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Եթե թվարկենք հայ ժողովրդի բարեկամներին, ապա ամենից առաջ
պետք է գրենք մեծն նորվեգացու՝ նշանավոր բևեռախույզ, քաղաքականհասարակական ականավոր գործիչ, Խաղաղության Նոբել յան մրցա
նակի դափնեկիր Ֆրիտյոֆ Նանսենի անունը: Նանսենի մարդասիրական
գործունեության նվաճումները վերադարձրին Առաջին աշխարհամարտի
արհավիրքներին զոհ դարձած հազարավոր ռազմագերիների, սովի
ճիրաններում հայտնվածների, գաղթական ու անօթևան մարդկանց
ապրելու հույսը:
Նանսենյան հռչակված անձնագրերով Եղեռնից մազապուրծ 320
հազար հայեր կարողացան նոր օջախներ ստեղծել Եվրոպայում:

Ø³ñß³É ´³Õñ³ÙÛ³Ý 24 ¹,
ÐÇÙÝ³ñ³ñ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ß»Ýù, 9-ñ¹ Ñ³ñÏ,
Ð»é.՝ 52 38 30, ý³ùë՝ 56 80 68
e-mail: journal@sci.am
§¶ÇïáõÃÛ³Ý
³ßË³ñÑáõÙ¦
·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ
Ñ³Ý¹»ëÁ ëï»ÕÍí»É ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÐÐ ¶²²
Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùµ:
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ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽԻՂՃԸ. ՖՐԻՏՅՈՖ ՆԱՆՍԵՆ
ՖԵԼԻՔՍ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

ÊÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý՝

Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ í»ñ³ïåáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ
ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:
Ø»çµ»ñáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³Ý¹»ëÇÝ ÑÕáõÙÁ å³ñ
ï³¹Çñ ¿: ÊÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï ã¿, áñ Ñ³Ù³
Ï³ñÍÇù ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï: ÊÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ å³
ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ ·áí³½¹³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ՆԿԱՐԻՉԸ. ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Մարդ և աշխարհ փոխհարաբերություններում գեղանկարիչ
Մարտիրոս Բադալ յանի համար չկա անջրպետ, հակադիր կողմերի
հակամարտություն: Նա աշխարհի մեջ է և իր մեջ կրում է բազում աշ
խարհներ: Դրանք իր թեմաներն են: Արվեստագետը ճիգեր չի գոր
ծադրում մոտիվներ փնտրելիս, դրանք նրա համար ամենուր են.
տեսարան, մարդ, հասարակ առարկա, հիշողություն, երազանք, հոգե
վիճակ, տրամադրություն, անցորդ, արտասանված խոսք, երաժշտություն
և այլն:

Ադամյան Կ., Աղալով յան Լ., Այվազ յան Ս. (ՌԴ), Աֆրիկյան
Է., Բրուտյան Գ., Գալստյան Հ., Եսայան Ս. (ԱՄՆ),
Թավադյան Լ., Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ.,
Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ê., Համբարձումյան Ս., Հովհաննիսյան Լ.,
Ղազարյան Հ., Մար
տիրոսյան Բ.(ՌԴ), Մելքոնյան Ա.,
Ներսիսյան Ա., Շահինյան Ա., Շուքուրյան Ս., Ջրբաշյան Ռ.,
Սեդրակյան Դ., êÇÙáÝÛ³Ý ².

îå³ù³Ý³ÏÁ՝
500 ûñÇÝ³Ï:
Ì³í³ÉÁ՝
64 ¿ç:
¶ÇÝÁ՝	å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ:
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ԳԵՆԵՐԱԼ-ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆ
ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Գեներալ-լեյտենանտ Թովմաս Նազարբեկյանը այն հազվագյուտ
զինվորականներից է, որ մասնակցել է մի քանի պատերազմների, նրա
զորավարական տաղանդը դրսևորվել է հատկապես 1918 թ. ռուսթուրքական պատերազմներում, հայ-ադրբեջանական (չհայտարարված),
հայ-թուրքական, հայ-թուրքական (քեմալական) պատերազմներում:
Խորհրդային տարիներին անհարկի մոռացության մատնվեց նաև Թ.
Նազարբեկյանը: Հայաստանի անկախացումից հետո շատ-շատերի հետ
վերականգնվեց նաև անվանի զորավարի անունը: ՀՀ պաշտպանության
նախարարությունը նրա անունով սահմանեց մեդալ, իսկ Երևանի
թաղամասերից մեկը կոչվեց Թ. Նազարբեկյանի անունով:
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ՌԱԲԻՆԴՐԱՆԱԹ ԹԱԳՈՐԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԸ
ՍԵՐԳԵՅ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ
Երբ Ռաբինդրանաթ Թագորը հրաժեշտ է տվել Վենետիկի
միաբաններին, Ոսկետետրում հին հնդկերենով (սանսկրիտ) իր անունը
գրելուց հետո, հնչել է մեծն փիլիսոփայի հեղինակավոր խոսքը. §... մենք
զանազան ճյուղեր ենք այն խոշոր ծառին՝ որ է Արիական ցեղը, արիւնը
որ կը հոսի ձեր երակներուն մեջ՝ մեր արիւնն է¦:
Մեկնելուց հետո միայն միաբանության հայրերը թարգմանչից
իմացան Թագորի շուրթերից հնչած հետևյալ խոսքերը. §Միայն Ս.
Ղազար տեսնելու համար կարժե Իտալիա գալ¦:
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ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԱԼԻՔՆԵՐ. ՀԱՐՅՈՒՐ ՏԱՐՎԱ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՄ ՍԱՀԱՐՅԱՆ, ԱՆԵՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Այս տարվա փետրվարի 16-ին, հատուկ հրավիրված հանդիպման
ժամանակ, որին ներկա էին մեծ թվով լրագրողներ և գիտնականներ,
LIGO (Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)
նախագծի գիտական խոսնակը հայտարարեց՝ §Տիկնայք և պարոնայք,
մենք գրանցել ենք գրավիտացիոն ալիքներ։ Մենք դա արեցինք¦։ Դա
կատարվեց Ալբերտ Այնշտայնի`գրավիտացիայի ռելատիվիստական
տեսության ստեղծումից և գրավիտացիոն ալիքների գոյության տեսա
կան կանխագուշակումից հարյուր տարի անց։
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ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԵՎ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ՎԱՐՔԱԳԾՈՎ
ԾԱՌԵՐ ՈՒ ԹՓԵՐ

ԺԻՐԱՅՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԳԱՏՐՉՅԱՆ
Հրապարակման հեղինակները շարունակում են իրենց զարմանալի
պատմությունները հետաքրքրաշարժ և տարօրինակ վարքագծով
ծառերի և թփերի մասին:

54

ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ,
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ՕԼԵԳ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Արհեստական նեյրոնային ցանցերի կամ պարզապես նեյրոնային
ցանցերի (ՆՑ) տեսությունը 1943 թվին ստեղծել են Մակ-Կալոկը և Պիտսը՝
որպես մաթեմատիկական ալգորիթմների բազմություն, որի նպատակը
գլխուղեղի կենսաբանական գործընթացների ուսումնասիրումը և
նեյրոցանցային արհեստական բանականության ստեղծումն է:
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ԱՐՎԵՍՏ

ՆԿԱՐԻՉԸ.
ՄԱՐՏԻՐՈՍ
ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ԱՐՄԵՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Արվեստաբան

Ա

մեն ինչ սկսվեց տարիներ առաջ:
Սկսվեց այն ժամանակ, երբ ծնվեց
ու նայեց աշխարհին, և աշխարհը
նրան խորթ չթվաց, այլ դար
ձավ իրե
նը, և
նա սիրեց այդ աշխարհը: Մանուկ հասակից
Մարտիրոս Բադալյանը ընդունեց աշխարհը
և իրեն տեսավ նրա մեջ: Եվ այն ամենը, ինչ
տեսնում ենք այսօր վաստակավոր նկարչի
գործերում, արդեն նախապատրաստված և
կանխորոշված էր Երևանից հեռու, Գարդմա
նա աշ
խար
հի Բա
նանց գյու
ղում: Նրա ար
վեստի հիմքը դրվեց այն տասներկու տարի
ների ընթացքում, որ նկարիչն անցկացրեց
հայրենի գյուղում: Մասնագիտական կրթու
թյունն ամրապնդեց նրա բնածին ձիրքը: Հե
տագայում զարմացավ այդ նույն աշխարհի
վրա, երբեմն զայրացավ, տրտմեց, սակայն
միշտ սիրեց այն և իրեն իր երկրի տեր հա
մարեց: Սա է Մարտիրոս Բադալյան մարդու
ուժը, այստեղից է բխում նրա ասելիքն աշ
խարհին: Եվ այդ ասելիքն իր հոգատարու
թյունն է, անտարբեր լինելու անկարողությու
նը, սերը նույնիսկ ամենահասարակ թվացող
բաների նկատմամբ: Մ. Բադալյանի համար
անկարևորը դառնում է կարևոր, աննշմա
րելին՝ նշմարելի: Եվ երբեմն մերժելով այ
սօրվա կյանքի պայմանական կանոնները՝
նա ան
կաշ
կանդ արա
րում է, իրեն հու
զող
խնդիրները որոնում ժամանակի ու պատ
մության շերտերում՝ անկաշկանդ, որովհետև
2

¶ÆîàôÂÚ²Ü

ազնիվ է իր մոտեցումն երում, ազնվությունը նրա համար
հավատ է, բնական սկզբունք: Երբեք, որևէ հարցում նա
մարդահաճո չէ, բայց առկա է հասկանալի լինելու ցան
կությունը:
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Մարդ և աշխարհ փոխհարա
բերություններում Մ. Բադալյանի
համար չկա անջրպետ, հակա
դիր կողմերի հակամարտություն
չկա: Նա աշխարհի մեջ է և իր
մեջ կրում է բա
զում աշ
խարհ
ներ: Դրանք իր թե
մա
ներն են:
Արվեստագետը ճիգեր չի գոր
ծադրում մոտիվ
ն եր փնտրելիս,
դրանք նրա համար ամենուր են.
տեսարան, հասարակ առարկա,
հիշողություն, երազանք, հոգե
վիճակ, տրամադրություն, ան
ծանոթ անցորդ, արտասանված
խոսք, երաժշ
տու
թյուն և այլն...
Թեմաների ու զգացողություն
ների նման առատությունը հան
գիստ չի տալիս նկարչին, և նա
շարունակում է ու շարունակում
արարել. կանգ առնելու, բավա
րարվելու մասին խոսք լինել չի
կարող՝ աշխարհը բազմազան է,
բազմաբնույթ և անվերջանալի:
Ահա, այսպես նա զրուցում է իր
թեմաներով նույն այդ աշխար
հի հետ՝ մարդկանց հրավիրե
լով այդ զրույցին իր գործերով,
որոնք գեղանկարից անցան
կոլաժային բնույթի ստեղծա
գործությունների, ձեռք բերե
ցին պոպ-արթի դրսևորում
ն եր,
դարձան քանդակներ, գործեր,
որոնք հետագայում անպայման
կփոխակերպվեն ձևով, բայց

Մայրիկ (Ջոկոնդա)

կպահպանեն խոր բովանդա
կություն, այն, ինչ նրա ասելիքն
է:
Ինչ է հայրենիքը: Սպառիչ
պատասխան չունեցող հարց:
Մարտիրոսի համար այն հայ
մայրն է, որը նույ
նաց
վում է
խաչքարի հետ: Հայուհու՝ մեծ
մոր կնճիռներով խազագրված
դեմքն է, նրա բազմաչարչար
ձեռ
քե
րը: Այդ դեմ
քերն ու ձեռ
քերն այնքան հարազատ են,
այն
քան մոտ իրենց զգա
յա
կանով, որ յուրաքանչյուր դի
տող հայ ճա
նա
չում է իրեն,
իր արմատները, պատմության

§Տատ, Պապ¦
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քառուղիներում իր դրվագը,
անցյալից իր հոգու կանչը, գե
ներում ծվարած հիշողությունը:
Գերիշխող գծով այդ դիման
կարները վկաներն են անցյա
լի, հիշեցնում են պատմության
և հաղթանակի մասին, իրենց
իսկ գոյությամբ փաստում են
արմատների մասին, ուստի
ուղեկցում են դեպի ապագա:
Այդ դեմքերից և ձեռքերից է
արվեստագետը ուժ առնում և
ոգևորվում, շարունակում առա
ջանալ ու առաջանալ:
Երևակայականի և իրակա
նի վարպետ շաղախով ար
վեստագետը դիտողին տրա
մադրում
է
ընկալելու
իր
մտածում
ն երը:
Գուցե
խայ
տաբղետ թվան, որովհետև իմ
պուլսիվ է հեղինակը: Սակայն
դրանք համակարգված են նրա
հոգում: Զգացմունքային ելև
էջ
նե
րը նրան մղում են կի
րա
ռելու տարբեր տեխնիկաներ:
Իսկ Բադալյանի տեխնիկա
կան միջոցները բազմաբնույթ
են և նկարչին հնարավորու
թյուն են ընձեռում դրսևորե
լու իր մտքերն ու գա
ղա
փար
ները: Հասունանում է պահը,
երբ կտավի հարթությունը և
վրձինն այլևս չեն բավարարում
մտահղացում
ն երին ձև տա

Ականատեսները

²ÞÊ²ðÐàôØ

¹3. 2016

3

ԱՐՎԵՍՏ

Հայուհի

լուն, և նա սկսում է օգտագոր
ծել տարբեր նյութեր: Կոլաժա
յին այս մոտեցումը հնարավոր
դարձրեց, որ անհանգիստ նե
րաշխարհ ունեցող վարպետն
արտացոլի իր ապրում
ն երը:
Մտահաղացումն իրականացնե
լու համար արդեն անհրաժեշտ
էին ոչ միայն պատրանքներ,
այլև իսկական խորություններ
ու ծավալներ, որոնք ստեղծում
են միջավայր և տրամադրու
թյուն: Ամենաանհավական իրե
րով, դրանց կապակցությամբ,
նաև գեղանկարի ու քանդակի
օգտագործմամբ
Մարտիրոսը
հասնում է իր, այսպես կոչված,
կոլաժներին: Այսպես կոչված,
որովհետև դրանք ավելի շատ
այդ ամբողջի համադրությունն
են: Այդ
պես է այ
սօր նա ար
տահայտվում: Այս ազնիվ հա
յը արևմտյան արտահայտչա
ձևերով, ազգային հնչերանգով
ստեղ
ծում է իր շար
քե
րը՝ ինք
նադիմանկարների, ջութակնե
րի, մեր մեծերի ձեռքերի և այլն:

Սա
համաշխարհայնացման
ազգօգուտ դրսևորում
ն երից է:
Աշխարհից վերցրածը վերա
դարձնում է աշխարհին, բայց
ավելացնելով իրենը՝ սեփական
ապրումով, նյարդով ու զգա
ցումով:

Իսկ ինչն է բնո
րոշ Մար
տի
րոս Բադալյանի արվեստին:
Գույ
նի առու
մով դժվար է մի
անշանակ բնութագրել: Փո
փոխական է լավ իմաստով,
քանզի իրեն կաղապարների

Սիմֆոնիա N
4
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Արամ Խաչատրյան

մեջ ոչ զգում և ոչ էլ պահում է,
բայց այդ բազ
մաբ
նույթ դրսև
որում
ն երում պահպանում է
իր հիմ
նա
կա
նը, այն, ինչն ան
վերապահորեն պատկանում է
մի
այն իրեն: Այս
տեղ նա նաև
համարձակ է: Չի վարանում

Մայրիկ

դուրս գալ դասական արվես
տի կանոններից, անկաշկանդ
հասնում է պատճառաբանված
և հիմ
ն ավորված ձևափոխում
ների, անսպասելի լուծում
ն երի:
Եվ ինչպես ինքն է ասում՝ նույ
նիսկ սու
գը կա
րող է սպի
տա
Սիմֆոնիա (շարժում շարքից)

Արևի խավարում 1915 թ.
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կով պատկերել և՝ հակառակը:
Գեղագետ է Մ. Բադալյանը,
ինչպես յուրաքանչյուր նկա
րիչ: Բայց նա նաև քա
ղա
քա
ցի
է: Քաղաքացիական դիրքորո
շումը յուրօրինակ ինքնազգա
ցողությամբ է արտացոլվում
նկարչի գործերում: Նա իրեն
տեր է հա
մա
րում իր երկ
րին,
իր մի
ջա
վայ
րին: Տերն է իր
շրջապատի ոչ միայն լավի, այ
լև վա
տի, նաև հոգ
սե
րի ու չի
վարանում ցույց տալ դատա
պարտելին և ուշադրություն
հրա
վի
րել դրա վրա: Եվ նրա
ստեղծած շարքերում առանձ
նանում է այդ քաղաքացիակա
նը:
5
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Անշուշտ, յուրաքանչյուր ար
վեստագետի ողջ ստեղծագոր
ծությունը կարելի է համարել
նրա ինքնադիմանկարը: Բայց
Բադալյանն ունի ինքնադի
մանկարների մի ամբողջ շարք,
որտեղ դիտողը, հանձին հե
ղինակի, տեսնում է հենց ինքն
իրեն: Պատկերաշարում տար
բեր հոգեվիճակներ են՝ ուրա
խություն, հիացմունք, զար
մանք ու ափսոսանք, հոգու
ցավ, ուժ, ան
գամ գրո
տեսկ և
այլն: Այս բազ
մա
թիվ, տար
բեր
ինքնադիմանկարները
սոսկ Մարտիրոսներ չեն, սրանք
6

մենք ենք՝ բո
լորս, բայց նկա
րիչը մարդկային ապրում
ն երն
ու զգացում
ն երը մարմ
ն ավորել
է իր տես
քով ու դեմ
քով: Ինք
նամեծարման նշույլ անգամ
չկա այս գործերում: Չափա
զանց պարզ ու ազ
նիվ է նկա
րիչը, այլապես հնարավոր չէին
լինի այս անկեղծ դրսևորում
ները: Նշենք, որ ինքնադիման
կարի այս շարքը այլաբանորեն
կարելի է կոչել Կարոտ կամ
Դոն Քիշոտ, որովհետև դիման
կարները պատկերում են մար
դու տար
բեր հոգեվիճակներ և
նկարիչը այդ ամենը դիտողին
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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ցուցադրում է ինքն իրեն պատ
կերելով:
Ազնվությունն առաջնային է
Մարտիրոս Բադալյանի արվես
տում: Իր հոգում նա փայփայում
է մանկական երազանքներն ու
անուրջները և չի մոռացել այն
հեքիաթային աշխարհը, որով
պարուրված է յուրաքանչյուր
մանկություն: Նկարիչն այսօր
էլ երազում է, ենթագիտակցա
կան հիշողությունից վեր հա
նում իր երա
զան
քը ու... կա
ռու
ցում է քա
ղաք՝ իր մտքե
րի
և երազանքների քաղաքը, իսկ
ամենակարևորը՝ բարի քաղաք:

Æ ¸ºä

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ*

Հավան ակ ան ութ յունն եր ի
տեսությունը մաթեմատիկայի
համեմատաբար երիտասարդ
բաժին է, որն ուսում
ն ասի
րում է պատահական երևույթ
ների
օրինաչափությունները:
Այն առաջացել է որպես մոլա
խաղերի տեսություն ստեղծե
լու փորձ: Պատահական երև
ույթների ուսում
ն ասիրությունն
սկսվել է զառախաղում ստաց
ված արդյունքի հաշվարկից
և խաղացողների միջև խա
ղագումարն արդար բաշխելու
խնդիրներից: Թեև այդ խնդիր
ները հանդիպում են դեռևս XIII
դ. ձեռագրերում, այդ թեմային
վերաբերող առաջին ուսում
նասիրությունը կատարվել է
1526 թ.: Դա իտա
լա
ցի մա
թե
մատիկոս Ջերոլամո Կարդանո
յի «Գիրք զառախաղի մասին»
աշխատությունն է, որը լույս է
տեսել 1663 թ.:
Որպես գիտություն՝ հա
վանականությունների
տե
1

սությունն
սկզբնավորվել
է
ֆրանսիացի
գիտնականներ
Բլեզ Պաս
կա
լի և Պի
եռ Ֆեր
մայի նամակագրությունում և
կրկին զառախաղի հետ կապ
ված խնդիրների կապակցու
թյամբ: Դա տե
ղի է ու
նե
ցել
1654 թ. հոկտեմբերի 28-ին: Այդ
օրը Պասկալը նամակում շա

րադ
րել է ոչ մի
այն առա
ջարկ
վող խնդիրների լուծում
ն եր, այլ
նաև իր բացահայտած օրինա
չափությունները և հայտնել է
Ֆերմային մաթեմատիկայի նոր
ճյուղի՝ պատահական, անո
րոշ երևույթների վերաբերյալ
ուսմունքի ծննդյան մասին՝
անվանելով այն հավանակա
նությունների տեսություն կամ
պատահականության
մաթե
մատիկա: Ըստ Պասկալի՝ պա
տահականությունն այն թիվն
է, որը բնութագրում է մեզ հե
տաքրքրող
իրադարձության
հնարավորության
աստիճա
նը: Համաձայն հավանականու
թյան դասական սահմանման՝
այդ թիվը հավասար է ուսում
նասիրվող
իրադարձությա
նը նպաստող փորձարկում
ն ե
րի արդյունքների թվի և բոլոր
հնարավոր արդյուքնների թվի
հարաբերությանը, և կամայա
կան պատահական իրադար
ձության համար ընկած է 0-ի և
1-ի միջև:

«Наука и жизнь», N 1, 2014.
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ԵՎՐՈՊԱՅԻ
ԽԻՂՃԸ.
ՖՐԻՏՅՈՖ
ՆԱՆՍԵՆ

ՖԵԼԻՔՍ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

Հայաստանի Ֆրիտյոֆ Նանսեն
հիմնադրամի նախագահ

(ծննդյան 155-ամյակի
առթիվ)

Ֆ

րիտյոֆ
Նանսենը
ծնվել է 1861 թ.
հոկտեմբերի 10-ին
ներ
կայիս Օսլոյի մոտ գտնվող
Ստուրե Ֆրյոեն դաստակեր
տում:
1880 թ. ավարտել է դպրոցը:
Եվ ընդամենը երկու տարի
անց՝ 1882-ին նավարկության է
մեկնել «Վիկինգ» նավով:
Կրթությունը շարունակելու
նպա
տա
կով 1886-ին մեկնել է
Գերմանիա և Իտալիա:
1888 թ. պաշտպանել է դոկ
տո
րական
դիսերտացիա
և
նույն թվականին ուղևորվել
Գրեն
լանդիա: Մեկ տարի անց՝
1889-ին, վերադարձել է Գրեն
լանդիայից և ամուս
նա
ցել է
օպերային հայտնի երգչուհի
Եվա Սարսի հետ:
Գրենլանդական ուղևորութ
յան արգասիքը եղավ 1890-ին
Նանսենի հրատարակած «Դա
հուկներով՝
Գրենլանդիայով
մեկ» գիրքը:
1893-ին ծն
վել է դուստ
րը՝
Լիվը:
1893-1896 թթ. «Ֆրամ» նա
վով ուղևորություն է կատարել
դեպի Հյուսիսային բևեռ: Այդ
իրադարձությունը
շրջադար
8

ձային էր ոչ միայն Նորվեգիայի
պատմության, այլ ամբողջ աշ
խարհի, գիտության և հատկա
պես՝ բևեռագիտության ու օվ
կիանոսագիտության համար:
«Ֆրամ»-ով կատարած գի
տարշավի հանրամատչելի և
գեղարվեստական նկարագրու
թյունը
Նանսենը
տվել
է
«Ֆրամ»-ը Բևեռային ծովում»
երկհատոր աշխատությունում,
որը հրա
տա
րակել է 1897 թ.:
«Այդ գրքով Նանսենն իրեն
դրսևորեց որպես հիանալի ար
ձա
կագիր, շատ մեծ ազդե
ցություն ունեցավ բևեռային
հետազոտողների
հաջորդ
սերն
դի վրա: Բառիս իսկական
իմաս
տով,
այն
դարձավ
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բևեռային ճանապարհորդների
սեղա
նի
գիրքը,
նրանով
սովորեցին այնպիսի բևեռա
գետ
ներ, ինչպիսիք են Ռ.
Ամունդ
սենը, Հ. Սվերդրուպը և
ուրիշներ: Որքա՜ն պատանիներ,
կարդալով այս գիրքը, երազել
էր կատարել այնպիսի սխրա
գործություններ, որ իրագործեց
Նանսենը: Եվ քանի-քանիսին
նա, իրոք, վարակեց խանդա
վառությամբ ու արիությամբ՝
մղե
լով
Արկտիկայի
դեմ
պայքարի»,- գրում է Վ. Վիզեն
ռուսերեն գրքի առաջաբանում:
1897 թ. Նանսենը դասա
խո
սութ
յուններով հանդես է եկել
ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտա
նիա
յում: Նույն թվականին նրան
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շնորհվել է կենդանաբանու
թյան պրոֆեսորի կոչում:
1902
թ.
Քրիստիանիա
յում (այժմ՝ Օսլո) հիմ
նադր
վեց
Կենտրոնական օվկիանոսագի
տական լաբորատորիան, որը
գլխավորում էր Նանսենը: Իր
աշխատանքներով նա մեծ ազ
դեցություն ունեցավ օվկիա
նոսագիտության զարգացման
վրա:
1905
թվականից
սկսած,
հա
կա
ռակ իր կամ
քի և նա
խասիրությունների, Նանսենը
նետվեց քաղաքական կյան
քի հորձանուտը: Հոր կյան
քի այս շրջա
նը կա
րև
որ տեղ
է զբա
ղեց
նում նրա դստեր՝
Լիվ Նանսեն Հեոյերի գրքում:
«Նանսենին քաղաքական գոր
ծիչ դարձրին ժամանակն ու
հանգամանքները:
Նա
ին
քը կգերադասեր ամբողջովին
զբաղվել գիտական գործունե
ու
թյամբ, և ամե
նև
ին էլ փա
ռասիրական ձգտում
ն երը չէին,
որ նրան ստիպեցին գործուն
պայքար մղել Նորվեգիայի և
Շվեդիայի միջև եղած ունիան
լուծարելու, ապա անկախ Նոր
վեգիայի առաջին Սահմանադ
րությունը ստեղծելու համար:

Դեռ երիտասարդ տարի
ներից նա խորապես համակ
րում էր իր երկրի և ժողովրդի
անկախության պայքարի գա
ղա
փա
րը և մար
դու մեջ ամե
նից շատ գնահատելով ակտիվ
գործունեության ունակությու
նը՝ մտա
ծում էր, որ առան
ձին
անհատի գործնական ներդրու
մը նշանակալի է ողջ ժողովր
դի հա
մար, քա
նի որ օգ
նում է
ժողովրդի
ինքնագիտակցու
թյան ամրապնդմանը և բարձ
րացնում Նորվեգիայի հեղինա
կությունը մյուս ժողովուրդների
աչքում»,- գրում է նա:
Նորվեգիայի և Շվեդիա
յի միջև գործող միության լու
ծարման պահին Նանսենը նոր
վեգական
կառավարության
խոսափողն էր միջազգային
ասպարեզում...
Եվրոպական
տարբեր թերթերի համար գրած
հոդվածներում նա պարզաբա
նում էր Նորվեգիայի քաղա
քականությունը: Նանսենի ազ
դեցությունն այնքան հզոր էր,
որ Լոնդոնում Շվեդիայի դես
պանորդը ստիպված էր նշել.
«Նանսենի անունն Անգլիայում
ավելի ազդեցիկ է, քան ամբողջ
Շվեդիայինը»։
1906-1908 թթ. Նանսենը եղել

Ֆրիտյոֆ Նանսեն

է Նորվեգիայի արտակարգ
և
լիա
զոր
դեսպանը
Մեծ
Բրիտանիայում:
Ֆրիտյոֆ
Նանսենի
հա
մար ծանր հար
ված էր կնոջ՝
Եվայի մահը: Դա տեղի ունե
ցավ 1907-ին՝ այն ժա
մա
նակ,
երբ հաշվ
ված օրեր էին մնա
ցել Նանսենի վերադարձին՝
Լոնդոնից, որտեղ նա հաջո
ղությամբ ավարտել էր դիվա
նագիտական առաքելությունը
և պատրաստվում էր վերա
դառնալ Նորվեգիա: «Հայրիկն
այդպես էլ լիովին ուշքի չեկավ
այդ հարվածից։ Այդ օրվանից

Նանսենի հուշապատի մոտ. Քերոլայն Քոքս և Ֆելիքս Բախչինյան
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հետո նա շատ փոխվեց»,գրում է Լիվ Նանսենն իր գրքի
առաջաբանում։
1908-ին Նանսենը դարձել է
Քրիստիանիայի համալսարանի
օվկիանոսագիտության պրոֆե
սոր:
1909-1912 թթ. նա հե
տա
զո
տական երթեր է ձեռնարկել
դեպի Ատլանտյան օվկիանոս:
Իսկ 1913-ին ուղևորու
թյուն է
կատարել դեպի Սիբիր և Ռու
սաստան: 1914-ին Գիտահետա
զոտական ուղերթ է կատարել
դեպի Ազորյան կղզիներ:
1917-1918 թթ. Վաշինգտոնի
բանակցություններում Նանսե
նը ստանձնել է նորվեգական
պատվիրակության ղեկավարի
կարևորագույն պարտականու
թյունը:
1919-ին Նանսենը ամուսնա
ցել է Սիգրուն Մունտեի հետ:
Անուրանալի են նրա ներդ
րում
ն երը՝ հանուն սեփական
երկրի անկախության ու ազա
տության, որի ճանապարհին
հաղթահարելով
բազմաթիվ
խոչընդոտներ` նա կարողա
ցավ խորանալ սոցիալական,
տնտեսական,
քաղաքական
խնդիրների մեջ և գալ ճիշտ ու
արդյունավետ եզրահանգում
նե
րի: Իսկ որ
քան հա
րուստ էր
նրա ներաշխարհը, որից դուրս
էին հոր
դում ոչ մի
այն նկա
րե
լու և գրելու ստեղծագործա
կան շնորհները, այլև կյանքի
ու բնության գեղեցկություն
ների զարմանալի ընկալու
նակությունը: Եզակի էին նաև
ընտանեկան ավանդական սո
վորությունները
զարգացող
ժամանակակից հասարակար
գի ապրելակերպի հետ զու
գակցելու՝ Ֆրիտյոֆ Նանսենի
կարողությունները. նա իր նե
րաշխարհի քնարականությունը
համատեղում էր հաշվարկված
կարգուկանոնով ապրողի, սի
րող ամուս
նու և հրա
շա
լի հոր
անհատականության հետ:
10

1920-1922 թթ. Նանսենը Ազ
գերի լիգայում նորվեգական
պատվիրակության անդամն էր
և փախստականների ու ռազ
մագերիների հարցերով գլխա
վոր հարձնակատարը:
1922 թ. Ֆ. Նանսենն արժա
նացել է խաղաղության Նոբել
յան մրցանակի:
1924 թ. եղել է «Աերոարտիկ»
միջազգային ընկերության նա
խագահ:
1925 թ. ճանապարհորդել է
Հայաստանում, Ուկրաինայում,
Ռուսաստանում:
1926-ին Սենտ-Էնդրյու հա
մալսարանում արժանացել է
դոկտորի պատվավոր կոչման:
1927 թ. հրատարակել է
«Հայաստանով» («Խաբված ժո
ղովուրդ») գիրքը:
1928 և 1929 թթ. դասախո
սություններով հանդես է եկել
ԱՄՆ-ում:
Ֆրիտյոֆ Նանսենը մահացել
է 1930 թ. մա
յի
սի 13-ին, Օսլո
յում:
Անգլիական թերթերից մեկը
մեծ մարդասերի մահվան առ
թիվ գրել է. «Նան
սե
նին ծնեց
Նորվեգիան, սակայն կորցրեց
ողջ աշխարհը»:
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«Մերձավորին սիրելը միակ
ռեալ հնարավոր քաղաքակա
նու
թյունն է»,– պնդում, հոր
դո
րում, համոզում էր Ֆրիտյոֆ
Նանսենն իր մարդասիրական
ողջ առաքելության ընթացքում:
Որտե՞ղ էր այդ զգացողության
ակունքը և սառցաբեկորնե
րում աշխարհճանաչողություն
փնտրող գիտնականի կրծքա
վանդակում ինչպես էր այդ
պես
բոցկլտում
զարկվածի
ու զրկվա
ծի նկատ
մամբ նրա
սե
րը, դժվար է ասել, բայց
ազդակները նրա հետ գու
ցե թե գործել էին՝ սկսած նրա
ծննդյան օրվանից:
Ֆրիտյոֆ Նանսենի մար
դասիրական գործունեության
նվաճում
ն երը
վերադարձրին
հազարավոր ռազմագերիների,
սովի ճիրաններում հայտնված
ների, գաղթական ու անօթևան
մարդկանց ապրելու հույսը:
Նանսենյան
անձնագրե
րով Եղեռնից մազապուրծ երեք
հարյուր քսան հազար հայեր
իրենց ծխացող վերքերով կա
րողացան նոր օջախներ ստեղ
ծել: Հայոց արհավիրքից հետո
կենսապես գոյատևելու համար
իբրև հույսի շող էր ճառագում
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Ֆրիտյոֆ Նանսեն

մեծ նորվեգացու մարդասիրա
կան գործունեությունը: Քաղա
քականության և բարոյականու
թյան հաշտեցման փորձերին
գնա
ցող այդ շո
ղը հա
ճախ էր
ստվերվում
խաբեապատիր
իրականությամբ, բայց անդրդ
վելի էր կամուրջներն իր հետև
ից այրող համառ եվրոպացին:
Մարդ
կա
յին միտքն ու հո
գին երևի թե անզոր են պատ
կերացնելու այն ապրում
ն երը,
որ ունեցել է Ֆրիտյոֆ Նանսե
նը, երբ Գյումրիի որբանոցում
էր: Ահա նա, պատ
կեր
ված լու
սանկարում, հույսի սպիտակ
շողի նման է ապուրամաննե
րի կողքերով շարված երեխա
նե
րի մեջ: Ո՞վ գի
տե՝ ինչ
պի
սի ծան
րու
թյուն էր զգում իր՝
առաջ թեքված ուսերի վրա նա
այդ պա
հին: Ո՞վ գի
տե՝ ժպի
տը դեմ
քի վրա հա
զիվ պա
հե
լու հետ որ
քան ալե
կոծ
ված էր
նրա հոգին, որպեսզի հետո,
իբրև զայրույթ, պարզվեր մեծ
տերությունների ներկայացու
ցիչներին:
«1924 թ. Ազգերի Լիգայի
Ասամբլեան խնդրեց Նանսենին
երկարացնել փախստականնե
րի հարցերով իր աշխատան
քի ժամ
կ ետը՝ Հայ ժողովրդին
օգնելու նպատակով: Նանսե
նը տվեց այդ խնդրի լուծ
ման
մանրամասն պլանը: Սակայն
լուծումը տրվել էր հայերի մի
փոքր խմբի համար միայն: Նրա
հիմ
ն ական պլանը երբեք չի
րագործվեց շատ երկրներում
ցրված մեծ թվով հա
յե
րի հա

