացվում, և քամիների
ազդեցության տակ չի բացառ
վում շրջակա տարածքների վբա
փոշենստեցումը՝ իր բացասա
կան հետևանքներով։
Սևանի ձկնւսշխարհի հա
մար լուրջ վտանգ է նաև օտ ա 
րածին ձկնատեսակների ներ
թափանցումը լիճ։ Սևանա լճում
և գետերում հայտնաբերվել են

օտարածին
ձկնատեսակներ՝
ծիածանափայլ իշխան, ծածան,
կարմրախայտ, ամուրյան չե–
բաչոկ, հայկական տառեխիկ և
այլն, որոնք կարող են լճի էնդեմ
ձկնատեսակների լուրջ մրցա
կիցները դառնալ։
Օտարածին ձկնատեսակնե
րի մուտքը Սևանա լիճ կանխելու
համար արգելված է լճի մերձա
կայքի ձկնային տնտեսություն
ներում վերջիններիս բուծումը և
աճեցումը։
Սևանա լճի գետերը, հոսելով
բնակավայրերով, վերածվել են
կոյուղագծերի. այնտեղ են լցվում

ոչ միայն կենցաղային հոսքւսջ–
րեր, այլև կոշտ կենցաղային թա
փոններ։
«Սևան» ազգային պարկի
սահմաններից ղեպի ցամաք,
մինչև 500մ լայնությամբ շերտն
ընդգրկող 57 բնակավայրե
րի սանիտարական մաքրման,
աղյշւսհանության, աղբավայրե
րի շահագործման վիճակի ու
սումնասիրությունները ցույց են
տվել, որ կենտրոնացված աղբա
հանում և մաքրում կատարվում
է մարզի 5 քաղաքում և 39 գյու
ղում։ 48 գյուղ ընդգրկված չէ
աղբի հավաքման ծառայության
մեջ։ Գյուղերում աղբի հավաքումն
իրականացվում է առանց բեռ–
նարկղների (կոնտեյներների)։
Աղբի հավաքումն իրականաց
վում է 57 փոխադրամիջոցով,
որոնցից 35-ը հին, հարմարեց
ված մեքենաներ են՝ չունեն փակ
թափքեր, մամլիչ հարմարանք
ներ և այլն։ Այս ամենի հետևան
քով ամբողջ կենցաղային աղբը
հայտնվում է գետերում, ստեղծե
լով խոչընդոտներ ոչ միայն միգ
րացիա կատարող ձկների հա
մար, այլև վերածվելով վարակի
տարածման աղբյուրի։
Մարզում աղբահանության
աշխատանքների կազմակերպ–

Ի ԴԵՊ
20 միլիոն տարի առաջ Ավստրիայի այժ
մյան տարածքը ծածկված էր օվկիանոսով,
որտեղ այլ հրեշների թվում բնակվում էին
հսկայական շնաձկներ՝ մեգալոդոններ։
Այդ ծովային գիշատչի երկարությունը 12–
15 մետր էր, իսկ քաշը՝ 50-60 տոննա։ Դրա
ատամներն ունեին 19 սմ երկարություն և
կծելիս ծնոտների ճիգը հասնում էր 10 տոն
նայի։ Համարվում է, որ մեգալոդոնները
վերացել են շուրջ 2 միլիոն տարի առաջ։
Ավստրիայի Լինց քաղաքի թանգարանում
վերջերս հայտնվել է հսկայական շնաձկան
կաղապարվածք՝ պատրաստված տեղի
պեղումների նյութերի հիման վբա։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ման ուղղությամբ որոշակի
աշխատանքներ են կատարվում,
սակայն անհրաժեշտ մեքենանե
րի և մեխանիզմների պակասի
պատճառով այղ աշխատանքնե
րը դեռևս պահանջվող մակար
դակի վրա չեն։
Այսպիսով, Սևանա լճի կեն
սապաշարների վերականգնման
համար պետք է կիրառվեն հա
մալիր միջոցառումներ, և ձկների
կենսապայմանների բարելավու
մը մեկ քայլ է այդ ճանապարհին։
Սևանա լճի ձկնային պաշարնե–
րի վերականգնման նպատակով
պետք է լուծվեն ոչ միայն վերը
նշված խնդիրները, այլև համա
կարգված պայքար պետք է մղվի
ձկնագողության դեմ, որը վերջին
տարիներին բավարար մակար
դակով չի իրականացվում։
Սևանա լճի վերականգնման
խնդիրը Հայաստանի բնապահ
պանական ռազմավարության
կարևոր բաղադրիչն է։ Հայաս
տանի Կառավարությունը բազ
մաթիվ քայլեր է կատարում հիմ–
նախնդրի լուծման ուղղությամբ։
2013թ. դեկտեմբերին ՀՀ կա
ռավարության հավանությանն է
արժանացել Սևանա լճում իշխա
նի պաշարների վերականգնման

և ձկնաբուծության զարգացման
համալիր ծրագիրը, որի իրա
կանացումը հնարավորություն
կստեղծի Սևանի պահպանման
հիմնադրամի միջոցներով ընդ
լայնելու բնապահպանական մի
ջոցառումների ցանկը։
Օրակարգում են «Արփւս-Սև֊
ան» ջրատարի հիմնանորոգման,
Սևանի ջրահավաք ավազանի
խոշոր բնակավայրերի ջրամա
տակարարման, կոյուղացման և
կեղտաջրերի մաքրման համա
լիր ծրագիր մշակելու, Սևանա լճի
էկոհամակարգի ևջրաբանական
մշտադիտարկման
համալիր
ծրագրի իրականացման, ինչպես
նաև գիտական, տեղեկատվա
կան և վերլուծական կենտրոնի
կազմակերպման հարցերը։ Այս
ամենը լուրջ ներդրումներ և ձև
ավորված բնապահպանական
վարքագիծ են պարտադրում։
Այսօր, Արարատյան դաշտի
ստորգետնյա ջրային պաշար
ների գերշահագործման հետև
անքով, կրկին բարձրացել է Սև
անա լճի ջրերի օգտագործման
խնդիրը, մինչդեռ լիճն անկայուն
էկոլոգիական վիճակում է, և յու
րաքանչյուր սխալ որոշում կարող
է ճակատագրական լինել նրա

համար։ Սևանա լճի Փրկությունը
նրա մակարդակի բարձրացումն
է, ուստի հարկ է հնարավորինս
խուսափել սպառողական մո
տեցումներից և ստեղծել ռազ
մավարական պաշար։ Հիշենք,
որ քաղցրահամ ջուրն այսօր
ամենաարժեքավոր պաշարն է,
իսկ Հայաստանի արտակարգ
իրավիճակների նախարարու
թյան Հայհիդրոմետ ծառայու
թյան տվյալների համաձայն,
եթե Սևանի ջրի ջերմաստիճանը
բարձրանա 1 աստիճանով, մենք
կունենաք 71մլն խոր. մ ջրի կո
րուստ, իսկ տեղումների կրճատ
ման դեպքում՝ ևս 36 մլն խոր. մ
կորուստ։
Սևանա լիճը մեր հոգածու
թյան և գիտական մոտեցման
կարիքն ունի։ Խուսափենք լճի
պաշարները շռայլելուց։

Ի ԴԵՊ

....

