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2 ØºÌ ´Úàô¼²Ü¸²¶ºîÀ, Ð²Ú²¶ºîÀ, ´²Ü²êºðÀ
 ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

Հոդ վա ծը նվիր ված է նշա նա վոր գիտ նա կան Նի կո ղա յոս Ա դոն ցի 
ծննդյան 150-ամ յա կին։

12 Ð²ÚÎ²Î²Ü î²ð²ÌøÜºðÆ ÊÜ¸ÆðÀ 1921 Â. 
 ØàêÎì²ÚÆ ºì Î²ðêÆ ä²ÚØ²Ü²¶ðºðàôØ
 ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

Հոդ վա ծը պատ մա կան ակ նարկ է՝ նվիր ված 1921 թ. Մոսկ վա յի և 
Կար սի պայ մա նագ րե րի կնքման 100-ամ յա կին։

24 Ø²ðøºÂÆÜ¶Æ Ðà¶º´²Ü²Î²Ü 
 ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÆ Ø²êÆÜ: 

ԺՈԶԵՖԻՆԱ ԵՍԱՅԱՆ

Մար քե թին գը և հո գե բա նութ յու նը միշտ կապ ված են ե ղել միմ յանց 
հետ: Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում շատ խո շոր կազ մա կեր պութ յուն ներ 
սկսել են կար ևո րել հո գե բա նութ յան դե րը մար քե թին գի ո լոր տում։ Կա-
տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րին ծա նո թա նա լով՝ կա րող ենք փաս-
տել, որ հո գե բա նութ յունն ա ռանց մար քե թին գի կա րող է հեշ տու թամբ 
գո յատ ևել, սա կայն մար քե թինգն ա ռանց հո գե բա նութ յան, կա րե լի է 
ա սել, դա տա պարտ ված է մշտա պես սխալ վելու։
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Գ. ՑԱԿԱՆՈՎԱ,  Ս. ԹԱԹԻԿՅԱՆ, Ա. ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Երկ ֆո տո նա յին ման րա դի տու մը նոր էջ է բա ցել ա վան-
դա կան ման րա դիտ ման բնա գա վա ռում: Այն նո րույթ չէ, սա-
կայն գե րա րագ լա զեր նե րի և  իմ պուլ սով ձևա վոր վող տեխ նո-
լո գիա նե րը ձևա վո րել են երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ ման 
կի րառ ման նոր ո լորտ ներ նյու թա գի տութ յան, կեն սա բա նութ-
յան, բժշկա գի տութ յան բնա գա վառ նե րում, հնա գի տա կան 
ու սում նա սի րութ յուն նե րում և  այ լուր:

58 ÐÐ ä²ðºÜ²ÚÆÜ ²Üìî²Ü¶àõÂÚ²Ü ²ð¸Æ 
 ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ

ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ, ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 

Երկ րի ազ գա յին անվ տան գութ յան կար ևոր բա ղադ րիչ նե-
րից մե կը պա րե նա յին անվ տան գութ յան ա պա հո վումն է: ՀՀ-ում 
պա րե նա յին ա պա հո վութ յան ծրագ րերն ա ռա վե լա պես կենտ-
րո նա ցած են սննդի առ կա յութ յան վրա՝ շեշ տադ րե լով գյու-
ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան և  ինք նա բա վութ յան մա կար-
դա կի ա ճը: Սա կայն սննդա կար գի բազ մա զա նութ յան, 
կա լո րիա նե րի աղբ յուր նե րի, սննդան յու թե րի կեն սա մատ չե-
լիութ յան, ինչ պես նաև ազ գաբ նակ չութ յան սնման կար գա վի-
ճա կի գնա հատ ման հիմ նա հար ցե րը շա րու նա կում են մնալ 
որ պես հիմ նա կան բաց թո ղում ներ:
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ØºÌ ´Úàô¼²Ü¸²¶ºîÀ,
Ð²Ú²¶ºîÀ, ´²Ü²êºðÀ

ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, 
բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ
տոր, պրո ֆե սոր
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ների ո լոր 
տը՝ հին և միջ նա դար յան հայ գրա  կա նութ
յուն, բա նահ յու սութ յուն, ժա  մա նա կա կից 
հայ գրա կա նութ յուն, հա  յա գի տութ յուն, 
գրա կան կա պեր, թարգ  մա նութ յուն ներ 
ռու սե րե նից, ֆրան  սե րե նից, անգ լե րե նից

Ü ի կո ղա յոս Ա դոն ցի 
կյան քի և գի տա
կան ստեղ ծա գոր

ծութ յան պատ կե րը ճշգրտո րեն 
գտնե լուն օգ նում են Գա լուստ 
Գ յուլ բենկ յան հիմ նար կութ յան 
հայ կա կան մա տե նա շա րով 
լույս տե սած նրա եր կե րի ութ 
ծա վա լուն հա տոր նե րը։

Ն շա նա վոր գիտ նա կա նը 
ծնվել է 1871ի հուն վա րի 10ին, 
պատմական Ս յու նի քի Բռ նա կոթ 
գյու ղում, ո րը ե ղել է մե լի քա

Ոչ ոք չգի տե՝ անց քե րի թա վալգ լոր  
ա նի վը ուր է տա նում։ Պատ րաստ և 
զգաստ լի նենք, որ պես զի չկոր չենք 
անփա ռու նակ, կռվող նե րի ոտ քե րի 
տակ կո խան։

Ն.Ա դոնց

կան գյուղ։ Բա րե բախ տա բար 
1937թ. Բր յու սե լում պատ մա
բա նը գրել է իր տոհ մա կան 
ար մատ նե րի մա սին մի հոդ
ված՝ « Դա վիթ Բեկ և ՏերԱ վե
տի քի սե րուն դը» խո րագ րով, 
որը լույս է տե սել Բոս տո նում 
հրա տա րակ վող « Հայ րե նիք» 
ամ սագ րում նույն թվին։ Այդ 
հոդ վա ծից ի մա նում ենք, որ նա 
շա ռա վիղն է Դա վիթ Բե կի զի
նա կից ՏերԱ վե տի քի, ո րը մեծ 
դեր է կա տա րել Հա յաս տա նի 

ա զա տագ րա կան կռիվ ե րում. 
« Դա վիթ Բե կի զի նա կից նե րի 
մեջ ՏերԱ վե տիք քա հա նան 
կար ևոր դեր ու նի։ Ն րա քա
ջասր տութ յանն է պարտ Զ ևու 
բեր դի ա ռու մը, Դավ թի ա մե նեն 
նշա նա վոր հաղ թութ յու նը»։ 

Նի կո ղա յոս Ա դոն ցի ազ գա
նու նը սկզբում ե ղել է ՏերԱ վե
տիք յան։ Ա դոնց է դար ձել, երբ 
Թիֆ լի սի ռու սա կան գիմ ա
զիա յում ՏերԱ վե տի քով ազ գա
նու նը փո խել է տվել Ա դոն ցի՝ 

ՆԻ ԿՈ ՂԱ ՅՈՍ  Ա ԴՈՆ Ց - 150  
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իր հայ կա կա նութ յու նը շեշ տե լու 
հա մար։

Ա դոն ցի մայ րը՝ Դա նա Ռոս
տոմ բեկ ա նը, նույն պես ազն վա
կան էր, նա ծա գում էր Օր բել ան 
իշ խա նա կան տոհ մից ու Դա
վիթ Բե կի ազ գա կանն էր։ Այս 
ու շագ րավ հոդ վա ծից ի մա նում 
ենք, որ Տաթ ևի վան քի ե պիս
կո պոս Հո վա կի մի ժա մա նակ 
Բռ նա կոթ գյու ղի մի քա նի ան ձ 
ի րենց ծախ սով 1787 թվա կա
նին Տաթ ևի վան քի մոտ թաղ
ված հայ միջ նա դա րի նշա նա
վոր աստ վա ծա բան, փի լի սո փա, 
րա բու նա պետ, ման րա նկա րիչ, 
ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ Գ րի գոր 
Տաթ ևա ցու (13461409) գե րեզ
մա նի վրա կա ռու ցել են տվել 
շքեղ դամ բա րան՝ ծավալուն 
ար ձա նագ րութ յամբ։

Ինչ պես վկա յում է Ա դոն ցը, 
ին քը ՏերԱ վե տի քի թոռ Գ ևոր
գի որ դին է։ Գ ևոր գը Բռ նա կոթ 
գյու ղի քա հա նան էր։ Ան շուշտ, 
Գ ևորգ քա հա նան ջա նա ցել 
է իր որ դուն տալ օ րի նա կե լի 
կրթութ յուն, ու ղար կել է Տա թևի 
վան քում սո վո րե լու, իսկ այ
նու հետև նրան տե ղա փո խել է 
Գ ևորգ յան ճե մա րան։ Բր յու սե լի 
հա մալ սա րա նում Ա դոն ցի մոտ 
ու սա նած Մու շեղ Իշ խա նը գրում 
է, թե պրո ֆե սո րը մի ա ռան ձին 
սի րով էր հի շում Գ ևորգ յան ճե
մա րա նում իր ու սա նած տա րի
նե րը և  այդ տա րի նե րի մա սին 
պատ մում էր զվար ճա լի դեպ
քեր։ Ա լեք սանդր Ման թաշ յա նի 
կրթա թո շա կով Ա դոն ցը սո վո
րել է Պե տեր բուր գի հա մալ
սա րա նի ար ևել ան լե զու նե
րի ու պատ մա բա նա սի րա կան 
ֆա կուլ տետ նե րում՝ դրանք 
ա վար տե լով ոս կե պսակով։ 
Ար դեն հա մալ սա րա նում ու
սա նե լու տա րի նե րին ե ղել է 
Եվ րո պա յի հռչա կա վոր կենտ

րոն նե րում ու պա րա պել տե ղի 
նշա նա վոր գրա դա րան նե րում՝ 
Փա րի զի, Լոն դո նի, Մ յուն խե նի, 
Վե նե տի կի, Վիեն նա յի։ Ն պա
տակն է ե ղել հատ կա պես խո
րա նալ բյու զան դա գի տութ յան 
մեջ։ Ա դոնցն ա զա տո րեն գրել 
է հա յե րեն, ռու սե րեն, ֆրան սե
րեն, գեր մա նե րեն, անգ լե րեն 
լե զու նե րով։ Տի րա պե տում էր 
նաև հին դա սա կան լե զու նե րի 
ու տար բեր ազ գե րի սե պագ րե
րի։ Նա հա վա սա րա պես գրում 
էր թե ար ևե լա հա յե րեն և թե 
արևմ տա հա յե րեն։

Ա դոն ցի եր կե րի Է հա տո րը 
պա րու նա կում է նրա նա մա կա
նին։ Հարկ է ե րախ տա գի տութ
յան տուրք մա տու ցել պատ մա
բան Պետ րոս Հով հան նիս յա նին, 
ո րը եր կար տա րի ներ ու սում ա
սի րել է Ն.Ա դոն ցի գի տա կան 
ժա ռան գութ յու նը և կազ մել, 
ծա նո թագ րել նրա եր կե րի հա
տոր նե րը։ 

Ա դոն ցի նա մակ նե րից ի մա
նում ենք, որ Վե նե տի կի միա
բան նե րից նա ա ռանձ նաց
նում է հատ կա պես եր կու սին՝ 
Ղ ևոնդ Ա լի շա նին և Գա րե
գին Զարբ հա նալ ա նին։ Նաև 
ի մա նում ենք, որ Եվ րո պա յի 
գրա դա րան նե րում գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն ներ կա տա
րե լու տա րի նե րին նյու թա կան 
դժվա րութ յուն ներ է ու նե ցել, 
ո րով հետև Ման թաշ յա նի նշա
նա կած թո շա կը չի բա վա րա րել 
նրա ա ռաջ նա հերթ կա րիք նե րը։ 
1901թ. մար տի 18ին Ն. Մա ռին 
գրած ռու սե րեն նա մա կում նա 
գրում է.« Չա փա զանց ու րախ եմ 
Ձեզ հայտ նել, որ իմ դիպ վածն 
ա վարտ վեց բո լո րո վին բա րե
հա ջող։ Ես հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցա այս տեղ՝ Փա րի զում, 
խո սել Ման թաշ ևի հետ։ Նա ինձ 
ըն դու նեց շատ սի րա լիր։ Հար
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ցու փորձ ա րեց ո րոշ բա նե րից, 
և  ի վեր ջո հա մա ձայն վեց շա
րու նա կել ինձ ա ջակ ցել ևս մեկ 
տա րի»։

Մու շեղ Իշ խա նի «Ե րեք մեծ 
հա յեր» բա ցա ռիկ ար ժե քա վոր 
հու շագ րութ յու նից ի մա նում 
ենք, որ Ա դոն ցը եր բեք չի հան
դուր ժել, որ հա յերն ար տա
սահ մա նում օ տար նե րին երևան 
խղճա լի տես քով։ Նա միշտ 
հագն վել է՝ հետ ևե լով մո դա յին 
ու հա րուստ մար դու տպա վո
րութ յուն է թո ղել։ Բրյու սե լում 
ապ րել է շքեղ թա ղա մա սում, 
հա ճա խել է թանկ սրճա րան, 
ուր ա մեն օր թերթ էր կար դում, 
խմում էր սուրճ և ծ խում Հա
վա նա յի սի գար։ Ն րա սեն յա կը, 
ո րը լի էր ա մե նա տար բեր լե
զու նե րով գրքե րի լե ցուն գրա
պա հա րան նե րով, փայ լում էր 
մաք րութ յամբ ու կարգ ու կա
նո նով։ Նա մե ծա հա րուստ ազն
վա կա նի տեսք ու ներ, ու թեև 70 
տա րե կանն անց էր, սա կայն 
ե րի տա սարդ էր եր ևում։