մար: Այս միտ
քը մին
չև մահ
հանգիստ չտվեց Նանսենին:
Կան մի քանի պատճառներ,
թե ինչու Նանսենը չհաջողեց
մի հար
ցում, որ այն
քան հո
գե
հարազատ էր նրան: Անհնա
րին էր պլանի իրագործման
համար անհրաժեշտ դրամա
կան միջոցների հայթայթումը:
Նրան նաև շատ քննա
դա
տե
ցին Խորհրդային Հայաստան
փախստականների հայրենա
դարձման վերաբերյալ պլանի
համար:
«Նանսենը հենվում էր հայ
րենադարձված փախստական
ների անվտանգության վերա
բերյալ Ստալինի երաշխիքների
վրա, բայց դրանք եր
բեք չի
րագործվեցին: Շատ հայրենա
դարձված հայեր Ստալինի վայ
րագ քաղաքական զտման զոհը
դարձան»,– գրում է Բյորն Էգ
գեն:
Նանսենն իր մարդասիրա
կան գործունեության բարձրա
կե
տում էր, երբ հու
սա
խաբ լի
նելով Ազգերի Լիգայից ու մեծ
պետություններից՝ իր առաջա
ցած տարիքում էլ տևական ճա
նապարհորդություն է կատա
րում ամերիկյան քաղաքներով,
որպեսզի իր դասախոսություն
ներով
միջոցներ
հայթայթի
օթև
ա
նից ու սննդից զրկված
հայ գաղթականների համար:
Հանուն մեկ մանկան առջև
դրվե
լիք մեկ ափ
սե ապու
րի՝ նա ու
ներ նաև իր ամե
նա
վերջին միջոցը, երբ փակված
էին նրանց համար օգնություն
ստանալու բոլոր ճանապարհ
ները: Նրա ամենավերջին մի
ջոցն իր լայ
նեզր գլխարկն էր,
որով Մեծ Մարդասերը հանգա
նակություն էր անում փողոցնե
րում:
Սարդարապատի անապա
տում գաղթականների համար
կենսապայմաններ ստեղծելու
առաքելությամբ՝ 1925-ին Հա
յաստան եկած Նանսենը հի
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Նանսենյան անձնագիր

ա
ցած էր հայ ժո
ղովր
դի ազ
նիվ ու բարոյական կերպարով:
Ամա
ռա
յին մի օր (1925 թ.) նա
մասնակցում է Շիրակի ջրանց
քի բացման համաժողովրդա
կան տոնախմբությանը: Չբա
վարարվելով լուսանկարչական
սարքն անընդհատ չխկացնե
լուց՝ Գթասրտության Ռահվի
րան ժամանակն է համարում
կրկին հա
նե
լու գլխից իր լայ
նեզր գլխար
կը, բայց այս ան
գամ
ջրանցքում
աղմուկով
հորդացող ջրերի մեջ նետե
լու հա
մար: Հե
տո, երբ գրում
էր Հայաստանին նվիրված իր
«Խաբված ժողովուրդ» գիր
քը, նշում է, որ դա «մեծ օր էր,
քան
զի ավարտ
վել էր մի այն
պիսի գործ, որը երջանկություն
կպարգևեր հազարավոր նոր
օջախների...»:
«Ֆրիտյոֆ Նանսենի սերտ
համագործակցությունը խորհր
դային ռուսների հետ նրան
դարձրեց թշնամական արշավի
զրպարտության և հոգեբանա
կան պատերազմի եզրույթով
արտահայտած՝
ապատեղե
կատվական գրոհի զոհը,- նշում
է Բյորն Էգգեն և ապա ավելաց
նում,- 1921 թ. օգոստոսին Լենի
նը Նանսենի կոմիտեի՝ Վոլգայի
ավազանի սովյալներին օգ
11
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նություն ցուցաբերելու աշխա
տանքը մեկնաբանել է որպես
հակահեղափոխական գործու
նեության կազմակերպում: Այն
տեղ նշված է, որ Նանսենը ոչն
չացրել է Լենինի սկսած գործի
արդյունքները: Լենինը պա
հանջում էր, որ Նանսենի կոմի
տեն լուծարվի, որը փաստորեն
հաստատվեց օգոստոսի 27-ի
Քաղբյուրոյի նիստում, իսկ կո
միտեի ռուս անդամ
ն երը ձեր
բակալվեցին և ուղարկվեցին
Արխանգելսկ՝ Գուլագ Արշիպե
լագի ճամբարը» (Բյորն Էգգե,
«Ֆրիտյոֆ Նանսենի պայքարը
հանուն մարդու իրավունքների
և մարդկային արժանապատ
վության», էջ 11 - 12):
Նանսենի հավատարիմ ըն
կեր և օգ
նա
կան, նրա կեն
սագիր Ֆիլիպ Նոյել Բեյքերը
նկատել է, որ «այն ամենի մեծ
մա
սը, որ այ
սօր տե
ղի է ու
նենում Միավորված Ազգերի
Կազմակերպությունում, բխում
է Նանսենի գաղափարներից»
(նշված աշխ., էջ 17):
Կարծում ենք՝ սխալված չենք
լինի նշելու, որ Ազգերի Լիգայի
գլխավոր
հանձնակատարի
գաղափարներից են բխում նաև
Եվրախորհրդում տեղի ունեցող
շատ իրադարձություններ:
«Ճշմարիտ եվրոպացի»: Այս
անունով բազմիցս են բնորո
շել Ֆրիտյոֆ Նանսենին: Այն,
որ աշխարհագրական այդ տա
րածքի բնակիչն էր նա, ինքնին
պարզ է, բայց այն, որ բացառիկ
այդ անձնավորությունը բացա
ռիկ ձևով իր մեջ խտացնում էր
Եվրոպայի գաղափարը, գալիս
է՝ ապա
ցու
ցե
լու մեկ այլ բան:
Այն, որ մարդկային հոգին տի
եզերքի հյուլեն է այնպես, ինչ
պես կաթիլն օվկիանոսի:
«Ֆրամի» դրեյֆը 19-րդ և
20-րդ դարերի սահմանագլխին
մեծ օվկիանոս էր հանել Եվրո
պայի կաթիլը` Ֆրիտյոֆ Նան
սենի պարզ ու զուլալ ոգին:
12

Ֆրիտյոֆ Նանսեն. քանդակագործ`
Տարիել Հակոբյան

Պայքարի մեջ չընկճվելու
նանսենյան համարձակ ոգուն
նրա հայրենիքում ծանոթ էին
դե
ռևս «Ֆրամ»-ով կատարած
արշավից տարիներ առաջ, երբ
նա «Վիկինգ» նավով գնում էր
նվաճելու Գրելանդիան: Մա
մուլում ներկայացվող սենսա
ցիոն լուրը Նանսենին որակում
էր իբրև կամավոր ինքնաս
պա
նի: Մերժ
վում էին աջակ
ցության բոլոր խնդրանքները:
Իսկապես, համառ եվրոպա
ցի: Արշավախմբի վերադար
ձի հանդիսավոր օրվա մասին
հիացմունքը չի զսպում նաև
նրա կենսագիրը. «Նանսենն
այն վիկինգն էր, որը հեռավոր
անցյալի սագաները կապում
էր երեկ
վա սա
գա
յի հետ, գե
րանների լաստառաքի սագայի
հետ, որն իր լույսը արձակում է
ուղիղ ջրվեժի առջև...»:
Ֆրիտյոֆ Նանսենի մարդ
կային կերպարը հարգանքի և
ակնածանքի խոր զգացում
ն ե
րի է մղում ոչ միայն իր նկատ
մամբ:
Մարդու
նկատմամբ,
ընդհանրապես: Մարդն անսահ
մանափակ հնարավորություն
ներ ու կարողություններ ունի
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և յուրաքանչյուր քայլ` դրանց
բացահայտում
ն երի ճանապար
հին, հրճվան
քով է լցնում ոչ
միայն բացահայտողի սիրտը:
Արդյո՞ք ինքնաբերաբար էր հա
ջողվում Ֆրիտյոֆ Նանսենին
ամե
նը, ին
չին նա հաս
նում էր
համառ կամքի ուժի, նրբա
գույն հոգու, այլև արտաքինի
շնորհիվ: Այդ գործոնները, ան
շուշտ, կա
յին, բայց կար նաև,
թերևս, ամենակարևորը՝ պայ
քարով առաջանալու, հաղթա
նակի համար ոգին անկոտրում
պահելու խորհուրդը. «...Այրե՛ք
ձեր թողած նավերը, քանդե՛ք
ձեր հետևում կամուրջները:
Միայն այդ դեպքում ձեզ և ձեր
ուղեկիցների համար այլ ելք չի
մնա, քան մի
այն առաջ շարժ
վե
լը...»: Այսպես էր կարդում
նա իր դասախոսություններն
արշավից շատ տարիներ անց:
Նման ձևով հաղթողը տուն
է վերադառնում: Սա է նանսե
նյան թե՛ տրամաբանությունը,
թե՛ փիլիսոփայությունը:
Այսօր Ֆրիտյոֆ Նանսենը
տո՛ւն է վե
րա
դար
ձել: Ու դար
ձյալ հիշեցնում է մեզ, որ նույ
նիսկ
երբ
գթասրտությունը
բարձրացված է կառավարա
կան ու քաղաքական մակար
դակի, չմոռանանք, որ դա նրա
նման մեծ մարդասեր - անհատ
ների սիրո պտուղն է՝ կախված
կյանքի ծառի ճյուղերից: Գալով
մոլորակի վրա եղած գթասր
տության ու մարդասիրության
ամենամեծ օրինակին՝ իր նուրբ
ու մանրիկ ոտքերով աղքա
տաց աղքատների դռներին
հուշիկ-հուշիկ մոտեցող Մայր
Թերեզային, վկայենք վերջի
նիս խոսքերի ճշմարտությունը՝
օրինակ ունենալով Ֆրիտյոֆ
Նանսենի կյանքն ու գործունե
ությունը: Այդ ճշմարտությու
նը հետևյալն է. «Սիրո պտուղը
Ծառայությունն է, Ծառայության
պտուղը՝ Խաղաղությունը»:

Æ ¸ºä

ՄՈՌԱՑՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՆ*

Մենք բո
լորս եր
բեմն ինչ-որ
բան մո
ռա
նում ենք կամ կորց
նում, բայց մեր շրջա
պա
տում
կան մար
դիկ, որոնք չա
փա
զանց մոռացկոտ են: Բոննի
համալսարանի ծագում
ն աբան
ները պնդում են, որ այդ մարդ
կանց օրգանիզմում դոֆամի նի
ռեցեպտորի DRD2 գենը նորմալ
տարբերակի համեմատությամբ
փոքր-ինչ փո
փոխ
ված է. այդ

կան պատասխաններ են տվել
այն հարցվողները, որոնք ունեն
տիմի ն պարունակող գեն: Ծա
գում
ն աբանները խորհուրդ են
տա
լիս այդ մարդ
կանց հաշտ
վել ճակատագրի հետ (ԴՆԹ-ի
դեմ ոչինչ անել հնարավոր չէ),
և ավելի լայնորեն կիրառել մո
ռացկոտության դեմ պայքարի
կենցաղային եղանակներ: Օրի
նակ՝ բանալիները պահել մի

գենի ԴՆԹ-ի հաջորդականու
թյունում ցիտոզինի փոխարեն
առկա է տիմի ն:
Հետազոտողները
DRD2-ի
փորձանմուշներ են վերցրել
500 տղամարդկանցից ու կա
նան
ցից և խնդրել են նրանց
լրացնել հարցաթերթիկ, որում
առ
կա էին «Ար
դյոք դուք հա
ճա՞խ եք մոռանում անուններ,
հասցեներ,
նախատեսված
անելիք, կորցնում բանալիներ
ու այլ մանր իրեր» կամ «Արդյոք
հե՞շտ է շե
ղել ձեր ու
շադ
րու
թյունը» կարգի հարցեր: Պարզ
վել է, որ ամե
նից շատ դրա

ևնույն տեղում, կատարել հի
շեցման գրառում
ն եր, կազմել
յուրաքանչյուր օրվա գործերի
ծրագիր, խանութ գնալիս գրել
գնում
ն երի ցուցակ, իսկ հասցե
ները գրանցել բջջային հեռա
խոսի հիշողության մեջ:

*

Եղանակը չի ազդում տրա
մադ
րու
թյան վրա, պնդում են
Մաաստրիխտի
(Նիդերլանդ
ներ)
համալսարանի
հոգե
բանները՝ մի քանի տարի շա
րունակ օրեցօր հետևելով 14
հազար կամավորների տրա
մադրությանը: Նրանց բաժանել
են հարցաթերթիկներ, որտեղ
պետք էր ամեն օր գնա
հա
տել
տրամադրությունը: Պարզվել է,
որ ո՛չ ջերմաստիճանի տատա
նում
նե
րը, ո՛չ արևի լույ
սը կամ
ամպամածությունը, ո՛չ անձրևը
կամ պայծառ եղանակն էական
ազդեցություն չեն գործում մեր
տրամադրության վրա: Համե
նայն դեպս, հոլանդացիների
հարցում պատկերը հենց այս
պիսին է:

«Наука и жизнь», N 12, 2010

«Наука и жизнь», N 7, 2014.
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ՊԱՏՄ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԳԵՆԵՐԱԼԼԵՅՏԵՆԱՆՏ
ԹՈՎՄԱՍ
ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆ

պատմական գիտությունների
դոկտոր
Գիտական հետազոտությունների
ոլորտը`Արևմտյան Հայաստանը
XIX դարի վերջերից մինչև XX դարի
սկզբները, Հայոց ռազմարվեստի
պատմություն, Հայաստանի
ոստիկանության պատմություն

Գ

Թովմաս Նազարբեկյան

14
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եներալ-լեյտենանտ Թովմաս Հով
հան
նեսի Նազարբեկյանը (Ֆոմա
Իվան Նազարբե
կով, 1855-1931),
այն հազվադեպ զինվորականներից է, որ
մասնակցել է մի քանի պատերազմ
ն երի՝ 18771878 թթ. ռուս-թուրքական, 1904-1905 թթ. ռուսճապոնա
կան, 1914-1918 թթ. Առաջին համաշ
խարհայինին 1918 թ. փե
տրվար-հունիսի
հայ-թուրքա
կան, 1918 թ. դեկտեմբերին հայվրա
ցական պատերազմներին, 1919-1920
թթ. հայ-ադրբեջանական (թաթարական)
չհայտարարված, 1920 թ. աշ
նանը հայթուրքական (քեմալական) պատերազմ
ն երին:
Թ. Նազարբեկյանի հուշերը գրվել
են 1928-1929 թթ. (ռուսերեն): Նա օգ
տագործել է ոչ միայն իր մոտ պահ
պան
ված փաստաթղթերը, որոնց մի մասը
խորհրդային իշխանությունների կողմից,
նրա ձերբակալվելուց հետո, կորել էին,
այլև նամակագրական կապ է ունեցել
իր մարտական ընկերների՝ գենե
րալներ
Հովհաննես Հախվերդյանի և Մ. Սի
լիկյանի
հետ, որոնք իրենց հեր
թին օգնել են Թ.
Նազարբեկյանին ճշտել այս կամ գոր
ծողության մանրամասները, լրացրել փաս

տերով այս կամ այն դեպքերն ու իրադ
արձությունները:
1914-1918 թթ. Թ. Նա
զար
բե
կյանն ակա
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նա
տես է եղել հա
յու
թյան ող
բերգությանը՝
ցեղասպա
նությանը:
Նրա
հրամանով
կատարվել են թուրք-քրդա
կան գազանությունների հե
տևանքների
լուսանկարներ:
Թ. Նազարբեկյանն հուշերում
ներկայացրել է իր սպաների
զեկուցագրերը, որոնք ամենայն
մանրամասնությամբ նկարա
գրել են օսմանյան իշխանու
թյունների կողմից հայերի դեմ
իրականացված զանգվածային
կոտորածները:
1914-1916 թթ. մղված մար
տական գործողությունների ըն
թացքում գեներալը բազմիցս
առնչվել է հայ կամավորական
խմբերի և նրանց հրամանա
տարների հետ: Նա հատկապես
առանձնացնում է Դրոյի (Դրաս
տամատ Կանայան) կամավո
րա
կան II խում
բը, որին գե
նե
րալ Մ. Սիլիկյանը խորհրդային
տարիներին գրած նամակում
հետևյալ գնահատականն է
տվել՝ «Դրոյի դրուժինան` դա
փառահեղ դրուժինա է, Հայաս
տանի հպարտությունն ու գե
ղեց
կու
թյունն է»: Թ. Նազար
բեկյանի հրամանատարության
ներքո կռվել է Անդրանիկի

Հովհաննես Հախվերդյան

Հայկական I կա
մավորական
խումբը: Գեներալը այն եզակի
հրամանատարներից էր, որի
հեղինակությունն ընդունում էր
Անդրանիկը:
Իր հուշերում գեներալը ան
հիմն է հա
մա
րում հայ կա
մա
վորների վերաբերյալ եղած
ամբաստանությունները:
Նա
հերքում է Կովկասի փոխարքա
և Կովկասյան բանակի գլխա
վոր հրամանատար Ն. Ռոմա
նովի ժամանակ տարածվող
ստահոդ տեղեկությունները, թե
իբր հայերը իրականացրել են
մահմեդականների
զանգվա
ծային կոտորածներ:
Նազարբեկյանն իր հուշերի
հիմ
նա
կան մա
սը սկս
ում է շա
րադ
րել 1914 թ. հու
նի
սի 28-ից
հետո, երբ Սարաևոյում տեղի
է ունենում ավստրիական գա
հաժառանգ Ֆրանց Ֆերդինան
դի սպանությունը: Մարտական
պատրաստականության է բեր
վում նաև Կովկասյան ռազմա
կան օկրուգը (ԿՌՕ): Կովկասից
ռուս-ավստրիական ռազմաճա
կատ է տեղափոխվում առկա
ուժերի երկու երրորդը: Այդ զո
րամասերի թվում էր ռուսական
բանակի ամենահին` Էրիվա
նյան 13-րդ լեյբ-գվարդիական
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Դրաստամատ Կանայան

գունդը:
1914 թ. հոկտեմբերի 16-ի
լույս 17-ի գիշերը գերմա
նա-թուրքական ռազմանավե
րը հրետակոծեցին ռուսական
սևծովյան Սևաստոպոլ, Նո
վոռոսիյսկ և Թեոդոսիա քա
ղաքները: Ի պատասխան այդ
ծովահենային
հարձակման,
1914 թ. հոկտեմբերի 20-ին
Ռուսաստանը, ապա Մեծ Բրի
տանիան և Ֆրանսիան պա
տերազմ հայտարարեցին Օս
մանյան կայսրությանը:
Նման պայմաններում Թ.
Նազարբեկյանը զեկուցագիր է
ներկայացնում Կովկասյան բա
նակի շտաբի պետ, գեներալ
Նիկոլայ Յուդենիչին` գործող
բանակում ծառայելու համար,
որն անմիջապես բավարար
վում է:
1914 թ. հոկտեմբերի 16-ին
Թ. Նազարբեկյանը նշանակ
վում է Կով
կա
սյան II հրաձ
գա
յին բրիգադի հրամանատար:
Զորամասը գործելու էր Հյու
սիսային
Պարսկաստանում
տեղակայված
«Ադրբեջանա
կան» (անվանումը ստացել է
իրանական
Ատրպատականի
աղավաղված ձևից: Ռուսական
զորամասերը հաճախ կոչվում
15

ՊԱՏՄ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
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էին այն վայրի անունով, որտեղ
նրանք գործում էին) ջոկատի՝
Կովկասյան IV հեծելազորային
դիվիզիայի
կազմում,
որի
հրամանատարն էր գեներալ
Ֆեոդոր Չեռնոզուբովը:
Իր
հուշերում
գեներալը
անդրադարձել է հայ կամավո
րական խմբերի կազմավորմա
նը և հրամանատարներից մի
քանիսին: Թ. Նազարբեկյանը
նրանց որակում է որպես «սիր
ված ժողովրդական հերոսներ»:
1914 թ. նոյեմբերին Հյուսի
սային Պարսկաստանում վերո
հիշյալ ջոկատը զգալի հաջո
ղությունների է հասնում: Դա
հարկադրում է քրդական ցե
ղերին ուղիներ որոնել ռուսա
կան հրամանատարության հետ
համաձայնություն գալու և դի
մադրությունը դադարեցնելու
համար: Սակայն Սարիղամի
շի շրջա
նում սկսված թուր
քա
կան հարձակումը խանգարում
է դրան և Հյու
սի
սա
յին Պարս
կաստանում՝
Ատրպատակա
նում գտնվող ջոկատը հրաման
է ստանում նահանջել:
Ռուսական զորքերը Սարի
16

ղամիշի ճակատամարտում կա
րողանում են գլխովին ջախ
ջախել օսմանյան III բանակը և
փրկել Կովկասը:
Հուշերում Թ. Նազարբեկյա
նը հիշատակում է 1915 թ. ապ
րիլի 7-ին Վանում սկսված հա
յերի
ինքնապաշտպանական
մարտերը: Նա ընթերցողին
մանրամասն ներկայացնում է
հայերի դիմադրության պատ
ճառները, ընդգծելով, որ հիմ
նական պատճառը օսմանյան
իշխանությունների վարած հա
յաջինջ
քաղաքականությունն
էր:
1915 թ. մար
տա
կան գոր
ծողությունների շրջանում Թ.
Նազարբեկյանի վարած կռիվ
ներից ամենանշանավորը Դիլ
մանի
ճակատամարտն
էր:
Օսմանյան
հրամանատարու
թյունը, որն ուներ լրտեսական
լայն ցանց՝ ինչպես Հյուսիսային
Պարսկաստանում, այնպես էլ
ռուսական Ադրբեջանական ջո
կատի շտաբում, կարողացել էր
պարզել, որ Դիլման քաղաքում
և շրջակայքում ռուսները չու
նեն բավարար քանակությամբ
զորք, ուստի որոշում է նախա
ձեռնել հարձակում: Այդ նպա
տա
կով, 1915 թ. մար
տին Վա
նի նահանգից Պարսկաստան
ուղղվեց Խալիլ բեյի հրամանա
տա
րու
թյան տակ գտնվող Հա
վաքական 3-րդ դիվիզիան:
Գեներալ Ֆ. Չեռնոզուբովը
ապրիլի 16-ին Դիլմանի շրջան
է ուղարկում Կովկասյան II
հրաձգային բրիգադը գեներալ
Թ. Նազարբեկյանի հրամա
նատարությամբ: Նրա հրամա
նատարության ներքո կար ութ
գումարտակ, 12 հարյուրյակ և
12 թնդա
նոթ: II բրի
գա
դի դեմ
գործում էր Խալիլի 16 գումար
տակ, 2 հեծելավաշտ, 8 թնդա
նոթ, 12 գնդացիր և մոտ 6 հա
զար քրդեր:
1915 թ. ապ
րի
լի 15-ի լույս
16-ի գիշերը հակառակորդն
անցավ հարձակման և գրավեց
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Դիլմանը: Կովկասյան II հրաձ
գային բրիգադի զորամասերը
հայտնվեցին դժվարին կացու
թյան մեջ, քա
նի որ դե
ռևս ոչ
բո
լոր ու
ժերն էին տեղ հա
սել:
Գեներալ Թ. Նազարբեկյանը
հու
շա
գրում է. «Այդ ծանր րո
պեին ես նկատեցի առաջացող
մի ոչ մեծ զորամաս: Պարզվեց,
որ դա հայկական դրուժինայի
վաշտն էր Սում
բա
տի (Սմբատ
Բորոյան-Ռ. Ս.) գլխավորու
թյամբ, որը մեկ օր առաջ ու
ղարկվել էր Կարաթեփեի լեռ
նանցքը հետախուզության...»:
Թ. Նազարբեկյանի հրամանով
կամավորները դիրքեր գրավե
ցին Մուխանջիկ գյուղից հա
րավ-արևելք՝
դիմագրավելու
պաշտպանության ձախ թևի
օղակման
փորձ
կատարող
թշնա
մուն՝ թույլ չտա
լով նրան
անցնել թիկունքը: Գեներալը
գիտակցելով, որ ճակատամար
տի հաջողությունը կախված է
հայ ռազմիկների արիությու
նից, հրամայեց Սմբատին «մեռ
նել, բայց չնահանջել»:
«Դրուժիննիկները ստիպված
էին մի քա
նի ան
գամ ձեռ
նա
մարտի բռնվել հակառակորդի
հետ: Սումբատի (Սմբատ-Ռ. Ս.)
էներգիայի և անվեհերության
շնորհիվ, հակառակորդի բո
լոր սրընթաց հարձակում
ն երն
ապարդյուն անցան և դրանից
հետո հակառակորդը դադա
րեցրեց հարձակումը և նահան
ջեց»:
Ապրիլի 17-ի առավոտյան
ժամանեցին լրացուցիչ ստորա
բաժանում
ներ, այդ թվում Հայ
կա
կան I խմբի մյուս վաշ
տե
րը
Անդրանիկի հրամանատարու
թյամբ:
Ապրիլի 18-ի վաղ առավո
տյան ժամը 4-ին հակառա
կորդն անցավ հարձակման:
Թուրքական գրոհի գլխավոր
հարվածն ուղղված էր ռուսա
կան պաշտպանության կենտ
րոնին և ձախ թևին: Կենտրոնի
պաշտպանության ողջ ծանրու
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թյունն ըն
կած էր Հայ
կա
կան I
խմբի վրա: Ան
դրա
նիկն ան
ձամբ շրջում էր կամավորնե
րի դիրքերը, քաջալերում մար
տիկներին՝ «հիշեցնելով անոնց
պարտականությունները»:
Անհաջողության մատնվելով
կենտրոնում, թուրքերը հար
վածն ուղղում են ռուսական
պաշտպանության աջ թևին՝
նպատակ ունենալով անցնել
ռուսների թիկունքը:
Հակառակորդի գրոհը հետ
մղվեց, որից հետո Թ. Նազար
բեկյանն իր ուժերով անցավ
հակահարձակման: Իր հերթին
հարձակման տանելով մար
տիկներին՝ Անդրանիկը թուր
քերին դուրս է մղում Բարչիշլի
գյուղից, որով վերջնականա
պես ամրապնդվեց ռուսների
հաղթանակը: Մարտը դադա
րում է միայն գիշերը:
Ապրիլի 19-ին Թ. Նազար
բեկյանը հրամայում է սկսել
Խալիլի դիվիզիայի հետապն
դու
մը: Նույն օրը ստաց
վում է
Կովկասի փոխարքա Ի. Ի. Վո
րոնցով-Դաշկովի և գեներալ
Ֆ. Չեռնոզուբովի շնորհավո
րական հեռագիրը՝ ուղղված Թ.
Նազարբեկյանին, որով հայտն
վում էր, որ նա ներկայացվել է
Ս. Գեորգիի IV աստիճանի խա
չի պարգևատրման:
Ապրիլի 19-ին Ադրբեջանա
կան ջոկատի կազմում Կովկա
սյան II հրաձգային բրիգադը
շարժվում է Վանի ուղղությամբ:
Գեներալը ուրախությամբ ար
ձանագրում է, որ մայիսի 4-ին
Վանը ազատագրվում է թուրքքրդական շրջապատումից, որը
արդյունք էր հայ կամավորա
կան խմբե
րի և ռու
սա
կան ու
ժերի առաջխաղացման:
Թ. Նազարբեկյանը նաև
վկա
յում է այն ջերմ ըն
դու
նե
լության մասին, որ ցուցաբե
րում են Վանի բնակիչները
կամավորներին և ռուսական
զորքին: Գեներալը արձանա
գրում է, որ Ա. Մանուկյանը ռու

սական հրամանատարության
կողմից նշանակվում է Վանի
և ազատագրված գավառների
նահանգապետ: Թ. Նազար
բեկյ անը հպարտությամբ փաս
տում է. «Վանի պաշտպանու
թյու
նը ցույց տվեց, որ հա
յե
րը
աղքատիկ միջոցներով կարող
են հակահարված տալ ուժեղ
թշնամուն»:
Հունիսի 18-ին բրիգադը բա
նակում է Փանզ հայկական
գյուղում, իսկ հունիսի 21-ին
հասնում է Արճեշ: Գեներալի
վկայությամբ, ռուս զինվորնե
րին, որոնց թվում կա
յին նաև
կուբանցիներ, զարմացրել էին
տեղի գավառի հացահատիկի
բերքառատությունը, որը գերա
զանցում էր իրենցը:
Հունիսի 29-ի առավոտյան
ռուսական ուժերը անցնում են
հարձակման՝ նպատակ ունե
նալով թուրքերին դուրս մղել
Կոփից և գրավել Փուրխուս
գյուղը: Սակայն հարձակու
մը ավարտվում է անհաջողու
թյամբ, ռուսներն ունենում են
զգալի կորուստներ: Թուրքերը
ստանալով համալրում՝ անց
նում հարձակման: Ռուսական
հրամանատարության ձեռնար
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կած միջոցներն ավարտվում
են անհաջողությամբ, քանի որ
հակառակորդին հաջողվել էր
գրավել տեղանքին գերիշխող
բարձրունքները:
Հունիսի 30-ին Թ. Նազար
բեկյանը հրաման է ստանում
իր ուժերով շարժվել Լաթեր
գյու
ղ, իսկ հու
լի
սի 1-ին գրո
հել և գրա
վել Թոր
թոն գյու
ղը: Թշնամու ուժը գնահատ
վում էր մոտ երեք գումարտակ:
Փաստորեն, հարձակումը հղի
էր մեծ կորուստներով, ուս
տի Թ. Նազարբեկյանը որո
շում է օգտագործել իր գերա
զանցությունը
հրետանիում:
Հաջողությանը նպաստեց այն
հանգամանքը, որ մարտկոց
ներից մեկին հաջողվեց թևա
յին թնդանոթային կրակ բա
ցել, որը և որոշեց հարձակման
ելքը: Թուրքերը չկարողացան
դիմակայել և խուճապահար
փախուստի դիմեցին:
Նույն օրը գեներալ Պ. Օգա
նովսկին հրամայում է հունիսի
2-ի առա
վո
տյան V գնդի մեկ
գումարտակով և չորս լեռնային
թնդանոթներով
տեղակայվել
Կեկերլու գյուղում: Դա նշա
նա
կում էր թու
լաց
նել V գուն
դը: Թ. Նազարբեկյանը գտնում
17
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էր, որ հակառակորդը լրացու
ցիչ ուժեր ստանալով՝ անպայ
ման փորձելու է վերադարձնել
կորցրած դիրքերը, և գունդը
կհայտնվի դժվարին իրավի
ճակում: Սակայն, գեներալ Պ.
Օգանովսկին մնաց իր տեսա
կետին: Թ. Նազարբեկյանը
հրամայում է գնդապետ Դոկու
չաևին ամրացնել դիրքերը և
ուշադիր լինել, քանի որ հավա
նական է, որ գիշերը թուրքերը
կփորձեն անցնել հարձակման:
Ընդհանուր առմամբ հար
ձակումը ընթանում էր ըստ նա
խատեսված պլանի: Սակայն,
այդ նույն ժամանակ, թիկուն
քում՝ Թորթոնի կողմից լսվե
ցին հրետանային և հրացանա
յին կրակոցներ: Միաժամանակ
գեներալ Թ. Նազարբեկյ անի
ուժերի ուղղությամբ շարժվում
էին հակառակորդի մեծաքա
նակ ուժեր: Գեներալին պարզ
դար
ձավ, որ գնդա
պետ Դո
կուչաևը չի կարողացել զսպել
հակառակորդին, և այժմ թուր
քերը հարձակվում են Թորթոնի
կողմից: Իրավիճակը ծանր էր:
Երեք կողմից Թ. Նազարբեկյա
նի վրա էին ուղղ
վել թշնա
մու
մեծաքանակ ուժերը:
18