Եգիպտացի կենսաբանները
հայտնաբերել են, որ ավտոմե
քենաների արտանետած գազե
րի ազդեցությամբ առնետները
դառնում են ագրեսիվ։ Եթե այդ
գազերը նույն կերպ են ազդում
մարդկանց վրա, ապա հնարա
վոր է, որ մեր փողոցներում ու
ճանապարհներին կատարվող
ագրեսիայի դեպքերը կապված
են դրա հետ։

Հ
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ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ
ՈՐՊԵՍ
ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՍՏԱՑՄԱՆ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՂԲՅՈՒՐ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

կենսաբանական գիտու
թյունների թեկնածու,
դոցենտ

ԱՐՄԵՆ
ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ

կենսաբանական
գիտությունների դոկ
տոր, պրոֆեսոր, ՀՀ
ԳԱԱթղթակից անդամ

ՆԱԻՐԱ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ

կենսաբանական
գիտությունների
թեկնածու

Բույսերի ե ր կ ր ո ր 
դ ա յի ն ն յո ւթ ա փ ո 
խ ա ն ա կ ո ւթ յո ւն ը
Բուսական աշխարհն անսահ
ման պահեստարան է կենսաբա
նորեն ակտիվ նյութերի, որոնցից
շատերը պատկանում են երկրոր
դային փոխանակության նյութե
րի տարբեր խմբերի։ Մինչ այժմ
հետազոտվել են շուրջ 20-30 հա
զար այդպիսի միացություններ,
որոնցից առավել հայտնի են 3
ամենախոշոր խմբերը՝ ալկւսլո–
իդներ, իզոպրենոիդներ (տեր–
պենոիդներ) և ֆենոլային միա
ցություններ։ Որոշ երկրորդային
արգասիքներ, բացի գիտական

անվանումներից, ունեն նաև
փորձառական անվանումներ։
Այսպես՝ պապավերինը կակաչի
(^ՅբՅ\Հ©ր) լատիներեն անվանու
մից է ծագել, բերբերինը՝ կծու–
խորի (86րԵ6Ոտ), կոկաինը՝ կո–
կաինի թփի (Տւ^էհւ՜օ^Խու շօշյ)
և այլն։ Իսկ, օրինակ, կաուչուկը
հնդկերենից
թարգմանաբար
նշանակում Է ծառի արցունք։ Եր
բեմն Էլ նյութերի անվանումնե
րը կապված են դիցաբանական
կերպարների անունների հետ
օրինակ՝ մորֆինի անվանումը
ծագել Է հունական դիցաբանու
թյան քնի աստված Մորփեոսի
անունից։ Իսկ որն Է երկրորդա
յին
նյութափոխանակության
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արգասիքների կենսաբանական
նշանակությունը։ Դրանք դարեր
շարունակ օգտագործվել են ժո
ղովրդական բժշկության մեջ։
Այժմ տարբեր հիվանդություննե
րի բուժման համար կիրառվում
են հսկայական քանակությամբ
ժամանակակից պատրաստուկ
ներ, որոնց շուրջ 25 %-ը պարու
նակում Է բուսական ծագմամբ
նյութեր, քանի որ դրանց բարձր
բուժական ազդեցությունը չի ու
ղեկցվում կողմնակի երևույթնե
րով, որոնք չեն բացառվում բնու
թյան մեջ չհանդիպող սինթետիկ
քիմիական պատրաստուկների
կիրառման պարագայում։ Բու
սական ծագման առավել կիրա–

ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ռելի նյութերից են՝ կակւսչազ–
գիներից (Բ^թ^V6^ տօտուքտրստ)
ստացվող կոդեինը՝ որպես ցա
վազրկող, մահամորմից (ձէրօթտ
Ե611յՃօոոյ) ստացվող ատրոպի
նը, արջընկույզից (ՕՅէսՐՅ տտէ61)
ստացվող սկոպոլամինը և սև
բանգիից (հ^օտշ^Յաստ ուցտր)
ստացվող գեոցիամինը՝ նյար
դային համակարգի խանգա
րումները բուժող, ռաուվոլֆիայից
(ճտտ/\/օ1ք|3 Տ61՜թ6ոէւո6) ստացվող
ռեզերպինը՝ որպես զարկերա
կային ճնշումն իջեցնող, մատ
նոցուկի տարբեր տեսակներից
(0ւցւէ31ւտ 13ոտէ3 և ՕւցւէՁԱտ թսթս–
Ր63) ստացվող դիգոքսինը՝ որ
պես խթանիչ և դիգիտոքսինը՝
որպես սրտանոթային համա
կարգի աշխատանքի կարգավո
րիչ, քինինային ծառից (ՇւոշհօոՅ
|6ժց6ՈՅՈՅ) ստացվող քինիդինը՝
որպես հակամալարիային, կե
նուց (1յճատ ԵտշշՅէՅ) ստացվող
տաքսոլը՝ որպես հակաուռուց
քային միջոցներ և այլն։
Սակայն «հետաքրքիր արգա
սիքների» անհրաժեշտ քա 
նակության ստացման հնա
րավորությունները
հաճախ
սահմանափակ են, ինչը պայ
մանավորված Է վայրի բույսերի
պաշարների կրճատմամբ, շատ
դեղաբույսերի
պատկանելու
թյամբ Էնդեմների, հազվագյուտ
և անհետացող բույսերի խմբե
րին։ Այս կապակցությամբ, որպես
կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի
աղբյուր, մեծ հետաքրքրություն է
ներկայացնում բուսական բջիջ
ների և հյուսվածքների կուլտու
րան, որի հիման վրա կարելի է
իրականացնել ինչպես վերոհի
շյալ արգասիքների ստացումն
արդյունաբերական նպատակ
ներով, օգտագործելով կախու–
թային կուլտուրաները, այնպես
էլ՝ բուսական պոպուլյացիաների
վերականգնումն ու պահպանու
մը՝ միկրոկլոնային բազմացման
մեթոդների կիրառմամբ։

Բ ուսա կա ն հյուս
վ ա ծ ք ա յի ն և բ ջ ջ ա 
յին կուլտ ուրա ներ
Բուսական
հյուսվածքային
և բջջային կուլտուրայի ստաց
ման հիմքում ընկած է բուսական
բջջի
տոտիպոտենտությունը՝
մեկ բջջից ամբողջական բուսա
կան օրգանիզմի սկիզբ տալու
գենետիկական
հնարավորու
թյունը։ Բույսերի կենսատեխնո
լոգիական մեթոդի շնորհիվ բու
սական մեկ բջջից կամ մի փոքր
հյուսվածքից որոշակի հորմոնա
յին կազմով և հանքային աղե
րի, տարբեր վիտամինների ու
ածխածնի աղբյուր շաքարնե
րի պարունակությամբ արհես
տական սննդամիջավայրի վրա
մանրէազերծ
պայմաններում
կարելի է ստանալ բջջային (կա–
խութային՝ հեղուկ սննդամիջա–
վայում առանձին բջիջներով կամ
բջջային խմբերով աճող կուլ
տուրա) կամ հյուսվածքային (կա–
լուսային՝ չկարգավորված աճով
բջիջների զանգված) կուլտուրա

ներ (նկ. 1, ա, բ) ու ամբողջական
բույսեր (նկ. 2, ա, բ, գ)։ Դրանք
կարող են ապահովել բուսա
կան կենսազանգվածի մեծ ծա
վալներ և օգտագործվել ինչպես
գիտական, այնպես էլ տնտեսա
կան նպատակներով՝ տարբեր
կենսաբանորեն ակտիվ նյութե
րի ստացման համար։ Օրինակ՝
մեկուսացված կուլտուրայի պայ
մաններում քրքումի (Շրօշատ ՏՅէւ–
\հատ) բազմացման գործակիցը
մի քանի անգամ մեծ Է դաշտա
յին պայմաններում բազմացման
գործակցից։ Այն դեպքում, երբ
դաշտային պայմաններում տար
վա ընթացքում ստացվում Է 1-2
պալարասոխուկ, ւո 7ւէւ՜օ (լատ.
ւո 71էՐ0 ապակու մեջ, այսինքն՝
փորձանոթում) պայմաններում
ստացվող պալարասոխուկների
թիվր կարող Է հասնել 15-ի։ Իսկ
կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի
սինթեզման ունակ կախութային
կուլտուրայի անընդհատ աճեց
ման պայմաններում հնարավոր
Է ապահովել կենսազանգվածի
բարձր ելք։

Լ ն . •ա*"
Նկ. 1. ա. Նուշի (Բաոստ
Ժս1շւտ) պսակաթերթերից
ստացված հյուսվածքային
կուլտուրան, բ. երկարավուն
սրոհունդի (հ^բտհշստ 61օո–
ցցէսա) ծաղկից ստացված
հյուսվածքային կուլտուրան
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Նկ. 2. ա. ժնևյան ճանկխոտի (/կսցՑ ցտո6VՏՈՏ^տ Լ.) կալուսային հյուսվածքից ստացված ամբողջական բույս՝ ծաղկման շրջա
նում, բ. երկարավուն սրոհունդի (Ւէ^բօոռստ օԽոցտէստ) կալուսային հյուսվածքից ստացված ամբողջական բույս, գ ցանքսա–
յին քրքում (Շրօշատ ՏՅէ&ստԼ.) միկրոբազմացմամբ ստացված պաւարասոխուկներ