Ա դոնցն ա մուս նա նա ցած 
էր տա ղան դա վոր օ պե րա յին 
երգ չու հի Հու րի Հով ա թան յա
նի հետ, որն ի րե նից շատ ե րի
տա սարդ էր: Նա եր կու տա րի 

ծանր հի վանդ է ե ղել, ու գիտ
նա կանն ան ձամբ խնա մել է 
նրան։ Հու րին բազ մա կող մա նի 
զար գա ցած էր, նա նաև հիա
նա լի նկա րում էր, ու նկար ներ 
էր ա նում ա մուս նու գրքե րի ու 
հոդ ված նե րի հա մար։ Ա դոն ցի 
կի նը վախ ճան վել է 1935ին 
և թաղ վել է Փա րի զում։ Ա մեն 
տա րի Զատ կի տո նե րին պատ
մա բանն այ ցե լում էր Փա րիզ ու 
ծա ղիկ ներ դնում կնոջ գե րեզ
մա նին։

Նի կո ղա յոս Ա դոն ցը մեծ հայ
րե նա սեր էր։ Ճա կա տագ րի բե
րու մով նա 1920 թվա կա նին հե
ռա ցավ Ռու սաս տա նից՝ այլևս 
չվե րա դառ նա լու ո րոշ մամբ։ 
Նա, որ այն քան պաշ տում էր 
Հա յաս տա նը, այլևս չտե սավ իր 
հայ րե նի քը: Վախ ճան վեց 1942 թ. 
հուն վա րի 27ին  Բր յու սե լում և 
թաղ վեց այն տեղ։

Ե րախ տա գետ համերկրա ցի
նե րը Սի սիան քա ղա քում կանգ
նեց րել են նրա հու շար ձա նը։ 
Քան դա կա գոր ծը տա ղան դա վոր 
Ար տա շես Հով սեփ յանն է։

Ա դոն ցի գի տա կան վաս տա
կը բազ մաճ յուղ է։ Նա ա ռա
ջին հեր թին բյու զան դա գետ է 
և հա մաշ խար հա յին բյու զան
դա գի տութ յան մեջ հայտ նի 
ա նուն։ Գիտ նա կա նը բյու զան
դա գի տութ յու նը հարս տաց րեց 
նոր փաս տե րով՝ օգ տա գոր ծե
լով հայ պատ միչ նե րի ըն ձե ռած 
տվյալ նե րը։

Բ յու զան դա գի տա կան ու
սում ա սի րութ յուն նե րի գա գա
թը « Հա յաս տա նը Հուս տի նիա
նո սի դա րաշր ջա նում» գիրքն է, 
ո րը ե ղել է նրա մա գիստ րո սա
կան թե զը։ Այդ գիր քը գրվել է 
ռու սե րեն, ապա թարգ ման վել 
ֆրան սե րեն և  հա յե րեն։ 

387 թվա կա նին Հա յաս տա նի 
արևմտ յան հատ վածն անցավ 

Բ յու զան դիա յի տի րա պե տութ
յան տակ։ Ա հա այդ ժա մա նա
կա հատ վա ծից մինչև Հուս տի
նիա նոս Ա ռա ջի նի (483565 թթ.) 
ժա մա նա կա հատ վա ծի դեպ քե րը 
կազ մում են գրքի բո վան դա
կութ յու նը՝ ըստ հու նահ ռո մեա
կան, հայ կա կան և XIX դա րի 
եվ րո պա կան բյու զան դա գետ
նե րի աշ խա տութ յուն նե րի։ 
Ա դոն ցը ներ կա յաց նում է Հա
յաս տա նի ներ քին և  ար տա քին 
կա ցութ յու նը մինչև Հուս տի
նիա նո սը և, ի հար կե, իր գրքի 
հիմ ա կան նյու թը կազ մում են 
Հուս տի նիա նո սի գա հա կա լութ
յան թվա կան նե րին Արևմ տա
հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան, 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն
նե րը։ Գր քում տե սա նե լի ձևով 
ներ կա յաց վում են 536 թ. Հուս
տի նիա նո սի կա տա րած բա րե
փո խում ե րը, ո րի ան վան տակ 
Բ յու զան դիա յի կայս րը ոչն չաց
րեց հայ կա կան քա ղա քա կան 
ու հա սա րա կա կան կար գե րը՝ 
նպա տակ ու նե նա լով Արևմ տա
հա յաս տա նի հռո մեա կա նա ցու
մը։ Հա յե րը ա մեն բա նում պետք 
է են թարկ վեին հռո մեա կան 
օ րենք նե րին և Բ յու զան դա կան 
կայս րութ յան հա մար հու սա
լի պատ նեշ դառ նա յին ընդդեմ 
Ար ևել քից ե կող թշնա մա կան 
հար ձա կում ե րի։ Հուս տի նիա
նո սը Բ յու զան դիա յի հա մար 
ե ղել է հզոր կայսր, ըն դար ձա
կել է պե տութ յան սահ ման նե րը, 
կա տա րել է բա զում շի նա րա
րա կան աշ խա տանք ներ, ո րոն
ցից նշա նա վո րա գույ նը Սուրբ 
Սո ֆիա յի տա ճա րի կա ռու ցում 
էր Կոս տանդ նու պոլ սում։ 535 
թ. ապ րի լի 15ին լույս է տես
նում Հուս տի նիա նո սի ե զա կի 
ու նշա նա վոր նո վել լան, ո րում 
կայսրն ան կեղ ծո րեն մեր կաց
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նում էր պե տա կան ծա ռա
յող նե րի այ լան դակ բար քե րը, 
ար ծա թա սի րութ յունն ու կա շա
ռա կե րութ յու նը։ Գր քում Ա դոն ցը 
ներ կա յաց նում է Հուս տի նիա
նո սի օ րենսդ րութ յամբ հիմ
ված չորս Հայ քե րը՝ I, II, III, IV, 
ո րոնք կրում են Հայք ան վա նու
մը, ո րով հետև երկ րի բնա կիչ
նե րը հա յեր էին։ Հուս տի նիա
նո սի օ րենսգր քում սահ ման վում 
են ժա ռան գա կան ու կա նանց 
ի րա վունք նե րը։ Հե տաքր քիր է, 
որ կրթա կան հար ցե րում Հուս
տի նիա նո սը խտրութ յուն չէր 
դնում Բ յու զան դա կան կայս
րութ յան մեջ ապ րող ազ գութ
յուն նե րի միջև։

1915 թ. է լույս տե սել Նի
կո ղա յոս Ա դոն ցի « Դիո նի սիոս 
Թ րա կա ցին և հայ մեկ նիչ նե րը» 
դարձ յալ կո թո ղա յին աշ խա
տութ յու նը, ո րով նա պաշտ պա
նել էր դոկ տո րա կան ա տե նա

խո սութ յուն։
Դիո նի սիոս Թ րա կացու (ապ

րել է Ք.ա. II դա րում) « Քե րա   
կա նա կան ար վեստ» գիր քը ան
տիկ աշ խար հի նշա նա վոր լեզ
վագ րա կան հու շար ձան նե րից 
է։ Այն միջ նա դա րի հայ քե րա
կան նե րի սի րե լի գոր ծե րից էր և 
սկսած VI դա րից  են թարկ վել է 
տար բեր մեկ նութ յուն նե րի։

Ա ռա ջին մեկ նիչ նե րի՝ Դավ
թի, Մով սե սի և Ս տե փա նո սի 
բուն հե ղի նա կա յին եր կե րը, 
ըստ Ա դոն ցի, մեզ չեն հա սել։ 
Հե տա գա յում, սա կայն ա կա դե
մի կոս Գ ևորգ Ջա հուկ ա նը Մաշ
տո ցի ա վան Մա տե նա դա րա
նում գտավ VVI դդ. քե րա կան 
Դավ թի մեկ նութ յունն ու այն 
հրա տա րա կեց։ Միա ժա մա նակ 
հաս տատ վեց Նի կո ղա յոս Ա դոն
ցի այն ճշգրիտ կռա հու մը, թե 
Դա վիթ Քե րա կա նը փի լի սո փա 
Դա վիթ Ան հաղ թը չէ։

Դա վիթ Քե րա կա նի, Մով սես 
Քեր թո ղի, Ա նա նու նի, Ս տե փա

նոս Ս յու նե ցու քե րա կա նա կան 
մեկ նութ յուն նե րը զե տեղ ված 
են գրքի սկզբում։ Ըստ ո րում, 
Դա վիթ Քե րա կա նի մեկ նութ յան 
խո րագ րի տակ գրված է, որ այն 
քա ղա ծո է։ Այ նու հետև զե տեղ
ված են Գ րի գոր Մա գիստ րո սի, 
Հա մամ Ար ևել ցու մեկ նութ յուն
նե րը։

Դիո նի սիոս Թ րա կա ցու քե
րա կա նութ յան մեկ նութ յուն նե
րում ձևա բա նութ յունն ու շա
րահ յու սութ յու նը միաս նա կան 
են։ Բա ցի լեզ վա բա նա կան գի
տե լիք նե րից, Թ րա կա ցու քե րա
կա նութ յան մեջ առ կա են նաև 
գրա կա նա գի տա կան ու գրա
քննա դա տա կան գի տե լիք ներ։

Գր քի շատ ծա վա լուն տե սա
կան բաժ նում Ա դոն ցը տվել է իր 
օգ տա գոր ծած ձե ռագ րե րի նկա
րագ րութ յուն նե րը՝ նե րա ռե լով 
դրանց հի շա տա կա րան նե րը։

Դիո նի սիոս Թ րա կա ցու 



¹1. 2021  |   ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø6

հայ մեկ նիչ նե րի գոր ծե րում 
հան դի պում ենք հե տաքր քիր 
պատ մութ յուն նե րի, ո րոնք ներ
կա յաց նում են Հու նաս տա նի 
պատ մա կան դեպ քե րը, նշա նա
վոր դեմ քե րին և ծա նո թաց նում 
հին աշ խար հի գրա կա նութ յանն 
ու ար վես տին։

Գ րի գոր Մա գիստ րո սի մեկ
նութ յան մեջ պատմ վում է, 
թե ինչ պես պա տա նի Հո մե
րո սը կու րա ցել է չար ախ տի 
պատ ճա ռով և կոչ վել Հո մե
րոս ( Հո մե րո սը թարգ ման վում 
է կույր)։

Ա դոն ցի եր րորդ կո թո ղա
յին աշ խա տան քը «Քն նա կան 
պատ մութ յուն Հա յոց» երկն է՝ 
գրված ֆրան սե րեն, ո րը լույս 
է տե սել հե ղի նա կի մահ վա
նից հե տո՝ 1946 թ.։ Սա Ա դոն ցի 
կա րա պի երգն է, ո րը ծրագր
ված էր չորս հա տո րով լույս 
աշ խարհ գա լու, սա կայն ի րա
կա նա ցավ միայն ա ռա ջին հա
տո րը, ո րն սկսվում է հա յե
րի ծա գում ա բա նու թյունից և 
հաս նում է մինչև Ք րիս տո սից 
ա ռաջ VI դար։ Սա կայն գիտ նա
կա նի գոր ծին կցված են նաև 
երկ րորդ և  եր րորդ հա տոր նե
րից ո րոշ նյու թեր։ Ա դոնցն այս 

աշ խա տութ յունը գրել 19391941 
թվա կան նե րին։ Նա հա մոզ ված 
է ե ղել, որ հե տա գա յում իր 
պատ մութ յու նը կթարգ ման վի 
հա յե րեն։ Ան շուշտ, Ա դոն ցը գի
տեր, որ Խորհր դա յին Միութ յան 
հա մար ինքն ան ցան կա լի գիտ
նա կան է, ո րով հետև չէր ըն
դու նել խորհր դա յին կար գե րը, 
ընդ հան րա պես չէր սի րում հե
ղա փո խութ յուն նե րը, բայց նո րի 
ու ա ռա ջա դե մի խիստ կողմ ա
կիցն էր։ Իր բե ղուն ու հա րատև 
գի տա կան հե տաքրք րութ յուն
նե րի հա մար էլ նա Բր յու սե լում 
շատ սիր ված ու գնա հատ ված 
պրո ֆե սոր էր, Բր յու սե լի հա
յութ յան պար ծան քը։

Ա դոն ցը Հա յաս տա նի պատ
մութ յու նը դի տար կում էր մի
ջազ գա յին նշա նա կութ յան 
ա ռու մով. «Չ կար ծեք,–ա սում էր 
նա,–թե գյու տե րը միայն քի
միա կան կամ մե քե նա գի տա
կան աշ խար հի մեջ են տե ղի 
ու նե նում։ Մե ծա գույն գյուտն է, 
հան ճա րեղ մտքի գյու տը, երբ 
մի բա նա սեր հա ջո ղեց նում է մի 
բա ռի վրա հիմ ված ժո ղովր դի 
քա ղա քակր թութ յան անց յալ մեկ 
շրջան վե րա կանգ նել կամ ցե
ղա բա նա կան կազ մութ յու նը 

ճշտել և կամ մի դեպք իր ժա
մա նա կաշր ջա նի մեջ տե ղա վո
րել»։

Հա յաս տանն իր Ար ևել ան 
ու Արևմտ յան հատ ված նե րով 
գիտ նա կանն ան ձամբ տե սել էր 
ե րի տա սարդ տա րի նե րին՝ շրջե
լով ոտ քով կամ ձիով։ Մաս նակ
ցել էր ա կա դե մի կոս Մա ռի՝ իր 
ու սուց չի ղե կա վա րութ յամբ ըն
թա ցող Հա յաս տա նի Ա նի մայ
րա քա ղա քի պե ղում ե րին։ Նա 
հա յե րե նով ու օ տար լե զու նե
րով մեղ վա ջան քննել էր հայ 
և  օ տար պատ միչ նե րի հա ղոր
դա ծները Հա յաս տա նի մա սին 
ու այդ հսկա յա կան գի տե լիք
նե րի պա շա րով էր շա րադ րել 
Հա յաս տա նի քննա կան պատ
մութ յու նը։

