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րաց եկեղեցու պատմությունը բա
ժանվում է երեք շրջանների. I շրջանը
ներառում է քարոզչությունից (I դար)
մինչև Սուրբ Առաքյալների Ռուիս-Ուրբնիսի
եկեղեցական ժողովը (Եկեղեցական այս ժո
ղովի թվականը մեզ հասած ոչ մի պատմա
կան աղբյուրում առկա չէ: Պատմաբանները
տալիս են երեք հնարավոր տարեթվեր՝ 1103,
1104, 1105), II շրջանը՝ Ռուիս-Ուրբնիսի եկե
ղեցական ժողովից մինչև ինքնավարության
վե
րա
ցում (1811-1814), իսկ III շրջա
նը` XIX-XX
դարերը:
Վրաստանում քրիստոնեության հաստա
տումն անքակտելիորեն կապված է Անդրեաս
առաքյալի անվան հետ: «Քարթլիս ցխովրե
բա»-յում առկա ավանդապատումի համա
ձայն՝ Սուրբ Հոգու քարոզչությունը Սուրբ
Անդրեաս Առաջինին տվեց վրացերենի իմա
ցություն և «Տերը նրան ուղարկեց Իբերիա»:
Առաքյալների դարաշրջանում՝ I–II դարերում,

Վրաստանն ընդլայնված սահ
մաններով, հարուստ տնտե
սական կյանքով և բարձր
զարգացած
հասարակական
հարաբերություններով երկիր
էր: Առաքյալների քարոզչութ
յունն Իբերիայում շարունակ
վեց II–III դարերում:
Հույն և լատին պատմա
բանների վկայությամբ II–III
դդ. Վրաստանը միսիոներա
կան հարթակում էր՝ համաշ
խարհային
քրիստոնեական
կենտրոնների ուշադրության
կենտրոնում:

դույթի վրա:
Սուրբ Նինոն կդժվարա
նար ողջ վրաց ժո
ղովր
դին
քարոզել, եթե առաքյալները
չպատրաստեին նրանց քրիս
տոնեությունը ճանաչելու և
ընդունելու համար: Այս տեսա
կետը տեղ է գտել նաև վրաց
առաքյալների մասին պատմող
«Քարթլիի
փոխակերպումը»
գրքում, որտեղ Տերը Սուրբ
Նինոյին ասում է. «Վրաստա
նում բեր
քը շատ է, սա
կայն
աշխատողները քիչ են»:
IV դարի հռոմեացի աստվա

լու ժա
մա
նակ: 
Թե ո՞ր թվին
է մտել Սուրբ Նինոն Վրաս
տան և քրիստոնեություն տա
րածել ողջ վրաց ժողովրդին,
այս
հարցը
հնարավորինս
պարզաբանել է պատմաբան
Վախթանգ Գոիլաձեն: Նրա ու
սումն ասիրությունների համա
ձայն՝ Սուրբ Նինոն Վրաստան
է մտել 303 թ., 317–318 թթ.
Քարթլիի թագավորությունում
քրիստոնեությունը ճանաչվել
է պե
տա
կան կրոն, իսկ 324
թ. ժողովուրդը զանգվածա
բար մկրտվել է: Շատ կարևոր

Վրաստանում
քրիստո
նեական եկեղեցիներն ու հա
մայնքները
գոյություն
են
ու
նե
ցել I–IV դդ., որն էլ պա
րարտ հող է նա
խա
պատ
րաստել Վրաստանում Սուրբ
Նինոյի առաքելական քարոզ
չության համար: IV դարում
քրիստոնեությունը պետական
կրոն հռչակելն անսպասելի,
ներմուծված կամ նվիրաբեր
վող գործողություն չէր, այլ
հիմնված էր քրիստոնեության
տեղական եռադարյա ավան

ծաբան Գրիգոր Կեսարացին
պատմում է, որ վրացիների
քրիստոնեացման պատմութ
յան մասին լսել է Իբերիայի
թագավորական տան անդամ
Բակուրից: Հետևաբար՝ պետք
է եզրակացնել, որ վրաց հնա
գույն աղբյուրը, որը պատմում
է քրիստոնեության մասին, IV
դարում գրել է Սալոմե Ուջա
մեցին: Ամե նայն հավանակա
նութ
յամբ, այս գրութ
յունն է
օգտագործել Բակուրը հույն
պատմիչների
հետ
խոսե

է այն փաստը, որ Վախուշտի
 ագրատիոնը Քարթլիի վե
Բ
րափոխումը թվագրում է 317
թ.: Նույն տեսակետը կիսում
են Դ. Բաքրաձեն և Իվ. Գվա
րամաձեն: 318 թվականը Պ.
Իոսիելիանին, Գ. Սաբինինը և
Ռ. Ցամցիևը նույնպես համա
րել են Քարթլիի վերափոխ
ման տարեթիվ:
Ըստ պատմաբան Վախթանգ Գոիլաձեի՝ Վրաց եկե
ղե
ցին ոչ թե Ան
տիո
քից, այլ
Կապադովկիայից (Պոնտոսից)
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պետք է ծա
գած լի
ներ: Այս
ամե նը հավաստելու է գալիս
Գրիգոր Կեսարացին:
V դա
րի սկզբին Վ
րաս
տանն
արդեն
պարսիկ
ներին ենթակա երկիր էր:
Սասանյանները, ճիշտ է, չկա
րողացան վերացնել վրաց
պետականությունը,
սակայն
փորձեցին ձուլել վրացիներին:
Պետք է ասել, որ բյուզանդա
ցիները ևս պակաս թշնամա
կան վերաբերմունք չունեին
վրացիների նկատմամբ: IV
դարի վերջին նրանք Վրաս
տանի հարավային տարածք
ների մեծ մասն ուղղակիորեն
միացրեցին իրենց, իսկ V դա
րի առաջին կեսին բռնագրա
վեցին Արևմտյան Վրաստանի
կարևորագույն մասը:
Վրաստանում V դարում,
անկասկած, գոյություն ունեին
ինչպես հունական, այնպես էլ
պարսկական քրիստոնեական
եկեղեցական խմբեր: Այդ իսկ
պատճառով էր, որ Վրաստա
նի թագավորները մշտապես
գերլարված վիճակում էին:
Ըստ «Քարթլիս ցխովրեբա»յի՝ վրաց արքաները միաժա
մանակ երկու զավթիչների՝
Պարսկաստանի և Հռոմի դեմ
էին պայ
քա
րում. «կամ խո
րամտորեն պայքարում էին
հույների դեմ պարսկական ու
ժերի օգնությամբ, կամ՝ հա
կառակը»:
Քրիստոնեական համայնք
ները վայելում էին այն ազա
տությունը, որ պետությունը
չէր կարող թելադրել եկեղե
ցուն՝ ընտ
րե
լու այս կամ այն
վարչական կառուցվածքը: Այդ
պատճառով մինչև IV դարը
քրիստոնեական համայնքնե
րը պետք է են
թարկ
վեին հա
մայնքի գլխավոր արքեպիս

կոպոսին, իսկ համայնքների
արքեպիսկոպոսները միմյան
ցից անկախ էին: Արքեպիսկո
պոսին ընտրում էր համայն
քի հոգևորակաների ժողովը:
Դրա համար էլ ամե ն մի եկե
ղեցի, համայնք և եպիսկոպո
սարան ազատ և «ինքնավար»
էր: Իրավիճակն ամբողջապես
փոխվեց քրիստոնեության ճա
նաչումից, այսինքն՝ կրոնի
պետականացումից հետո:
Այս գործընթացը շարու
նակ
վեց ամ
բողջ IV դա
րի ըն
թացքում և ավարտվեց 451թ.
Քաղկեդոնի ժողովով:
Այդ ժո
ղո
վի վճռով հիմն
վում է նոր պատ
րիար
քա
րան Երուսաղեմում, որն ընդ-
գրկում էր Պաղեստինի եպիս
կոպոսությունները: Ընդհանրապես, V դարն ինքնին եպիսկո
պոսությունների և մեծ պատ-
րիարքարանների ու կաթողիկոսարանների դար էր: Վրաս
տանի կաթողիկոսարանը ևս
ստեղծվեց V դարում՝ նույն ճա
նապարհով:
Եկեղեցու
ղեկավարը
մինչև կաթողիկոս դառնալը
«գլխավոր եպիսկոպոսի» կո
չում ու
ներ, և 
կա
րող էր կա
ռավարել այն տարածքները,
որոնք Վրաց թագավորի վե
րահսկողության տակ էին: Այդ
էր պատճառը, որ Վախթանգ
Գորգասալ թագավորը, միա
վորելով Վրաստանը, միա
վորեց նաև հսկայական տա
րածքներ և դրանով լուծեց
նաև եկեղեցական խնդիրնե
րը: Այս գործում նրան օրինակ
են ծառայել ինչպես Բյուզան
դիայի, այնպես էլ արևելյան
եկեղեցիները:
Վախթանգ Գորգասալը
ցանկանում էր, որ վրաց եկե
ղեցին կազմավորվի որպես

Քրիստոնեական
դավանական
ուղ
ղություն, որն ընդունում է Քրիս
տոսի միաբնակ՝ մեկ բնու
թ
յուն (աստ
վածային): Հայ եկե
ղե
ցին ի սկզբանե
դավանել է միա
բ
նակությունը: Դրան
հակա
ռակ, բյուզանդական (և վրաց)
եկե
ղեցին հետևում է Քրիստոսի եր
կու բնության (աստվածային և մարդ

կային)՝ երկաբնակության կամ քաղ1
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միաս
ն ակ ա ն ,
կ ե ն տր ոն ա ցվ ա ծ
գլխավոր եկեղեցի՝ մայրա
քաղաք Մցխեթում: Հենց նրա
օրոք՝ 487 թ., հաստատվեց
կաթողիկոսի ինստիտուտը, և
երկիրը բաժանվեց 13 հոգևոր
թեմերի: Այդ ժամանակաշրջա
նից սկսած՝ վրաց եպիսկոպո
սապետը կոչվեց կաթողիկոս,
ավելի ուշ՝ կաթողիկոս-պատ
րիարք (առաջին կաթողիկոսը
Պետրոս I-ն էր):
Ամբողջ VI դարի ընթաց
քում Վրաստանը Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև
ծավալվող
պատերազմն երի
թատերաբեմում էր: Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի
միջև պատերազմն ավարտվեց
563 թ. զինադադարով, Վրաս
տանը բաժանվեց բյուզանդա
ցիների և պարսիկների միջև:
570-ական թվականներից
մինչև 604 թ., երբ Վրաստանը

Բյու
զանդիայի
ազդեցության տակ
էր, Վրաց եկեղեցին ամբող
ջովին քաղկեդոնական էր և
չէր առնչվում Հայ եկեղեցու
դավանությանը:
Այնուամե
նայնիվ, այս երկու եղբայ
րական ժողովուրդներն ու
նեին
հոգևոր-մշակութային
հարաբերություններ։
Օրի
նակ՝ Քարթլիի ապագա կա
թողիկոս Կյուրոնը այդ ժա
մանակահատվածում
իր
գործունեությունը
ծավալել
է Հայաստանում, որտեղ նա
եպիսկոպոս է եղել, իսկ հե
տո տեղափոխվել Քարթլի:
Իրադրությունը լրիվ փոխվեց
604 թվականին՝ Բյուզանդիա
յի դեմ Պարսկաստանի հաղ
թական պատերազմն երի և
Կովկասը
Պարսկաստանին
ենթարկվելուց հետո, երբ Կյու
րոնն սկսեց սերտ հա
րա
բե
րություններ հաստատել Բյու
զանդական կայսրության հետ՝
ի դեմս Անտիոքի պատրիարք
Անաստասի: Իրենց քաղաքա

կան
ա զ 
դ եց ո ւ թյ ո ւն ը
Կովկասում
ամրապնդելու
նպատակով Պարսից թա
գավորի
գաղափարակիցնե
րը հյու
սում էին լե
գենդներ,
թե, իբր, քրիստոնեությունը
Հայաստանում, Քարթլիում և
Աղվանքում տարածել է մեկ
անձ, ևոր, իբր, վրա
ցա
կան,
հայկական և աղվանական այ
բուբենները նույնպես հորինել
է մեկ անձ՝ պարս
կա
կան հո
վանու ներքո: Պարսկաստանի
նմանատիպ քաղաքականութ
յունը հանգեցրեց հայ և վրաց
եկեղեցիների
հարաբերութ
յունների
խաթարման:
Այս
հարցում անմասն չմնացին
նաև Վրաստան ներթափան
ցած «ասորի հայրերը»: Ըստ
վրացական մատյանների` երբ
540-ական թվականներին ժա
մանեցին ասորի հայրերը,
երկրում
միաբնակությունն1

5

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹3. 2018

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

6

ամուր դիրքերում էր:
Արսեն Սափարեցու կար
ծիքով «Վրաց և Հայ եկեղե
ցիների բաժանումը չպետք
է ընկալել որպես Կովկասի
եկեղեցիների միջև տեղական
պառակտում, այլ համընդհա
նուր եկեղեցական իրադար
ձություն»: Երբ վրացական
եկեղեցին իմացավ, որ Հայ
կեդոնականության
վարդապետութ
յանը: Դավանական այս բա
ժա
նումը
ընդհանրական եկեղեցու մեջ սկիզբ է
առնում 451 թ. Քաղկեդոնի ժողովից:

եկեղեցին դուրս է եկել միաս
նական ընդհանրական եկե
ղեցուց, կտրեց եկեղեցական
և կանոնական հարաբերութ
յուններն այդ եկեղեցու հետ:
VI
դարն
ամե նադժվար
շրջանն էր Վրաց եկեղեցու
և պետության համար, բայց
պետք է նշել, որ վրա
ցա
կան
ազգային
հաստատություն
ները չհաշտվեցին այդ դա
րում պետության վերացման
հետ: Այդ դարաշրջանի աղե

տը համարվում էր ժամանա
կա
վոր եր
ևույթ, ո
րը շուտ վե
րականգնվեց: Վրաց եկեղեցին
իր ազդեցությունը տարածեց
ամբողջ Վրաստանի տարած
քում: Մ
ինչև VII դա
րը ողջ
Վրաստանում պատարագների
և ծիսակատարությունների լե
զուն վրացերենն էր:
VIII դա
րի սկզբին Վ
րաց
պետականությունը արաբների
ներխուժման պատճառով հա
մեմատաբար բարդ իրավիճա
կում էր: Նման պայմաններում
Վրաց եկեղեցին չէր կարողա
նում կասեցնել Վրաստանում
օտար եկեղեցիների ուժեղա
ցու
մը: Այն բա
նից հե
տո, երբ
726 թ. Մանազկերտի հայ-ա
սորական ժողովում եկեղեցին
ի վերջո որոշում է կայացնում՝
ճանաչելու
միաբնակությու
նը և դատապարտելու քաղ
կեդոնականությունը,
Վրաց
եկեղեցին որոշում է վերջ
նականապես խզել կապերը
հայ ե
կե
ղե
ցու հետ: VIII դա
րի 80–90-ա
կան թթ. վրաց
թագավորությունը
բաժան
վեց երեք մասի. ստեղծվեցին
«Աբխազիան», «Քարթլին» և
«Կախեթ-Հերեթին»: Եթե մինչ
այդ «Քարթլի» նշանակում էր
ամբողջ Վրաստանը, ապա
դրանից
հետո
Արևմտյան
Վրաստանը կոչվեց Աբխա
զիա, ևոչ թե Ք
 արթլի։
Այսպիսով՝ VIII դարից հե
տո Վրաց եկեղեցում գործել
է երկու վրացական կաթո
ղիկոսարան՝ Աբխազիայի և
Քարթլիի, որոնցից Մցխեթի
կամ Քարթլիի կաթողիկոսը
համարվում էր «ամե նատա
րեցը», իսկ Աբխազիայինը՝
կրտսերը, կամ «ամե նաերի
տասարդը»։
IX–X դդ., Վրաստանը հիմ
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անհրաժեշտություն էր՝ մյու
ռոնն օրհնելու թելադրանքով։
Կար երկու ճանապարհ՝ կամ
մյուռոնը պետք է օրհնվեր Աբ
խազիայի նոր կաթողիկոսա
րա
նում, կամ բեր
վեր այլ գե
րակա եկեղեցիներից: Ինչպես
Գիորգի Մերչուլին է վկայում,
Աբխազիայի
կաթողիկոսա
րանը մյուռոնը բերում էր Մց
խեթից, քանի որ Արևմտյան
Վրաստանը վաղուց էր հա
մարվում Քարթլիի մի մասը։
978 թ. 
Բագ
րատ III-ը
միավորեց
Վրաստանը
և
վերականգնեց Իբերիայի կամ
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նականում
ազատագրվեց
արաբ և այլ զավթիչներից,
որն էլ հնարավորություն տվեց
վրաց ժողովրդին ստեղծելու
իր պետական միավորները՝
Աբխազիայի, Տաո-Կլարջեթի
և Կախեթ-Հերեթի թագավո
րությունները, որն էլ հանգեց
րեց ժողովրդի մշակութային
վերածննդին։ Ասպարեզ եկան
գրողներ՝ Գրիգոլ Խանձթելի
(VIII–IX դդ.), Բասիլ Խանձթելի
(IX դ.), Գիորգի Մերչուլի
(IX–X դդ.), ստեղծ
վե
ցին շա
րականներ
եկեղեցու
հա
մար։
Վերածնունդ
ապ
րեց նաև վանական կյանքը:
Տաո-Կլարջեթում
հոգևոր
կյանքի սկզբնավորումը սեր
տորեն կապվում է Գրի
գոլ Խանձթելու անվան հետ.
Խանձթայում,
Շատբերդում,
Մերեսում և Գունաթլիում կա
ռուցվեցին վանական համա
լիրներ, հատկապես կարևոր
վում էին Իշխանի և Օպիզի
վանքերը:
Այս պայմաններում, 830 թ.
Աբխազիայում հիմն վեց կա
թողիկոսարան:
Աբխազիայի
կաթողիկոսարանի ստեղծումն

Քարթլիի թագավորությունը:
1010 թ. Բ
 ագ
րատ III-ը իր թա
գավորությանը միացրեց նաև
Կախեթ-Հերեթը: Սրանով վե
րականգնվեց
Փառնավազ
թագավորի հիմն ադրած իբե
րական պետությունը:
Վրաստանի միասնությու
նը, եկեղեցական օրենքների
համաձայն, պետք է համախմ
բեր Աբխազիայի և Մցխեթի
կաթողիկոսարանները՝
որ
պես Վրաց միասնական եկե
ղեցի: Եվ իրոք, երկու կաթո
ղիկոսարաններից ստեղծվեց
մեկ պատրիարքարան, որի
առաջին պատրիարքը դար
ձավ Մելքիսեդեկ I-ը, ում
էլ կոչեցին Արևելքի պատ
րիարք, քանի որ նրա իրավա
սության ներքո էր արևելյան
հատվածը։ Կ. Պոլսի տիեզե
րական պատրիարքը ճանա
չել էր Վրաց պատրիարքա
րանի արժանավորությունը և
դրա կենտրոնին` Սվետիցխո
վելիին, նվիրաբերել մի հա
րուստ վանք և 105 գյուղ:
1021-1054 թթ. պատերազմ
է սկսվում Բյուզանդիայի և
Վրաց թագավորության միջև:
Այդ
ժամանակահատվածում
Վրաստանում թագավորել են

7
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 իոր
Գ
գի I և Բ
 ագ
րատ IV թա
գավորները: Պատերազմի ողջ
ընթացքում Վրաց եկեղեցին
կանգնած է եղել պետութ
յան թիկունքին և պայքարել է
Բյուզանդիայի դեմ:
Բյուզանդացի
հոգևորա
կանները փորձում էին «սթա
փեց
նել վրաց փոքր ազ
գին»
և 
հետ պա
հել նման վար
քագծից:
Եկեղեցու
անկա
խությունն այդ պայմաններում
շարժեց բյուզանդական կայս
րերի բարկությունը: Վրացա
կան եկեղեցին հռչակվեց հե
րետիկոսական, ոչ ուղղափառ
եկեղեցի:
Կայսրությունում
սկսեցին հալածել հոգևորա
կաններին ու քանդել վանքե
րը: Կասկածի տակ դրվեցին
Վրաց եկեղեցու բազմաթիվ
իրավունքներ։
XI դարի երկրորդ կեսին
թուրք-սելջուկների ներխուժ
մամբ լիովին փոխվեց Բյու
զանդիայի ինչպես արտաքին,
այնպես էլ ներքին դրությու
նը: Կայսրությունը ճգնաժա
մի մեջ էր: Բյուզանդական
կայսրությունն
սկսեց
վե
րանայել իր վերաբերմուն
քը Վրաց թագավորության
նկատմամբ: Այժմ Բյուզան
դիային անհրաժեշտ էր հա
վատարիմ, իր ազդեցության
տակ գտնվող պետություն:
Սրանով
պայմանավորված՝
Բյուզանդիայի և Վրաստանի
միջև սկսվեցին բանակցութ
յուններ, որոնց ընթացքում
վրաց պետական գործիչնե
րը ցանկանում էին հասնել
ոչ միայն միջպետական հա
րաբերությունների
կարգա
վորման, այլև Բյուզանդիայի
և Կոստանդնուպոլսի պատ
րիարքության կողմից Վրաց
եկեղեցու իրավունքների ճա
նաչման:
Պատվիրակության

առաջին ձեռքբերումը եղավ
այն, որ բյուզանդական կայս
րությունում
դադարեցվեցին
վրաց վանականների հալա
ծանքները: Նման հաջողութ
յուն ձեռք բերվեց ժամանակի
նշանավոր եկեղեցականներից
մեկի՝ Գիորգի Մթածմի նդելու
շնորհիվ: Բանակցությունների
շրջանակներում
Գիորգի
Մթածմի նդելին
Կ.
Պոլսից
ուղևորվում է Անտիոք և
հանդիպում
պատրիարք
Պետրե III-ին: Պատրիարքն
այնքան էր հիացած Գիորգիի
կրոնական
գիտելիքներով,
որ նրան վստահեց Անտիոքի
պատրիարքարանի
խնդիր
ները լուծելու հարցը: Պետրե
III-ի օրոք տեղի ունեցավ Ան
տիոքի եկեղեցական ժողովը,
որը ճանաչեց Վրաց պատ
րիարքարանի իրավունքները
և դադարեցրեց Վրաց եկեղե
ցու հետապնդումն երը:
XI դարում Վրաստանում
կարևոր
իրադարձություն
ներ տե
ղի ու
նե
ցան: 1089 թ.
գահ բարձրացավ 16-ամյա
Դավիթը, որը հետագայում
կոչվեց Շինարար (Աղմաշենե
բելի)։ Նա թագավորությունը
ժառանգեց շատ բարդ իրա
վիճակում։ Երկար տարիներ
տևած թուրքական անօրի
նությունների
արդյունքում
Վրաստանն ավերակների էր
վերածվել: Թիֆլիսը 400 տա
րի արաբների ձեռքում էր:
Կախեթը վերածվել էր ան
կախ թագավորության: Երկ
րում ավելացել էին կենտրո
նախույս ուժերը:
Նման
պայմաններում
Դավիթ
Շինարարը
իրեն
դրսևորեց
որպես
կամա
յին և խելամիտ ռազմա
կան ու պետական գործիչ:

1121 թ. Դիդգորի ճակատա
մարտում նա պարտության
մատնեց թուրքերին և դուրս
մղեց պետության սահման
ներից: Թագավորի ռազմա
կան և վարչական բարե
փոխումն երն
ամրացրեցին
երկիրը և պայմաններ ստեղ
ծեցին ուժեղ ու կենտրո
նացված
պետության
հա
մար:
Բարեփոխումն երից
զերծ չմնաց նաև եկեղեցին:
Կենտրոնացված պետության
ամրապնդման և ընդլայնման
գործում մեծ դերակատարութ
յուն ուներ եկեղեցին, պետք
էր ուղղել այն խախտումն երը,
ո
րոնք տեղ էին գտել ե
կե
ղե
ցու կյանքում (ձեռնադրության
խախտման կանոններ, եկեղե
ցու ունեցվածքի ընդլայնում,
անչափահասների ամուսնութ
յուն ևայլն): Այս նպա
տա
կով
Դավիթ Շինարարը հրավի
րում է Ռուիս-Ուրբնիսի եկե
ղեցական ժողովը: Վերջինս
Դավիթ Շինարարի և իր կողմ
նակիցների համար ունեցավ
շատ կարևոր նշանակութ
յուն: Ընդունվեցին կարևոր
որոշումն եր (Ռուիս-Ուրբնիսի
հուշարձանագիրը).
ազատ
վեցին անարժան հոգևորա
կաններից, նրանց տեղը զբա
ղեցրեցին
թագավորական
իշխանությանը հավատարիմ
անձինք: Կարգավորվեց ձեռ
նադրության կարգը, լուծվե
ցին եկեղեցական կյանքի շատ
այլ հարցեր: Նշված ժողովը
եկեղեցական
բարեփոխում
ների առաջին կարևորագույն
քայլն էր: Այդուհետ զորեղա
ցած ավատատերերը՝ ի դեմս
հոգևորականների,
կորցրե
ցին ուժեղ դաշնակիցների:
Բարեփոխումն երն ընդունեցին
բնակչության լայն շերտերը:

Եկեղեցական ժողովի արդ
յունքները մեծ դեր խաղացին
վրաց պետության ամրապնդ
ման և կենտրոնացման գոր
ծում:
Դավիթ Շինարարից հետո
Վրաստանում գահ է բարձրա
նում Թամար թագուհին: Նրա
օրոք երկիրը դարձավ տա
րածաշրջանում ամե նաուժեղն
ու ազդեցիկը: Թամարի օրոք
Վրաց արքունիքում մեծ դերա
կատարություն և արտոնութ
յուններ ունեին Զաքարիա,
Սարգիս և Ավագ Երկայնա
բազուկները՝ ազգությամբ հայ
Զաքարյանները:
Թագուհու
քաղաքականությունը, իհար
կե, տարբերվում էր Դավիթ

Շինարարի պետականակենտ
րոն ուղղությունից, քանի որ
արքունիքում տեղ գտան հա
յազգի
միաբնակներ,
սա
կայն
եկեղեցի-պետություն
հարաբերություններում
էա
կան փոփոխություններ տեղի
չունեցան: Նրանց վարած քա
ղաքականությունը
հիմնված
էր քրիստոնեական բարոյա
կանության վրա:
XIII դարի առաջին կեսե
րին Վրաստան են ներխուժում
մոնղոլները: Մոնղոլների ներ
խուժման ժամանակ Վրաս
տանում
թագավորում
էր
Ռուսուդանը, ով, ըստ Իվա
նե Ջավախիշվիլիի, անփորձ
ևերկ
րի հա
մար ոչ վստա
հելի անձնավորություն էր:
Մոնղոլները փաստացի առանց
պայքարի իրենց ենթարկեցին
Արևելյան Վրաստանը, սակայն
չկարողացան մտնել Արևմտ
յան Վրաստան: Արշավանքնե
րի ողջ ընթացքում եկեղեցին
պայքարում էր երկրի միաս
նության և մոնղոլների ձուլո
ղական
քաղաքականության
դեմ: Արդյունքում վրացինե
րը չօտարացան և չձուլվեցին
մոնղոլներին։
Չնայած Կոստանդնուպոլսի
և Հ
ռո
մի միջև 1054 թ. ծա
գած
տարաձայնություննե
րին՝ մինչև XIII դարի 30-ական
թվականները Վրաց եկեղեցին
Հռոմեական եկեղեցուց առան
ձին չի դիտարկվել: Ավելին,
նրանց միջև ե
ղել է մի
ջե
կե
ղեցական (էկումե նիկ) աղոթ
քի կա
պը։ Ս
րա վառ վկա
յությունը Սուրբ Խաչ վանքի
գրություններն են, ինչպես
նաև թագուհի Ռուսուդանի և
ամիրսպասալար Իվանե Եր
կայնաբազուկի՝ Հռոմի պապ
Հոնորիոս III-ին ուղղված նա
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մակները, որտեղ պապը դեռ
հիշատակվում է որպես առաջ
նորդ և բոլոր քրիստոնյաների
հայր:
Սակայն Գրիգորի IX պա
պի՝ Ռուսուդան թագուհուն
ուղղված նամակում արդեն
Վրաց եկեղեցին ընկալվում
էր հռոմեականից անջատ:
Ռուսուդանն իր նամակում
ռազմական
օգնություն
է
խնդրում պապից՝ մոնղոլների
դեմ պայքարելու համար: Սա
երևում է պապի պատասխան
նամակից՝ թվագրված 1240 թ.:
Հռոմի պապը Վրաստան է ու
ղարկում միայն միսիոներների,
որոնց Ռուսուդանը պատվով է
ընդունում և գործունեություն
ծավալելու համար տալիս մեծ
արտոնություններ։
Սակայն
հենց նույն թվականին Վրաց
եկեղեցին անջատվեց Հռո
մի եկեղեցուց։ Պառակտվելու
պատճառներն անհայտ են:

Բաժանումից հետո սկսվեց
լատինական
միսիոներնե
րի մուտքը Վրաստան։ Առա
ջինները
ֆրանցիսկյ աններն
էին, ո
րոնք 1230 թ. ար
դեն
Վրաստանում
էին,
հետո`
դոմի նիկյ անները։
Նրանց
գործունեությունն
այնքան
ընդունելի էր վրաց հոգևորա
կանությանը, որ 1328 թ. թուր
քերի հիմն ած աթոռանիստ
եպիսկոպոսների նստավայրը
Զմյուռնիայից տեղափոխվեց
Թիֆլիս։
XIV դա
րի սկզբին Վ
րաս
տանում
թագավորում
էր
Գիորգի Պայծառը: Թագավորի
ուշադրությունից դուրս չէր
մնում նաև եկեղեցական կյան
քը: Նա գումարեց Քարթլիի և
Աբխազիայի
կաթողիկոսնե
րի ու եպիսկոպոսների ժողով,
որի ընդունած միասնական
եկեղեցական բանաձևի հա
մաձայն՝ նորացվեցին եկեղե

ցական կանոնները: Ճիշտ է,
այդ ժամանակ Երուսաղեմի
և Մերձավոր Արևելքի սուրբ
վայրերին տիրապետում էին
Եգիպտոսի սուլթանները, այ
նուամե նայնիվ,
վրացիները
մյուս քրիստոնյաների պես
այնտեղ ունեին իրենց աղո
թավայրերը:
Մինչև Լենկ-Թեմուրի ներ
խուժումը, Վրաստանը հա
մեմատաբար
հանգիստ
և խաղաղ վիճակում էր:
Լենկ-Թեմուրի
արշավանքի
հետևանքով երկիր ներխու
ժեցին թյուրքական տարրեր,
ո
րոնք փոր
ձում էին խարխլել
երկրի ներքին կայունությու
նը: Չնայած դրան՝ Գիորգի
Պայծառին և նրա հաջորդնե
րին հաջողվեց վերականգ
նել քանդված եկեղեցիներն
ու վանքերը, իսկ Ալեքսանդր
թագավորը
կարողացավ
ավարտին հասցնել դեռևս
Ռուսուդանի օրոք սկսած Սվե
տիցխովելիի տաճարի շինա
րարությունը: Սակայն XV դա
րի վերջին Վրաց միասնական
եկեղեցին կանգնեց բաժան
ման խնդրի ա
ռաջ: Բ
 անն այն
էր, որ խարխլ
վել էր Վ
րաց
թագավորության միասնութ
յունը, երկիրը բաժանվել էր
երեք մասի: Նման պայման
ներում եկեղեցում ակտիվա
ցան անջատողական ուժերը:
Զարմանալին այն է, որ Ան
տիոքի և Երուսաղեմի պատ
րիարքությունները
խնդրի
կարգավորմանը
նպաստե
լու փոխարեն իրենք ևս ամե ն
կերպ փոր
ձում էին պա
ռակ
տել միասնական Վրաց եկե
ղեցին: Բաժանումը ճանա
պարհ բացեց օտար կրոնների
և եկեղեցիների համար, որը
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Վրաստանում վերացվեց կա
թողիկոսական համակարգը և
ստեղծվեց վրացական էկզար
խություն2:
1812–1820 թթ. ընթացքում
Վրաց եկեղեցին պայքար էր
մղում իր ինքնավարության
և անկախության վերականգ
ման համար, որն ուղեկցվում
էր հոգևորականների ձերբա
կալություններով ու սպանութ
յուններով:
1905–1907 թթ. ռուսական
առաջին
բուրժուադեմոկրա
տական
հեղափոխությունը
սաստկացրեց Վրաց եկեղե
ցու ինքնավարության համար
մղվող պայքարը: Այդ նախա
ձեռնության մեծագույն ջատա
գով Կյուրոն II-ը հասավ նրան,
որ 1905 թ. 
Թիֆ
լի
սում էկ
զարխ նշանակված Ալեքսի I-ի
թույլտվությամբ
Թիֆլիսում
գումարվեց վրաց հոգևորա
կանության
համագումար:
Սակայն հաջորդած իրադար
ձությունները ցույց տվեցին,
որ ցարական կառավարութ
յու
նը պատ
րաստ չէր նման
բարեփոխումն երի: Հենց որ
հեղափոխությունը կայսրութ
յունում մարեց, վրաց եկեղե
ցու ինքնավարության վերա

կանգման հարցը դուրս մղվեց
օրակարգից:
Վրաց հոգևորականությու
նը, օգտվելով Ռուսական կայսրությունում ստեղծված իրա
վիճակից, 1917 թ. Մցխեթում
ժողով
հրավիրեց,
որտեղ
հռչակվեց Վրաց եկեղեցու ինքնավարության վերականգնու
մը:
1918

թ.