Կենսաարտադրական
ճանապարհով Մոսկվայի Բույսե
րի ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում
Ռ.Գ. Բուտենկոն և աշխատակից
ներն առաջին անգամ ստեղ
ծել են մարդարմատի (Բյոյճ
ցտտ6ոց) բարձրարղյունավետ
բջջային գիծ, որը մեծ կիրառու
թյուն է գտել որպես կենսաբանո
րեն ակտիվ նյութերի ստացման
հումք։ Եվս մեկ կենսաբանական
արտադրանք՝ շիկոնինը (հակա–
բակտերիական և հակաբորբո
քային ազդեցությամբ կարմիր
գույնի ներկանյութ) ստացվել է
ճապոնիայում կաքավկրկուտի
(Աէհօտթտոոստ
©ւ^էհւ՚օւ+ււշօո)
կախութային կուլտուրայից։ Այդ
նյութի 1 կգ-ն արժե 4000 ԱՄՆ
դոլար։Երեք շաբաթվա ընթաց
քում ընկերությունն այդ նյութից
արտադրում Է 5 կգ, իսկ տա
րեկան արտադրանքը հաս
նում Է 150 կգ-ի։ ճապոնա
կան 30-ից ավելի քիմիական և
դեղագործական ընկերություն
ներ մեծ ներդրումներ են կա
տարում բույսերի բջջային կուլ
տուրաների
հետազոտության
բնագավառում։ Անգլիական և
գերմանական մի շարք հայտնի
ընկերություններ հետազոտա
50

կան ծրագրեր են իրականաց
նում
կենսատեխնոլոգիական
ճանապարհով ծխախոտի, կեն–
սապոլիմերների (սպիտակուց
ներ, նուկլեինաթթուներ, պոլիսա–
խարիդներ), համեմունքների և
ներկանյութերի արտադրության
ոլորտներում։ Սակայն թեպետ
բույսերը կենսաբանական ակ
տիվ նյութերի հարուստ աղբյուր
են, այնուամենայնիվ դժվար Է
գնահատել բջջային կուլտու
րաների ներդրման առավելու
թյունն այդ նյութերի ընդհանուր
արտադրության մեջ։ Թեև վեր
ջին տարիներին ձեռք բերված
գիտատեխնիկական նվաճումնե
րը զգալի կատարելագործել են
բջջային կուլտուրաներից կենսա–
արտադրանքի ստացման գոր
ծընթացը, սակայն դեռևս լիովին
լուծված չէ արտադրանքի եկամ
տաբերության խնդիրը։ Ամեն
դեպքում, երկրորդային նյութա–
ւիոխանակության այս կամ այն
արգասիքի արդյունաբերական
ստացումը, ի տարբերություն
բուսական հումքի սովորական
մթերման, ունի մի շարք առա
վելություններ։ Դա, առաջին հեր
թին, անկախությունն է կլիմայա
կան պայմաններից և տարվա
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եղանակից, հումքի աճեցման
համար փոքր տարածքների կի
րառման,
ստանդարտացված
և էկոլոգիապես մաքուր հումքի
ստացման, իսկ տարբեր գործոն
ներով արտաքին ազդեցության
պայմաններում՝ որոշակի արգա
սիքների սինթեզի կառավար
ման հնարավորությունը։ Կիրա
ռելով բարձրակարգ բույսերի
բջիջներն ու հյուսվածքները,
որոնք աճեցվում են արհեստա
կան սննդամիջավայրերի վրա
կարգավորվող ֆիզիկաքիմիա–
կան պայմաններում, կարելի է
վերահսկել բջջի վիճակը, տար
բեր գործոնների ազդեցությամբ
փոփոխել նյութափոխանակու
թյունը, ուսումնասիրել միջբջջա
յին փոխազդեցության մեխա
նիզմները։ Առավելություններից
է նաև այն, որ արհեստական՝ ւո
V^է^օ աճեցվող բջիջներն ու հյուս
վածքները երկրորդային փոխա
նակության ուսումնասիրման և
դրա կարգավորման լավագույն
մոդել են։ Այդ մոդելների յուրա
հատկությունն այն Է, որ դրանք
պահպանում են նախնական օր
գանիզմի մի շարք հատկություն
ներ (երկրորդային փոխանակու
թյան արգասիքների սինթեզը),
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իսկ որոշ դեպքերում, բջիջներն
աճեցման ընթացքում ձեռք են
բերում նոր նյութեր սինթեզե–
լու ունակություն, որը բնորոշ չէ
նախնական բույսին։

Հա կա բիոտ իկները
և բույսերի հա կա –
օ ք ս ի դ ա ն տ ա յի ն
հա տ կ ութ յուն ը
Հայտնի է, որ կենսաբանու
թյան և բշժկության մեծ ձեռք
բերումներից է հակաբիոտիկնե
րի հայտնադործումը։ Սակայն
գաղտնիք չէ, որ մանրէասպան
նյութերի անվերւսհսկելի կամ
չմտածված կիրառումը հանգեց
րել է հակաբիոտիկների նկատ
մամբ մանրէների կայունության
արդեն առկա խնդրի էլավելի խո
րացման։ Այս կամ այն հակաբիո
տիկի նկատմամբ միկրոօրգա
նիզմի ձեռքբերովի կամ բնական
կայունության ձևավորումը պայ
մանավորված է գենետիկորեն՝
նոր գենետիկական տեղեկատ
վության ձեռքբերմամբ կամ առ
կա գեների դրսևորման մակար
դակի փոփոխմամբ։ Ելնելով այս
ամենից՝ ավելի արդյունավետ
պատրաստուկների ստեղծման
նոր ուղիների որոնման անհրա
ժեշտություն է ծագում։ Այստեղ
ևս դիմում ենք բույսերի օգնու
թյանը։ Մինչ այժմ բարձրակարգ
բույսերից անջատվել է հակաբի
ոտիկ ակտիվությամբ ավելի քան
700 նյութ, որոնք ունակ են ճնշե
լու բակտերիաների, վիրուսների,
ինչպես նաև ուռուցքւսյին բջիջ
ների աճը։ Այդպիսի նյութերից են
որոշ լիպիդներ, ստերոիդային,
ոչ ստերոիդային բնույթի նյու
թեր (շիկոնին, ալլիցին, բերբե
րին, քինին, ռիցին և այլն), որոշ
եթերայուղեր,
սապոնիններ,
տերպենային միացություններ,
ալկալոիդներ և քինոններ, ֆլւս–
վոնոիդներ և այլն։ Բազմաթիվ
բույսեր կենսաբանական բարձր

ակտիվություն են դրսևորում այդ
պիսի նյութերի և դրանց համա
լիրների սինթեզի ունակության
շնորհիվ։ Որպես հակաբակտերի–
ական ակտիվությամբ օժտված
նյութեր ամենաշատ ուսումնա
սիրվող խմբերն են տերպենային
և ֆլավոնային միացությունները։
Դրանք ազդում են մանրէների
գրեթե բոլոր խմբերի վրա՝ ու
նակ են ճնշելու տարբեր մանրէ
ների աճը։ Ֆլավոնային միացու–
թյուները հայտնի են նաև իրենց
հակաօքսիդանտային
ակտի
վությամբ, որը ոչ պակաս կարև
որ է բժշկական տեսանկյունից։
Այսպես, մարդը գոյություն ունի
օդակյաց միջավայրում, և թթվա
ծինն ու նրա նյութափոխանա
կային ակտիվ միացությունները
(ԹԱՄ) մեծ դեր ունեն օրգանիզմի
հոմեոստազի պահպանման գոր
ծում։ Ֆիզիկական և քիմիական
բազմաթիվ
ազդեցություններ
բերում են օրգանիզմում ԹԱՄ և
տարբեր ազատ ռադիկալների
քանակի մեծացման, որն էլ իր
հերթին բարձրացնում է մակրո–
մոլեկուլների օքսիդային ձևա
փոխությունների մակարդակը։
Օրգանիզմում ազատ-ռադիկա֊
լային այսպիսի գործընթացների
վերահսկողությունն իրականաց
նում է թունազերծման հակա
օքսիդանտային համակարգը։
Բնականոն պայմաններում այն
ապահովում է օրգանիզմում օք
սիդային և հակաօքսիդանտա
յին գործընթացների հավասա
րակշիռ ընթացքը՝ նվազեցնելով
բազմազան, առավել գործուն
օքսիդիչների ակտիվությունը և
վերացնելով ազատ ռադիկալ
ների առաջացրած վնասվածք
ները։
Ազատ-ռադիկալային
ռեակցիաների
ուժեղացումը
հանգեցնում է այդ համակար
գի պաշտպանական պատաս
խան ռեակցիայի, իսկ մի շարք
դեպքերում՝
հակաօքսիդան
տային պաշտպանության պւս–
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