Գեներալի
վկայությամբ,
այդ ծանր պա
հին իրեն է մո
տենում Լաբինսկյան կազա
կային գնդի զորային ավագ
(փոխգնդապետ) Պյոտր Աբաշ
կինը և խնդրում թույլատրել
իր հեծելագնդով անցնել հար
ձակման, քանի որ տեղանքը
հարմար էր նման գործողու
թյուն կատարելու համար: Թ.
Նազարբեկյ անի խոստովանու
թյամբ՝ «Անկեղծորեն ասած, ես
շատ զարմացա այդպիսի նա
խաձեռնությունից, և իհարկե,
ուրախությամբ համաձայնվե
ցի»:
Կազակային
հեծելագնդի
սրընթաց և անսպասելի հար
ձակումը ցնցող ազդեցություն է
թողնում թուրքերի վրա, որոնք
սկսում են ան
կա
նոն նա
հան
ջել: Իր հեր
թին հար
ձակ
ման է
անցնում հետևակը: Գերվում են
հակառակորդի մոտ 300 զին
վոր և մի քանի սպա:
1915 թ. հուլիսի 8-ին Թ. Նա
զարբեկյանը ստանում է նա
հանջի հրաման: Հուլիսի 9-ին
նրա ջոկատը Քանաշիր գյու
ղից դուրս է գա
լիս և հաս
նում է Թափավանք: Ստացվում
էին տագնապալի լուրեր: Այս
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պես, Լաբինսկյան կազակային
գնդի հրամանատար, գնդա
պետ Ա. Նոս
կո
վը Մշո դաշ
տից
հայտնում էր, որ առաջանում
են թուրքական 12 գումար
տակ: Նահանջը կապված էր
մեծ դժվարության հետ, քանի
որ Մշո դաշտից գալիս էին մեծ
թվով փախստականներ, անհ
րաժեշտ էր ապահովել նրանց
անվտանգությունը:
1915 թ. հու
լի
սի 19-ի առ
կա ուժերով Թ. Նազարբեկյա
նը մտնում է Առ
նիս, որ
տե
ղից
դուրս է գա
լիս հու
լի
սի 20-ին՝
մեծ թվով փախստականների
հետ: Առնիսում գեներալը թող
նում է Կով
կա
սյան VII հրաձ
գային գնդի մեկ գումարտակ,
I և II հայկական խմբերը, Ներ
չինսկյան կազակային գունդը
և հրետանու մեկ մարտկոց՝
հրամայելով սպասել այնքան,
մին
չև որ անց
նեն վեր
ջին փա
խստականները Արճեշից և Վա
նից:
1915 թ. օգոս
տո
սի 20-ին
Կովկասյան
IV
բանակային
կորպուսի շտաբից ստացվում
է Կովկասյան բանակի գլխա
վոր հրա
մա
նա
տար Ի. Ի. Վո
րոնցով-Դաշկովի նամակը, ուր
հայտն
վում է, որ գե
նե
րալ Թ.
Նազարբեկյանը, որպես ռազ
մաճակատի առավել արժա
նավոր սպա, պարգևատրվել
է ֆրանսիական ռազմական
"Mռdaille militaire" մեդալով: Այն
սահմանվել է 1852 թ.: Իր նշա
նակությամբ մեդալը զիջում
է միայն «Պատվո լեգեոնի»
շքանշանին:
1915 թ. հոկտեմբերին Թ.
Նազարբեկյանի Կովկասյան II
հրաձգային բրիգադը վերա
կազմավորվում է Կովկասյան II
հրաձգային դիվիզիայի:
1915 թ. նոյեմբերի 29-ին
գեներալ Թ. Նազարբեկյանը
հրաման է ստանում անցնել
հարձակման: Կովկասյան IV
բանակային կորպուսի հրամա
նատար է նշանակվում գենե
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րալ Վլադիմիր դե Վիտտը:
1915 թ. դեկտեմբերի 19-ին
զորքերում ստացվում է Կով
կասյան
բանակի
Գլխավոր
հրամանատար Ն. Ռոմանովի
հրահանգը՝ աշխատել քրդե
րին գրավել իրենց կողմը և վե
րացնել հայերի ու քրդերի միջև
եղած թշնամությունը: Մինչդեռ
գեներալի համոզմամբ, դժվար
էր պատերազմական պայման
ներում և կարճ ժամանակա
հատվածում
իրականացնել
նման մտադրություն:
1916 թ. փետր
վա
րի 3-ին Թ.
Նազարբեկյանի դիվիզիան և
հայ կամավորները գրավում
են Մու
շը: Նույն օրը ռու
սա
կան
զորքերը գրավում են Էրզրու
մը: Էրզրումի զինվորական
պարետ է նշանակվում Կովկա
սյան II հրաձգային դիվիզիայի
VI գնդի հրամանատար, գնդա
պետ (հետագայում՝ գեներալ)
Մովսես Սիլիկյանը:
1916 թ. փետր
վա
րի 8-ին Թ.
Նազարբեկյանը մեկ գումար
տակ եր
կու թնդա
նո
թով
և
կազակային հարյուրակ է ու
ղարկում
Բիթլիսի
(Բաղեշ)
ուղղությամբ՝
կասեցնելու
քրդական հարձակում
ն երը: Հա
ջողվում է ջախջախել քրդերին
և զգալի կորուստներ պատ
ճառելով՝ փախուստի մատնել
նրանց:
Փետր
վա
րի 18-ի լույս 19-ի
գիշերը ռուսական զորքերը
գրավում են Բիթլիսը: Մուշից
Բիթլիս տանող ճանապար
հը անընդհատ ենթարկվում
էր քուրդ ցեղապետ Մուսա բե
կի ելուզակների հարձակում
ներին: Մուսա բեկին գեներա
լը որակում է որպես հայերի և
ընդհանրապես քրիստոնյանե
րի երդվյալ թշնամի: Քրդերի
զոհը հիմ
ն ականում դառնում
էին թիկունքային ստորաբա
ժանում
ն երի զինծառայողները:
Մի քանի անգամ ձեռնարկված
պատիժիչ
արշավախմբերը
որևէ էական ազդեցություն

չէին ունեցել:
Մուշում
և
շրջակայքում
գտնվող զորամասերը և զոր
քը գտնվում էին ծայ
րա
հեղ
ծանր պայմաններում՝ չէր բա
վարարում սննդամթերքը: Թ.
Նազարբեկյանի
խոստովա
նությամբ՝ ինքը չգիտեր, թե
ինչ անել, որ
պես
զի մարդ
կանց ապահովի սննդամթեր
քով: Այս հիմ
ն ահարցը լուծում
է հայ ազատագրական շարժ
ման նշանավոր գործիչ, ՀՅԴ
անդամ Ռոստոմը (Ստեփան
Զորյան), որը հանդիսանում
էր Համառուսաստանյան քա
ղաքների միության կովկասյան
բաժանմունքի լիազորը: Նա
խնդրում է գեներալին՝ իրեն
զինվորներ տրամադրել, որ
պեսզի լքված գյուղերում հա
ցահատիկ փնտրի: Թ. Նազար
բեկյանը համաձայնվում է մի
պայ
մա
նով, եթե գտնված հա
ցահատիկի կեսը տրվի զորքին:
Փոխադարձ համաձայնությունը
հնարավորություն է տալիս լու
ծել պարենի հիմ
ն ախնդիրը:
Մարտի սկզբներին ստաց
ված հետախուզական տեղե
կությունները վկայում են, որ
թուրքերը նախաձեռնում են
լայնածավալ հարձակում Բիթ
լիսի վրա: Թ. Նազարբեկյա
նը որո
շում է որ
պես օգ
նա
կան ուժ Բիթ
լիս ու
ղար
կել մեկ
գումարտակ և երկու լեռնա
յին թնդանոթ: Միաժամանակ
Մշո դաշտի բարձունքներում
հայտնվեցին քրդական զինված
խմբեր: Ռուսական ուժերը կա
րողանում են հետ մղել հակա
ռակորդի հարձակումը և անցել
հակահարձակման: Մարտերում
աչքի է ընկնում Հայկական I
խում
բը: Մար
տի 15-ին խմբին
հրամայվում է անցնել Բիթլիս՝
պաշտպանությունը ուժեղաց
նելու համար:
Մար
տի 26-ին թուրք-քրդա
կան հարձակումը շարունակ
վում է: Հակառակորդին հա
ջող
վում է ավե
լի ու ավե
լի
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խորանալ ռուսական պաշտ
պանության թևերի շրջանում:
Դրությունը դառնում էր սպառ
նալի: Գեներալ Թ. Նազար
բեկյանը պաշտպաններին ու
ղար
կում է իր եր
կու վեր
ջին
գումարտակները:
Ստեղծված
իրավիճակից
անհանգստա
ցած, մարտի 29-ին, գեներալն
ուղղվում է Բիթլիս: Ճանապար
հին հանդիպում են սասունցի
փախստականների՝ բացառա
պես կանանց ու երեխաների:
Նրանք քայ
լում էին պա
տա
ռոտված հագուստներով: Դա
խո
րա
պես հու
զում է Թ. Նա
զարբեկյանին:
Թ. Նազարբեկյանը ստա
նում է ուրախալի լուր՝ Բիթլիսը
կարողացել է դիմակայել շնոր
հիվ իր ու
ղար
կած երեք գու
մարտակների: Նրանց հաջող
վել է շրջապատել թուրքական
զորամասերից մեկին, ջախջա
խել և գերել մոտ 500 զինվոր և
սպա ու գնդացիրներ:
Մարտի
31-ին
կորպուսի
հրամանատարը և Թ. Նազար
բեկյանը հասնում են Բիթլիս:
Ապ
րի
լի 1-ին վեր
ջինս և Բիթ
լիսի ջոկատի հրամանատար,
գնդապետ Օբրազցովը ուսում
նասիրում են դիրքերը: Նույն
օրը Բիթ
լիս են գա
լիս օգ
նա
կան ու
ժեր, որոնց թվում էր
Հայկական III խումբը Համա
զասպի (Սրվանձտյանց) հրա
մանատարությամբ: Կովկասյան
կորպուսի հրամանատար, գե
ներալ դե Վիտտը գեներալ Թ.
Նազարբեկյանին նշանակում է
Բիթլիսի ջոկատի հրամանա
տար, հրամայելով պաշտպա
նել քաղաքը:
1917 թ. փետրվարյան հեղա
փոխությունից հետո, երբ ռու
սական Ժամանակավոր կա
ռավարությունը
թույլատրեց
հայերին կազմել սեփական
զինված ստորաբաժանում
ն եր
և պայմաններ ստեղծեց փախս
տականներին Արևմտյան Հա
յաստան վերադառնալու հա
19
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մար, Թ. Նազարբեկյանը նոր
եռանդով ձեռնամուխ եղավ
հայկական զինվորական կազ
մավորում
ն երի
ձևավորմանը:
Ցավոք, 1917 թ. հոկտեմբերյան
հեղաշրջումից հետո, երբ Կով
կասյան բանակը սկսեց զանգ
վածաբար լքել ռուս-թուրքական
ռազմաճակատը,
հայկական
ուժերը բավարար չէին ռազ
մաճակատը
պաշտպանելու
համար: 1918 թ. փետրվարին
օսմանյան բանակն անցնում է
հարձակման: Նոր կազմավոր
ված հայկական զինուժը հար
կադրված էր նահանջել: Նույ
նիսկ
նման
պայմաններում
հնարավոր եղավ հակահարված
տալ ոսո
խին: 1918 թ. մա
յիս
յան
հերոսամարտերի
ընթացքում
հայկական բանակը և աշխար
հազորային ստորաբաժանում
ները կարողացան վերջնական
կործանումից փրկել հայությա
նը՝ ջախջախելով թուրքերին
Սարդարապատի և Բաշ Ապա
րանի ճակատամարտերում: Այդ
հաղթանակներում իր լուման
ունի գեներալ Թ. Նազարբեկյա
նը: Ճակատամարտերի բովում
հռչակվեց Հայաստանի առաջին
Հանրապետությունը, որի զին
ված ուժերի կայացման ակունք

20

ներում, ի թիվս այլոց, կանգնած
էր գեներալ Թ. Նազարբեկյանը:
1919 թ. մար
տի 25-ին Թ.
Նազարբեկյանը
հանդիսացել
է ՀՀ Զինվորական խորհրդի
նախագահ, իսկ հուլիսի 15-ին
նրան շնորհվել է գեներալ-լեյ
տենանտի կոչում: Իրավիճա
կը փոխվում է Հայաստանում
խորհրդային
իշխանություն
հաստատվելուց հետո:
1921 թ. հուն
վա
րի 14-ին
Երևան է գալիս Համառուսաս
տանյան Արտակարգ հանձնա
ժողովի և XI Կարմիր բանակի
Հատուկ բաժնի ներկայացուցիչ
Գևորգ Աթարբեկովը (Աթար
բե
կյան): 1920 թ. հուն
վա
րի 20ին նրա պնդմամբ կազմ
վում
է նախ
կին ՀՀ բա
նա
կի հայ և
ռուս սպաների անվանացուցա
կը: Հունվարի 24-ին սպաները՝
ավելի քան հազար հոգի, որոնց
թվում գեներալ-լեյտենանտներ
Թ. Նազարբեկյ անը, Մովսես Սի
լիկյանը (Սիլիկով), գեներալմայոր Պողոս Բեկ-Փիրումյա
նը և ուրիշներ ձերբակալվում
և աքսորվում են: Սպաներին
հարկադրում են ոտքով Երևա
նից հասնել Դիլիջան, որտե
ղից նրանց գնացքով տեղափո
խում են Բա
քու: Նրան
ցից 500
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հոգու ուղարկում են Ռյազանի
համակենտրոնացման
ճամ
բար: Գեներալ Թ. Նազարբե
կյանին սկզբնապես տեղափո
խում են Մոսկ
վա՝ տխրահռ
չակ
Բուտիրյան բանտը, որտեղ նրա
առողջությունն ավելի է վա
տա
նում: Այս
տե
ղից նրան և մի
քանի սպաների ուղարկում են
Ռյազան:
Աքսորավայրից
վերադառ
նալուց հետո գեներալը հաս
տատվում է Թիֆլիսում: Նա
իր գոյությունը որոշ ժամա
նակ պահպանում է Մերձա
վոր Արևելքի ամերիկյան կո
միտեի կողմից տրվող մթերքի
հաշ
վին, սա
կայն 1929 թ. վեր
ջին, երբ ամերիկյան բարեգոր
ծական
կազմակերպությունը
փակվում է, Թ. Նազարբեկյ անը
հայտնվում է ծայրահեղ աղքա
տու
թյան մեջ և նույ
նիսկ մտա
ծում է ինքնասպանության մա
սին: Քանի որ նա դրամ չուներ,
որպեսզի վճարեր բնակվարձը,
նրան սպառ
նում են վտարել
բնակարանից: Նա պաշտոնա
պես դիմում է իշխանություննե
րին, խնդրելով իրեն ճանաչել
աշխատանքային հաշմանդամ
և նշանակել թոշակ: Թիֆլիսի
խորհրդային իշխանություննե
րը հրաժարվեցին գեներալին
զինվորական թոշակ նշանակել,
անհեթեթ
պատճառաբանու
թյամբ՝ նա պատերազմի ժա
մանակ չի վիրավորվել:
1991 թ. Հայաստանի Հան
րապետության
հռչակումից
հետո կառավարությունը քայ
լեր
կատարեց
վերականգ
նելու խորհրդային տարինե
րին անհարկի մոռացված շատ
անուն
ներ, որոնց թվում էր Թ.
Նազարբեկյանը: ՀՀ պաշտպա
նության
նախարարությունը
նրա անունով սահմանեց մե
դալ, իսկ Երևանի թաղամասե
րից մեկը կոչվեց Թ. Նազարբե
կյանի անունով:

Երկրագնդի
ամենացած
րահասակ ժողովուրդը Կոն
գոյի Դեմոկրատական Հան
րապետության մբութի ցեղն է:
Նրանց մի
ջին հա
սա
կը 137 սմ
է:

Æ ¸ºä

Աշխարհի ամենահին բանկը
գործում է իտալական Սիենա
քաղաքում 1472 թվականից:

Աշխարհի
ամենաերկար
մետրոն Պեկինինն է՝ 442 կմ,
երկրորդ տեղում Շանհայինն
է՝ 423 կմ: Մոսկվայի մետրոյի
երկարությունը 313 կմ է:

տեղեկատվության մատչելիու
թյունը 20 միավորային սանդ
ղակով գնահատելու համար:
Պարզվել է, որ կազմակեր
պությունների կեսը տեքստերի
մատչելիությունից ստացել է
ընդամե նը 10 և ավելի պակաս
միավոր: Միայն 10 կայքերի
մատչելիության մակարդակն է
հասել 14 միավորի: Համեմա
տության համար քաղաքագի
տական
ատենախոսությունը
ոչ մասնագետները գնահատել
են 4,3 մի
ա
վոր, իսկ զանգ
վա
ծային թերթում տպագրված
քաղաքագիտական հոդվածը՝
17 միավոր: Ընկալման համար
ամենաբարդն են բանկերի,
ապահովագրական
ընկերու
թյունների և դեղագործական
կազմակերպությունների կայ
քերը, ամենապարզը՝ համա
ցանցի ծառայություններ մա
տուցողների և հեռախոսային
ընկերությունների կայքերը:

Գրեթե բոլոր կազմակեր
պությունների կայքերում կա
FAQ (Frequently Asked Questions՝
հաճախակի տրվող հարցեր)
բա
ժին, որի խնդիրն է պա
տասխանել կազմակերպության
հաճախորդների
հարցերին:
Գերմանացի
սոցիոլոգներն
ուսում
ն ասիրել են 100 կազ
մակերպությունների
կայքեր՝
«Наука и жизнь», N 5, 2013

Մարդկության 90 %-ն ապ
րում է երկրագնդի հասա
րակածից դեպի հյուսիս ընկած
տարածքներում:

Սմիթսոնյան համալսարանը
կա
տա
րել է հար
ցում 1006 չա
փահաս ամերիկացիների շրջա
նում՝ ո՞ր առարկաների դասա
վանդումը պետք է խորացնել
միջնակարգ դպրոցում: Մաթե
մատիկան ընտրել են հարց
ված
նե
րի 30%-ը, 19%-ը նշել է
անգլերեն լեզուն, գիրն ու գրա
կանությունը, 10%-ը՝ պատմու
թյունը, քաղաքագիտությունը,
հասարակագիտությունը, 6%-ը՝
արվեստն ու երաժշտությունը,
4%-ը՝ համակարգչագիտությու
նը, 2%-ը՝տնտեսագիտությունն
ու ֆինանսները, 1%-ը՝ օտար
լեզուները:

«Наука и жизнь», N 10, 2013
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ՍԵՐԳԵՅ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ

ՌԱԲԻՆԴՐԱՆԱԹ
ԹԱԳՈՐԸ ԵՎ
ՀԱՅԵՐԸ

պատմական գիտությունների
դոկտոր
Գիտական հետազոտությունների
ոլորտը`Արևմտյան Հայաստանը
XIX դարի վերջերից մինչև XX դարի
սկզբները, Հայոց ռազմարվեստի
պատմություն, Հայաստանի
ոստիկանության պատմություն

Մենք զանազան ճյուղերն
ենք այն խոշոր ծառին, որ է
Արիական ցեղը1
Ռաբինդրանաթ Թագոր

Գ

աղտնիք չէ, որ հազարամյակների
պատմություն ունեցող հայ ժո
ղովուրդը
Արևելքից
Արևմուտք
գտնվող տարբեր ժողովուրդների հետ ձևավորել
է ինչպես առևտրական, դիվանագիտական,
այն
պես էլ գրական-մշակութային հարուստ
ավանդույթներ:
Հռչակավոր
հնդիկ
բա
նաստեղծ Ռաբինդրանաթ Թագորը (1861-1941)
ժողովուրդների բարեկամության ամենացայտուն
1
Տայեան Հ., Հնդիկ ամենամեծ բանաստեղծը Ս. Ղազարու
մէջ, Բազմավէպ, Վենետիկ, 1925, № 2, էջ 61:
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օրինակներից մեկն է: Անդրադարնանք, այժմ,
հնդկական գրականության առաջադեմ դեմքերից
մեկի՝ Ռ. Թագորի, հայ իրականության մեջ
նշանակալի ներկայությանը, մասնավորապես՝
հայ գրակա
նու
թյան երևելիների հետ ունեցած
նրա հանդիպումներին:
Մինչ բուն նյու
թին անցնե
լը, նշենք, որ
բանաստեղծ,
վիպասան,
հրապարակա
խոս, լեզվաբան, փիլիսոփա, երգահան ու գե
ղանկարիչ Ռաբինդրանաթ Թագորը (բենգ.՝
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Ռոբինդրո
նաթհ Թհակուր) ծնունդով Կալ
կաթայից է (Բենգալիա): Եղել
է ընտանիքի 14-րդ երեխան:
Դեռ պատանի հասակում իր
ունակությունների և շնորհա
լիության համար նրան անվա
նել են «մահարշի» (իմաստուն):
Նախապես ուսանել է բենգա
լական ակադեմիայում, ապա
մեկնելով Լոնդոն՝ ուսում
ն ասի
րել իրավագիտություն: Ժամա
նակաշրջանը, որում ապրել է
մեծ մտածողը, շրջադարձային
է եղել Հնդկաստանի պատմու
թյան համար, երբ հասարակա
կան-քաղաքական ցնցում
ն երին
զուգահեռ, ազգային բուրժո
ւա
զի
ան ձգտում էր տնտե
սական կյանքի ոլորտներում
ընդլայնել իր իրավունքները՝
պայքար մղելով գաղութա
յին ռե
ժի
մի դեմ: Թա
գորն այդ
պայքարի
առաջամարտիկնե
րից է եղել: Սա
կայն հան
գա
մանքների բերումով ընդմիշտ
հեռացել է քաղաքական աս
պարեզից՝ իրեն ամբողջովին
նվիրելով գրականությանն ու
մանկավարժական գործունեու
թյանը: 1911 թ. գրված նրա «Ժո
ղովրդի ոգին» բանաստեղծու
թյունը դարձել է Հնդկաստանի
ազգային օրհներգը: Ռաբինդ

րանաթ Թագորի անունը, սա
կայն, աշխարհում լայն ճանա
չում ստացավ այն ժամանակ,
երբ նա 1911 թ. հրատարակված
իր «Հիթանջալի» («Հաշտու
թյան երգեր») բանաստեղծու
թյունների ժողովածուի համար
1913 թ. աշնանը արժանա
ցավ Նոբելյան մրցանակի: Այս
խորհրդանշական տարեթիվը
դարձավ այն մեկնակետը, երբ
Թագորի բանաստեղծական և
փիլիսոփայական երկերը դար
ձան համամարդկային սեփա
կանություն: Ի դեպ, նա Արևել
քի մտածողներից առաջինն է,
ով արժանացել է գրականու
թյան ասպարեզում տրվող այդ
բարձրագույն պարգևին:
Նրա մա
սին գրվել են բազ
մաթիվ հոդվածներ ու գրքեր,

իրականության մեջ, մասնա
վորապես հայոց պարբերա
կան մամուլում նրա անվանը,
որպես Բենգալիայի առաջնա
կարգ գրողներից մեկ առա
ջին անգամ հանդիպում ենք
1901 թ. Կ. Պոլսի «Բիւզանդիոն»
օրաթերթի թարգմանական մի
հոդվածում2: Ինչ վերաբերում
է նրա գրականությանը, ապա
Թագորի ստեղծագործություն
ներին հայերի շրջանում առա
ջին անգամ անդրադարձել է
արևմտահայ բանասեր, պատ
մաբան ու թարգմանիչ Գառ
նիկ Ֆնտքլյա
նը (1862-1937),
ով հայտ
նի է եղել «Փառ
նա
կ»
գրական անվամբ3: Վերջինս
Թագորի ստեղծագործություն
ների հանդեպ իր հիացմունքն
այս
պես է հայտ
նել իր գրչեղ

ստեղծագործությունները թարգ
ման
վել են աշ
խար
հի մի շարք
լե
զու
նե
րով: Իսկ 1913 թ. կե
սերից Թագորի ստեղծագոր
ծությունները թարգմանվել ու
տպագրվել են հայերեն՝ ինչ
պես
արևմտահայ,
այնպես
էլ արևելահայ մամուլում և
առանձին գրքերով: Երախ
տաշատ բանասեր Բախտիար
Հովակիմյանի վկայմամբ հայ

բորը՝ գրող Արշակ Չոպանյա
նին, Մանչեստրից ուղղված
1913 թ. սեպ
տեմ
բե
րի 7-ի նա
մակում. «Ի՜նչ յայտնութիւն, ի՜նչ
թարմութիւն Արեւմուտքցիներու
համար: Ահա միստիկ զգացո
ղութիւնը իր բոլոր բռնութե
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2
Հովակիմյան Բ., Ռաբինդրանաթ
Տա
գորի հայերեն առաջին թարգ
մանիչը, Ազգ, Երևան, 2010, Հավելված՝
«Մշակույթ», № 19, էջ Ը:
3
Նույն տեղում:
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ամբը, բոլոր բոյրով, բոլոր բա
նաստեղծներու մէջ Արեւլքցիին
աչքի լոյսը, ռունգերու շունչը,
մշտական սնունդը եւ... թոյնը...
Ով կրնար Արեւելքի հոգիին
խորքը, ներքնութիւնը այսպէս
պայծառ ու զմայլելի ներկա
յացնել, եթէ ոչ բուն իսկ Արեւել
քի զաւակը»4:
Հայաստանյան իրականու
թյան մեջ Ս. Էջ
մի
ած
նում լույս
տեսնող «Արարատ» ամսա
գիրը առաջիններից մեկն է
եղել, որ հան
դես է եկել Թա
գորին նվիրված հոդվածով և
նրա
բանաստեղծություննե
րի թարգմանությամբ:5 Հոդ
վածագիրը՝
Մուշ
վարդա
պե
տը, գրում է. «Այս տա
րի
Նօբէլեան մրցանակը, գրա
կան բաժ
նի հա
մար, ստա
ցել է
հնդիկ բանաստեղծ Ռաբինդ
րա Նաթ Տա
գօր անու
նով մէ
կը: Ո՞վ է այդ մարդը, ի՞նչ ունի
գրած, մենք չգի
տենք»: Հետո
հավելում է. «Ռաբինդրա Նաթը
ոչ միայն բանաստեղծ է, այլ և
երաժիշտ. համարեա բոլոր նրա
ոտանավորները ժողովրդական
երգեր են դարձած: Երբ որ նա
իւր ոտանաւորները ար
տա
սանում կամ երգում է Կալ
կա
թայի մայր տաճարում, թէ
տաճարը և թէ մօտակայ փո
ղոց
ները լիքն են լինում բազ
մութեամբ: Ներկայիս հնդիկ
մտավորականներն
այնքան
բարձր են գնահա
տում նրա
տաղանդը, որ բանաստեղծու
թեան ժամանա
կակից շրջանը
նրա անունով «Ռաբինդրայի
շրջան» են անուանում»6:
Թագորի
գրականությունն
իր ողջ հմայքով, հումանիստա
կան բարձր գաղափարներով,
իմաստությամբ և գեղարվես
Նույն տեղում:
Մաքսապետյան Մ., Ռաբինդրանաթ
Թագորը հայ գրական մտքի գնա
հատմամբ, Երևան, 1975, էջ 97:
6
Մ. վարդ., Անյայտ բանաստեղծը,
Արարատ, Ս. Էջմիածին, 1913, № ԺԲ, էջ
1116:
4

5
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տական ուրույն արժեքով մեծ
հետաքրքրությամբ է ընդուն
վել մի շարք հայ գրող
նե
րի՝
Հովհ. Թումանյանի, Ավ. Իսա
հակյանի, Վ. Տերյանի, Վրթ.
Փափազյանի, Վ. Թոթովենցի,
Ս. Զորյանի և ուրիշների կող
մից7: Հիշատակման է արժանի
հատկապես Հովհ. Թումանյա
նի բնորոշումը Ռ. Թագորին,
ում նա համարել է «Արևելքի
բարությունն ու խաղաղություն
տվողը»8: Ավե
լորդ չէ նշել, որ
Արևելքի թեման առանձնահա
տուկ տեղ է գրա
վել ամե
նայն
հայոց բանաստեղծի խոհա
փիլիսոփայական
հայացքնե
րում և երկերում9: Ինչ վե
րա
բերում է Թագորի գրական
ժառանգության
թարգմանու
թյա
նը, ապա պետք է նշել, որ
նրա ինչպես արձակ, այնպես
էլ չափածո բազմաթիվ երկեր
քանիցս թարգմանվել են հա
յերեն (Համլիկ Թումանյան, Վ.
Տերյան, Վ. Թոթովենց, Գ. Իփե
կյան, Ե. Փափազյան, Ա. Ալլահ
վեր
դյան), ան
շուշտ, նաև մեր
օրերում:
Հայ գրողներից, սակայն,
Ավետիք Իսահակյանը միակն
է եղել, ով ան
ձամբ հան
դի
պել է Թա
գո
րին: Այդ պատ
մական հանդիպումը տեղի է
ու
նե
ցել 1925 թ., երբ աշ
խար
հով մեկ հռչակ ու
նե
ցող բա
նաստեղծ-մտածող
Ռաբինդ
րանաթ Թագորը ժամանում է
Վենետիկ՝ այցելելով Ս. Ղա
զար կղզու Մխի
թա
րյան մի
աբանություն:
Հանդիպման
մանրամասները
լավագույնս
լուսաբանվել են Վենետիկի
Մխիթարյան
միաբանության
«Բազմավէպ»
ամսագրի
№
7
Այս մասին առավել մանրամասն
տե՛ս՝ Մաքսապետյան Մ., նշվ. աշխ., էջ
46-96:
8
Թումանյան Ն., Հուշեր և զրույցներ,
Երևան, 1969, էջ 186:
9
Ջրբաշյան Էդ. , «Արևելք-Արևմուտք»
հակադրույթը
Հովհ.
Թումանյանի
ըմբռնմամբ,
Պատմաբանասիրական
հանդես, Երևան, 1998, № 1-2, էջ 45-52:
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2-ում՝
«Հնդիկ
ամենամեծ
բանաստեղծը Ս. Ղազարու մէջ»
խորագրով հոդվածում (հեղ.՝
Հ. Ղ. Տայեան)10: Ահա «Բազ
մավէպ»-ի էջերից էլ տե
ղե
կա
նում ենք, որ ձմե
ռա
յին մի
օր՝ նույն թվականի հունվարի
31-ին, Մայրավանքի նավամա
տույցում խմբված վարդապետ
ները Ավետիք Իսահակյանի
հետ միասին դիմավորել են
Ռաբինդրանաթ Թագորին: Հո
գևոր հայրերը նրան են ծանո
թացրել գրատանը պահվող մի
շարք նկարազարդ հայկական
ձեռագրերի և հնդկական հնու
թյունների:
Մասնավորապես՝
եկեղեցում վերջինիս ուշադ
րու
թյունն են գրա
վել «Ատե
նի
Ժամագրքի»
հայկական
խազերը, որոնք նա նմանեցրել
է հնդիկ նևմաներին11: Թագորի
հիացմունքն անչափ մեծ է եղել
նաև այն պահին, երբ տե
սել
է անգլիացի մեծանուն բա
նաստեղծ Ջորջ Բայրոնի սեն
յակի փղոսկրյա աթոռը12: Հան
դիպման ընթացքում Ավետիք
Իսա
հակյանը նրան է մեկնել
Համ
լիկ Թումանյանի՝ Հովհ.
Տայեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 58-61:
Նևմա - միջնադարյան երաժշտա
կան նոտագրության նշան:
12
Վենետիկի Մխիթարյանների միաբա
նությունը իր պատմության ընթացքում
հյուրընկալել է բազում աշխարհահռչակ
դեմքերի, որոնց թվում՝ անգլիացի
բանաստեղծ Ջորջ Բայրոնին: Հայտնի
է Բայրոնի սերն առ հայ ժողովուրդ,
հնագույն մշակույթն ու լեզուն: Դրա
լավագույն ապացույցն այն էր, որ նա
1817-1820 թթ. իր համառ կամքի շնորհիվ
Հայր Հովհ. Ավգերյանի օգնությամբ
սովորեց գրաբար, հրատարակեց «Քե
րականութիւն անգղիական եւ հայերէն»
(1817), «Քերականութիւն հայերէն եւ
անգղիական» (1819) դասագրքերը և
այլն: Բանաստեղծ Չաս Գամմելը այս
պես է բնութագրել Բայրոնին. «Եթե
Անգլիային պատկանում է բանաս
տեղծի մարմի նը, իսկ Հունաստանին՝
նրա սիր
տը, ապա իր հո
գու մի մա
սը
դուք (հայերը- Ս.Մ.) եք ժառանգում,
թերևս ազնվագույնը, քանզի ձեզ հետ
են մնում բանաստեղծի խաղաղու
թյունն ու մտե
րիմ սե
րը և ոչ թե նրա
ցավն ու վիշտը»: Առավել մանրամասն
տե՛ս՝ Դաշտենց Խ., Բայրոնը և հայերը,
Երևան, 1959:
10
11
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Թու
մանյանի որդու՝ 1922 թ.
Վիեննայում լույս տեսած Թա
գորի «Պարտիզպանը» բանա
ստեղծությունների ժողովածուի
զույգ օրինակները, որոնցից
մե
կը Թագորը մակագրել է
Մխիթարյանների
գրադարա
նին, իսկ մյուսը՝ վարպետին:
Այնուհետև Ոսկետետրում հին
հնդկերենով (սանսկրիտ) իր
անունը ստորագրելուց հետո
հնչել է մեծն փիլիսոփայի հե
ղինակավոր խոսքը. «Ինծի հա
մար մեծ հաճոյք մըն է՝ Վենետ
կոյ լճա
կին ծո
ցը գտնո
ւող այս
ձեր անդորրիկ ու լռիկ կղզեկին
մէջ այսօր մէջերնիդ գտնուիլս,
ու մի
այն զմեզ պա
տող այս
գեղեցկութեան և խաղաղու
թե
ան հա
մար չէ, որ կը զգամ
այս հա
ճոյ
քը, այլ այն անե
րև
ոյթ կա
պին հա
մար՝ որ զմեզ
կը մի
աց
նէ մեր խոր ար
մատ
ներուն մէջ, որոնք կը գտնուին
ընդ մէջ երկու ժողովուրդներու
հեռաւոր հասարակաց ծագու
մին: Մենք զանազան ճիւղեր
ենք այն խո
շոր ծա
ռին՝ որ է
Արիական ցեղը, արիւնը որ կը
հոսի ձեր երակներուն մէջ՝ մեր
արիւնն է, և այս եղբայրակցու
թիւ
նը այ
սօր ձեր մէջն զգա
ցի»13: Հանդիպման ավարտին
հոգևոր հայրերը Թագորին են
նվիրել 36 լեզվով «Հաւատով
խոստովանիմ»-ը և 1924 թ.
լույս տեսած «Բազմավէպ»-ի
բայրոնյան
պատկերազարդ
հա
մարը:
Մեկնելուց
հետո
միայն միաբանության հայրերը
թարգմանչից իմացան Թագորի
շուրթերից
հնչած
հետևյալ
խոս
քերը. «Միայն Ս. Ղազար
տեսնելու համար կ’արժէ Իտա
լիա գալ»:
Թագորին
«հանդիպում
ենք» նաև Սոֆիայում, որտեղ
«Արաքս» թերթի աշխատակից,
բոլորիս
քաջածանոթ
լեզ
վա
բան Հակոբ Մարթայանը
(Դի
լաչար)
հարցազրույց
է
13

Տայեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 61:

ունեցել նրա հետ: Այն հարցին,
թե
ինչ
զգացումներ
ունի
հայերի
հանդեպ,
Թագորը
պատասխանել
է.
«Ինչպէս
միշտ տառապողներու՝ նոյնպէս
ալ Հայոց համար ունիմ մեծ
համակրանք,
թերեւս
քիչ
մ’ալ աւելի, քանի որ այնքան
ազնիւ եւ ուշիմ ազգ մըն են ու
ծառայած են մարդկութեան,
եւ մեր Արեւելքին: Կ’ըսեն թէ
հայերէնը մօտ է հնդկերէնի»14:
Այնուհետև իր հորդորն է հղել
հայ ազ
գին. «... կը հա
ւա
տամ
որ հայ ազգը չպիտի ընկճուի
իր ենթարկուած հալածանք
ներէն, այլ՝ ընդհակառակը ա՛լ
աւելի պիտի խստացնէ պայքա
րը...»: Տեղեկանալով Հնդկաս
տանում բազմաթիվ հայ առևտ
րականների գործունեության,
ինչպես նաև Մխիթարյանների
միաբանությունում և Երևանի
համալսարանում սանսկրիտի
ուսուցման և այլ իրողություն
ների մասին, Թագորը իր մտա
հոգությունն է հայտնել այն
հարցի շուրջ, թե ինչու են հայե
րը փոխել իրենց ազգային տա
րազը:
Հետաքրքրական
է
նաև
Թագորի
առնչությունը
հայ
գրականության վառ անուննե
14
Աստղունի Վ., Ր. Թակօր եւ հայերը,
Յառաջ, Փարիզ, 1926, թիւ 210, էջ 2:
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րից մեկի՝ Կոստան Զարյանի
հետ: Երբ 1925 թ. Կ. Զա
րյա
նը
Փա
րի
զում հիմ
նեց «La Tour de
Babell» («Բաբելոնյան աշտա
րակ») արվեստի և գրականու
թյան համաշխարհային ամսա
գիրը (ֆրանսերեն), վերջինիս
աշխատանքներին
հրավիրեց
մասնակցելու աշխարհահռչակ
մի շարք դեմքերի, ինչպես օրի
նակ՝ Ռաբինդրանաթ Թագո
րին, Միգել դը Ունամունոյին,
Պաբլո Պիկասոյին, Ֆերնան
Լեժեին, Մարկ Շագալին և ու
րիշների: Այս համամոլորակա
յին հանդեսի միջոցով Զարյանը
կոչ արեց նրանց միասին ստեղ
ծել մի ընդհանրական «Համա
դյուցազներգություն»:
Ամսա
գրի էջերին պիտի հայտնվեին
համաշխարհային գրականու
թյան լավագույն նմուշները՝
նպաստելով
ժողովուրդների
մշակութային կապի և բարե
կամության
ամրապնդմանը:
Կ. Զարյանի այս նախաձեռ
նությունը մեծ ուրախությամբ
է ող
ջու
նել Ռ. Թա
գո
րը, ով իր
պատասխան նամակում գրում
էր, որ դա լումա է մտցնում ժո
ղովուրդների հոգեկան կապե
րի ամրացման ու փոխըմբռն
ման գոր
ծում, և ին
քը սի
րով
կաշխատակցի
հանդեսին:15
15

Նույն տեղում:
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Նա առաջինն էր, որ ոգևորված
պատասխանեց Զարյանի կո
չին, նույ
նիսկ շա
տե
րը (օր.՝ Պ.
Պիկասո, Ֆ. Լեժե, Ա. Սալմոն)
առաջարկեցին իրենց անվճար
թղթակցությունը: Սակայն, ցա
վոք, հանդեսը երկրորդ համա
րից հե
տո այ
լևս լույս չտե
սավ,
որի բացատրությունը երկու
տարբերակներ ունի: Կոստան
Զարյանը մեկնաբանում էր հե
տև
յալ կերպ, «թէ ի՛նչպէս հայ
ստորին տարրեր, մղուած քա
ղա
քա
կան մութ եւ այլ հա
շիվ
ներով, խանգարեցին, խափա
նեցին իմ գործս»16: Իր հերթին,
անվանի գրող, հրապարակա
խոս, բժիշկ Թորոս Թորանյանը
պատճառը համարում էր դրա
մական միջոցների բացակայու
թյունը17:
Հայերի հետ ունեցած Ռա
բինդրանաթ Թագորի հան
դիպում
ն երից հիշատակման է
ար
ժա
նի նաև 1932 թ. նրա այ
ցը Իրան և հան
դի
պու
մը իրա
նա
հայ հա
մայն
քի և հայ մտա
վորականության հետ: Այն մեծ
խանդավառությամբ լուսաբան
վել է Թեհ
րա
նում լույս տես
նող «Ալիք» օրաթերթի էջե
րում, որի համարներից մեկում
կարդում ենք հետևյալ տողե
րը. «Աշխարհահռչակ, հանճա
րեղ հնդիկ բանաստեղծ-փիլի
սոփան է ողջոյնի եկել Իրանի
մեծ բանաստեղծների՝ Օմար
Խայամի, Ֆերդուսիի, Սաադիի,
Հաֆեզի անմահ շիրիմներին:
Փօլատեան Կ., նշվ. աշխ., էջ 104:
Թորանեան Թ., Կոստան Զարեան
(կեանքը եւ գործը), «Նաիրի», Պէյրութ,
1970, թիւ 40, էջ 5:
16

17

26

Արևելքի երկու հինաւուրց հա
րա
զատ մեծ կուլտուրաների
հսկա
ների հոգիներն են այսօր
գրկախառնւում Իրանի գեղա
տեսիլ ու պայծառ երկնա
կա
18
մարի տակ...» : Թագորի ժա
մանման լուրը, քամու թևին
ըն
կած, պտտվում է դռնե
դուռ:
Բոլորն
անհամբերությամբ
ցանկանում են տեսնել նրան
ու լսել դա
րի մե
ծա
գույն փի
լիսոփաներից մեկի իմաստուն
քարոզները: Հայ համայնքը ևս
միտք է հղանում՝ պատվելու
Թագորին հատուկ հրավերով:
Գաղափարը մարմի ն է առնում.
Հայ Ակումբի դահլիճում մեծ
շուքով դիմավորում են նրան:
Իսկ հանդիսության ավարտին
ներկաներն ականջալուր են լի
նում իմաստուն ծերունու ազ
դեցիկ խոսքին. «Դուք, հայերդ,
ունիք ձեր ետևում մարտիրո
սութիւնների երկար անցեալ,
նոյն
պէս և մի շարք ան
վե
հեր
յաղթութիւնների պատմութիւն՝
ձեր դէմ պայքարող հանգա
մանքների հանդէպ: Անցեալում
ձեր կրած տառապանքների ֆօ
նի վրայ ձեր սրտերին մատչելի
է դառել համակրանքի զգացու
մը դէպի ամբողջ մարդկութիւ
նը: Դուք այժմ կարող էք պար
ծենալ, որ ձեր տեղն ունէք այս
երկրի վերաշինութեան գոր
ծում և որպէս հայրենասէր
քաղաքացիներ բարձր էք պա
հում այս երկ
րի,- որ այժմ ձեր
հայ
րե
նիքն է,- դիրքն ու ար
ժանապատւութիւնը: Ձեր հա
մայնքը
քաղաքակրթութեան
իւրայատուկ հանճար ունի, որ
դուք պէտք է ի սպաս բե
րէք
այն երկրին, որտեղ դուք վայե
լում էք ազատութիւն, հիւրասի
րութիւն և հաւասար իրաւունք
ներ և այն ժո
ղովր
դին, որ ձեր
բա
րե
կամն է և որի մի մասն
էք դուք կազ
մում»19: Թագորի՝
18
Բարի գալուստ Արեւելքի մեծ
բանաստեղծին, «Ալիք», Թեհրան, 1932,
№ 5, էջ 1:
19
Նույն տեղում, № 9, էջ 1:
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Թեհրան կատարած այցը մեծ
ոգևորությամբ լուսաբանվել է
նաև Փարիզում լույս տեսնող
«Յառաջ»-ի էջերում, որտեղ
կարդում ենք նրա ցնցող ելույ
թի շարունակությունը. «Այո՛,
արիական
ժողովուրդների՝
Հնդիկների, Պարսիկների, Հա
յե
րի այս վե
րել
քը վեր է ամէն
գնահատանքից եւ մենք փոխա
դարձ աջակցութեամբ, իրար
թեւ ու թի
կունք տա
լով, պի
տի
կանգնենք քաղաքակրթութեան
ամենաբարձր աստիճանին, եւ
ցոյց տանք, որ Արեւելքն էլ գի
տէ, յատկապէս արիական երեք
քոյր ժողովուրդները, գնահա
տել քաղաքակրթութեան ար
ժէքը: Այնպիսի բարձրութեան
պի
տի հաս
նենք, միշտ դան
դաղ, առանց ոտնահարելու,
մոռանալու մեր պապենական
եւ նահապետական սուրբ սո
վորութիւնները, որոնք հիմը
պիտի կազմեն նորի, ստեղծենք
մի կացութիւն, որպէսզի այլեւս
Արեւմուտքը՝
Եւրոպան,
մեր
վրայ ծիծաղել չհամարձակւի,
ինչպէս սովոր էր անելու մինչեւ
այժմ»20: Մի՞թե սա աշխարհի
մեծերից մե
կի կող
մից հայ ժո
ղովրդին տրված լավագույն
գնահատականներից չէ...
Ահավասիկ, Թագորի գրակա
նության
խոհափիլիսոփայու
թյան առանց
քը կազ
մող հա
մամարդկային սերը՝ անկախ
ցեղային և կրոնական պատ
կանելությունից, կարելի է դի
տարկել իբրև ժողովուրդների
բարեկամության մի սքանչելի
խոստովանություն: Իր հերթին,
հայ և հնդիկ ժողովուրդնե
րի դարավոր բարեկամությու
նը դժվար է պատկերացնել
առանց այդ իմաստուն փիլիսո
փայի, որին կոչում են Ռաբինդ
րանաթ Թագոր:
20
Աստղունի Վ., Ռաբինդրանաթ Թա
գորը Պարսկաստանում. «Յառաջ»ի
տեսակցութիւնը Ռ. Թագորի հետ, «Յա
ռաջ», Փարիզ, 1932, թ. 1891, էջ 2:

Æ ¸ºä

ԴԱՆԴԱՂԵՑՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԵՏԱՑՈՒՄ

Ավստրիացի
բնա
պահպանները վերլու
ծել են կենդանիների
անհետացող
տեսակ
ների ցուցակները Եվ
րոպայի 22 երկրներում
և հա
մադ
րել են կեն
դանական
աշխարհի
արդի վիճակը և բնու
թյան վրա մարդածին
գործոնների ազդեցու
թյունը
(բնակչության
խտու
թյուն, մեկ շնչին
ընկնող համախառն ազգային
արդյունք, հողօգտագործման
ուժգ
նու
թյուն) 50 և 100 տա
րի
առաջ: Պարզ
վել է, որ ներ
կա
յում ավե
լի շատ վտանգ
ված
տեսակներ կան այն երկրնե
րում, որտեղ անցյալ դարի
սկզբին էկոլոգիան ամենա
վատն էր, թեև դրա
նից հե
տո

կենդանական աշխարհի գոյու
թյան պայ
ման
ներն այդ երկր
ներում զգալիորեն բարելավվել
են:
Ուստի, եթե անգամ այսօր
հասցնենք մեր էկոլոգիան կա
տարյալ վիճակի, կենդանիների
տեսակները շարունակելու են
անհետանալ դեռ 100 տարի:

ՄԵԿ ՇՆՉՈՎ
Շվեյցարացի
կենսաքիմի
կոսները, մասս-սպեկտրաչա
փության օգնությամբ չափելով
11 առողջ մարդ
կանց ար
տաշն
չած օդում առկա գազանման
խառնուկների բաղադրությու
նը, հայտնաբերել են, որ յուրա
քանչյուր մարդու արտաշնչման
բաղադրությունն
անկրկնելի
է և անփոփոխ: Հետազոտու
թյան արդյունքները կարող են
օգտագործվել թոքերի հիվան
դությունների
ախտորոշման
համար: Չի բացառվում, որ,
մատնահետքերի պես, անհա

տա
կան բնույթ կրող ար
տաշն
չումը որոշ դեպքերում կարող է
փոխարինել հատուկ պահպան
վող շինությունների մուտքի
անցաբառը կամ համակարգչա
յին ծած
կա
գի
րը: Ի դեպ, խմած
մարդուն սարքը չի թույլատրի
մտնել:

«Наука и жизнь», N 10, 2013

Սովորաբար հիշատակվում
են այն բույ
սե
րը, որոնք Կո
լումբոսը բերել է Ամերիկայից՝
եգիպտացորեն, կարտոֆիլ, լո
լիկ, բակլա... Ավելի քիչ է հայտ
նի եվրոպացիների՝ Ամերիկա
ներմուծած օգտակար բույսե
րի ցան
կը՝ ցո
րեն, գա
րի, սոխ,
սխտոր, հազար, ձիթապտուղ…

Հյուսիսային Դակոտայի (ԱՄՆ)
համալսարանին կից գործող
էներգետիկայի և բնապահպա
նության հիմ
ն ախնդիրների հե
տազոտության կենտրոնում աշ
խատել ցանկացողները պետք է
պատասխանեն հետևյալ հար
ցին՝ «Ար
դյոք ձեզ հա
ճա՞խ են
տուգանում արագությունը գե
րազանցելու համար»: Եթե մար
դուն հաճախ են տուգանում,
ապա նրան աշխատանքի չեն
ընդունում, որովհետև ռիսկի դի
մելու նրա հակվածությունը մեծ
է: Եթե երբեք չեն տուգանել,
ապա դիմողը նույնպես մերժ
վում է, քանի որ վախենում է
ռիսկի դիմել:

Մեկ տարվա ընթացքում չա
փահաս ամերիկացիների 23 %-ը
չի կարդացել ոչ մի գիրք: 1990 թ.
այդպիսիք կազմել են 16 %:
Համեմատության համար՝ «Հա
սա
րակական կարծիք» հիմ
նա
դրամի 2013 թ. տվյալնե
րով,
նշված տարում ոչ մի գիրք չի
կարդացել
ռուսաստանցիների
50 %-ը:
«Наука и жизнь», N 10, 2013
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ՖԻԶ ԻԿԱ

ԱՐԱՄ ՍԱՀԱՐՅԱՆ

ԵՊՀ ակադեմիկոս Գուրգեն
Սահակյանի անվան տեսական
ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտությունների դոկտոր

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ
ԱԼԻՔՆԵՐ..
ՀԱՐՅՈՒՐՏԱՐՎԱ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ա

յս տարվա փետր
վա
րի 16-ին, հատուկ
հրավիրված
հան
դիպման ժամանակ, որին ներկա
էին մեծ թվով լրա
գրող
ներ և
գիտնականներ, LIGO (Advanced La
ser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory) նախագծի գիտական
խոսնակը հայտարարեց՝ «Տիկ
նայք և պարոնայք, մենք գրանցել
ենք գրավիտացիոն ալիք
ներ։
Մենք դա արեցինք»։ Դա կա
տարվեց Ալբերտ Այնշտայնի`
գրավիտացիայի
ռելատիվիս
տական տեսության ստեղծումից
և գրավիտացիոն ալիք
ների գո
յության տեսական կանխագու
շա
կումից հարյուր տարի անց։
Գրանցումը կատարել են անցյալ
տարվա սեպտեմբերին գրա
վիտացիոն
ալիքների
որոն

ման ուղղությամբ աշխա
տող
երկու
գրանցիչները։
Հայտ
նագործման վերաբերյալ հոդ
վածն
արդեն
հրատարկվել
է
ֆիզիկայի
բնագավառում
ամենահեղինակավոր
գիտա
կան պարբերականներից մե
կում՝ Physical Review Letters
28

ԱՆԵՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Երևանի թիվ 179 հիմնական
դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ

ամսագրում։ Իսկ ի՞նչ են գրա
վիտացիոն ալիքները և ինչու՞
են դրանք կարևոր: Ինչու՞ դրանց
կանխագուշակումից հետո այդ
քան երկար ժամանակ պահանջ
վեց դիտողական գրանցման հա
մար:
Անցյալ դարի սկիզբը նշանա
վորվեց ֆիզիկայի բնագավառում
մի շարք կարևոր հայտնագոր
ծություններով: Երեք հիմ
ն արար
ֆիզիկական
տեսություններ՝
հարաբերականության հատուկ
և ընդհանուր տեսությունները,
քվանտային մեխանիկան ձևա
կերպվել են հենց այդ ժա
մա
նակահատվածում։ Այդ ժամանակ
է կատարվել նաև տիեզերքի
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ընդարձակման հայտնաբերումը։
Զարմանալիորեն, կարծես նման
բան է կատարվում նաև այս դա
րասկզբին. կատարվել են այնպի
սի կարևոր հայտնագործություն
ներ, ինչպիսիք են տիեզերքի՝
արագացումով ընդարձակման
հայտնաբերումը,
տարրական
մասնիկները նկարագրող ստան
դարտ մոդելի միակ չհայտնա
բեր
ված մասնիկի՝ Հիգ
սի մաս
նիկի գրանցումը և, վերջապես,
գրավիտացիոն ալիքների փորձ
նական հայտնաբերումը: Սույն
հոդվածում կխոսենք գրավիտա
ցիոն ալիքների մասին և կփոր
ձենք պատասխանել վերը բեր
ված հարցերին:

ՖԻԶ ԻԿԱ

ԱԼԻՔՆԵՐԸ ՄԵՐ
ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ
Ինչ
պես հայտ
նի է, ալի
քը որևէ ֆիզիկական մեծու
թյան փոփոխման տարածումն
է տարածության մեջ ժամա
նակի ընթացքում: Շրջակա աշ
խարհի վերաբերյալ մեր հիմ
նական
տեղեկատվությունն
ստանում ենք հենց ալիքների
միջոցով: Առավել հայտնի օրի
նակներից են ձայնային ալիք
ները. դրանցում փոփոխվող
ֆիզիկական մեծությունը մի
ջավայրի (օրինակ՝ օդի) խտու
թյունն է: Ձայ
նա
յին ալիքն օդի
հաջորդական խտացումների ու
նոսրացումների տարածումն է
տարածության մեջ ժամանակի
ընթացքում: Օդում տարածվող
ձայնային ալիքներն ազդում
են մարդու ականջի թմբկաթա
ղան
թի վրա, որը տվյալ դեպ
քում հան
դես է գա
լիս որ
պես
ձայնի գրանցիչ: Ալիքի մյուս՝
առավել հայտնի օրինակը լույսն
է, որն էլեկտրամագնիսական
ալիք է։ Նրանում փոփոխվող
կամ տատանվող ֆիզիկական
մեծություններն էլեկտրական և

մագնիսական դաշտերի լար
վածություններն են: Էլեկտրա
մագնիսական ալիքում դրանց
փոփոխությունները
սերտո
րեն փոխկապակցված են՝ մեկի
փոփոխությունը հանգեցնում է
մյուսի փոփոխության: Էլեկտ
րամագնիսական
ալիքների
միջոցով է փոխանցվում հե
ռուստատեսային և ռադիո տե
ղեկատվությունը:
Տիեզերքի
վերաբերյալ գրեթե ամբողջ
տեղեկատվությունն
ստանում
ենք հենց էլեկտրամագնիսա
կան ալիքների միջոցով: Օրի
նակ՝ դրանց շնորհիվ է, որ կա
րողանում ենք որոշել աստղերի
մակերևույթի ջերմաստիճաննե
րը և շարժման արագություն
ները: Հեռու գալակտիկաներից
մեզ հաս
նող լույ
սի սպեկտ
րային գծերի կարմիր շեղման
հայտնաբերումը հնարավորու
թյուն տվեց ամերիկացի աստ
ղագետ Էդվին Հաբլին (18891953) եզրակացնելու, որ դրանք
հեռանում են մեզնից՝ այսինքն
տիեզերքն ընդարձակվում է
(տե՛ս Ռ. Ավագ
յան, Ա. Սա
հա
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րյան, Գիտության աշխարհում,
2005, թ.2): Ալիք
նե
րի մեկ այլ
օրինակ են ջրի մակերևույթին
տարածվող ալիքները:
Էլեկտրամագնիսական ալի
քի
դաշտում
լիցքավորված
մասնիկների վրա ազդող ու
ժե
րը որոշ
վում են դաշ
տի լար
վածություններով. վերջիններիս
տատանման հետևանքով տա
տան
վում են նաև այդ ու
ժե
րը
և, հետևաբար, նաև մասնիկնե
րը: Հենց այդ ազ
դե
ցու
թյունն է
ընկած էլեկտրամագնիսական
ալիքների գրանցիչների աշխա
տանքի հիմքում: Օրինակ՝ ալե
հավաքում էլեկտրամագնիսա
կան ալիքն ազդում է հաղորդչի
ազատ էլեկտրոնների վրա:
Ասվածից կարելի է հան
գել եզրակացության, որ գրա
վիտացիոն ալիքի դեպքում էլ
պետք է տատանվի գրավիտա
ցիոն դաշտը բնութագրող ֆի
զիկական մեծությունը: Իսկ թե
ո՞րն է այդ մե
ծու
թյու
նը, պետք
է սահմանի համապատասխան
ֆիզիկական տեսությունը:
ՆՅՈՒՏՈՆՅԱՆ
29
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ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ
ԱԼԻՔՆԵՐ ՉԿԱՆ
Պատմականորեն
գրավի
տացիայի առաջին տեսությու
նը նյուտոնյան տեսությունն է,
որի հիմ
քում ըն
կած է գրա
վի
տացիոն ձգողության Նյուտո
նի օրեն
քը, որն ան
վա
նում են
նաև տիեզերական ձգողության
օրենք: Այդ օրենքի համաձայն՝
երկու մարմի ններ, որոնց չա
փերը շատ փոքր են դրանց մի
ջև հեռավորությունից, միմյանց
ձգում են մի ու
ժով, որի մե
ծությունը (այն կնշանակենք F
տառով) ուղիղ համեմատական
է այդ մարմինների M1 և M2
զանգվածների արտադրյալին
և հակադարձ համեմատական
է մարմինների միջև հեռա
վո
րության քառակուսուն։ Մաթե
մա
տիկորեն այն գրվում է հե
տևյալ կերպ.
,

(1)

որտեղ r-ը մարմինների միջև
հեռավորությունն է, G համե
մատականության գործակիցը
կոչ
վում է տիեզերական ձգո
ղության կամ գրավիտացիոն
հաստատուն։ Վեջինիս արժեքը
որոշվել է փորձով՝
մ3/(կգ վ2):
Այս հաստատունի հենց փոքր
արժեքով է պայմանավորված
մեզ շրջապատող մարմինների
միջև գրավիտացիոն փոխազ
դեցության
համեմատաբար
թույլ լինելը: Գրավիտացիոն
ուժի (1) արտահայտությունն
իրա
վա
ցի է նաև այն դեպ
քե
րում երբ մարմինների չափերը
փոքր չեն դրանց մի
ջև հե
ռա
վորությունից, եթե դրանք օժտ
ված են գնդային համաչափու
թյամբ: Նյուտոնը ցույց է տվել,
որ
մոլորակների
շարժման
վերաբերյալ Յոհան Կեպլե
30

րի (1571-1630) երեք օրենք
նե
րը
տիեզերական
ձգողականու
թյան (1) օրենքի հետևանք են:
Նկատենք, որ նյուտոնյան
տեսությունում ուժի համար
գրված (1) արտահայտությու
նը կախ
ված չէ այն բա
նից, թե
մարմինները դադարի վիճա
կում են, թե շարժվում են: Ու
ժի արժեքը ժամանակի տվյալ
պահին որոշվում է այդ պահին
դրանց միջև հեռավորությամբ:
Եթե, օրինակ, մարմիններից
մեկը դադարի վիճակում է, իսկ
մյու
սը շարժ
վում է, ապա երկ
րորդ մարմինն առաջինի դիր
քի փոփոխությունն զգում է
ակնթարթորեն: Այս իմաստով
կարելի է ասել, որ Նյուտոնի
տեսությունում գրավիտացիոն
փոխազդեցությունը
տարած
վում է ան
վերջ մեծ արա
գու
թյամբ: Գրավիտացիոն դաշտը
նկարագրող մաթեմատիկական
հավասարումներն այդ դաշտի
աղբյուրից անկախ տարածվող
ալիքային լուծումներ չունեն:
Այսինքն՝ նյուտոնյան տեսու
թյան շրջանակներում գրավի
տացիոն ալիքներ չկան:

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ԳՐԱՎԻՏԱՑԻԱՅԻ
ՌԵԼԱՏԻՎԻՍՏԱԿԱՆ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Նյուտոնի
տեսությունում
գրավիտացիոն փոխազդեցու
թյան ան
վերջ մեծ արա
գու
թյամբ տարածվելը հակասում է
հարաբերականության հատուկ
տեսությանը, որի համաձայն՝
կամայական
փոխազդեցու
թյան տարածման արագությու
նը սահմանափակված է վա
կուումում լույսի արագությամբ:
Ասում են, որ գրավիտացիայի
նյուտոնյան տեսությունը ոչ ռե
լատիվիստական
տեսություն
է: Իհարկե, նման իրավիճակն
Ա.Այնշտայնին, հարաբերակա
նության հատուկ տեսության
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ստեղծ
ման մեջ առա
վել ծան
րակշիռ ներդրում ունեցող հե
ղինակներից մեկին, բավարա
րել չէր կարող: Նա գտնում էր,
որ լույսի արագությանը մոտ
արագություններով շարժման
դեպքում նյուտոնյան տեսու
թյունն ընդհանրացման կարիք
ունի:Նոր տեսության ստեղծ
ման ուղղությամբ Այնշտայնն
աշխատել է հարաբերակա
նության հատուկ տեսության
առաջարկումից (1905թ.) շատ
չանցած, 1907թ.-ից: Բազմաթիվ
փորձերից,
ոգևորություննե
րից ու հիասթափություններից
հետո, 1915թ. նոյեմբերին Այնշ
տայնը Պրուսիայի գիտություն
ների ակադեմիային ներկայաց
րել է գրավիտացիոն դաշտը
նկարագրող հավասարում
ն ե
րը, որոնք ներկայում հայտնի
են որպես Այնշտայնի հավասա
րում
ն եր: Այդ հավասարում
ն երի
վրա հիմնված գրավիտացիոն
դաշտի տեսությունը կոչվում
է հարաբերականության ընդ
հանուր տեսություն (ՀԸՏ): Այն
իրավամբ համարվում է մարդ
կային մտքի ամենահանճարեղ
նվաճում
ն երից մեկը:
Այնշտայնի տեսության հիմ
քում ընկած է Գալիլեո Գալի
լեյի (1564 - 1642) այն հայտնա
գործությունը, որ Երկրի հետ
փոխազդեցության հետևանքով
բոլոր մարմի ններն ստանում են
միևնույն արագացումը: Նյուտո
նյան մեխանիկայից հայտնի է,
որ տրված ուժի ազդեցությամբ
շարժվող
M1 զանգվածով
մարմ
նի արագացումը հա
կա
դարձ համե
մա
տական է այդ
զանգվածին։ Համադրելով դա
գրավիտացիոն ուժի (1) ար
տահայտության
հետ,
տես
նում ենք, որ արագացումը
կախ
ված չէ զանգվածից։ Բո
լոր մարմինների համար (այն
սահմանափակում
ն երի շրջա
նակներում, որոնց դեպքում (1)
օրենքն իրավացի է) գրավի
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Նկ. 1. Երկրի մակերևույթի մոտ ազատ ընկնող վերելակում,
ինչպես և բոլոր մարմիններից հեռու, շարժիչներն անջատած
տիեզերանավում բնության օրենքները նույնն են:

տացիոն ուժի ազդեցությամբ
պայմանավորված արագացու
մը նույնն է: Սա հստա
կո
րեն
դրսևորվում է շարժիչներն ան
ջատված տիեզերանավի ներ
սում, որտեղ բոլոր մարմի ննե
րը կարծես լողում են: Քանի որ
բոլորի արագացում
ն երը նույնն
են, ապա մի մար
մի 
նը մյու
սի
նկատմամբ արագացում չունի:
Տիեզերանավի հետ կապված
հաշվարկման
համակարգն
ազատ
ընկնող
համակար
գի օրի
նակ է: Այդ հա
մա
կար
գում դիտորդի տեսակետից
ոչ մի ար
տա
քին ուժ այ
լևս չի
ազդում, և այդ համակարգում
մարմի նների վարքը որոշվում
է միայն ներքին ուժերով: Սա
էլ հենց բովանդակությունն է
համարժեքության
սկզբուն
քի, որի համաձայն՝ գրավիտա
ցիոն դաշտում ազատ ընկնող
հաշվարկման
համակարգում
(օրինակ՝ տիեզերանավ կամ
վերելակ) բնության օրենքները
նույնն են, ինչ որ հաշվարկման
իներցիալ
համակարգերում՝
գրավիտացիոն դաշտի բացա
կայության պայմաններում: Են
թադրվում է, որ ազատ ընկնող
համակարգի չափերը փոքր են

Նկ. 2. Համարժեքության սկզբունքի մեկ այլ ձևակերպում՝ Երկրի
նկատմամբ անշարժ լաբորատորիայում բնության օրենքները
նույնն են, ինչպես բոլոր մարմիններից հեռու և արագացմամբ
շարժվող լաբորատորիայում, որի արագացումը հավասար է
Երկրի մակերևույթի մոտ ազատ անկման արագացմանը։

գրավիտացիոն դաշտի անհա
մասեռությունների
բնութագ
րական չափերի համեմատ:
Երկրի դաշտում ընկնող տիե
զերանավի կամ վերելակի հա
մար դա բա
վա
րար
վում է մեծ
ճշտությամբ: Պատկերացնենք
երկու լաբորատորիա, որոն
ցում կատարվում է միևնույն
ֆիզիկական փորձը, օրինակ՝
չափվում են երկու լիցքավոր
ված մասնիկների միջև գոր
ծող էլեկտրական ուժերը: Լա
բորատորիաներից մեկն ազատ
ընկնում է Երկրի դաշտում, իսկ
մյուսը հեռու է բոլոր մարմի ն
ներից, այսինքն՝ նրանում գրա
վիտացիոն դաշտը բացակա
յում է (նկ.1): Համարժեքության
սկզբուն
քը պնդում է, որ ոչ մի
փորձով հնարավոր չէ պարզել
(եթե, իհարկե, նախապես չգի
տեք), թե որ լաբորատորիայում
եք:
Համարժեքության սկզբուն
քի մեկ այլ ձև
ա
կեր
պում հա
մեմատում
է
ֆիզիկական
փորձերը երկու նույնատիպ լա
բորատորիաներում,
որոնցից
մեկն ան
շարժ է Երկ
րի նկատ
մամբ, իսկ մյու
սը հե
ռու է այլ
մարմի ններից և շարժվում է
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ուղղագիծ Երկրի մակերևույ
թի մոտ ազատ անկ
ման արա
գացմանը հավասար արագաց
մամբ (հաշվարկման իներցիալ
համակարգի նկատմամբ, նկ.2):
Երկրորդ լաբորատորիան, օրի
նակ, կարող է լինել շարժիչնե
րը միացված տիեզերանավում:
Համարժեքության
սկզբունքի
համաձայն՝ երկու լաբորատո
րիաներում կատարված փոր
ձե
րը չեն կա
րող պար
զել, թե
փորձարարը դրանցից որու՞մ է:
Նկատենք, որ այլ մարմի ններից
հեռու լաբորատորիան շարժ
վում է արագացումով, ուստի
այն հաշվարկման ոչ իներցիալ
համակարգ է: Այս տեսակետից
ասում են, որ գրավիտացիոն
դաշտը համարժեք է ոչ իներցի
ալ համակարգի:
Համարժեքության սկզբունքն
ունի կարևոր իմացաբանական
նշանակություն: Այն հնարավո
րություն է տալիս բացահայ
տե
լու, թե ինչ
պես են ըն
թա
նում ֆիզիկական պրոցեսները
երկնային մարմինների մոտա
կայ
քում, եթե հայտ
նի է դրանց
ընթացքը մարմիններից հեռու,
երբ գրավիտացիայի ազդեցու
թյունը կարելի է հաշվի չառնել:
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Իրոք, ելա
կետ կա
րող ենք ըն
դունել ազատ ընկնող համա
կարգը, որտեղ գործող օրենք
ները նույնն են, ինչ կլիներ, եթե
գրավիտացիոն դաշտը բացա
կայեր: Այնուհետև, կատարելով
անցում Երկրի նկատմամբ ան
շարժ համակարգին, ստանում
ենք ֆիզիկական պրոցեսների
ընթացքը նկարագրող մաթե
մատիկական
հավասարում
ներն այդ համակարգում, որոնք
արդեն պարունակում են գրա
վիտացիոն դաշտի բնութագրե
րը: Այդ անցումը կատարվում է
հստակ մաթեմատիկական կա
նոններով, որոնք, իհարկե, ու
նեն կուռ ֆիզիկական հիմք:
Մյուս կարևոր եզրակացու
թյունը, որին հանգեց Այնշտայ
նը՝ ելնելով համարժեքության
սկզբուն
քից, այն էր, որ զանգ
վածեղ մարմի նները փոխում են
իրենց շրջապատում տարածու
թյան երկրաչափական հատ
կությունները: Ավելին, դրանք
փո
խում են ոչ մի
այն տա
րա
ծության, այլ նաև ժամանա
կի հատկությունները: Գրավի
տացիոն դաշտում ժամանակը
դանդաղում է: Դեռևս հարաբե
րականության հատուկ տեսու
թյունն էր պար
զել, որ տա
րա
ծությունը և ժամանակը խիստ
փոխկապակցված հասկացու
թյուններ են, և ֆիզիկական
տեսակետից պետք է խոսել ոչ
թե առանձին տարածության ու
ժամանակի այլ տարածա-ժա
մանակի՝ որպես մեկ ամբող
ջության մասին: Այս առումով
ՀԸՏ-ում գրավիտացիոն դաշտը
հանդես է գալիս որպես տարա
ծա-ժամանակի
երկրաչափու
թյան փոփոխություն: Զ ա ն գ 
վածեղ մարմինները կորացնում
են տարածա-ժամանակը, և
շրջապատող
մարմինները
շարժվում են կոր տարածու
թյունում: Շարժման հետագիծն
արդեն
տարածա-ժամանակի
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հատ
կու
թյունն է և այդ պատ
ճառով բոլոր մարմի նների աշ
խարհագծերը (այդպես են ան
վանում տարածա-ժամանակում
մասնիկի շարժումը ներկայաց
նող գի
ծը) նույնն են, ան
կախ
դրանց զանգվածներից, եթե
զանգվածները մեծ չեն, ուս
տի կարելի է դրանց ազդեցու
թյունը երկրաչափության վրա
արհամարել: Ավելի ակնառու
լինելու համար, պատկերաց
նենք ռետինե հարթ թաղանթ:
Այն հարթ երկրաչափության
օրի
նակ է և նկա
րագր
վում է
էվկլիդեսյան
երկրաչափու
թյան օրենքներով: Դրանցից
մե
կը, օրի
նակ, ասում է, որ
եռանկյան ներքին անկյուննե
րի գումարը 1800 է։ Դեռ 19-րդ
դարի քսանական թվականների
վերջին ռուս գիտնական Նի
կոլայ Լոբաչևսկին (1792–1856)
գրում էր այն մա
սին, որ կա
րող են լի
նել նաև այլ տի
պի
երկրաչափություններ: Որպես
օրինակ կարող ենք դիտարկել
գնդոլորտի մակերևույթի երկ
րաչափությունը (նկ.4): Այդ երկ
րաչափությունում ուղիղ գծեր
գոյություն չունեն: Երբ մրջյունը
շարժվում է գնդոլորտի վրա
յով, նրա շարժման հետագիծը
կոր է, որով
հե
տև այդ տա
րա
ծու
թյան (տվյալ դեպ
քում՝ մա
կերևույթի) երկրաչափությունն
է այդպիսին: Դրանում ավելի
ուղիղ գծեր պարզապես գո
յություն չունեն:Հարթ երկրա
չափությունում ուղիղ գծերի
նմանակը գնդոլորտի մակերև
ույթի վրա մեծ շրջանագծերն
են («ամենաուղիղ» գծերն այդ
երկրաչափությունում):
Կոր
երկրաչափություններում նման
գծերը կոչվում են գեոդեզիա
կաններ: Եթե մասնիկի վրա ոչ
մի այլ ուժ չի ազ
դում, ապա
այն շարժվում է գեոդեզիակա
նով: Հարթ երկրաչափության
նման, կոր երկրաչափություն
ներում կարող ենք կառուցել
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եռանկյուններ, որոնց կողմե
րը բաղկացած են գեոդեզիա
կան գծերի հատվածներից:
Գնդոլորտի դեպքում այդպի
սի եռանկյան ներքին անկյուն
նե
րի գու
մա
րը մեծ է 1800-ից
(նկ.4)։ Կան մակերևույթներ,
որոնց համար այդ գումարը
1800-ից փոքր է: Այդ
պի
սի մա
կերևույթները նման են թամբի
և կոչվում են հիպերբոլական
(նկ.4, Լոբաչևսկին դիտարկել
է նման մակերևույթներ): Այս
պիսով՝ չափելով եռանկյան
ներքին անկյունների գումարը՝
կարող ենք որոշել երկրաչա
փությունը: Մեր տարածության
երկրաչափությունը դիտում
ն ե
րով որո
շե
լու նման եղա
նակ է
առաջարկել գերմանացի մա
թեմատիկոս
Կառլ
Գաուսը
(1777–1855)։
Նման իրա
վի
ճակ է ստեղծ
վում գրավիտացիոն դաշտի
դեպքում: Արեգակը կորացնում
է շրջապատող տարածությու
նը, և մոլորակները շարժվում
են այդ կոր տարածությու