Ա դոն ցի «Քն նա կան պատ
մութ յուն Հա յոց» աշ խա տութ յան 
լույս աշ խարհ գա լուն մե ծա
պես նպաս տել է հայ ժո ղովրդի 
ե րախ տա վոր զա վակ նե րից մե
կը՝ Ար շակ Չո պան յա նը։ Ն րա 
խնդրան քով Ֆ րան սիա յի ա կա
դե միա յի ան դամ Ռը նե Գ րու
սեն գրել է ա ռա ջա բան, ո րում 
ա սում է. «Բ յու զան դիան, որ 
սել ջուկ ան ներ խուժ ման դեմ 
Մեծ Հայ քի պաշտ պա նութ յու
նը ան ձամբ իր ձեռքն առ նե լու 
պատր վա կով XI դա րում վերջ 
տվեց Բագ րա տուն յաց և Արծ
րուն յաց ծաղ կուն պե տութ յուն
նե րին, կարճ ա սած, վերջ տվեց 
հայ կա կան ան կա խութ յա նը, որ
պես զի դրա նից ան մի ջա պես 
հե տո թուր քե րին հանձ նի այս 
եր կի րը»։

Գ րու սեն փայ լուն գնա հա
տա կան է տվել Տիգ րան Մե ծին, 
ա սե լով՝ « Տիգ րա նը իր ժո ղովր
դի ապ րե լու ի րա վունքն ա պա
հո վեց հա վի տե նա կա նութ յան 
հա մար»։ Ֆ րան սիա ցի նշա նա
վոր պատ մա բա նի այս մար գա

ՆԻ ԿՈ ՂԱ ՅՈՍ  Ա ԴՈՆ Ց - 150  
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րեա կան բա նաձ ևու մը պետք 
է ի մա նա ու հաս կա նա ա մեն 
հայ, հատ կա պես հայ ժո ղովր
դին ա ռաջ նոր դե լու դժվա րին 
գոր ծը ստանձ նած պե տա կան 
գործիչները։

1904 թ. Ա դոն ցը հրա տա րա
կել է մի ոչ ծա վա լուն հե տա զո
տութ յուն՝ « Մարզ պան Վա սա կը 
պատ մա բան նե րի դա տաս տա նի 
ա ռաջ»։ Հեն վե լով հիմ ա կա
նում Ղա զար Փար պե ցու « Հա յոց 
պատ մութ յան» երկ րորդ մա սի 
փաս տե րի վրա՝ նա փոր ձում է 
Վա սակ Ս յու նե ցու ան վան վրա
յից հա նել դա վա ճա նի խա րա
նը։ Պատ մա բա նի կար ծի քով 
հա յերն այն քան քա ղա քա կիրթ 
ու հայ րե նա սեր են, որ նրանց 
շար քե րում չպետք է լի նեն 
դա վա ճան ներ։ Նա նույ նիսկ 
ար դա րաց նում է Տիգ րան Մե
ծի որ դուն, որ Պոմ պեո սի մոտ 
գնաց հո րից ա վե լի շուտ՝ ա սե
լով, թե գնա ցել էր հոր հա մար 
բա րե խո սե լու, և  որ այդ դեպ քը 
նկա րագ րող օ տար պատ միչ նե
րը պար զա պես զրպար տում են 
Տիգ րա նի որ դուն՝ մո ռա նա լով, 
որ նա դո ֆին էր՝ գա հի ժա ռան
գոր դը։

Ա դոնցն ու սում ա սի րել է 

ոս կե դա րի ու միջ նա դա րի հայ 
մա տե նա գիր նե րին՝ Մով սես 
Խո  րե նա ցուն, Կոր յու նին, Եզ նիկ 
Կող բա ցուն, Փավս տոս Բու զան
դին, Ղ ևոնդ պատ մի չին, Մով սես 
Կա ղան կատ վա ցուն։ Ու շագ րավ 
աշ խա տութ յուն ու նի նվիր ված 
Մաշ տո ցին ու նրա ա շա կերտ նե
րին՝ ըստ օ տար աղբ յուր նե րի։

1936 թվա կա նին Փա րի զում 
նշվել է Աստ վա ծաշն չի հա յե րեն 
թարգ ման ության 1500ամ յա 
հո բել ա նը, ո րին մաս նակ ցել է 
նաև Ա դոն ցը՝ ի թիվս օ տա րազ
գի գիտ նա կան նե րի։ Ն րա զե
կուց ման թե ման էր « Հա յա ցած 
Աստ վա ծա շուն չը և ն րա պատ
մա կան տա րո ղութ յու նը»։ Այդ 
զե կու ցու մը ֆրան սե րե նով լույս 
է տե սել Փա րի զում 1938 թ.։ 
Զե կուց ման մեջ կար դում ենք. 
«Ազ գա յին ե կե ղե ցի ու նե նալ 
նշա նա կում է ու նե նալ սե փա
կան մշա կույթ, ինք նա հա տուկ 
լե զու, գրա կա նութ յուն, ար
վեստ, մեկ խոս քով՝ այն ա մե
նը, ին չը որ բնո րո շում է ազ գի 
հո գե կան կերտ ված քը»։

Նա ներ կա յաց նում է, թե 
ինչ մեծ դեր են կա տա րել հա
յազ գի կայս րե րը Բ յու զան դիան 
հզո րաց նե լու հա մար։ Փաս տե

րը քա ղում է ոչ թե հայ կա կան, 
այլ բյու զան դա կան աղբ յուր նե
րից։ Հայտ նի է, որ Հե րակ լիո
սը (610641 թթ.) Բ յու զան դիա յի 
ա մե նան շա նա վոր կայս րե րից 
մեկն էր և հայ էր, ինչպես շատ 
այլ կայսրեր։

Ա ռանց հա յազ գի Վա սի լի, 
ինչ պես վկա յում է օ տար մի 
բյու զան դա գետ, իս լա մութ յու նը 
կմտներ Եվ րո պա ու ա մեն ինչ 
քա րու քանդ կա ներ։ Ա ռանց հայ 
զո րա վար նե րի Բ յու զան դիան 
կկոր ծան վեր բար բա րոս նե րի 
ոտ քե րի տակ։ Բ յու զան դա կան 
պատ մա գի րը գրում է. « Ծանր 
րո պե նե րին հան կարծ եր ևան էր 
գա լիս մի Հե րակ լիոս, մի Վա
սիլ, մի Փո կաս, որ այդ հոգ նած 
քա ղա քակր թութ յա նը տա լիս էր 
նոր թար մութ յուն, և  այդ ժամ 
կայս րութ յու նը՝ այդ ծեր կի նը, 
դառ նում էր ոս կով ու թան
կա գին քա րե րով զար դար ված 
ման կա մարդ աղ ջիկ»։

Նա ճշգրտել է մեր օ րե րը 
հա սած հնա գույն ձե ռագ րի՝ 
Մլ քեի Ա վե տա րա նի գրութ յան 
տա րին։ Մլ քեի Ա վե տա րա նը 
գրվել է 862 թվա կա նի հոկ
տեմ բե րի 19ից մինչև նո յեմ բե
րի 26ը։
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Ա դոն ցը Հա յաս տա նի, հայ գրա կա նութ յան, 
հա յոց լեզ վի վե րա բեր յալ ծա վա լուն հոդ ված ներ 
է գրել մի ջազ գա յին մեծ հե ղի նա կութ յուն ու նե ցող 
ռու սա կան Բ րոք հաուզ և Էֆ րոն հան րա գի տա
րա նի հա մար։

Շատ լայն են մեծ պատ մա բա նի հե տաքրք
րութ յուն նե րը։ Ն րան հե տաքրք րում էին գե ղան
կար չութ յու նը, ե րաժշ տութ յու նը, տար բեր ազ գե րի 
գրա կա նութ յուն նե րը, ար վես տի ու գրա կա նութ
յան մեջ հան դես ե կած մո դեռ նիս տա կան հո
սանք նե րը։ Ու շագ րավ է նրա «Գ րա կան նշմար
ներ. դե կա դանս և սիմ բո լիզմ» հոդ վա ծը՝ գրված 
1903 թ., Պե տեր բուր գում։ Գե րի րա պաշ տութ յան 
սկզբնա վոր ման ար շա լույ սին Ա դոն ցը գրում է. 
« Նոր գրա կան շարժ ման ա վե տա վո րը հա մար
վում է Շառլ Բոդ լե րը։ Ն րա հռչա կա վոր  « Չա րի 
ծա ղիկ նե րը» (1857 թ.) սփռե ցին գրա կան մթնո
լոր տում մի ինք նօ րի նակ բույր, որ հետզ հե տե 
խտա ցավ։ Ութ սու նա կան թվա կան նե րին  «ծա
ղիկ նե րը» վե րընձ յուղ վե ցին և ս կիզբ դրին նշա
նա վոր և  այն քա՜ն աղմ ա լի հո սան քի»։

Ե զա կի է այն բնո րո շու մը, որ Ա դոն ցը տվել է 
Խա չա տուր Ա բովյ ա նին.  «Ա բովյ անն այն ան ձե րից 
էր, որ աշ խարհ են գա լիս խոր հուր դը ճա կա տին 
և  ե րազ նե րը հո գում»։

Ն. Ա դոն ցը ա ռան ձին հոդ ված ներ է նվի րել 
Մկր տիչ Պե շիկ թաշլ ա նի, Ա վե տիս Ա հա րոն յա
նի և  այ լոց ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին։ Հիա ցած 
էր Սիա ման թո յով, ո րի ա ռող ջա կան խնդիր նե րը 
խիստ մտա հո գել են նրան։

 Իր հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յամբ, գի
տա կան հոդ ված նե րով Ա դոն ցը խիստ կար ևո րել 
է Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու դե րը հա յա պահ
պան ման, ազ գա յին պե տա կա նութ յունն ամ րապն
դե լու խնդրում։  « Հա յոց ե կե ղե ցու հա զար վեց 
հար յուր ամ յա կի նա խօ րեին» հոդ վա ծի հա մար 
նա բնա բան է ընտ րել գեր մա նա ցի հան ճա րեղ 
գրող Շիլ լե րի հետև յալ տո ղե րը.

Ազ նիվ հո գի, պոկ վի՛ր մո լո րութ յու նից
Եվ պահ պա նի՛ր երկ նա յին հա վա տը։

Նա հա յութ յան հա րատ ևութ յան 16դար յա ըն
թաց քը տես նում էր հայ ե կե ղե ցու ազ գա պահ պան 
ու ան սա սան դե րի մեջ։

Ի վեր ջո՝ Ն.Ա դոն ցի մե ծա գույն ա ռա քե լութ
յուն նե րից մե կը ե ղել է հայ դա տի պաշտ պան 
լի նե լու անմ ա ցորդ նվի րու մը։ Պատ մա բա նին 
ճա նա չող ներն ա սում են, որ նա ին քը հենց Հա
յաս տանն էր, իր փա ռա հեղ անց յա լով, դժվար 
ներ կա յով ու սպաս վե լիք լու սա վոր ա պա գա յով։

Ազ դե ցիկ է  « Լոն դո նի  « Թայմս» թեր թի 
խմբագ րին» ուղղ ված նա մա կը, ո րը գրվել է 1920 
թվա կա նի նո յեմ բե րի 7ին։ Մեծ հայ րե նա սե րը 
փաս տե րով հիմավորում է, թե ինչ պես Ի տա
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լիան, Անգ լիան, Ֆ րան սիան, 
Գեր մա նիան չեն տես նում, թե 
ինչ բար բա րո սութ յուն ներ են 
ա նում թուր քե րը հա յե րի նկատ
մամբ.  « Հա յե րը վտար ված են 
ի րենց բնա կա վայ րե րից, թա
փա ռում են և մի հան գիստ 
անկ ուն չեն գտնում այս ստոր  
աշ խար հում»։ Կար ծես թե հենց 
այ սօր վա հա մար է 
գրված. չէ որ բոլ
շևիկ նե րը հայ կա
կան հո ղե րը հանձ
նե ցին Թուր քիա յին 
ու Ադր բե ջա նին, 
և  այ սօր թուր քե րը 
հայ տա րա րում են, 
թե Հա յաս տան չկա, 
ա մեն ինչ ի րենցն է։ 
Ս րա պատ ճա ռը բա
ցատ րել է Ա դոն ցը.  
«Այժմ, երբ կա տար
վել է գրե թե անհ
նա րի նը, և ն րանց 
մեջ քին է ի ջել ռու
սա կան կո մու նիզ մը՝ 
այս ան գամ ար դեն 
թուր քա կան բար բա
րո սութ յան հետ»։

Գիտ նա կա նը հա մոզ ված 
էր, որ հա յե րը մե կընդ միշտ 

«կշրջվեն Եվ րո պա յից՝ տա ռա
պա լից հա մոզ մամբ, որ մարդ
կա յին ար ժա նիք նե րից լա վա
գույ նը՝ խիղ ճը, այն տեղ ան հույս 
խլա ցել է»։

Բազ մա թիվ են Ա դոն ցի՝ Հա
յոց հար ցին վե րա բե րող հրա
պա րա կա խո սա կան ե լույթ ներն 
ու հոդ ված նե րը։