շարների հյուծման։ ԹԱՄ և օր
գանական բազմաթիվ ազատ
ռադիկալների ախտածին դերը
պարզվել է մարդկանց ավելի
քան 100 հիվանդությունների հա
մար և բնորոշ է տարբեր ախտա
բանական վիճակների։ Հենց
այդ պատճառով շատ հիվան
դությունների դեպքում առանձ
նապես ակտիվ թունազերծող
բուժման
անհրաժեշտություն
է առաջանում։ Օրգանիզմում
ներքին հակաօքսիդանտային
ակտիվության անբավարարու
թյան պայմաններում օքսիդիչնե
րի վնասակար ազդեցությունից
բջիջների
պաշտպանական
արդյունավետ միջոց է ուղղակի
ազդեցության հակաօքսիդանտ–
ների, կամ ներքին հակաօք
սիդանտային մեխանիզմներն
ակտիվացնող
դեղորայքային
միջոցների ներմուծումը (անուղ
ղակի ազդեցությամբ հակաօքի–
դանտներ)։ Ամբողջ աշխարհում
իրականացվում է հակաօքսի
դանտային հատկություններով
դեղամիջոցների որոնում և մշա
կում, որոնք արդյունավետ են
տարբեր, այդ թվում նաև ուռուց–
քային հիվանդությունների ինչ
պես կանխարգելման, այնպես էլ
օժանդակ բուժման համար։ Նոր,
քիչ թունավոր ռադիոպաշտպա–
նիչ գործոնների որոնման գոր
ծում մեծ նշանակություն ունի
բարձրակարգ բույսերի երկրոր
դային նյութափոխանակության
մի շարք արգասիքների հակա
օքսիդանտային հատկություն
ների ուսումնասիրումը։
Այս
տեղ ևս օգնության են գալիս
բույսերը։ Հայտնի են բույսերի
արտադրած այդպիսի բազմա
թիվ նյութեր, որոնցից են տար
բեր վիտամինները (օրինակ՝ Շ,
Ը), տերպենային, ֆլավոնային
միացությունները, ֆերմենտային
ակտիվությամբ որոշ սպիտա
կուցներ և պոլիֆենոլային միա
ցություններ։ Սակայն բուսական
Ւվշ2. 2014
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զանգվածից կենսաբանորեն ակ
տիվ միացությունների ստացման
բարդության և վերջնանյութերի
բարձր ինքնարժեքի պատճա
ռով մշակվել են այդպիսի նյու
թերի ստացման կենսատեխնո
լոգիական մեթոդներ (բջջային,
հյուսվածքային, փոխակերպված
արմատների կուլտուրաներ և
այլն)։

Հ ա յա ս տ ա ն ի
դ ե ղ ա բ ո ւյս ե ր ը և
դրա նց հա կա մա ն
րէա յին ու հակա–
օ ք սի դւսն տ ա յ ին
ա կ տ ի վ ո ւթ յա մ բ
կուլտ ուրա ները

ների ուսումնասիրումը, այլև նոր
մոտեցումների մշակումը, որոնք
կբերեն նյութափոխանակության
արգասիքների սինթեզի ակտի
վացման ու կուտակման։ Աճեց
ման բարենպաստ պայմանների
մշակման շնորհիվ հետազոտ
վող տեսակների մեկուսացված
հյուսվածքներից կարելի է ստա
նալ կենսաբանորեն ակտիվ մի
ացություններ, որոնք կարող են
փոխարինել վայրի բույսերից
ստացվող նյութերին։ Դա ի զո–
րու է բավարարելու բուսական
ծագման դեղամիջոցների պա
հանջարկը և այդպիսով պահ
պանելու անընդհատ կրճատվող
բնական պաշարները։
Վերջին մի քանի տասնա

Հայաստանը հարուստ է նյու
թափոխանակության
բարձր
ակտիվությամբ օժտված բույսե
րով, այդ թվում՝ էնդեմ ձևերով,
որոնցից շատերն ընդգրկված են
Կարմիր գրքում։ Դրւսնցից է նաև
^տետւ՚ԵօՅ տօտոօVտI<V^ (Սոսնովս
կու վարդատերեփուկ) (Նկ. 3, ա),
որը հանդիպում է Արարատյան
դաշտավայրի որոշակի սահմա
նափակ տարածքներում և ունի
դեղորայքային կարևոր նշանա
կություն։
Այդպիսի բույսերի անվերահս–
կելի հավաքը և օգտագործումը
կարող է հանգեցնել անդարձե
լի փոփոխությունների, հետևա
բար՝ այս բույսերի քիմիական
կազմի առանձնահատկություն
ների ուսումնասիրումը, նյու
թափոխանակության ցանկալի
արգասիքների ստացման կեն
սատեխնոլոգիական մեթոդների
մշակումը, ինչպես նաև Կարմիր
գրքում ընդգրկված բույսերի միկ–
րոբազմացման մեթոդների մշա
կումը մեծ հետաքրքրություն է
ներկայացնում։ Ընդ որում կարև
որ է ոչ միայն մեկուսացված կուլ
տուրաների ստացումը և դրանց
երկրորդային նյութափոխանա
կության առանձնահատկություն
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մյակների րնթացքում ԵՊՀ ման
րէաբանության և մանրէների ու
բույսերի կենսատեխնոլոգիա
յի ամբիոնում այդ ուղղությամբ
իրականացվող
աշխատանք
ների արդյունքում, վերը նշված
կուլտուրաների (նկ. 1-3) հետ
մեկտեղ, հաջողվել է ստանալ
բազմաթիվ բուսատեսակների,
այդ թվում նաև Կարմիր գրքում
ընդգրկված (նկ. 4), էնդեմ, տեխ
նիկական,
արտադրական,
դեղաբանական նշանակությամբ
բույսերի մեկուսացված կուլտու
րաներ և ուսումնասիրել վերջին
ներիս նյութափոխանակության
ա ռա նձնա հա տ կությունները։
Այսպես՝ ստացվելեն հակաօքսի–
դանտային և հակամանրէային

Նկ. 3. ա. Սոսնովսկու վարդատերեփուկ (ձտետէէօՑ Տ0ՏՈ0VՏ^<^^). բ. կալուսային
հյուսվածք, գ. մերիկլոն (կալուսային հյուսվածքից ստացված բույս)
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
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|Ցւսնքսւսյին քրքում (Օօշստ ՏՅէւ–
Vստ), Ժնևյան ճանկխոտ (ձխցՅ
ց6 Ո6\Հ6ՈՏ1Տ), Խիոսական ճանկ
խոտ (/\յսցտ շհւՅ), Հովանոցա
վոր ճուռակախոտ (հւՅՐՅշԽտ
ստԵտհՅէստ), Երկարավուն սրո
հունդ (հ^թտհշստ 61օոցՅէստ),
Ծակոտկեն սրոհունդ (հ^թտոշստ
բշւ՜քօՐՅէստ), Սպիտակ լերդա
խոտ (76սշհստ բօհստ) և այլն),
հակաուռուցքային (Հատապտ–
ղային կենի (1յ\ատ ԵՅՇՇՅէտ), Ծա
կոտկեն սրոհունդ (հ^թտոշստ
թՑՐքօՐՅէստ), Ցանքսային քրքում
(Օրօշատ տ3է^ստ)1 հատկություն
ներով օժտված, ներկատու խեր–
կատու տորոն (^սեւՅ էւոշէօատ),
Ցանքսային քրքում (Օօշստ տտէւ–
7ստ)յ գյուղատնտեսական նշա
նակությամբ բույսերի (կարտոֆիլ
(Տօ1յոաոո էսետրօտսոո), գետնա
տանձ (հտհՅոէհստ էսետրօտստ),
Ցանքսային վարունգ (Շսշստւտ
ՏՅէաստ) և այլն)) մեկուսացված
կուլտուրաներ, որոնց համար
նյութւսվտխանւսկությւսն ակտիվ
արգասիքների սինթեզի մակար
դակի բարձրացման նպատակով
մշակվել են պայմաններ։