ան

կախացումից հետո ձևավոր
վեցին և նոր հիմքերի վրա
դրվեցին եկեղեցի-պետություն
հարաբերությունները: Եկեղե
ցին

պետությանն

աջակցում

էր ինչպես ներքին, այնպես էլ
արտաքին գործերում:
1921 թ. փետրվարին Վրաս
տանի
հետո

խորհրդայնացումից
բոլշևիկներն

սկսեցին

վարել հակաեկեղեցական քա
ղաքականություն: Աթեիստա
կան հայացքները պահպան
վել են Խորհրդային Միության
գոյության գրեթե ողջ ընթաց
քում, որի հետևանքով փակ
վեցին

հազարավոր

եկեղե

ցիներ,

հալածվեցին

բազում

հոգևորականներ:
Միայն
նական

Էկզարխություն (հունարեն էկ
զարխոս՝ ղեկավար բառից) ուղղափառ
եկեղեցու գլխավորի տիտղոսը որոշ
երկրներում, ովքեր կառավարում են
եկեղեցական-վարչական ընդարձակ
միավորներ և ենթարկվում են մեկ
միասնական եկեղեցական կենտ
րոնի: Հայտնի են բուլղարական,
վրացական, ուկրաինական և այլ
էկ
զարխությունները:
Վրաց
եկե
ղեցին՝
որպես
էկզարխություն,
ռուս ուղղափառ եկեղեցու հետ է
միավոր
վել 1818-1917 թթ. հինգ թե

մե
րով: 1917 թ. վրաց եկե
ղեցա
կան
ները հռչակեցին վրաց եկե
ղեցու
անկախությունը
ռուսական
ուղ
ղափառ եկեղեցուց՝ ստեղծելով կա
թողիկոս-պատրիարքություն:
2

Վրաստանի

1943
Մեծ

թ.,

Հայրե-

պատերազ

մի ժամանակ, ռուս ուղղա
փառ եկեղեցին ճանաչեց ոչ
միայն Վրաց եկեղեցու ինք
նավարությունը, այլև շնորհեց
առաջնակարգություն՝ տալով
6-րդ տեղն ուղղափառ եկե
ղեցիների

համաշխարհային

ցուցակում: Իսկ 1990 թ. Վրաց
եկեղեցու

ինքնավարությունը

ճանաչեց նաև Կոստանդնու
պոլսի տիեզերական ուղղա
փառ պատրիարքը:
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հանգեցրեց
բնակչության
մահմեդականացմանը, միաբ
նակացմանը և հունացմանը:
Սկսվեց
լայն
չափե
րով
մահմեդականացման
գործընթաց,
որն
ուղեկց
վեց ամ
բողջ XVII դա
րի ըն
թացքում: Վրաստանի քաղա
քական անկումը վերածվեց
ծայրահեղության, թալանվե
ցին և ավերվեցին բազմաթիվ
եկեղեցիներ, եպիսկոպոսութ
յուն
ներ ու վան
քեր: Ոչն
չաց
վում
էր
բնիկ
ժո
ղո
վուրդը:
Մարդկանց
կա´մ
առևանգում
էին,
կա´մ
վաճառում ստրկության:
Իրավիճակից դուրս գա
լու
նպա
տա
կով
1713
թ.
Սուլխան-Սաբա Օրբելիանու
ղեկավարությամբ
որոշվեց
դեսպանություն ուղարկել Եվ
րոպա, որի նպատակն էր.
1. Ստիպել Իրանին՝ ճանաչելու
Քարթլին՝ որպես քրիստո
նեական պետություն:
2. Վերականգնել Վրաստանի
միասնությունը:
3. Դադարեցնել Վրաստանի
ապազգայնացումը:
Սակայն Սուլխան-Սաբան
1715 թ. դատարկաձեռն վերա
դարձավ Վրաստան: Սա Վրաց
թագավորի
եվրոպական
կողմն որոշման ձախողում էր
նշանակում:
XIX դարը նշանակալից էր
Վրաց եկեղեցու համար: 1801
թ., համաձայն Ալեքսանդր I-ի
ստորագրած մանիֆեստի, Ար
ևելյան Վրաստանը դարձավ
Ռուսական կայսրության մի
մասը: Մինչ 1811 թ. Ռուսական
կայսրության կազմում Վրաց
եկեղեցին ունեցել է ներ
քին ինքնավարություն: 1811 թ.

11

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՈՌԱՑՎԱԾ ԴԵՄՔԵՐ՝
ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
պատմական գիտությունների դոկտոր
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Կոստանդին Համբարձումյան

այ ազգային-ազատագրական
շար
ժումն ունեցել է
բազմաթիվ նվիրյալներ, որոնց
մի մասը տարբեր պատճառնե
րով մատնվել է մոռացության:
Նման նվիրյալներից է շուշեցի
Կոստանդին Համբարձումյանը,
ո
րը հայտ
նի էր մի շարք կու
սակցական
ծածկանուննե
րով՝ «Ուխտավոր», «Սամուել»,
«Վասպուրականի Կոստի»: Իր
անմնացորդ հայրենասիրական
գործունեության համար ստա
ցել էր նաև «Երկ
րորդ Ա
րամ»
(ի պատիվ հայ ազգային ազա
տագրական շարժման գործիչ
Արամ Մանուկյանի) մականու
նը: Վանեցիները նրան անվա
նել են «Մեր Կոստին», իսկ Կ.
Պոլսի նախկին պատրիարք,
արքեպիսկոպոս Մաղաքիա Օր

մանյանը Կ. Համբարձումյանին
համեմատել է կաթողիկոս
Մկրտիչ Խրիմյանի հետ՝ ան
վանելով «երկրորդ Խրիմյան»:
Ցանկանում ենք փաստել, որ
հայոց պատմության մեջ հազ
վադեպ են եղել նման գործիչ
ներ, որոնք Հայաստանի տար
բեր գավառներում՝ հատկապես
Վասպուրականում ծավալած
հ աս ար ակ ակ ա ն - ք աղաք ա 
կան գործունեությամբ ստա
ցել են նման պատվանուններ:
Տիրապետել է ռուսերենին,
ֆրանսերենին,
անգլերենին,
գերմաներենին, բուլղարերե
նին, ռումի ներենին, քրդերե
նին, գիտեր նաև վրացերեն:
Նշենք, որ Վասպուրականում
են գործել երկու շուշեցիներ՝
Սարգիս Հովհաննիսյանը (Ա
րամ Մանուկյան) և Նիկողայոս

Պողոսյանը (Նիկոլ Միքայելյան,
Վանի Իշխան), որոնք ևս
վայելել են վասպուրականցի
ների սերն ու հարգանքը:
Միաժամանակ ցանկանում
ենք ընդգ
ծել մեկ այլ կար
ևոր
փաստ: Ինչպես Վասպուրա
կանում, այնպես էլ Հայաստա
նի այլ նահանգներում տեղա
բնակներն այնքան էլ ջերմորեն
չէին ընդունում ոչ տեղացինե
րին, առավել ևս` արևելահա
յերին. անհրաժեշտ էր երկար
և քրտանաջան աշխատանք,
որպեսզի տեղացիներն սկսեին
վստահել նորեկին: Եվ ահա
այս կարծրատիպը կոտրելու
էին կոչված Ա. Մանուկյ անը և
Վանի Իշխանը, որոնք իրենց
ազգանվեր աշխատանքով ճա
նապարհ հարթեցին, որպեսզի
Կ. Համբարձումյանը և նրա զի
նակիցները կարողանան գոր
ծել Վասպուրականում:
Վասպուրականցի
Վազ
գեն Մարտիրոսյանը իր հուշե
րում Կ. Համբարձումյանի հետ
կապված որևէ դրվագ հիշե
լիս միշտ օգտագործել է «մեր
աննման Կոստյան» արտահայ
տութ
յու
նը: Իսկ մեկ այլ վա
նեցի՝ Տաճատ Թերլեմեզյանը,
Կ. Համբարձումյանի մասին
հետևյալն է գրել. «Ժողովր
դի համար անոր մեն մի խոսք
պատգամ էր և խրախուսանք»,

«Մի քիչ Արամը (Մանուկյ անՌ.Ս.) հիշեցնող կողմեր ուներ:
Մեր մեծ ընկերներեն ամե նե
շատ կապված եմ եղեր Արամի
հետ: Կարող եմ ըսել, որ Կոս
տին անմիջապես անկե վերջ
կուգա»:
Հետաքրքրական է նաև մեկ
այլ փաստ. վասպուրականցի
ներից ոմանք իրենց նահան
գում գործունեություն ծավա
լած այս կամ այն եկվոր գործչի
մասին երբեմն բացասական
կարծիքներ են արտահայտել
ու քննադատական խոսքեր
են հայտնել, բայց ոչ երբեք Կ.
Համբարձումյանի վերաբերյալ:

Համբարձումյանների ընտանիքը

Կ. Համբարձումյանը ծնվել է
1882 թ. Մ
 եծ Հայքի Արցախ աշ
խարհի Շուշի քաղաքում, հաց
թուխ Սահակի ընտանիքում:
Նրա եղբայրներն էին Սարգի
սը (Սաքո), Ներսեսը և Գրիգո
րը (Գրիշա): Ուներ երկու քույր:
Նշենք, որ Սարգիս Համբար
ձումյանը, ի տարբերություն
ՀՅԴ անդամ իր եղբայրների,
բոլշևիկ էր և եղել է Խորհրդա
յին Հայաստանի Ժողովրդա
կան կոմիսարների խորհրդի
նախագահ (1925–1927 թթ.):
Կ. Համբարձումյանն ուսա
նել է Շուշիի 7-ամյա ռեալական
ուսումն արանում և 1899–1900
թթ. ուսումն ական տարում, երբ
պետք է փոխադրվեր վերջին՝
ավարտական դասարան, որո
շել է մեկնել ԱՄՆ ևուսումն ա
սիրել հիպնոսը, որի օգնութ
յամբ ցանկացել է դրդել եվրո
պական դիվանագետներին և
նույնիսկ սուլթան Աբդուլ Հա
միդին՝ վերջնականապես լու
ծելու Հայկական հարցը:
1900–1902 թթ. աշ
նա
նը նա
եղել է ԱՄՆ-ում, որտեղ հետ
ևել է հիպնոսի դասընթացնե
րի, սակայն եզրակացրել է, որ
նման եղանակով հնարավոր
չէ հասնել Արևմտյան Հայաս
տանի ազատագրմանը:
Անդամակցելով ՀՅԴ-ին՝ Կ.
Համբարձումյանը 1902 թ. դեկ
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տեմ
բե
րից մինչև 1903 թ. գա
րուն լինում է Բաքվում, ապա
մեկնում է Ատրպատական, որ
տեղ գործուն մասնակցություն
է ունենում դեպի Երկիր զենք
և զինամթերք փոխադրման
աշխատանքներին:
Ժամանակակիցների վկա
յությամբ Կ. Համբարձումյանը
չէր խորշում որևէ աշխատան
քից: Խոյում, օրինակ, առանց
որևէ մեկի օգնության, մաք
րում էր իր տա
նը կից գո
մը:
Երբ ընկերներից մեկն ակնար
կում է, որ նման տհաճ գործի
համար հարմար կլիներ ծառա
վարձել, Կ. Համբարձումյանը
զայրացած պատասխանում է.
«Ծառա վարձեմ, ձեր պապու՞
դրամով վարձեմ»: Դրանով
նա ակնարկում էր, որ անհրա
ժեշտ է խնայել կուսակցական
փողերը և դրամն օգտագոր
ծել ազատագրական պայքարի
համար:
1904 թ. դեկտեմբերին կու
սակցության հանձնարարութ
յամբ մեկնում է Բուլղարիա:
Ըստ որոշ տեղեկությունների`
Կ. Համբարձումյանը մասնակ
ցել է ինքնաշեն պայթուցիկ
սարք կամ դժոխային մեքենա
պատրաստելու աշխատանք
նե
րին, ո
րը պետք է օգ
տա
գործվեր Աբդուլ Համիդի դեմ:
1905 թ. մար
տի 15-ին Վ
 ի
տոշ
լեռան վրա Ք. Միքայելյա
նի զոհվելուց հետո, ապրիլին
Կ. Համբարձումյանը մեկնում
է Իզմիր (Զմյուռնիա), որտեղ
մնում է մինչև օգոստոս, ապա
կրկին վերադառնում է Բուլ
ղարիա: Նա պաշտոնապես
դիմում է Արևմտյան բյուրո
յին՝ խնդրելով իրեն ուղարկել
Ղարաբաղ, որտեղ տեղի էին
ունենում
հայ-թաթարական
ընդ
հա
րումներ: 1905 թ. վեր

ջին Կ. Համբարձումյանը վե
րադառնում է Շուշի, որտեղ
հայերը պատրաստվում էին
դիմագրավել
թաթարական
հերթական հարձակումը: Շու
շիում էր Ռոստոմը (Ստեփան
Զորյան), որը եկել էր ղեկավա
րելու ինքնաշեն ձեռնառումբեր
և հրթիռներ պատրաստելու
աշխատանքները: Ահա և այս
տեղ պետք եկավ Բուլղարիա
յում պայթուցիկների հետ աշ
խատելու Կ. Համբարձումյանի
փորձը:
Պայթուցիկների
պատ
րաստ
ման վայր էին ընտ
րել
Ռոստոմի կնոջ՝ Լիզայի եղբոր
Իլիկո Մելիք-Շահնազարյանի
Սարգսաշեն գյուղի տան թոն
րատունը:
Ղարաբաղի ՀՅԴ կենտրո
նական կոմիտեի որոշմամբ Կ.
Համբարձումյանը գործուղվում
է Կապան` փոխարինելու թա
թարների դեմ մարտերից մեկի
ժամանակ զոհված Ստեփան
Ստեփանյանին: 1905–1906 թթ.
հայ-թաթարական
կռիվ
ն երի
ժամանակ կուսակցական գոր
ծիչ լինել նշանակում էր՝ բացի
քարոզչություն վարելուց, նաև
կազմակերպել հայ բնակչութ
յան ինքնապաշտպանությունը:
Կարող ենք ամե նայն համոզ

վածությամբ փաստել, որ այս
տեղ էլ Կ. Համբարձումյանը
լիո
վին կատարում է իր վրա
դրված պարտականություննե
րը:
1906 թ. հոկտեմբերին Շու
շիում գումարվում է ՀՅԴ Ղ
 ա
րաբաղի Շրջանային ժողո
վը, որը Կ. Համբարձումյանին
ընտրում է Կենտրոնական
կոմիտեի կազմում: Կ. Համ
բարձումյանը շարունակում է
իր ակտիվ գործունեությունը
Զանգեզուրում, որտեղ ստա
նում է «Սամուել» ծածկանունը
և որով հայտնի էր Լեռնահա
յաստանի բնակչությանը:
1909 թ. հունվարի վերջին
ցարական ոստիկանությունը
Թիֆլիսում ձերբակալում է Կ.
Համբարձումյանին: Կառավա
րությունը հորինել էր, այսպես
կոչված,
«Դաշնակցության
գործը»: Կեղծ ամբաստանութ
յունների հիման վրա ձեր
բա
կալ
վել էր շուրջ 160 հո
գի,
որոնց թվում մարդիկ, որոնք
որևէ կապ չունեին ՀՅԴ-ի հետ:
1910 թ. մարտին Կ. Համբար
ձումյանն ազատվում է Թիֆլի
սի Մետեխի բանտից և աքսոր
վում 
Խար
կով, որ
տեղ իր գո
յությունը պահպանելու համար
Սեպուհի (Արշակ Ներսիսյան)
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Հայ կամավորական հեծելավաշտը Վանում՝ 1915 թ.

է Երևանում գտնվող 5-րդ խմ
բի կազմ, որի հրամանատարն
էր
Խանասորի
Վարդանը
(Սարգիս Մեհրաբյան):
Մարտական
գործողութ
յուններից հետո ռուսական
հրամանատարությունը որո
շում է միավորել բոլոր խմբե
րը: 1915 թ. ապրիլի 1-ին պաշ
տոնապես կազմակերպվում է
5-րդ կամ Արարատյան գուն
դը, որի հրամանատարն էր
Խանասորի Վարդանը: Այս
ստորաբաժանումում Կ. Համ
բարձումյանը վարում է գումա
կի պետի կամ թիկունքի պետի
պաշտոնը:
Ընդհանրապես,
զինվորներն ու սպաները հեգ
նանքով էին վերաբերվում թի
կուն
քի, կամ ինչ
պես այն ժա
մանակ ասում էին «աբոզում»
(գումակում)
ծառայողներին:
Նույնիսկ հայտնի էր այսպի
սի արհամարհական արտա
հայտություն՝ «Աբոզ գրվենք՝
պատվով մեռնենք»:
Վերը նշվածը չէր վերա
բերում Կ. Համբարձումյանին,

որն իր ամբողջ եռանդը ներդ
նում էր գունդն անհ
րա
ժեշտ
սննդամթերքով ու պարագա
ներով ապահովելու համար:
Նրան վստահեցին պարենա
վորման գործը, քանի որ բոլո
րը գիտեին Կոստիի ազնվու
թյունը ու հաստատ համոզված
էին, որ նա չի յուրացնի զինվո
րին հասանելիք մթերքը:
1915 թ. մա
յի
սի 4-ին հաղ
թանակեց մոտ մեկ ամիս
թուրք-քրդական պաշարման
մեջ գտնվող Վանը: Առաջինը
քաղաք մտան 5-րդ գնդի ստո
րաբաժանումն երը:
Մայիսի
7-ին ռուսական հրամանատա
րությունն Արամ Մանուկյ անին
նշանակում է Վանի ժամանա
կավոր վարչության կառավա
րիչ կամ նահանգապետ: Կազ
մակերպված հայկական իշ
խանության վարչական մար
մինները ձևավորելու համար
անհ
րա
ժեշտ էին կիրթ ևու
միաժամանակ հուսալի մար
դիկ, որոնք իրենց ամբողջութ
յամբ կնվիրեին իշխանության
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հետ բացում է նպարեղենի
փոքրիկ խանութ: Որոշ գումար
տնտեսելով՝ Կ. Համբարձում
յանը 1911 թ. աշնանը իշխա
նությունների թույլտվությամբ
մեկնում է Բրյուսել՝ մասնագի
տանալու գյուղատնտեսության
մեջ:
Կ. Համբարձումյանն ընտ
րել էր գյուղատնտեսի մասնա
գիտությունը, քանի որ Հյուսի
սային Պարսկաստանում ակա
նատես էր եղել, թե ինչպիսի
պարզունակ գործիքներով ու
եղանակներով է շինականը
մշակում հողը: Գրեթե նույն
վիճակն էր Արևմտյան Հա
յաստանում: 1909 թ. Բայազետ
այցելած Ա-Դոյի (Հովհաննես
Տեր-Մարտիրոսյան) գնահատ
մամբ արևմտահայ գյուղացին
իր՝ հողի մշակման պապենա
կան եղանակներով ու գործիք
ներով առնվազն 50 տարով
հետ էր մնում արևելահայերից:
Բրյուսելում Կ. Համբար
ձում
յանն ու
սա
նում է 3 տա
րի և վերադառնում հայրենիք
1914 թ. ամռանը, երբ աշխար
հը կանգնած էր պատերազմի
սպառնալիքի առջև:
1914 թ. հու
լի
սի 19-ին (նոր
տոմարով օգոստոսի 1-ին)
բռնկվում է Առաջին համաշ
խարհային պատերազմը: Ռու
սաստանի արտաքին գործերի
նախարարության և Կովկա
սի փոխարքա Ի. Վորոնցով-
Դաշկովի նախաձեռնությամբ
կազմակերպվում են ազգային
աշխարհազորային ստորաբա
ժանումն եր՝ դրուժինաներ կամ
խմբեր: Առաջին հինգ մար
տական ստորաբաժանումն ե
րը կազմակերպում են հայերը,
որոնց ձևավորմանը գործուն
մասնակցություն է ունենում Կ.
Համբարձումյանը: Նա մտնում
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Կ. Համբարձումյանի դաշույնը
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ձևավորմանն ու կայացմանը:
Նման անձնվեր մարդկանցից
էր Կ. Համբարձումյանը:
Սակայն
աստիճանաբար
կայացող ու թափ առնող Վա
նի հայկական իշխանությունը
կարճատև կյանք ունեցավ՝
1915 թ. հուլիսի կեսերին ռու
սական զորքն անսպասելիո
րեն նահանջեց, և Վան-Վաս
պուրականի
բնակչությունը
հարկադրված էր լքել հարա
զատ վայրերն ու ապաստանել
Կովկասի
փոխարքայությու
նում՝ հիմն ականում Արևելյան
Հայաստանում:
Կարճ ժամանակ անց ռու
սական բանակը վերագրավեց
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Արամ Մանուկյան

 անը, և 1915 թ. աշնան վերջին
Վ
Կ. Համբարձումյանը վերա
դարձավ Վասպուրական՝ որ
պես Համառուսաստանյան քա
ղաքների միության կովկասյան
բաժանմունքի (ղեկավարն էր
Թիֆլիսի քաղաքագլուխ Ալեք
սանդր Խատիսյանը) ներկա
յացուցիչ՝ լայն լիազորություն
ներով:
Գալով Վան՝ Կ. Համբար
ձումյանը քաղաքը և նահանգը
գտավ սարսափելի ծանր վի
ճակում: Բնակավայրերի ճնշող
մեծամասնությունն
ավերել
էին քրդերը, ոչնչացվել էր
ոռոգման համակարգը, բնակ
չության շրջանում մոլեգնում
էին վարակիչ հիվանդություն
ները:
Կ. Համբարձումյանն այն
մարդկանցից էր, որ երբեք չէր
հուսահատվում, ուստի իրեն
հատուկ եռանդով ձեռնամուխ
եղավ ավերված տնտեսության
վերականգնման աշխատանք
ներին՝ իր անձնական օրինա
կով ոգևորելով տեղացինե
րին: Քաղաքների միության
միջոցով նա Վանում հիմն եց
պահեստներ, դրանցում կենտ
րոնացրեց պարեն, հագուստ,
գյուղատնտեսական գործիք
ներ, սերմացու և այլն: Ժամա
նակակիցների վկայությամբ,
Կ. Համբարձումյանն առատո
րեն բաժանում էր ստացված
իրերը, տները վերականգնե
լու համար շինանյութ էր տրա
մադրում: Վանում նա վերանո
րոգում է մի քանի շինություն,
որոնք տրամադրում է որբա
նոցի, հիվանդանոցի և արհես
տանոցների կարիքների հա
մար:
Վանեցի Արմե նակ Մաքսա
պետյանը վկայում է. «Բույսի ու
ծաղկի սիրահար Կոստի Համ

բարձումյանը անտես չարավ
Վանի գեղեցիկ այգիներն ու
պարտեզները: Արտասահմա
նեն ստացված նոր սերմերով
ընդարձակ
մրգաստաններ
պատրաստել տվավ… Նորոգ
վեցան քանդված ջրաղաց
ները, մաքրվեցան Հայոց ձո
րի և Թիմարի ջրի առուները,
որ տղմակալված եւ ավերված
էին»:
Կ. Համբարձումյանը մի
շարք ուսումն ասիրություններ
կատարելուց հետո կողմն որոշ
վեց, թե նահանգի որ գավառի
որ հողատեսակն է պիտանի
ցորենի այս կամ այն տեսակը
ցանելու համար: Այսպես՝ ու
սումն ասիրելով Փեսանդաշտի
հողերը՝ նա եզրակացրեց, որ
մայիս ամսին տեղական ցորեն
չի կարելի ցանել, ուստի Ղա
րադաղից բերեց արագ աճող
գարնանացան ցորեն:
Կ. Համբարձումյանի ամե
նատես աչքից չվրիպեց Վանի
բնական հարստություններից
մեկը՝ տառեխը: Նա անմիջա
պես սաս
տեց մի քա
նի ան
հատների, որոնք ցանկանում
էին ստանալ ձկնորսության
և տառեխի վաճառքի մենաշ
նորհը: Կարճ ժամանակում
տեղացիներից կազմակերպեց
հատուկ մարմի ն, որը պետք է
ձուկը որսար, բաշխեր, իսկ մի
մասն էլ՝ պահեստավորեր:
1917 թ. փետրվարին Ռու
սաստանում տապալվում է
ինքնակալությունը և իշխա
նությունն անցնում է Ժամա
նակավոր կառավարությանը:
Ի թիվս կայս
րութ
յան մյուս
ժողովուրդների, հայությունը
ևս ողջունեց բռնապետության
տապալումը: Հույսեր առաջա
ցան, որ նոր կառավարութ
յունն, ի վեր
ջո, դրա
կան լու

ծում կտա Հայկական հարցին,
սակայն կային սակավաթիվ
հոռետեսներ, որոնց թվում էր
Կ. Համբարձումյանը, որոնք
համոզված էին, որ իշխանա
փոխությունը մեծ վնասներ է
պատճառելու: Ինչպես կտես
նենք հետագայում, Կ. Համբար
ձումյանը իրատես եղավ: Ժա
մանակավոր կառավարությու
նն այդպես էլ չկարողացավ
երկրում հաստատել լիարժեք
իշխանություն: Սկսվեց փլու
զումը. բանակն այլևս չէր ցան
կա
նում կռվել, ծայր ա
ռավ
տարերային դասալքությունը,
որն ահագնացավ բոլշևիկյ ան
հեղաշրջումից հետո:
Փետրվարյան
հեղափո
խությունից հետո ռուսական
զորքի գրաված Արևմտյան Հա
յաստանը բաժանվեց օկրուգ
ների: Վանի օկրուգի կոմի
սար նշանակվեց Կ. Համբար
ձումյանը: Հայկական մամուլն
արագորեն արձագանքեց այդ
նշանակմանը: Այսպես, «Հա
յաստան» օրաթերթի թղթակի
ցը «Մեր Կոստին» հոդվածում
գրում է. «Պ(արոն-Ռ.Ս.) Կոստի
Համբարձումյան, պետք է խոս
տովանիլ, ներկա հայ իրակա

Վանի փոխգիրը

Տաճատ Թերլեմեզ յան

նության մեջ ամե նեն անկեղծ,
ամե նաեռանդուն, ամե նամա
քուր և սակայն ամե նահա
մեստ գործիչներեն մեկն է»:
Ժամանակավոր կառավա
րության ընդունած մի շարք
«հեղափոխական» օրենքներն
էլ ավելի սրեցին իրադրությու
նը Ռուսաստանում: Այդ ամե
նը տեսնում և հասկանում էր
Կ. Համբարձումյանը, ուստի
միջոցներ ձեռնարկեց Վասպու
րականի հայության պաշտպա
նության համար: 1917 թ. մայիսի
1-ին Վանում
կազմ ակ երպ
վեց միլիցիա՝
աշխ արհ ազո
րային
ստո
րաբաժանում,
որը,
բացի
կարգուկանո
նը վերահսկե
լուց, իրակա
նացնում
էր
ներքին զոր
քերին հատուկ
պ ա րտ ակ ա 
նությ ունն եր:

Միաժամանակ վերակազմա
վորվեց Վանի կոմիսարիա
տը՝ հիմնվեց Վանի հայկական
իշխանությունը՝ Կ. Համբար
ձումյանի նախագահությամբ,
որտեղ ընդգրկված էին Սահ
մանադիր-ռամկ ավար և Դաշ
նակցություն կուսակցության
անդամն երը: Կարելի է փաս
տել, որ կազմավորվեց ազգա
յին համաձայնության կառավա
րություն:
1917 թ. հունիսի կեսերին
Վան այցելած Ա-Դոն հու
շագրում է. «Կոստյա Համբար
ձումյանը, մեր ժողովրդի դա
տին նվիրված անձնավորութ
յունը, երբեք մտքիցս այսօր էլ
չի հեռանում: Դրան ես առա
ջին ան
գամ հան
դի
պել եմ ու
ղիղ 11 տարի առաջ, 1906 թվին
Զանգեզուրի Գորիսում՝ ցա
րական կառավարության կող
մից նյութված հայ-թուրքական
ընդհարումն երի տխուր շրջա
նում… Ես հանդիպեցի նրան
Զանգեզուրի հայ ժողովրդի
ինքնապաշտպանության գոր
ծը ղեկավարելիս:
Իսկ այս անգամ հանդիպե
լով նրան Վանում պատաս
խանատու, ավերված երկրի
նահանգապետի պաշտոնում
և այն էլ այնպիսի սպասողա
կան ու նույնիսկ մշուշապատ
հոգսերի պայմաններում… իմ
հրաժեշտի մոմե նտին ես դի
տեցի նրա դեմքի վրա հոգնա
ծություն, երբեմն ի աշխույժ ու
եռանդուն հայացքի մեջ տխուր
արտահայտություն
և
այդ
տխուր
արտահայտությունը
չէր հեռանում իմ տեսողության
դաշտից, ինձ մեջ ստեղծելով
նախագուշակ մի մոմե նտ»:
Ռուս բանաստեղծ Սերգեյ
Գորոդեցկին հետևյալ կերպ է
գնահատել Կ. Համբարձումյա
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Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ V-րդն օրհնում է ռազմաճակատ մեկնող հայ
կամավորներին
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նին. «Հենց այդպիսի մարդիկ,
ինչ
պի
սին որ նա է, պետք են
Հայաստանի վերածնման հա
մար: …Նա գիտեր իր ժողովր
դին և նրանցից յուրաքանչ
յու
րի մեջ տես
նում էր եղ
բոր:
Ինչ-որ բիբլիականություն-նա
հապետականություն կար նրա`
մարդու հետ ունեցած հարա
բերությունում»:
1917 թ. աշնանը իրավիճա
կը կտրուկ փոխ
վում է, բո
լո
րին պարզ է դառնում, որ ռու
սական զորքն անվերադարձ
հեռանում է: Այդ ժամանակ
Վանում էր Հայկական 5-րդ
հրաձգային գունդը, որի հրա
մանատարն էր գեներալ Մով
սես Սիլիկյ անը, որը խորհուրդ
է տալիս գնդի հիմքի վրա տե
ղացիներից կազմակերպել նոր
ստորաբաժանումն եր և սկսել
զորահավաք:
1918 թ. փետրվարին Վանից
սկսում են հեռանալ 5-րդ գնդի
զինծառայողները,
տեղում
մնալու ցանկություն են հայտ

նում միայն 7 սպա և 68 զին
վոր: Զորահավաքն ընթանում
էր մեծ տեմպերով: Նորակո
չիկներին հրամանատարական
կազմով ապահովելու համար
կազմակերպվում են ենթաս
պաների քառամսյա դասըն
թացներ:
Վանի հայկական զինուժն
ուներ նաև թնդանոթներով ու
գնդացիրներով զինված մի

քանի մոտորանավակ:
Հայկական
իշխանության
առաջին հրամաններից էր՝

ռազմավարական նշանակութ
յուն ունեցող հումքի արտա
հանման արգելումը:
Դրամի բացակայությունն
իշխանություններին
ստի
պում է շրջանառության մեջ
դնել սեփական դրամանիշը`
5, 10, 25, 50 և 100 ռուբլի ար
ժողությամբ, որոնք կոչվում
էին փոխգիրներ: Ընդհանուր
առմամբ պատրաստվեց 164
հազար ռուբլի: Ինչպես վկա
յում է Օննիկ Մխիթարյանը,
«Մեր թղթադրամը անգիծ մի
թուղթ էր` ձևով քառակուսի
խմորատիպ… որոնց տակ ստ
որագրած էին իշխանության
նախագահ Կ. Համբարձում
յանը, Զինվորական գործե
րու վարիչ Գ. Բուլղարացին և
Ելևմտից վարիչ Ս. Մեսրոպ
յանը: Վերջինիս անունով մեր
դրամը կոչվեցավ «Սամվել
փուլի (Սամվելի փող-Ռ. Ս.)»:
Փոխգիրների կնքված էին՝
«Обл[астой] Комиссаръ Ванской
обл[асти] Военнаго управления]
Тур[ецкой] Арм[ении] и пр[очих]
обл[астей] Тур[ции] зан[има
емых] по пр[аву] войны» կնի
քով: Դրամը շրջանառության
մեջ է ե
ղել ըն
դա
մե 
նը 22 օր՝
1918 թ. փետրվարի 27-ից մինչև
մարտի 21-ը, երբ թուրքական
հարձակումը հարկադրում է
Վասպուրականի հայությանը
գաղթել Պարսկաստան:
Փոխգիրները, հանդիսանա
լով վճար
ման մի
ջոց, թղթադ
րամնե
րի այն շար
քին չէին
պատկանում, որոնք իրենց ար
ժեքով հավասարվում էին մե
տաղյա դրամն երին։ «Փոխգիր»
նշանակում է փոխանակագիր,
այսինքն՝ որոշակի փաստա
թուղթ, որով նահանգի կոմի
սարիատը պարտավորվում էր
հետագայում վճարել նրանց
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Պարույր Լևոնյան
Բարունակ Կապուտիկյան
Արարատյան գնդի հրամանատար
Խանասորի Վարդան

զենք, զինամթերք, դրամ, ինչ
պես նաև ռազ
մա
կան հրա
հանգիչներ, որոնք սակայն, լոկ
խոստումն եր մնացին:
Վանի հայկական իշխա
նությունը որոշեց նախահար
ձակ գործողություններ կատա
րել թուրք-քրդական ուժերի
դեմ: 1918 թ. փետրվարի 13-ին
Կ. Համբարձումյանի գլխավո
րությամբ լճային և ցամաքա
յին հարձակում կատարվեց
Ալջավազում (Արծկե) ամրա
ցած թուրքական ստորաբա
ժանման դեմ, որն ավարտվեց
հաջողությամբ: Թշնամի ն լքեց
բնակավայրը և փախուստի
դիմեց:
Փետրվարի 14-ին համա
նման գործողություն կատար
վեց Ախլաթն ազատագրելու
համար, որը, սակայն, չհաջող
վեց:
Թուրքերը նոր ուժեր կու
տակելով և օգնության կանչե
լով քրդերին՝ մարտին լայնա
ծավալ գործողություններ են
սկսում հայերի դեմ: Հայկական

զինուժը հերոսաբար պաշտ
պանվում է՝ հետ մղելով թշնա
մուն: Ինչպես միշտ, առաջնա
գծում էր Կ. Համբարձումյանը
և իր անձնական օրինակով
ոգևորում էր զինվորներին ու
սպաներին: Սակայն ուժերն
անհավասար էին: Վանի զի
նուժում ներգրավվածների թի
վը 2376 էր, իսկ հակառակոր
դինը՝ մի քանի անգամ ավելի,
չհաշված քրդական ջոկատ
ները: Նման պայմաններում
որոշվում է մարտի 21-ին տար
հանել Վասպուրականի բնակ
չությունը Արևելյան Հայաս
տան, սակայն քրդերը փակել
էին Բերկրիի կիրճը, ևայդ ճա
նապարհով հաջողվեց անց
նել միայն վանեցիների փոքր
մասին: Հիմն ական զանգվա
ծը՝ 10 հազարից ավելի կին,
երեխա ու ծերունիներ, հայ
կական զինուժի պաշտպանու
թյամբ սկսեցին նահաջել դեպի
Պարսկաստան:
Մոտենալով Պարսկաստա
նի սահմանին՝ Կ. Համբար
ձումյանը նամակով պաշտո
նապես դիմում է իշխանութ
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արժեքը։ Այդ մասին է վկայում
փոխգիրի վրա հետևյալ մա
կագրությունը՝ «Վճարվելու է
նահանգային Վանի կոմիսա
րեադ(ի) կոմիսարների խորհր
դի կող
մից»։ Այդ է վկա
յում
նաև կնիքը, որը վավերական
էր դարձնում դրամը ժողո
վրդի մեջ։ Եվ, ի
րոք, ա
կա
նա
տեսները վկայում են, որ Վա
նից գաղթած բնակչությունը
փոխգիրները Թիֆլիսում փո
խանակել է անդրկովկասյան
կոմիսարիատի բոներով:
1918 թ. փետրվարին օսման
յան զորքերն անցնում են լայ
նածավալ հարձակման, գրա
վում են Էրզրումը, Սարիղա
միշը և մոտենում են Կարսին:
Նման պայմաններում ճիշտ
կլիներ Վասպուրականի բնակ
չության տարհանումը Արևել
յան Հայաստան, որի կողմն ա
կիցն էր Կ. Համբարձումյանը,
սակայն Թիֆլիսից ստացվող
հուսադրական խոստումն երը
հնարավորություն չէին տալիս
հանգելու վերջնական կար
ծիքի: Համանման խոստում
ներ էր տալիս բրիտանական
հրամանատարությունը՝ խոս
տանալով մեծ քանակությամբ

19

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

յուններին՝ խնդրելով թույ
լատրել վասպուրականցիների
մուտքը երկիր, սակայն երկու
օր պատասխան չստանալով՝
հրամայում է անցնել սահմա
նը:
Այդ ժամանակ Պարսկաս
տանում գործում էր անգլիացի
ների կողմից ֆինանսավորվող
Ատրպատականյան
հատուկ
ջոկատը, որի հրամանատարն
էր գնդապետ Կուզմի նը: Զո
րամասը կազմված էր ասորա
կան երեք և հայկական երկու
գումարտակներից: Հայկական
զինուժը միանում է ջոկատին,
որպեսզի համատեղ ուժերով
դիմագրավեն թուրքական կա
նոնավոր բանակին և քրդա
կան ջոկատներին: Տեղի են
ունենում մի շարք մարտական
գործողություններ: Կ. Համբար
ձումյանը քայլեր է ձեռնարկում,
որպեսզի հայ-ասորական ու
ժերն անցնեն Նախիջևան,
սակայն բրիտանական հրա
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Ի ԴԵՊ
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Անգլիայի հարավում պան
դոկներից մեկի տիրոջը ձանձ
րաց
րել էր այն, որ հա
ճա
խորդները դադարել են շփվել
իր և մի
 մ
յանց հետ, խմբով
երգել և ընդհանրապես նոր
մալ անցկացնել ժամանա
կը: Բոլորը կենտրոնացած են
իրենց հեռախոսների և պլան
շետների վրա: Ուստի նա
պատերի ու առաստաղի մեջ
տե
ղադ
րեց պղնձե ցանց ու
ալյումի նե նրբաթիթեղ, որոնք
«Наука и жизнь», 2017, N 2.

մանատարության
ներկայա
ցուցիչ, ամերիկյ ան միսիոներ
Շեդն առարկում է՝ սպառնալով
նրանց զրկել ֆինանսավորու
մից, ուստի Կ. Համբարձումյանը
ստիպված է լինում հրաժարվել
իր մտադրությունից:
1918 թ. հունիսի 25-ին Ուր
միայի մոտ վայրէջք է կատա
րում անգլիական հետախու
զական օդանավ: Օդաչուն
հայտնում է, որ բրիտանական
հրամանատարությունը պատ
րաստ է տրամադրել անհրա
ժեշտ զենք և զինամթերք, եթե
հայ-ասորական ուժերը լի
նեն պարսկական Սային-Կա
լա բնակավայրի մոտ: Ինչպես
պարզվեց հետագայում, անգ
լիացիները Պարսկաստանում
ունեին մոտ 6 հազարանոց
զորք և կարիք ունեին համա
լրման, իսկ Ատրպատական
յան ջոկատի զինվորների թիվը
շուրջ 4 հազար էր, որոնք կա
րող էին լուրջ օժանդակություն

լինել բրիտանացիների համար:
Թուրքական լայնածավալ
հարձակումը, որում ներգրավ
ված էին 10 հա
զար զին
վոր
և 
մոտ 4 հա
զար քուրդ, հար
կադրում է ոչ միայն վաս
պու
րականցիներին, այլև Խոյ-Սալ
մաստ-Ուրմիա բնակավայրերի
բնակչությանը, որոնց ընդհա
նուր թիվը գերազանցում էր 70
հազարը, 1918 թ. հուլիսի 18-ին
շտապ տարհանվել: Փախս
տականների
քարավանները
ձգվում էին մի քանի տասնյակ
կիլոմետր, որը հնարավորու
թյուն չէր տալիս հայ-ասորա
կան ուժերին արդյունավետ
իրականացնել նրանց պաշտ
պանությունը:
Թուրքական
հրետանին
սարսափելի խուճապ է առա
ջացնում բնակչության շրջա
նում, զինվորներից շատերը
թողնում են դիրքերը և սկսում
են փնտրել հարազատներին,
որն էլ ա
վե
լի է վտան
գում

էկրանավորում
են
էլեկտ
րամագնիսական
ալիքները:
Ցանցն ու նրբաթիթեղը հո
ղանցված են: Եթե որևէ մեկին
շտապ հարկավոր է հեռախոս,
ապա պանդոկում կա անց
յալ դարի կեսերի սովորական
լարային հեռախոս: Ի վերջո,
բջջայինով խոսելու համար
կա
րե
լի է դուրս գալ պան
դո
կից:

չվճարել:
Հեռախոսների,
պլանշետների կամ էլեկտրո
նային գրքերի ընթերցումը
հաշվի չի առնվել:

Ռումի նիայի Կլուժ-Նապո
կա քաղաքում անցյալ ամ
ռանն անց
կաց
վել է գրքի
քարոզչության
միջոցառում:
Հու

նիս
յան մի օր նա, ով ավ
տո
բուս էր նստել գիր
քը ձեռ
քին, կարող էր ուղեվարձ

Առաջին
էլեկտրամոբի
լը, որն ստեղծ
վել է 1881 թ.,
մի լիցքավորումով կարող
էր անց
նել 20 կմ, իսկ ժա
մա
նակակից լավագույն մոդելը՝
1600 կմ:

 իեզերական միջազգային
Տ
կայանում 340 օր անցկացրած
ամերիկացի աստղանավորդ
Սկոտ Քելիի հասակն ավե
լա
ցել է 5 սմ-ով: Ս
 ա տե
ղի է
ունեցել միջողնային սկավա

փախստականներին:
Կրկին
Կ. Համբարձումյանն իր օգնա
կանների հետ, առանց գոռա
լու, առանց կրքեր բորբոքելու
մտնում է բնակ
չութ
յան մեջ և
զինվորներին համոզում վե
րադառնալ իրենց պարտա
կանությունների կատարմանը՝
շեշտելով, որ այդպես նրանք
ավելի օգտակար կլինեն իրենց
հարազատներին և, ի վերջո,
հասնում է դրական արդյուն
քի: Զինվորները վերադառնում
են իրենց դիրքերը:
Կատարված ահռելի աշ
խատանքների շնորհիվ հնա
րավոր է լինում բնակչությանը
հասցնել Սային-Կալա, որտեղ,
իհարկե, որևէ անգլիացի չկար:
Նրանք հետագայում իրենց բա
ցակայությունը պատճառաբա
նում են նրա
նով, որ գաղ
թա
կանները նշանակված օրը չեն
եկել: Ինքնին հասկանալի է,
որ նման բացատրությունը չէր

համապատասխանում իրակա
նությանը:
1918 թ. հուլիսի 24-ին տեղի
է ունենում ողբերգություն: Կ.
Համբարձումյանը և իր ուղե
կիցները պարսկական Մամադ
ջըղ գյուղի մերձակայքում հան
դիպում են բրիտանական բա
նակի համազգեստով ծպտված
թուրքական հետախուզական
ջոկատի, և յուրայինների տեղ
դնելով, առանց կասկածելու
մոտենում են նրանց: Տեղի ու
նեցած ընդհարման ժամանակ
Կ. Համբարձումյանը ծանր
վիրավորվում է: Նրա վեր
ջին խոսքերն էին. «Ժողովր
դի նկատ
մամբ ես իմ պարտ
քը կատարեցի: Թող ձեզանից
յուրաքանչյուրը նույնպես նրա
նկատ
մամբ իր պարտ
քը կա
տարի: Չլքեք ժողովրդին»:
Վալադ Վալադյանը (Մկրտիչ
Վանցյան) հուշագրում է. «Կոս
տին կենդանության օրոք ջեր

մորեն փափագում էր մեռնե
լու դեպ
քում թաղ
վել՝ ե
թե ոչ
իր ծննդավայր Շուշիում, ապա
գոնե իր սիրած Այգեստանում:
…Բայց ճակատագիրը այլ կերպ
տնօրինեց: Կոստին թաղվեց
Ղարաբաղի լեռներից ու Այգես
տանի պարտեզներից հեռու:
…Շուշեցի Կոստանդինը նվիր
վել էր Վասպուրականի երկրին
եւ այդ երկ
րի հա
յու
թյունն էլ
նրան սիրեց հարազատորեն»:
Կ. Համբարձումյանի մահն
ապարդյուն չանցավ: Նա կա
րողացավ փրկել Վասպուրա
կանից և Հյուսիսային Պարս
կաստանից գաղթած հայութ
յանը՝ նոր կյանք շնորհելով:
Գարեգին Նժդեհը մշտապես
իր զինվորներին հիշեցնում էր
խնկարկելի հերոսների մասին,
և 
կա
րող ենք հաս
տատ հա
մոզվածությամբ փաստել, որ
նրանց թվում էր շուշեցի Կոս
տանդին Համբարձումյանը:

ռակների լայնացման շնորհիվ,
որոնք ազատվել են ձգողութ
յան մշտական ճնշումից:

աստղագետ Պասկալ Դեկամը,
1,21 միլիարդ տարի հետո
Լուսնի տեսանելի չափերն
արևի տեսանելի չափերից
փոքր կլինեն, և արևի լիակա
տար խավարում չի լինի:

դը վերամշակել, մշակել և
կառուցել է՝ օգտագործելով
Երկրի բնական նյութերը՝ շեն
քեր, գործարաններ, ճանա
պարհներ, տարբեր տեխնի
կա և քաղաքակրթության այլ
արտադրանքներ:
Ստացվել
է շուրջ 30 տրի
լիոն տոն
նա,
ո
րը 3 ան
գամ շատ է ներ
կա
յում ապրող բոլոր մարդկանց
զանգվածից:

Միջազգային համացանցով
փոխանցվող տեղեկատվութ
յան 99 %-նանցնում է օվկիա
նոսի հատակին գցված 329
մալուխներով:

Աշխարհում հայտնի է օձե
րի 3000 տե
սակ: Դ
րանց 20
%-ը թունավոր է:

Մարդկության
օգտագոր
ծած
բնական
պաշարների
շարքում ավազն զբաղեցնում
է 3-րդ տեղը՝ զիջելով միայն
օդին և ջրին: Այն օգտագործ
վում է հիմն ականում շինարա
րության մեջ:

 ուսինը Երկրից տարեկան
Լ
հե
ռա
նում է 3,8 սմ: Ուս
տի,
ինչպես պնդում է ֆրանսիացի

 եհ
Լ
հնէաբան
 ան
Յ
Զալասևիչը հաշվել է այն
ամե նի զանգվածը, որը մար

Վերջին 30 տարվա ընթաց
քում աշխարհում մշակված
նոր դեղամիջոցների գրեթե
կեսը հիմնված է բնության մեջ
հայտնաբերված մոլեկուլների
վրա:
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ՀՀ ԳԱԱ-ՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ
ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ՍԵՐԳԵՅ
ՄԵՐԳԵԼՅԱՆԻ 90-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
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ույն թվականի մայիսի 21-ին
ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունում
տեղի ունեցավ հայ մեծանուն
գիտնական, ՀԽՍՀ գիտությունների ակադե
միայի ակադեմիկոս, ԽՍՀՄ գիտություննե
րի ակադեմիայի թղթակից անդամ Սերգեյ
Մերգելյանի 90-ամյակին նվիրված հոբել
յանական միջոցառումների և միջազգային
գիտաժողովի բացումը:
«Այս միջոցառման հիմն ական նպա
տակն է՝ նշել Սերգեյ Մերգելյանի հսկայա
կան ծառայությունները մաթեմատիկական
գիտության զարգացման գործում, նրա
փայլուն կազմակերպչական գործունեութ
յունը՝ ուղղված գիտակազմակերպչական,
գիտատեխնիկական կա
ռույցների
ստեղծմանը:
Նա մաթեմատիկական գի
տության տիեզերքում փայ
լեց որ
պես աստղ՝ 21 տա
րեկանում արժանանալով
ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտությունների դոկտորի
աստիճանի, և լուսավորեց
շատ երիտասարդների ու
ղին գիտության ասպարե
զում: 1950–60-ա
կան թվա
կաններին նա ուներ շատ

բարձր գիտական հեղինակություն, ուստի
նրան վստահվեց Երևանի մաթեմատիկա
կան մեքենաների գիտահետազոտական
հսկա կառույցի կազմակերպումը:
Մեծ է Սերգեյ Մերգելյանի ավանդը
նաև Գիտությունների ազգային ակա
դեմիայի զարգացման գործում: Այսօր
աշխարհի տարբեր գիտական կենտ
րոններում Հայաստանի գիտության նվա
ճումն երն առաջին հերթին կապված են
Վիկտոր Համբարձումյանի և Սերգեյ
Մերգելյանի անունների հետ»,– իր ողջույ
նի ելույթում ասաց ՀՀ ԳԱԱ նախագահ,
ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը:

ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի նախա
գահ Սամվել Հարությունյանի ուղերձն ընթեր
ցեց Գիտության պետական կոմիտեի նախա
գահի տեղակալ Վարդան Սահակյ անը:
Սերգեյ
Մերգելյանի
կյանքի
և
գործունեության մասին ելույթներով հանդես
եկան ՀՀ ԳԱԱ փոխնախագահ ակադեմիկոս
Յուրի Շուքուրյանը, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
ներ Գեղամ Գևորգյանը, Արման Քուչուկյ անը,
Նորայր Առաքելյանը, Հանրային խորհրդի
նախագահ Վազգեն Մանուկյ անը, Եվրոպա
կան մաթեմատիկական միության փոխնա
խագահ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ,
պրոֆեսոր Արմե ն Սերգեևը, պրոֆեսոր Մհեր
Տեր-Միքայելյանը, ԱՄՆ-ի Օհայո նահանգի
Քենտի պետական համալսարանի պրոֆեսոր
Վոլոդիմիր Անդրևսկին, ԱՄՆ-ի Հարավային
Ֆլորիդայի համալսարանի դոցենտ Արթուր
Դանիելյանը, Տեխասի համալսարանի (Սան
Անտոնիո) էներգետիկայի ֆակուլտետի պատ
վավոր պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան
անդամ Սոս Աղայանը:
Սերգեյ Մերգելյանի կրտսեր որդին՝ Սերգեյ
Մերգելյանը,
շնորհակալություն
հայտնեց
հոր հիշտակին նվիրված գիտաժողովի մաս
նակիցներին, հյուրերին, կազմակերպիչնե
րին
միջոցառումն երի կազմակերպման և
մասնակցության համար:
«Հատկապես նշանակալից է, որ այս մի
ջոցառումն անցկացվում է Երևան քաղաքում,

Հայաստանի հողում, որին իր եռանդը և ամ
բողջ է
ներ
գիան նվի
րել է հայրս: Ն
րա ե
րա
զանքն էր, որպեսզի Հայաստանը դառնա
առաջատար գիտական կենտրոն, և ես ուրախ
եմ, որ սա կատարվում է, որովհետև գիտաժո
ղովն այդ քայլերից մեկն է, ևանցած ուղին ևս
հարուստ է իրադարձություններով: Ես հպարտ
եմ նրանով, որ հայրս ձեռք է բերել արդյունք
ներ, և բազմաթիվ երիտասարդներ ցանկացել
են հետևել նրա ուղուն: Հայրս միշտ ասում էր,
որ աշխարհում ամե նագեղեցիկ բանը մաթե
մատիկան է: Դիմելով գիտաժողովի արտա
սամանյան մասնակիցներն՝ որպես այդ գեղեց
կությանը ծառայողների, կմաղթեի, որպեսզի
գնահատեիք նաև Հայաստանի գեղեցկությու
նը»,– իր խոսքում ասաց Սերգեյ Մերգելյանի
որդին:
Սերգեյ Մերգելյանի 90-ամյա հոբելյա
նին նվիրված գիտաժողովին, որը շարու
նակ
վել է մինչև մա
յի
սի 25-ը, մաս
նակ
ցել է
շուրջ 80 գիտնական Հայաստանից, ԱՄՆ-ից,
Ռուսաստանից, Իրանից, Հնդկաստանից, Իս
րայելից, Չեխիայից, Շվեդիայից, Վրաստա
նից, Խորվաթիայից, Սաուդյան Արաբիայից և
այլ երկրներից: Հոբելյանական միջոցառումն ե
րի շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի
ինստիտուտի շքամուտքին փակցվել է Սերգեյ
Մերգելյանի հուշատախտակը:
Հոբելյանական միջոցառումն երը կազմա
կերպել են՝ ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը, Եր
ևանի պետական համալսարանը, Հարավային
Ֆլորիդայի համալսարանը, ՀՀ ԳԱԱ մաթե
մատիկայի ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմա
տիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմն երի
ինստիտուտը, Երևանի մաթեմատիկական մե
քենաների գիտահետազոտական ինստիտու
տը, Հայկական մաթեմատիկական միությունը,
Ռուսաստանի Գիտությունների ակադեմիայի
Վ. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկական ինս
տիտուտը՝ ՀՀ կառավարության, Հայկական
բարեգործական
ընդհանուր
միության,
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնո
լոգիաների գործատուների միության աջակ
ցությամբ:
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական -վերլուծական ծառայություն
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Ապա նա ընթերցեց ՀՀ նախագահ Արմե ն
Սարգսյանի ուղերձը:
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ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՐԳԵԼՅԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՈՍԸ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ
ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԻՈՆԵՐԸ

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՆԻՏՈՒՍՈՎ
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որհրդային հան
րաճանաչ մաթե
մ ատ իկ ո սն եր ի ց
մեկը՝ Սերգեյ Մերգելյանը,
ծնվել է 1928 թ. մա
յի
սի 19ին Սիմֆերոպոլ քաղաքում:
Նրա մանկությունն անցել է
Ռուսաստանում: Սակայն նրա
դպրոցական տարիները, ու
սումը համալսարանում, իսկ
այնուհետև աշխատանքը անխ
զելիորեն կապված են Երևանի
և հանրապետության ամբողջ
գիտական դպրոցի հետ:
Հասկանալի է, որ այդպի
սի մասշտաբի գիտնականի
գործունեությունը չի սահ
մանափակվում մեկ ինստի

տուտի կամ նույնիսկ քաղա
քի նեղ շրջանակներով, այլ
պատկանում է ամբողջ երկ
րին, իսկ ավելի ճիշտ՝ ամբողջ
համաշխարհային գիտությա
նը: ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս
Մերգելյանը հավասար իրա
վունքով կարող է համարվել
նաև մոսկովյան մաթեմատի
կոս: 
Նա այս
տեղ քիչ ժա
մա
նակ չի անցկացրել, այստեղ
են ապ
րել ևապ
րում են նրա
շատ հարազատներ և ընկեր
ներ, այստեղ են տեղի ունեցել
նրա գիտական և անձնական
կյանքի բազմաթիվ կարևոր
իրադարձություններ:
Սերգեյ Մերգելյանը (Մեր-
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ցակայության դեպքում նրանք
ժամանակի ընթացքում խամ
րում են: Բարեբախտաբար
նման
վիճակը
շրջանցեց
Սերգեյին. դպրոցում նա միշտ
առաջինն էր, նրանով հիացած
էին ոչ միայն ուսուցիչները,
այլև համադասարանցիները:
Դպրոցի մաթեմատիկայի ու
սուցիչ Հրանտ Ռոստոմյանն
անմիջապես
ուշադրություն
դարձ
րեց տղա
յի վրա, ոչ
միայն կանխագուշակելով նրա
փայլուն ապագան, այլև քիչ
ջանքեր չգործադրեց, որպեսզի այդ կանխագուշակումն
իրականություն դառնա: Մաթեմատիկայի նկատմամբ սի
րո հետ մեկտեղ Ռոստոմյանն
ամե ն ինչով աշակերտի մեջ
սերմանում էր կենտրոնացվա
ծություն և աշխատասիրութ
յուն: 
Պետք է նշել նաև, որ
Սերգեյը բացարձակապես ան
կուշտ էր ուսման մեջ և մշտա
պես փնտրում էր ա
մե 
նադժ
վար խնդիր
նե
րը, ոչ միայն
դրանք լու
ծե
լով, այլև ինք
նուրույն ուսումն ասիրելով և
վերլուծելով դրանց առնչվող
տեսությունները:
Ավարտե
լով դպրոցի 9-րդ դասարանը`
նա միաժամանակ հանձնեց
10-րդ դասարանի համար նա
խատեսված քննությունները և
նույն՝ 1944 թ. ըն

դուն
վեց պե
տական համալսարանի ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆա
կուլ
տետ: 1-ին կուր
սում սո
վորեց ընդամե նը 1 շաբաթ
և միանգամից փոխադրվեց
2-րդ կուրս:
Համալսարանում Սերգեյի
աշխ ատ անքն եր ով
հե
տաքրքրվեց պրոֆ. Արտա
շես Լիպարիտի Շահինյանը
և ն
րան ընդգր
կեց իր գի
տա
կան սեմի նարում: Այնտեղ էլ

Ս. Մերգել յան (1950-ական թթ. սկիզբ)

Սերգեյը կատարեց և հրատա
րակեց իր առաջին գիտական
աշխատանքը:
Սովորելուն և գիտական սեմինարում աշխատանքին զու
գընթաց Սերգեյն սկսեց դա
սավանդել ինքնուրույն: Նա
ղեկավարում էր Երևանի պիո
ներների պալատին կից մաթե
մատիկական խմբակը: Այնտեղ
նա իր երևակայությանը լրիվ
ազատություն տվեց՝ անցկաց
նելով առանձնապես բարդ
խնդիրների լուծման մրցում
ներ, կազմակերպելով մաթե
մատիկական խաղեր և այլն:
Սովորելով
համալսարա
նում՝ Սերգեյը հավատարիմ
մնաց ինքն ի
րեն. ու
սումն
ավարտեց 1946 թ.՝ 3 տարում՝
ուսումն ական գործընթացով
նախատեսված 5 տարվա փո
խարեն: Այն ժամանակ էլ
նա վերականգնեց հոր գծով
իր սկզբնական ազգանու
նը և ս
տա
ցավ դիպ
լոմ ար
դեն որպես Սերգեյ Նիկիտի
Մերգելյան:
ԵՊՀ-ն ավարտելուց ան
մի
ջա
պես հե
տո, 1946 թ., 19ամյա Սերգեյն ընդունվել է
Մոսկ