Ն րա նա խա գա հութ յամբ 
1929 թ. ապ րի լի 24ին Փա րի
զի  « Պը թի ժուռ նալ» ըն դար
ձակ սրա հում տե ղի է ու նե ցել 
սգա հան դես՝ նվիր ված Հա յոց 
Մեծ ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի 
հի շա տա կին։ Ս գո հան դե սը նա
խա գա հել է Ա դոն ցը, ո րի խիստ 
ներ գոր ծուն և  ազ դու խոս քում 
աս վում է.  « Մեր զո հե րը ջարդ
վե ցին նրա հա մար, որ գե րա
դա սե ցին ապ րել իբրև Հայ և  ոչ 
թե՝ իբրև ստրուկ։ Հե րո սը նա 
է, որ ար հա մար հում է մա հը 
հա նուն որ ևի ցե բարձր գա ղա
փա րի։ Մեր ապ րիլ ան նա հա

տակ նե րը կգնան միա նա լու 
Հա յոց պատ մութ յան մյուս ան
հա մար զո հե րին, ո րոնք ի րենց 
ար յու նը տվին պահ պա նե լու 
հա մար հա յութ յու նը և ն րա 
քա ղա քակր թութ յու նը։...Չ կա 
հաղ թա նակ ա ռանց պար
տութ յան։ Երբ ծա ռի ճյու ղե րը 
կտրում են, նա թարմ ընձ յուղ
ներ է ար ձա կում։ Ձեզ նից յու
րա քանչ յու րը պետք է կա տա
րի իր պար տա կա նութ յու նը՝ 
հա նուն ա զա տութ յան»։

Այս խոս քե րը՝ ուղղ ված 
հա յե րին, աս վել են բո լոր ժա
մա նակ նե րի հա մար։ Ու թեև 
մեծ հա յը հի մա հանգ չում է 
Բր յու սե լում, իր տե ղը չի գտել 
հայ մե ծե րի պան թեո նում, փո
խա րե նը թող նրա ան մահ գի
տա կան ժա ռան գութ յունն ու 
կեր պա րը հա վեր ժո րեն ապ
րեն ա մեն մի ե կող սերն դի 
սրտի պան թեո նու մ։

Հայ բնակչութեան ոչնչացումը օսմանեան թուրքերի կողմից 
«Lը Փըթի Ժուրնալ», դեկտեմբեր 12, 1915թ.

Լուսանկարիչ` ՍԹԵՖԱՆՕ ՊԻԱՆՇԵԹԻ
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Հնդ կաս տա նում ստեղծ վել է 1847 
թվա կա նից գի տա կան հան դես նե րում 
հրա պա րակ ված հոդ ված նե րի ա մե
նա մեծ է լեկտ րո նա յին պա հո ցը: 
Այն ընդգր կում է ա վե լի քան 73 
մի լիոն հոդ ված, տե ղե կատ
վութ յան ծա վա լը շուրջ 500 
տե րա բայթ է:

Բու սա բան նե րին հայտ
նի է բույ սե րի շուրջ 400000 

տե սակ: Դ րան ցից մարդն օգ
տա գոր ծում է 44400ը. 18000ը՝ 

որ պես դե ղա բույ սեր, 11000ը՝ որ
պես նյութ շի նա րա րութ յան և հա գուս

տի հա մար, 6000ը՝ սննդում, 4000ը՝ 
որ պես կեն դա նի նե րի կեր, 1600ը՝ է ներ

գիա ստա նա լու հա մար, 2500ից ստաց վում 
են թույ ներ, 1300ը օգ տա գործ վում է որ պես 

թմրան յութ և կի րառ վում է կրո նա կան ծե սե րում:

2019 թ. Գ լազ գո յում կա
յա ցած ճար պա կա լութ յան դեմ 
պայ քա րի Եվ րո պա կան 26րդ 
վե հա ժո ղո վի տվյալ նե րով, աշ խար
հում 700 մի լիոն մարդ տա ռա պում է 
ճար պա կա լութ յամբ: 1975 թ. նրանց թի վը 
ե ղել է 105 մի լիոն:
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Աշ խար հի ա մե նա նեղ 
փո ղո ցը Պ րա հա յում է: Դ րա 
եր կա յութ յու նը 17 մետր է, իսկ 
լայ նութ յու նը՝ 50–70 սան տի մետր: 
Ի րա կա նում սա հա կահր դե հա յին 
մի ջանցք է եր կու շեն քե րի ա րան քում, 
բայց պաշ տո նա պես ճա նաչ ված է որ պես 
փո ղոց, այս տեղ ան գամ տե ղադր ված է եր
կու լու սա կիր, որ պես զի նեղ մի ջանց քի եր կու 
ծայ րե րից ըն դա ռաջ ե կող ան ցորդ նե րը չբախ
վեն և չխ ցա նեն փո ղո ցը:

Ա մե րի կա ցի օվ կիա նո սա գետ
նե րի կար ծի քով, սույն դա րի վեր

ջին օվ կիա նոս նե րը կլի նեն ա վե լի 
կա պույտ և  ա վե լի կա նաչ: Սա տե ղի է 

կու նե նա աս տի ճա նա բար տա քա ցող ջրե
րում ֆի տոպ լանկ տո նի բազ մաց ման հաշ վին:

Ֆ րան սիա յի Ռեյմս քա ղա քի հա
մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րը 

նկա րա հա նել են շամ պայ նի շշի 
խցա նա հան ման գոր ծըն թա

ցը՝ վայրկ ա նում 12 հա զար 
կադր հա ճա խութ յամբ: 

Պարզ վել է, որ գի նու 
շի թը դուրս է ցայ

տում գեր ձայ նա յին 
ա րա գութ յամբ:
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Ð²ÚÎ²Î²Ü î²ð²ÌøÜºðÆ ÊÜ¸ÆðÀ 
1921 Â. ØàêÎì²ÚÆ ºì Î²ðêÆ 
ä²ÚØ²Ü²¶ðºðàôØ*
(Ñ³ Û³óù 100 ï³ ñÇ ³Ýó):

ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պատմական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլոր տը՝ Արևմտյան Հայաստանի, 
Հայ կական հարցի, Հայոց ցեղա սպա
նութ յան, Ջավախքի պատմության, ժո
ղովրդագրության հիմնահարցեր

ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

1920 թ. թուրք-հայ կա կան 
պա տե րազ մը։ 1920 թ. ապ րի լից 
մի ջազ գա յին մթնո լոր տը սկսեց 
էա պես փոխ վել։ Դա պայ մա
նա վոր ված էր Թուր քիա յում և 
Ռու սաս տա նում տե ղի ու նե ցող 
փո փո խութ յուն նե րով։ Պա տե
րազ մում Թուր քիա յի պար տութ
յու նից հե տո այն մաս նա տե
լու՝ հաղ թա նա կած Ան տան տի 
երկր նե րի քա ղա քա կա նութ յու
նը դժգո հութ յուն ա ռա ջաց րեց 
թուրք ազ գայ նա կան շրջան նե
րում։ Հա մախմբ վե լով Մուս տա
ֆա Քե մա լի շուրջ՝ նրանք դեռ 
1919 թ. հաս տատ վե ցին Ան կա

րա յում և, չճա նա չե լով սուլ
թա նա կան կա ռա վա րութ յու նը, 
շար ժում ծա վա լե ցին Թուր
քիան մաս նա տու մից փրկե լու 

ուղ ղութ յամբ։ 1920 թ. հետզ հե
տե ամ րապնդ վեց Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի ռազ մա քա ղա
քա կան ի րա վի ճա կը։ Վեր ջինս 

* Հետազոտությունն իրականացվել 
է ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿի և ՀՀՌՀ (ՌԴ) 
տրա մադրված ֆինանսավորմամբ 
20RF103 ծածկագրով գիտական հա
մատեղ ծրագրի շրջանակներում:
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ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

հաղ թա նակ ներ տա նե լով Դե
նի կի նի և Կոլ չա կի դեմ՝ մո
տե ցավ Անդր կով կա սի սահ
ման նե րին։ « Սո ցիա լիս տա կան 
հե ղա փո խութ յու նը» սկսեց ար
տա հան վել Ար ևել քի երկր ներ՝ 
ռազ մա կան ճա նա պար հով։ 
Դ րան սկսե ցին նպաս տել Անդր
կով կա սի բոլշ ևիկ նե րը, ո րոնք 
ի րենց երկր նե րի փրկութ յու նը 

տես նում էին խորհր դայ նաց
ման մեջ։ Անդր կով կա սի երկր
նե րի խորհր դայ նաց ման հար
ցում Քե մա լը փոր ձեց Լե նի նի 
կա ռա վա րութ յա նը ա ռա ջար կել 
իր ծա ռա յութ յուն նե րը՝ իր հեր
թին հույս ու նե նա լով ստա նալ 
Ռու սաս տա նի ա ջակ ցութ յու նը 
Ան տան տի դեմ պայ քա րում։ 
Խորհր դա յին ղե կա վա րութ յունն 
իր կող մից Ան տան տի երկր
նե րին հա մա րում էր սո ցիա
լիս տա կան հե ղա փո խութ յան 
և Ռու սաս տա նի թշնա մի ներ, 
ուս տի չհա պա ղեց դաշ նակ
ցել քե մա լա կան նե րի հետ։ 
Ար դեն 1920 թ. ապ րի լի 28ին 
Քե մա լի բա վա կան գոր ծուն 
ա ջակ ցութ յամբ մու սա վա թա
կան Ադր բե ջանն ա ռանց դի
մադ րութ յան ըն դու նեց 11րդ 

Կար միր բա նա կին և խորհր
դայ նա ցավ։ Ռուսքե մա լա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ըն դու
նեց ա վե լի գոր ծուն ձևեր։ Լե
նի նի կա ռա վա րութ յու նը 1920 թ. 
Թուր քիա յին տրա մադ րեց 200 
կգ ձու լա ծո ոս կի, մեծ քա նա
կութ յամբ զենք ու զի նամ թերք։

Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան կա ռա վա րութ յու նը 

փոր ձեց Ռու սաս տա նի հետ 
հաս տա տել բա րիդ րա ցիա կան 
հա րա բե րութ յուն ներ։ Մոսկ վա 
ու ղարկ վեց հա տուկ պատ վի
րա կութ յուն՝ Լ ևոն Շան թի ղե
կա վա րութ յամբ։ Հայռու սա կան 
բա նակ ցութ յուն ներն ըն թա նում 
էին բա վա կան հա ջող։ Սա կայն 
քե մա լա կան ներն ու խորհր դայ
նա ցած Ադր բե ջա նը ա մեն կերպ 
խո չըն դո տում էին հայռու սա
կան բա րե կա մա կան պայ մա նա
գրի ստո րագր մա նը։ Մա յի սին 
սկսված բա նակ ցութ յուն ներն ի 
վեր ջո ընդ հատ վե ցին՝ Եր ևա
նում շա րու նա կե լու ո րոշ մամբ։ 

1920 թ. մա յի սին Կար միր 
բա նա կը մտավ Ղա րա բաղ, հու
նի սին՝ Զան գե զուր, իսկ օ գոս
տո սին՝ Նա խիջ ևան։ Հայ կա կան 
բա նա կը չխո չըն դո տեց։ Օ գոս

տո սի 10ին՝ նույն Սև րի դաշ
նագ րի կնքման օ րը, Թիֆ լի սում 
կնքվեց հայռու սա կան հա մա
ձայ նա գիր, ո րով Հա յաս տա նը 
հա մա ձայն վում էր վե րո հիշ յալ 
ե րեք գա վառ նե րի ժա մա նա կա
վոր գրավ մա նը ռուս նե րի կող
մից, իբրև հայադր բե ջա նա կան 
վի ճե լի տա րածք նե րի։

1920 թ. օ գոս տո սի 24ին 
Մոսկ վա յում հա մա ձայ նեց վեց 
ռուսթուր քա կան «Սր տա գին և  
ան կեղծ բա րե կա մութ յան» պայ
մա նագ րի նա խա գի ծը, ո րով 
Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր 
Թուր քիա յի ամ բող ջա կա նութ
յու նը, այդ թվում՝ Կարս, Ար դա
հան և Բա թում քա ղաք նե րով, 
այ սինքն՝ 1877 թ. սահ ման նե
րով։ Ըստ էութ յան, օ գոս տո սի 
24ի հա մա ձայ նա գի րը ուղղ ված 
էր Հա յաս տա նի դեմ։ Պա տա հա
կան չէ, որ շու տով՝ սեպ տեմ բե
րի 17ը Բաք վում Կո մին տեր նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ հրա վիր
ված «Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե
րի հա մա գու մա րում» ա վե լի 
ընդգծ վեց քե մա լա կան նե րի ու 
բոլշ ևիկ նե րի գոր ծակ ցութ յու նը 
և  այդ գոր ծակ ցութ յան հա կա
հայ կա կան ուղղ վա ծութ յու նը։ 
Հա մա գու մա րին ներ կա էր նաև 
հայ ժո ղովր դի ո խե րիմ թշնա մի 
Էն վեր փա շան։ Ար ևել քի մահ
մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րին կոչ 
ար վեց դուրս գա լու «սրբա զան 
պա տե րազ մի»՝ ընդ դեմ ան հա
վատ նե րի սո ցիա լիս տա կան հե
ղա փո խութ յուն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար։ Ու շա գրավ է, որ հա
մա գու մա րում Ադր բե ջա նը, որն 
ար դեն խորհր դա յին էր, հա
մար վում էր մի ջազ գա յին պրո
լե տա րիա տի միջ նա բերդ, իսկ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յու նը՝ իմ պե րիա լիզ մի որջ։ Վեր
ջինս ջախ ջա խե լու և  այն տեղ 
խորհր դա յին կար գեր հաս տա
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տե լու հա մար նա խա տես վում 
էր օգ տա գոր ծել քե մա լա կան 
թուր քե րի ռազ մա կան ու ժե րը։ 
Այս հա կա հայ կա կան հա մա
գու մա րից մի քա նի օր անց, 
խորհր դա յին կա ռա վա րութ յան 
թողտ վութ յամբ և  ա ջակ ցութ
յամբ, քե մա լա կան նե րը ներ խու
ժե ցին Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան տա րածք։ Ցա վա լի է, 
որ Բաք վի այդ հա մա գու մա րում 
ներ կա գտնվող հայ բոլշ ևիկ նե
րի մի մա սը ևս հա վա նութ յուն 
տվեց թուր քե րի մի ջո ցով հան
րա պե տութ յու նը տա պա լե լու և 
բռ նութ յամբ խորհր դայ նաց նե լու 
ծրագ րին։