Ի ԴԵՊ

ՕՎԿԻԱՆՈՍԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԳՐՈՒՄ
Աշխարհի ավելի քան 2.000 կենսաբաններ
համագործակցում են «Ծովերի բնակչության
հաշվեգրում» միջազգային նախագծի շրջա
նակներում։ Նախագիծը շարունակվել Է շուրջ
10 տարի և մոտ Է ավարտին։ Բացահայտվել
են ծովային կյանքի գրեթե 50.000 նոր տե
սակներ՝ ներառյալ ծովային որդերի 16.000
տեսակները, հարյուրավոր մանր խեցեմորթ
ներ և բազմաթիվ մանրէներ։ Ենթադրվում
է, որ ծովերում և օվկիանոսներում առկա են
մանրէների միլիարդավոր տեսակներ, իսկ
դրանց ընդհանուր թիվը Երկրի վրա մեկ նո–
նիլիոն է՝ 1 թվանշանը 30 զրոյով։ Մանրէնե
րի ընդհանուր քաշը կարող է կազմել ծովերի
ընդհանուր կենսազանգվածի 90 %-ը։
՚՚հտ^ւօ Ա*Լ13հե" Ա8, 2010
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Կոկա-կոլան Ամերիկայի յուրօ
րինակ խորհրդանիշն է։ Այս ըմ
պելիքն Ատլանտայի դեղագործ
Ջոն Փեմբերտոնի գյուտն է,
որը նա արտոնագրել է 1Ց86թ։
Սկզբնական շրջանում Կոկակոլան վաճառվել է որպես դեղ՝
նյարդային խանգարումների և
սեռական անկարության դեմ։
Կոկա-կոլայի՝ տոնուսը բարձ
րացնող ազդեցությունը պայմա
նավորված է նրա մեջ ներառվող
բաղադրամասերով՝ կոկա բույսի
տերևների լուծամզուքով և կոլա
բույսի պտուղների հանուկով։ Կո
կա բույսը կոկաինի արտադրման

հումքն է։ Զարմանալի է,
որ XIX դարում կոկաի–
նր դեղ էր համարվում։
Վստահությամբ կարե
լի է ասել՝ Կոկա-կոլայի
բաղադրության մեջ, որը
գաղտնի է պահվում, կո–
կաին այլևս չկա, ուրեմն
որն է նրա վտանգավո
րությունը...
Քիմիական վերլու
ծությունը ցույց է տալիս,
որ գազով հագեցած
այդ ըմպելիքի մեջ կա
ոչ պակաս վտանգավոր բան,
այն է՝ օրթոֆոսֆորային թթու։
Այս քիմիական միացությունն
արդյունաբերության մեջ օգտ ա 
գործվում է մետաղից ժանգը
հեռացնելու համար։ Օրթոֆոս
ֆորային թթուն մտնում է նաև
ֆրեոնների կազմի մեջ, որոնք
օգտագործվում են արդյունա
բերական սառցախցիկներում։
Դժբախտաբար, օրթոֆոսֆորա
յին թթուն սննդի արդյունաբե
րության մեջ թույլատրվել է կի
րառել որպես Ը338 սննդային
հավուկ։ Այս հավելուկը, որպես
թթվայնության
կարգավորիչ,

Ի ԴԵՊ
2008 թ. տվյալներով մեկ տար
վա ընթացքում միջին ամերիկացին
գրքերից, համակարգչից, հեռուստա
տեսությունից, ռադիոյից, թերթերից,
ամսագրերից և այլ աղբյուրներից օգ
տագործել է 3600 էքսաբայթ (1 էքսւս–
բայթը հավասար է 1 միլիարդ գիգա–
բայթի) տեղեկատվություն։ 1980 թ.
սկսած ամերիկացիների կողմից տե
ղեկատվության օգտագործումը տա
րեկան աճել է 5,4 %-ով։ ճիշտ է, մեծ
մասամբ այդ աճը պայմանավորված
է ժամանակակից համակարգչային
խաղերով, որոնք ներկայացնում են
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օգտագործում են գազավորված
ըմպելիքներ արտադրողներից
շատերը։ Կատարվել է փորձ, օր
թոֆոսֆորային թթվի մեջ գցել են
մարդկային ատամ, որը որոշա
կի ժամանակ անց քայքայվել է;
Այժմ պատկերացրեք, թե ինչ տե
ղի կունենա ձեր ատամների հետ,
եթե մշտապես օգտագործեք այս
ըմպելիքը... Պարզվում է, որ օր
թոֆոսֆորային թթուն կործանա
րար ազդեցություն ունի նաև ոսկ
րային համակարգի վբա, քանի

որ ոսկրերից լվանում է կալցիումի
(Շց) աղերը, որոնք արյան միջո
ցով հասնում են երիկամներին և
առաջացնում նստվածք բյուրեղ
ների տեսքով, որն էլ հանգեցնում
է քարերի առաջացման ու պատ
ճառ դառնում միզապարկի հի
վանդությունների ձևավորման։
Կոկա-կոլայի բաղադրության մեջ
կան նաև ազոռուբին և կարմա–
ուզին՝ արհեստական սննդային
ներկանյութեր, որոնք արտադ
րողները ծածկագրել են 5122 և

5124 կոդերով։ Ինչպես ցույց են
տալիս եվրոպական գիտնական
ների հետազոտությունները, այս
ներկանյութերը վնասում են երի
կամների կեղևային շերտը։ Հենց
այդ պատճառով ազոռուբինը և
կարմաուզինն արգելված են եվ–
րոպայում։ Կոկա-կոլայի բաղադ
րության մեջ կա նաև կոֆեին,
որը խթանող ազդեցություն ունի
նյարդային համակարգի վրա։
Նրա ազդեցությամբ արագանում
է սրտի աշխատանքը, բարձրա
նում՝ արյան ճնշումը։ Սակայն
3-6 ժամ անց կոֆեինի խթանող
ազդեցությանը փոխարինում են
հոգնածությունը,
թուլությունը,
աշխատունակության անկումն
ու ընկճվածությունը... Կոկա-կո–
լայի ավանդական բաղադրա
տոմսում կա մեծ քանակությամբ
շաքարավազ. 1 բաժակ ըմպելի
քին՝ 5 ամբողջական թեյի գդալ։
Կասկածամիտները կասեն, որ
կա առանց շաքարի սննդապսւհ–
քային (դիետիկ) Կոկա-կոլա։ Սա
կայն այդ դեպքում |ւնչն է ապա
հովում վերջինիս քաղցր համը։
Ահա ևս մի սննդային հավելում՝
5951 կամ ասպարտամ։ 2005թ.
իտալացի գիտնականները կեն

դանիների վրա ասպարտամի
փորձարկման արդյունքում եկել
եզրակացության, որ այն հրահ
րում է չարորակ ուռուցքների
գոյացում...
Սննդապահքային
Կոկա-կոլան չպետք է օգտ ա 
գործեն նաև շաքարախտով
տառապող հիվանդները, քանի
որ ասպարտամը շաքարի մա
կարդակն արյան մեջ դարձնում
է անվերահսկելի։ Սննդապահ
քային Կոկա-կոլան չի կարող
օգնել նաև նիհարել ցանկա
ցողներին, քանի որ հրահրում է
բարձր ախորժակ։ Ասպարտամը
բացարձակապես հակացուցված
է ֆենիլկետոնուրիայով հիվանդ
ներին։ Չնայած Կոկա-կոլայի
վնասակարության վերաբերյալ
գիտնականների զգուշացումնե–
րին՝ այն առաջվա պես շարու
նակում է մնալ ամենահայտնի
ըմպելիքը Երկրի վյւա... Այս երև
ույթը դժվար է բացատրել... Գու
ցե ծագում է օգտագործողների
կոֆեինային կախվածություն։
Այս հոդվածն ընդամենը մտա
ծելու առիթ է տալիս՝ խմճլ, թէտ
չխմել այս ըմպելիքը։ Որոշողը
դուք եք։
Նյութը կազմեց
Սարգիս Նազարյանը