վա
յի ԽՍՀՄ ԳԱ Վ. Ա.
Ստեկլովի անվան մաթեմա
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գելով) Նիկիտա Իվանի Մերգելովի՝ մասնավոր ձեռներե
ցի և Ազովա-Սևծովյան բանկի
կառավարչի աղջկա՝ Լյուդմի
լա Իվանի Վիրոդովայի տղան
էր: 1936 թ. Սերգեյի հայրը Ելեց
քաղաքում կառուցել է թղթի
ֆաբրիկա, սակայն ընկնելով
այն ժամանակվա բռնաճն
շումն երի ալիքի մեջ՝ ընտա
նիքով աքսորվել է Սիբիր՝
Նարիմ ավան:
Բարեբախտաբար, աքսորը
երկար չտևեց, և հ
 աջորդ տա
րի նրա ընտանիքը արդարաց
վեց և վերադարձավ Կերչ, իսկ
շուտով Լյուդմիլա Իվանով
ն ան
հասավ նաև ամուսնու արդա
րացման:
Ցածր դասարաններում Սերգեյը սովորում էր Կերչի միջ
նակարգ դպրոցում, սակայն
1941 թ. հարավում հիտլեր
յան բանակների հարձակման
պատճառով Մերգելովների ընտանիքը տեղափոխվեց Երևան,
որտեղ Նիկիտա Իվանովիչը
կառուցում էր ստվարաթղթի
արտադրության ֆաբրիկա:
Սերգեյը դեռևս պատանե
կության տարիներին առանձ
նանում էր գրավիչ արտաքի
նով և 
հիաս
քանչ ձայ
նով, և,
ամե նակարևորը, արտակարգ
մաթեմատիկական ընդունա
կություններով:
1943 թ. Երևանում անցկաց
ված հանրապետական ֆիզի
կամաթեմատիկական
օլիմ
պիադայում Սերգեյը գրավել
է 1-ին տեղը, իսկ 16 տարեկա
նում դրսեկությամբ (էքստեռն)
ավարտել դպրոցը:
Երիտասարդ տաղանդնե
րը սովորաբար ուժեղ տպա
վորություն են թողնում, մինչ
դեռ լինում է նաև այնպես, որ
անհրաժեշտ սատարման բա

25

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹3. 2018

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

26

տիկական ինստիտուտի առ
կա ուսուցմամբ ասպիրան
տուրա: Մի շարք ձևական
խնդիրների արագ հաղթահա
րումն իրականացավ ակադե
միկոս Վիկտոր Համազասպի
Համբարձումյանի ջանքերով:
Ն
րա բախ
տը բե
րեց նաև գի
տական ղեկավարի առումով.
ով հանրահռչակ մաթեմա
տիկոս Մստիսլավ Վսեվոլոդի
Կելդիշն էր: Մեկուկես տա
րում Մերգելյանը հանձնեց բո
լոր թեկնածուական քննութ
յունները և գրեց ֆիզմաթ
գիտությունների
թեկնածուի
գիտական աստիճանի շնորհ
ման ատենախոսությունը: Աս
պիրանտուրայում ուսուցման
սովորական
ժամանակա
հատվածը 3 տարի է: Ատենա
խոսության հիմքում դրված էր
դեռևս համալսարանում հրա
տարակված վերոհիշյալ հոդ
վածը և ևս 2 հոդված՝ գրված
Մոսկվայում:
Պաշտպանությունը
կայա
ցավ 1949 թ. ևանցավ փայլուն:
Չնայած Մերգելյանը պաշտպա
նության ներկայացրեց թեկնա
ծուական
ատենախոսություն՝
այունամենայնիվ նրա երեք
պաշտոնական ընդդիմախոս
ները՝ ակադեմիկոսներ Ա. Օ.
Գելֆանդը, Մ. Ա. Լավրենտեվը
և Ս. Մ. Նիկոլսկին, գիտական
խորհրդին միջնորդեցին, որ
պեսզի նրան շնորհվի դոկտորի
գիտական աստիճան: Ընդդի
մախոսների
միջնորդությունը
բավարարեցին, քանի որ աշ
խատանքը նվիրված էր միան
գա
մայն նոր, դեռևս ան
հայտ
բնագավառի և ուներ շատ
բարձր մակարդակ: Խորհրդի
ադամն երը
գործնականորեն
միաձայն կողմ արտահայտվե

ցին այդ որոշմանը, և Սերգեյ
Մերգելյանը 21 տարեկան հա
սակում դարձավ Խորհրդային
Միության ամենաերիտասարդ
ֆիզմաթ գիտությունների դոկ
տորը: Դրանում նա նույնիսկ
առաջ անցավ Նոբելյան մրցա
նակի դափնեկիր, մաթեմատի
կոս և կիբեռնետիկոս Լեոնիդ
Կանտորովիչից, որը ֆիզմաթ
գիտությունների դոկտոր էր
դարձել 23 տարեկանում:
1949 թվից նա սկսեց մաս
նակցել Վ. Ստեկլովի ան
վան ինստիտուտում Մ. Ա.
Լավրենտեվի ղեկավարությամբ
մշտապես գործող սեմինարին:
Այդ ժամանակաշրջանում
Մերգելյանի կյանքի ռիթմը
շատ լարված էր: Նրա աշխա
տանքը Մոսկվայում բոլորո
վին չէր նշանակում բաժանում
հարազատ Երևանից: Առավել
ևս, որ ի նշան ե
րի
տա
սարդ
հայրենակցի նկատմամբ խոր
հարգանքի՝ Երևանի քաղաքա
յին իշխանությունները 1950 թ.
22-ամյա գիտնականին հատ
կացրին երկսենյականոց նոր
բնակարան: Այն ժամանակնե
րի հա
մար դա գրե
թե ար
տա
կարգ իրադարձություն էր:
Մերգելյանի գիտական հե
տաքրքրությունների
ոլորտը
ընդգր
կում էր տրված ֆունկ
ցիաներն առավել պարզ ֆունկ
ցիաներով մոտավոր ներկա
յացնելու հնարավորությունների
բացահայտումը: Առաջին ան
գամ այդ խնդիրը ձևակերպել
է Պ. Լ. Չեբիշևը մեխանիզմ
ների
տեսության
կիրա
ռումն երում, իսկ հետագա
յում զար
գաց
րել են Ա. Ա.
Մարկով-ավագը և մեր ժամա
նակներում՝ Ս. Ն. Բեռնշտեյնը,
Մ. Ա. 
Լավ
րեն
տե
վը և Մ. Վ.
Կելդիշը: Այնուամե նայնիվ, մո

տարկումն երի
տեսությունը
կոմպլեքս թվերի տիրույթում
մնում էր դեռևս քիչ մշակված:
Մերգելյանը զբաղվեց դրա
հետազոտությամբ՝ ստանալով
հետագայում մի շարք փայլուն
արդյունքներ:
1951–1953 թթ. նա հրա
տա
րակել է մի քանի արժեքավոր
աշխատանքներ.
«Некоторые
вопросы конструктивной теории функций» (Труды Математического института АН СССР, т.
3, 1951), «Равномерное приближение функций комплексного
переменного» (Успехи математических наук, т. 8, Вып. 2,
1952), «О полноте систем аналитических функций» (Успехи математических наук, т. 7,
Вып. 4, 1953) և առաջարկել
անընդհատ
ֆունկցիաները
բազմանդամն երով մոտարկե
լու խնդրի լուծումը (1951):
Նրա ատենախոսության և
նշված աշխատանքների մա
կարդակի և կարևորության
աստիճանի մասին կարելի է
դա
տել ըստ նաև այն փաս
տի, որ 1952 թ. 
Մեր
գելյ
անն
արժանացավ ԽՍՀՄ երկրորդ
աստիճանի պետական մրցա
նա
կի և 100000 ռ. միան
վագ
դրամական պարգևի, որն այն
ժամանակներում աստղաբաշ
խական գումար էր:
Մեկնաբանելով Ս. Մերգելյանի պարգևատրումը՝ ԽՍՀՄ
ԳԱ նախագահ, ակադեմիկոս
Ա. Ն. Նեսմեյանովը նշել է, որ
նրա աշխատանքներն ունեն
«առանձնահատուկ
նշանա
կություն մեծ ավտոմատ հաշվողական մեքենաների աշ
խատանքներում նրա մեթոդ
ների օգտագործման տեսանկ
յունից»:
1953 թ. հոկտեմբերի 23-
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Ակադեմիկոսներ Գ. Գուրզադյան, Ա. Իոսիֆյան, Ս. Մերգել յան

նալով նրա բազմակողմա
նի զարգացվածությունը, որը
բնութագրական է առաջին մե
ծության գիտնականի համար:
Բանն այն է, որ ունենալով
հիասքանչ ձայն, Սերգեյը միշտ
սիրում էր երաժշտությունը և
երգը, իսկ երաժշտության մի
ծեր պրոֆեսոր Իտալիայից
նրան խոր
հուրդ տվեց սո
վո
րել վոկալ արվեստ և դառնալ
օպերային երգիչ: Չնայած հա
մաշխարհային անվամբ մաթե
մատիկոս Մերգելյանը չգնաց
այդ ճանապարհով, սակայն,
այնուամե նայնիվ, 1956 թ. նա
շրջապատին մատուցեց մի
հերթական անակնկալ ևս՝
ավարտելով
կոնսերվատո
րիայի վոկալի դասարանը:
Որպես խորհրդային գի
տութ
յան
գոր
ծիչ՝
Ս.
Ն.
Մերգելյանը ներկայացուցչա
կան
պատվիրակություննե
րի կազ
մում ե
ղել է մի շարք
երկրներում: Նա եղել է ինչ
պես ժողովրդա-դեմոկրատա
կան երկրներում, այնպես էլ
Հնդկաստանում, Իտալիայում,

Ավստրիայում: Առանձնապես
հիշարժան էր նրանց պատվին
Հնդկաստանում կայացած ըն
դունելությունը. գիտնական
ներին դիմավորեց հենց ին
քը՝ նախագահ Ջավահառլալ
Ներուն, որն առանձնահա
տուկ ուշադրություն դարձրեց
երիտասարդ մաթեմատիկոսի
վրա:
Հնդկաստանում
Մերգելյանը հանդիպեց Նորբերտ
Վիներին: Դա տեղի ունեցավ
Օսմանյան
համալսարանի
հանրահայտ զբոսայգում:
ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահ, ակա
դեմիկոս Ա. Ն. Նեսմեյանովը
Մերգելյանի անունը պատա
հականորեն չէր կապել հաշ
վողական տեխնիկայի հետ:
Մոսկվայի պետական համալ
սարանի մաթեմատիկայի երի
տասարդ պրոֆեսորը, իհար
կե, չէր կա
րող ան
մասն մնալ
այն ժա
մա
նակ դեռ նոր-նոր
ծնվող էլեկտրոնային մաթե
մատիկական մեքենայի ին
դուստրիայից:
1956 թ. Հայկական ԽՍՀ
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ին Ս. Ն Մ
 երգելյանն ընտրվեց
ԽՍՀՄ ԳԱ թղթա
կից ան
դամ
ֆ իզ իկ ամ աթ եմ ատ իկ ակ ա ն
գիտությունների բաժանմուն
քի գծով (մաթեմատիկա), իսկ
1954 թ. նրան նշանակեցին
Մոսկվայի պետական համալ
սարանի
մեխանիկա-մաթե
մատիկական
ֆակուլտետի
պրոֆեսորի պաշտոնում և
տրամադրեցին
բնակարան
Լենինյան
բլուրների
բնա
կելի շենքում (ֆակուլտետի
հարևանությամբ):
26-ամյա
ակադեմիկո
սի կենսագրության հաջորդ
երեք տարիները լի էին տար
բեր
իրադարձություններով:
1955 թ. նա կորցրեց հորը, ըն
դունվեց ԽՄԿԿ շարքերը և
հանդիպեց իր ապագա կնո
ջը՝ Լիդա Կուլակովային: 1956
թ. հրատարակեց նոր աշխա
տանքներ. «Весовые прибли
жения многочленами» (Успе
хи математических наук, т. 11,
Вып. 5, 1956) և «Гармо-ничес
кая аппроксимация и приб
лижённое решение задачи Ко
ши для уравнения Лапласа»
(նույն տե
ղում, հ. 11, թիվ 5,
էջ 3-26), կորց
րեց նաև մո
րը և ամուսնացավ Լիդա
Կուլակովայի հետ: Հարսանիքն
արեցին հարազատների և ըն
կերների հետ Բարվիխայում՝
Մոսկվայի էլեկտրամեխանի
կա
յի համամիութենական գի
տահետազոտական
ինստի
տուտի (ՄԷՄՀԳՀԻ) լեգենդար
տնօրենի՝ ակադեմիկոս Անդ
րանիկ Իոսիֆյանի մերձմոս
կովյան ամառանոցում:
Եվս
մեկ՝
բավականա
չափ անսպասելի էպիզոդով
կարելի բնութագրել նրան՝
ոչ այլ կերպ, քան «տի
պիկ
Մերգելյան», նկատի ունե
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Ս. Մերգել յանը կիբեռնետիկայի և արհեստական բանականության տեսության
հիմնադիր Նորբերտ Վիների հետ (Բոմբեյ, Հնդկաստան)
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ԳԱ նախագահության նախա
ձեռնությամբ և ԽՍՀՄ կառա
վարության որոշմամբ հիմնադրվեց Երևանի մաթեմա
տիկական մեքենաների գի
տահետազոտական
ինստի
տուտը
(ԵՄՄԳՀԻ):
Սերգեյ
Մերգելյանն առաջատար դեր
խաղաց ինստիտուտի ստեղծ
ման գոր
ծում և 
դար
ձավ նրա
առաջին տնօրենը: Այդ նույն
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տարում
նրան
ընտրեցին
Հայաստանի ԳԱ անդամ:
Պետական
ինստիտուտի
ստեղծումը ոչ միայն մեմիայնակ մաթեմատիկոս Մերգելյա
նի գործն էր: Ն
րա նա
խագծի վրա աշխատում էր
մի լուրջ կո
լեկ
տիվ, ո
րին մեծ
օգ
նութ
յուն էր ցույց տա
լիս Հայաստանի ԳԱ նա
խագահ, ակադեմիկոս Վ. Հ.

Ս. Մերգել յանը և Ա. Պետրոսյանը (աջից երկրորդը) ակադեմիկոս Վ. Գլուշկովի հետ
(աջից առաջինը)

 ամբարձումյանը:
Հ
Հայտնի
գիտնականներ
Անդրանիկ
Իոսիֆյանը (Մոսկվա), Ար
տաշես Շահինյանը և Ֆադեյ
Սարգսյանը (Երևան) նույն
պես նշանակալի ավանդ ու
նեն ինստիտուտի կայացման,
Հայաստանում հաշվողական
տեխնիկայի և ծրագրավոր
ման զարգացման գործում:
Այնուամե նայնիվ, Մերգելյանի
դերը վճռորոշ եղավ: Ինս
տիտուտն անմիջապես դար
ձավ
հանրահայտ
որպես
«Մերգելյանի
ինստիտուտ»:
Հատկանշական է, որ այդ
ոչ պաշտոնական անվանու
մը ծնվեց Հայաստանի գի
տական
շրջանակներում՝
առանց վերևից որևէ նախա
ձեռնության, և այնքան ժո
ղովրդականություն վայելեց,
որ պահպանվում է առ այսօր:
Ինստիտուտի ստեղծումն ան
քակտելիորեն կապված էր
խորհրդային առաջին ԷՀՄ-նե
րից մեկի՝ M-3-ի ի հայտ գալու
հետ, որը միաժամանակ դար
ձավ Հայաստանում ստեղծ
ված առաջին համակարգիչը:
Դրա պատմությունը հետև
յալն է: M-3-ի տեխնիկական
նախագիծը մշակվել էր 1953 թ.
ԽՍՀՄ ԳԱ էներգետիկայի ինս
տիտուտի ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից
անդամ Ի. Ս. Բրուկի ղեկա
վարած
էլեկտրահամակար
գերի լաբորատորիայում (1956
թվից՝ ԽՍՀՄ ԳԱ կառավարող
մեքենաների և համակարգերի
լաբորատորիա): Ի. Ս. Բրուկը
նախագծի գիտական ղեկա
վարն էր, իսկ մե
քե
նա
յի հիմ
նական մշակողները բոլորովին
երիտասարդ,
տաղանդավոր
էնտուզիաստներ էին՝ հետա
գայում խորհրդային ԷՀՄ-նե
րի առաջատար մշակողներ,
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Խորհրդային մասնագետների պատվիրակությունը IBM (ԱՄՆ) ֆիրմայում (1959 թ.)

նման խնդրանքով ևս դիմել
էր Ի. Ս. Բ
րու
կին Ա. Իո
սիֆ
յա
նի միջնորդությամբ, տիեզե
րական տեխնիկայի ստեղծող
ակադեմիկոս Ս. Պ. Կորոլյովն
էր:
Հենց բավական հեղինակա
վոր այդ երեք ակադեմիկոս
ների շահագրգռվածությունն
էր, որ, Ի. Ս. Բրուկի հետ պայ
մանավորվածության
համա
ձայն, ՄԷՄՀԳՀԻ-ի արտադրա
կան բազայի օգտագործմամբ
պետք է պատրաստվեին մեքե
նայի երեք օրինակներ, ինչն էլ
վճռո
րոշ դեր խա
ղաց: 1956 թ.
ՄԷՄՀԳՀԻ-ի փորձնական ար
տադրությունում պատրաստ
վեցին
և
կարգաբերվեցին
M-3 համակարգիչներ: Առա
ջին գլխավոր օրինակը թողե
ցին ՄԷՄՀԳՀԻ-ում Պետական
փորձարկումն երի
նպատա
կով, երկրորդ օրինակը տրվեց
ԵՄՄԳՀԻ-ին, իսկ եր
րոր
դը՝ Ս.
Պ. Կորոլյովի կազմակերպութ
յանը:
1960 թ. M-3-ի կոնստ
րուկտորական
փաստաթղ
թե
րի և ՄԷՄՀԳՀ-ի օգ
նութ

յամբ ԵՄՄԳՀԻ-ում կառուցվեց
Հայաստանի և ԽՍՀՄ առաջին
կիսահաղորդչային
«Հրազ
դան» ԷՀՄ-ն: Այդպիսով՝ M-3-ը
նշանակալի
դեր
խաղաց
Հայաստանում
էլեկտրոնա
յին հաշվողական տեխնիկայի
մշակումն երի և արտադրութ
յան
կայացման
գործում:
Ծանրակշիռ ներդրում ունեցավ
նաև ԵՄՄԳՀԻ-ի գիտաշխատող
Գ. Գ. Մելիք-Փաշաևը, որը փորձ
էր ձեռք բերել Մոսկվայում՝
ՄԷՄՀԳՀԻ-ում, որ
տեղ նա վե
րապատրաստում էր անցել՝
մասնակցելով M-3-ի կարգա
բերման և շահագործման աշ
խատանքներին:
Առաջին ԷՀՄ-ների ստաց
ման հետ մեկտեղ Մերգելյանի
ինստիտուտում
աշխատանք
ներն ընթացան ամբողջ հզո
րութ
յամբ: Ար
դեն 1957 թ.
Մերգելյանը կազմակերպեց և
գլ
խա
վո
րեց ՀԽՍՀ ԳԱ և ԵՊՀ
հաշվողական կենտրոնը:
Անվիճելի
հաջողությունը
թևավորեց երիտասարդ գիտ
նականին, առավել ևս, որ նա
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Մերգելյանի
հասակակիցներ
Ն. Յա. Մատյուխինը (մշակման
ղեկավարը), Վ. Վ. Բելինսկին,
Ա. Բ. Զալկինդը, Յու. Բ. Պրժի
յեմսկին, Ն. Ա. Դորոխովան,
Գ. Ի. Տանետովը, Ա. Ն.
Պատրիկեեվը, Ա. Պ. Մորոզովը:
Հանրանշանակ
փոքրա
ծավալ թվային M-3 ԷՀՄ-ն
իր
բնութագրերով
նախա
տես
ված էր ԳՀԻ-նե
րում և
կոնստրուկտորական
բյուրո
ներում օգտագործելու հա
մար: M-3-ը կարող էր ինտեգ
րել սովորական և մասնական
ածանցյալներով
դիֆերեն
ցիալ հավասարումն եր, լուծել
գծային և ոչ գծային հավասա
րումն երի համակարգեր, հան
րահաշվական և տրանսցեն
դենտ հավասարումն եր և այլն:
Իր ժամանակի համար այդ
մեքենան բավական հաջողված
էր: Այնուամենայնիվ, քանի որ
M-3-ն ստեղծել էին՝ չունենա
լով կառավարական պատվեր,
ծրագիրը ֆինանսավորում չէր
ստանում, և նրա պատրաստ
ման հար
ցը մնում էր օ
դում
կախված: Մեքենայի ճակատա
գիրը լուծվեց ՀՀ ԳԱ ակադե
միկոս Վ. Հ. Համբարձումյանի՝
Մոսկվա
կատարած
այցի
շրջանակներում, երբ նա ցան
կանում էր ստանալ առավել
խոստումն ալից էլեկտրոնային
հաշվիչ մեքենայի նախագի
ծը Երևանում նոր ստեղծված
ԵՄՄԳՀԻ-ում իրականացնելու
համար: Այդ նպատակով Վ. Հ.
Համբարձումյանը դիմեց Ա. Իո
սիֆյանին, իսկ վերջինս, լսած
լինելով Ի. Ս. Բրուկի մշա
կումն երի մասին, և անձնա
պես շահագրգռված լինելով իր
ՄԷՄՀԳՀԻ-ն
ժամանակակից
տեխնիկայով հագեցնելու մեջ,
առաջարկեց երեքով հանդի
պել միա
սին: Եր
րոր
դը, ով մի

29
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M-3 էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենան

30

օժտված էր հայրենասիրութ
յան անմն ացորդ նվիրումով:
Իր երկարամյա գոյութ
յան ճանապարհին բազմաթիվ
ցնցումն
եր ու դժբախ
տութ
յուններ տեսած Հայաստանին
ուժերի ներածին չափով օգ
նությունը յուրաքանչյուր հա
յի սրբա
զան պարտքն է: Դ
ա
ի վե
րուստ տրված ճշմար
տութ
յուն է և քն
նարկ
ման են
թա
կա չէ: Եր
ևի թե հենց այդ
պատճառով է, որ Հայաստանը
գոյություն ունի արդեն 2800
տարի և, դա այն դեպքում, երբ
շատ կայսրություններից միայն
որոշ գլուխներ են մնացել
պատմության դասագրքերում:
Այդ մասին չի կարելի մո
ռա

նալ՝ գնահատելով Մեր
գել
յանի՝ մոսկովյան հզոր ակա

դեմիական դպրոցը Երևանի
ավելի համեստ գործու
նեութ
յան դաշտով փոխա
րինելու
վճիռը:
Անկասկած, կային նաև
այլ հան
գամանքներ՝ դառ
նալ
նոր
բնագավառի
առաջատարներից մեկը, հնա

րավորություն ունենալ ազա
տո
րեն իրականացնելու փոր
ձարկումներ, իրականացնելու

սեփական
գաղափարները,
ստեղծելու խոստումն ալից կո
լեկտիվ, որոնք չէին կարող
չհետաքրքրել երիտասարդին:
Հայաստանը երբեք տա
ղանդների և հայտնի անուն
ների պակաս չի ունեցել, նրա
գիտական կյանքի տեմպերն
աճում էին ամեն տա
րի: Սա
կայն ամենօրյա իրականու
թյունը սովորաբար տարբեր
վում է բարձր արժեքներից.
30-ամյա գիտնականը, որը
հասցրել էր հարմարվել մոս
կովյան
գիտական
կյանքի
մասշտաբներին,
ստիպված
էր ամեն ինչ սկսել սկզբից՝
ընդունելով ինստիտուտի ղե
կավարությունը և լինելով իր
բնագավառում հանրապետու
թյունում միակն ու առաջնեկը:
Այնուամե նայնիվ,
հենց
իր գիտական մակարդակով
ԵՄՄԳՀԻ-ին շուտով արդեն
չէր զիջում նմանատիպ մոս
կովյան շատ կազմակերպու
թյունների:
Ինստիտուտում
ստեղծվեցին
սարքավորում
ների և ծրագրային միջոցների
նախագծման առանձին ֆունկ
ցիոնալ ստորաբաժանումն եր՝
ներառելով դրանց կոնստ

րուկտորական և տեխնոլո
գիական հագեցվածությունը:
Ստեղծվեցին առանձին սար
քերի և հանգույցների օրինակ
ների պատրաստման արտադ
րա
մա
սեր, այդ թվում՝ նաև
սնման աղբյուրների: Ստեղծ
ված
ստորաբաժանումն երն
այնուհետև
միավորվեցին
փորձնական արտադրության,
իսկ ավե
լի ուշ՝ ԵՄՄԳ
ՀԻ-ի
փորձնական գործարանի մեջ:
Աշխատանքների արագո
րեն աճող ծավալները հնա
րավորություն չէին տալիս
ժամանակը
կիսելու
երկու
քաղաքների միջև, և 1958 թ.
Մերգելյանը թողեց Մոսկվայի
համալսարանում իր պաշտո
նավարությունը, ինչպես նաև
դադարեց կանոնավոր հաճա
խել Մ. Ա. Լավ
րեն
տևի սե
մի
նարներին: Այնուամե նայնիվ,
նա չէր ընդհատում մոսկովյան
գիտական աշխարհի հետ իր
ունեցած կապերը և 1959 թ.
մտավ «Կիբեռնետիկա» հա
մալիր հիմն ախնդրի ուղղու
թյամբ
առաջին
գիտական
խորհր
դի կազ
մի մեջ, որն
ստեղծել և ղեկավարում էր
ակադեմիկոս և ադմիրալ Ա.
Ի. Բեր
գը: Այն ժա
մա
նակ էլ
նա հրապարակեց մեկ այլ կա
րևոր աշխատանք՝ «Կոմպլեքս
փոփոխականի ֆունկցիաների
մոտարկումներ» վերնագրով,
«Մաթեմատիկան
ԽՍՀՄ-ում
քառասուն տարում (1917-1957
թթ.) հոբելյանական ժողովա
ծուում (հ. 1, Մոսկվա, 383398 էջեր):
«Մերգելյանի
ինստիտու
տը» զարգանում էր շատ ուժգ
նո
րեն: «Հրազդանը» շուտով
արդիականացրին, և նրա նոր՝
«Հրազդան-2» վերափոխակն
սկսեց լայնորեն կիրառվել գի

տական հետազոտություննե
րում և արտադրության մեջ:
1965 թ. շահագործման հանձն
վեց հաջորդ վերափոխումը՝
«Հրազդան-3»-ը: «Հրազդան3»-ի կիրառություններից մե
կը ԵՄՄԳՀԻ-ում մշակված
«МАРШРУТ-1»
հաշվողական
համալիրն էր՝ երկաթուղային
տոմսերի վաճառքի ավտո
մատացման համար, որը բա
վական երկար օգտագործվեց
Մոսկվայի որոշ երկաթուղային
կայարաններում: «МАРШРУТ1»-ը մշակող գիտնականների
խմբին շնորհվեց Հայաստանի
պետական մրցանակ:
1960–1970 թթ. ստեղծվեցին
«Նաիրի» փոքր ԷՀՄ-ների ժո
ղովրդականություն
վայելող
ընտանիքի
զանազան
մո
դելներ (Նաիրի-1, Նաիրի-2,
Նաիրի-3, Նաիրի-3.1, Նաի
րի-3.2, Նաիրի-3.3, Նաիրի-4,
Նաիրի-4.1): «Նաիրին» նա
խատեսված էր գիտության,
տեխնիկայի և էկոնոմիկայի
տարատեսակ խնդիրներ լու
ծելու համար: «Նաիրի»-ների
ընտանիքի հիմնա
կան առա
վելությունը նրա «բարեկա
մական»
փոխկապակցիչն
(ինտերֆեյս) էր, որը հնարա
վորություն էր տալիս ԷՀՄ-ի
հետ շփվելու սովորական մա
թեմատիկական լեզվին մոտ
լեզվով, ինչպես նաև միկրո
ծրագրավորման
սկզբունքի
օգտագործմամբ:
«Նաիրի»-ների ընտանիքի
շարունակությունը 1980-ական
թվականներին
Նաիրի-4B,
Նա
ի
րի-4 BC և «КОВЕР» բազ
մամեքենայական և բազմա
մշակիչ
(մուլտիպրոցեսորա
յին) համալիրներն էին, որոնք
ծրագրորեն համատեղելի էին
հայտ
նի PDP (PDP-11/40, PDP-

11/44) ԷՀՄ-ների հետ:
«Նաիրի» ԷՀՄ-ների ընտա
նիքի ստեղծման կապակցությամբ ինստիտուտին շնորհ
վեց ԽՍՀՄ պե
տա
կան մրցա
նակ: 1970-1980 թթ. ԵՄՄԳՀԻ-ն
ակտիվորեն մասնակցում էր
մի շարք մի
ջին EC ԷՀՄ-նե
րի
(EC-1030, EC-1045, EC-1046) և
դրանց հի
ման վրա բազ
մա
մեքենայական և բազմամշա
կիչ համալիրների մշակում
ներում: Թողարկվում էր նաև
EC-1030 վերափոխակը, որն
ուներ հրամանների հատուկ
համակարգ և նախատեսված
էր ԽՍՀՄ Պաշտպանության
նախարարության կազմակեր
պությունների համար:
Փաստորեն,
ԵՄՄԳՀԻ-ն
դուրս եկավ հանրապետական ԳՀԻ-ի շրջանակներից
և դար
ձավ ԷՀՄ-ների և ավ
տոմատացված կառավարման
համակարգերերի
մշակման
առաջատար խորհրդային գի
տահետազոտական
ինստի
տուտներից մեկը:
«Մերգելյանի ինստիտուտը»
և նրա շատ աշխատակիցներ
բազմիցս պարգևատրվել են
ԽՍՀՄ և Հայաստանի մրցա
նակներով և շքանշաններով:
1992 թ. ԵՄՄԳՀ-ի համընդ
հանուր ավտոմատացված կա
ռավարման համակարգերի և
մասնագիտացված հաշվողա
կան համալիրների մշակմամբ
զբաղվող ստորաբաժանում
ների հիման վրա ստեղծվեց
Երևանի
ավտոմատացված
կառավարման համակարգերի
գիտահետազոտական ինստի
տուտը (ԵԱԿՀԳՀԻ):
Չնայած Երևանում Մերգե
լյանի թողած հետքն անսովոր
պայծառ էր՝ այնուամե նայնիվ,
մի քանի տարի անց նա վերա