Գնդոլորտի
մակերևույթ

Հիպերբոլական
մակերևույթ

Հարթ
մակերևույթ

Նկ. 4. Ոչ էվկլիդեսյան (կոր)
երկրաչափությունների օրինակներ։
Համեմատության համար բերված է նաև
հարթ երկրաչափության դեպքը։
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նում: Կորացումն է թելադրում,
թե դրանք ինչ հետագծերով
կշարժվեն: Սա վերաբերվում է
ոչ միայն մոլորակներին, երկ
նաքարերին, տիեզերանավին,
այլ նաև լույսին: Դիտում
ն երով
հաստատված հայտնի օրինակ
ներից է աստղից արձակված
լույսի
ճառագայթի
շեղումն
Արեգակի գրավիտացիոն դաշ
տում: Դիտում
ն երից որոշված
շեղման չափը համընկնում է
ՀԸՏ կանխագուշակման հետ և
դա համարվում է տեսության
կարևոր փորձնական հաստա
տում
ն երից մեկը:
Այնշտայնի տեսության հա
մար մեկ այլ փոր
ձա
քար էր
Փայլածուի ուղեծրի պերիհե
լիումի (Արեգակին ամենամոտ
կետի) շեղումը: Կեպլերի 1-ին
օրենքի համաձայն՝ Արեգակի
շուրջը պտտվող մոլորակների
ուղեծրերն էլիպսներ են, որոնց
կիզակետերից մեկում Արե
գակն է: Դի
տում
նե
րը ցույց են
տալիս, որ ուղեծրերը մոտավո
րապես են էլիպսաձև: Իրական
հետագծերը նման են էլիպ
սի, որի պերիհելիումը դան
դաղ պտտվում է (այս երևույթն
անվանում են կոնապտույտ
(պրեցեսիա), նկ.5): Պերիհե
լիումի շեղումն ամենամեծն է
Փայլածուի համար, որովհետև
այն մոլորակներից ամենա
մոտն է Արե
գա
կին, և հա
վա
սար է շուրջ 574 աղեղ
նա
յին
վայրկյանի՝ հարյուր տարում:
Այդ շեղումը պայմանավորված
է մի շարք հանգամանքներով:
Դրանցից են՝ մյուս մոլորակնե
րի ազդեցությունը և Արեգակի
ոչ իդեալական գնդաձև լինելը:
Գրավիտացիայի
նյուտոնյան
տեսության
շրջանակներում
կատարված հաշվարկների հա
մաձայն՝ դրանց հաշվառմամբ
պերիհելիումի շեղումը հա
րյուր տարում մոտավորապես
532 աղեղնային վայրկյան է,
ընդ որում այն հիմ
նա
կա
նում

Նկ. 5.Մոլորակի ուղեծրի պերիհելիումի
շեղումը Արեգակի գրավիտացիոն
դաշտում

պայմանվորված է մյուս մոլո
րակների ազդեցությամբ: Նյու
տոնյան տեսության շրջանակ
նե
րում ոչ մի կերպ չհա
ջող
վեց
բացատրել դիտողական տվյա
լից 42 աղեղնային վայրկյանի
տարբերությունը: ՀԸՏ հիման
վրա կատարված հաշվարկնե
րը ցույց տվե
ցին, որ տար
բե
րությունը ռելյատիվիստական
երևույթների հետևանք է, իսկ
ստացված արդյունքը, չափման
սխալների շրջանակներում, գե
րազանց համաձայնության մեջ
է դիտողական տվյալի հետ:
Այսպիսով, եթե ի մի բերենք
վերն աս
վա
ծը, ապա ՀԸՏ-ում
գրավիտացիոն դաշտը հան
դես է գալիս որպես տարածաժամանակի երկրաչափության
փոփոխություն՝ պայմանավոր
ված զանգվածեղ մարմի նների
առկայությամբ: Իսկ թե ինչպե՞ս
և ի՞նչ չա
փով կփոխ
վի երկ
րա
չափությունը, որոշվում է գրա
վիտացիոն դաշտի համար Այն
շտայնի
հավասարում
ն երով:
Դրանք էլեկտրամագնիսական
դաշտը նկարագրող Մաքսվելի
հավասարում
ն երի նմանակն են
գրավիտացիոն դաշտի համար:

ՍԵՎ ԽՈՌՈՉՆԵՐ
Մաթեմատիկական
տեսա
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կետից Այնշտայնի հավասա
րում
նե
րը բարդ են, և դրանց
ճշգրիտ լուծում
ն երը կարելի
է գտնել մի
այն այն փոք
րա
թիվ դեպքերում, երբ նյութի
բաշ
խումն օժտ
ված է բարձր
համաչափությամբ:
Դրանցից
առավել հայտնի լուծումը նկա
րագրում է գնդաձև ստատիկ
աստղի գրավիտացիոն դաշտն
աստղից դուրս՝ վակուումում:
Այն արտածել է գերմանացի
ֆիզիկոս և աստղագետ Կառլ
Շվարցշիլդը (1873-1916) 1916թ.
(Այնշտայնը ՀԸՏ վերաբերյալ
հոդվածը հրատարկել է հենց
այդ տա
րի), և լու
ծու
մը կոչ
վում է նրա անու
նով՝ Շվարց
շիլդի լուծում: Այդ լուծումը
պարունակում է երկարության
չափայնությամբ
մեծություն,
որը կապ
ված է աստ
ղի M
զանգվածի հետ
առնչությամբ, որտեղ c -ն լույսի
արագությունն է վակուումում,
իսկ G-ն՝ գրավիտացիոն հաս
տատունը։ Այդմեծությունն ան
վանում են տվյալ աստղի գրա
վիտացիոն շառավիղ: Իհարկե,
պարտադիր չէ, որ մարմի նն
աստղ լինի:
Շվարցշիլդի լուծումից հե
տևող կարևոր եզրահան
գում
ներից մեկն այն է, որ եթե
աստղի շառավիղն ավելի փոքր
է, քան դրա գրա
վի
տացիոն
շառավիղը, ապա գրա
վիտա
ցիոն դաշտն այնքան ուժեղ
է, որ rg շառավղով և աստղին
համակենտրոն
գնդոլորտի
ներ
սից ոչ մի ազդանշան, նե
րառյալ
լույսը,
չի
կարող
դուրս գալ։ Դա նշանակում
է, որ գնդոլորտից դուրս դի
տողի համար rg շառավղով
գնդոլորտը կլինի ամբողջո
վին սև։ Այդ պատճառով գրա
վիտացիոն շառավղից փոքր
շառավղով նման օբյեկտներն
անվանում են սև խոռոչներ,
իսկ rg շառավղով գնդոլորտը՝
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ՖԻԶ ԻԿԱ

սև խոռոչի հորիզոն։ Այն, ինչ
կատարվում է հորիզոնի ներ
սում, դրանից դուրս դի
տողի
համար հասանելի չէ։ Օրի
նակ՝ Արեգակի համար գրա
վիտացիոն շառավիղը 3 կմ
է։ Սա նշանակում է՝ որ
պեսզի
30
2·10 կգ զանգվածով Արեգա
կը վերածվի սև խոռոչի, այն
անհրաժեշտ է սեղմել այն
քան, որ շառավիղը դառնա 3
կմ: Հաս
կա
նա
լի է, որ ստաց
վող օբյեկտը կունենա ահռե
լի խտու
թյուն: Նման սեղ
մում
կարող են ապահովել միայն
գրավիտացիոն ուժերը, այն էլ
միայն այն դեպքում, երբ աստ
ղի զանգվածը բավականաչափ
մեծ է:
Այնշտայնի հավասարում
ն ե
րից հետևող մյուս կարևոր եզ
րա
կա
ցու
թյունն այն է, որ եթե
աստղի շառավիղն ավելի փոքր
է դարձել, քան նրա գրավիտա
ցիոն շառավիղը, այսինքն՝ այն
վերածվել է սև խոռոչի, աստղն
այլևս ստատիկ լինել չի կարող:
Գրավիտացիոն ուժերի սեղմ
մանն այլևս ոչինչ դիմադրել չի
կարող, և ամբողջ նյութը շարժ
վում է դեպի աստղի կենտրոն:
Իսկ այն հարցին, թե ինչով կա
վարտվի այդ աղետալի սեղ
մումը, Այնշտայնի տեսությունը
պատասխան չի տալիս: Ինչ
պես և յուրաքանչյուր ֆիզիկա
կան տեսություն, ՀԸՏ-ն ունի իր
կիրառելիության սահմանները:
Սև խոռոչի ներսում սեղմվող
նյութի վերջնական ճակատագ
րի մասին գուցե պատասխան
կտա գրավիտացիայի քվան
տային տեսությունը, որն այսօր
դեռևս գոյություն չունի: Գրա
վիտացիոն ձգողության օրեն
քի Նյուտոնի ձևակերպումից
հետո անցել է մոտ 300 տարի,
բայց գրավիտացիան դեռ պա
րունակում է հանելուկներ: Սև
խոռոչների մասին համեմատա
բար երկար խոսեցինք, որովհե
տև, ինչպես ստորև կտեսնենք,
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դրանք սերտ առն
չու
թյուն ու
նենգրավիտացիոն
ալիքների
դիտողական հայտնաբերման
հետ:

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԱԼԻՔՆԵՐ
Ինչպես նշեցինք, ՀԸՏ-ում
որպես գրավիտացիոն դաշ
տի բնութագիր հանդես է
գալիս
տարածա-ժամանա
կի երկրաչափությունը: Գրա
վիտացիոն ալիքը երկրաչա
փության փոփոխությունների,
խոտորում
ն երի տարածումն է
տարածության մեջ ժամանակի
ընթացքում: Իսկ ինչպե՞ս կա
րելի է մաթեմատիկորեն ներ
կայացնել երկրաչափությունը:
Երկրաչափական բոլոր հատ
կությունները որոշվում են, եթե
տրված է երկու կամայական
կետերի միջև հեռավորությունը:
Այդ հեռավորությունը որոշող
մաթեմատիկական մեծությունն
անվանում են մետրիկա: Կա
րող ենք ասել, որ հա
րա
բե
րա
կանության ընդհանուր տեսու
թյունում որպես գրավիտացիոն
դաշտի բնութագիր հանդես է
գալիս մետրիկան: Երբ գրա
վիտացիոն դաշտը փոխվում է,
փոխվում է նաև տարածության
մեջ տրված եր
կու կե
տե
րի մի
ջև հեռավորությունը: Ակնառու
լինելու համար նորից դիմե նք
գնդոլորտի օրինակին: Դիցուք՝
այդ գնդոլորտը փչված փուչի
կի մա
կե
րև
ույթն է: Երբ փու
չիկն ավե
լի ենք փչում, դրա
շառավիղը մեծանում է, որը
հանգեցնում է այդ մակերևույ
թի երկրաչափության փոփո
խության, և երկու կետերի միջև
հեռավորությունը մեծանում է:
Նման բան կա
տար
վում է մեր
տիեզերքում, պայմանավորված
ընդարձակումով:
Գրավիտացիոն ալիքը ժա
մանակի ընթացքում փոփոխ
վող գրավիտացիոն դաշտի
օրինակ է: Սա նշանակում է, որ
ալիքի առկայության պայման
ներում ժամանակի ընթացքում
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փոփոխվում է երկու կետերի
միջև հեռավորությունը: Գրա
վիտացիոն ալիքների գրանցիչ
ների աշխատանքը հիմնված է
հենց այդ փոփոխությունը չա
փե
լու վրա: Գրանց
ման հետ
կապված հիմ
ն ական բարդու
թյունն այն է, որ մեր շրջապա
տում գրավիտացիոն ալիքները
շատ թույլ են և հե
ռա
վո
րու
թյունների՝ դրանցով պայմա
նավորված փոփոխությունները
շատ փոքր են: Մյուս բար
դու
թյունն այդ փոքր փո
փո
խու
թյունների տարանջատումն է
ֆոնային աղմուկներից, որոնք
շատ ավե
լի ու
ժեղ են: Ան
ցյալ
դարի վաթսունական թվական
ներին, գրավիտացիոն ալիք
ների գրանցման նպատակով
կատարված փորձերում ամե
րիկացի գիտնական Ջոզեֆ Վե
բերը (1919-2000) օգտագործել
է ալյումի նե գլանաձև մարմի ն
ներ: Գրավիտացիոն ալիքների
ազդեցությունը պետք է փո
խեր դրանց չա
փե
րը, ինչն էլ
հենց ու
զում էր չա
փել Վե
բե
րը: 1972 թ. նրա սարքավորումը
«Ապոլոն 17» տիեզերանավով
ուղարկվել է Լուսին: Վեբերը
հրատարակել է մի քանի աշ
խատանք, որոնցում պնդում էր,
որ գրանցել է գրավիտացիոն
ալիքներ: Սակայն յոթանասու
նական թվականների առաջին
կեսին այլ գիտական խմբերի՝
նման փորձերի կրկնություն
ները չհաստատեցին Վեբերի
արդյունքները, և գրավիտացի
ոն ալիքների գոյության հարցը
այն ժամանակ մնաց բաց:
Իսկ ինչպիսի՞ շեղում
ն եր են
առաջացնում
գրավիտացիոն
ալիքները: Ինչպես և էլեկտ
րամագնիսական
ալիքները,
գրավիտացիոն ալիքները լայ
նա
կան են: Նշա
նա
կում է՝ եթե
գրավիտացիոն ալիքի ճանա
պարհին
տեղադրենք
որևէ
առար
կա, ապա դրա տե
ղա
շարժն ուղղահայաց կլինի ալի
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Նկ. 6. Շրջանագծի վրա տեղադրված
մասնիկների տեղաշարժը մեկ
պարբերության ընթացքում, երբ նկարի
հարթությանն ուղղահայաց ընկնում է
գրավիտացիոն ալիք։ Վերին և ստորին
շարքերը համապատասխանում են §+¦
և § ¦ բևեռացումներին։

քի տարածման ուղղությանը:
Էլեկտրամագնիսական ալիք
ների նման, գրավիտացիոն
ալիքներն ունեն երկու անկախ
բևեռացում
ն եր, որոնք տա
րածվում են վակուումում լույ
սի արագությամբ և նշանակ
վում են «+» և «×» սիմվոլներով
(նկ.6)։ Նկարում պատկերված
է, թե ինչպես կտեղաշարժվեն
շրջանագծի վրա տեղադրված
մասնիկները մեկ պարբերու
թյան ընթացքում (T-ն ալիքի
պարբերությունն է), երբ նկա
րի հարթությանն ուղղահա
յաց ընկնում է գրավիտացիոն
ալիք: Մեկ պարբերությունից
հետո պատկերը կրկնվում է:
Վերին շարքը համապատաս
խա
նում է «+», իսկ ստորինը՝
«×» բևեռացմանը: Թույլ գրա
վիտացիոն ալիքների համար
շեղում
ն երը
համեմատական
են
շրջանագծի
շառավղին,
որի վրա դասավորված են կե
տերն ալիքի ընկնելուց առաջ:
Նկարում պատկերված կետերը
կա
րող են լի
նել, օրի
նակ, Վե
բերի փորձերում օգտագործ
վող գլանի մակերևույթի կետե
րը: Եթե գրավիտացիոն ալիքն
ընկնի գլանի առանցքի ուղղու
թյամբ, ապա նրա մակերևույթի
հատույթն առանցքին ուղղա
հայաց հարթությամբ կկատա
րի տատանում
ն եր նկարում
պատկերված ձևով: Ինչպես

արդեն նշվեց վերևում, գրա
վիտացիոն ալիքների գրանց
ման հիմ
ն ական խնդիրն այն է,
որ Երկրի վրա ընկնող գրավի
տացիոն ալիքները շատ թույլ
են և դրանց հա
մար նկ.6-ում
պատկերված
տեղաշարժերը
շատ փոքր են: Դա հասկանալու
համար անդրադառնանք գրա
վիտացիոն ալիքների աղբյուր
ներին:

ԿՐԿՆԱԿԻ ԱՍՏՂԵՐԸ
ՈՐՊԵՍ ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ
ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
Ինչպես հայտնի է էլեկտրա
դինամիկայից,
էլեկտրամագ
նիսական ալիքների աղբյուրն
արագացումով շարժվող լից
քերն են: Հանգունորեն, արագա
ցումով շարժվող զանգվածներն
առաքում են գրավիտացիոն
ալիքներ: Այդպիսի աղբյուրի
օրինակ են կրկնակի աստղերը,
որոնք երկու աստղերից բաղ
կացած համակարգեր են, և
որոնցում աստղերը պտտվում
են էլիպսներով մեկ ընդհա
նուր կենտրոնի շուրջը (նկ.7):
Դիտարկենք
պարզագույն
դեպ
քը, երբ կրկնա
կի աստ
ղում M1 և M2 զանգվածներով
աստ
ղերը պտտվում են a1 և
a2 շառավիղներով շրջա
նա
յին ուղեծրերով։ Կհամարենք,
որ աստղերի արագություննե
րը շատ 
փոքր են լույ
սի արա
գությունից, ուստի շարժումը
բավարար ճշտությամբ նկա
րագրվում է նյուտոնյան մե
խանիկայի օրենքներով: Այս
պայմաններում, ՀԸՏ շրջանակ
ներում կատարված հաշվարկ
ների համաձայն՝ մեկ վայրկյա
նում գրավիտացիոն ալիքների
տեսքով առաքված էներգիան՝
:

(2)

(2) արտահայտությունը ներկա
յացնում է գրավիտացիոն ճա
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ռագայթման էներգիայի` ըստ
1/c մեծության աստիճանների
վերլուծության գլխավոր ան
դամը: Այն պայմանվորված է
համակարգի այսպես կոչված
քառաբևեռային (քվադրուպո
լային) մոմե նտի ժամանակից
կախված փոփոխությամբ: Վեր
ջինս որոշվում է համակար
գում նյութի բաշխումով: Այս
իմաս
տով ասում են, որ գրա
վիտացիոն
ճառագայթումը
քառաբևեռային բնույթի ունի:
Դրա հետևանքն է էներգիայի
արտահայտության հայտարա
րում լույսի արագության հին
գերորդ աստիճանի ի հայտ
գալը: Նկատենք, որ երկու
լիցքերի
էլեկտրամագնիսա
կան ճառագայթման դեպքում
առաքված
էներգիայի
վեր
լուծության գլխավոր անդա
մը երկբևեռային (դիպոլային)
բնույթի ունի (ճառագայթման
էներգիան որոշվում է երկբևե
ռային մոմե նտի ժամանակային
փոփոխությամբ) և համապա
տասխան
արտահայտության
հայտարարում առկա է լույսի
արագության երրորդ աստի
ճանը: Գրավիտացիոն ալիքնե
րի թույլ լինելու պատճառներից
մեկն էլ հենց սա է: ՀԸՏ-ում
երկբևեռային
ճառագայթումը
բացակայում է, որն իմպուլ
սի պահպանման օրենքի հե
տևանք է:
Օգտվելով նյուտոնյան մե
խանիկայի շարժման օրենքնե
րից՝ կարելի է (2) արտահայ
տությունում a1 + a2 գումարն
արտահայտել
զանգվածների
արագություններով: Համարե
լով, որ կրկնակի համակար
գում աստղերի զանգվածները
նույն կար
գի են և բաց թող
նելով թվային գործակիցները,
միավոր ժամանակում
գրա
վիտացիոն ալիքների տեսքով
առաքված էներգիայի համար
ստանում ենք հետևյալ գնահա
տականը.
35

ՖԻԶ ԻԿԱ

Նկ. 7. Երկու աստղերից բաղկացած համակարգը
գրավիտացիոն ալիքների աղբյուր է:

,

(3)

որտեղ
v-ն
աստղերից
մեկի արագությունն է, rg-ն՝
գրավիտացիոն
շառավիղը,
իսկ R-ն աստղերի կենտրոն
ների
միջև
հեռավորության
կար
գի մե
ծու
թյուն է: (3) բա
նաձևից հետևում է, որ ճա
ռագայթման մեծ էներգիաներ
կա
րող են առա
քել փոքր չա
փերով կրկնակի համակար
գերը, որոնցում առանձին բա
ղադրիչները պտտվում են մեծ
արագություններով: Քանի որ
աստղերի կենտրոնների մի
ջև հեռավորությունը մեծ է
դրանց շառավիղներից, ապա
ուժեղ ճառագայթում կարե
լի է ակնկալել այնպիսի աստ
ղերից բաղկացած համակար
գերից, որոնց շառավիղները,
տրված զանգվածի դեպքում,
հնարավորինս փոքր են: Նման
օբյեկտներ են սև խոռոչները և
նեյտրոնային աստղերը: Վեր
ջինները հիմնականում նեյտ
րոններից բաղկացած գերխիտ
երկնային կազմավորումներ են,
որոնց զանգվածներն Արեգակի
զանգվածի կարգի են, իսկ շա
ռավիղները՝ շուրջ 15 կմ։
Գրավիտացիոն
ալիքների
գրանցման
հնարավորության
տեսակետից կարևոր ֆիզիկա
կան բնութագիրն ալիքի լայ
նույթն է: Այն որո
շում է հա
36

վասարկշռության
դիրքերից
մասնիկի առավելագույն շեղ
ման մեծությունը՝ պայմանա
վորված գրավիտացիոն ալի
քի ազդեցությամբ: Աղբյուրից
մեծ
հեռավորություններում
գրավիտացիոն ալիքի ճակա
տը գնդո
լորտ է, որի կենտ
րո
նը աղբյուրի ներսում է: Ալիքի
տարածման ընթացքում գնդո
լորտի մակերեսը մեծանում է
գնդի շառավղի քառակուսուն
ուղիղ համեմատական: Քա
նի որ լրիվ էներ
գի
ան մնում է
հաստատուն, ապա գնդոլոր
տի միավոր մակերեսին ընկ
նող
էներգիան
(էներգիայի
խտությունը) նվազում է դիտ
ման կետի՝ աղբյուրից ունեցած
հեռավորության քառակուսուն
հակադարձ
համեմատական:
Մյուս
կողմից,
էներգիայի
խտությունը համեմատական է
ալիքի լայնույթի քառակուսուն:
Այստեղից եզրակացնում ենք,
որ գրավիտացիոն ալիքի լայ
նույթը նվազում է աղբյուրից
ունեցած հեռավորությանը հա
կադարձ համեմատական օրեն
քով: Սա նշանակում է, որ եթե
ունենք երկու աղբյուր, որոնք
միավոր ժամանակում գրա
վիտացիոն ալիքների տեսքով
առաքում են միևնույն էներ
գիան, ապա գրանցիչում ավելի
մեծ շեղում
ն երի կբերի այն աղ
բյուրից առաքված ալիքը, որն
ավելի մոտ է գրանցիչին:
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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Որպես
գրավիտացիոն
ալիքների աղբյուր, քննարկե
ցինք կրկնակի աստղերը, քա
նի որ ըստ հաշվարկների, LIGO
դիտակի գրանցած ալիքների
աղբյուրը հենց այդպիսի հա
մա
կարգ է: Իհար
կե, կան նաև
գրավիտացիոն ճառագայթման
այլ հզոր աղբյուրներ: Դրանցից
նշենք գերնոր աստղերի պայ
թյուն
նե
րը և արագ պտտվող
աստղերը: Նկատենք, որ վեր
ջին դեպ
քում պտույ
տը պետք
է լինի ոչ առանցքահամաչափ,
այլապես գրավիտացիոն ճա
ռագայթումը կբացակայի:
Գրավիտացիոն
ալիքներն
իրենց հետ էներ
գիա են տա
նում, ուստի կրկնակի համա
կարգի էներգիան ժամանակի
ընթացքում նվազում է: Դրա
հետևանքով համակարգը կազ
մող աստղերը մոտենում են
իրար, և ուղեծրային պտույտի
պարբերությունը նվազում է:
Պարբերության նվազման դի
տողական գրանցումը և դրա
համեմատումը տեսական գնա
հատականների հետ կարող է
լինել գրավիտացիոն ալիքների
գոյության ոչ ուղղակի ապա
ցույցներից մեկը: Նման հետա
զոտություններ կատարվել են
PSR 1913+16 անվանումը կրող
կրկնակի համակարգի համար:

PSR 1913+16 ԿՐԿՆԱԿԻ
ԲԱԲԱԽԻՉԸ ՈՐՊԵՍ
ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
PSR 1913+16 կրկնակի համա
կարգը հայտնաբերել են 1974թ.
ամերիկացի
գիտնականներ
Ռա
սել Հալսը և Ջոզեֆ Թեյ
լորը։ Այն կարևոր դեր է խա
ղացել
ռելատիվիստական
գրավիտացիոն
երևույթների
դիտողական ուսում
ն ասիրման
տեսակետից: Այդ հետազո
տությունների համար Հալսը և
Թեյլորը 1993թ. արժանացել են
ֆիզիկայի բնագավառում Նո

ՖԻԶ ԻԿԱ

բելյան մրցանակի:
PSR 1913+16 կրկնա
կի հա
մակարգը բաղկացած է երկու
նեյտրոնային աստղերից, որոնց
զանգվածներն են M1=1,44M
և
M2=1,39M
որտեղ
M=2•1030
կգ
Արեգակի
զանգվածն է։ Նեյտրոնային
աստ
ղերը պտտվում են ընդ
հանուր (իներցիայի) կենտրոնի
շուրջը 7,75 ժամ ուղեծրային
պարբերությամբ։ Կրկնակի հա
մակարգի չափերը մոտ երկու
միլիոն
կիլոմետրի
կարգի
են։ Դա շատ ավելի փոքր է
քան Երկրի հեռավորությունն
Արե
գակից (150 միլիոն կի
լո
մետր)։ PSR 1913+16 կրկնակի
համակարգի
հեռավորությունը
մեզնից մոտ 21 հազար լուսա
տարի է (լուսատարին այն հեռա
վորությունն է, որը լույսն անց
նում է մեկ տարում. 1 լուսատարի
= 9,46·1012 կմ)։ Կախ
ված ուղեծրի
կետից, աստղերի ուղեծրային
արագությունները
(իներցիայի)
կենտրոնի նկատմամբ փոխվում
են մոտ 100 կմ/վ–ից մինչև 400
կմ/վ։
Բացի ուղեծրային պտույ
տից, նեյտրոնային աստղե
րը պտտվում են նաև իրենց
առանց
քի շուր
ջը։ PSR 1913+16
համակարգի
M1=1,44M
զանգվածով աստղի համար
այդ պտույտի պարբերությու
նը մոտ 59 մի
լի
վայր
կյան է:
Սա նշա
նա
կում է, որ աստ
ղը
մեկ վայրկյանում իր առանցքի
շուրջը կատարում է 17 պտույտ:
Երկնային մարմի նների համար
դա չա
փա
զանց արագ պտույտ
է: Այդ աստ
ղից Երկ
րի վրա
գրանցվում են էլեկտրամագ
նիսական ալիքներ հաճախու
թյունների
ռադիոտիրույթում
(նկ. 7-ում այդ ճառագայթումը
նշված է ալիքաձև գծերով):
Դրանք Եր
կիր են հաս
նում
առանձին զարկերի (պուլսերի)
տեսքով, որոնց միջև ընկած
ժամանակահատվածը հավա

Նկ. 8.Բաբախիչն իր առանցքի շուրջը պտտվող նեյտրոնային
աստղ է։ Ընդհանուր դեպքում, մագնիսական առանցքը
չի համընկնում պտտման առանցքի հետ և կատարում է
կոնապտույտ վերջինիս շուրջը։ Ամեն անգամ, երբ ճառագայթման
փունջը հատում է Երկրի մակերևույթը, գրանցում ենք
ճառագայթման զարկ։

սար է սեփական առանցքի
շուրջը պտույտի պարբերու
թյա
նը: Սա վկա
յում է ճա
ռա
գայթման և աստղի պտույտի
միջև սերտ կապը: Նման նեյտ
րոնային աստղերն անվանում
են բաբախիչներ. PSR 1913+16
համակարգը կրկնակի բաբա
խիչ է: Բաբախիչների էլեկտ
րամագնիսական
ճառագայ
թումը
պայմանավորված
է
դրանցում ուժեղ մագնիսա
կան դաշտերի առկայությամբ,
որոնցում շարժվող լիցքավոր
ված մասնիկներն ուղղորդված
էլեկտրամագնիսական ճառա
գայթման աղբյուր են: Ճառա
գայթումը հիմ
ն ականում ձևա
վորվում է, այսպես կոչված,
մագնիսական
գլխարկներին
մոտ,
որտեղ
մագնիսական
դաշտի ուժագծերը հատում
են աստղի մակերևույթը (նկ.
8): Գլխարկները տեղայնաց
ված են մագնիսական առանց
քի՝ աստղի մակերևույթի հետ
հատման կետերի շրջակայքում:
Ընդհանուր դեպքում, մագնի
սական առանցքը չի համընկ
նում պտտման առանց
քի հետ
և կատարում է կոնապտույտ:
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Նույն պտույտն է կա
տա
րում
նաև ուղղորդված էլեկտրա
մագնիսական ճառագայթումը:
Մենք գրան
ցում ենք ազ
դան
շան ամեն անգամ, երբ այդ ճա
ռագայթումը հատում է Երկրի
մակերևույթը: Աստղն իր ուղեծ
րային պտույտի հետևանքով
մեկ մոտենում, մեկ հեռանում է
մեզնից: Արդյունքում փոխվում
է նրա առաքած ճառագայթ
ման հաճախությունը: Աղբյուրի
շարժման հետևանքով ճառա
գայթման հաճախության նման
փոփոխությունն անվանում են
Դոպլերի երևույթ:PSR 1913+16
կրկնակի բաբախիչի ճառա
գայթման հաճախության դոպ
լերյան շեղում
ն երը գրանցվում
են Երկ
րի վրա: Դա հնա
րա
վո
րու
թյուն է տա
լիս մեծ ճշտու
թյամբ որոշելու նեյտրոնային
աստղերի արագությունները և
ուղեծրի պարամետրերը:
Իմանալով կրկնակի բա
բախիչի բնութագրերը և օգտ
վե
լով ՀԸՏ-ից՝ կա
րող ենք
գնահատել առաքված գրավի
տացիոն ճառագայթման ուժգ
նությունը: Նման հաշվարկ
նե
րը ցույց են տա
լիս, որ PSR
37