մոնիտորի էկրանին արագ փոփոխվող տվյալ
ների հսկայական ծավալներ։ Տեղեկատվության
կեսից ավե|ին ամերիկացիներն ստանում են հենց
համակարգչային խաղերից։ Ընդհանուր առմամբ
համակարգչի, հեռուստացույցի առջև ռադիոհա
ղորդումներ, երաժշտություն լսելու և կարդալու
համար ԱՄՆ բնակիչներն օրական ծախսում են
11 ժամ 48 րոպե։ Օրվա ընթացքում միջին ամե
րիկացին լսում, արտասանում և կարդում է շուրջ
հարյուր հազար բառ։ «Պատերազմ և խաղաղու
թյուն» վեպի անգլերեն թարգմանությունը մոտա
վորապես 460 հազար բառ է։
՚հց^ ւօ ւ1ՅաւՅԱե" Ա 8, 2010
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ՀՊՃՀ ամբիոնի վարիչ,
տեխնիկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր
Գիտական
հետազոտությունների ոլորտը՝
կիսահաղորդիչներ, արևային
կերպափոխիչներ և
համակարգեր

ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ԵՎ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Ներածություն

Երկրի ընդերքի էներգիսւկան պաշարները

Մարդկության պատմությու
նը կարելի է նկարագել էներգե
տիկայի պատմության միջոցով։
Կրակի հայտնաբերումն ու հետա
գա օգտագործումը կենցաղա
յին և արտադրական նպատակ
ներով, ընդերքի վառելիքային
պաշարների
բացահայտումը,
քաղաքների էլեկտրաֆիկւսցու–
մը, նավթային պատերազմները
Մերձավոր Արևելքում և այլուր,
միջուկային ֆիզիկայի ձեռքբե
րումները և այլն, մարդկության
պատմության շրջադարձ պա
հերն են։ էներգետիկան համաշ
խարհային սոցիալ-տնտեսական
զարգացման
կարևորագույն
շարժիչ ուժն է, առաջատարն է
գիտության և կրթության ոլորտ
ներում, էական ազդեցություն
ունի միջազգային հարաբերու
թյուններում։ Ընդերքի վառելի
քային պաշարների օգտագոր
ծումը սերտորեն առնչվում է
նաև շրջակա միջավայրի պահ
պանման բարդ և կարևորագույն
խնդրին։

Երկրի էներգիական պաշար
ները՝ քարածուխը, նավթը և
գազք ձևավորվել են ընդերքում
150-ից 300 միլիոն տարվա ըն
թացքում հիմնականում օրգանա
կան միացություններից։ Վառելի
քային այդ պաշարներն օժտված
են հսկայական էներգիայով, որի
կուտակման համար պահանջվել
են միլիոնավոր տարիներ։
Հազարամյակներ շարունակ
մարդկությունն օգտագործել է
փայտը և տորֆը որպես վառե
լանյութ և բնական յուղերը՝ լու
սավորության համար։ Այսինքն՝
Երկրի վառելիքային պաշարնե
րը փաստորեն երկար ժամանակ
օգտագորվել են աննշան չափե
րով։
Մարդկությունն
սկսել
է
արդյունահանել և ուժգնորեն օգ
տագործել ընդերքի վառելիքա
յին պաշարները հիմնականում
վերջին 200 տարվա ընթացքում՝
արդյունաբերական
հեղափո
խության ժամանակաշրջանում։
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Սկսած XIX դարից, երբ ստեղծվել
է շոգեքարշը, քարածխի արդյու
նահանումն էապես ակտիվացել
է։ Դրան հաջորդել է ներքին այր
ման շարժիչի մշակումը, և որպես
հետևանք, XX դարի 20-ական
թվականներից սկսած բենզինի
և դիզելային վառելիքի, օգտ ա 
գործումը։ Անցյալ դարի 50-ական
թվականներից մարդկությունն
սկսեց օգտագործել նաև բնա
կան գազ։ Այսպիսով, տնտե
սության և արդյունաբերության
կտրուկ զարգացումը հանգեց
րեց վառելիքային պաշարների
էլ ավելի ուժգին օգտագործման։
Փաստորեն միլիոնավոր տարի
ների ընթացքում Երկրի ընդեր
քում ձևավորված վառելիքա
յին պաշարները մարդկությունն
սկսել է առատորեն օգտագործել
հիմնականում սկսած XX դարից։
Ծագում է կարևորագույն
հարց՝ որքան են Երկրի ընդեր
քի էներգիական պաշարները
և որքան կբավարարեն դրանք

էներգետ իկա /

մարդկության պահանջները։ Այս
հարցի կապակցությամբ կան
տարբեր տեսակէտներ, որոնք
շատ դեպքերում բխում են տվյալ
տեսակետն արտահայտողների
տնտեսական ու քաղաքական
շահերից։ Սակայն բոլորն անժխ
տելիորեն ընդունում են ընդեր
քի էներգիական պաշարների
սահմանափակության փաստը։
Քննարկման միակ թեման է՝ թե
երբ այդ պաշարները կսպառվեն։

Համառոտակի ծանոթանանք
համաշխարհային էներգիական
պաշարների վերաբերյալ ներ
կայումս գոյություն ունեցող տե–
սակետներին ու գնահատական
ներին։
Համաձայն հայտնի հրա
պարակումների (օրինակ՝ 0ւ1
ք^6Տ6Ո/6Տ, \/\/||<1թ601|3)՝ 2012
թվականի դրությամբ նավթի
համաշխարհային
պաշարնե
րը կազմում են 1324x109 բարել
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(1 նավթային բարելը = 181,7
լիտր)։ Այդ պաշարների մեծ մա
սը բաժին է ընկնում Նկ. 1-ում
պատկերված երկրներին։ Նույն
աղբյուրի համաձայն՝ նավթի
օրական արդյունահանումը կազ
մում է 56,7x10® բարել, ուստի
պարզ հաշվարկը ցույց է տալիս,
որ վերը նշված նավթի համաշ
խարհային պաշարները կբավա–
րարեն մարդկությանն ընդամենը
64 տարի։
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Համաշխարհային
պաշարների սպառման
հետևանքով նավթի
արդյունահանումը
կդադարի XXI դարի
60-ական թվականներին։

Վէեէւտւէլա
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Նկ. 1. Նավթի խոշորագույն պաշարներ ունեցող տասը երկրները ( 2012 թ.)
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Իհարկե, այդ գնահատակա
նը զերծ չէ որոշակի անճշտու
թյունից։ Առաջին անճշտությու
նը կապված է ոչ ստույգ թվային
արժեքների հետ։ Օրինակ՝ «Բրի–
թիշ Փեթրոլեում» նավթային կոն
ցեռնի
գնահատականներով"
2011 թվականին նավթի սպառ
ման օրական ծավալն աշխար
հում կազմել է 88x10®, այլ ոչ թե
56,7x10® բարել։ Եթե առաջ
նորդվենք օրական 88x10® բա–
րել սպառման քանակությամբ,
ապա կստանանք, որ համաշ
խարհային նավթային պաշար
ները կսպառվեն շատ ավելի
վաղ՝ 41 տարում։ Մյուս անճշտու
թյունը կապված է հետագա նոր
պաշարների
հայտնաբերման
հավանականության անտեսման