1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23ին 
քե մա լա կան բա նա կը Ք յա զիմ 
Կա րա բե քի րի հրա մա նա տա
րութ յամբ հար ձակ վեց Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան վրա։ 

Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ
յու նը օ րենք ըն դու նեց ամ բողջ 
երկ րում ռազ մա կան դրութ
յուն հայ տա րա րե լու մա սին։ 
Կա տար վեց զի նա կոչ։ Խս տա
գույն պա տիժ ներ սահ ման վե
ցին դա սա լիք նե րի, դա վա ճան
նե րի նկատ մամբ, ստեղծ վեց 
« Հայ րե նի քի փրկութ յան կո մի
տե»։ Բա ցի կո մու նիստ նե րից, 
բո լոր քա ղա քա կան կու սակ
ցութ յուն նե րը հան դես ե կան 
հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան 
կո չով։ Հայ բոլշ ևիկ նե րը պա
տե րազ մա կան վի ճա կը նպաս
տա վոր էին հա մա րում Հա յաս
տա նում խորհր դա յին կար գեր 
հաս տա տե լու հա մար։ Ցա վոք, 
նրանց մի մա սը նույ նիսկ կոչ 
էր ա նում չդի մադ րել թուր քե
րին՝ որ պես ռուս նե րի դաշ նա
կից նե րի և հայ ժո ղովր դի ա զա
տա րար նե րի։ Դժ բախ տա բար, 
այս քա րոզ չութ յու նը վատ ազ
դե ցութ յուն թո ղեց ռազ միկ նե րի 
մար տու նա կութ յան վրա։

Թշ նա մին ա րա գո րեն հա
սավ Սա րի ղա մի շ և սեպ տեմ բե
րի 29ին ա ռանց դժվա րութ յան 
գրա վեց այն։ Նույն օ րը թուր քե
րը գրա վե ցին նաև Կաղզ վա նը։ 

Հոկ տեմ բե րի 29ին թշնա
մին մո տե ցավ Կար սին։ Այդ 
օր հա սա կան օ րե րին օգ նութ յան 
մա սին Հա յաս տա նի կա ռա վա
րութ յան դի մում ե րը Ան տան տի 
երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 
մա ցին ան պա տաս խան։ Սև րի 
պայ մա նա գի րը ստո րագ րած 
պե տութ յուն նե րը, Ազ գե րի լի
գան ոչ մի ջանք չգոր ծադ րե
ցին թուր քե րի ու Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի դեմ միայ նակ 
հայտն ված Հա յաս տա նը փրկե
լու ուղ ղութ յամբ։ Զար մա նա լիո

րեն բա վա կան ա րա գութ յամբ 
հայ կա կան բա նա կը բա րո
յալք վեց, սկսվեց զանգ վա ծա
յին դա սալ քութ յուն։ Պա տա հա
կան չէ, որ հոկ տեմ բե րի 30ին, 
ա ռանց լուրջ դի մադ րութ յան, 
թշնա մուն հանձն վեց ռազ մա
վա րա կան մեծ կար ևո րութ յուն 
ներ կա յաց նող Կար սի բեր դը։ 
Շուրջ 3 հազ. հայ զին վոր ներ 
գե րի ըն կան, այդ թվում՝ 120 
սպա, գե նե րալ ներ Դ. Բեկ Փի
րում յա նը, Ք. Ա րա րատ յա նը և  
ու րիշ ներ։ Օգտ վե լով հա յե րի 
ծանր վի ճա կից՝ վրա ցի նե րը, 
ո րոնց հետ հա մա ձայ նեց ված 
էր քե մա լա կան հար ձա կու մը, 
գրա վե ցին Ար դա հա նը։ Նույն 
ժա մա նակ Կար միր բա նա կը 
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ռազ մա կա լած էր պա հում Ղա
րա բա ղը, Զան գե զու րը։ 

Կար սի ան կու մից հե տո 
թուր քե րը ա րա գո րեն հա սան 
Ա լեք սանդ րա պո լի մա տույց նե
րին և նո յեմ բե րի 5ին կնքված 
զի նա դա դա րի պայ ման նե րում, 
մտան քա ղաք։ Ու շագ րավ է, որ 
նրանք այն տեղ նո յեմ բե րի 6ին 
տե ղի ո րոշ հայ բոլշ ևիկ նե
րի ա ջակ ցութ յամբ, գա վա ռում 
«հայ տա րա րե ցին» խորհր դա յին 
իշ խա նութ յուն, իսկ նո յեմ բե րի 
7ին՝ Հոկ տեմ բեր յան հե ղա
փո խութ յան 3րդ տա րե դար ձի 
օ րը, կազ մա կեր պե ցին շքերթ։ 
Վ րա ցի նե րը չհա պա ղե ցին այժմ 
էլ պա հան ջել Լո ռին։ Նո յեմ
բե րի 13ին Հա յաս տա նի հետ 

ձեռք բե րած հա մա ձայ նութ
յամբ՝ նրանք բռնա զավ թե ցին 
Լո ռու Չե զոք գո տին։ Նո յեմ բե րի 
18ին հայ կա կան կող մը հար
կադր ված ըն դու նեց թուր քե րի 
ա ռա ջար կած զի նա դա դա րը և 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը 
դա դա րե ցին։ Հայտն վե լով դի
վա նա գի տա կան և ռազ մա կան 
մե կու սաց ման մեջ՝ Հա յաս տա նը 
պար տութ յուն կրեց։

1920 թ. նո յեմ բե րի 29ին 
Հայ հեղ կո մը 11րդ բա նա կի օգ
նութ յամբ Ադր բե ջա նից մտավ 
Իջ ևան և հայ տա րա րեց երկ
րում խորհր դա յին իշ խա նութ
յուն։ Դեկ տեմ բե րի 2ին Եր ևա
նում դաշ նակ ցութ յու նը խա ղաղ 
ճա նա պար հով իշ խա նութ յու նը 

հանձ նեց։ Նույն օ րը՝ դեկ տեմ
բե րի 2ին, Ա լեք սանդ րա պո լում 
կնքվեց հայթուր քա կան պայ
մա նա գիր, ո րով պա տե րազմ 
ա վարտ վում էր։ 

Ա լեք սանդ րա պո լի հաշ
տութ յամբ հայթուր քա կան 
սահ մա նա գիծն անց նե լու էր 
Ա խուր յանԱ րաքս գծով (ինչ
պես այ սօր), եր բեք Թուր քիա
յի կազ մում չե ղած Սուր մա լո ւի 
գա վառն անց նում էր Թուր քիա
յին, Նա խիջ ևա նում մտցվե լու էր 
հա տուկ կա ռա վա րում՝ թուր քե
րի հսկո ղութ յամբ։ Հա յաս տա նը 
հրա ժար վում էր Սև րի պայ մա
նագ րից, ու նե նա լու էր միայն 
1500 հո գա նոց զորք։ Չ նա յած 
Շի րա կը մա լու էր Հա յաս տա
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նին, սա կայն թուր քե րը դեռ 
չշտա պե ցին այն տե ղից դուրս 
գալ։

Այս պես, քե մա լա բոլշ ևիկ ան 
գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում 
կոր ծան վեց Հա յաս տա նի ա ռա
ջին հան րա պե տութ յու նը։

Հա յաս տա նի խորհր դայ-
նա ցու մը։ 1920 թ. ապ րի լի 28
ին Ադր բե ջա նի խորհր դայ նա
ցու մից հե տո 11րդ Կար միր 
բա նա կը մտավ Ղա րա բաղ, 
Զան գե զուր և Նա խիջ ևան։ 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի 
օգ նութ յամբ քե մա լա կան ներն 
ամ րապն դե ցին ի րենց բա նա
կը և բոլշ ևիկ նե րի հա մա ձայ
նութ յամբ 1920 թ. սեպ տեմ բե
րին ներ խու ժե ցին Հա յաս տան։ 
Հայ բոլշ ևիկ նե րը չհա պա ղե ցին 
օգտ վել երկ րի հա մար ստեղծ
ված ծանր ի րա վի ճա կից՝ այն
տեղ խորհր դա յին կար գեր 
հաս տա տե լու հա մար։ 1920 թ. 
նո յեմ բե րի կե սե րին Բաք վում 
Հա յաս տա նի կոմ ու սի ան
դամ ե րից կազմ վեց Հա յաս
տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան 
կո մի տե՝ Սար գիս Կաս յա նի 
նա խա գա հութ յամբ։ Այն ժա մա

նեց Ղա զախ՝ այն տե ղից Քար
վան սա րա (Իջ ևան) անց նե լու 
և Հա յաս տա նում խորհր դա յին 
իշ խա նութ յան հա մար պայ քար 
ծա վա լե լու նպա տա կով։

Մա յի սին Մոսկ վա յում ընդ
հատ ված հայռու սա կան բա
նակ ցութ յուն նե րը վերսկս
վե ցին միայն հոկ տեմ բե րին։ 
Խորհր դա յին կա ռա վա րութ յու
նը Երևան ու ղար կեց Բ. Լեգ
րա նի պատ վի րա կութ յա նը, 
ո րին հանձ նա րար ված էր հաս
նել խա ղաղ ճա նա պար հով Հա
յաս տա նի խորհր դայ նաց մա նը և 

ն րա տա րած քով դե պի Թուր
քիա զի նա մթերք տե ղա փո խե
լուն։ Հա յաս տանն էլ ձգտում 
էր Ռու սաս տա նի կող մից իր 
ճա նաչ մա նը և ռուս նե րի մի
ջո ցով թուր քա կան ագ րե սիա
յի դա դա րեց մա նը։ Հոկ տեմ բե
րի 28ին Թիֆ լի սում Լեգ րա նը 
ա ռա ջար կեց Հա յաս տա նին՝ 
թույ լատ րել ռազ մամ թերք տե
ղա փո խե լու Թուր քիա հայ կա
կան եր կա թու ղով, փո խա րե նը 
խոս տա նա լով Զան գե զու րի և 
Նա խիջ ևա նի միա ցու մը Հա
յաս տա նին։ Հոկ տեմ բե րի 28ին 
կնքվեց հայռու սա կան հա մա
ձայ նա գիր վե րո հիշ յալ պայ
ման նե րով։ Սա կայն շու տով 
Ադր բե ջա նը խիստ դժգո հութ
յուն հայտ նեց Զան գե զու րի և 
Նա խիջ ևա նի կա պակ ցութ յամբ 
և ջանք չխնա յեց հայռու սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը վատ թա
րաց նե լու հա մար։ Դ րա նից հե
տո Եր ևա նում Լեգ րա նի հետ 
բա նակ ցութ յուն ներն ըն թա ցան 
ա վե լի դժվա րին պայ ման նե
րում։ Չ մո ռա նանք, որ մյուս կող
մից Ռու սաս տա նի վրա ճնշում 
էր բա նեց նում նրա դաշ նա կից 
Թուր քիան՝ չհան դուր ժե լով հայ
ռու սա կան մեր ձե ցու մը։
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1920 թ. նո յեմ բե րի 19ին 
Բ. Լեգ րա նին ըն դու նե ցին ՀՀ 
վար չա պետ Հ. Օ հան ջան յա նը 
և զին վո րա կան նա խա րար Ռ. 
Տեր Մի նաս յա նը, որ տեղ ռու
սա կան կող մը ուղ ղա կիո րեն 
դրեց Հա յաս տա նը ռու սա կան 
բա նա կի մի ջո ցով խորհր դայ
նաց նե լու պա հան ջը։ Հայ կա կան 
կող մը այդ պա հանջն ըն դու նեց 
պայ մա նով, որ Ռու սաս տա նը 
ե րաշ խա վո րի ա պա գա Խորհր
դա յին Հա յաս տա նի սահ ման նե
րը 1914 թ. վի ճա կով, այ սինքն՝ 
Կար սի մար զի հետ միա սին։ 
Բա ցի այդ քայ լից, դաշ նակ
ցութ յու նը եր կի րը փրկե լու մեկ 
այլ քայլ կա տա րեց. նո յեմ բե րի 
2324ին Օ հան ջան յա նի կա
ռա վա րութ յու նը հրա ժա րա կան 
տվեց։ Կազմ վեց նոր կա ռա վա
րութ յուն ձախդաշ նակ ցա կան
նե րից և  է սեռ նե րից։ Վար չա
պե տի պաշ տո նը տրվեց Սի մոն 
Վ րաց յա նին, ո րի կա ռա վա րութ
յա նը վի ճակ ված էր գոր ծե լու 
ըն դա մե նը 10 օր։

Վ րաց յա նի կա ռա վա րութ
յու նը նո յեմ բե րի 24ին Խա
տիս յա նի ղե կա վա րութ յամբ 

Ա լեք սանդ րա պոլ ու ղար կեց 
պատ վի րա կութ յուն՝ թուր քե րի 
հետ հաշ տութ յուն կնքե լու հա
մար։