1913+16 կրկնակի համակարգը
1 վայրկյանում գրավիտացիոն
ալիքների տեսքով առաքում
է 7,4·1024 ջոուլ էներգիա։ Հա
մեմատության համար նշենք,
որ Արեգակնային համակարգի
համար համապատասխան մե
ծությունը կազմում է ընդամե նը
5000 ջոուլ: Իմանալով գրավի
տացիոն ճառագայթման տես
քով էներգիայի կորուստները
կրկնակի բաբախիչի համար,
կարելի է տեսականորեն գնա
հատել աստղերի՝ ժամանակից
կախված ուղեծրային պտույ
տի պարբերության նվազումը և
համեմատել այն դիտողական
տվյալ
նե
րի հետ: PSR 1913+16
կրկնակի բաբախիչի համար
պարբերության
փոփոխու
թյան վերաբերյալ հավաքագր
ված տվյալները բերված են նկ.
9-ում. հորիզոնական առանց
քի վրա նշված են դիտ
ման
տարիները, իսկ ուղղահայաց
առանցքի վրա՝ պարբերության
շեղումը սկզբնական արժեքից՝
վայրկյաններով (արդյունքնե
րը վերցված են J.M. Weisberg, Y.
Huang, arXiv:1606.02744 հոդվա
ծից): Դիտում
ն երի արդյունք
նե
րը նշված են կե
տե
րով, իսկ
հոծ գի
ծը գծված է ՀԸՏ շրջա
նակներում կատարված հաշ
վարկների հիման վրա, այն
ենթադրությամբ, որ պարբե
րության նվազումը գրավիտա
ցիոն ճառագայթման հետևանք
է: Ակն
հայտ է, որ հաշ
վարկ
ների արդյունքները շատ լավ
համընկնում են դիտողական
տվյալների հետ: Սա գրավի
տացիոն ալիքների գոյության
առավել
համոզիչ,
չնայած
անուղղակի, վկայություններից
մեկն է: Գրավիտացիոն ճառա
գայթման հետևանքով կրկնա
կի բաբախիչում ներտրոնային
աստղի ուղեծրի կիսառանցքը
մեկ տարվա ընթացքում միջին
հաշվով նվազում է 3,5 մ-ով :
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Նկ.9. PSR 1913+16 կրկնակի բաբախիչի ուղեծրային
պարբերության փոփոխությունը տարիների ընթացքում

Կրկնակի բաբախիչում գրա
վիտացիոն դաշտը շատ ավե
լի ուժեղ է, քան արեգակնային
համակարգում: Այդ պատճա
ռով ռելատիվիստական գրա
վիտացիոն երևույթներն ավելի
ցայտուն են արտահայտված:
Խիստ պարբերական զարկե
րով մեզ հաս
նող էլեկտ
րա
մագնիսական ճառագայթման
առկայությունը
հնարավորու
թյուն է տալիս մեծ ճշտությամբ
որոշելու
համապատասխան
բնութագրերը և համեմատելու
դրանք տեսական կանխագու
շա
կում
նե
րի հետ: PSR 1913+16
կրկնակի բաբախիչում, օրի
նակ, պերիհելիումի շեղումը
կազմում է 4,2 աղեղնային աս
տիճան մեկ տարում: Դա ավե
լի մեծ է, քան Փայ
լա
ծո
ւիպե
րիհելիումի՝ ռելատիվիստական
երևույթներով
պայմանավոր
ված շեղումը հարյուր տարում:
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ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ
ԻՆՏԵՐՖԵՐԱՉԱՓՆԵՐ
Թեև կրկնակի բաբախի
չի ուղեծրային պարբերության
նվազման վերաբերյալ դիտո
ղական տվյալների համեմա
տումը տեսական հաշվարկների
արդյունքների հետ բավական
համոզիչ կերպով վկայում է
գրավիտացիոն ալիքների գո
յության մասին, այնուամե նայ
նիվ, չեն դադարել դրանց ան
միջական գրանցման փորձերը,
որոնք սկսվել են դեռևս անցյալ
դարի վաթսունական թվական
ներից:Վերը նշեցինք Վեբերի
փորձերի մասին, որոնցում որ
պես գրավիտացիոն ալիքնե
րի գրանցիչներ
օգտագործ
վել են գլանաձև մարմի ններ:
Նման գրանցիչներն անվանում
են մեխանիկական: Դեռ 1962թ,
գրանցման Վեբերի սխեմայի
վերլուծությանը նվիրված հոդ
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Նկ. 10. LIGO նախագծի երկու դիտակների տեղակայումը
Միացյալ Նահանգներում

վածում խորհրդային գիտնա
կաններ Մ.Ե. Գերցենշտեյնը և
Վ.Ի. Պուստովոյտը նշում են, որ
էլեկտրամագնիսական
ալիք
ների ինտերֆերենցի երևույթի
հիման վրա գործող գրանցիչ
ները (այդպիսի սարքն անվա
նում են ինտերֆերաչափ) կա
րող են ավե
լի զգա
յուն լի
նել:
Իրենց աշխատանքում նրանք
նաև առաջարկել են որպես
էլեկտրամագնիսական
ճա
ռագայթման աղբյուր օգտա
գործել լազերները, որոնք այդ
ժա
մա
նակ դեռ նոր էին հայտ
նագործվել:
Նեկայում գործող գրան
ցիչների աշխատանքի հիմ
քում ըն
կած են հենց լա
զե
րային
ինտերֆերաչափները:
Այդպիսի գրանցիչներից են
GEO600 (Սարստեդտ, Գերմա
նիա), LIGO (Հան
ֆորդ և Լի
վինգստոն, ԱՄՆ), Virgo (Պիզա,
Իտալիա), TAMA 300 (Միտակա,
Ճապոնիա) նախագծերում օգ
տագործվող ինտերֆերաչափ
ները:
Քննարկենք գրավիտացիոն
ալիքների գրանցիչների աշ
խատանքը LIGO նախագծում,
որտեղ ընդգրկված են երկու
միանման ինտերֆերաչափներ:
Դրանցից մեկը Լիվինգստոնի
մոտ է (Լուիզիանայի նահանգ),

Նկ. 11. LIGO նախագծի դիտակներից մեկը Հանֆորդում

իսկ մյուսը Հանֆորդում է (Վա
շինգտոնի նահանգ, նկ.10,11):
Գրանցիչների
տեղակայման
վայ
րե
րը պետք է ընտ
րել այն
պես, որ դրանք հնա
րա
վո
րինս զերծ լինեն աղմուկներից:
LIGO-ի գրանցիչներից մեկը տե
ղակայված է լքված միջուկային
պոլիգոնում, իսկ մյուսը՝ Լուի
զիանայում,
արևադարձային
անտառի եզրին: Այնուհետև,
պետք էր ընտրել այնպիսի հա
ճախային տիրույթ, որում աղ
մուկներն առավել քիչ են: Նման
տիրույթ է հաճախությունների
10-1000 Հց միջակայքը: Գրան
ցիչներում օգտագործվող լա
զերային
ինտերֆերաչափի
սխե
ման բեր
ված է նկ.12-ում
(մասշտաբները խախտված են):
Գրանցիչը բաղկացած է L-աձև
դասավորված երկու ուղղահա
յաց բա
զուկ
նե
րից, որոնք 4 կմ
եր
կա
րու
թյամբ և 1,2 մ տրա
մագծով ռեզոնանսային օպտի
կական խողովակներ են: Լա
զերի առաքած ճառագայթումն
ընկնում է փնջի բաժանիչի
վրա (կիսաթափանցիկ հայելի)
և, բաժանվելով երկու մասերի,
տարածվում է բազուկներում:
LIGO դիտակում օգտագործվում
է պինդ
մարմ
նա
յին Nd:YAG լա
զերը, որի ճառագայթման ալի
քի երկարությունը՝ 1,064·10-6
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մ, հաճախությունների ենթա
կարմիր տիրույթում է: Լազերի
ճառագայթման
հզորությունը
20 Վտ է: Բազուկների եզրերի
հայելիներից բազմակի անդ
րադարձում
ն երի շնորհիվ այն
հասց
վում է մին
չև 100 կՎտ-ի:
Բազմակի անդրադարձում
ն ե
րը շուրջ 300 ան
գամ մե
ծաց
նում են գրավիտացիոն ալիքի
ազդեցությունը բազուկներում
տարածվող ալիքների փուլե
րի տարբերության վրա: Առան
ձին բազուկներում տարածվող
փնջերն այնուհետև վերադր
վում են՝ տալով ինտերֆերեն
ցային պատկեր: Վերը նշված
զանգվածների դերում, որոնց
միջև հեռավորությունը փոխ
վում է գրավիտացիոն ալիքի
ազդեցությամբ, հանդես են գա
լիս հայելիները: Դրանք պատ
րաստված են հալած քվարցից,
կշռում են 40 կգ և հա
յե
լա
պատված են ցածր կորուստներ
ապահովող նյութով: Ինտերֆե
րենցային պատկերը կախված է
երկու բազուկներում տարած
վող ալիքների փուլերի տար
բերությունից, որն էլ իր հերթին
որոշվում է փնջերի անցած ճա
նապարհների տաբերությամբ,
այսինքն՝ բազուկների երկա
րությունների տաբերությամբ և
անդրադարձում
ն երի թվով:
39
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Նկ. 12.Գրավիտացիոն ալիքների գրանցիչներում օգտագործվող լազերային
ինտերֆերաչափի սխեման

Ինտերֆերաչափի
վրա
ընկնող գրավիտացիոն ալի
քը փոխում է բազուկների եր
կարությունները, ընդ որում
այդ
փոփոխությունը,
ընդ
հանրապես ասած, տարբեր
է երկու բազուկների համար:
Դա նշա
նա
կում է, որ գրա
վիտացիոն ալիքի ազդեցու
թյամբ փոխվում է բազուկնե
րում
տարածվող
ալիքների
փուլերի տարբերությունը և,
հետևաբար, նաև ինտերֆե
րենցային պատկերը, որի մի
ջոցով կարելի է վերականգնել
բազուկների երկարություննե
րի փոփոխությունները: Մյուս
կողմից, այդ փոփոխություն
ները կապված են գրավիտա
ցիոն ճառագայթման աղբյուրի
բնութագրերի հետ (զանգված
ներ, ուղեծրի պարամետրեր և
այլն) և հնարավորություն են
տալիս
եզրակացություններ
անելու աղբյուրի վերաբերյալ:
Բանն այն է, որ աղբյուրների
հիմ
ն ական մասի համար գրա
վիտացիոն
ճառագայթմամբ
մակածված
երկարություննե
րի փոփոխությունները շատ
փոքր են, ուստի անհրաժեշտ
է ու
նե
նալ շատ մեծ զգայ
նու
թյամբ գրանցիչներ: Զգայնու
40

թյունը մեծանում է բազուկների
երկարությունների մեծացմանը
զուգընթաց։ Նշանակենք L1-ով
L2-ով ինտերֆերաչափի
և
բազուկների երկարությունները
գրավիտացիոն ալիքի ընկնե
լուց առաջ։ Ինչպես արդեն
ասվեց, LIGO-ի դիտակների հա
մար L1=L2=L= 4 կմ։ Այդ երկա
րությունների՝
գրավիտացիոն
ալիքի ազդեցությամբ պայմա
նավորված փոփոխությունները
նշանակենք dL1-ովև dL2-ով։
Ինտերեֆերենցային
պատ
կերի տեսքը որոշող կարևոր
մեծություն
է
DL= ժժdL 1- dL 2
տարբերությունը։ Ինչպես ար
դեն նշեցինք, գրավիտացիոն
ալիքի ազդեցությամբ երկու
կետերի միջև հեռավորության
փոփոխությունը համեմատա
կան է դրանց սկզբնա
կան
հեռավորությանը: Այդ պատ
ճառով նպատակահարմար է
ներմուծել h=D L/L մեծությու
նը, որն ար
դեն կախ
ված չէ
բազուկների
երկարություն
ներ ից և զուտ գրավիտացիոն
ալի
քի բնու
թա
գիր է:Այդ մե
ծությունն անվանում են լար
վածության (հարաբերական)
լայն ույթ։

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ
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ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ԱՂԲՅՈՒՐԸ
2015թ. սեպտեմբերի 14-ին
LIGO նախագծի երկու դիտակ
ները գրանցեցին համընկնող
ազդանշան, որը գրանցման օր
վա հետ կապված անվանեցին
GW150914: Այդ ազդանշանին
համապատասխանող հարաբե
րական լայնույթները (բազմա
պատկած 1021-ով) Հանֆորդի
և Լիվինգստոնի դիտակների
համար ներկայացված են նկ.13ում (ստորև բերված թվային
տվյալ
նե
րը և նկ.13 և նկ.14-ի
գրաֆիկները վերցված են [P.
B Abbot et al., Phys. Rev. Lett.,
vol. 116, 061102 (2016)] աշ
խա
տանքից): Ստորին նկարում
համադրված է նաև Հանֆորդի
դիտակի ազդանշանը՝ հաշվի
առնելով ժամանակային շեղու
մը՝ պայմանավորված գրան
ցիչների տարբեր տեղերում
տեղակայմամբ: Այդ ժամանակ
Virgo գրանցիչն արդիականաց
ման փուլում էր և գրանցում
ն եր
կա
տա
րել չէր կա
րող: Ինչ վե
րաբերվում է GEO 600 գրանցի
չին, ապա դրա զգայնությունը
բա
վա
րար չէր GW150914 ազ
դանշանը գրանցելու համար:
LIGO գրանցիչի դեպքում նման
զգայնության հաջողվեց հաս
նել մի
այն 2013թ.-ից սկսած
արդիականացման
արդյուն
քում: Գրանցիչի առավել զգա
յուն հաճախային տիրույթում,
որը համապատասխանում է
100-300 Հց միջակայքին, արդի
ականցումը հանգեցրեց զգայ
նության երեքից հինգ անգամ
մեծացման: GW150914 ազդան
շանի գրանցման սկզբնական
փուլում մեծանում են ազդան
շանի ինչպես լայնույթը, այն
պես էլ հաճախությունը: Վեր
ջինս աճում է 35 Հց-ից մին
չև
150 Հց: Եզրափակիչ փուլում
լայնույթը նվազում է:
Ճշգրիտ հաշվարկները ցույց
են տալիս, որ կրկնակի համա

Հա րա բերա կ ա ն լա յ ն ույ թ, 10 2 1 h

ՖԻԶ ԻԿԱ

Նկ. 13. VIRGO նախագծի երկու դիտակներում գրանցված
ազդանշանների ժամանակաին կախումները

կարգի առաքած գրավիտացի
ոն ալիքների հաճախությունը
հավասար է աստղերի պտույ
տի
հաճախության
կրկնա
պատկին: GW150914 ազդանշա
նի աղբյուրի համար պտույտի
հաճախությունները տասնյակ
հեր
ցեր են: Նման մեծ հա
ճա
խություններով պտտվող երկ
նային մարմի նները պետք է
ու
նե
նան փոքր չա
փեր և փոքր
շառավղով ուղեծրեր (նյուտո
նյան տեսությունում ուղեծ
րային նման հաճախությամբ
կրկնակի համակարգի չափե
րը կկազմեին մի քանի հարյուր
կմ), այլապես դրանց գծային
արագությունները կգերազան
ցեին
լույսի
արագությունը:
Հայտնի են միայն երկու դասի
այդպիսի օբյեկտեր՝ նեյտրո
նային աստղեր և սև խոռոչներ:
Ելնելով դիտողական տվյալնե
րից՝ կարելի է գնահատել նաև
ճառագայթման հաճախության
կախումը ժամանակից: Դա էլ
իր հերթին հնարավորություն
է տալիս գնահատելու զանգ
վածները: Նման գնահատա
կան
նե
րը ցույց են տա
լիս, որ

Նկ. 14. Գրավիտացիոն ճառագայթման հարաբերական
լայնույթը՝ սև խոռոչներից բաղկացած կրկնակի
համակարգի համար, հաշվարկված ՀԸՏ շրջանակներում

կրկնակի համակարգի բաղադ
րիչների զանգվածները մի քա
նի տաս
նյակ ան
գամ մեծ են
Արեգակի զանգվածից: Գեր
խիտ աստղերի տեսությունից
(նշենք, որ այդ տեսության հիմ
քերը դրվել են Հայաստանում,
ակադեմիկոսներ Վիկտոր Համ
բարձումյանի, Գուրգեն Սահա
կյանի և նրանց աշակերտնե
րի աշխատանքներում) հայտնի
է, որ նեյտրոնային աստղերի
առավելագույն զանգվածը մոտ
է երկու Արեգակի զանգվա
ծի: Սա խո
սում է այն մա
սին,
որ քննարկվող
համակարգը
կազմող երկնային մարմի ննե
րը նեյտրոնային աստղեր չեն:
Այսպիսով, եթե համարենք,
որ ՀԸՏ-ը ճիշտ է նկա
րագ
րում
գրավիտացիոն
երևույթներն
ուժեղ դաշտերի տիրույթում,
ապա GW150914 ազդանշանի
համար ճառագայթման աղ
բյուր է սև խոռոչներից բաղկա
ցած կրկնակի համակարգը:
Համեմատելով
դիտողա
կան տվյալ
նե
րը ՀԸՏ վրա
հիմնված տեսական մոդելնե
րից ստացվող արդյունքնե
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րի հետ, գրավիտացիոն ճա
ռագայթման հայտնագործման
հեղինակները
եզրակացնում
են, որ գրանցված ճառագայթ
ման աղբյուրը սև խոռոչներից
բաղկացած կրկնակի համա
կարգ է: Սկզբնա
կան փու
լում
դրանց զանգվածները կազմել
են M1=36M և M2=29M ։
Ուժեղ գրավիտացիոն ձգո
ղության հետևանքով սև խո
ռոչները
մոտեցել
են
մի
մյանց և ձուլվելով՝ ձևավորել
M=62M
զանգ
վա
ծով սև
խո
ռոչ: Սկզբնա
կան և վերջ
նական զանգվածների տար
բերությամբ պայմանավորված
էներգիան՝ 3Mc2 -ն, առաքվել
է հիմ
ն ականում գրավիտացի
ոն ալիքների տեսքով: Համա
կարգի հաջորդական փուլե
րը և տեսական մոդելի հիման
վրա սպասվող ազդանշանը
պատ
կեր
ված են նկ.14-ում: Այդ
փուլերում առանձին բաղադ
րիչների
արագություններն
իներցիայի կենտրոնի համա
կարգում լույսի արագությա
նը մոտ են, և ու
ղեծ
րի հաշ
վարկները պետք է կատարել
41
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ՀԸՏ շրջանակներում: Օրինակ՝
նկ.14-ում 0,4վ պա
հին սև խո
ռոչների հարաբերական արա
գության մեծությունը շուրջ 0,4c
է։ Ըստ գնահատականների,
GW150914 ազդանշանին համա
պատասխանող ճառագայթման
աղբյուրը մեզնից հեռու է շուրջ
1,4 միլիարդ լուսատարի: Նկա
տենք, որ այն շատ ավե
լի հե
ռու է, քան PSR 1913+16 կրկնակի
բաբախիչը:
Nature հանրահայտ հան
դեսի այս տարվա հունիս
23-ի համարում հաղորդում
է տպագր
վել այն մա
սին, որ
LIGO
նախագծի
դիտակնե
րը 2015թ. դեկտեմբերի 26-ին
գրանցել են գրավիտացիոն
ալիքներ երկրորդ անգամ: Ինչ
պես և GW150914-ի դեպ
քում,
ըստ հաշվարկների, աղբյու
րը սև խոռոչներից բաղկացած
կրկնակի համակարգ է, որոնց
զանգվածներն են 14M և
42

8M։ Հարաբերական լայնույթի

տատանում
ն երի թիվը կախված
ժամանակից (նկ.13-ի և նկ.14-ի
նմանակները) նոր համակարգի
համար 27 է, որն էապես գերա
զանցում է համապատասխան
տվյալը GW150914-ի համար:
Նոր գրանց
ման հետ կապ
ված դիտողական տվյալները
և դրանց վերլուծությունը դեռ
հրատարկված չեն:
Այսպիսով՝ ստացված ար
դյունքները կարևորվում են
երկու առում
ն երով: Առաջին՝
կատարվել է գրավիտացիոն
ալիքների ուղղակի գրանցում
և երկրորդ՝ առաջին անգամ
դիտ
վել է «ձուլ
վա
ծ» սև խո
ռոչների կրկնակի համակարգ:
Կա
րև
որ է նաև, որ սև խո
ռոչների համակարգում գրա
վիտացիոն դաշտերն ավելի
ու
ժեղ են, քան կրկնա
կի բա
բախիչների դեպքում և կարող
են ծառայել որպես գրավի
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տացիայի
ռելատիվիստական
տեսությունների
փորձնական
ստուգման լաբորատորիաներ:
Ինչ
պես նշե
ցինք, մինչ վեր
ջերս տիեզերքի մեծամասշտաբ
կառուցվածքի
վերաբերյալ
տեղեկատվության միակ աղ
բյուրն էլեկտրամագնիսական
ալիքներն էին: Գրավիտացիոն
ալիքների
հայտնագործումն
այդ ուղղությամբ նոր հորիզոն
ներ է բացում:
Այս
տարվա
հունվարից
LIGO-ի դիտակներն արդիա
կանացման հերթական փուլում
են: Դրանք կսկսեն նոր տվյալ
ներ հավաքել այս տարվա
սեպտեմբերից: Այդ ժամանակ
Իտալիայում կսկսի աշխատել
նաև արդիականացված Virgo
նախագիծը: Այնպես որ մեզ
սպասում են նոր հայտնագոր
ծություններ և նոր անակնկալ
ներ:

Æ ¸ºä

ՌՈԲՈՏՄԵՂՈՒ

Հիվանդությունների և շրջա
կա միջավայրի աղտոտման
պատճառով ամբողջ աշխար
հում մեղուների և ուրիշ փոշո
տող միջատների թվաքանակը
կրճատ
վել է: ԱՄՆ-ի Հար
վար
դի համալսարանի ճարտարա
գետներն ստեղծել են արհես
տական մեղու: Այդ «միջատը»,
որի թևերի բացվածքը 3 սան
տիմետր է, թռչում է մարտկոց
ների օգնությամբ: Հետագայում
այդ մարտկոցները կփոխարին
վեն վառելիքի փոքրիկ տար
րով, և «մեղուն» կլիցքավոր
վի սպիրտով կամ բենզինով:
Մնում է ավելացնել օդագնա
ցության համակարգ և իրական
մեղուների աչքերից և նյարդա
յին համակարգից պատճենած
գույների ճանաչման ծրագիր:
Ներս թռչե
լով «փե
թակ»՝ ռո
բոտ-մեղուն կհայտնի իր թռիչ
քի արդյունքները՝ միկրոհամա
կարգչում
տեղեկատվություն
տեղադրելով այն մասին, թե
որ
տեղ կա
րե
լի է գտնել փո
շոտման կարիք ունեցող ծա
ղիկներ: Սակայն ռոբոտները
չեն կարողանալու հավաքել
ծաղկահյութ և ստանալ մեղր:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՀԱՍԱԿԸ
Վա
ղուց ի վեր հայտ
նի է,
որ տարիքի առաջացման հետ
մարդու հասակը փոքրանում է,
քանի որ միջողնային կրճիկա
յին սկավառակները փոքր-ինչ
սեղմվում են: Բայց չափելով
45-ից բարձր տա
րի
քի գրե
թե 18 հազար չինացիների հա
սակը՝ Պեկինի համալսարանի
մարդաբանները
հայտնաբե
րել են, որ միջնակարգ դպրոցն
ավարտածների հասակը 2 սմով ավե
լի է, քան անգ
րա
գետ
ներինը: Հետազոտության հե
ղինակների կարծիքով, իրենց
հասակը պահպանած մարդիկ
ապրել են ավելի բարենպաստ
պայմաններում (քանի որ ծնող
ները կարողացել են ապահո
վել նրանց կրթու
թյու
նը), չեն
զբաղվել ֆիզիկական ծանր
աշխատանքով, ունեն ավելի
առողջ ապրելակերպ, զբաղ
վում են յոգայով, ու-շույով կամ
այլ տեսակի մարմ
ն ամարզու
թյամբ:

ԻՆՉՈ՞Ւ Է
ՀՅՈՒՍԻՍՈՒՄ
ԱՎԵԼԻ ՏԱՔ, ՔԱՆ
ՀԱՐԱՎՈՒՄ
«Наука и жизнь», N 11, 2013

ցալեռները
հանդիպում
են
հասարակածին ավելի մոտ լայ
նություններում, քան Հյուսիսա
յին կիսագնդում: Մեր օրերում
հայտնի է, որ Հյուսիսային կի
սագնդի ջերմաստիճանը 1,5 0Cով ավելի բարձր է, քան Հարա
վայինում:
Պոտսդամի Կլիմայի հետա
զոտության ինստիտուտի մաս
նագետները համակարգչային
մոդելավորման
օգնությամբ
պարզել են այս երևույթի պատ
ճառները:
Անտլանտիկայի հյուսիսային
մասում օվկիանոսի ջուրը սառ
չե
լով իջ
նում է ստո
րին շեր
տեր, քանի որ այն ավելի ծանր
է, քան տաք ջու
րը: Դրա տե
ղը զբաղեցնում է արևադար
ձային գոտիներում տաքացած
ջու
րը, որը տա
քաց
նում է օդը:
Հարավային կիսագնդում բա
ցակայում են դեպի բևեռ ուղղ
ված նման տաք հոսանքները,
հավանաբար այն պատճառով,
որ այստեղ գրեթե չկան ցամա
քային ընդարձակ տարածքներ:
Բացի այդ, «ջրային ջեռուց
ման» բացակայության հե
տև
անքով Անտարկտիդայի սառցե
գլխարկն ավելի ընդարձակ է,
քան արկտիկականը, և ավե
լի շատ արևի լույս է անդ
րա
դարձնում դեպի տիեզերք: Ի
դեպ, համընդհանուր տաքաց
ման պատ
ճա
ռով աճել է տաք
օվկիանոսների ջրի գոլորշի
ացումը, և անտարկտիկական
սառցե գլխարկը մեծանում է.
30 տարվա ընթացքում այն
աճել է 5 %-ով:

Դեռևս XVI դարում ծովագ
նաց
նե
րը նկա
տել էին, որ Հա
րավային կիսագնդում սառ
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ԺԻՐԱՅՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ
ԵՎ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ
ՎԱՐՔԱԳԾՈՎ
ԾԱՌԵՐ ՈՒ ԹՓԵՐ

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,
կենսաբանական գիտությունների
դոկտոոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության
ինստիտուտի տնօրեն

ԳԱՅԱՆԵ ԳԱՏՐՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության
ինստիտուտի բույսերի
ներմուծման բաժնի
գիտաշխատող

(Սկիզբը՝ §Գիտության
աշխարհում¦, N 2, 2016)

Հ

ովենիա
քաղցր,
Կոնֆետածառ.
1525 մ բարձրությամբ
և բնի 60-80 սմ տրա
մագ
ծով,
գնդաձև,
խիտ
սաղարթով,
տերևաթափ ծառ է: Տերևները
ձվա
ձև են, փայ
լուն, 13-15 սմ
երկարությամբ, 10-12 սմ լայնու
թյամբ: Ծաղիկները մանր են՝
0,5-0,7 սմ տրա
մագ
ծով, սպի
տակավուն, հոտավետ, հա
վաքված՝ կիսահովանոցներում:
Պտուղը չոր, մոխրաշագանա
կագույն, եռաբուն, չբացվող,

ոչ ուտելի տուփիկ է: Պտուղնե
րը մի
ա
ցած են մի
մյանց մսա
լի պտղակոթուններով, որոնք
կարմ
րա
վուն են, քաղցր, հա
ճելի բուրմունքով (այստեղից
էլ Կոնֆետածառ անվանումը):
Պտղակոթունները
հասունա
նում են աշնանը և մնում ծառի
վրա մինչև գարուն, չորացած
վիճակում չամիչի համ ունեն,
այդ պատճառով էլ անվանում
են նաև «ճապոնական չամիչի
ծառ»: Բերքառատ տարում մեկ
ծառից կարելի է հավաքել մոտ

40 կգ «կոն
ֆե
տ», որը հա
մար
վում է հիանալի դեղամիջոց
բազմաթիվ հիվանդությունների
դեմ, պարունակում է շատ նյու
թեր, որոնք արգելակում են օր
գանիզմում տեղի ունեցող օք
սիդացման պրոցեսները, դուրս
են հանում թույները, վերա
կանգնում՝ վնասված բջիջները,
արյունատար անոթներին հա
ղորդում առաձգականություն,
կանխարգելում մակարդուկնե
րի (թրոմբ) առաջացումը, օգ
նում՝ մրսածության, գլխացա

Հովենիա քաղցր, Կոնֆետածառ
44
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վի, երիկամ
ն երի և աղիքային
հիվանդությունների ու սակա
վարյունության ժամանակ:
«Կոնֆետները» օգտագոր
ծում են հատկապես հարբե
ցողության դեմ պայքարում.
խմիչքի հանդեպ զզվանք է
առաջացնում:
Բնափայտն արժեքավոր է,
դրանից պատրաստում են կա
հույք, երաժշտական գործիք
ներ, հուշանվերներ:
Կոնֆետածառը
չափա
զանց գեղազարդ բուսատե
սակ է. գար
նա
նը ծածկ
վում է
առատ, բուրում
ն ավետ ծաղ
կաբույլերով, ամռանը՝ վառ
կարմիր
«կոնֆետներով»,
աշնանը՝
կարմիր,
դեղին,
մանուշակագույն տերևներով:
Ըստ կոնֆետածառի մա
սին հայտնի լեգենդի՝ մի գիշեր
աստվածները որոշում են կազ
մակերպել խնջույք: Բերքատվու
թյան աստվածուհին իր հետ բե
րում է կոն
ֆետ
ներով լի մի մեծ
զամ
բյուղ և բռե
րով լցնում այս
ու այն կողմ, առա
վո
տյան այդ
կոնֆետների ընկած վայրում
աճում են կարմրավուն ճյուղե
րով, սպիտակ և հոտավետ ծա
ղիկներով բարձր ծառեր, որոնց
վրա ծաղիկների թափվելուց հե
տո առա
ջա
նում են հա
մեղ կոն
ֆետներ: Կա նաև մի սովորույթ.
սիրահարները միմյանց կերակ
րում են Հովենիայի «կոնֆետ
նե
րով», որպեսզի իրենց սերը
լինի ամուր և հարատև:

Մետրոսիդերոս
բարձր,
Ծննդյան ծառ. մինչև 15-20 մ
բարձրությամբ, մեծ, կլորավուն
սաղարթով, մշտադալար ծառ
է (սկզբում աճում է թփի ձևով,
հետագայում ճյուղերը ձուլվում
են մեկ բնում): Միայնակ ծառն
ունենում է բազմաթիվ օդային
արմատներ (սրանք յուրօրինակ
շրջազգեստի նման պատում են
ծառի բունը), որոնք շատ մեծ
սաղարթի համար հենարան

Մետրոսիդերոս բարձր, Ծննդյան ծառ

են ծառայում, սրանց մի մասը
հասնում է հողին և ամրանում,
իսկ մյուս մասը մնում է
կախված օդում և կատարում է
օժանդակ արմատի դեր, քանի
որ հիմնականներն օվկիանոսի
ջրերի
աղից
հաճախ
են
խցանվում:
Տերևներն էլիպսաձև են,
8-10 սմ եր
կա
րու
թյամբ, 2-3 սմ
լայնությամբ, կաշենման, մուգ
կանաչ: Ճյուղերն ու տերևնե
րի ստորին մակերեսը սպիտակ
թաղիքապատ են: Ծաղիկները
հավաքված են հովանոցանման
ծաղկաբույլերում: Ծաղկաթեր
թիկներն աննշմար են, իսկ վառ
կար
միր գույ
նի, 5-8 սմ եր
կա
րությամբ առէջաթելերը շատ
առատ են և ցայտուն:
Մետրոսիդերոսին
անվա
նում են նաև «ծննդյան ծառ»,
քանի որ ծաղկում է դեկտեմբե
րին՝ ծննդյան տոների ժամա
նակ: Նոր Զելանդիայի ամենա
գեղեցիկ և ամենաարտասովոր
ծառն է. ծաղկ
ման շրջա
նում
հսկա ամբողջ սաղարթը պատ
վում է վառ կար
միր, թավ
շյա
ծաղիկներով:

Դինամիտ
ծառ,
Հուրա.
մինչև 60 մ բարձրությամբ և
բնի 0,8-1,5 մ տրա
մագ
ծով
մշտադալար ծառ է: Բունն ամ
բողջությամբ պատված է սրա
ծայր, կոնաձև փշերով, այս
տե
ղից էլ ստա
ցել է իր մյուս
անվանումը՝
«կապի՛կ,
մի
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բարձ
րա
ցի՛ր», քանի որ ծառ
բարձրանալն այդ բնի վրայով
անհնար է: Դինամիտ ծառն
ունի նաև «կապիկների գոնգ»
անվանումը. պտուղները բաց
վում են մեծ աղ
մու
կով, որը
կապիկների համար ազդանշան
է՝ հավաքելու վայր ընկած սեր
մերը:
Հուրայի տերևները թղթան

Դինամիտ ծառ, Հուրա
45
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ման են, ձվա
ձև, սրտա
ձև
հիմ
քով, մին
չև 60 սմ եր
կա
րությամբ (հիշեցնում են արևա
ծաղկի տերև), տերևակոթունը
մոտ 18 սմ է: Արա
կան ծա
ղիկ
նե
րը կար
միր են, չու
նեն ծաղ
կաթերթեր, հավաքված են ող
կուզանման ծաղկաբույլերում:
Իգական ծաղիկները միայնակ
են, կարմիր, աստղաձև, կախ
ված՝ ճյուղերի ծայրերից: Պտու
ղը դդմաձև, փայտացած պա
տիճ է, 3-5 սմ հաստությամբ և
5-8 սմ (խնձորի չափ) տրամագ
ծով, 16 պտղաթերթիկներով:
Կիզիչ արևի տակ պատիճները
բացվում են ուժգին պայթյու
նով (այստեղից էլ՝ «դինամիտ
ծառ» անվանումը) և դուրս
են նետում իրենց սերմերը
մինչև 45-100 մ, թռչում են նաև
պտղակեղևի սուր բեկորները.
սա արհավիրքի նման է (ի
դեպ, սերմերը թռչում են մինչև
70 մ/վ արագությամբ):
Հուրայի կաթնահյութը թու
նավոր է, սրանով ձկնորսներն
ու որսորդները, թունավորելով
նետերի ծայրերը, հեշտությամբ
անզգայացնում են որսին (այս
կերպ պաշտ
պան
վում են նաև
անակոնդաներից): Մի ժամա
նակ կաթնահյութն օգտագոր
ծում էին արցունքաբեր գազ
ստանալու համար (եթե ընկնի
աչքի մեջ՝ մարդն անմիջապես
կկուրանա): Կեղևից ստացված
թուրմով բուժում են էկզեման,
սերմերն ուժեղ լուծողական
միջոց են:
Պտուղների մասերից պատ
րաստում են զարդեր, բնափայ
տից՝ կահույք, նավակներ:

Սեքվոյա մշտադալար. կո
նաձև սաղարթով, մշտադալար,
հսկա ծառ է (աշ
խար
հի ամե
նաբարձր մերկասերմ ծառն է),
որի բարձրությունը հասնում է
100 մետրի և ավե
լի: Ներ
կա
յումս աճող ամենաբարձր ծառը
հայտնաբերվել է 2006 թվակա
46