դարձավ իրեն հարազատ մա
քուր մաթեմատիկայի տիրույթ:
1960 թ. նա ԵՄՄԳ
ՀԻ-ի իր
պաշտոնը
հանձնեց
Ֆադեյ
Սարգսյանին, իսկ 1961 թվակա
նից վերականգնեց իր աշխա
տանքը Մոսկվայում՝ ԽՍՀՄ ԳԱ
Մաթեմատիկայի
ինստիտու
տում:
Նրա
հաջորդ
մշակումն
այնպիսի անընդհատ ֆունկ
ցիաների մոտարկման խնդրի
ուսումն ասիրումն էր, որոնք
բավարարում են ողորկության
հատկությունների՝ ցանկացած
բազմության համար (1962 թ.)
և Բեռնշեյնի մոտարկման հիմ
նախնդրի լուծումը (1963 թ.):
Այդ նույն տարում նա ընտրվեց
ԽՍՀՄ ԳԱ քարտուղարի՝ ակա
դեմիկոս Ն. Ն. Բոգոլյուբովի
տեղակալ: 1964 թ. նա դարձավ
Մաթեմատիկայի
ինստիտու
տի կոմպլեքս անալիզի բաժնի
ղեկավար, պաշտոն, որը պահ
պա
նեց մին
չև 2002 թի
վը, իսկ
այդ նույն տա
րում նա վե
րա
կանգնեց ՄՊՀ-ի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտե
տի պրոֆեսորի պաշտոնը:
ՄՊՀ-ում նա հրատարա
կեց ևս մեկ աշխատանք (Ն. Ն.
Բոգոլյուբով, Ս. Ն. Մերգելյան
«Խորհրդային մաթեմատիկա
կան դպրո
ցը» (1967, 64 էջ),
սակայն 1968 թ,. նո
րից թո
ղեց
ֆակուլտետի պրոֆեսորի պաշ
տոնը և զբաղվեց միմիայն գի
տական աշխատանքով:
Այդ
շրջանի
բազմաթիվ
հրապարակումն երից
կարելի
է առանձ
նաց
նել նրա «Теория
функций комплексного пере

менного» աշխատանքը, որը
ներառ
ված էր «Հայրենական
մաթեմատիկայի պատմություն»
ժողո
վածուում (հ. 4, գ. 1, 112–
178 էջ), իսկ գիտական միջոցա
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ծնված էր լինելու գիտա
կան
առաջնորդ, բայց ոչ վարչարար:
Բացի այդ, գիտաժողովներում
և
համաժողովներում
նրա
մասնակցությունը
նորագույն
գիտական տեղեկատվության
աղ
բյուր էր, ինչ
պես նաև սո
վորական գիտական թափի
բացակայության համակշռում:
Բոլոր դեպքերում, նա ինքնա
գործունեությամբ չէր զբաղ
վում և մասնակցում էր այն մի
ջազգային
հանդիպումն երին,
որոնց նրան հրավիրում էին:
Նա երբեք չխզեց կապերը
ԽՍՀՄ ԳԱ հետ: Օրինակ՝ 1981 թ.
փետրվարի 10-ին Մերգելյանը
Ն. Ն. Բոգոլյուբովի հետ մեկ
տեղ հրապարակեց իր գիտա
Ս. Մերգել յանը ընկերական շրջապատում (ձախից Ս. Մուրադյան, Կ. Սիմոնյան, Լ.
Խաչատրյան, Հ. Ղազարյան)
կան ղեկավար Մ. Վ. Կելդիշի
ծննդյան 70-ամյակին նվիրված
հատուկ հոդված՝ «Մ. Վ. Կելդի
ռումներից՝ Նիցցայում (որտեղ
ստիպված լքեց ակադեմիան:
շի մաթեմատիկական աշխա
նրան հրավիրել էին 1970 թ.)
Այդ
ընտրություններում
տանքների մասին»:
կայացած մաթեմատիկոսների
կրած անհաջողությունից հե
Որոշ ժամանակ անց Մերգե
միջազգային կոնգրեսում նրա
տո Մերգելյանը վերադար
լյանն սկսեց դասավանդել Հա
զեկուցումը:
ձավ իր ստեղծած հաշվողա
յաստանի Կիրովական քաղաքի
1971 թվականին Ս. Ն. Մեր
կան կենտրոն, որտեղ տնօրեն
մանկավարժական ինստիտու
գելյանն ընտրվեց Հայաստանի
աշխատեց ևս 5 տարի: Այնու
տում: Սկզբում նա նույ
նիսկ
ԳԱ փոխնախագահ: Նա նո
հետև նա թողեց նաև այդ
ոգև
ո
ր
վ
եց
այդ
ինս
տ
ի
տ
ուտն
րից
վերադարձավ
Երևան
պաշտոնը: Մերգելյ
անի հաս

առաջավոր ուսումն ական հաս
Հայաստանի ԳԱ նախագահ
ցեին
արված
մեղադ
րան
տատություն դարձնելու գա
Վ.
Հ.
Համբար
ձումյանի
քը հետևյալն էր. «Նա շատ
ղափարով, սակայն պարզվեց,
խնդրանք-հրավերով: Ցավոք,
է տարվում արտասահման
որ նա իր ժամանակի և ուժերի
այս անգամ նրա կարիե
րան
յան (գիտական) շրջա
գայու
մեծ մասը ծախսում է ոչ թե գի
մտավ երկարաձիգ ճգնա
ժա
թյուն
ներով»: Անհայտ է, թե
տության զարգացման, այլ ներ
մա
յին շրջան: Ակադեմիայում
ինչ է նշանակում գիտա
ժո
քին դիվանագիտության վրա:
աշխատանքի ոճն ակնհայղով
ներում «շատ» կամ «քիչ»
1986 թ. Մերգելյանը, հրաժար
տորեն տարբեր
վում էր սովոմասնակցությունը:
Հնա
վելով իր պլաններից, լքեց Կի
րական՝
մոսկովյան,
առարա
վոր է, որ նա իսկապես
րովականը և նորից հայտնվեց
վել մասշտա
բային և առատարվում էր արտասահմանյան
Մոսկվայի Վ. Ա. Ստեկլովի ան
վել ճկուն ստորակար
գա-յին
գործընկերների հետ հանդի
վան մաթեմատիկական ինս
(հիերարխային) ոճից: Մեր
պումներով, որից տուժում էին
տիտուտում:
գելյ
անին մոտ շատ գործ
հաշվողական կենտրոնի վար
Ակադեմիկոս
Մերգելյանի
ըն
կերների
համար
միան
չարարական գործերը: Սա
կյանքի հետագա ընթացքը հա
գամայն անսպասելիորեն նա
կայն չի կարելի մոռանալ,
մընկավ կարևոր իրադարձու
չընտրվեց Հայաստանի ԳԱ
որ հոգով նա մաքուր տեսա
թյունների հետ, որոնք բաժին
նախագահության ան
դամ և
բան-մաթեմատիկոս էր, որը

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

§Մերգել յանի ինստիտուտը¦ Երևանում

վերադարձավ Մոսկվա, իսկ
արդեն առողջությունը կորց
րած հայ
րը, եր
բեմն
ի մոս
կովյան
ամենաերիտասարդ
ակադեմիկոսը՝ Սերգեյ Մերգե
լյանը, մնաց Լոս-Անջելեսում՝
իր կյանքի վերջին 5 տարիներն
ապրելով փոքր որդու՝ Սերգե
յի ընտանիքի հարևանությամբ

զբաղեցրած բնակարանում:
2008 թ. օգոս
տո
սի 19-ին
կյանքի 81-րդ տարում Սերգեյ
Մերգելյանը վախճանվեց ԼոսԱնջելեսում: Հրաժեշտի հան
դիսությունը կայացավ 2008 թ.
օգոստոսի 23-ին, Գլենդելում,
(Կալիֆոռնիա): Ներկա էին
ԵՄՄԳՀԻ-ի նախկին աշխատա
կիցներ, մաթեմատիկոսներ և
շատ այլ մարդիկ, որոնք ուզում
էին իրենց հարգանքի տուրքը
մատուցել նրա հիշատակին:
Հետագայում նրա աճյունը
տեղափոխվեց Մոսկվա և թաղ
վեց «Նովոդևիչյե» գերեզմանա
տանը՝ կնոջ կողքին:
Թարգմանեց Ս. Հ. Սիմոնյանը
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ընկան Խորհրդային Միությա
նը: Մոսկվա նրա վերադառնա
լու տարում Մերգելյանի ավագ
որդի Նիկիտան տեղափոխվեց
ԱՄՆ՝ բնակության: Վրա հա
սան 1990-ական թվականնե
րը՝ ամենաբարձր քաղաքական
մակարդակում բազմամյա հա
կամարտությունների ավարտի
հույսերով:
1990 թ. նրան հրավիրեցին
ԱՄՆ-ի Բրոունյան համալսա
րան՝ դասավանդելու մաթե
մատիկա, իսկ 1991 թ.՝ Կոռնելի
համալսարան: Բայց, դժվար թե
ինչ-որ բան կա
րող է հա
մե
մատվել «հարազատ տան ջեր
մու
թյա
ն» հետ, և 1993 թ. կնոջ
հետ միասին Մերգելյանը նո
րից վերադարձավ Մոսկվա:
Ցա
վոք, և՛ երկ
րում, և՛ ակա
դե
միայում իրավիճակը չէր գո
հացնում: Պատկերավոր ասած,
ճգնաժամի հետևանքով առա
ջացած կենտրոնախույս ուժե
րը, որոնք ծա
գել էին Ռու
սաս
տանի գիտական աշխարհում,
նշանակալիորեն գերակշռեցին
ձգողության ուժին: Իսկ նման
իրավիճակներում
հայտնված
մարդկանց
ճակատագրերը
ոչ միայն հնարավոր չեղավ
չքննադատել, այլև պարզապես
վերլուծել:
1996 թ. Մերգելյանները նո
րից մեկնեցին Ամերիկա և
հանգրվանեցին Կալիֆոռնիայի
Սակրամենտո քաղաքում, որ
տեղ ապ
րում էր ավագ որ
դու
ընտանիքը:
2002 թ. Մերգելյանը կորցրեց
կնոջը, որը թաղվեց Մոսկվա
յի «Նովոդևիչյե» գերեզմանա
տանը: Դա առանձնապես ծանր
հարված էր Նիկիտայի համար,
որի անուրջ
նե
րը «ազատ աշ
խար
հում» կյանքի վերաբերյալ
արդեն ցրվել էին: Մոր մահից
հետո նա վերջնականապես

33

Ի ԴԵՊ
ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԵՆ ԲԱՐՁՐ
ԷՆԵՐԳԻԱՆԵՐՈՎ
ՆԵՅՏՐԻՆՈՆԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ

Գ
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իտնականների մի
ջազգային խումբն
աշխարհում առա
ջին անգամ հայտնաբերել է
ժամանակակից բարձր էներ
գիաների աստղաֆիզիկիայի
ամե նաարդիական և կարևոր
օբյեկտներից մեկի՝ բարձր
էներգիաներով նեյտրինոների
ճառագայթման տիեզերական
աղբյուր։ Հետազոտությունների

34

արդյունքները հրապարակվել
են հեղինակավոր Science ամ
սագրում:
Խմբի կազմում ընդգրկված
են նաև ՀՀ ԳԱԱ «ԻԿՐԱՆԵՏ
կենտրոն» միջազգային կազ
մակերպության գիտնականնե
րը: Նրանք, համագործակցելով
Մյունխենի տեխնիկական հա
մալսարանից Էլիզա Ռեսկոնիի
գլխավորած խմբի, Եվրոպական

 արավային Աստղադիտարա
Հ
նից Պաուլու Պադովանիի և
Իտալիայի տիեզերական գոր
ծակալությունից Պաուլո Ջիոմիի
հետ, ստացել են կարևոր արդ
յունք՝ Հարավային բևեռում
տեղակայված IceCube դիտա
կով գրանցված նեյտրինոները
միանշանակորեն առաջանում
են մեր մոլորակից չորս միլիարդ
լուսատարի հեռավորությամբ
տիեզերական աղբյուրից` բլա
զարից։ Նեյտրինոները գրեթե
լույսի արագությամբ շարժող
մասնիկներ են, որոնք կարող
են առանց կլանման անցնել մի
լիարդավոր լուսային տարիների
հեռավորություններ՝ հնարավո
րություն տալով ուսումն ասիրե
լու տիեզերքի ամենահեռավոր
աղբյուրները։
IceCube նեյտրինոների դի
տակի և տարբեր էներգիական
տիրույթներում գործող մի շարք
այլ դիտակների (օրինակ՝ MAGIC
միջազգային համագործակցութ

Աշխարհի ամենահին հյու
րանոցը
Ճապոնիայում
է,
Յամանասի վարչական շրջա
նում: Այն հիմն
վել է 705 թ. և
այդ ժա
մա
նա
կից ի վեր դրա
սեփականատերը եղել է մի
ընտանիք, որում փոխվել է 52
սե
րունդ (ճիշտ է, այդ շղթա
յում ոչ բո
լորն են ե
ղել ար
յու
նակիցներ, ոմանք եղել են որ
դեգիրներ):

 եյտրինոների գրանցման և
Ն
դրանց ծագման աղբյուրների
բացահայտման շնորհիվ կարե
լի է համարել, որ սկիզբ դրվեց
նոր ուղղության՝ «բազմանցու
ղային» աստղաֆիզիկային, երբ
միևնույն աղբյուրում տեղի ունե
ցող պրոցեսներն ուսումն ասիր
վում են՝ գրանցելով ֆոտոններ
և նեյտրինոներ։
«ԻԿՐԱՆԵՏ կենտ
րոն» մի
ջազգային
կազմակերպութ
յունն ստեղծ
վել է ՀՀ ԳԱԱ
կազմում 2016 թ-ին: Կենտրոնի
գործունեության
հիմն ական
խնդիրը
ռելյատիվիստական
աստղաֆիզիկայի, աստղամաս
նիկային ֆիզիկայի, ռենտգեն
յան աստղաֆիզիկայի, բարձր և
գերբարձր էներգիաների գամ
մա-աստղաֆիզիկայի, բարձր
էներգիաների նեյտրինո-աստ
ղաֆիզիկայի բնագավառներում
տեսական և հաշվողական հե
տազոտությունների իրականա
ցումն է:

Թվիթերում գրանցված օգ
տատերերի 44 %-ը երբեք չի
տեղադրել որևէ թվիթ (կարճ
գրառում թվիթերում): Չնայած
դրան, միկրոբլոգերների այս
ծառայության կայքում օրա
կան հայտնվում են 504 միլիոն
կարճ հաղորդագրություններ:

Ամերիկացի ավագդպրոցա
կանների 15 %-ը չգի
տի, թե
որտեղ է Նոր Զելանդիան:
Ոմանց կարծիքով այն ԱՄՆ-ի
տարածքում է:
«Наука и жизнь», 2017, N 3.
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յունը, որի լիիրավ անդամ է նաև
«ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն»-ը՝ սկսած
2018թ.) ուսումն ասիրություննե
րի արդյունքում առաջին անգամ
հնարավոր եղավ միաժամա
նակ գրանցել նեյտրինոներ և
ֆոտոններ միևնույն աղբյուրից:
Ինչ
պես նշեց ՀՀ ԳԱԱ
«ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն» միջազ
գային կազմակերպության տնօ
րեն Նարեկ Սահակյ անը, 2017 թ.
սեպտեմբերի 22-ին նեյտրինո
ների գրանցումից հետո մեր
գործընկերների հետ սկսեցինք
մանրամասն
ուսումն ասիրել
գրանցված ազդանշանի ուղ
ղությաւն մոտ 1,33 աստիճան
շառավղով երկնային տիրույթը։
Համադրելով տարբեր ալիքա
յին տիրույթների դիտակների
օգնությամբ գրանցված տվյալ
ները՝ կարողացանք բացառել
հնարավոր բոլոր այլ աղբյուրնե
րի ազդեցությունը և միանշանակ
պնդել, որ TXS 0506+056 օբյեկտն
է գրանցված նեյտրինոների ճա
ռագայթման աղբյուրը»:
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ՄԻ ՆԱՄԱԿԱՆԻՇԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ...

ԱՇՈՏ ԲԱԲԱԽԱՆՅԱՆ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ քիմիայի և նրա
դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի, պրոֆեսոր

Փ
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ոստային նամականիշները մեր
առջև բա
ցում են մի զար
մա
նահրաշ աշխարհ: Նամականի
շը գեղարվեստական մանրանկար է, որը
համաշխարհային մշակույթի մեջ այսօր
նշանակալի տեղ է զբաղեցնում:
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Յուրաքանչյուր նամականիշի մեջ նկա
րիչը ներդնում է ոչ միայն ստեղծագործա
կան որոնում
ն եր՝ կոմպոզիցիաներ, գու
նային և լուսային համադրում
ն եր, այլև
գաղափարախոսական
տեսանկյունից
ներդաշնակ մոտեցում
ն եր: Նկարիչը պետք
է լուծի նաև մտահղացման գաղափարը,
ներթափանցի իրավիճակի մեջ, որի հա
մար պետք է ուսում
ն ասիրի նամականի
շում արտացոլված իրադարձությունը կամ
երևույթը: Բազմաթիվ փոստային նամա
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կանիշներ, բացի իրենց հիմ
նական փոստային գործառ

հոբելյանական
նամականիշ:
Նամականիշի էսքիզն ստեղ

նությունից, ունեն նաև մեկ այլ
կարևոր առաքելություն՝ իրա

ծող նկարիչը որոշել էր դրա
վրա արտացոլել մուասանյան

դարձությունների, նշանավոր
մարդկանց, մշակութային հու
շարձանների քարոզչություն:

հայտնագործության
էությու
նը, իսկ այն ստուգողների շար
քում չգտնվեց քի
միա
յի պատ

Դրանք ֆիլատելիայում կոչ
վում են հո
բելյան
ա
կան և հի

մությանը տիրապետող գեթ
մեկ մասնագետ: Արդյունքում

շատակման նամականիշներ:
Նկարիչը նամականիշների
ստեղծման պատասխանատու

լույս տեսավ մի մանրանկար,
որի վրա գրված էր ոչ թե Մու
ասանին հռչակ բերած ֆտո

գործընթացում նկարիչների և
խմբագիրների անուշադրութ
յունը երբեմն հանգեցնում է
սխալների:
1925 թ. նորվեգացիների (վի
կինգների) Ամերիկա հասնելու
1000-ամյակի կապակցությամբ
թողարկվել է նամականիշ՝
զվարճալի սխալով: Նկարիչը
պատկերել էր ԱՄՆ-ի ժամա
նակակից աստղային դրոշով
հին վիկինգյան նավ:
Հայտնի են նկարիչների և
մասնագետների համահեղի
նակությամբ ստեղծված նա
մականիշներ: Օրինակ՝ 1965 թ.
տեսական և կիրառական քիմ
իայի միջազգային միության
XXV կոնգրեսին նվիրված նա
մականիշում
պատկերված
խորհրդանիշի
գաղափարը
պատկանում է հայտնի քիմի
կոս Վ. Ի. Գոլդանսկուն:
1986 թ. Փարիզում հանդի
սավորությամբ տոնում էին
ֆրանսիացի հայտնի քիմի
կոս Ա. Մուասանի հայտնաբե

րած ֆտոր քիմիական տարրի
հայտնագործման 100-ամյակը:
Բազմամյա փորձերի, անհա
ջողությունների, վթարների և
ողբերգությունների պատճառ
դարձած այդ իրադարձությա
նը նվիրված ընթերցվեցին գի
տական զեկուցում
ն եր, ելույթ
ներ, ինչպես նաև թողարկվեց

Ա. Մուասանին նվիրված առաջին օրվա
փոստային ծրար և նամականիշ

րաջրածնի էլեկտրաքիմիական
քայքայման ռեակցիայի հավա
սարումը, այլ դրա հակադարձ
ռեակցիան: Այսինքն՝ ֆրան
սիացի գիտնականին պատ
վում էին այն բանի համար, որ
նա հայտնագործել է ջրածնի
և ֆտորի փոխազդեցության
ռեակցիան:
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անձն է: Ահա թե ինչու նրա մեկ
սխալը կարող է նամականիշ
ստեղծողների ողջ անձնակազ
մի աշխատանքն արժեզրկել:
Նամականիշների ձևավորման

37

ՖԻԼԱՏԵԼԻԱ

Ֆտորօրգանական
միա
ցությունների և դրանց հատ
կությունների
ուսում
ն ասի
րության բնագավառում մեծ է
մեր հայրենակից, ճանաչված
գիտնական,
ակադեմիկոս,
գեներալ-մայոր Իվան Լյուդ
վիգի Կնունյանցի ներդրումը:
Նրա աշխատանքներն ստա
ցել են համաշխարհային ճա
նաչում, իսկ 1986 թվականին նա
պարգևատրվել է ֆրանսիացի

Ի ԴԵՊ
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ՃԿՈՒՆ ԱՐԵՎԱՅԻՆ
ՄԱՐՏԿՈՑ
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Ֆրանսիական
ընկերութ
յուն
նե
րից մեկն սկսել է ար
տադրել օրգանական պոլի
մերների հիմքով արևային
ճկուն մարտկոցներ, որոնք
լույսը վերածում են էլեկտ
րաէներգիայի: Ճկուն մարտ
կոցները կարող են ծածկել
ցանկացած արտաքին տեսք
ունեցող մակերևույթներ, օրի
նակ՝ ավտոբուսի կանգառի
կամ փողոցի սրճարանի սե
ղանիկի վերևում տեղադրված
ծածկը, ավտոբուսի կամ ավ
տոմեքենայի տանիքը, անգամ
հագուստը: Արևոտ օրերին 1
քառակուսի մետրից կարելի
է ստա
նալ մինչև 40 վատտ:
Ճիշտ է, դրանց ՕԳԳ-ն 4–5

անգամ ցածր է, քան սիլիցիու
մային մարտկոցներինը, բայց
ցանկացած ձևին ու տեսքին
հարմարվելու
հատկությունը
խոսում է նորույթի օգտին:
«Наука и жизнь», 2017, N 5.

Ակադեմիկոս
Ի.Լ. Կնունյանց

հայտնի քիմիկոս Անրի Մուա
սանի (Նոբելյան մրցանակակիր,

Ա. Մուասանի անվան մեդալը

1906 թ.) անվան մեդալով:

20 ԳՐԱՄ
ԸՆԿՈՒՅԶ
Ինչ
պես պնդում են անգ
լիացի և նորվեգացի բժիշկ
ները համատեղ գրված հոդ
վածում, աշխարհի տարբեր
երկրների 819 հազար հիվանդ
ների սննդակարգի տվյալնե
րի վիճակագրական մշակու
մը ցույց է տվել, որ օ
րա
կան
20 գրամ ցանկացած տեսա
կի ընկույզ ուտելը բավական
է
ամե նատարբեր
հիվան
դությունների
առաջացման
հավանականությունն էապես
նվազեցնելու համար: Օրինակ՝
ընկույզը կրճատում է սրտի
պսակաձև անոթների հիվան
դության հավանականությունը
գրեթե 30 %-ով, քաղցկեղի

նը՝ 15 %-ով, շաքարախտինը՝
գրե
թե 40 %-ով, ինչ
պես նաև
կրճատում է շնչառական օր
գանների
հիվանդություննե
րից մահվան հավանակա
նությունը 50 %-ով: Ընդ որում,
ընկույզի տեսակը կարևոր չէ,
օգտակար է անգամ գետնա
նուշը, որն իրականում ընկույզ
չէ, այլ լոբազգիների ստոր
գետնյա փայտացած պատիճ:
20 գրամից ավելի օգտագոր
ծումը չի ավելացնում պաշտ
պանության աստիճանը:
Հայտնաբերված օրինաչա
փության պատճառները պարզ
չեն: Հայտնի է, որ ընկույզը
պարունակում է օգտակար
շատ նյութեր՝ բուսական թե
լիկներ, հակաօքսիդանտներ,
չհագեցած
ճարպեր,
մագ
նիում…

Մինչև այժմ հա
մար
վել է,
որ ամե նաարագ թռչող էա
կը ջրածիծառն է, որը հորի
զոնական թռիչքի ընթացքում
զար
գաց
նում է 110–120 կմ/ժ
արագություն: Սակայն ռա
դիոփարոսի միջոցով հետևե
լով Tadarida brasiliensis տեսա
կի չղջիկներին՝ Գերմանիայի
և ԱՄՆ-ի կենդանաբանները
պար
զել են, որ 11–12 գ կշռող
այդ կաթնասունները կարող
են թռչել ու
ղիղ գծով մինչև
160
կմ/ժ
արագությամբ:
Դրանց հետևել են թեթև ինք
նաթիռից, որը հազիվ էր հաս
նում դիտարկման օբյեկտների
հետևից:

ԽԼՈՒՐԴՆԵՐԸ
ԿԱՐՈՂ ԵՆ
ԿՈՐԾԱՆԵԼ
ՍԹՈՈՒՆՀԵՆՋԸ
ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի
պատվերով
կատարված ուսումն ասիրութ
յունը նախազգուշացնում է,
որ համընդհանուր տաքացու
մը սպառնում է պատմական
և ճարտարապետական բազ
մաթիվ հուշարձանների: Բացի
Վենետիկից, որն աստիճանա

բար ջրածածկվում է սառցա
դաշտերի հալման պատճառով
ծովի մակարդակի բարձրաց
ման հետ
ևան
քով, վտանգ է
սպառնում անգամ Սթոունհեն
ջին՝ մինչև 40 տոն
նա ծան
րությամբ քարաբլոկներից կա
ռուցված
նախապատմական
կառույցին: Տաքացումը կառա
ջացնի անձրևաորդերի բազ
մացում, ապա կբազմանան
այդ քարաբլոկների հիմքերը
քայքայող խլուրդները:
Փոթորիկների սաստկացու
մը, ո
րը նույն
պես կապ
ված է
կլիմայի փոփոխության հետ,
այն աստիճանի էր վնասել
Ազատության արձանն ԱՄՆում, որ այն վերականգնելու
հա
մար պա
հանջ
վել է 75 մի
լիոն դոլար:

ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԱՂԲԱՆՈՑ
Գերմանացի
տնտեսա
գետները և բնապահպան
ները փորձել են հաշվարկել,
թե որ
քան սննդա
յին մնա
ցուկ
ներ է թա
փում մար
դը մեկ տարվա ընթացքում:
Այդ զանգվածն ուղղակիորեն
հաշվարկելը բարդ խնդիր է,
ուստի հետազոտողները հիմք
են ընդունել տվյալներն այն
մասին, թե քանի կիլոկալո
րիա սնունդ է սպա
ռում ու
սումն ասիրվող 169 երկրներից

յուրաքանչյուրի բնակչությու
նը (այս երկր
նե
րում է բնակ
վում մարդ
կության 98 %-ը) և
որ
քան պետք է սպա
ռի ըստ
բժշկական նորմերի: Ուսում
նասիրվել է 2010 թ. վիճակագ
րությունը: Պարզվել է, որ այդ
տարվա ընթացքում աշխար
հում ար
տադր
վել է 20 %-ով
ավելի մթերք, քան անհրա
ժեշտ է մարդկությանը: 1965ից մինչև 2010 թ. մեկ մարդուն
մեկ օրվա ընթացքում բաժին
ընկնող ավելցուկն աճել է 310ից մինչև 510 կիլոկալորիա:
Սա համարժեք է հետևյալին՝
եթե նախկինում մեզանից յու
րաքանչյուրն աղբանոց էր նե
տում 6 խնձոր, ապա այժմ նե
տում է 10-ը:
Պարզ է, որ ավելորդ
սնունդն ամբողջությամբ չի
հայտնվում թափոնի մեջ: Դրա
մի մա
սը կե
րել են այն երկր
ների բնակիչները, որտեղ առ
կա է մթերքի առատություն, և
բնակչությունն ուտում է ավե
լի շատ, քան անհ
րա
ժեշտ է
առողջության համար: Ավել
ցուկի մի մասն օգտագործվել
է որպես ընտանի կենդանի
ների և թռչունների կեր: Բայց
կարևորը հետևյալն է. եթե
ոչինչ չթափել և չափից ավե
լի չուտել, ապա Երկիրը կա
րող էր կերակրել ոչ թե 7,3 մի
լիարդ մարդ, ինչպես այժմ, այլ
9 մի
լիարդ, ընդ ո
րում՝ չա
վե
լացնելով արտադրվող սննդի
ծավալները: Ակնկալվում է, որ
2050 թ. մարդկության թիվը
կլինի հենց 9 միլիարդ:
Հնարավո՞ր է արդյոք սննդի
մատակարարումը, բաշխումը
և պահպանումը կազմակերպել
այնպես, որ այն բավարարի
բոլորին և ավելցուկ չառաջա
նա. սա արդեն այլ խնդիր է:
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ՉՂՋԻԿՆԵՐԸ
ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻՑ
ԱՐԱԳ ԵՆ ԹՌՉՈՒՄ
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ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ՆԱՆՈԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԵՎ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՇԽԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Կենսաբանական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ, Հայ-Ռուսական
համալսարանի Կենսաբժշկության և
դեղաբանության ինստիտուտի բժշկա
կան կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլո
գիայի ամբիոնի վարիչ, վերլուծական
կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի
լաբորատորիայի վարիչ
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ բուսական երկրորդային մետա
բոլիտներ, բժշկական կենսաքիմիա,
մոլեկուլային կենսաբանություն, կենսա
տեխնոլոգիա, նանոբժշկություն
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անոտեխնոլոգիան հիմնարար
և կիրառական գիտությունների
ու տեխնոլոգիաների ոլորտ է,
որն զբաղվում է տարաբնույթ մանրաչափ
համակարգերի ստեղծման և հետազոտ
ման փորձարարական, վերլուծական և
գործնական մեթոդներով: Նանոտեխնո
լոգիան համեմատաբար նոր գիտություն
է, սակայն զարգանում է շեշտակիորեն,
և նրա ձեռքբերումները կարելի համարել
ֆանտաստիկայի ոլորտից: Նանոտեխնոլո
գիան սինթեզում և կիրառում է նանոմաս
նիկներ (ՆՄ), որոնց չափերը չեն գերա
զանցում 1 – 100 նանոմետրը (նմ) (1 նմ-ը
մետրի մեկ միլիարդերորդ մասն է) (նկ. 1):