Նո յեմ բե րի 29ին Հայ հեղ
կո մը 11րդ Կար միր բա նա կի 
զո րա մա սե րի ու ղեկ ցութ յամբ 
Ղա զա խից մտավ Քար վան սա
րա և  այն տեղ շին ծու բան վո րա
գյու ղա ցիա կան ապս տամ բութ
յան ա նու նից, Հա յաս տա նում 
հայ տա րա րեց օ րի նա կան իշ
խա նութ յան տա պալ ման և 
խորհր դա յին իշ խա նութ յան 
հաս տատ ման մա սին։ Հեղ
կո մի հրա պա րա կած հա տուկ 
դեկ լա րա ցիա յով Հա յաս տա նը 
հռչակ վում էր Խորհր դա յին Սո
ցիա լիս տա կան Հան րա պե տութ
յուն։ Հայ կա կան բա նա կը դի մա
դրութ յուն ցույց չտվեց։ Դա ոչ 
թե խորհր դա յին իշ խա նութ յան 
նկատ մամբ հա վա տի արդ յունք 
էր, այլ ռու սա կան կողմ ո րոշ
ման։ Շա տե րը ի րա վամբ եր կի րը 
փրկե լու միակ մի ջո ցը տես նում 
էին Ռու սաս տա նին միա նա լու 
մեջ։

Ս տա նա լով Քար վան սա րա
յում հեղ կո մի ըն դու նած հայ

տա րա րութ յան լու րը՝ Լեգ րա նը 
դեկ տեմ բե րի 1ին վար չա պետ 
Վ րաց յա նին ա ռա ջար կեց հրա
ժա րա կան տալ հօ գուտ հեղ կո
մի։ Նույն օ րը դաշ նակ ցութ յան 
բյու րոն, պառ լա մեն տի դաշ
նակ ցա կան խմբակ ցութ յու նը, 
ո րո շե ցին ըն դու նել «կար միր
նե րի ա ռա ջար կը խորհր դայ
նաց ման մա սին»։

1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2ին 
Եր ևա նում ստո րագր վեց հա
մա ձայ նութ յուն Ռու սաս տա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ Բ. Լեգ րա նի և 
Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան 
լիա զոր ներ Դ րո յի և Հ. Տեր
տեր յա նի ստո րագ րութ յամբ։ 
Հա մա ձայ նա գի րը բաղ կա ցած 
էր 8 կե տից և պա րու նա կում 
էր շատ կար ևոր դրույթ ներ։ 
Ա ռա ջին կե տով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան կա ռա վա
րութ յու նը հրա ժար վում է իշ
խա նութ յու նից և  այն ժա մա
նա կա վո րա պես, մինչև հեղ կո մի 
ժա մա նու մը Եր ևան, հանձ նում 
Կար միր բա նա կի հրա մա նա
տա րութ յա նը՝ Դ րո յի և Ռու սաս
տա նի կո մի սար Սի լի նի ղե կա
վա րութ յամբ։ Հեղ կո մի կազ մի 
մեջ պետք է մտնեին 5 բոլ
շևիկ ներ և 2 դաշ նակ ցա կան ներ 
(Դ րոն և Վ րաց յա նը, ընդ ո րում, 
Դ րոն ստանձ նե լու էր բա նա կի 
հրա մա նա տա րութ յու նը)։ Հա
ջորդ կե տե րով Ռու սաս տա նը 
և Հայ հեղ կո մը պար տա վոր վում 
էին բռնութ յուն ներ չգոր ծադ
րել նախ կին կա ռա վա րութ յան 
ան դամ ե րի ու նրա հա մա
կիր նե րի, դաշ նակ ցա կան նե րի 
նկատ մամբ։ Եր ևա նի հա մա ձայ
նագ րով Խորհր դա յին կա ռա
վա րութ յու նը պար տա վոր վում 
էր մտնել բա նակ ցութ յուն նե րի 
մեջ Թուր քիա յի հետ և սահ
ման նե րի հար ցում պաշտ պա նել 
Հա յաս տա նին։
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Այս պես, խորհր դաքե մա
լա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հետ ևան քով 1920 թ. դեկ տեմ
բե րի 2ին կոր ծան վեց Հա յաս
տա նի ա ռա ջին հան րա պե տութ
յու նը, ո րը գո յութ յուն ու ներ 1918 
թ. մա յի սի 28ից։ Դաշ նակ ցութ
յու նը խո հեմ գտնվեց և  իշ խա
նութ յու նը հանձ նեց ա նար յուն։ 
Թեև ըն կավ հան րա պե տութ
յու նը, սա կայն նրա գո յութ յու
նը ան հետ ևանք չմաց։ Ն րա 
հիմ քի վրա բոլշ ևիկ նե րը պար
տա վոր ված ստեղ ծե ցին նոր 
հան րա պե տութ յուն՝ Խորհր դա
յին Հա յաս տա նը, ո րի 70ամ յա 
պատ մութ յան ըն թաց քում հայ 
ժո ղո վուրդն ապ րեց տնտե սա
կան ու մշա կու թա յին խո շոր 
ա ռա ջըն թաց։

Հայ կա կան տա րածք նե րի 
բռնակ ցու մը Թուր քիա յին և 
Ադր բե ջա նին։ Շ նոր հիվ Խորհր
դա յին Ռու սաս տա նի հետ ռազ
մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան, 
քե մա լա կան նե րը զգա լիո րեն 

ամ րապն դե ցին ի րենց դիր քե րը 
և հս կո ղութ յուն սահ մա նե ցին 
Թուր քիա յի մի զգա լի հատ
վա ծի վրա։ 1921 թ. փետր վար
մար տին, երբ Հա յաս տա նում 
բռնկվել էր ժո ղովր դա կան 
ապս տամ բութ յուն բոլշ ևիկ
նե րի դեմ, նրանք Մոսկ վա յում 
բա նակ ցութ յուն ներ սկսե ցին 
խորհր դա յին ղե կա վա րութ յան 
հետ։ Խորհր դա յին Հա յաս տա
նից կոն ֆե րան ս ու ղարկ վեց 
Ալ. Բեկ զադ յա նի պատ վի րա
կութ յու նը։ Սա կայն թուր քա կան 
կող մը շատ խո րա ման կո րեն 
օգ տա գոր ծեց այն հան գա
ման քը, որ փետր վա րի 18ին 
Եր ևա նում տա պալ վել է հեղ
կո մը, ուս տի նրա ներ կա յա ցու
ցիչ Բեկ զադ յա նը լիա զոր ված 
չէ ներ կա յաց նե լու Հա յաս տա նի 
շա հե րը։ Արդ յուն քում Բեկ զադ
յա նին ար գե լե ցին մտնել կոն
ֆե րան սի դահ լիճ։ Այս պես 1921 
թ. մար տի 16ին Մոսկ վա յում 
կնքվեց խորհր դա թուր քա կան 

« Բա րե կա մութ յան և  եղ բայ րութ
յան մա սին» պայ մա նա գի րը։ Այն 
կնքվեց ա ռանց հայ ժո ղովր դի 
կեն սա կան շա հե րը հաշ վի առ
նե լու և  ա ռանց հա յե րի մաս
նակ ցութ յան։ Պայ մա նա գիրն 
իր սուր ծայ րով ուղղ ված էր 
Հա յաս տա նի դեմ։ Այս ա մո թա լի 
պայ մա նագ րի կնքման գոր ծում 
ի րենց մաս նակ ցութ յունն ու նե
ցան Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի 
ղե կա վար նե րը և  ազ գութ յուն
նե րի ժող կոմ Ի. Ս տա լի նը։ Պա
տա հա կան չէ, որ թուր քա կան 
պատ վի րա կութ յու նը Մոսկ վա 
գա լու ճա նա պար հին մի քա նի 
օր հանգր վա նել էր Բաք վում և 
կնք վե լիք պայ մա նագ րի տեքս
տը հա մա ձայ նեց րել ադր բե ջան
ցի նե րի հետ։ Ինչ վե րա բե րում է 
Ս տա լի նին, ո րը հայտ նի էր իր 
հա կա հայ կա կան կեց ված քով,  
նա ջանք չխնա յեց, որ պես զի 
Ռու  սաս տա նի արտ գործ նա
խա րար Չի չե րի նը հրա ժար վի 
իր հա յա մետ դիր քո րո շու մից և 
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կոն ֆե րան սում մեծ զի ջում եր 
կա տա րի թուր քե րին։ Ի զուր չէ, 
որ վեր ջի նիս տե ղա կալ, հա յազ
գի Լ ևոն Կա րա խա նը չմտցվեց 
խորհր դա յին պատ վի րա կութ
յան կազ մի մեջ։ Փաս տո րեն 
Մոսկ վա յի կոն ֆե րան սում հաղ
թա նա կեց Ս տա լի նի այն թե զը, 
թե հա նուն հա մաշ խար հա յին 
հե ղա փո խութ յան, «հայ ժո ղո
վուր դը պետք է հրա ժար վի ոչ 
միայն դաշ նակ ցա կան նե րի մեծ 
Հա յաս տա նի գա ղա փա րից, այլև 
հայ կա կան հա մար վող հո ղե րի 
միա վոր ման հա մեստ ցան կութ
յու նից»։ Ա վե լին՝ կոն ֆե րան
սի նա խօր յա կին, ըն դու նե լով 
թուր քա կան պատ վի րա կութ յա
նը, Ս տա լինն ա սել էր, թե հարկ 
չկա ան հանգս տա նա լու կոն
ֆե րան սում Հայ կա կան հար ցի 
խնդրով, քա նի որ « Դուք այն 
լու ծել եք։ Ե թե դեռևս մա ցել 
են չլուծ ված հար ցեր՝ վճռեք 
մինչև վերջ»։

Մար տի 16ի պայ մա նագրով 
Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր 

Թուր քիա յի տարածքային ամ
բող ջա կա նութ յու նը և ն րա ի րա
վունք նե րը նաև Կար սի մար զի 
նկատ մամբ։ Թուրքհայ կա կան 
սահ մա նա գիծն անց նե լու էր 
Ա խուր յանԱ րաքս գծով։ Ռու
սաս տա նը ստա նում էր Բա թում 
նա վա հան գիս տը՝ փո խա րե նը 
Թուր քիա յին զի ջե լով եր բեք 
նրա կազ մում չե ղած հայ կա
կան Սուր մա լո ւի գա վա ռը։ Քե

մա լա կան նե րը պար տա վոր վում 
էին ա զա տել Ա լեք սանդ րա պո լի 
գա վա ռը։ Նա խիջ ևա նի մար զը 
դառ նում էր ինք նա վար տա
րածք Ադր բե ջա նի խնա մա կա
լութ յամբ, պայ մա նով, որ այդ 
ի րա վուն քը նա մեկ այլ եր րորդ 
պե տութ յան զի ջել չէր կա րող 
(հոդ ված 3)։ Պարզ է, որ խոս քը 
գնում էր Հա յաս տա նին չզի ջե
լու մա սին։ Թուր քիա յի, Ադր բե
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ջա նի և Հա յաս տա նի միաց յալ 
հանձ նա ժո ղո վը կա տա րե լու էր 
շտկում Նա խիջ ևա նի և Հա յաս
տա նի սահ մա նի մի հատ վա
ծում։ Թուր քիան պար տա վոր 
էր ա զա տել նաև Ա լեք սանդ
րա պոլ Նա խիջ ևան եր կաթ գի
ծը։ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը 
պայ մա նագ րով պար տա վոր
վում էր նաև ջան քեր գոր ծադ
րել նման օ րի նակ պայ մա նա գիր 
Անդր կով կա սի խորհր դա յին 
ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի 
և Թուր քիա յի միջև կնքե լու հա
մար։

Մոսկ վա յի կոն ֆե րան սից 
հե տո Ալ. Բեկ զադ յա նը բո ղոք 
ներ կա յաց րեց խորհր դա յին 
կա ռա վա րութ յա նը իր պատ վի
րա կութ յա նը մաս նակ ցութ յու
նից զրկե լու և հա կա հայ կա կան 
պայ մա նա գիր ստո րագ րե լու 
հա մար։ Սա կայն այդ բո ղո քը 
ոչ մի գործ նա կան նշա նա կութ
յուն չու նե ցավ։ Պայ մա նագ րի 
ստո րագ րու մից հե տո էլ թուր
քե րը չշտա պե ցին հե ռա նալ 
Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռից, 
ո րը մա լու էր Հա յաս տա նին։ 
Այն ա զատ վեց միայն ապ րի լի 
22ին՝ այն տեղ ի րա կա նաց ված 
կո տո րած նե րից ու թա լա նից հե
տո։ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը 
օգ տա գոր ծեց Հա յաս տա նի թու

լութ յու նը՝ նրան այս պայ մա նա
գի րը պար տադ րե լու հա մար։

1921 թ. մա յի սի 7ին Բաք վում 
հա վաք վե ցին անդր կով կաս յան 
խորհր դա յին ե րեք հան րա
պե տութ յուն նե րի պատ վի րա
կութ յուն նե րը՝ Թուր քիա յի հետ 
Մոսկ վա յի պայ մա նագ րից բխող 
պայ մա նագ րեր կնքե լու հա մար։ 
Մ շակ վեց ընդ հա նուր մո տե ցում, 
ո րի հա մա ձայն, Թուր քիա
յի հետ բա նակ ցութ յուն նե րում 
ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րը 
պետք է հան դես գա յին միաս
նա բար: Նա խա տես վում էր 
հիմ ա կա նում պահ պա նե լով 
Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի կե

տե րը, ո րոշ ճշտում եր մտցնել, 
ո րոնք բխում էին Հա յաս տա նի 
շա հե րից. հաս նել Սուր մա լո ւի 
գա վա ռի Կող բի ա ղա հան քե րից 
Հա յաս տա նի օգտ վե լու ի րա
վուն քի շնորհ մա նը։ Հա յաս տա նը 
ձգտում էր նաև ձեռք բե րել Նա
խիջ ևա նի նկատ մամբ հո վա նա
վո րութ յան ի րա վուն քը և  այլն։