Սեքվոյա մշտադալար

նին. նրա բարձրությունը 115,8
մ է, 700-800 տարեկան է, բնա
փայտի պաշարը՝ 502 մ3: Սեք
վոյան հանրահայտ ծառ է նաև
իր բնի հաստությամբ, որը կա
րող է հասնել 7-9 (11) մ-ի:
Ծառն իր անվանումը ստացել
է հնդկացիների չերոկե ցեղի
ցեղապետի անունից՝ Սեքվա,
որը գլխավորել էր հնդկացի
ների պայքարն անկախության
համար (ցավոք տեղաբնակ
ներին այնուամենայնիվ քշե
ցին իրենց բնօր
րա
նից, և Սեք
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վան մահացավ օտարության
մեջ): Ծա
ռի կե
ղևը շատ հաստ
է՝ 30-70 սմ, փափուկ, թելավոր,
կարմրաշագանակագույն: Կե
ղևը հեռացնելուց որոշ ժամա
նակ անց բնափայտը կարմրում
է (այստեղից էլ Սեքվոյայի մյուս
անվանումը՝ «Կարմիր ծառ»):
Ասեղնատերևներն
սկզբում
տափակ
են,
երկարացած,
հետագայում՝
թեփուկավոր:
Կոները ձվաձև են, 1,5- 3,2 սմ
երկարությամբ և գրեթե 1 սմ
լայնությամբ:
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Կարմրավուն
բնափայտը
շատ դի
մաց
կուն է և օգ
տա
գործվում է ստորջրյա կառույց
ներում, կամուրջներ և տակառ
ներ պատրաստելիս:
Սեքվոյադենդրոն
հսկա
յական, Մամոնտածառ. մին
չև 100 մ բարձ
րու
թյամբ և բնի
շուրջ 10 մ տրամագծով, բրգա
ձև
սաղարթով,
մշտադա
լար, հսկա ծառ է (շատ նման
է մշտադալար սեքվոյային):
Սրան ան
վա
նում են նաև Մա
մոնտածառ, քանի որ կախված
ճյուղերը նման են մամոնտի
ժա
նիք
նե
րին (ի դեպ, այս հի
ասքանչ ու վեհ ծառը կարելի
է տես
նել մեզ մոտ Հա
յաս
տա
նում՝ Վանաձորի Բուսաբանա
կան այգում և Ստեփանավանի
դենդրոպարկում): Կեղևի հաս
տությունը 30-60 սմ է, այն փա
փուկ է, թելավոր: Կոներն ունեն
5-8 սմ երկարություն և 3-4,5 սմ
լայնություն:

Սեքվոյադենդրոնի բնափայ
տից պատրաստում են կահույք,
մատիտներ հենասյուներ, ինք
նաթիռներ:
Մամոնտածառի բունն այն
քան հաստ է, որ ծառերից մեկի
կոճղի վրա ազատ տեղավոր
վել են երաժշ
տա
խումբ և 30
պարող:
Կալիֆոռնիայի
նահանգի
(ԱՄՆ) արգելոցային պարկերից
մեկում պահպանվում են Սեք
վոյադենդրոնի 3-4 հազար տա
րեկան ծառեր, որոնցից մեկի
բնի փչա
կում գո
յա
ցել է «թու
նել» որի միջով հեշտությամբ
անցնում են մեքենաները: Հաշ
վար
կել են, որ մեկ Մա
մոն
տա
ծառից գոյացած փայտանյութի
տեղափոխման համար անհրա
ժեշտ է 20-25 վա
գոն
նե
րով մի
գնացք:
Համաշխարհային դենդրոֆ
լորայի կազմում Սեքվոյադենդ
րոնը հայտնի է որպես ամենա
երկարակյաց ծառատեսակ. այն
ապրում է մինչև 5000 տարի:

Մետասեքվոյա
գլիպ
տոստրոբոնման. մին
չև 30-40
մ բարձ
րու
թյամբ և բնի մոտ
2,5 մ տրամագծով, լայն կոնա
ձև սաղարթով, կարմրադարչ
նա
գույն, շատ սլա
ցիկ բնով
գեղեցիկ ծառ է: Ներկայումս
բնականորեն աճում է միայն
Չինաստանում, իսկ նախկի

Մետասեքվոյա գլիպտոստրոբոնման

նում աճել է նաև Հյու
սի
սա
յին
Ամերիկայում, Սիբիրում, Եվրո
պայում, Կովկասում, Գրենլան
դիայում (այս հազվադեպ հան
դիպող ծառը կարելի է տեսնել
Երևանի և Վանաձորի Բուսա
բանական այգիներում, Իջևա
նի և Ստեփանավանի դենդրո
պարկերում):
Ի
տարբերություն
մյուս
ասեղնատերև ծառատեսակնե
րի՝ մետասեքվոյան ամեն տա
րի կատարում է կանոնավոր
տերևաթափ (աշնանը թափ
վում են նաև միամյա ճյուղերը,
այսինքն՝ ճյուղաթափ է լինում):
Կո
նե
րը փոք
րիկ են՝ 2-2,5 սմ
տրամագծով, գնդաձև, կախ
ված՝ երկար կոթուններից:

Նվենի, Էվկալիպտ թա
գավորական,
Տենդածառ.
ամենաբարձր լայնատերև, սա
ղարթավոր ծառատեսակն է:
Նրա բարձրությունը հասնում
է 100 և ավելի մետրի: Ամենա
բարձր կենդանի նմուշն ունի
101 մ բարձ
րու
թյուն և աճում է
Տասմանիայում: Հին գրառում
ներում էվկալիպտների բարձ
րության մասին հանդիպում
են տար
բեր թվեր (ընդ
հուպ
մին
չև 160 մ): Ընդ
հա
նուր առ
մամբ, մին
չև 100 մ բարձ
րու

Սեքվոյադենդրոն հսկայական,
Մամոնտածառ
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եթերային յուղեր, սրանց եփու
կը հակաբորբոքային, ցավազր
կող մի
ջոց է և լայ
նո
րեն կի
րառվում է բժշկության մեջ:

Նվենի, Էվկալիպտ թագավորական, Տենդածառ

թյամբ և բնի շուրջ 7 մ տրա
մագծով, սյունաձև սաղարթով,
մշտա
դա
լար ծառ է: Բնի ներ
քևի մասը (մինչև 5-20 մ) կոշտ
թելավոր կեղև ունի, իսկ վերևի
մասի կեղևը հարթ է, սպիտակ
կամ երկնամոխրագույն, եր
կար ժապավենաձև շերտերով
անջատվող, և նոր առաջա
ցած կե
ղևն ստա
նում է տար
բեր գույներ՝ կարմիր, նարնջա
գույն, վարդագույն, մորեգույն՝
տալով ծառին յուրահատուկ
տեսք: Երիտասարդ տերևները
նշտա
րա
ձև են, 3-8 սմ եր
կա
րությամբ, 2-6 սմ լայնությամբ,

48

ոչ կանոնավոր ատամ
ն աեզր,
բաց կանաչ, հակադիր դասա
վորությամբ: Հասուն տերև
ները մանգաղաձև են, 10-20
սմ եր
կա
րու
թյամբ, 2-4 սմ լայ
նությամբ, ամբողջաեզր, կա
նաչամոխրագույն, հերթադիր
դասավորությամբ:
Սպիտակ,
մոտ 1 սմ տրա
մագ
ծով, եր
կար
առէջաթելերով 7-15-ական ծա
ղիկները հավաքված են հովա
նոցանման
ծաղկաբույլերում,
որոնք 2-ական դուրս են գալիս
տերևածոցերից:
Պտուղը հակառակ ձվաձև
կամ զանգակաձև, 7-8 մ երկա
րությամբ և 5-6 մ տրամագծով
տուփիկ է:
Իր
հայրենիքում՝
Ավստ
րալիայում, ծաղկում է հուն
վար-մայիս ամիսներին, իսկ
Կովկասում՝
հունիս-հուլիս
ամիսներին:
Բնափայտը 20-րդ դարում
թղթի արդյունահանման մեջ
կարևոր դեր է կատարել: Կա
ռուցվածքով շատ կոպիտ բնա
փայ
տը հեշտ մշակ
ման շնոր
հիվ օգտագործվում է կահույք,
մանրահատակ, պատուհաններ
պատրաստելու համար:
Տերևները պարունակում են
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Ռավենալա
մադագաս
կարյան, Ճանապարհորդնե
րի ծառ, Ջրհոր ծառ. մինչև 15
մ բարձրությամբ, մշտադալար
ծառ է: Տե
րև
ներն իրենց ձև
ով
նման են բանանի տերևներին
(ի դեպ, բանանը խոտաբույս
է). ունեն 3-7 մ երկարություն,
25-51 սմ լայնություն, մուգ կա
նաչ են, քամի ներից խիստ
կտրտված, դասավորված են
ծառի բնի որոշակի բարձրու
թյամբ մեկ հար
թու
թյան վրա
և հիշեցնում են հսկայական
հովհար կամ սիրամարգի պոչ՝
կազմված շուրջ 30 տերևիկնե
րից:
Սպիտակավուն
ծաղիկնե
րը հավաքված են տերևածո
ցե
րից դուրս եկող, 30 սմ եր
կարությամբ ծաղկաբույլերում:
Ծաղկում է ամբողջ տարվա
ընթացքում: Պտուղը երկարա
վուն, շագանակագույն տուփիկ
է, որ
տեղ զար
գա
նում են վառ
երկնագույն սերմ
ն ակիցներով
սև գույնի սերմերը:
Ռավենալան կրում է «ճա
նապարհորդների ծառ» ան
վանումը, քանի որ բնության
մեջ աճելու դեպքում սաղարթի
դասավորությունը միշտ արև
մուտ
քից արև
ելք է, և սա օգ
նում է մարդ
կանց ճիշտ կողմ
նո
րոշ
վել:
Իսկ «ջրհոր ծառ»
է կոչվում այն պատճառով,
որ
տերևակոթունն
ունի
խողովակի ձև, որտեղ կուտակ
վում է անձրևաջուրը (մեկ ծա
ռի վրա կա
րող է պահ
վել 2-3
դույլ ջուր), որից էլ օգտ
վում
են ծարավ ճանապարհորդնե
րը: Սա
կայն դժվար թե որևէ
մեկն օգտ
վի այդ ջրից. այն
շատ տհաճ հոտ ու
նի, այդ
տեղ
վխտում են մեծ քանակությամբ
մանրէներ, նույնիսկ սատկած,
փոքրիկ երկկենցաղներ:

Բ Ո ՒՍ ԱԲԱՆՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ռավենալա մադագասկարյան, Ճանապարհորդների ծառ, Ջրհոր ծառ

Ռավենալայի խոշոր տերև
ներն օգտագործում են որպես
ծածկ, կոշտ տերևային ջղերը՝
շինարարական նյութ, սերմերն
ու մատղաշ տերևներն ուտե
լի են՝ պարունակում են օսլա,
սերմերից ստանում են ալյուր:
Մադագասկար կղզում ծառի
կեղևն օգտագործում են որպես
տանիք:

Ստելեխոկարպուս
բու
րակոլ, Կեպպել. մին
չև 25 մ
բարձրությամբ, հզոր ճյուղե
րով, մշտդա
լար ծառ է: Տե
րև
ները երկարավուն ձվաձև են,
12-30 սմ երկարությամբ, 5-10
սմ լայնությամբ, ամբողջաեզր,
փայլուն կաշենման, մուգ կա
նաչավուն կամ կարմրավուն,
կարճ ծաղկակոթունով: Իգա
կան ծաղիկների տրամագիծը
3 սմ է, սրանք զար
գա
նում են
ծառի բնի ներքևի մասում (կա
ուլիֆլորիայի երևույթ)՝ 1-16ական: Արական ծաղիկների
տրամագիծը գրեթե 1 սմ է, բնի
վե
րևի մա
սում են՝ 8-16-ական:
Ծաղիկների նման դասավո
րությունը հեշտացնում է փո
շոտումը: Պտուղը կլորավուն
կամ ձվա
ձև, շուրջ 6 սմ եր
կա

րությամբ և 4,5 սմ լայնությամբ,
կաշենման, խորդուբորդ, դարչ
նագույն պատյանով, հյութեղ,
քաղցր, մանգոյի համով, մա
նուշակի բուրմունքով, նարնջա
գույն կամ դարչնագույն միջու
կով հատապտուղ է, որը ծառի
բնի ներքևի մասում, շուրջ 8 սմ
երկարությամբ պտղակոթունով
ողկույզներ է կազմում: Հա
սուն ծա
ռերն ու
նակ են տա
լու
տարեկան մինչև 1000 պտուղ:

Պտղի մի
ջուկն ու
տում են հում
վիճակում, իսկ հյութն օգտա
գործում որպես օծանելիք:
«Ազնվականների
ծառ»-ի
համբավ ունեցող Կեպպելն
աճում է Ճա
վա կղզում: Սրա
պտուղն ուտելուց հետո, եթե
նույ
նիսկ շատ սխտոր ու
տեք,
միևնույնն է, տհաճ հոտ չի գա,
իսկ քրտինքից անգամ մանու
շա
կի հոտ կբու
րի: Հնում այս
ծառն աճեցրել են պալատական
այգիներում և հասարակ մարդ
կանց հավաստիացրել, որ դրա
պտուղներն ուտելու դեպքում
նրանց դժբախտություն կպա
տահի: Պտղի օգտագործումը
կարող է առաջացնել ժամա
նակավոր անպտղություն, ուս
տի հա
ճախ այն կի
րառ
վում է
որպես հակաբեղմ
ն ավորիչ:

Ուռենի խոտային. 1-6 սմ
բարձրությամբ
փայտացած
ճյուղերով, տերևաթափ, սողա
ցող կամ փռվող, գաճաճ թփիկ
է: Տերևները կլորավուն կամ
ձվա
ձև են (նման են մկնի
կի
ականջ
նե
րի), 0,5-2,5 սմ տրա
մագծով, սղոցաեզր, կանաչ,
փայլուն, երկուական (կամ չոր
սական) դասավորված ճյուղերի
ծայրերին: Արական, 4-18 դեղ
նականաչ ծաղիկները հավաք

Ստելեխոկարպուս բուրակոլ, Կեպպել
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ված են կատվիկներում, իսկ
իգական կատվիկների ծաղիկ
նե
րը կար
միր են, 3-9-ական:
Պտուղը 0,5-0,6 սմ երկարու
թյամբ տուփիկ է:
Աճում
է
տունդրայում,
Գրենլանդիայում, Հյուսիսային
Ամերիկայի, Հյուսիսային Եվրո
պայի ալպիական գոտիներում:
Արմատային համակարգը մա
կերեսային է, քանի որ ցուրտ
կլիմայական
պայմաններում
ամռանը հողի վերին շերտը
շատ է տաքանում: Կարճացած
ընձյուղները կարող են թաքն
վել ուժեղ քամի ներից, լինել
տաք հողին մոտ, և, վերջապես,
բույսերը սերտաճում են՝ դար
ձյալ տաքությունը պահպանե
լու նպատակով: Հիմ
ն ականում
աճում են մամուռներում, ճա
հիճներում՝ նորից հետապն
դելով չսառելու նպատակ: Խո
տային ուռենին իր հյուրընկալ
ճյուղերում պատսպարում է մի
ջատներին և թռչուններին, իսկ
հյուսիսային եղջերուների հա
մար սնունդ է (ի դեպ, այն շատ
արագ վերականգնվում է):

Ստելեխոկարպուս բուրակոլ, Կեպպել
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Որպես ցածրաճ, գեղեցիկ
բույս հաճախ է օգտագործվում
քարապարտեզային գեղազարդ
ձևավորում
ն երում:

Օմբու ծառ, Լայքենի երկ
տուն. մինչև 12-20 մ բարձրու
թյամբ և բնի շուրջ 4-5 (7) մ
տրամագծով, հովանոցանման
կամ գմբե
թա
ձև՝ 12-25 մ լայ
նությամբ սաղարթով, հզոր,
մշտադալար (երբեմն նաև տե
րևաթափ՝ կախված կլիմայա
կան պայմաններից) ծառ է: Տե
րևներն ձվաձև են, կաշենման,
փայլուն, ամբողջաեզր, մուգ
կանաչ, 10-15 սմ երկարությամբ:
Տերևակոթունը վարդագույն է
և երկար: Օմբուի չափազանց
հաստ բունը նախատեսված է
հզոր սաղարթը պահելու հա
մար: Ծաղիկները միասեռ են,
մանր, դեղնասպիտակ, առանց
պսակաթերթերի,
հավաք
ված 15 սմ եր
կա
րու
թյամբ ող
կուզանման ծաղկաբույլերում:
Արական ծաղիկներն աչքի են
ընկնում իրենց բազմաառէջու
թյամբ, որը ծա
ռին շատ գե
ղե
ցիկ տեսք է տա
լիս: Պտու
ղը,
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մի փոքր սեղմ
ված, մոտ 1 սմ
տրամագծով, սկզբում՝ կանա
չադեղնավուն,
հետագայում՝
մորեգույն, սև, մսալի հատապ
տուղ է: Ծա
ռի և՛ տե
րև
նե
րը, և՛
բջջահյութը պարունակում են
թունավոր նյութեր. դա է պատ
ճառը, որ Օմբուի ստվերում ոչ
մի միջատ չեք գտնի:
Հարավային
Ամերիկայում
աճող այս հսկա
յին հա
մա
րում են չմեռ
նող ծառ, քան
զի
հաստ արմատները սաղարթի
տակ տեղ-տեղ դուրս են գա
լիս հողի մակերևույթ, որոշ
բարձրությունում աճում են հո
րիզոնական (զբոսայգիներում
նստարանի դեր են կատարում),
հետո նորից մտնում գետնի
տակ. այսպիսով, Օմբուն, կար
ծես, վերջ չունի:
Այս «խելացի» ծառը, տեսա
կի պահպանման մեծ նպատա
կից ելնելով, մի հնարք ևս ունի.
հաստ բնում և ճյու
ղե
րում կու
տա
կում է մոտ 80% ջուր, որի
շնորհիվ
պաշտպանվում է
հրդեհներից և երաշտից:
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Օմբու ծառ, Լայքենի երկտուն

Ֆիկուս Կրիշնայի. մինչև 10
մ բարձրությամբ, տարածված
ճյուղերով, մշտադալար ծառ է:
Ունի բազմաթիվ օդային ար
մատներ: 25 սմ երկարությամբ
և 17 սմ լայ
նու
թյամբ տե
րևի
ստո
րին մա
սը շրջված է դե
պի
կենտրոնական ջիղը՝ տալով
տերևին բաժակի տեսք, որտեղ
և տեղավորվում է մինչև մեկ
բաժակ հեղուկ:
Ըստ հայտնի լեգենդի, տե
րև
ին այդ
պի
սի ձև է տվել
հնդկական Կրիշնա աստվա
ծը՝ այն որ
պես գա
վաթ օգ
տա
գործելու նպատակով: Ըստ մեկ
այլ լեգենդի, փոքրիկ Կրիշնան
շատ էր սիրում յուղ. մի օր, երբ
նա, առանց իր մորը հարցնելու,
յուղ է վերց
նում, մայ
րը նկա

տում է նրա արարքը, և Կրիշ
նան փոր
ձում է յու
ղը թաքց
նել ֆիկուսի ծառի տերևի մեջ՝
ոլորելով այն: Դրանից հետո
տերևները գավաթի տեսք են
ստանում: Կրիշնայի ֆիկուսի
տերևները գնդաձև են, վար
դա
գույն կամ կար
միր և դուրս
են գալիս տերևածոցերից մե
կական կամ զույգերով:
Բուդդայականների համար
այս ծառը երկրպագման առար
կա է. հատկապես նրա տակ են
մեդիտացիա անում: Անպտղու
թյամբ տառապող կանայք ծա
ռի շուրջը կապում են սպիտակ,
կար
միր և դե
ղին գույ
նի մե
տաք
սյա թե
լեր և աղո
թում, որ
Բուդ
դան իրենց զա
վակ պար
գևի:

«Մայկրոսոֆթ» ընկերության
գլխավոր գրասենյակի վերե
լակներից մեկը գուշակում է
հնարավոր ուղևորների մտա
դրությունները: Եթե դուք անց
նում եք դրա կողքով կամ հենց
այն
պես կանգ եք առ
նում դրա
դիմաց, այն չի արձագանքում,
բայց եթե զգում է իր ծա
ռա
յություններից օգտվելու ձեր
ցանկությունը, ապա բացում է
դուռը: Վերելակի համակարգ
չային ուղեղը վերլուծել է առա
ջին հարկի սրահով անցնող
աշխատակիցների և այցելու
ների բազմաժամյա տեսագրու
թյունները և սովորել է տարբե
րել նրանց, ով
քեր մտա
դիր են
օգտվել վերելակից:

Աղ դրած վարունգի առա
ջին բաղադրատոմսը պահ
պանվել
է
Միջագետքում
հայտ
նաբերված կավե տախ
տակի վրա. այն գրվել է մոտա
վորապես մ. թ. ա. 2500 թ.:

«Наука и жизнь», N 11, 2013
¶ÆîàôÂÚ²Ü

²ÞÊ²ðÐàôØ

¹3. 2016

51

Æ ¸º ä

Եվրոպական հանձնաժողո
վը (Եվրամիության բարձրա
գույն մարմի նը) 1,9 միլիարդ
եվրո է հատկացրել «Մարդու
ուղեղը» միջազգային ծրագ
րին, որի նպատակն է ստեղծել
մարդու ուղեղի թվային մոդելը:

Շաբաթվա ընթացքում 1 կգ
մեղր ստանալու համար 60 հա
զար մե
ղու պետք է ծաղ
կա
հյութ հավաքի մեկ միլիոն ծա
ղիկներից:

Գերմանացի կլիմայաբաննե
րի հաշվարկներով, եթե մինչև
2100 թ. միջին համընդհանուր
ջերմաստիճանն աճի 20C-ով,
ապա մարդկության մեկ հինգե
րորդը կտուժի մշտական երաշ
տից:
2013 թ. սեպտեմբերից Չի
նաստանը դարձել է նավթի
գլխավոր ներկրողն աշխար
հում՝ երկ
րորդ տեղ մղե
լով
ԱՄՆ-ին:

Պիզայի աշտարակի ուղղ
ման աշխատանքները, որ ձեռ
նարկվել են 1993-2003 թթ., շա
րունակում են պտուղներ տալ.
վերջին 10 տարվա ընթացքում
այն ուղղ
վել է ևս 2,5 սմ-ով:
Բայց լիակատար ուղղահայաց
դիրք այն չի ունենալու, քանի
որ դա կվնասի զբոսաշրջու
թյան ոլորտին:

Չինաստանում
ընդունվել
է օրենք, որը պար
տադ
րում է
երիտասարդներին պարբերա
բար այցելել ծնողներին կամ
գոնե զանգահարել նրանց: Գու
մար վաստակելու համար շատ
երիտասարդ չինացիներ գյու
ղից տեղափոխվում են մեծ քա
ղաքներ: Օրենքը խախտողնե
րը կտուգանվեն կամ անգամ
կկալանավորվեն:
Չինական
համացանցն անմիջապես ար
ձագանքել է՝ առաջարկելով ոչ
մեծ գումարի դիմաց այցելել
ծերուկներին:

Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի փորձա
գետների՝
արդյունաբերկան
դարաշրջանի սկզբից օվկիա
նոսի թթվայնությունը բարձրա
ցել է 26 %-ով: Դրա պատճառը
հանածո վառելանյութի զանգ
վածային այրումն է:
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Բեռլինի բաց համալսարանին
կից գործող Օդերևութաբա
նության ինստիտուտն աշխար
հում միակ կազմակերպությունն
է, որն իրավունք ունի պաշտո
նական անուններ տալու եվրո
պական ցիկլոններին և հակա
ցիկլոններին:
Ինստիտուտն
ստեղծվել է երկրագնդի օդերևու
թա
բանական առաջին կայան
ներից մեկի հիմքի վրա, որտեղ
1701 թ. պահպանվում են գրա
ռումներ եղանակի մասին: Հա
մաշխարհային
տնտեսական
ճգնաժամի հե
տևանքով ինս
տիտուտի բյուջեն կրճատվել է,
և աշխատա
կիցներն ստիպված
են եղել հայտարարել եղա
նակային երևույթների «վաճառ
քի» մասին. վճարելով 200-300
եվրո՝ յուրաքանչյուրը կարող է
ցիկլոնը կամ հակացիկլոնն ան
վանել իր սեփական անունով:
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ՍՈՒՐՃ ԽՄԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
Ե՞րբ, օրվա ո՞ր ժամին մի կում սուրճը կարող
է առավել արդյունավետ ազդել մարդու վրա:
Շատերը կարծում են՝ առավոտյան՝ նախաճա
շի ժամանակ կամ նույնիսկ դրա փոխարեն:
Սակայն ժամանակագրական դեղաբանությու
նը, որն ուսում
ն ասիրում է դեղամիջոցի ազ
դեցության կախվածությունն այն ընդունելու
ժամանակից, պնդում է, որ առավոտյան ժա
մը 8-9-ին կո
ֆե
ին ըն
դու
նելն անօ
գուտ է, ան
գամ՝ վտանգավոր: Խնդիրն ուսում
ն ասիրող մի
խումբ անգլիացի և ճապոնացի գիտնական
ներ նշում են, որ հենց այդ ժա
մա
նակ առա
վել ակտիվորեն ընթանում է մակերիկամ
ն ե
րի հորմոնի՝ կորտիզոլի սինթեզը, որը հաճախ
անվանում են սթրեսի հորմոն: Այդ ժամերին
օր
գա
նիզմն առանց այդ էլ լար
ված է, պատ
րաստ է մեծ ակտիվության: Օրվա ընթացքում
ևս երկու անգամ գրանցվում է արյան մեջ կոր
տիզոլի բարձր մակարդակ՝ ժամը 12-ից մինչև
13-ը և 17.30-ից մին
չև 18.30: Այդ երեք ժա
մա
նակահատվածներում օրգանիզմը չունի կոֆեի
նի կարիք, այն անգամ անցանկալի է, քանի որ

կարող է չափից ավելի գրգռել նյարդային հա
մակարգը: Այնպես որ ավելի լավ է սուրճ խմել
առավոտյան 9.30-ի և 11.30-ի միջև ընկած ժա
մանակահատվածում, երբ կորտիզոլի քանակը
արտանետման երկրորդ բարձրակետից առաջ
նվազում է: Իսկ կորտիզոլի երրորդ բարձրա
կե
տից հե
տո սուրճ խմելն ուշ է, քա
նի որ այդ
դեպքում կխանգարվի քունը:

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԸ
ԱՄՆ-ում ար
դեն 35 տա
րի է, ինչ ճշգրիտ, բնա
կան և հասարակական ոլորտի մասնագետներին
ուղղում են հետևյալ հարցը. «Քանի՞ մասնագիտա
կան հոդված եք կարդացել տվյալ ամսում»: 1977 թ.
սկսած այդ թիվը մշտապես աճել է, բայց 2012 թ. աճը
դադարել է: Հավանաբար, սպառվել է ժամանակի
այն չափաբաժինը, որ գիտնականը կարող է հատ

կացնել ընթերցանությանը: Ինչպես վերջին հարցման
ժամանակ՝ 2005 թվականին, այնպես էլ այժմ միջին
գիտնականը կարդում է ամսական մոտավորապես
22 գի
տա
կան հոդ
ված, ընդ որում՝ կե
սից ավե
լին՝
համակարգչի էկրանից (2005 թ. եղել է 20 %): Բայց 60
տարեկանից մեծ հարցվողներն էկրանից կարդում են
իրենց հետաքրքրող գիտական աշխատանքների մի
այն 2%՝ գերադասելով հոդվածների թղթային տար
բերակը:
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ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ
ՑԱՆՑԵՐԻ
ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ,
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Պ

րոցեսորների ար
տադր ողակ ան ու
թյան
մեծացումը
հիմ
ն ականում որոշվում է օպե
րատիվ հիշողության արա
գագործությամբ, որն աճում է
ավելի դանդաղ, քան պրոցե
սորինը, որն այլևս չի բերում
համակարգի
արագագործու
թյան մե
ծաց
ման (նկ. 1) և պա
հանջում է բազմամիջուկային
պրոցեսորների կիրառություն,
որոնցում հրամանների իրա
կանացման ընթացքում ակտի
վանում է ամբողջ պրոցեսորի
3-15%, իսկ մնացած մասը մնում
է սպասողական վիճակում: Այս
խնդիրը կարելի է հաջողու
թյամբ լուծել նեյրոնային ցան
ցերի կիրառմամբ:
Արհեստական
նեյրոնա
յին ցանցերի կամ պարզապես
նեյրոնային ցանցերի (ՆՑ) տե
սությունը 1943 թվին ստեղծել
են Մակ-Կա
լո
կը և Պիտ
սը՝ որ
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ՀԱՊՀ §Միկրոէլեկտրոնիկա և
կենսաբժշկական սարքեր¦
ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը` գերմեծ ինտեգրալային
սխեմաների նախագծում և
մոդելավորում, կենսաբժշկական
համակարգեր և տեխնոլոգիաներ,
նեյրոսխեմատեխնիկա և նեյրոնային
ցանցեր

պես մաթեմատիկական ալգո
րիթմ
ն երի բազմություն, որի
նպատակը գլխուղեղի կեն
սաբանական
գործընթացնե
րի ուսում
ն ասիրումը և նեյ
րոցանցային
արհեստական
բանականության ստեղծումն է:
Հետագայում այն զարգացրել
են ականավոր գիտնականներ
Ֆ. Ռոզենբլատը, Ա.Ի. Գալուշ
կինը, Պ.Ջ. Վերբոսը, Տ. Կոխո

նենը, Բ.Վիդրոուն, Տ Հոֆը, Ջ.
Հոպֆիլդը, Ս. Գրոսբերգը և
այլք: Այս բնագավառի զար
գացման մեջ իր նշանակալից և
ուրույն ավանդն ունի մեր հայ
րենակից, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Սենիկ Հովհաննեսի Մկրտչյա
նը՝ իր մի շարք մենագրություն
ներով, բազմաթիվ գիտական
հոդվածներով և արտոնագրե
րով:

Նկ. 1. Պրոցեսոր-հիշողություն արտադրողականության բացակը
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Վերջին տարիներին փոխլ
րացնող կառուցվածքով ին
տեգրալային սխեմաների (ԻՍ)
տեխնոլոգիայի բուռն զար
գաց
ման հետ կապ
ված՝ մեծ
է հետաքրքրությունը նեյրո
նային տարրերի և ՆՑ-երի
նկատմամբ, որի վկայությունն
է դրանց իրականացման և կի
րառման արտոնագրերի քանա
կը (նկ. 2): Նման հետաքրքրու
թյունը պայմանավորված է այն
հանգամանքով, որ ԻՍ-երի կա
ռուցման դեպքում մուտքային
ազդակների կշռված գումար
ման վրա հիմնված նեյրոնա
յին տարրերի կիրառումը հնա
րավորություն է տալիս էապես

բարձրացնելու ԻՍ-երի ֆունկ
ցիոնալ հնարավորությունները
և հուսալիությունը, կրճատել
հանգույցների թիվը և նվազեց
նել ցրման հզորությունը:
էլեկտրոնային
հաշվողա
կան մեքենաների որոշ օրի
նակների հիման վրա կատար
ված վերլուծությունները ցույց
են տա
լիս, որ ֆոր
մալ նեյ
րո
նային տարրերի հիման վրա
մեքենա կառուցելիս ապահով
վում է բաղադրիչների և միջ
տարրային կապերի քանա
կի կրճա
տում՝ մի
ջի
նը 1,5 - 2
ան
գամ, ինչ
պես նաև ԻՍ-երի
քանակի և սպառման հզորու
թյան կրճա
տում 2 - 3 ան
գամ:

Նկ. 2. Նեյրոնային ցանցերի վերաբերյալ աշխարհում գրանցված արտոնագրերի թիվը
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Դա բացատրվում է նեյրոնա
յին տարրերի ֆունկցիոնալ
լայն հնարավորություններով,
քան ավանդական տարրերինն
է, չնայած առանձին վերցված
նեյրոնային տարրերն ավելի
բարդ են, քան ավան
դա
կան
տարրերը: Ֆորմալ նեյրոնային
տարրերի կարևոր արժանիք
է նաև այն, որ դրան
ցում, ան
կախ իրագործվող ֆունկցիա
յից, օգտագործվում են արգու
մենտների միայն ուղիղ կամ
միայն հակադարձ արժեքները:
Նեյրոնային տարրերի բազմա
ֆունկցիոնալությունը և կա
ռավարելիությունը բացում են
դրանց հիման վրա տեղեկատ
վության մշակման ինքնակար
գավորվող, հարմարվողական,
փոփոխական կառուցվածքով
համակարգեր
պարունակող
հաշվողական մեքենաների կա
ռուցման իրական հեռանկար
ներ:
Նյարդային համակարգը
Մարդու նյարդային համա
կարգը կարող է դիտարկվել
որպես եռափուլ համակարգ
(նկ. 3): Համակարգում գլխա
վորն ու
ղեղն է, որը պար
բե
րաբար ստանում է տեղեկատ
վու
թյուն, ըն
կա
լում է այն և
կայացնում համապատասխան
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Նկ. 3. Նյարդային համակարգի կառուցվածքը

վճիռ
ներ: Նկ. 3-ում ձա
խից աջ
ուղղությունը մատնանշում է
տեղեկատվությունը կրող ազ
դանշանների ուղիղ փոխան
ցումը
համակարգով:
Աջից
ձախ ուղղությունը նշանակում
է համակարգում հետադարձ
կապի առկայություն:
Ընկալիչը մարդու մարմ
ն ից
կամ արտաքին միջավայրից
ստացված ազդակը փոխակեր
պում է էլեկտրական ազդան
շանների, որոնք տեղեկատվու
թյունը փոխանցում են ՆՑ-ին:
Էֆեկտորները ՆՑ-ի մշակած
էլեկտրական ազդանշանները
փոխակերպում են որպես հա
մակարգի ելքեր:
Մարդու ուղեղի կեղևը տա
փակ շերտ է՝ 2 - 3 մմ հաստու
թյամբ և մոտ 2200 սմ2 մակե
րեսով և պարունակում է շուրջ
1011 նեյրոն (Ծիր Կաթին համաս
տեղության աստղերի քանակը):
Յուրաքանչյուր նեյրոն կապված
է 103 - 104 այլ նեյրոնների հետ:
Մարդու ուղեղում կա 1014 - 1015
միացում, 1 մմ3-ում՝ շուրջ 10000