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նկ. 1. Տարբեր նանոկառուցվածքներ և դրանց չափերը
Աղյուսակ 1
Չնայած նանոմասնիկների
չափազանց փոքր չափերին՝
դրանք ունեն բազմազան կի
րառություններ գիտության մեջ,
տեխնիկայում, կենցաղում և
շատ այլ ոլորտներում: Ժամա
նակակից բժշկակենսաբանա
կան գիտությունները նույնպես
անմասն չեն այս ոլորտի զար
գացում
ն երից: Նանոտեխնոլո
գիաներն օգնության են հաս
նում նաև հակաքաղցկեղային
բուժման մեջ՝ դեղամիջոցների
փոխադրման, ախտորոշման,

Դեղանյութերի բուժիչ ազդեցության բարելավում արդ
յու
նավետության բարձրացմամբ և / կամ թունավորության նվա
զեցմամբ

տեսանելիացման (վիզուալի
զացիա), ինչպես նաև նանո

Մի քանի միացությունների համատեղ տեղափոխման հնարավորություն, յուրաքանչյուր դեղի տարածաժամանակային
ազդեցության համար

ման գոր
ծում: Աղյու
սակ 1-ում
ներկայացված են ուռուցքա
բանության մեջ նանոտեխնո
լոգիաների կիրառման առանձ
նահատկությունները:

Բուժիչ միացությունների կայունության, լուծելիության և
ուռուց
քում կուտակվելու դեղագործական հատկությունների
բարելավում
Դեղամիջոցների հեռացման ապահովում
Դեպի կենսամակրոմոլեկուլային միացությունների ազդե
ցության թիրախներ, օրինակ՝ ԴՆԹ-ի, փոքր ինտերֆերենցող
ՌՆԹ-ի, ի-ՌՆԹ-ի, սպիտակուցների տեղափոխման հեշտա
ցում

Դեղերի տեղափոխում դեպի բջիջ էպիթելային, էնդո
թե
լային ամուր պատնեշների միջով
Քաղցկեղի ավելի ճշգրիտ ախտորոշում և տեսանելիության
ապահովում
Նոր սինթետիկ նանոպատվաստանյութերի ստեղծում
Կառավարվող նանոռոբոտների ստեղծում քաղցկեղի ախ
տորոշման և դեղամիջոցների տեղափոխման համար
Դեղամիջոցների ազդեցությունը խթանող ՆՄ ստեղծում
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դեղամիջոցների,
սինթետիկ
պատվաստանյութերի և կեն
սանանոռոբոտների
ստեղծ

Դեղամիջոցների թիրախային տեղափոխում դեպի բջիջներ,
հյուսվածքներ, օրգաններ
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 ուժման մեջ օգտագործվող նանոմասնիկ
Բ
ները քաղցկեղով հիվանդներին ներարկվում են
համակարգային եղանակով՝ նախապես ընտրե
լով նանոբուժման ձևը: Բարձր թափանցելիութ
յան շնորհիվ ՆՄ կուտակվում են քաղցկեղի
բջիջներում և իրենց քիմիական ու ֆիզիկական
հատկություններով (կառուցվածք, չափեր, մե

ման փուլերում են:

խանիկական, էլեկտրական, օպտիկական, մագ
նիսական հատկություններ և այլն) պայմանավո

 երջին մի քանի տասնամյակների ընթաց
Վ
քում նանոտեխնոլոգիաները մեծ ներդրում են

րում ցանկալի բուժական արդյունքները:

Նկ. 2. Նանոկենսաբանական կառուցվածք
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ՆՄ ազդեցության առանձնահատկություն
ներն ուսում
ն ասիրվում են բջջային գծերի, կեն
դանիների մոդելների վրա: ՆՄ ազդեցությունը
մարդու օրգանիզմի վրա դեռևս մնում է հիմ
ն ա
կանում չբացահայտված: Տարբեր նանոբուժում
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ների կիրառմամբ մի շարք հետազոտություններ՝
ուղղված ՆՄ ազդեցության անվտանգության և
արդյունավետության բացահայտմանը, դեռևս
նախակլինիկական և կլինիկական հետազոտ

Նանոբժշկության զինանոցը

ունեցել քաղցկեղի բուժման գործում: Լիպոսոմ
ները (օրինակ՝ լիպոսոմային դոքսոռուբիցինը,
դոքսիլը, միոցետը, Նկ. 3) բուժական ՆՄ-երի
առաջին դասն է, որը քաղցկեղի բուժման կլինի
կական կիրառման թուլտվություն է ստացել: Լի
պոսոմ
ն երում դեղամիջոցների պատիճավորումը
(կապսուլացում) նույն դեղամիջոցի ազդեցութ
յան համեմատությամբ բարելավում է դրանց
առաքումը և թիրախավորումը:
Ոսկրածուծի սուր լեյկոզի բուժման մեջ բու
ժական դրական ազդեցություն ցուցաբերած
նանոկառուցվածքային առաջին դեղամիջոցը
լիպոսոմային ցիտարաբին-դաունոռուբիցինն է
(Vyxeos կամ հայտնի CPX-351), որի ազդեցությու
նը ցիտարաբինով և դաունոռուբիցինով ստան

Նկ. 3. Դոքսոռուբիցինը և նանոլիպոսոմային կառուցվածքը
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դարտ բուժման համեմատությամբ ունի բարձր
արդյունավետություն: Պակլիտաքսելը (Abraxane)
(Նկ. 4) նանոբժշկության մեջ լայնորեն կիրառվող
երկրորդ միացությունն է: Այդ հետազոտություն
ների արդյունքում կարող են ստեղծվել այնպի
սի նանոկառուցվածքներ, որոնք ավելի արագ
են առաքվում և որոնք կարելի է կիրառել ավելի
բարձր բաժնաչափերով:

Հակաքաղցկեղային բուժման մեջ կիրառում
են նաև անօրգանական նյութերի (օրինակ՝ մե
տաղների և դրանց օքսիդների), ինչպես նաև
նոր անօրգանական միացությունների ՆՄ:

Դեղանյութերի տեղափոխման մե
թոդների բարելավում նանոմաս
նիկների միջոցով
Դեպի քաղցկեղի բջիջներ դեղերի տեղա
փոխման արդյունավետության բարձրացման

2000–2014 թվականների ընթացքում ՆՄ վե
րաբերյալ PubMed-ում (բժշկական եւ կենսաբա
նական գիտական հրատարակությունների բա
զա) հրատարակված գիտական հոդվածների
թիվն ամե ն տարի կրկնապատկվում է: Նույնը
տեղի է ունեցել 1980-ական թվականներին՝ մո
նոկլոնային հակամարմի նների հետ կապված
գիտական արդյունքների հրապարակման հետ:
Այդ աշխատանքները պսակվեցին մի քանի Նո
բելյան մրցանակներով, և արդյունքում ստեղծ
վեցին շատ կարևոր բուժական և ախտորոշիչ
միջոցներ: Նմանատիպ վերափոխիչ արդյունք
ներ կարելի է ակնկալել նաև նանոբժշկության
բնագավառում:
Հակաքաղցկեղային բուժական միջոցների
առաքման համար քիմիաբուժության մեջ լայնո
րեն կի
րառ
վում են կրիչ ՆՄ, ո
րոնք նե
րա
ռում
են մոլեկուլային թիրախավորված միացություն
ներ, հակաիմաստային օլիգոնուկլեոտիդներ,
փոքր ինտերֆերենցող ՌՆԹ-ներ և այլն: Հարկ
է ավելացնել, որ գենային ճարտարագիտությու
նը նպաստում է բուժական կիրառման և առաք
ման համար վիրուսային ՆՄ և ուղղորդողների
ստեղծմանը:

գելում է «լափող» (ֆագոցիտային) բջիջներով
կլանումը, որը կարող է նպաստել ՆՄ «թաքնվե
լուն»: Սպիտակուցային թագի «մատնահետքը»
և լիպոսոմային ֆիզիկա-քիմիական հատկութ
յունները վերջերս կիրառվում են շատ կենսաբա
նական փոխազդեցությունների կանխատեսման
համար՝ ներառյալ քաղցկեղի բջիջներում դրանց
կլանումը: Որոշ դեպքերում թագի առաջացումը
նվազեցնում է դեղամիջոցի բուժական ազդե
ցությունը, ուստի մշակվում են նաև մեթոդներ,
որոնք կարող են կանխարգելել, օրինակ՝ թագի
առաջացումը:
Նանոբժշկության մեջ արդեն կիրառվում են
որոշ միջոցներ, որոնք կարող են բարելավել դե
ղամիջոցների թիրախավորված փոխադրումը՝
նվազեցնելով դրանց թունավոր ազդեցությունը:
Որոշ ՆՄ, օրինակ՝ լիպոսոմ
ն երը, պոլիմերային
միցելները, ՆՄ և հակամարմի նների համալիր
նե
րը ևայլն (Նկ. 1) կի
րառ
վում են քաղց
կե
ղի
բուժման համար: Վերջիններս միջնորդավոր
վում են գերտաքացման (հիպերթերմիա), քի
միա-, ճառագայթային, գենային և իմունային
բուժման մեջ, ՌՆԹ-ինտերֆերենցում (Նկ. 5):
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Նկ. 4. Աբրաքսանի նանոկառուցվածքը ալբումինի և
պակլիտաքսելի համալիրում

խնդիրը կարելի է լուծել ՆՄ միջոցով: Երբ ՆՄ
մտնում են կենսաբանական միջավայր (արյուն,
միջբջջային հեղուկ կամ արտաբջջային մատ
րից), անմիջապես պատվում են տարբեր կեն
սապոլիմերներով, ավելի հաճախ՝ սպիտակուց
ներով, առաջացնելով թագ: Սպիտակուցային
մոլեկուլների մակակլանումը (ադսորբցիա) փո
խում է ՆՄ չափերը, կայունությունը և մակերևու
թային հատկությունները: ՆՄ թագը՝ պատված
ապոլիպրոտեիններով և ալբումի նով, կանխար
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Նանոմասնիկների տեղափոխումը
դեպի քաղցկեղի միկրոշրջապատ
 աղցկեղի բջիջներն առաջացնում են նոր
Ք
արյունատար անոթներ (նեովասկուլյարիզա
ցիա), որոնք իրենց ձևաբանաֆիզիոլոգիական
առանձնահատկություններով տարբերվում են
նորմալ արյունատար անոթներից: Չարորակ
նորագոյացությունների բուժման համար պետք
է մանրամասնորեն ուսում
ն ասիրել քաղցկեղի

Նկ. 5. ՆՄ-ների
թիրախավորված
փոխադրումն իմու
նաթերապիայում

արյունատար ցանցը և դրա թափանցելիությու
նը: Որոշ միացություններ, օրինակ՝ կատիոնա
յին պոլիմերները, էնդոթելի հետ փոխազդելիս
առաջացնում են էնդոթելի կծկում, բարձրաց
նում են թափանցելիությունը ՆՄ տեղափոխման
(էքստրավազացիա) համար: Այս գործընթացի
ուսում
ն ասիրման համար կարևոր է նաև քաղց
կեղածին բջիջների շրջակա միջավայրի մածու
ցիկությունը, օնկոտիկ ճնշումը: Այս խնդիրների
հետագա ուսում
ն ասիրությունները կարող են
բարելավել ՆՄ արդյունավետ տեղափոխման ու
կուտակման համար ճարտարագիտական և դի
զայներական սխեմաների ստեղծումը:

Նանոմասնիկների թափանցումը
քաղցկեղի բջիջներ
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Նկ.6. Մագնիսական ՆՄ
փոխադրումը և
գերտաքացման մեթոդը
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Այս բոլոր մոտեցում
ն երը նպաստում են ՆՄ
հատկությունների և կիրառությունների խորն
ըմբռնմանը, հնարավորություն են տալիս վե
րահսկելու ՆՄ կենսաբանական փոխկապակ
ցիչը (նանո-բիոինտերֆեյս) ապահովելու ավելի
արդյունավետ, անվտանգ, և նույնիսկ մենահա
տուկ ՆՄ-ների նախագծումն ամե ն մի հիվանդի
համար:

Չնայած ՆՄ առաքման, տեղափոխման և կու
տակման խնդիրներին՝ այսօր դիտարկվում է
նաև նանոբուժամիջոցների (նանոթերապևտիկ
ներ) հավասարաչափ ու խոր ներթափանցու
մը քաղցկեղի բջիջներ, որը կարող է հանգեց
նել լավագույն արդյունքի: Մակրոմոլեկուլնե
րի (օրինակ՝ դեքստրաններ, հակամարմի ններ)
ուսում
ն ասիրումը ցույց է տալիս, որ չափերը և
կապման խնամակցությունն ազդում են ինչպես
դիֆուզային կինետիկայի, այնպես էլ հյուսված
քային թափանցելիության վրա: Օրինակ՝ հա
կամարմի նները, որոնք մեծ խնամակցությամբ
կապվում են քաղցկեղի բջիջների մակերևույթի
վրա տեղակայված նպատակային հակածինների
հետ, ավելի լավ են թափանցում, քան այն հա
կամարմի ններն, որոնք ցուցաբերում են ցածր
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մարմի ններն ամուր կապվում են բջջի մակեր
ևույթին տեղավորված իրենց թիրախի հետ, և
տեղի է ունենում ներթափանցում (ինտերնալի
զացիա), մինչդեռ ցածր խնամակցությամբ հա
կամարմի նները ձգտում են շրջանցել թիրախը և
հայտնվում են քաղցկեղի խոր հատվածներում:
Հակամարմի նների այս հատկությունների հաշ
վառումը ՆՄ նախագծման ժամանակ դրանց
առաքումը դարձնում է թիրախավորված, որը
և կիրառվում է քաղցկեղային նանոբժշկության
մեջ: ՆՄ հետ հակամարմի նների համալիրների
ստեղծումն ունի դրական և բացասական կող
մեր: Թեև հակամարմի նների հետ ՆՄ նպատա
կային տեղափոխումը կարող է հեշտանալ դեպի
բջիջ, այն կա
րող է փոք
րաց
նել դրանց ա
վե
լի
խորը ներթափանցումն ուռուցքի մեջ: ՆՄ ներ
թափանցման ուժեղացման գործում կա մեկ լու
ծում: ՆՄ ներթափանցումը պետք է իրականաց
նել դիֆուզային պատնեշների և միջպատային
մատրիցի միջոցով: Ներթափանցման համար
կարևոր են նաև ՆՄ չափերը. օրինակ՝ մինչև 5
նմ չափի ՆՄ բջջի մեջ թափանցելուց հետո հետ
են զտվում այնպես, որ ՆՄ չափերը պետք է լի
նեն 5 նմ-ից մեծ:

Բջջային բռնագրավում և
ներբջջային տեղափոխում
ՆՄ բուժական արդյունավետության բարձ
րացման գործում դրանց ներբջջային ներթա
փանցումը նույնպես ունի մեծ նշանակություն,
ուստի շատ ՆՄ նախագծումն իրականացնում են
այնպես, որ դրանք ազդեն ներբջջային թիրախ
ների վրա:
Բացի այդ, ակտիվ թիրախավորումը պահան
ջում է բուժական նյութերի անցում միջբջջային
ֆիզիոլոգիական պատնեշների միջով՝ հաղթա
հարելով, օրինակ, աղիների լորձաթաղանթը
կամ արյունաուղեղային (հեմատաէնցեֆալիկ)
պատնեշը: Այս խնդիրների լուծման համար գիտ
նականները նախագծում են ավելի կատարյալ
ՆՄ:
Կարևոր է ուսում
ն ասիրել նաև ՆՄ դուրսբե

րումը օրգանիզմից, քանի որ շատ նանոկառուց
վածքներ, ներմուծվելով օրգանիզմ, կուտակվում
են օրգաններում և չեն արտազատվում, որը հե
տագայում կարող է առաջացնել նոր խնդիրներ:
Այս հիմ
ն ահարցի լուծման համար ուսում
ն ասի
րում են այնպիսի ՆՄ, որոնք կարող են հեշտութ
յամբ դուրս բերվել կամ քայքայվել: Այս առումով
ուսում
ն ասիրում են միջավայրի փոփոխվող գոր
ծոնների նկատմամբ (օրինակ՝ рН, օքսիդավե
րականգնման վիճակ և այլն) զգայուն ՆՄ, որոնք
կարող են ակտիվանալ կամ արգելակվել ար
տաքին միջավայրի ազդեցությամբ (ջերմաստի
ճան, լույս, մագնիսական դաշտ, անդրաձայն),
այսինքն՝ դրանց ակտիվությունը կարող է ղեկա
վարվել: Այս առանձնահատկությունները կիրառ
վում են դեղերի ազդեցության ժամանակային
վերահսկողությունն իրականացնելու համար:
Հակաքաղցկեղային բուժման մեջ կիրառում
են ջերմազգայուն լիպոսոմ
ն եր (LD ThermoDox),
որոնք արդեն հետազոտական կլինիկական փու
լում են: Ավելի նոր հետազոտվող պոլիմերային
ՆՄ-ներն ունեն միջավայրի рН-ի, կամ անդրա
մանուշակագույն, ենթակարմիր ճառագայթման
նկատմամբ բարձր զգայնություն: Սինթեզվել են
սիլիցումի ՆՄ, որոնք զգայուն են անդրամանու
շակագույն ճառագայթման նկատմամբ և օրգա
նիզմում կարող են վերափոխվել սիլիկաթթվի,
որը նպաստում է ոսկրերի ամրության բարձրաց
մանը: Ուսում
ն ասիրվում են նաև ենթակարմիր
ճառագայթման նկատմամբ լուսազգայուն գրա
ֆենի նանոշերտերի ազդեցությունները, որոնց
հետազոտությունները դեռևս չեն հասել կլինի
կական հետազոտության փուլ:

Նանոմասնիկների ընտրողական
առաքումը
 ատ ջանքեր են գործադրվել դեպի ուռուցքի
Շ
անոթային համակարգ ՆՄ ընտրողական առաք
ման համար, որը փոխակայում
ն երի (մետաս
տազ) կանխարգելման համար ունի վճռորոշ
նշանակություն: Այդ նպատակային ՆՄ պատված
են յուրահատուկ լիգանդներով, որոնք կարող են
կապվել իրենց ընկալիչների, օրինակ՝ էնդոթե
լային բջիջների մակերևութային ինտեգրինների
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խնամակցություն: Դա տեղի է ունենում այն բա
նի շնորհիվ, որ բարձր խնամակցությամբ հակա
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հետ: Կան նպատակային ՆՄ,
որոնք կրում են կատիոններ,
լիպիդային, պոլիմերային նաև
փոքր ինտերֆերենցող-ՌՆԹ
(siRNA):
Ֆիզիկաքիմիական լավա
գույն հատկություններով ՆՄ
վերահսկվող սինթեզն անհրա
ժեշտություն է նանոբուժական
մասնիկների ստեղծման ու
զարգացման համար, որը հաշ
վի կառնի դեղամիջոցի տեղա
փոխումն անոթներով և դրան
ցից դուրս, քաղցկեղի բջիջնե
րում դիֆուզիան, ներդրումն
ու վերահսկվող արտազատու
մը: Չնայած այս ոլորտում մեծ
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 ասարակական
Հ
տրանս
պորտի համակարգի առաջին
նախագիծը Փարիզի համար
ստեղծել է հանրահայտ փիլի
սոփա, մաթեմատիկոս և ֆիզի
կոս Բլեզ Պասկալը 1662 թ.: Նա
առաջարկել է բազմատեղանոց
կառքերի
տեղափոխությունը
ֆրանսիական
մայրաքաղա
քում կազմակերպել որոշա
կի երթուղիներով՝ շարժման
հստակ
ժամանակացույցով
և նախատեսված վայրերում
կանգառներով: Դրանք պետք
է երթևեկեին ըստ ժամանակա
ցույցի, անգամ եթե որոշ կան
գառներում ուղևորները բացա
կայում էին: Նախագիծը չիրա
կանացվեց նույն թվականին
նախագծի հեղինակի մահվան
պատճառով:
«Наука и жизнь», 2017, N 6.

ձեռքբերում
ն երին՝ ՆՄ համա
կարգված
հետազոտություն
ները դեռ ուսում
ն ասիրման
կարիք ունեն: Թեկնածու նա
նոդեղամիջոցների in vitro հե
տազոտությունների
գնահա
տու
մը հիմք է ստեղ
ծում կեն
դանիների վրա արվող փորձե
րի համար: Սակայն ոչ միշտ է,
որ in vitro մոդելները կարող են
լիովին լուսաբանել օրգանիզմ
ներում տեղի ունեցող գործըն
թացները:
Կենսաբանական
պատնեշների հաղթահարումը
մոդելային
համակարգերում
այն հարցն է, որը լուծման կա
րիք ունի: Վերջերս ստեղծել

Աշխարհի 37 երկրներում
ամերիկացի մարդաբանների
հավաքած վիճակագրությու
նը ցույց է տա
լիս, որ մո
րու
քավոր տղամարդկանց թիվն
ավելի մեծ է աղքատ, քան հա
րուստ երկրներում, և ավելի
մեծ է քաղաքներում, քան փոքր
ավաններում: Կանանց շրջա
նում կատարված հարցումը
մորուքավոր
տղամարդկանց
նկատմամբ նրանց վերաբեր

են այդ սահմանափակում
ն երը
հաղթահարող նանոչիփեր:
Վերջին

տասնամյակների

ընթացքում

նանոբժշկության

գիտական ձեռքբերում
ն երն ու
ռուցքաբանության

ոլորտում

ունեն հեղափոխական նշանա
կություն, բայց, այնուամենայ
նիվ, քաղցկեղի բուժման հա
մար նանոբժշկությունը պետք
է ձգտի դեպի այն նպատակնե
րը, որոնք ուղղված են անվնաս,
կառավարվող, բարձր արդյու
նավետությամբ օժտված բու
ժական միջոցների ստեղծմանը:

մուն
քի մա
սին ցույց է տվել,
որ մորուք աճեցնելու տղա
մարդկանց որոշումը կախված
է տվյալ երկրի և բնակավայրի
կանանց նախասիրություննե
րից: Հետազոտված քաղաքնե
րից Էդինբուրգում մորուքա
վորների թիվն ամե նափոքրն
է՝ 13 %, ամենամեծը Հռոմում է՝
48 % (թեև Ի
տա
լիան դժվար
է դասել աղքատ երկրների
թվին): Մորուքավորների թիվը
Մոսկվայում 17 % է:

Օրական 30 լ կաթ տալու հա
մար ցե
ղա
կան կո
վը խմում է
80–100 լ ջուր ևուտում 60–80 կգ
կեր:

Աստղագետների միջազգա
յին խմբի գնա
հատ
մամբ մեր
գալակտիկայում գոյություն ու
նի Երկրին նման շուրջ 25 հա
զար մոլորակ:

Ամերիկյան մի հետազո
տություն ցույց է տվել, որ օրա
կան մեկ տուփ ծխա
խոտ (20
գլա
նակ) ծխող մար
դը տար
վա ընթացքում 150 մուտացիա
(թռիչքաձև փոփոխություն) է
ունենում թոքերի յուրաքանչ
յուր բջջում, 39՝ կո
կոր
դի, 18՝
միզապարկի՝, 6՝ լյարդի բջիջ
ներում:

XIX դարում ԱՄՆ-ում աճեց
րել են տան
ձի 2600 տե
սակ,
ներկայում՝ 300-ից քիչ:

Անց
յալ դա
րի սկզբին աշ
խարհում կար շուրջ 100 հազար
վագրակատու (հեպարդ): Այժմ
դրանց թի
վը շուրջ 10 հա
զար
է: Դ
րանց մեկ եր
րորդ մա
սը
բնակվում է Նամիբիայում:

 ոբոտներն ավելի հա
Ռ
ճախ են փոխարինում մար
դուն տարբեր մասնագիտութ
յուններում: Այդ պատճառով
«Մայքրոսոֆթ»
հանրահայտ
ընկերության հիմ
ն ադիր Բիլ
Գեյթսն առաջարկում է ռոբոտ
ներ կիրառող ձեռնարկություն
ների համար սահմանել հստակ
հարկ և միջոցներն ուղղել օգ
նելու գործազուրկներին:

Ամե ն 42 ժամը մեկ Յուպի
տերի արբանյակ Իոն հայտն
վում է իր մոլորակի ստվերում,
և ջերմաստիճանն այնտեղ
նվազում է մինչև – 168 0C: Իոյի
մթնոլորտը, որը հիմ
ն ականում
կազմված է ծծումբի երկօքսի
դից, սառ
չում է մինչև պինդ
վիճակ և թափվում արբանյակի
մակերևույթին: Երբ Իոն դուրս
է գալիս ստվերից, մթնոլորտը
վերականգնվում է:

ԱՄՆ-ում բուհական դա
սագրքերի արժեքը ձևավոր
վում է հետև
յալ կերպ. վա
ճառ
քի գնի 11,7 %-ը տրվում է
հեղինակների վարձատրմա
նը, 15,4 %-ը՝ վաճառողներին,
32,2 %-ը՝ թղթի տպագ
րա
կան
ներկի, տպագրության և խմ
բագիրների
աշխատավարձի
համար: Մնացածը ծախսվում
է պահպանելու, խանութներ և

Նռան հյութում հայտնաբեր
վել է նյութ, ո
րը դան
դա
ղեց
նում է ծերացումը և երկարաց
նում կյանքը: Համե նայն դեպս,
այն այդպես է ազդում մկների
և կլոր որդերի վրա:

Ամե նանոսր
բնակեցված
երկիրը Մոնղոլիան է: Այստեղ
1 քառակուսի կիլոմետրի վրա
ապ
րում է 1,8 բնա
կիչ, ո
րը 10
հազար անգամ քիչ է, քան աշ
խարհի ամե նախիտ բնակեց
ված երկրում՝ Մոնակո իշխա
նապետությունում:
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Աֆրիկայի
ամե նաբարձր
ծառը հայտնաբերել են գեր
մանացի բուսաբանները մայր
ցամաքի
ամե նաբարձր
լե
ռան՝ Կիլիմանջարոյի վրա:
Entandrophragma
excelsum-ի
բարձրությունը 81,5 մ է:

գրադարաններ հասցնելու և
տարածելու համար:
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ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ԾԱՆՐ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազո
տությունների կենտրոնի սննդի շղթայի
ռիսկերի գնահատման կենտրոնի
ղեկավար, սննդագիտության դոկտոր
(Իտալիա)
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ սննդագիտություն և սնուցում,
սննդի անվտանգություն, ռիսկի գնահա
տում, էկոթունաբանություն

ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
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ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազո
տությունների կենտրոնի սննդի շղթայի
ռիսկերի գնահատման կենտրոնի
փորձագիտական խմբի ղեկավար,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ սննդագիտություն, պարենամ
թերքի տեխնոլոգիաներ, սննդի անվտան
գություն, ֆունկցիոնալ սննդի արտադ
րություն
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Ն

երկայում սննդամթերքի անվտան
գության ապահովումը համարվում
է ազգաբնակչության առողջութ
յան պահպանման և տնտեսական զարգացման
խթանման կարևոր մարտահրավերներից մեկն
ինչպես զարգացող, այնպես էլ զարգացած
երկրներում: Անհերքելի փաստ է, որ հայտնի և
նոր ի հայտ եկող սննդածին վտանգներն առա
ջացնում են ոչ միայն առողջական ռիսկեր, այլ
նաև սննդամթերքի միջազգային առևտրի խո
չընդոտներ: Ուստի ինչպես ազգային, այնպես
էլ միջազգային պահանջների բավարարման
համար նշված ռիսկերը պետք է գնահատվեն և
կառավարվեն: Այս տեսանկյունից հզոր գործիք
է համարվում ռիսկի վերլուծությունը, որը կարող
է խթանել հանրային առողջության ոլորտում ըն
թացող բարեփոխումները և սննդամթերքի մի

գործընթացներ են, որոնք իրա
կանացնող առանձին մարմի ն
ների միջև շարունակական և
արդյունավետ հաղորդակցու
մը խիստ կարևոր է և պարտա
դիր:
Ռիսկի գնահատումը ռիսկի
վերլուծության կենտրոնական,
ՎՏԱՆԳԻ
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

գիտահեն բաղադրիչն է, որի
զարգացումը
պայմանավոր
ված է մարդու առողջության
պահպանմանն ուղղված որո
շում
ն երի կայացման անհրա
ժեշտությամբ` հաշվի առնելով
նաև առկա գիտական անո
րոշությունները:
Ընդհանուր
առմամբ ռիսկի գնահատումը
կարելի է նկարագրել որպես
որոշակի ժամանակահատվա
ծում վտանգի ազդեցության
հետևանքով մարդու կյանքի և
առողջության վրա հնարավոր

ներազդեցությամբ պայմանա
վորված առողջական ռիսկերի
գնահատման
մոտեցում
ն երը
խիստ տար
բեր
վում են կեն
սաբանական և ֆիզիկական
վտանգների
ներազդեցութ
յամբ պայմանավորված ռիսկե
րի գնահատման մոտեցում
ն ե
րից:
Ռիսկի գնահատման գոր
ծընթացը ներառում է չորս փուլ
(Նկ. 1).
1.
վտանգի նույնականա
ցում,

կողմ
ն ակի ազդեցությունների
բնութագրման գործընթաց:
ետք է ընդգ
Պ
ծել, որ քի
միական վտանգների, մասնա
վորապես ծանր մետաղների
ՎՏԱՆԳԻ

ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ

2.
3.