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ
հետ, ինչը կերկարաձգի այդ ժա 
մանակահատվածը։ Մյուս կող
մից, հաշվի չի առնվում նաև Երկ
րի բնակչության թվի անընդհատ
աճի և էներգիայի պահանջար
կի մեծացման հանգամանքնե
րը, որոնց հաշվառման դեպքում
նավթի համաշխարհային պա
շարները կսպառվեն 64 տարուց
շատ ավելի շուտ։
Համաձայն «Բրիթիշ Փեթրո–
լեում»–ի
գնահատականների
(աաա.եթ.շօտ)՝ 2011 թվականի
դրությամբ նավթի համաշխար
հային պաշարները կազմում են
1653x109 բարել և կբավւսրարեն
ընդամենը 54,2 տարի։ Հայտնի
է նաև այն տեսակետը, որ 2008
թվականի դրությամբ նավթային
պաշարները կազմել են 1332x10°
բարել, իսկ օրական սպառ
ման չափն աշխարհում կազմել
է 85x10® բարել։ Այս տվյալների
համաձայն՝ նավթի պաշարները
կսպառվեն 43 տարվա ընթաց
քում։
Նավթի
արդյունահանման
քանակի գնահատման տեսա
կան հիմունքները մշակել է մա
թեմաթիկոս Լւ երկրաֆիզիկոս,
ԱՄՆ–ի «Շել» նավթային կոնցեռ
նի գիտահետազոտական լա
բորատորիայի գիտաշխատող
Մարիոն Քինգ Հուբերթը (1903 1Ց8Ց թթ.)։ Հուբերթի տեսությունը
հնարավորություն է տալիս կան
խատեսելու ապագա արդյունա
հանման ծավալները, հիմնվելով
նավթի արդյունահանման գոյու
թյուն ունեցող վիճակագրական
տվյալների Փ ա։ Համաձայն այդ
տեսության՝ համաշխարհային
նավթի արդյունահանման չափն
աճելով, սկսած մոտավորապես
1920 թվականից, տարիների ըն
թացքում հասել է իր առավելա
գույն արժեքին 2010 թվականին,
որից հետո նորից սկսել էնվազել,
ինչպես պատկերված է կարմիր
գույնի կորով (նկ. 2)։ Համաձայն
այդ գնահատականների՝ ըն–

Նկ. 2. Նավթի արդյունահանման քանակությունն ամբողջ աշխարհում։
Կետերով պատկերված են իրական քանակները, կարմիր գույնի կորով՝
քանակներն ըստ Ք. Հուբերթի տեսության։

դամենը 64 տարվա ընթացքում
մարդկությունը կսպառի երկրի
ընդերքի նավթային պաշարնե
րի 80%-ը։ Նշենք, որ Հուբերթի
բաշխումը տարբերվում է Գաու–
սի հայտնի բաշխումից, սակայն
տեսքով այդ բաշխումների միջև
կա ընդհանրություն։
Այսպիսով, համաձայն Հու–
բերթի տեսության, ներկայումս
մարդկությունը մոտեցել է նավ
թի արդյունահանման առավե
լագույն արժեքին, որը հայտնի

է «Բւշ օւ1» տերմինով։ Ըստ որոշ
լավատեսական գնահատական
ների՝ նավթի արդյունահանման
առավելագույն արժեքին մարդ
կությունը կհասնի 2020 - 2030
թվականներին։ Սակայն հիմ
քեր չկան չվստահելու Ք. Հուբեր–
թի գնահատականներին, քանի
որ հայտնի են այդ տեսության
ճշմարտացիությունն ապացու
ցող տարբեր օրինակներ։
Այսպես՝ 1956 թ. Ք. Հուբերթը
տեսականորեն
կանխատեսել

II
ք

I

1
■շ

Նկ. 3. ԱՄՆ-ումնավթի արդյունահանմանքանակներն ըստ տարիների։
Կետերով պատկերված Են իրականքանակները, իսկ կարմիր գույնի կորով՝
քանակներն ըստ Ք. Հուբերթի տեսության։
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1970
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2030

Նկ. 4. Նորվեգիայում նավթի արդյունահանման քանակներն ըստ տարիների։
Կետերով պատկերված են իրական քանակները, իսկ կարմիր գույնի կորով՝
քանակներն ըստ Ք. Հուբերթի տեսության։

է, որ ԱՄՆ-ը արդյունահանման
առավելագույն քանակին կհաս
նի 1970 թվականին։ Եվ, ինչպես
հետևում է նկ.3–ից, կարմիր գույ
նի կորով պատկերված Հուբեր–
թի բաշխումը բավական ճիշտ
համընկնում է նավթի արդյու

նահանման իրական քանակնե
րի՝ կետերով պատկերված կորի
հետ։ Այսինքն՝ Հուբերթն իր կան
խատեսման մեջ չի սխալվել։ Ք.
Հուբերթի տեսության ճշմարտա
ցիության ապացույց է նաև Նոր–
վեգիայի օրինակը (նկ. 4)։
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Նկ. 5. Աշխարհում գազի խոշորագույն պաշարներ ունեցող
տասը երկրները ( 2012թ)

Բնական գազի համաշխարհային
պաշարները կրավարարեն
մարդկությանը ևս 64 տարի։
60
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Այսպիսով, համաձայն վերը
նշված տարբեր գնահատական
ների, նավթի համաշխարհային
պաշարները կսպառվեն ոչ հե
ռավոր ապագայում՝ 41-ից 64
տարվա ընթացքում, այսինքն՝
նավթի արդյունահանումը կդա
դարի XXI դարի 60-ական թվա
կաններին, իսկ արդյունահան
ման առավելագույն արժեքին
մարդկությունը կհասնի շատ մոտ
ապագայում, եթե լավատեսորեն
ընդունենք, որ Ք. Հուբերթի բնու
թագրած «Ր\շ օւ1» առավելագույն
արժեքին դեռևս չենք հասել։
Բնական գազի պաշարնե
րով աշխարհի ամենահարուստ
տասը երկրները և պաշարների
քանակները պատկերված են նկ.
5-ում։ «Բրիթիշ Փեթրոլեում»–ի
գնահատականներով՝ բնական
գազի համաշխարհային պա
շարները 2011 թվականի դրու
թյամբ կազմում են 208,4ճ1012մ3,
որը կբավարարի 64 տարի։
Մարդկությունը Երկրի ընդեր
քի վառելիքային պաշարներից
ամենաերկար ժամանակ կա
րող է օգտագործվլ քարածուխը,
որի պաշարները կսպառվեն 112
տարի հետո։
Այսպիսով,
հազարամյակ
ներ շարունակ մարդկությունը,
չօգտագործելով Երկրի վառե
լիքային պաշարները, համե
մատաբար կարճ ժամանակա
հատվածում, սկսած XX դարի
20-ական թվականներից մինչև
XXI դարի 60-ական թվականնե
րը կսպառի ընդերքի հիմնական
էներգիական պաշարները (նկ.
6)։ Ուստի ոչ հեռավոր ապագա
յում մարդկությունը պետք է կա
րողանա գոյատևել առանց ըն
դերքի վառելիքային միջոցների։
Իհարկե, ներկայիս պայման
ներում դժվար է պատկերացնել
կյանքն առանց տրանսպորտի,
արդյունաբերության և տնտեսու
թյան բազմաթիվ այլ ոլորտների
համար այդքան անհրաժեշտ
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Նկ. 6. Երկրի ընդերքի վառեւիքային պաշարների արդյունահանման քանակության
բաշխումը 2500 տարվա ընթացքում (հարաբերական միավորներ)

նավթի, բենզինի ու գազի, սա
կայն այդ ժամանակներն անխու
սափելիորեն կգան, Լւ ւսյժմ–

վանից պետք է պատրաստվել
ապագայի էներգիական ճգնա
ժամի հաղթահարմանը։

Ապագայի
էներգիական
ճգնաժամի հաղթահարման ներ
կայիս ամենւստեսանելի ուղին
վերականգնվող (այլընտրան
քային) էներգիայի աղբյուրների
լայն լամասշտաբ օգտագործումն
է։ Վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրների շարքին են դասվում
այնպիսի աղբյուրները, որոնք
էներգիա են արտադրում է բնա
կան պրոցեսների արդյունքում,
առանց Երկրի ընդերքից արդյու
նահանվող էներգակիրների, վա–

Ոչ հեռավոր ապագայում
մարդկությունը պետք է կարողանա
գոյատևել առանց ընդերքի
վառելիքային միջոցների։
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Ներկայումս տեղակայված արևա
յին ՓՈԱ1Ոէլեկտրակայաններն
իրենց հզորությամբ համարժեք
են 1000 ՄՎտ հզորությամբ 100
էլեկտրակայանների։

Ի ԴԵՊ

ԿՂԶԻՆԵՐԸ ՉԵՆ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՍՈՒԶՎԵԼ
Չնայած տագնապալի կան
խատեսումներին՝ Խաղաղ օվկի
անոսի շատ կղզիներ համընդ
հանուր տաքացման հետևանքով
օվկանոսի ջրերի մակարդակի
բարձրացման արդյունքում չեն
սուզվի։
Նոր Զելանդիւսյի աշխար
հագրագետները վերլուծել են
Խաղաղ օվկիանոսի 27 կղզի