Անդր կով կաս յան ե րեք հան
րա պե տութ յուն նե րի և Թուր
քիա յի միջև Կարսի կոն ֆե
րան սը հրա վիր վեց 1921 թ. 
սեպ տեմ բե րի 26ից հոկ տեմ
բե րի 13ը։ Հայ կա կան պատ
վի րա կութ յան կազ մում էին 
Աս քա նազ Մ ռավյ ա նը (նա խա
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գահ) և Պո ղոս Մա կինց յա նը։ 
Թուր քա կան պատ վի րա կութ
յու նը գլխա վո րում էր Ք յա զիմ 
Կա րա բե քի րը, ո րը թուրքհայ
կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ 
աչ քի էր ըն կել իր հա կա հայ կա
կան կեց ված քով։ Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նը ներ կա յաց նում 
էր Յա կով Գա նեց կին։ Հայ կա
կան պատ վի րա կութ յու նը փոր
ձեց հօ գուտ Հա յաս տա նի ո րոշ 
ճշտում եր մտցնել Մոսկ վա յի 
պայ մա նագ րի մեջ։ Մ ռավյ ա նը 
թուր քա կան կող մին ա ռա ջար
կեց Հա յաս տա նին հանձ նել 
Ա խուր յա նի աջ ա փին մա ցող 
պատ մա կան Ա նի մայ րա քա

ղա քի ա վե րակ նե րի շրջա նը, 
ի րա վունք շնոր հել Սուր մա լո ւի 
գա վա ռի Կող բի ա ղա հան քե րից 
օգտ վե լու հա մար, վե րա դարձ
նել Ա լեք սանդ րա պո լի դե պո յից 
թուր քե րի բռնագ րա ված գույ քը։

Ք յա զիմ Կա րա բե քի րը շո ղո
քորթ ե լույթ ու նե ցավ՝ ա սե լով, 
թե Թուր քիան չի խու սա փում 
հօ գուտ «եղ բայ րա կան» հայ 
ժո ղովր դի զի ջե լու վե րո հիշ յալ 
շրջան նե րը։ Սա կայն ին քը լիա
զոր ված չէ Մոսկ վա յի պայ մա
նագ րով նա խա տես ված սահ
մա նագ ծում փո փո խութ յուն ներ 
կա տա րել։ Պայ մա նագ րի կնքու
մից հե տո նա այդ մա սին տեղ

յակ կպա հի իր կա ռա վա րութ
յա նը և հու սով է, որ մեր ժում չի 
ստա նա։ Պայ մա նա գի րը ստո
րագր վեց հոկ տեմ բե րի 13ին՝ 
Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի կե տե
րի հա մե մա տութ յամբ ա ռանց 
որ ևէ էա կան փո փո խութ յան։ 
Ու շագ րավ է, որ Թուր քիան և 
Ադր բե ջա նը նո րից գոր ծում էին 
միաս նա բար, մա նա վանդ, ե թե 
խոս քը գնում էր Հա յաս տա նի 
օգ տին որ ևէ փո փո խութ յան։ 
Պա տա հա կան չէ, որ Կարս էին 
ժա մա նել նաև Վե դիի թուր քե
րը, ո րոնք ձգտում էին հաս նել 
ի րենց շրջա նը Նա խիջ ևա նին 
միաց նե լուն։ Սա կայն Հա յաս
տա նի և Ռու սաս տա նի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը մեր ժե ցին այդ 
պա հան ջը։

Այս պես, Հա յաս տա նը Մոսկ
վա յի և Կար սի պայ մա նագ րե
րով ու նե ցավ տա րած քա յին 
լուրջ կո րուստ ներ։ Ցա վա լիո
րեն, ճիշտ հար յուր տա րի անց՝ 
2020 թ. սեպ տեմ բերնո յեմ բե
րին Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յունն ու Ար ցա խը են թարկ
վե ցին թուրքադր բե ջա նա կան 
նոր ագ րե սիա յի, ո րի արդ յուն
քում բռնա զավ թեց Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան տա րած քի 
մե ծա գույն մա սը։ 
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Պարզ վում է, հե ծան վոր դի սա ղա վար տը  
նրան ոչ միայն պաշտ պա նում է վաս վածք
նե րից, այլ նաև բարձ րաց նում է հան դար տութ

յու նը և  ինք նավս տա հութ յունն ան գամ հե ծա նի
վի հետ կապ չու նե ցող ի րա վի ճակ նե րում: Այս 

հան գա ման քը հաս տա տել են Գեր մա նիա յի Յե նա 
քա ղա քի հա մալ սա րա նի հո գե բան նե րի գի տա փոր

ձե րը: Օրինակ՝ սա ղա վարտ դրած թուղթ խա ղա
ցող ներն ա վե լի հա մար ձակ էին կա տա րում ի րենց 
քայ լե րը: Հա վա նա բար, սա ղա վար տը ստեղ ծում է 

անվ տան գութ յան են թա գի տակ ցա կան զգա ցում:

Æ ¸ºä

Ո՞ր ո գե լից խմիչքն է աշ խար
հում ա մե նա տա րած վա ծը: Դա 
չի նա կան բայցզ ու օ ղին է, ո րի 
թնդութ յու նը 40ից մինչև 70 աս
տի ճան է: Այն ստա նում են տար
բեր հա ցա բույ սե րից՝ բրնձից, 
ե գիպ տա ցո րե նից, չու մի զա յից, 
գաոլ ա նից, ցո րե նից: Բայցզ
յո ւի տա րե կան սպա ռու մը 10 
մի լիարդ լիտր է, եր կու ան
գամ ա վե լի շատ, քան ռու
սա կան օ ղու սպա ռու մը:

Բայցզ ու 

Հա մա ցան ցի և բջ ջա յին հե ռա խոս նե րի 
հայտն վե լու հետ ևան քով կտրուկ նվա զել է 
սո վո րա կան փոս տա տար նե րի ծան րա բեռն վա
ծութ յու նը: Ին չո՞վ զբա ղեց նել փոս տա տար նե
րին: Ֆին լան դիա յում կա րե լի է հրա վի րել փոս
տա տա րին սի զա մար գե րը հար թեց նե լու հա մար: 
Ճիշտ է, այս ծա ռա յութ յու նը գոր ծում է միայն 
մա յի սի կե սե րից մինչև օ գոս տո սի վերջ: Նա խա
տես վում է կի րար կել նաև այլ ծա ռա յութ յուն ներ, 
ո րոնք կապ չու նեն ա վան դա կան փոս տա տա րութ
յան հետ: Օ րի նակ՝ ձմռա նը փոս տա տար նե րը կա
րող են մաք րել տան մոտ ձյու նը:
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Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար
հա յին կազ մա կեր պութ յու նը հրա
պա րա կել է քաղց կե ղա ծին նյու թե րի 
և ֆի զի կա կան ներ գոր ծութ յուն նե րի 
նո րաց ված ցու ցակ: Դ րա նում առ կա է 
ա վե լի քան հա զար գոր ծոն, այդ թվում՝ 
ծխա խո տը, ալ կո հո լը, անդ րա մա նու շա
կա գույն ճա ռա գայ թա հա րու մը, մի ջա
տաս պան նյու թե րը: Կաս կա ծի տակ են 
նաև է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տե րը:

Չի լիից դե պի արև մուտք, 700 
կմ հե ռա վո րութ յամբ Խո ւան Ֆեր
նան դես ար շի պե լա գի կղզակ նե
րից մե կում, որ տեղ ապ րել է Ռո
բին զոն Կ րու զո յի նա խա տի պը, 
չի լիա կան իշ խա նութ յուն նե րի 
թույ լատ վութ յամբ սկսվել են ծո
վա հեն նե րի գան ձի ո րո նում ե
րը, որն ըստ հին գրա ռում ե րի՝ 
թաղ վել է XVIII դա րում:

2024 թ. Ին դո նե զիա յի մայ
րա քա ղա քը կտե ղա փոխ վի Ճա
վա կղզուց Կա լի ման տան կղզի: 
Բանն այն է, որ բնա կիչ նե րի կա
րիք նե րի հա մար Ջա կար տա յի ըն
դեր քից ջրի դուրս մղում ա ռա
ջաց րել է գետ նի ի ջե ցում, ո րը 
ո րոշ տա րի նե րի հա սել է մինչև 25 
սմ, և քա ղա քի հո ղա տա րա ծութ յան 
40 %ն  ար դեն ծո վի մա կեր ևույ թից 
ցածր է:
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ԺՈԶԵՖԻՆԱ ԵՍԱՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նի հո գե բա նութ յան ամ բիո նի 
աս պի րանտ, դա սա խոս

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ սո ցիա լա կան հո գե բա նութ յուն, 
գո վազ դի և մար քե թին գի հո գե բա նութ
յուն, PR հո գե բա նութ յուն, մարդ կա յին 
պա շար նե րի կա ռա վա րում

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

§Øար քե թինգ» հաս
կա ցութ յու նը շա
տե րը հա ճախ 

վե րագ րում են շու կա յում տե ղի 
ու նե ցող ցան կա ցած գոր ծըն թա
ցի, հիմք ըն դու նե լով անգ լե րեն 
marketing եզ րույ թը։ Այն ա ռա ջա
ցել է անգ լե րեն market (շու կա) 
բա ռից և ն շա նա կում է գոր ծել շու
կա յում։ Սա կայն այս սահ մա նու մը 
վա ղուց ար դեն կորց րել է իր ար
դիա կա նութ յու նը։ Կան մար քե թին
գի հար յու րա վոր սահ մա նում ներ. 
դրան ցից ա մե նա տա րած ված նե րի 
հա մա ձայն՝ մար քե թին գը

• մար դու գոր ծու նեութ յան տե սակ է, որն ուղղ ված 
է ապ րանք նե րի փո խա նակ ման մի ջո ցով պա
հանջ մունք նե րի և պա հան ջար կի բա վա րար մա նը 
(Ֆ. Կոտ լեր),

• ապ րանք նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի, կազ մա կեր
պութ յուն նե րի, մարդ կանց և մտ քե րի ա ռա ջար կի 
նա խա տե սում է, կա ռա վա րու մը և բա վա րա րու մը 
(Ջ. Է վանս, Բ. Բեր ման),

• շու կա յի կա ռա վար ման, կար գա վոր ման և  ու սում
նա սիր ման հա մա կարգ է (Ի.Կ.  Բելևս կի)։
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ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

«Մար քե թինգ» հաս կա ցութ
յունն ա ռա ջին ան գամ շրջա նա
ռութ յան մեջ են դրել 1902 թ. Մե
նեջ մեն թի ա մե րիկ ան դպրո ցի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, բայց այն 
ա ռա վել լայն կի րա ռում է ստա
ցել սկսած 1950ա կան նե րից։

Ժա մա նա կա կից շու կա յա
կան տնտե սութ յան պայ ման նե
րում մար քե թին գի հո գե բա նութ
յան թե ման շատ ար դիա կան է։ 
Հա սա րա կութ յան հա մար շատ 
կար ևոր է դառ նում հա մա պա
տաս խան գի տե լիք նե րի առ
կա յութ յու նը տվյալ ո լոր տում, 
օրինակ՝ մրցակ ցութ յան անհ րա
ժեշ տութ յու նը, սպա ռող նե րի հե
տաքրք րութ յուն նե րի ու սում ա
սի րու մը, նրանց պա հանջ նե րը, 
սպա ռող նե րի հետ աշ խա տան քի 
մո տե ցում ե րի ա նընդ հատ փո
փո խութ յու նը և  այլն։

Գո յութ յուն ու նեն մի շարք 
մար քե թին գա յին գոր ծիք ներ։ 
Մար քե թին գի հո գե բա նութ յու
նը նույն պես անդ րա դառ նում է 
տվյալ գոր ծիք նե րին՝ ու սում ա
սի րե լով դրանց հո գե բա նա կան 
ազ դե ցութ յու նը։ Այդ գոր ծիք ներն 
են՝ գի նը, վա ճառ քի խթա նու մը, 
ան հա տա կան վա ճառ քը, հա
սա րա կա կան կա պե րը և  այլն։ 
Հատ կա պես մեծ ու շադ րութ յուն 
է դարձ վում գո վազ դին, ո րը 
կար ևոր գոր ծիք է սպա ռող նե րի 
գոր ծու նեութ յան վրա ազ դե լու 
հա մար։ Մեծ ու շադ րութ յուն է 
դարձ վում նաև գո վազ դում մի 
շարք հո գե բա նա կան եր ևույթ
նե րի առ կա յութ յա նը։ Կար ևոր 
է նշել, որ հո գե բա նութ յան մեջ 
սպա ռող նե րի վար քի ու սում ա
սի րութ յու նը վեր ջին 30 տա րի նե
րի ըն թաց քում նշա նա կա լի վե
րելք է ու նե ցել։ Եվ սպա ռող նե րի 
վար քի հո գե բա նութ յու նը սկսել 
են կի րա ռել տար բեր ո լորտ նե
րում։ 

Դա է պատ ճա ռը, որ ներ կա
յում թե՛ մար քե թին գի, և թե՛ գո
վազ դի հո գե բա նութ յան շուրջ 
հե տաքրք րութ յունն էլ ա վե լի է 
մե ծա նում՝ հիմ քեր ստեղ ծե լով 
նո րա նոր հե տա զո տութ յուն ների 
հա մար։