վտանգի բնութագրում,
ներազդեցության (էքս

պոզիցիա) գնահատում,
4. ռիսկի բնութագրում:

ՆԵՐԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ

ՌԻՍԿԻ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ

Նկար 1. Ռիսկի գնահատման գործընթացը
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ջազգային առևտրի ընդլայն
ման հիմք հանդիսանալ:
Ռիսկի վերլուծության գոր
ծընթացը կազմված է երեք բա
ղադրիչներից.
1.
ռիսկի գնահատում,
2.
ռիսկի կառավարում,
3.
ռիսկի հաղորդակցում:
Ռիսկի գնահատումն ու
ռիսկի կառավարումը տար
բեր, սակայն փոխկապակցված
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ԷԿՈԼՈԳԻԱ

1. Վտանգի նույնակա
նացում
 իմիական
Ք
վտանգների,
մասնավորապես ծանր մե
տաղների, կոնցենտրացիայի
վերաբերյալ տվյալներն առա
վել կիրառելի դարձնելու հա
մար անհրաժեշտ է հնարա
վորինս մանրամասն տեղե
կատվություն տրամադրել այդ
տվյալների աղբյուրի, սննդա
կարգի վերաբերյալ հարցման
տեսակի, նմուշառման, նմուշի
նախնական
պատրաստման,
վերլուծական մեթոդների (այդ
թվում` տարրալուծման մեթոդ
ներ), հայտնաբերման շեմի
(LOD), քանակավորման շեմի
(LOQ) և որակի ապահովման
վերաբերյալ:

2. Վտանգի բնութագ
րում
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Վտանգի
բնութագրման
նպա
տակն է՝ ձեռք բե
րել այն
քիմիական նյութին բնորոշ
որակական և քանակական
հատկանիշների նկարագրութ
յունը, որն օրգանիզմի վրա
ներազդեցության արդյունքում
կարող է առաջացնել առող
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ջության համար վնասակար
հետևանքներ: Այս նպատակով
կիրառելի է ինչպես ազգային,
այնպես էլ միջազգային առկա
հավաստի տեղեկատվությու
նը: Ներկայացնենք համառոտ
տեղեկատվություն որոշ ծանր
մետաղների տարածվածութ
յան և մարդու վրա դրանց նե
րազդեցության մասին:
Կադմիում (Cd)
Բնական
միջավայրում
անօրգանական
կադմիումի

առկայությունը
հրաբխային
արտանետում
ն երի և ժայռերի
քայքայման հետևանք է: Շրջա

ախտահանիչներում և այլն:
Արսենի անօրգանական ձևն
ավելի թունավոր է, քան օր

կա միջավայր կադմիումն ար

գանական

տանետվում է թափոնների
այրման և կեղտաջրերի միջո
ցով, իսկ գյուղատնտեսական

կան արսենը կարող է ունենալ
սուր, ենթասուր և քրոնիկ ազ
դեցություն, որոնք կարող են

հողերի աղտոտման աղբյուր
կարող են լինել կիրառվող պա

լինել տեղային և համակար
գային (ընդհանուր): Համաձայն

րարտանյութերը, ինչպես նաև
կոյուղու տիղմը: Կադմիումի
բարձր բաժնաչափով (դոզա)

Քաղցկեղի հետազոտման մի
ջազգային
գործակալության
(IARC)՝ ար
սե
նը և դ
րա միա

երկարատև ներազդեցությու
նը կա
րող է հան
գեց
նել հրե
շածնության (տերատոգենեզ),
մուտագենության և քաղցկե
ղածնության: Սակայն բերանա
յին (օրալ) ներազդեցությամբ
պայմանավորված քաղցկեղա
ծին հատկությունների վերա
բերյալ հավաստի փաստարկ
ներ դեռևս չկան: Հայտնի է, որ
կադմիումի բազմակի թունա
վոր ազդեցություններ ի հայտ
են գալիս օրգանիզմի համար
անփոխարինելի
տարրերի
(օրինակ` ցինկի) հետ փոխազ
դեցության արդյունքում: Կադ
միումի ազդեցության նկատ
մամբ խոցելի են համարվում
ծերերը, շաքարախտով հի
վանդները և ծխողները:

ցությունները մարդկանց հա
մար քաղցկեղածին են: Արսենի
քրոնիկ թունավորման կլինի
կական նշաններն են՝ թուլութ
յունը, հոգնածությունը, մազա
թափությունը, ձայնի խռպոտա
ցումը և քաշի կորուստը:

Արսեն (As)

ձևը:

Անօրգանա

Սնդիկ (Hg)
Սնդիկը մետաղ է, որը շրջա
կա միջավայրում առկա է բնա
կան ձևով և կ
 արող է առաջա
նալ մարդու գործունեության
արդյունքում: Համաշխարհային
մասշտաբով սնդիկի բնական
արտանետում
ն երը
կազմում
են ամբողջ արտանետում
ն երի
1/3-ը, իսկ մարդածին արտա
նետում
ն երը՝ 2/3-ը: Բույսերում
սնդիկի կուտակումը մեծանում
է հողում վերջինիս կոնցենտ
րացիայի աճին զուգընթաց:

Արսենը քիմիական տարր
է, որը հանդիպում է շրջակա

Այս գործընթացի վրա զգալի
ազդեցություն կարող է ունե

միջավայրում օրգանական և
անօրգանական ձևերով և կա
րող է տա
րած
վել նաև մարդ

նալ հողի տեսակը: Հողում առ
կա օրգանական նյութերի մեծ
քանակությունը նվազեցնում է

կային գործունեության արդ
յունքում: Գյուղատնտեսության

սնդիկի կլանումը:
Սնդիկը կողմ
ն ակի ազդե

մեջ կիրառվող նյութերից ար
սենը պարունակվում է թունա
քիմիկատներում
(հերբիցիդ
ներ, ինսեկտիցիդներ), հողի

ցություն է թողնում նյարդա
յին համակարգի զարգացման
վրա` առաջացնելով, օրինակ,
երեխաների մոտ ուշադրութ
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մտավոր զարգացման գործակ
ցի (IQ) նվազում:
Կապար (Pb)
Կապարը շրջակա միջավայ
րի աղ
տո
տիչ է, որն առ
կա է
ինչպես բնական ձևով, այնպես
էլ կարող է առաջանալ մարդու
գործունեության արդյունքում,
օրինակ,
հանքարդյունաբե
րության, մետաղի ձուլման և
մարտկոցների արտադրության
ժամանակ: Կապարը հանդի
պում է օրգանական և անօր
գանական ձևերով, ընդ որում
շրջակա միջավայրում գերակշ
ռում է անօրգանական ձևը:
Կապարը բնութագրվում է որ
պես կուտակվող քրոնիկ թույն
և թունավոր ազդեցություն կա
րող է ունենալ կենտրոնական
և ծայրամասային նյարդային
համակարգերի, արյան վրա
(ներառյալ հեմի սինթեզի ար
գելակումը, որն ազդում է նաև
այլ բջիջների վրա), երիկամ
ն ե
րի, սրտանոթային, ներզատա
կան և իմունային համակար
գերի, աղեստամոքսային ուղու
և տղամարդկանց վերարտադ
րողական համակարգի վրա:
Կապարի թունավոր ազդե
ցության նկատմամբ առավել
խոցելի են երեխաները:
ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի
պահպանման գործակալութ
յունը (US EPA) սահմանել է, որ
կապարը մարդու համար հնա
րավոր քաղկեղածին նյութ է,
իսկ Քաղցկեղի հետազոտման
միջազգային գործակալությու
նը սահմանել է, որ անօրգա
նական կապարը մարդկանց

համար հավանական քաղցկե
ղածին է:
Ցինկ (Zn)
Ցինկն անհրաժեշտ սննդա
տարր է, որն առ
կա է մար
դու
մարմ
ն ի բոլոր հյուսվածքնե
րում: Ցինկն անհրաժեշտ է աճի
և զարգացման համար, ունի
կատալիզող, կառուցվածքային
և կարգավորիչ ֆունկցիաներ:
Ցինկի հիմ
ն ական սննդային
աղբյուրներն են՝ միսը, լոբազ
գիները, ձուկը, թռչնամիսը,
ձուն, ինչպես նաև հացահատի
կը և կաթնամթերքը:
Ցինկային սուր և քրոնիկ
թունավորումը կարող է հան
գեցնել իմունային պատասխա
նի թուլացման, պղնձի մակար
դակի իջեցման, մանր բջիջնե
րի առաջացման (միկրոցիտոզ)
և նեյտրոֆինների քչացման
(նեյտրոպենիա):
Քրոմ (Cr)
Քրոմն անհրաժեշտ տարր
է, որը ներգրավված է ինսուլի
նի մասնակցությամբ իրակա
նացվող գործընթացում: Քրոմ
հայտնաբերվել է մեծահասակ
ների և նորածինների բոլոր
օրգաններում: Վերամշակված
միսը, հացահատիկային ար
տադրանքը, լոբազգիները և
համեմունքները քրոմի հիմ
ն ա
կան սննդային աղբյուրներն
են, մինչդեռ կաթնամթերքը,
մրգերի ու բանջարեղենի մեծ
մասը պարունակում են քրոմի
փոքր քանակություններ: Սնն
դամթերքի միջոցով ընդուն
վող ընդհանուր քրոմի հիմ
ն ա
կան մա
սը բա
ժին է ընկ
նում
եռարժեք քրոմի ն: Սակայն ԵՄ

սննդամթերքի անվտանգութ
յան լիազոր մարմի նը նշել է, որ
անգամ քրոմի ընդհանուր պա
րունակության մեջ շատ փոքր
մասնաբաժին կազմող վեցար
ժեք քրոմն ունի նշանակալի
ազդեցություն: Թունավոր նյու
թերի և հիվանդությունների
գրանցման գործակալությունը
(ATSDR) գնահատել է, որ ընդ
հանուր բնակչության համար
քրոմի (հիմ
ն ականում եռար
ժեք) ներազդեցության ամե նա
կարևոր ուղին սննդամթերքի
և ջրի սպառումն է: Քաղցկե
ղի հետազոտման միջազգային
գործակալությունը վեցարժեք
քրոմը դասակարգել է որպես
քաղցկեղածին նյութ:
Պղինձ (Cu)
Պղինձը կարևոր նշանա
կություն ունի բոլոր կենդա
նի օրգանիզմ
ն երի բնականոն
աճի և նյութափոխանակության
համար: Պղնձի բարձր պարու
նակությամբ մթերքներից են՝
մսամթերքը (մասնավորապես
լյարդը), ծովամթերքը (օրինակ՝
ոստրեները), լոբազգիները, ըն
դեղենը, սերմերը, մուգ շոկո
լադը:
ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի
պահպանման գործակալութ
յունը պղինձը չի դասակարգել
որպես քաղցկեղածին նյութ,
քանի որ մարդու կամ կենդա
նիների մոտ քաղցկեղի առա
ջացման
համապատասխան
ուսում
ն ասիրություններ չկան:
Նիկել (Ni)
Նիկելը սովորաբար առկա
է մարդու հյուսվածքներում, և
ուժեղ ներազդեցության դեպ
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յան հետ կապ
ված խնդիր
ներ,
մտավոր թերզարգացում և
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քում վերջինիս մակարդակը կարող է զգալիորեն
բարձրանալ: Չծխող բնակչության համար նիկելի
ներազդեցության հիմ
ն ական ուղին սննդամթեր
քի և խմելու ջրի սպառումն է: Նիկելով հարուստ
են վարսակի ալյուրը, չոր լոբին, սիսեռը, ընկույ
զը, մուգ շոկոլադը և սոյայից պատրաստված
արտադրանքը: Այս մթերքների մեծ քանակներով
սպառումը կարող է բարձրացնել օրգանիզմում
նիկելի կլանումը: Բանջարեղենից լոբազգիները,
սպանախը, հազարը սննդամթերքի այլ տեսակ
ների համեմատ ավելի շատ նիկել են պարունա
կում:
 իկելի թունավոր ազդեցությունը հանգեց
Ն
նում է սակավարյունության և աճի նվազման:
Զգայուն անհատները կարող են արձագանքել
նույնիսկ ցածր բաժնաչափներին: Ապացուցվել է,
որ նիկելն ազդում է դիմադրողականության վրա
և կարող է մաշկային բորբոքման կամ հեղձուկի
(ասթմա) առաջացման պատճառ դառնալ:

3.Ներազդեցության գնահատում
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Սննդաբաժնային ներազդեցության գնահատ
ման ժամանակ շատ կարևոր է ստանալ հավաս
տի տեղեկատվություն ինչպես սննդամթերքում
քիմիական նյութի (օրինակ` ծանր մետաղի) կոն
ցենտրացիայի, այնպես էլ տվյալ սննդամթերքի
սպառման վերաբերյալ:
Ծանր մետաղների ներազդեցության գնա
հատման նպատակով իրականացվում է մե
տաղի օրական ընդունման (Daily intake of
metal, DIM), այնուհետև` վտանգի մասնաբաժնի
(Hazard quotient, HQ) կամ առողջական ռիսկի
գործակցի (Health risk index, HRI) հաշվարկ: Մի
քանի մետաղների միաժամանակյա ներազդե
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զոտվող մթերքի օրական սպառումն է (կգ), BWը՝ մարմ
ն ի միջին զանգվածը (կգ):
Վտանգի մասնաբաժին (HQ) կամ առող
ջական ռիսկի գործակից (HRI)
Վտանգի մասնաբաժինը կամ առողջական
ռիկսի գործակիցը հաշվարկվում է
		
HQ = DIM / RfD

(2)

բանաձևով, որտեղ DIM-ը մետաղի օրական ըն
դունումն է (մգ/կգ /օր), RfD-ն մետաղի բերանա
յին ստուգիչ բաժնաչափն է (մգ/կգ/օր):
 եկ մթերքում մի քանի ծանր մթերքների
Մ
վտանգի մասնաբաժինների հանրագումարը
ներկայացնում է վտանգի ցուցիչը (HI).
HI = HQCd + HQAs + HQHg + HQPb + HQZn + HQCr + HQCu +
HQNi 				
(3)
Եթե վտանգի մասնաբաժինը կամ վտանգի
ցուցիչը 1-ից փոքր են, ապա ուսում
ն ասիրված
մթերքի սպառման միջոցով տվյալ ծանր մետա
ղի ներազդեցությունն առողջական տեսանկյու
նից ռիսկային չէ, հակառակ դեպքում (HQ>1 կամ
HI >1) կարող են լինել առողջական ռիսկեր:

4.Ռիսկի բնութագրում
 իսկի բնութագրման ժամանակ ընդհան
Ռ
րացվում են ռիսկի գնահատման նախորդ երեք
փուլերի (վտանգի նույնականացում, վտանգի
բնութագրում և ներազդեցության գնահատում)
արդյունքները:
Օ
րի
նակ՝ նկ. 2-ում ներ
կա
յաց
ված է ՀՀ լեռ
Կանաչեղեն
Սոխ
Լոբի

Cu

Կարտոֆիլ

ցության գնահատման համար հաշվարկվում է
վտանգի ցուցիչը (Hazard index, HI):
 Մետաղի օրական ընդունում (DIM,

Վարունգ

Ni

Եգիպտացորեն

Pb

Խաղող

Zn

Dietary exposure)
Մետաղի օրական ընդունումը հաշվարկվում

Ազնվամորի
Թուզ

Hg

է հետևյալ բանաձևով.
DIM = Cմետաղ · DIմթերք / BW, 		
(1)
որտեղ Cմետաղ -ը հետազոտվող մթերքում մետա
ղի կոնցենտրացիան է (մգ/կգ), DIմթերք-ը հետա

As

Հոն

Cd

Սալոր
Խնձոր
0

1

2
3
Վտանգի ցուցիչը

4

5

Նկար 2. Պտուղ-բանջարեղենում ծանր մետաղների ռիսկի
գնահատումը
(Ախթալայի օրինակով)

ԷԿՈԼՈԳԻԱ

համայնքում աճեցված մի քանի
տեսակի պտուղ-բանջարեղե
նի սպառ
ման դեպ
քում ծանր
մետաղների վտանգի մասնա
բաժինների հանրագումարը՝
վտանգի ցուցիչը: Համաձայն
ներկայացված գրաֆիկի՝ լո
բու, կարտոֆիլի, եգիպտացո
րենի, խաղողի, ազնվամորու և
թզի սպառման դեպքում ծանր
մետաղների վտանգի ցուցիչը
գերազանցում է շեմային 1 ար
ժեքը, նշանակում է՝ առկա են
ծանր մետաղներով պայմանա
վորված առողջական ռիսկեր:
Ամփոփելով հետազոտութ
յան արդյունքները՝ կարող ենք
փաստել, որ Ախթալայի լեռ
նահարստացման կոմբինատի
շրջակա տարածքներում աճեց
ված գյուղմթերքները պարու
նակում են ծանր մետաղներ,
որոնք կարող են երկարաժամ
կետ օգտագործման դեպքում
ունենալ բացասական ազդե
ցություն
ազգաբնակչության
առողջության վրա:
Ասվածից հետևում է, որ
ՀՀ-ում հանքարդյունաբերութ
յան բնագավառում իրակա
նացվող ծրագրերում անհրա
ժեշտ է ամե նայն խստությամբ
և հետևողականությամբ հաշվի
առնել վերը նշված վտանգնե
րը և ռիսկերը՝ նկատի ունենա
լով դրանց ռազմավարական
նշանակությունը համազգային
առողջապահական խնդիրնե
րի համատեքստում:

Ի ԴԵՊ
2008 թվականից Ճապոնիայում գործում է օրենք, որը սահ
մանափակում է 40-ից մինչև 74 տարեկան ամբողջ բնակչության
գոտկատեղի ծավալը: Տղամարդկանց շրջանում այս ցուցանիշը
չի կարող գերազանցել 33,5 մատնաչափը (85 սմ), իսկ կանանց՝
35,4 մատնաչափը (90 սմ): Այն ստուգում են ամենամյա պարտա
դիր բուժզննման ժամանակ: Գերազանցման դեպքում պատիժ
չի նախատեսվում, բայց բժիշկը խորհուրդներ է տալիս սննդա
կարգի վերաբերյալ և 3 ամիս հետո հրավիրում է նոր ստուգման:
Եթե այդ ժամանակ ևս նախատեսված ցուցանիշը գերազանցված
է, նշանակվում է քաշը նվազեցնելու մասին դասախոսություննե
րի շարքի ունկնդրում: Այս օրենքը չի վերաբերում սումո ըմբիշնե
րին, որոնց մեծ փորը մարզական լավ վիճակի չափանիշ է:

«Наука и жизнь», 2017, N 3.

Հայտնի են չինացիների նշանավոր գյուտերը՝ թուղթ, վա
ռոդ, կողմնա
ցույց… Ա
վե
լի քիչ է հայտ
նի, որ 2000 տա
րի ա
ռաջ
հենց չինացիներն են հորինել նաև ֆուտբոլը: «Ցուցզյույ» խաղը,
որը թարգմանաբար նմանակում է «ոտքով հրիր գնդակը», պաշ
տոնապես ճանաչվել է որպես ոտքի խաղի հնագույն տեսակ՝
նման ֆուտբոլին: Փետուրով կամ ծղոտով լցված (հետագայում՝
օդով փչված) գնդակը,
որին չէր կարելի ձեռ
քով դիպչել, հարկավոր
էր նետել երկու սյունե
րի միջև ձգված ցան
ցը: Խաղով հրապուր
վել են նաև կա
նայք:
Պահպանվել է այդ գոր
ծընթացը ցուցադրող մի
հին նկար:
«Наука и жизнь», 2017, N 5.
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նահանքային շրջաններից մե
կում՝ Ախթալայի գյուղական
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Ի ԴԵՊ

ԱՊԱԳԱՆ` ԱՆՑՅԱԼԻՑ1

Ամերիկյան հանրահայտ ,,Popular Mechanics” ամսագրին թղթակցել են
աշխարհում հայտնի գիտնականներ, գրողներ, գյուտարարներ, ԱՄՆ նա
խագահներ, օդաչուներ, տիեզերագնացներ, քաղաքական գործիչներ և այլ
հայտնի մարդիկ, որոնք փորձել են կանխատեսել ապագան: Ստորև ներկա
յացնում ենք այդպիսի մի քանի կանխատեսում:

ԺՅՈՒԼ ՎԵՌՆ (1828-1905)
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ԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱՆՏԱՍՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐ
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«Հիմա ես ծերունի եմ և թուլացած տեսո
ղությանս չափով աշխատում եմ մանուկների
համար նախատեսված պատմությունների 102րդ հատորի վրա: Հետադարձ հայացք գցելով
այն տարիներին, որ անցել են «Նաուտիլուսի»
մասին պատմությունը գրելուց հետո, ես՝ որ
պես հեղինակ, չեմ տեսնում որևէ առաջըն
թաց սուզանավերի հորինվածքի հարցում, որը
հնարավորություն կտար հուսալու, որ երբևէ
դրանք կարող են դառնալ շահութաբեր փո
խադրամիջոց: Դրանք կատարելագործվել
են, հավատացեք, կատարելագործվել են գե
րազանց, պարզապես ֆանտաստիկ աստի
ճա
նի, բայց այդ ա
մե նն ու
նե
ցել է միայն մի
նպատակ՝ սուզանավերը դարձնել պատերազ
մի կատարյալ գործիք: Եվ հենց այդ նպատակով են դրանք օգտագործվելու ապագայում: Ես անգամ
կարծում եմ, որ մի օր հենց սուզանավերի շնորհիվ կդադարեն ճակատամարտերը: Վերջրյա նավա
տորմն անօգուտ կդառնա: Եվ ընդհանրապես սպառազինության առաջընթացն անիմաստ է դարձնե
լու պատերազմը»:
Popular Mechanics, 1904, N 6

1

Популярная механика, 2017, N 11.

ԲՐԻՏԱՆԱՑԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ

«Ստեղծվելու են քիմիական նոր շտամն եր2, և
մանրէները կատարելու են քիմիական մեծ աշ
խա
տանք: Երբ ի
մա
նանք, թե ինչ են ի
րեն
ցից
ներկայացնում հորմոնները՝ քիմիական ազդակ
ներն արյան մեջ, հնարավոր կլինի վերահսկել
դրանց աճը: Չի լինի այն անհեթեթ իրավիճա
կը, երբ մենք բուծում ենք հավեր միայն դրանց
կրծքամիսը կամ թևիկն օգտագործելու համար:
Նորաստեղծ տեխնոլոգիաների օգնությամբ
մենք կսովորենք աճեցնել մարմն ի առանձին
մասեր: Ապագայում լայնորեն օգտագործվելու
է նաև սինթետիկ սնունդը: Մեր խոհանոցային
հաճույքները ոչ ոք չի արգելելու: Այն մռայլ կան
խատեսումը, թե մեր սնունդը դառնալու է միա
տեսակ, երբեք չի իրականանալու: Նոր սնուն
դը գրեթե չի տարբերվի բնական սննդամթեր
քից, իսկ եթե անգամ դրանք փոփոխվեն, ապա
գործընթացն այնքան դանդաղ կլինի, որ մենք
պարզապես չենք նկատի այդ փոփոխություննե
րը»:
Popular Mechanics, 1932, N 11

2
Շտամ՝ միկրոօրգանիզմների որոշակի տեսակի մա
քուր աճեցում (կուլտուրա), որի ձևաբանական և ֆի
զիոլոգիական առանձնահատկություններն ուսումն
ա
սիրված են:

ԷԴՎԱՐԴ ՏԵԼԵՐ (1908-2003)
ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ,
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՌՈՒՄԲԻ ՍՏԵՂԾՈՂ

«Ալյասկայի Հոուպ նահանգում ծովի ափը
փոխում է իր ուղղությունը դեպի հարավ-ար
ևելք, և այստեղ տարվա երեք ամիսների ըն
թացքում ծովն ազատ է սառույցներից: Մոտա
կայքում առկա են ածխի հանքաշերտեր, իսկ քիչ
հեռու՝ նավթի հանքավայրեր, որոնք կարող էին
առաջացնել առևտրային հետաքրքրություն, եթե
չլիներ մի հանգամանք՝ օվկիանոսային նավերի
համար նավահանգստի բացակայությունը: Եթե
ա
մե ն բան լավ ըն
թա
նա, մենք մտա
դիր ենք
1961 թ. գարնանն այստեղ հիմն ել արհեստական
նավահանգիստ: Այն կունենա ոչ այնքան մեծ չա
փեր, բայց դրա կառուցումը կդառնա ապագայի
հանդեպ հույս ներշնչող մի գիտափորձ: Նավա
հանգիստը կփորվի ակնթարթորեն՝ վայրկյանի
հազարերորդական մասի ընթացքում՝ միջուկա
յին հինգ ռումբերի պայթյունի միջոցով, որի ուժը
հավասարազոր է տրինիտրոտոլու ոլի 500 կիլո
տոննայի»:
Հարկ է նշել, որ ԱՄՆ կառավարությունը չեղ
յալ է հայտարարել Chariot նախագիծը՝ «խա
ղաղ» միջուկային պայթյունների օգնությամբ
Ալյասկայում նավահանգստի ստեղծումը,:
Popular Mechanics, 1960, N 3

Կազմող՝ Օլեգ Մակարով
Թարգմանիչ՝ Մելինե Սարգսյան
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ՈՒԻՆՍՏՈՆ ՉԵՐՉԻԼ
(1874-1965)

55

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՏԱՍԸ ՆՈՐ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
 իտական լուծումներ, որոնք
Գ
պատրաստ են փոխել աշխարհը
(Սկիզբը՝ §Գիտության աշխարհում¦, ¹ 1, 2, 2018)

ՍԱՆ ՅՈՒՊ ԼԻ
5

ՅՈ ՒՐ ԱՔ ԱՆՉՅՈ ՒՐ Բ ՋՋԻ ԱՏԼԱՍ Ը 1
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ՀԱՄ ԸՆԴ ՀԱՆՈՒ Ր ՆԱԽԱԳԾԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է
ՀԱՍԿԱՆԱԼ, Թ Ե ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ԱՇ ԽԱՏՈՒ Մ
Մ ԱՐԴ ՈՒ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
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Խորապես հասկանալու համար, թե ինչպես
է կառուցված մարդու մարմինը, և ինչպես են
առաջանում հիվանդությունները, պահանջվում
է չափազանց մեծ ծավալի տեղեկատվություն:
Մասնավորապես, անհրաժեշտ է իմանալ յուրա
քանչյուր հյուսվածքի բջիջների յուրաքանչյուր
տեսակին բնորոշ գծերը. ո՞ր գեները, սպիտա
կուցները և այլ մոլեկուլներն են ակտիվ յուրա
քանչյուր տեսակի բջիջներում, ինչպե՞ս են սո
վո
րաբար համագործակցում բջիջները, ի՞նչ է
կատարվում, երբ գենային նյութը կամ բջջի
բաղադրամասերը ենթարկվում են փոփոխության:
Թվում է՝ հնարավոր չէ հավաքել գիտելիքների
նման հարուստ ու բարդ բազա: Այնուամենայնիվ
հետազոտական խմբերի միջազգային կոնսոր
ցիումը2 ձեռնարկել է «Մարդու բջիջների ատլաս»
վերնագրով տվյալների այդպիսի բազայի ստեղ
ծումը:
В мире науки, 2018, N 1-2.
Ժամանակավոր համաձայնություն մի քանի խոշոր
կազմակերպությունների (որպես կանոն՝ բանկերի) միջև՝
մեծամասշտաբ
գործողություններ
իրականացնելու
նպատակով:
1

2

նակցող կամ սինթեզվող փոքր
մոլեկուլների՝ շաքարի, ճարպա
թթուների, ամինաթթուների հավաքակազմի) և ֆլակսոմի (նյութափոխանակային ռեակցիա
ների, որոնց արագությունը
տարբեր պայման
ներում փո
փոխվում է) հետազոտութ
յունների արդյունքները: Ապա
այս տվյալներն արտացոլվելու
են բջջի համապատասխան
հատվածում: Այսպիսով՝ ին
տեգրված արդյունքները կհան
գեցնեն մարդու բջիջների բոլոր
տեսակների և վիճակների մո
դելավորման գործիքի ի հայտ
գալուն, որը հնարավորություն
կտա նորովի իմաստավորելու
ախտածին գործընթացների մե
խանիզմները և այդպիսի գործ
ընթացներին միջամտելու եղա
նակները:
Մշտապես լրացվող «Մարդու
սպիտակուցների
ատլասը»
(Hu
man Protein Atlas) ապագա
բջջա
յին
ատլասի
առավել
մշակ
ված բաժիններից մեկն
է: Սպիտակուցների ատլա
սը հնարավորություն է տա
լիս պատկերացնելու համա
պարփակ նախագծի ստեղծման
ուղղությամբ տարվող աշխա
տանքների ծավալը, ինչպես
նաև գնահատելու սույն նախա
գծից ակնկալվող օգուտը:
«Մարդու սպիտակուցների
ատլաս»-ի
շրջանակներում
հետազոտողները դասակար
գել են մարդու սպիտակուց

ները
ծածկագրող
(կոդա
վորող) գեների հսկայական
քանակություն՝ օգտագործե
լով գենոմիկայի, տրանսկրիպ
տոմիկայի և պրոտեոմիկայի
գործիքակազմերի, այդ թվում
բջջում նյութի տեղադրությունը

որոշող իմունահյուսվածքաբա
նաքիմիական
եղանակների
զուգակցումը: 2003 թ. ծրագրի
մեկնարկի պահից սկսած գրեթե
100 մարդ-տարի3 է ծախսվել
համակարգային վերլուծության
համար նախատեսված տվյալ
ների որոնման և կազ
մա
կերպ
ման ծրագրային ապա
հովու
մը զարգացնելու հա
մար: Ախտաբանները ստեղ
ծել և նկարագրել են 100
միլիո
նից ավելի պատկերներ:
Ատլասը ներառում է մեծ
լուծաչափով քարտեզ, որում
ցույց է տրված շուրջ 12 հազար
սպիտակուցների
տեղա
դրությունը տարբեր բջիջ
ների
30 բջջային օրգանելներում:
Հետազոտությունների բո
լոր արդյունքները հասա
նելի
են՝ առանց որևէ սահմա
նա
փակման: Օգտվելով տվյալ
նե
րի բազայից՝ կարելի է
ուսումնասիրել
ցանկացած
հիմն ական
օրգանի
կամ
հյուսվածքի սպիտակուցները
կամ կենտրոնանալ որոշա
կի հատկություններ ունե
ցող,
օրինակ՝ բջջային հիմնա
կան
գործընթացներին մասնակցող
կամ միայն որոշակի հյուս
վածքների
համար
բնորոշ
բջիջների վրա: Տվյալները հնա
րավորություն են տալիս նաև
մոդելավորելու կյանքի հիմքը
կազմող
փոխկապակցված
բազմաթիվ բաղադրամասեր:
Այսպիսի մոդելներ կարելի է
օգտագործել բուժման նոր
եղանակների մշակման ընթաց
քում ծագած վարկածների
3
Մարդ-տարի՝ աշխատանքային
ժամանակի հաշվառման միավոր. մեկ
տարուն հավասար ժամանակամիջոց,
որն անհրաժեշտ է մեկ մարդուն
աշխատանքը կատարելու համար:
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Կազմակերպական առաջին
նիստը տեղի է ունեցել 2016 թ.
հոկտեմբերին, բայց հետազո
տական կոնսորցիումի ստեղ
ծումը դեռ շարունակվում է:
Մաս
նակիցներից է նաև Chan
Zuckerberg Initiative ընկերությունը, որը 2017 թ. հունի