ների՝ վերջին 60 տարիների ըն
թացքում արված արբանյակա–
յին և աերոլուսանկարները։ Այդ
ժամանակահատվածում օվկի
անոսի մակարդակն աճել է տա
րեկան միջին հաշվով 2 մմ, և ջու
րը բարձրացել է 12 սմ։ Սակայն
միայն 4 կղզի է մասնակիորեն
ընկղմվել օվկիանոսի մեջ։ Մնա
ցած 23 կղզիների մակերեսը չի
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ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ
ռելիքային պաշարների և ուրա
նի։ Վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրներից են՝ Արեգակը, քա 
մին, Երկրի ընղերքի ջերմությու
նը, կենսավառելիքները, գետե
րը, ծովի ալիքները և այլ։
Դիտարկենք
վերականգն
վող էներգիայի այն հիմնական
աղբյուրները, որոնք ներկայումս
մեծ թափով զարգանում են և
որոնք, ամենայն հավանականու
թյամբ, մեծ դեր ու նշանակություն

կունենան էներգիական ճգնա րությունը կազմել է 70 ԳՎտ, իսկ
2012 թվականի ավարտին ֆո–
ժամի հաղթահարման գործում։
Ներկայացված աղյուսակից տոէլեկտրակայանների ընդհա
երևում է, որ արևային էներգիայի նուր հզորությունը կազմել է 100
կիրառությամբ վերականգնվող ԳՎտ (100 000 ՄՎտ)։ Համեմա
էներգիայի աղբյուրները վեր տության համար նշենք, որ եթե
ջին տարիների ընթացքում մեծ մեկ ատոմակայանի հզորությու
զարգացում են ապրում։ Օրինակ՝ նը ընդունենք 1000 ՄՎտ, ապա
տեղակայված արևային ֆուոոէ– արդեն տեղակայված արևային
լեկտրակայանների թիվն աշխար ֆոտոէլեկտրակայաններն իրենց
հում 2011 թվականին աճել է հզորությամբ համարժեք են այդ
75%-ով, և դրանք ընդհանուր հզո պիսի 100 ատոմակայանների։

Տեղակայված վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ

2009թ.

Աճ

2010 թ.

Աճ

2011 թ.

հիդրոէլեկտրակայաններ (ձէԿ)

915

3%

945

3%

970

Քամու գեներատորներ

159

25%

198

20%

238

Արևային ջրատաքացուցիչներ

153

19%

182

27%

232

Արևային ֆոտոէլեկտրակայաններ

23

74%

40

75%

70

Արևային կոնցենտրացիոն ջերմաէլեկտրակայաններ

0,7

86%

1,3

38%

1,8

(՚ՎԷԱ), Գվտ

Գումարային ^ԷԱ առանց ձէԿ-երի

335,7

421,3

541,8

Գումարային ^ԷԱ ձէԿ-երով

1250,7

1366,3

1511,8

Ուստի արևային ֆոտոէլեկտրա–
կայանները կարող են էական
կիրառություն ունենալ ապագա
յի էներգիական խնդիրների լուծ
ման առումով։ Հարկ է նշել, որ
արևային էներգիան փաստորեն
անսպառ է, իսկ դրա կիրառու
թյունը՝ էկոլոգիապես անվնաս։

Աղյուսակից հետևում է նաև,
որ 2011 թվականին տեղակայ
ված քամու և արևային էներգի
ական աղբյուրների ընդհանուր
հզորությունը կազմելէ541,8ԳՎտ,
ինչը վկայում է վերականգնվող
էներգիայի աղբյուրների կարև
որ դերի մասին ապագայի էներ

գետիկայում։ Խոստումնալից են
նաև վերականգնվող էներգիա
յի աղբյուրների վերը թվարկված
մյուս տեսակները, որոնք նույն
պես մեծ զարգացում են ապրում
ներկայումս և, անշուշտ, լայն կի
րառություն կունենան ապագա
յում։

փոխվել և անգամ մեծացել է։ Ինչով է բա
ցատրվում այդ երևույթը։ Արևադարձային
շատ կղզիներ շրջապատված են մարջւս–
նային օղակաձև կղզիներով։ Ալիքներն ու
քամին ափ են բերում մարջանների կրա
քարե կմախքների կտորներ, իսկ մարջան
ները շարունակում են աճել՝ վերականգ
նելով կորուստները։ Արդյունքում, օրինակ,
Ֆունամանու կղզյակը 60 տարվա ընթաց
քում աճել է 0, 44 հա, որը կազմում է դրա
նախկին մակերեսի գրեթե 30 %-ը։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Եղանակի տեսություններում
սովորաբար նշվում է միայն օդի
ջերմաստիճանը։ Սակայն արև
կեզ ժամանակ հողը կարող է
ավելի ուժեղ տաքանալ, քան
օդը։ 2005 թ. Իրանի հարավ-արև֊
ելքում անապատի ավազի ջեր
մաստիճանը, ըստ արբանյակից
ստացված տվյալների, կազմվել
է 70,7 °Շ, իսկ 1915 թ. Տեխւսսում
հողը տաքացել է մինչև 71,5 °0։

Օհայո նահանգի (ԱՄՆ) հա
մալսարանի հետազոտողները
պարզել են, որ կաթը երկու ան
գամ թուլացնում է սխտորի հոտը։
Եթե սխտոր ես կերել, խմիր մի
բաժակ անքաշ կաթ։

Իսրայելում և ԱՄՆ-ում կա
տարված հարցումները ցույց են
տվել, որ եթե մարդը տեսնում է
ԻՐ երկրի դրոշը (դրոշի փոքրիկ
պատկերը եղել է կամ չի եղել
հարցաթերթիկի
անկյունում),
ապա նա քաղաքական սուր
հարցերի վերաբերյալ ավելի չա
փավոր հայացքներ է արտահայ
տում։

Կյանքի մեծ տևողության հե
տևանքով ճապոնիան դառնում
է ծերերի երկիր՝ 65 տարեկանից
մեծ մարդիկ արդեն կազմում են
բնակչության գրեթե հինգերորդ
մասը։ Այդ պատճառով հայտնվել
են
սրճարաններ և խանութ
ներ հատուկ մեծահասակների
համար։ Նման սրճարաններում
սեղանների միջև տարածությու
նը սովորականից մեծ է, սեղան
ներն ավելի ցածր են, աթոռներն՝
ավելի ամուր։ ճաշացանկում
գերակշռում են այնպիսի ու
տեստներ, որոնք գրեթե պետք
չէ ծամել։ Մեկ բաժակ սուրճը 10
%-ով ավելի թանկ է, քան մյուս
սրճարաններում։ Բանն այն է,
որ ճապոնացի ծերուկները հա
րուստ են՝ նրանց է պատկանում
ճապոնիայի բանկային բոլոր
ներդրումների ավելի քան մեկ
երրորդը։ Թոշակառուների հա
մար նախատեսված խանութնե
րում ավանդական ճապոնական
արտադրանքն ավելի շատ է,
քան նորաձև արևմտյանը։ Գնա
պիտակները գրված են ավելի
խոշոր տառերով, դարակներն
ավելի ցածր են, քանի որ մանուկ
տարիքում վատ սնվելու հետև
անքով ցածր է պատերազմա
կան և հետպատերազմական
սերունդների ճապոնացիների
հասակը։ Մատուցողները, վա
ճառողները և գանձապահները
50-ից բարձր տարիքի են։
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Մոտակա տասնամյակների
ընթացքում Եվրոպայում սպաս
վում են շատ ցուրտ ձմեռներ։
Այսպիսի կանխատեսում են կա
տարել Անգլիայի Ռիդինգի հա
մալսարանի
օդերևութաբան
ները՝ վերլուծելով վերջին 350
տարվա ընթացքում եղանակի
և Արեգակի վրա բծերի քա նա 
կի մասին տվյալները։ Այն ժա
մանակաշրջաններում, երբ բծե
րի քանակը փոքր է, այսինքն՝
արևի ակտիվությունը ցածր է,
Եվրոպայում միշտ եղել են շատ
ցուրտ ձմեռներ։ Հավանական
է, որ հաջորդ կես դարի ընթաց
քում Արեգակի ակտիվությունը
լինի նույնքան ցածր, որքան եղել
է 1650-1700 թթ., երբ Եվրոպան
սառչում էր. այդ կես դարն ան
գամ անվանում են փոքր սառ
ցաշրջան։
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