նեյրոն, որոնց մանրաթելերի
ընդհանուր երկարությունը մո
տավորապես 3 կմ է:
Կենսաբանական նեյրոն:
Նեյրոնը տեղեկատվություն
մշակող
առանձնահատուկ
կենսաբանական բջիջ է, որը
բաղ
կա
ցած է բջջի մարմ
նից և
երկու տեսակի արտաքին ծա
ռանման ճյուղերից` աքսոնից և
դենդրիտներից, որոնցից յու
րաքանչյուրն ունի իր սեփա
կան, մյուսների հետ փոխկա
պակցված ֆունկցիաները:
Գոյություն ունեն նեյրոնների
հարյուրավոր տեսակներ (նկ.5):
Բջջի մարմի նը: Բջջի մար
մինը բաղկացած է 3 - 130 մկմ
տրամագծով միջուկից, որը
տեղեկատվություն է պարունա
կում ժառանգական հատկու
թյունների մասին, և ցիտոպ
լազմայից, որը տիրապետում է
մոլեկուլային միջոցների` նեյ
րոնին անհրաժեշտ նյութեր
արտադրելու համար: Նյութե
րը թար
մաց
վում են ըստ անհ
րաժեշտության: Բջջի մարմի նը
ղեկավարում է նեյրոնի էներ
գիայի ծախսը և կարգավորում
բազմաթիվ այլ գործընթացներ
բջջի ներ
սում: Բջջի մար
մի

նը գումարում է դենդրիտնե
րից ստացած ազդանշանները,
և, եթե ստացված արդյունքը
բարձր է սահմանային արժե
քից, ձևավորվում է իմպուլս,
որն աքսոնի միջոցով անց
նում է մյուս նեյ
րոն
նե
րին: Այդ
իմպուլսները նյարդային հա
մակարգի կենսական ֆունկ
ցիաների և հաշվողական կա
րողությունների կենտրոն են:
Աքսոն (ելք): Ելքն ան
վան
վում է նաև աք
սո
նա
յին բլրակ
կամ
աքսոնի
սկզբնական
հատված, որտեղ գեներացվում
է ելքային իմպուլսը, որը հե
տագայում տարածվում է աք
սոնով` հասնելով այլ բջիջների:
Աքսոնը կատարում է միացնող
հա
ղորդ
չի դեր, որը գրգռման
իմպուլսները փոխանցում է մի
բջջից մյուսը: Այն կարող է իմ
պուլսը հաղորդել երկու ուղ
ղություններով` մարմ
ն ից դեպի
բջիջ և՝ հակառակը: Նեյրոննե
րի աքսոնների երկարությունը
կա
րող է լի
նել մի քա
նի մի
լի
մետրից մինչև 1,5 մ, իսկ տրա
մագիծը՝ մի քանի միկրոնից
մինչև 1մմ: Աքսոնները և դենդ
րիտներն անընդհատ ֆունկ
ցի
ո
նալ կա
պի մեջ են, և աք
սոնների որևէ փոփոխություն
առաջացնում է փոփոխություն
դենդրիտներում և՝ հակառա
կը: Աք
սո
նը պատ
ված է յու
րահատուկ բջիջներով, որոնք
արտադրում են միելին: Այդ

Նկ. 4. Կենսաբանական նեյրոնի
կառուցվածքը
Նկ. 5. Նեյրոնների տեսակները
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բջիջները բաժանված են իրա
րից միջակայքով, որոնք կոչ
վում են Ռանվեյի սեղմվածք
ներ: Մեկ աք
սո
նը կա
րող է
ունենալ մինչև 800 սեղմվածք:
Եթե աք
սո
նը վնաս
ված է, իսկ
նեյրոնը՝ ոչ, ապա այն ունակ է
ստեղծելու նոր աքսոն:
Դենդրիտ: Դենդրիտը նյար
դային բջջի ոստիկ է, որի հիմ
նական ֆունկցիան արտաքին
գրգռիչից
կամ
ընկալչային
բջջից ազդանշանի ընդունումն
է մի նեյրոնով և հաղորդու
մը ուրիշին: Որոշ դենտրիտներ
բջջի մարմ
նի մոտ են, դրանք
համեմատաբար լայն են և ձև
ա
վո
րում են մեծ թվով սի
նապսներ: Դենդրիտները բջջի
մարմ
ն ի մոտ ձևավորում են
ճյուղային ծառ: Դենդրիտների
շնորհիվ առաջանում է ֆիզի
կական մակերևույթ, որով իմ
պուլսներն անցնում են դեպի
տվյալ նեյրոն: Նյարդային ազ
դանշանը հիմ
ն ականում ունի
մեկ ուղղություն. դեպի բջջի
մարմի ն մի քանի դենդրիտնե
րով և դրանից` աքսոնով ուրիշ
բջիջների կամ հարևան դենդ
րիտին: Որոշ դենդրիտներ ու
նեն մինչև 1 մմ երկարություն:
Սինապս (մուտք): Սինապ
սը երկու նեյրոնների միջև
հպման տեղն է, որն էֆեկ
տո
րա
յին բջջից ստա
նում է ազ
դանշան: Այն երկու բջիջների
միջև նյարդային իմպուլսի հա
ղորդ
ման մի
ջոց է, ընդ որում
սինապսային հաղորդման ըն
թացքում ազդանշանի լայնույ
թը և հաճախությունը կարող
են կարգավորվել: Իմպուլսնե
րի հաղորդումը կատարվում
է քիմիական ճանապարհով՝
մեդիատորների միջոցով կամ
էլեկտրական
ճանապարհով՝
իոնների անցումով մի բջջից
մյուսը: Նեյրոնը կարող է ու
նե
նալ 10000 և ավե
լի սի
նապ
սա
յին հպակներ: Ըստ տե
ղա
բաշխման սինապսները լինում

են 3 տեսակի՝ ակսո-դենդրի
տային, աքսո-սոմատիկ և աք
սո-աքսոնային: Որքան հեռու
է սինապսը նեյրոնի մարմ
ն ից,
այն
քան փոքր է նրա ազ
դե
ցությունը՝ նեյրոնի ելքի վրա
իմպուլսի գեներացման գոր
ծում: Ըստ նեյ
րո
նի վրա ազ
դեցության՝ սինապսները լի
նում են գրգռող և արգելակող:
Գրգռված սինապսներում մի
բջիջն առաջացնում է մյուսի
ակտիվացում:
Աքսո-դենդրի
տային սինապսները մեծ մա
սամբ լի
նում են գրգռող, իսկ
աքսո-սոմատիկները՝
արգե
լակող: Գրգռող և արգելակող
սինապսներն
արտաքնապես
շատ քիչ են տարբերվում: Ըստ
գրգռվածության
հաղորդման
եղանակի՝ սինապսները լինում
են՝ քիմիական և էլեկտրական:
Ինչպես քիմիական, այնպես էլ
էլեկտրական սինապսներն ու
նեն բնորոշ հատկանիշներ,
որոնցով դրանք տարբերվում
կամ նման
վում են (օրի
նակ՝
ազդանշանի միակողմանի հա
ղորդումը):
Նեյրոնային ցանցերի
տարրային բազան
Կենսաբանական
նեյրո
նի մաթեմատիկական մոդելը
բնութագրում է այն որպես տե
ղեկատվություն մշակող տարր:
Այն ան
վան
վում է ֆոր
մալ նեյ
րոն (նկ. 6):
Ֆորմալ նեյրոնի աշխատան

քը որոշող պարամետրերն են`
սինապսային-կշռային W գոր
ծակիցները, վիճակի ֆունկ
ցիան՝ շեմային մակարդակը և
ակտիվացման ֆունկցիան: Վի
ճակի ֆունկցիաները հիմ
ն ա
կանում սահմանափակված չեն,
իսկ ակտիվացման ֆունկցի
աները կիրառվում են ելքային
ազդանշանը սահմանափակե
լու համար: Գոյություն ունեն մի
շարք ակտիվացման ֆունկցիա
ներ, որոնց հիմ
ն ական տեսքերը
բեր
ված է նկ. 7-ում: Որևէ կի
րառական խնդրի կատարման
համար, մինչև ՆՑ-ի օգտագոր
ծումը, անհրաժեշտ է համա
լարել W1-Wn գործակիցները,
որպեսզի ցանցի ելքային ազ
դանշանները
համապատաս
խանեն տրված նպատակային
ֆունկցիային: Կշռային գործա
կիցների համալարման գոր
ծընթացը նեյրոցանցային տեր
միններով կոչվում է ուսուցում:
Ֆիզիոլոգիայում
նյարդային
գործունեությունում գործում է
«ամբողջը կամ ոչինչ» հասկա
ցությունը, որի համաձայն նեյ
րո
նը գրգռվում է, մի
այն եթե
մուտքային գրգռիչը գերազան
ցում է որոշակի շեմային ար
ժե
քը, որը տա
լիս է նեյ
րո
նը և
առանց որի ՆՑ-ը չի կարող աշ
խատել:

Նեյրոնային ցանցերի

Նկ. 6. Նեյրոնի հաշվողական մոդելի ընդհանուր տեսքը
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ճարտարապետությունը
Կենսաբանական նեյրոնա
յին համակարգի ճարտարա
պետությունը տարբերվում է
ֆոննեյմանյան ճարտարապե
տու
թյու
նից (Աղ. 1), իսկ աղ.
2-ում տրված է փոխլ
րաց
ված
մետաղ-օքսիդ կիսահաղորդիչ
(ՄՕԿ) կառուցվածքի և կենսա
բանական նեյրոնի բնութագրե
րի համեմատությունը:
Ֆոննեյմանյան և կենսաբա
Նկ. 7. Ակտիվացման ֆունկցիաների գրաֆիկական տեսքերը
ա. շեմային, բ. հատվածագծային, գ. միաբևեռ սիգմոիդալ, դ. երկբևեռ սիգմոիդալ

Աղյուսակ 1

Երկու ճարտարապետությունների համեմատությունը
Պարամետրեր

Ֆոննեյմանյան ճարտարապետոււթյուն

Կենսաբանական նեյրոնային համակարգ

Պրոցեսոր

Փոքր քանակությամբ (4 – 8), արագագործ

Մեծ քանակությամբ, դանդաղագործ

Հիշողություն

Պրոցեսորից տարանջատված, տեղային,
հասցեավորում առանց բովանդակության

Ինտեգրված պրոցեսորում, բաշխված,
հասցեավորում ըստ բովանդակության

Հաշվարկում

Կենտրոնացված, հաջորդական,
պահպանված ծրագրեր

Բաշխված, զուգահեռ, ինքնուրույն
սովորող

Հուսալիություն

Փոքր

Մեծ

Ոլորտ
Աշխատանքային
միջավայր

Թվային և սիմվոլային
մանիպուլյացիաներ
Լավ որոշված հայտնի
սահմանափակումներով

Ընկալման խնդիրներ
Վատ սահմանված

Աղյուսակ 2
ՄՕԿ - փականի և կենսաբանական նեյրոնի համեմատությունը
Պարամետրեր

ՄՕԿ - փական

Կենսաբանական նեյրոն

Շեմային լարում

300 մՎ – 400 մՎ

–60 մՎ – –50 մՎ

Լայնույթ

1Վ

120 մՎ – 140 մՎ

Նվազագույն լարում

0Վ

–80 մՎ

Առավելագույն լարում

1Վ

120 մՎ

Հապաղում

5պվ – 20 պվ

0,4 մվ – 5 մվ

Աշխատանքային հաճախություն

0,5 Հց – 250 Հց

Սպառման հզորություն

1 մկՎտ – 50 մկՎտ

0,25 նՎտ – 25 նՎտ

Մակերես

2 մկմ2 – 40 մկմ2

600 մկմ2 – 20000 մկմ2

Երկարություն

≥ 1 մկմ

60 մկմ – 1 մմ

Լայնություն

≥ 1 մկմ

10 մկմ – 20 մկմ

Մուտքերի քանակ

58

12 ԳՀց

8

1000 – 10000

Ելքի դիմադրություն

100 Օմ

0,5 Օմ – 2 Օմ

Իմպուլսի տևողություն

≥ 50 պվ

0,4 մվ – 2 մվ

Ֆունկցիոնալություն

Միաֆունկցիոնալ

Բազմաֆունկցիոնալ
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նական նեյրոնային ճարտարա
պետությունների միջև առկա
են տեղեկատվության մշակման
երկու սկզբունքային տարբեր
մոտեցում
ն եր` սիմվոլների հա
ջորդական մշակում և պատ
կերների զուգահեռ ճանաչում:
Ե՛վ սիմվոլները, և՛ պատկերնե
րը «բառեր են», որոնք մշակում
են համակարգիչները, տարբե
րությունը դրանց չափերի մեջ
է: Ընդ որում, պատ
կե
րի չա
փը
կարող է մի քանի կարգով մեծ
լինել սիմվոլի չափից: Թվում
է, թե տարբերությունը զգալի
չէ, այն բե
րում է մի
այն եր
կար
բա
ռե
րի՝ որոշ չա
փով մեծ ժա
մանակում մշակման, սակայն
պատկերների հետ աշխատան
քի բարդությունը դրանց կար
գայնության մեծացման դեպ
քում աճում է ոչ գծայնորեն:
Զուգահեռ հաշվարկումը և
պատկերների ճանաչումն ըն
կած են նեյրոհամակարգիչ
ների աշխատանքի հիմքում:
Դրանք հնարավորություն են
տալիս հասնելու հեքիաթա
յին
արտադրողականության,
որը մի քանի միլիոն անգամ
կարող է գերազանցել ֆոն
նեյմանյան ճարտարապետու
թյամբ
համակարգիչներին:
Այսպիսով, արհեստական բա
նականության
խնդիրները
ժամանակակից
ճարտարա
պետություններով համակար
գիչներով լուծելը հարմարա
վետ չէ, քա
նի որ տար
րա
յին
բազան չի ապահովում նշված
խնդիրների լուծումը: Ոչ ֆոր
մալացված խնդիրերը լուծելու
համար անհրաժեշտություն է
առաջանում օգտագործել ար
հեստական
ՆՑ-եր:
ՆՑ-երը
մաթեմատիկական
մոդելներ
են, ինչպես նաև դրանց ծրագ
րային և ապարատային իրա
կանացում
ն եր, որոնք ստեղծ
վել են կենդանի օրգանիզմի
նյարդային բջիջների ցանցերի
կերպարով և նմանակմամբ:

ՆՑ-երի տեսակներն են՝ ուղիղ
տարածման ցանցեր և անդրա
դարձ ցանցեր (կան հետադարձ
կապեր):
Ուղիղ տարածման միա
շերտ ցանցերը բաղկացած են
տեղեկատվության աղբյուրնե
րի հանգույցներից և նեյրոն
ների մեկ շերտից, որը միաժա
մանակ մուտքային և ելքային
շերտ է (նկ. 8):

Նկ. 8. Ուղիղ տարածման միաշերտ ցանց

Ուղիղ տարածման բազմա
շերտ ցանցերը բնութագրվում
են մեկ կամ մի քանի թաքնված
շերտերով (նկ. 9):

ուղիղ տարածման ցանցերում
ազդանշանը տարածվում է
շերտերով. աղբյուրի հանգույց
ները ձևավորում են մուտքային
ազդանշան առաջին (մուտքա
յին) նեյրոնների շերտի համար,
որի ելքային ազդանշանն օգ
տագործվում է որպես մուտ
քային ազդանշան երկրորդ
(թաքնված) նեյրոնների շերտի
համար և այլն:.
Ընդհանուր առմամբ ուղիղ
տարածման ցանցերն ստատիկ
են, այ
սինքն՝ դրանք ար
տադ
րում են միայն մեկ բազմության
ելքային արժեքներ, այլ ոչ թե
տվյալների
հաջորդականու
թյուն՝ մուտքային տվյալներից:
Ուղիղ տարածման ցանցերը
չունեն հիշողություն, դրանց
արձագանքը մուտքին կախված
չէ ցանցի նախորդ վիճակից:
Անդրադարձ ցանցերը տար
բերվում են ուղիղ տարածման
ցանցերից գոնե մեկ հետա
դարձ կապով (նկ. 10): Այս ցան
ցե
րը դի
նա
միկ են: Երբ մուտ
քին տրվում են նոր արժեքներ,
ապա ելքերը հաշվարկվում են,
և հետադարձ կապով յուրա
քանչյուր նեյրոնի մուտքային
արժեքները փոխվում են՝ բե
րելով ցանցի փոխանջատման
նոր վիճակի:

Նկ. 9. Ուղիղ տարածման բազմաշերտ
ցանց

Թաքնված շերտերի հան
գույցները կոչվում են թաքն
ված նեյ
րոն
ներ: Մեկ կամ մի
քանի թաքնված շերտերի ավե
լացումը տվյալներում կարող է
առանձնացնել
օրինաչափու
թյուն
ներ, որը շատ կա
րև
որ է
մեծ չափի մուտքային տվյալ
ների դեպքում: Բազմաշերտ
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Նկ. 10. Անդրադարձ ցանց. Z-1 –ը եզակի
հապաղման օպերատորն է:

Գիտելիքների
ներկայա
ցումը
մոդելում
պահպան
ված տեղեկություն է, որտեղ
օգտագործվում
են
արտա
քին պատահարների նկատ
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մամբ
մեկնաբանություննե
րը և հակազդեցությունները:
Տարբերում են գիտելիքի եր
կու տեսակ. նախափորձական
(ապրիորի) տեղեկատվություն՝
բաղկացած շրջակա միջավայ
րի մասին հավաստի փաստե
րից, և դիտարկում
ն եր:
Նեյրոցանցային
լուծման
հաջողությունը
զգալիորեն
կախված է գիտելիքի ճիշտ
ներկայացումից, որի համար
կան որոշակի կանոններ:

Ուսուցման գործընթաց
ները
ՆՑ-երն ունեն ուսուցման
ունակություն՝ շրջակա միջա
վայրի տվյալների հիման վրա
և, արդյունքում, բարձրացնում
են սեփական արտադրողակա
նությունը: Ուսուցումը ցանցի
ազատ պարամետրերի (կշիռ
ների և շեմերի) բազմակրկ
նությամբ (իտերատիվ) հա
մալարման գործընթաց է, որը
կատարվում է որոշակի ալգո
րիթմով և ապահովում տրված
խնդրի արդյունավետ լուծումը:
Ցանցի
արդյունավետությու
նը բարելավվում է ժամանակի
ընթացքում ցանցի ազատ պա
րամետրերի դինամիկ փոփո
խությամբ: Ուսուցման տեսակը
որոշվում է այդ պարամետ
րերի համալարմամբ: Գոյու
թյուն ու
նեն ու
սուց
ման 3 հիմ
նական տեսակներ՝ ուսուցչով,
առանց ուսուցչի և հիբրիդա
յին: Ուսուցչի հետ ուսուցման
դեպքում հայտնի են ցանցի
մուտքային և ելքային վեկտոր
ները: Ուսուցման գործընթա
ցում ցանցը փոխում է իր պա
րամետրերը և սովորում է տալ
անհրաժեշտ արտապատկերու
մը: Առանց ուսուցչի ուսուցման
ալգորիթմում հայտնի են միայն
մուտքային վեկտորները, որոնց
հիման վրա ցանցը սովորում
է տալ լավագույն ելքային ար
ժեքներ: Այն հայտնաբերում է
60

տվյալների հիմքում ընկած կա
ռուցվածքը և հարմարեցնում է
այդ տվյալ
ներն իրենց հա
մապատասխանող դասերին: Հիբ
րիդային ուսուցումը միավորում
է երկու ուսուցում
ն երը:
Ուսուցումը պետք է լուծի
երեք հիմարար և գործնական
խնդիրներ. ունակության, օրի
նակների բարդության և հաշ
վարկային բարդության:
Ունակության խնդրում լուծ
վում է, թե քա
նի՞ օրի
նակ է
հնարավոր հիշել, և ի՞նչ ֆունկ
ցիաներ ու որոշման սահման
ներ է կարողանում կատարել
ցանցը: Օրինակների բարդու
թյունը որոշում է ուսուցման
օրինակների
քանակը,
որն
անհրաժեշտ է ցանցի վավեր
աշխատանքը երաշխավորելու
համար: Հաշվարկային բար
դությունը որոշում է ուսուցման
ալգորիթմի կատարման ժամա
նակը:
Գոյություն
ունեն
մեծ
թվով ուսուցման ալգորիթմ
ներ, որոնք կողմ
նո
րոշ
ված են
տարբեր խնդիրներ լուծելուն:
Դրանցից ամենատարածվածը
սխալի հակառակ տարածման
մեթոդն է: Ելքային շերտում
որոշ
վող ցան
ցի ռե
ալ և ճիշտ
պատասխանների տարբերու
թյունը տարածվում է ազդան
շանների հոսքին հանդիպակաց
(նկ. 11), և յուրաքանչյուր նեյրոն
ու
նակ է որո
շե
լու իր ամեն մի
կշռի դերը ցանցի գումարային
սխալում:
Ցանցի ստեղծումը լուծվում

է երկու փուլով` ցանցի տեսակի
ընտրություն և ցանցի ուսուցա
նում (կշիռների ընտրություն):
Առա
ջին փու
լում պետք է
ընտրել.
- կիրառման նեյրոնների
տեսակը (մուտքերի թիվը, ակ
տիվացման ֆունկցիան),
նեյրոնների
միացման
փոխդասավորությունը,
- ցանցի մուտքերը և ելքերը:
ՆՑ-ի կառուցվածքի ընտ
րությունը կատարվում է ըստ
խնդրի
բարդության:
Որոշ
խնդիրների լուծման համար
գոյություն ունեն լավագույն
փոխդասավորություններ: Եթե
խնդի
րը չի բեր
վում դրան
ցից որևէ մեկին, նախագծողը
պետք է լու
ծի նոր փոխ
դա
սա
վորության սինթեզի խնդիր,
ղեկավարվելով որոշ սկզբունք
ներով.
ցանցի
հնարավորու
թյուններն աճում են շերտերի
և դրանցում նեյրոնների թվի
ավելացման հետ,
- հետադարձ կապերի ներ
մուծումը մեծացնում է ցանցի
հնարավորությունները,
- ցանցի աշխատանքի ալ
գորիթմ
ն երի
բարդությունը
(օրինակ՝ գրգռող, արգելա
կող սինապսների ներմուծում)
նպաստում է ՆՑ-ի հզորության
ուժեղացմանը:
Երկրորդ փուլում օրինակ
ների բազմակի առաջադրումից
հետո ցանցի կշիռները կայու
նա
նում են, և ցան
ցը տա
լիս է
ճիշտ պատասխաններ տվյալ

Նկ. 11. Բազմաշերտ ՆՑ-ի համար սխալի հակառակ տարածման մեթոդը
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Նկ. 12. Նեյրոնային ցանցի ուսուցումը

ների բազայի բոլոր կամ գրեթե
բոլոր օրինակների համար: Ար
դյունքում ասում են, որ «ցանցն
ուսուցանված է»: Ցանցի ու
սուցման հետ ուսուցման սխա
լը նվա
զում է. երբ այն հաս
նում է զրոյի կամ ընդունելի
ցածր մակարդակի, մարզումն
ընդհատվում է, իսկ ստացված
ցանցը համարվում է մարզված
և պատրաստ՝ ընդունելու նոր
տվյալներ (նկ. 12):
Եթե սխալն այ
լևս չի նվա
զում կամ աճում է, նշա
նա
կում է՝ ցանցը լավ է մոտարկել
տվյալները, և ուսուցումը պետք
է ընդհատել ու փոքրացնել
թաքնված տարրերի և (կամ)
շերտերի քանակը` ցանցը շատ
հզոր է տվյալ խնդրի հա
մար:
Եթե երկու սխալներն էլ (ուսու
ցում և ստու
գում) չեն հա
սել
փոքր արժեքի, ապա ուսուցում
տեղի չի ունեցել` ցանցը հզոր
չի տվյալ խնդրի համար:

Նեյրոնային ցանցի սին
թեզ ի մեթոդիկան
ՆՑ-երի սինթեզումը ենթադ
րում է ՆՑ-ի կառուցվածքի, ու
սուցման ալգորիթմի, նեյրոնի
մոդելի, շերտերի քանակի և
յուրաքանչյուր շերտում նեյ
րոնների քանակի ընտրություն:
Ուսուցման ալգորիթմի ընտ
րությունը կատարվում է ըստ
ոլոր
տի և խնդրի դրված
քի, և
գոյություն չունի կանոնակարգ
ված մե
թոդ դրանց ընտ
րու
թյան համար: Նախագծողներն
օգտվում են վիճակագրական
տվյալներից և սեփական փոր
ձից: Այսինքն՝ փոփոխելով նեյ
րոնների քանակը և մոդելները՝
գնահատում են ՆՑ-ի արդյու
նավետությունը տրված խնդրի
համար:
Շերտերի քանակի ընտ
րություն: Ընդհանուր դեպքում
մեկ թաքնված շերտը բավա
րար է խնդիր
նե
րի մեծ մա
սի

լուծման համար: ՆՑ-ի արդյու
նավետության
գնահատումը
տար
բեր թվով թաքն
ված շեր
տերի դեպքում բերված է Աղ.3ում:
Ֆորմալ նեյրոնների քա
նակի ընտրություն: Մուտքա
յին և ելքային շերտերում նեյ
րոնների քանակը հավասար է
մուտքային և ելքային ազդան
շանների քանակին: Թաքնված
շերտում նեյրոնների քանակի
ընտրության համար գոյություն
չունի որևէ մեթոդ:
Թաքնված
շերտում
նեյ
րոնների քանակի ընտրության
համար կա միայն փոխզիջ
ման խնդիր, այն է՝ նեյրոնների
քա
նա
կը պետք է լի
նի տրված
խնդիրը լուծելու համար բա
վարար, սակայն, մյուս կողմից,
չպետք է լի
նի շատ մեծ՝ ընդ
հանրացումն ապահովելու և ու
սուցման ժամանակն ընդունելի
դարձնելու համար: Այսինքն՝

Աղյուսակ 3

ՆՑ-ի արդյունավետության գնահատումը
Թաքնված
շերտերի քանակը

0

Արդյունք
Ներկայացնում է միայն գծորեն բաժանելի ֆունկցիաները

1

Կարող է մոտարկել կամայական ֆունկցիա, որը պարունակում է անընդհատ
արտապատկերում մեկ տարածությունից մեկ այլ տարածություն

2

Ներկայացնում է կամայական տեսքի որոշման սահմաններ ռացիոնալ
ակտիվացման ֆունկցիայի դեպքում և կարող է մոտարկել կամայական
սահուն արտապատկերում
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թաքնված շերտում նեյրոնների
քանակը սահմանափակված է
ներքևից՝ տրված խնդիրը լու
ծելու ճշտությամբ և վերևից՝
տվյալ խնդրի որևէ լուծ
մա
նը
զուգամիտելու կարողությամբ՝
ընդունելի ժամանակում: ՆՑերի նախագծման համար գոր
ծում են որոշակի կանոններ.
1. Թաքն
ված շեր
տում նեյ
րոնների քանակը պետք է լինի
ելքային և մուտքային շերտերի
նեյրոնների քանակների միջև:
2. Թաքն
ված շեր
տում նեյ
րոնների քանակը պետք է հա
վասար լինի մուտքային շեր
տում նեյրոնների քանակի 2/3
մասին (կամ 70%-ից 90%):

Æ ¸ºä

3. Թաքն
ված շեր
տում նեյ
րոնների քանակը պետք է չգե
րազանցի ելքային և մուտքային
շերտերում նեյրոնների քանակ
ների գումարը:
Կատարված
հետազոտու
թյուն
նե
րը ցույց են տա
լիս, որ
ՆՑ-երի պարզության, ֆունկ
ցիոնալ
հնարավորություննե
րի մե
ծաց
ման և բարձր արա
գության
հասնելու
համար
հեռանկարային միջոց է անցու
մը բազմաշեմային նեյրոնային
տարրերի կիրառությանը, բնու
թագրիչ պարամետրերի քա
նակի նվազարկումը, կապերի
փոփոխմամբ ՆՑ-երի նախագ
ծումը, սինապտիկ փոխազդե
ցության փոխզիջումային տար

ԵՎՍ ՄԻ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ
ԿՂԶԻ*

2013 թ. նո
յեմ
բե
րի 20-ին 4,5 մագ
նի
տուդ ուժգ
նությամբ երկրաշարժի արդյունքում, որն ուղեկց
վել է ստորջրյա հրաբխի ժայթքումով, Ճապոնիայի
ափե
րի մոտ առա
ջա
ցել է նոր կղզի: Այն ցա
մա
քի
ձվաձև մի կտոր է՝ 400 մ x 200 մ չափերով և կենտ
րոնում խառնարանով: Երկրորդ համաշխարհա
յին պատերազմից հետո սա չորրորդ նման դեպքն
է: Քարտեզագիրները չեն շտապում անվանակոչել
այդ կղզին. չի բացառվում, որ ծովը շուտով կլանի
այն, ինչպես պատահել է նախորդ երեք դեպքերում:
* «Наука и жизнь», N 4, 2014.
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բերակի ընտրությունը:
21-րդ դա
րում ՆՑ-երի զար
գացման գլխավոր ուղղությու
նը կլինի դրանց ապարատային
իրականացումը, որը հնարա
վորություն կտա առցանց օգ
տագործելու
արհեստական
բանականության
ծրագրեր,
փոքրացնելու ուսուցման սխա
լի տոկոսը, նախագծելու տե
ղեկատվության մշակման նոր
սկզբունքեր, ստեղծելու ցածր
հզորությամբ և բարձր հուսա
լիությամբ ու արտադրողակա
նությամբ համակարգեր, ար
հեստական
բանականության
խնդիրների ավելի արդյունա
վետ լուծում
ն եր:

Æ ¸ºä

ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈ՞ՒՄ ԵՆ ՄՐՍԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ*

Այն կամավորները, որոնց
ամերիկացի բժիշկները փոր
ձի ընթացքում վարակում էին
մրսածության հարուցիչներով,
կրկնակի հազվադեպ էին հի
վանդանում, եթե ունեին երե
խաներ: Ընդ որում՝ որոշակի
պաշտպանություն
մրսածու
թյունից ապահովելու համար
պարտադիր չէ, որ երեխաները
ներկա լինեն ընտանիքում. այն
ծնողները, որոնց երեխաներն
արդեն մեծացել են և ապրում
են առան
ձին, 27 %-ով ավե
լի հազվադեպ էին հիվանդա
նում, քան նրանց ան
զա
վակ
հասակակիցները: Հետաքրքիր
է, որ փորձերի ընթացքում օգ
տագործված
հարուցիչներին
դիմակայող հակամարմի նների
արտադրման ակտիվությունը

գրեթե նույնն էր թե՛ անզավակ
ների, թե՛ ծնողների դեպքում,
բայց հիվանդության վրա այդ
փաստը չէր ազդում:
Հետազոտության հեղինակ

ների կարծիքով, այս երևույթի
պատճառն այն է, որ երեխանե
րը մեղ
մում են կյան
քի դժվա
րություններից
առաջացող
սթրեսները:

ԳՐԻՊԸ ՀԱՏԿԱՊԵՍ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է
ՉԻՆԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ*
րի հավանականությունը 6 ան
գամ: Այդ գենի տարբերակը,
որը հազվադեպ է հանդիպում

եվրոպացիների շրջանում, առ
կա է Չինաստանի բնակչության
գրեթե երեք քառորդի մոտ:

Ինչպես հայտնաբերել են
Պեկինի համալսարանի (Չի
նաստան) և Օքսֆորդի (Անգ
լիա) ծագում
ն աբանները, չի
նա
ցի
ներն ու
նեն մի գեն, որը
կապված է իմունիտետի հետ
և մե
ծաց
նում է գրի
պի ծանր
ընթացքի ու բարդություննե
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Նեպալի
կառավարությու
նը կրճատել է Ջոմոլունգմա
(Էվերեստ) բարձրանալու վճա
րը 18-ից մինչև 8 հազար եվրո,
սակայն պայմանով, որ յուրա
քանչյուր լեռնագնաց իջեցնի
ոչ միայն իր բոլոր թափոնները,
այլ նաև նախորդ զբոսաշրջիկ
ների թողած աղբից 8 կիլոգ
րամ:

րեն: Առանց կառավարության
միջամտության՝ մինչ այս դա
րի վերջ իսլանդերենը կարող է
անհետանալ:

Ֆրանսիացիների
կյանքի
միջին տևողությունն ամեն տա
րի ավելանում է երեք ամսով:

2013 թ. ընթացքում կենսա
բանները նկարագրել են կեն
դանիների, բույսերի և սնկերի
շուրջ 18 հա
զար նոր տե
սակ
ներ:

Երկրագնդի
քաղցրահամ
ջրի 11 % ծախսվում է թղթի
արտադրության համար:

Համացանցը և համակար
գիչը սպանում են իսլանդերե
նը, ասում են իս
լան
դա
ցի լեզ
վաբանները:
Իսլանդիայում
գործող տեղական և հատկա
պես արտասահմանյան կազ
մակերպությունները
տնտե
սապես ոչ արդյունավետ են
համարում
ընդամե նը
300
հազար մարդուց բաղկացած
կղզիաբնակ ազգի լեզվով կայ
քի ստեղծումը: Իմաստ չունի
նաև իսլանդերեն թարգմանել
համակարգչային տարածված
ծրագրերը, քանի որ գործնա
կանում բոլոր նրանք, ովքեր
գործ ունեն համակարգչի հետ,
աշխատանքի համար բավա
րար ծավալով գիտեն անգլե

Համաշխարհային
բանկի
կանխատեսմամբ՝ 2100 թ. մարդ
կությունը կարտադրի օրական
11 միլիոն տոննա կենցաղային
պինդ թափոններ, այսինքն՝ 3
անգամ ավելի, քան այսօր:
40 տարեկանից հետո մար
դու հասակը յուրաքանչյուր 10
տարում նվազում է միջին հաշ
վով շուրջ 10,4 մմ-ով:

Աշխարհում 1,8 միլիարդ
մարդ աղտոտված օդ է շնչում:

Երկրագնդի սուրճի պլան
տացիաներում կա շուրջ 15
մլրդ 352 մլն սուրճի ծառ:
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