սին
հայտարարել է, որ ցուցա
բե
րելու է ֆինանսական և
տեխնիկական աջակցություն
տվյալների մշակման բաց հար
թակ ստեղծելու գործում: Նման
հարթակը հնարավորություն է
տալիս համակարգելու հետա
զոտությունների արդյունքնե
րը, և տվյալները հասանելի
են դառնում ինչպես նախագծի
մասնակից հետազոտողների,
այնպես էլ ցանկացած անձի
համար:
Գոյություն ունեցող և ապագա հետազոտական նախա
գծերի վերաբերյալ տեղեկատ
վությունը ներառող ատլասի
ստեղծումը հնարավոր է դարձել
շնորհիվ մի շարք նվաճումների,
այդ թվում՝ առանձին բջիջների
անջատման տեխնոլոգիաների
նշանակալից
առաջընթացի,
ցանկացած պահի ամեն մի
բջջի սպիտակուցային կազմի
(սպիտակուցներն օրգանիզմի
հիմնական «աշխատող ձիուկ
ներն են») որոշման, ԴՆԹ-ի
և ՌՆԹ-ի արագ ու ոչ թանկ
հաջորդակարգման (սեկվեն
ցիա) շնորհիվ: Ատլասը միա
վորելու է գենոմի (գեների
լիակատար հավաքակազմի)
տրանսկրիպտոմի (ՌՆԹ-գե
ների կազմման արդյունք
ների), պրոտեոմի (սպիտա
կուցների լիակատար հավա
քակազմի), մետաբոլոմի (բջջային գործընթացներում մաս
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ստուգման համար:
Հեշտ չի լինելու կազմել
«Մարդու բջիջների ատլասը»
ամբողջական ծավալով, բայց
դրա նշանակությունը բժշկա
կան օգնությունը կատարե
լագործելու և անհատավորելու
գործում դժվար է գերա
գնա
հատել:

ԱՊՈՒՐՎ ՄԻՇՐԱ
6

Հ Ե Ղ Ո ՒԿԱՅԻՆ
Կ Ե Ն Ս Ա ԶՆ Ն ՈՒ Մ
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Ա ՐՅ Ա Ն ՀԵՏԱ Զ Ո Տ Ո ՒԹ Յ ԱՆ
Գ ԵՐԶ Գ Ա Յ ՈՒ Ն
ԵՂԱ ՆԱ ԿՆԵՐՆ Օ Գ Ն Ե Լ Ո Ւ
ԵՆ ԿԱ Տ Ա ՐԵԼ ԱԳ Ո Ր ԾԵ Լ
ՔԱ ՂՑ ԿԵՂԻ Ա Խ Տ Ո Ր Ո Շ Ո ՒՄ Ը
ԵՎ ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ
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Քաղցկեղի կասկածի դեպ
քում սովորաբար կատարվում
է հետազոտում ճառագայթային
ախտորոշման օգնությամբ, և
կատարվում է կենսազննում
(բիոպսիա): Ուռուցքի նմուշ
ները
հետազոտվում
են
մանրադիտակի միջոցով և
հաճախ հայտնաբերվում են
գե
նետիկական այն մուտա
ցիաները, որոնք հ
 իվանդության
պատճառն
են:
Ստաց
ված
տեղեկատվությունը հնարա
վորություն է տալիս որոշելու
քաղցկեղի
տեսակը,
դրա
փուլը և ընտրելու բուժման
լավագույն եղանակը: Բայց
երբեմն հնարավոր չէ կատարել
կենսազննում, քանի որ ուռուցքը
դժվար հասանելի է: Հյուսվածքի
ստացումն ու վերլուծությունն էլ
շատ ժամանակ են պահանջում
և թանկ են: Բացի այդ,
կենսազննման ընթացքում մեծ

է վարակի թափանցման և այլ
բարդությունների առաջացման
հավանականությունը:
Հեղուկային կենսազննման
եղանակը, որի օգնությամբ
հայտնաբերվում են քաղցկեղի
նշաններն արյան սովորական
նմուշներում, կարող է լուծել այս
և այլ խնդիրներ: Բազմաթիվ
ընկերություններ մշակում են
հեղուկային
կենսազննման
սե
փական եղանակները, և
փորձագետները կանխատեսում
են նման թեստերի մեծ պա
հանջարկ:
Որպես կանոն, այս եղա
նակը հիմնվում է քաղցկեղի
բջիջներից արյան մեջ թա
փանցող շրջանառվող գենե
տիկական նյութի՝ ուռուցքային
ԴՆԹ-ի վրա: Առաջավոր տեխ
նոլոգիաների շնորհիվ միայն
է վերջերս հնարավոր դարձել
ԴՆԹ-երն արագ և ոչ թանկ
առանձնացնել, բազմացնել և
հաջորդակարգել:
Մի շարք ընկերությունների
առաջարկած և ներկայում օգ
տագործվող հեղուկային կեն
սազննման թեստերն օգնում
են ընդունելու որոշումներ այն
հիվանդների բուժման վե
րա
բերյալ, որոնց դեպքում ար
դեն ախտորոշվել է քաղց
կեղի որոշակի տեսակ, օրի
նակ՝ շագանակագեղձի կամ
թոքերի քաղցկեղ: Բայց հեղու
կային կենսազննման բուն

եղանակը կարող է ընձեռել
կենսազննման լրացուցիչ հնարավորություններ, որոնք հա

սանելի չեն հյուսվածքային կեն
սազննման դեպքում: Կրկնակի
թեստերի օգնությամբ կարելի
է շատ ավելի վաղ, քան
ախտանիշների հիման վրա և
ճառագայթային ախտորոշման
օգնությամբ տեսնել, որ քաղցկեղը չի արձագանքում բուժ
մանը, և հիվանդությունը շա
րունակում է զարգանալ:
Հյուսվածքային
կենսա
զննման ժամանակ հետա
զոտ
վում են ուռուցքի միայն
ընտրված հատվածներ, ուստի
կարող են հարևան բջիջների
համեմատությամբ
մեծ
փոփոխությունների ենթարկված
բջիջները բաց թողնվել: Հե
ղուկային կենսազննումը հնարավորություն է տալիս հայտ
նաբերելու բոլոր մուտա
ցիա
ները և պարզելու, թե որտեղ
է պահանջվում բուժման առա
վել հարձակվողական մար
տավարություն:
Հատկապես

զննման թեստի ստուգմանը՝ 1
մլն մարդու մասնակցությամբ:
Նախքան այդպիսի թեստերի
լայն տարածումը, կլինիկական
հետազոտությունները պետք է
ապացուցեն, որ այս եղանակով
կարելի է ճշգրտորեն ախ
տո
րոշել քաղցկեղը, և ախտո
րոշման արդյունքների հի

ման վրա առաջարկվող բուժման եղանակը կարող է բա
րելավել հիվանդի վի
ճա
կը և
բարձրացնել կենսունակութ
յունը:

ԴՈՆՆԱ ՆԵԼՍՈՆ
7

Ջ ՐԱԾՆ Ո Վ ԱՇԽԱՏՈ Ղ
ԱՎՏՈ ՄԵ Ք Ե ՆԱՆԵ Ր
ԲՈԼ ՈՐ Ի Հ ԱՄԱՐ

Թ ԱՆ Կ ԱՐ Ժ ԵՔ Մ ԵՏԱՂ ՆԵՐԻ
ՓՈ Խ ԱՐ Ի Ն Ո Ւ Մ Ը
Բ ԱՐ Ձ Ր ԱՑ ՆՈՒ Մ Է
Վ ԱՌ Ե Լ Ի Ք ԱՅ ԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ
Կ ԱՏ ԱԼ Ի Զ Ա ՏՈՐՆԵՐԻ
Մ ԱՏ Չ Ե Լ Ի Ո Ւ Թ Յ ՈՒ ՆԸ

Կուտակիչներով աշխատող
էլեկտրամոբիլները,
որոնք
չեն արտանետում ածխաթթու
գազ, ավելի ու ավելի մեծ
տարածում են ստանում: Այսօր
այդպիսի ավտոմոբիլների թիվն
աշխարհի ճանապարհներով
սլացող անվավոր ամբողջ
տրանսպորտի 1 %-ից էլ քիչ
է:
Սակայն
օգտագործման
ժամանակահատվածի մեծաց
մանը և կուտակիչի ար
ժե
քի
նվազեցմանն ուղղ
ված բազ
մաթիվ կատարելագործումներն
այն աստիճանի մրցունակ են
դարձրել էլեկտրամոբիլների
գները, որ Tesla ընկերությունն

արդեն ստացել է 35 հազար
դոլար արժեքով Mode 3
ավտոմեքենայի ավելի քան
400 հազար նախնական հայտ,
և դրա հայտնվելը ճանապարհ
ներին նախատեսված է 2018 թ.
կեսերին:
Ցավոք, այլ տիպի էկոլո
գիապես անվնաս մեքենաները՝
վառելիքային ջրածնային տարրերով աշխատողները, դեռևս
չափազանց թանկ են լայն
սպառում ունենալու հա
մար:
Օրինակ՝ Toyota Mirai ավտո
մեքենայի արժեքը 57,5 հազար
դոլար է: Այնուամենայնիվ,
գիտական և արտադրական
բազմաթիվ լաբորատորիաներ
հաստատաբար մտադրվել են
նվազեցնել այդ արժեքը վա
ռելիքային տարրերի ամենա
թանկարժեք
բաղադրամասերից մեկի՝ կատալիզատորի

փոխարինման միջոցով: Առևտ
րային կատալիզատորների մեծ
մասը պարունակում է պլատին՝
մետաղ, որը, բացի բարձր գնից,
նաև չափազանց հազվագյուտ
է ավտոմեքենաների մասե
րում այն լայնորեն օգտա
գործելու համար: Պլատինի
պարունակությունը կրճատե
լու նպատակով գիտնական

ներն աշխատում են մի քանի
ուղղություններով. նրանք փոր
ձում են ավելի արդյունավետ
օգտագործել պլատինը՝ լիովին
կամ թեկուզ մասնակիորեն
փոխարինելով այն պալադիու
մով (որն ունի նման հատկու
թյուններ և փոքր-ինչ ավելի
էժան է), փոխարինել այս եր
կու թանկարժեք մետաղներն
ավելի էժաններով, ինչպիսիք
են նիկելն ու պղինձը, կամ
ընդհանրապես
հրաժարվել
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կարևոր է, որ մի օր հեղուկային
կենսազննումը կդառնա առողջ
թվացող մարդկանց մոտ քաղց
կեղն ախտորոշելու և դրա տե
սակը որոշելու արագ ու պարզ
թեստ:
Այս ոլորտի նկատմամբ
աճող հետաքրքրության պայ
մաններում Illumnia ընկերու
թյունից առանձնացած GRALL
կազմակերպությունը 2017 թ.
մարտին որպես լրա
ցուցիչ
ֆինանսավորում ներդրողնե
րից, որոնց թվում են Amazon-ը
և որոշ խոշոր դեղագործական
ընկերություններ ստացել է
900 մլն դոլար: Ընկերությունը
մտադիր է այդ միջոցներն ուղղել
հեղուկային կենսազննման հե
տագա զարգացման համար
և անցկացնել կլինիկական
մեծածավալ հետազոտություններ (թեստավորելով հար
յուր հազարավոր մարդ
կանց),
որոնց նպատակն է պարզել՝
կարելի՞ է արդյոք իրականացնել
է այդպիսի ախտորոշում: Կա
լիֆոռնիական Freenome ընկե
րությունը ևս 2017 թ. մարտին
ստացել է 65 մլն դոլար՝ հետա
զոտական տար
բեր խմբերի
մասնակցությամբ կլինիկական
ստուգումներ կատարելու նպա
տակով, որոշելու համար, թե
հնարավո՞ր է արդյոք հեղու
կային
կենսազննման
օգ
նութ
յամբ կատարվող վաղ
ախտորոշմամբ
բարելավվել
հիվանդի վիճակը: 2017 թ. մա
յիսին Guardant ընկերությունը
հայտարարել է ներդրողներից
360 մլն դոլար լրացուցիչ
ֆինանսավորում
ստանալու
մասին, որն ուղղվելու է առաջիկա հինգ տարիների ըն
թացքում հեղուկային կենսա
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մետաղներից: Առևտրային կատալիզատորները
սովորաբար բաղկացած են ածխածնային
թաղանթի վրա քսված պլատինի նանոմասնիկների
բարակ շերտերից: Գիտնականները փորձում են
օգտագործել նաև կատալիզատորի այլ կրիչներ:
Սթոնի Բրուկ համալսարանի (ԱՄՆ) մասնագետ
Ստանիսլավ Վոնը, ով համագործակցում
է Բրուկհեյվենի Ազգային լաբորատորիայի
աշ
խատակից Ռադոսլավ Աջիչի հետ, այդ
գրոհը գլխավորողներից մեկն է: Օրինակ՝
նա գործընկերների հետ պլատինի կամ պա
լա
դիումի փոքր քանակը միացրել է ավելի
էժան մետաղների՝ երկաթի, նիկելի կամ
պղնձի հետ և ստացել բազմաթիվ տարբեր
համաձուլվածքներ, որոնք շատ ավելի ակտիվ
են, քան առևտրային կատալիզատորները: Վոնի
խումբը համաձուլվածքից պատրաստել է միաչափ
գերբարակ (մոտավորապես 2 նմ տրամագծով)
նանոլարի կտորներ: Այդպիսի նանոլարն ունի
մեծ տեսակարար մակերևույթ (մակերևույթի
մակերեսի և ծավալի հարաբերություն), որը
մեծացնում է կատալիտային ռեակցիաների
ակտիվ կենտրոնների քանակը:
Իհարկե, կատարյալ լուծում կլիներ առանց
պլատինի կատալիզատորներ ստանալը: Այս
ուղղությամբ աշխատանքներն սկսվել են ավելի
ուշ և այժմ ընթանում են մեծ թափով: 2016 թ.
Հարավային Կորեայի Ուլսանի Գիտության
և տեխնիկայի ինստիտուտի աշխատակից

Սանգ Հուն Չուն հաղորդել է, որ երկաթի ու
ազոտի ատոմներ պարունակող ածխածնային
նանոխողովակի
տեսքով կատալիզատորի
ակտիվությունը համեմատելի է առևտրային
կատալիզատորների
ակտիվության
հետ:
Կլիվլենդի Կեյսի Արևմտյան պահուստային
համալսարանի (ԱՄՆ) աշխատակից Լիմին
Դայը գործընկերների հետ միասին ստեղծել
է
կատալիզատոր,
որում
ընդհանրապես
բացակայում են մետաղներ՝ այն ազոտով և
ֆոսֆորով լեգիրցված ածխածնային փրփուր
է, որը նույնքան ակտիվ է, որքան ստանդարտ
կատալիզատորները:
Բարձր
կատալիտային
ակտիվությամբ
նյու
թի հայտնագործումը և արտադրումը
խնդրի միայն մի մասն է, նշում է Ստանիսլավ
Վոնը: Գիտնականներն աշխատում են նաև
կատալիզատորների
ստացման
գոյություն
ունեցող լաբորատոր եղանակների հետա
զոտության ընդլայնման և լավագույն նմուշների
կատալիտային ակտիվության հարատևությունն
ու կայունությունն ապահովելու ուղղությամբ:
Բոլոր փուլերում փորձարարներին օգնում
են տեսաբանները, որոնք օգտագործում են
համակարգչային բարդ մոդելներ՝ պարզելու
համար, թե ինչպես են ազդում կատալիզատորի
հատկությունների վրա տարբեր պարամետրեր՝
սկսած մետաղի նանոմասնիկների քիմիական
բաղադրությունից, չափերից ու ձևից, վեր
ջացրած դրա կրիչի արտաքին տեսքով: Նման
համագործակցությունը, ասում է Վոնը, մի օր
պետք է հանգեցնի ՝ նախատեսված վառելիքային
տարրերով աշխատող էժան մեքենաների համար
կատարյալ կատալիզատորի մշակման:
Իհարկե, էկոլոգիապես մաքուր տրանս
պորտային համակարգի ստեղծման նպատակն է
ջերմոցային գազերի արտանետման կրճատումը՝
ոչ միայն ավտոմեքենաների շահագործման, այլ
նաև վառելիքի (լինի դա էլեկտրականություն,
թե ջրածին) արտադրության և փոխադրման
ընթացքում: Այս ավելի լուրջ խնդրի լուծումը դեռ
առջևում է:
(Շարունակելի)
Թարգմանիչ՝ Մելինե Սարգսյան

Ի ԴԵՊ
Աշխարհի 150 երկրներում
գործում է 18.000 աղազա
տիչ կայանք, որոնք տալիս են
տարեկան 31,6 տրիլիոն լիտր
խմելու ջուր: Բ
 այց այս քանա
կը համաշխարհային սպառ
ման 1 %-ից էլ պակաս է:

Բեռլինում համակարգչա
յին խաղերի՝ աշխարհի ամե
նամեծ հավաքածուն ստեղ
ծելու համար Գերմանիայի
Բունդեսթագը հատկացրել է
400 հա
զար եվ
րո: Այդ խա
ղե
րի ցուցակը ներառում է մինչև
50 հազար անվանում:

Բնության մեջ ամե նահազ
վագյուտ քիմիական տարրն
աստատն է: Ամբողջ երկրա
կեղ
ևում հա
զիվ լի
նի 1 գրամ
աստատ: Այն առաջանում է ու
րանի ու թորիումի տրոհման
ըն
թաց
քում ևինքն էլ շատ
արագ տրոհվում է:

Պլաստիկական ապրանք
ների արտադրության համար
ծախսվում է աշխարհում արդ
յունահանվող նավթի 4 %-ը:
«Наука и жизнь», 2017, N 5.

Արևմտյան
Եվրոպայում
կյանքի միջին տևողության
ցուցանիշն ամե նաբարձրն է.
իսպանացիներ (83,3 տարի),
իտալացիներ (83,2 տարի) և
ֆրանսիացիներ (82,8 տարի):
Այս հանգամանքը կապում են,
այսպես կոչված, միջերկրա
ծովային սննդակարգի հետ,
որում առկա է մեծ քանակութ
յամբ ձուկ և կ
 արմիր գինի:

Համաձայն եվրոպական 10
երկր
նե
րից և ԱՄՆ-ից ստաց
ված տվյալ
նե
րի՝ այժմ մայ
րերն իրենց երեխաների հետ
անցկացնում են օրական շուրջ
104 րոպե (1965 թ. այդ ցուցա
նիշը կազմել է ընդամե նը 54
րոպե): Երեխաների հետ օր
վա ընթացքում հայրերի անց
կացրած ժամանակն ավելա
ցել է 16 րոպեից մինչև գրեթե
1 ժամ:
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2016 թ. վերջին Լոնդոնում
կայացած աճուրդում Նյուտոնի
«Բնափիլիսոփայության
մա
թեմատիկական սկզբունքնե
րը» հանրահայտ աշխատութ
յունը վաճառվել է 3700000
դոլարով: Գնորդը չի ցանկա
ցել հայտ
նել իր ա
նու
նը: Երբ
1687 թ. գիրքը ներկայացվել էր
տպագրության, գիտություն
ների բրիտանական ակադե
միան (Թագավորական ըն
կերությունը) չէր կարողացել
միջոցներ տրամադրել դրա
համար, քանի որ տարեկան
բյուջեում գրատպության հա
մար նախատեսված գումարն
արդեն ծախսվել էր ձկների
բնական պատմությանը նվիր
ված, պահանջարկ չունեցող
աշխատության հրատարակ
ման համար: Այդ ժամանակ
Նյուտոնի գրքի տպագրությու
նը ֆինանսավորվել է հայտ
նի աստղագետ Է. Հալլեն, որի
համար ակադեմիան նրան
նվիրել է ձկնաբանությանը
նվիրված չվաճառվող գրքի
50 օրինակ: Հայտնի չէ, թե
Հալլեն ինչպես է վարվել այդ
գրքերի հետ: Ռուսաստանում
պահվում է Նյուտոնի աշխա
տության երկու օրինակ, որոն
ցից մեկն անգլիացիները նվի
րել են ԽՍՀՄ գիտությունների
ակադեմիային 1943 թ.:
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ԳԻՏՈՒԹՅՈԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ
ԱՌԱՋՆԱԳԾԵՐՈՒՄ1


Ձեզ ենք ներկայացնում ժամանակակից նշանավոր գիտնականներից մի քանիսի

կարծիքները գիտության և տեխնիկայի որոշ հրատապ խնդիրների մասին:

ՕԼԵԳ ՄԱԿԱՐՈՎ

յան» համակարգով: Հաշվարկ
նե
րը ցույց են տա
լիս, որ դա
միանգամայն հնարավոր է:
3. Ֆոտոկատալիզի հա
մար նախատեսված նյութեր:

ԱՐՏԵՄ ՕՀԱՆՈՎ
Քիմիկոս, նոր նյութերի
համակարգչային դիզայնի
մասնագետ

ԴԵ ՌԵ ՎՍ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ
Չ Ո Ւ Ն Ե ՑՈ Ղ ԻՆՉ ՊԻՍԻ՞
Ն ՅՈ Ւ ԹԵՐ ԵՆՔ
ԱԿՆ Կ ԱԼ ՈՒՄ ՄՈՏ
ԱՊ ԱԳԱ ՅՈՒՄ
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1. Գերհաղորդիչներ: Իրա
կան հույս է ծագել, որ կստեղծ
վեն նյութեր, որոնք պահպա
նում են զրոյական դիմադ
րությունն անգամ սենյակային
և ավելի բարձր ջերմաստի
ճանների և ճնշման պայման
ներում: Դրանց որոնման հար
ցում հանգուցային դեր են խա
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ղալու հաշվարկները. օրինակ՝
H3S[-70 0C] արտակարգ բարձր
ջերմաստիճանային
գերհա
ղորդիչը նախ տեսականորեն
կանխագուշակել են չինացի
գիտնականները՝ իմ առաջար
կած եղանակի օգնությամբ, և
միայն հետո այն սինթեզվել է:
Սենյակային գերհաղորդիչնե
րի հայտնությունը կառաջաց
1
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նի հեղափոխություն, իսկ ցան
կացած հեղափոխության հե
տևանքներն անկանխատեսելի
են:
2.
Ջերմաէլեկտրիկները
նյութեր են, որոնք ջերմությու
նը վերածում են էլեկտրակա
նության: Արդեն այսօր դրանք
գոյություն ունեն, սակայն ցածր
ՕԳԳ-ի պատճառով դրանք
ունեն սահմանափակ կիրա
ռություն: Եթե հաջողվի գոնե
երկու անգամ մեծացնել արդ
յունավետությունը, ապա կբա
ցահայտվեն բացարձակ նոր
հեռանկարներ՝ ջերմաէլեկտ
րիկները կարող են ամբարել
ավտոմեքենաների և ինքնա
թիռների ավելորդ ջերմութ
յունը և ապահովել հագուստը
«կլիմայական վերահսկողութ

Լույսի ազդեցությամբ դրանք
անցնում են գրգռված վիճակ և
կարող են արագացնել այնպի
սի ռեակցիաներ, ինչպիսիք են,
օրինակ, ջրի ճեղքումը՝ ջրած
նի առաջացմամբ կամ «ար
հեստական բենզինի» սինթե
զը ջրից և ածխաթթու գազից:
Հետևանքները պարզ են՝ հե
ղափոխություն էներգետիկայի
ոլորտում:
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4. Նոր մագնիսներ: Գրեթե
բոլոր լավ մագնիսները ներա
ռում են թան
կար
ժեք և բ
արդ
արդյունաբերվող հազվագյուտ
հողային տարրեր: Այս հան
գամանքից ցանկալի է ազատ
վել, և մոտ ապագայում այդ

արդյունավետությունը (արդ
յոք հնարավո՞ր է, թե՞ ոչ՝ դեռևս
կասկածներ կան), ապա կա
րող ենք ստեղծել շարժիչների
սկզբունքորեն նոր տեսակներ:

րը ձևավորող նոր վերացա
կան տեսությունների ստեղծ
ման գործում: Ավելին՝ սա տեղի
է ունենում արդեն այսօր: Եթե
գիտությունը հետագայում ևս
զարգանա այսօրվա արագութ
յամբ, ապա ամենամոտ ապա
գայում մենք կսահմանենք նոր
պատկերացում
ն եր ատոմի մի
ջուկի և քիմիական տարրերի՝
նյութական աշխարհի կառուցո
ղական մասնիկների գոյության
սահմանների և հատկություն
ների մասին:

ՅՈՒՐԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Ֆիզիկոս, մի քանի գերծանր
տարրերի գյուտի համահեղինակ

ԱՐԴՅՈ Ք ԿԱ ՐԵԼԻ՞
Է ԱԿ Ն Կ Ա ԼԵԼ,
ՈՐ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ
Գ ԵՐ Ծ ԱՆ Ր ՏԱ ՐՐԵՐՆ
Ի Ր Ե Ն Ց ԱՐ ՏԱՍՈՎՈՐ
ՀԱՏԿ Ո Ւ Թ ՅՈ ՒՆՆԵՐՈՎ
ԿԻ Ր ԱՌՈՒ ԹՅՈՒՆ
Կ Գ ՏՆ Ե Ն ԱՌՕՐՅԱ ՅՈՒՄ
 եմ կար
Չ
ծում, որ դա տե
ղի
ունենա, համենայն դեպս տե
սանելի ապագայում: Դրա փո
խարեն գերծանր տարրերը մեծ
արձագանք կունենան ուղեղնե
րում, բնության կառուցվածքի
վերաբերյալ մեր գիտելիքնե

ԵՎԳԵՆԻ ԿԱՍՊԵՐՍԿԻ
Ծրագրավորող, §Կասպերսկի
լաբորատորիայի¦ հիմնադիր եվ
գլխավոր տնօրեն

ԻՆՉ ՊԻՍԻ՞ ՏԵՍՔ ԵՆ
ՈՒՆԵՆԱ ԼՈՒ Ա ՊԱ ԳԱ Յ Ի
ՎԻՐՈՒ ՍՆԵՐԸ
ԵՎ Դ ՐԱ ՆՑ ԻՑ
ՊԱ Շ Տ ՊԱ ՆՎԵԼՈՒ
Հ Ա Մ Ա ԿԱ ՐԳ ԵՐԸ
Ապագայի վիրուսներն ունե
նալու են բազմագործառնական

բարդ կառուցվածք և վարակելու
են ոչ միայն սովորական համա
կարգիչներն ու բջջային հեռա
խոսները: Դրանք թափանցելու
են նաև իրերի համացանց, գրո
հելու են «խելացի» ամենատար
բեր սարքեր՝ «խելացի» տներ,
«խելացի»
ավտոմեքենաներ,
«խելացի» ամեն բան: Դրանք
ստեղծողներն ավելի եռանդուն
են օգտագործելու նոր տեխնո
լոգիաները, օրինակ՝ մեքենայա
կան ուսուցման ոլորտը:
Չեմ բացառում, որ այսօր ար
դեն ավանդական դարձած կի
բերհանցագործներին,
որոնք
գումար կորզելու նպատակով
կոտրում
են
համացանցա
յին բանկեր՝ գողանալով կամ
ծածկագրելով անհատական և
խմբային տվյալներ, կավելա
նան նորերը, որոնց նպատակն
են լինելու արդյունաբերական
համակարգերը և պետական,
այդ թվում՝ պաշտպանական
տեղեկատվական ենթակառուց
վածքները: Իմ կարծիքով, սա է
ամենամեծ սպառնալիքը, որն
արդեն սկսում է դրսևորվել:
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խնդիրը կարող է լուծվել: Եթե
հաջողվի նաև բարձրացնել

63

ԳԻՏՈՒԹՅՈԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ

ՄԻՔԱՅԵԼ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Ավիակոնստրուկտոր, Մոսկվայի
ավիացիոն ինստիտուտի
ռեկտոր, ղեկավարել է §ՍՈՒԽՈՅ¦
փորձակոնստրուկտորական
բյուրոն եվ Ռուսաստանի
ինքնաթիռաշինության §ՄԻԳ¦
միավորումը

ԱՐԴՅՈ Ք ՄՈՏ Ա ԿԱ
ՏԱՍԸ ՏԱ ՐԻՆԵՐԻ
Ը Ն Թ ԱՑՔՈՒՄ ՄԵՆՔ
Թ ՌՉԵԼՈ՞Ւ ԵՆՔ
ԳԵՐ ՁԱՅՆ Ա ՅԻՆ ԿԱ Մ
ՀԻ ՊԵ Ր ՁԱՅՆԱ ՅԻՆ
Ի Ն ՔՆ ԱԹԻ ՌՆԵՐՈՎ, ԵՎ
Ի Ն ՉՊ ԵՍ Է ՓՈԽ ՎԵԼՈՒ
ԱՅԴ Ժ ԱՄԱ ՆԱ Կ
ՕԴԱԳՆ ԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
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 ոտակա 10 տարիների ըն
Մ
թացքում չենք թռչելու: Շուրջ 30
տարի առաջ օդագնացությու
նը դիտարկվում էր այսպիսի
այլընտրանք՝ մեծ հեռավո
րությունների համար նախա
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տեսված հարմարավետ մինչ
ձայնային ինքնաթիռներ կամ
գերձայնային ջեթեր (պետա
կան հիմ
ն արկների կամ առևտ
րային կազմակերպություննե
րի պաշտոնատար անձանց
տեղափոխող ինքնաթիռներ):
Այդ ժամանակ «Սուխոյ» ըն
կերությունը քննարկում էր
Gulfstream Aerospace Corpora
tion-ի հետ բիզնես դասի գեր

ձայնային
ինքնաթիռների
ստեղծման
տարբերակներ:
Հաղթել էր նվազագույն ռիսկե
րի հայեցակարգը: Այսօր գեր
ձայնային մեքենայի ստեղծումը
կախ
ված է մի շարք հար
ցե
րի
հաջող լուծումից. ամե նաշա
հավետ արագությամբ թռչող
գերձայնային
ինքնաթիռի
շարժիչի ստեղծում, ձայնային
հարվածի խնդրի լուծում, սին
թետիկ տեսողության արմա
տավորում և նախագծի տնտե
սական արդյունավետության
հաշվարկ:
Աշխարհում հաստատվել է
Airbus-ի և Boeing-ի մենաշնորհ:
Ավելորդ ռիսկից խուսափելու
նպատակով նորարարություն
ների ներդրման խթանները
պակասել են: Գոյություն ունի

մա՝ ինքնաթիռ, որի շարժիչնե
րը թևերի տակ են, ևայն իշխե
լու է մոտակա տասնամյակում:
Օդանավի սարքավորում
ների գործառույթներն ավելի
արագ են փոփոխվում: Ինք
նաթիռները համաշխարհային
տեղեկատվական համակարգի
մաս են կազ
մում և 
կա
րող են
աշխարհին «նայել» ուրիշ ինք
նաթիռների «աչքերով»: Ար
հեստական բանականության
շնորհիվ շուտով ինքնաթիռում
կլինի տեխնիկան վերահսկող
միայն մեկ օ
դա
չու: Ա
ճում է
օդագնացությունում
օգտա
գործվող
էլեկտրաէներգիա
յի քանակը: Այսպես կոչված,
ավելի էլեկտրական ինքնաթի
ռի հայեցակարգը դառնալու է
օդագնացության զարգացման

աերոդինամիկական մի սխե

կարևոր գործոն:

Թարգմանիչ՝ Մելինե Սարգսյան
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