Մար քե թին գը և հո գե բա նութ
յու նը միշտ միմ յանց հետ կապ
ված են ե ղել: Ե թե նախ կի նում 
հո գե բա նութ յանն այդ քան էլ մեծ 
կար ևո րութ յուն չի տրվել, ա պա 
ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում 
շատ խո շոր կազ մա կեր պութ
յուն ներ սկսել են կար ևո րել հո
գե բա նութ յան դե րը մար քե թին
գի ո լոր տում։ Չի մա նա լով այն 
հիմ ա կան պատ ճառ նե րը և 
սկզ բունք նե րը, ո րոն ցով ա ռաջ
նորդ վում է ան ձը ո րո շում կա
յաց նե լիս, շատ դժվար կլի նի 
նրան որ ևէ բան վա ճա ռե լը։ Այ
սօր մար քե թինգն իր բո լոր տե
սակ նե րով էլ ա վե լի է հեն վում 
հո գե բան նե րի ձեռք բե րում ե րի 
վրա՝ շնոր հիվ նրանց հե տա զո
տութ յուն նե րի և տար բեր հաշ
վարկ նե րի, ո րոնք հիմ ա կա նում 
կապ ված են մար դու և շր ջա պա
տող ի րա կա նութ յան տար բեր 
փո խազ դե ցութ յուն նե րի ու սում
նա սի րութ յան հետ։ 

 Ժա մա նա կա կից խո շոր մար
քե թին գա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րը կա տա րել են մի շարք 

հե տա զո տութ յուն ներ՝ հիմ
վե լով տար բեր հե ղի նակ նե րի 
գրքե րի և տե սա կետ նե րի վրա: 
Հատ կա պես կար ևոր է ա ռանձ
նաց նել Ռո բերտ Չալ դի նիի 
« Նե րազ դե ցութ յուն. հա մոզ ման 
հո գե բա նութ յուն» գիր քը։ Հենց 
այդ հե տա զո տութ յուն ներն էլ 
ա վե լի ակն հայտ են ցույց տա
լիս և մատ նան շում մար քե թին գի 
ու հո գե բա նութ յան սերտ կա պը։ 
Ա ռա վել հայ տի է HubSpot կազ
մա կեր պութ յան մաս նա գետ նե րի 
աշ խա տան քը, ով քեր զար գաց
նող լու ծում եր են տվել՝ կապ
ված գրա վող մար քե թին գի հետ 
(ըստ էութ յան, հենց նրանք էլ 
ներ մու ծել են inbound market
ing (նե րազ դող մար քե թինգ) 
հաս կա ցութ յու նը)։ Այս պի սով, 
ա ռանձ նաց վել են 9 հիմ ա կան 
սկզբունք ներ, ո րոն ցով ա ռաջ
նորդ վում է ան ձը, երբ ար ձա
գան քում է ար տա քին գրգռիչ նե
րին և  ո րո շում է կա յաց նում։ Այդ 
սկզբունք նե րը պատ կա նում են 
հո գե բա նութ յան բնա գա վա ռին 
և կապ ված են մար դու են թա
գի տակ ցութ յան հետ։ Ժա մա նա
կա կից ին տեր նետխա նութ նե
րը, ո րոնք դեռ նոր են ա ռա ջին 
քայ լերն ա նում, կամ նորնոր են 
հա ջո ղութ յան հաս նում, ա ռանց 
մար քե թին գի գո յութ յուն ու նե նալ 
չեն կա րող։ Իսկ ժա մա նա կա կից 
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մար քե թին գը, ինչ պես նշվեց, 
սեր տո րեն կապ ված է հո գե բա
նութ յան հետ։

Հարկ է ն շել, որ այդ 
սկզբունք  նե րը միան շա նակ չեն, 
յու րա քանչ յուրն ո ւ նի իր ո րո շա կի 
բա ցա ռութ յուն նե րը, սա կայն մեծ 
 մա սամբ դրանք կի րա ռե լի են։

Ներկայացնենք այդ սկզբունք 
ները

Փո խա դար ձութ յան սկզբունք

Այս սկզբուն քը ներ կա յաց րել 
է Ռ. Չալ դի նին՝ իր վե րո հիշ
յալ գրքում։ Այս տեղ ա մեն ինչ 
պարզ է։ Երբ ինչոր մե կը ինչ
որ բան է ա նում ձեզ հա մար, 
դուք էլ ցան կա նում եք ինչոր 
բան ա նել նրա հա մար։ Ի հար կե, 
եր կու կող մե րի մտադ րութ յուն
ներն էլ պետք է լի նեն ազ նիվ և  
ան շա հախն դիր։ Մար քե թին գում 
փո խա դար ձութ յան սկզբունքն 
օգ տա գործ վում է հա մար յա զու
գակշռ ված ձևով։ 

Պար տա վո րութ յուն նե րի 
սկզբունք

Այս սկզբուն քը ևս ներ կա
յաց րել է Ռ. Չալ դի նին։ Ըն դուն
ված պար տա վո րութ յուն նե րը 
հան գեց նում են պարտ քի զգա
ցու մի։ Իսկ երբ մար դը պարտ
քի զգա ցում է ու նե նում, ինչոր 
բա նից հրա ժար վե լը նրա հա

մար դժվար է։
Մար քե թին գում այս սկզբուն

քը օգ տա գործ վում է հիմ ա կա
նում «դժվար» հա ճա խորդ նե
րի հետ։ Ի հար կե, ա վե լի լավ է 
հա վա տար մութ յուն ցու ցա բե րել 
ար դեն հի շա տակ ված փո խա
դար ձութ յան մի ջո ցով, սա կայն 
այս սկզբունքն ան տե սել պետք 
չէ, այն նույն պես կի րա ռե լի է՝ 
թեև հա մե մա տա բար ա վե լի 
քիչ։ Հիմ ա կան էութ յունն այն 
է, թե ինչ պես կա րող ենք գրա
վել հա ճա խոր դին, որ պես զի նա 
ի րեն պար տա կան հա մա րի։

Հե ղի նա կութ յան սկզբունք

Հե ղի նա կութ յուն ու նե ցող 
ան ձինք միշտ ե ղել են, և ն րանց 
մենք հա վա տա ցել ենք ա վե լի 
շատ, քան այլ մարդ կանց։ Սո վո
րա բար հե ղի նա կութ յուն ու նե
ցող ան ձանց կար ծի քը հազ վա
դեպ է կաս կա ծի տակ դրվում։

Շատ ին տեր նետխա նութ
ներ աշ խա տում են հենց այս 
կերպ։ Պետք է ջանք գոր ծադ
րել հե ղի նա կութ յուն դառ նա լու 
համար, լի նել փոր ձա գետ տվյալ 
բնա գա վա ռում: Եվ այդ դեպ քում 
մար դիկ ի րենք կձգտեն դե պի 
ձեզ, գտնե լով ձեր հաշ վետ վութ
յուն նե րը, գնա հա տա կան նե րը, 
ձեր պա տաս խան նե րը հա մա

պա տաս խան հար ցերին, ո րոնք 
տրվել են հա մա ցան ցի մի ջո
ցով։ Հե ղի նա կութ յու նը պետք 
է վե րած վի վստա հութ յան, իսկ 
վստա հութ յու նը՝ վա ճառ քի։

Ամ բո խա յին զգաց ման 
սկզբունք

Մար դու հա մար ա վե լի հեշտ 
է միա նալ ար դեն գո յութ յուն 
ու նե ցող խմբին, քան միայ նակ 
ի րա կա նաց նել ինչոր բան։ Ամ
բո խա յին զգա ցու մը լավ ար
տա հայտ վում է «ես նույն պես» 
բա ռա կա պակ ցութ յան մեջ։ Օ րի
նակ, ե թե մենք հաշ վենք տվյալ 
ապ րան քի գնման քա նա կութ յու
նը կամ ին տեր նե տա յին կայ քի 
դի տում ե րի քա նա կը և կար
ծիք նե րը տվյալ ապ րան քի վե
րա բեր յալ, հետ ևենք սո ցիա լա
կան ցան ցե րին, ա պա կա րող 
ենք տես նել, որ շատ բա ներ, 
որոնք կա րող ենք հաշ վել, ու
նակ են ա ռա ջաց նե լու ամ բո խա
յին զգա ցում։

Կապ վա ծութ յան սկզբունք

Եվս մեկ սկզբունք, ո րը նշել 
է Չալ դի նին։ Երբ մար դուն ինչ
որ բան դուր է գա լիս, նա զգում 
է կապ վա ծութ յուն, ո րի դեպ քում 
ա ռա վել հա վա նա կան է, որ 
տվյալ մար դը կգնի ապ րան քը։

Այս դեպ քում ա մեն ինչ շատ 
պարզ է։ Կենտ րո նա ցեք ձեր 
նպա տա կա յին լսա րա նի վրա և 
ս տեղ ծեք ձեր ին տեր նետխա
նու թի հա մար այն ի մի ջը, ո րը 
կհա մա պա տաս խա նի գնոր դի 
ցան կութ յուն նե րին: Պետք չէ 
փոր ձել դուր գալ բո լո րին, աշ
խա տեք միայն այն մարդ կանց 
հետ, ով քեր իս կա պես կա րող են 
դառ նալ ձեր հա վա տա րիմ հա
ճա խորդ նե րը։

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ
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Պա կա սուր դի (դե ֆի ցի տի) 
սկզբունք

Երբ ա ռա ջար կը սահ մա նա
փակ է, պա հան ջար կը մե ծա
նում է (ի հար կե, դա այն դեպ
քում, ե թե այն առ հա սա րակ 
պա հան ջարկ ու նի)։ Ա ռա վել 
արդ յու նա վե տութ յուն ստա նա
լու հա մար պետք է ցու ցադ րել 
այդ պա կա սուր դը խիստ ո րոշ
ված ձևով։ Օ րի նակ՝ «ապ րան
քը ե ղել է շատ, սա կայն հի մա 
մա ցել է շատ քիչ, այն պես 
որ շտա պեք, վերց րե՛ք»։ Ե թե 
հայ տա րա րենք, որ ի սկզբա
նե ապ րան քը շատ քիչ է ե ղել, 
ա պա դա կա րող է հա կա ռակ 
արդ յուն քը տալ։ Պա կա սուր
դը բա վա կան հզոր գոր ծիք է, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա
լիս ա զատ վե լու ոչ պետ քա կան 
ապ րանք նե րից և ն պաս տում է 
արդ յուն քի ի րաց մա նը։ Պետք է 
ի մա նալ նաև, թե որ ապ րանքն 
է վատ վա ճառ վում, և կա րո ղա
նալ դրա շուրջ ստեղ ծել պա կա
սուր դի մթնո լորտ։

« Նո րա րա րութ յան պատ
րան քի» սկզբունք

« Նո րա րա րութ յան պատ
րան քը» ու նի շատ հե տաքր քիր 
ազ դե ցութ յուն։ Այս սկզբուն քը 
գոր ծում է հետև յալ կերպ։ Դուք 
նկա տում եք որ ևէ ա ռար կա, 
երևույթ և գի տակ ցա բար գրան
ցում եք այդ փաս տը, իսկ հե տա
գա յում սկսում եք նկա տել այդ 
ա ռար կան կամ եր ևույ թը ա մե
նու րեք։ Պետք է նշել նաև, որ 
տվյալ ա ռար կան կամ երևույ թը 
կա րող է լի նել նո րութ յուն միայն 
ձեզ հա մար։ Հա վա նա բար, շատ 
ե րի տա սարդ ծնող ներ կհի շեն 
հե տաքր քիր մի փաստ ի րենց 
կանքից։ Երբ ըն տա նի քը պատ

րաստ վում է ե րե խա ու նե նալ, 
ա պա իր շրջա պա տում ա նընդ
հատ տես նում է հղի կա նանց։ 
Բ նա կա նա բար, դա չի նշա նա
կում, որ նման կա նայք շա տա
ցել են, պար զա պես ա պա գա 
ծնող նե րը սկսում են նկա տել 
տվյալ կա նանց։ Սա հենց «նո
րա րա րութ յան պատ րանք» է։

Մար քե թին գում այս սկզբուն
քը լայն կի րա ռութ յուն ու նի։ 
« Նո րա րա րութ յան պատ րան
քի» մի ջո ցով մենք կա րող ենք 
ընդգր կել ա վե լի լայն լսա րան, 
և  այն մար դիկ, ո րոնց հա մար 
տվյալ տե ղե կատ վութ յու նը կլի
նի նո րութ յուն, կսկսեն այն նկա
տել նաև մեր օգ տա գոր ծած այլ 
ու ղի նե րում։ Իսկ որ քան հա ճախ 
այդ պի սի տե ղե կատ վութ յուն 
տրվի հա վա նա կան հա ճա խորդ
նե րին, այն քան ա վե լի լավ։

Մո ռաց կո տութ յան սկզբունք 

Մեզ նից յու րա քանչ յուրը, 
ան կասկած,  իր մեջ նկա տել 
է նման գիծ։ Երբ մենք ինչոր 
նյութ ենք կար դում, (օ րի նակ՝ 
գիրք, հոդ ված և  այլն) ա պա այն 
հի շում ենք ընդ հա նուր առմամբ։ 
Մենք կա րող ենք ա սել, թե այն 
ին չի մա սին է, սա կայն ման րա
մաս նե րը կար ծես մեր մտքից 
«թռել» են։ Այս տեղ վատ կամ 
զար մա նա լի ո չինչ չկա։ Մո ռաց
կո տութ յու նը բնո րոշ է յու րա
քանչ յու րիս։

Ներ կա յում աշ խար հը լցված 
է զանգվածային տե ղե կատ վութ
յամբ։ Մար դիկ չեն հասց նում (և 
չեն ցան կա նում հասց նել) ծա նո
թա նալ բո լոր նո րութ յուն նե րին։ 
Իսկ մո ռաց կո տութ յան հետևան
քով այն, ին չը կար դաց վել է, 
մո ռաց վում է շատ ա րագ։ Այս
տեղ մեծ նշա նա կութ յուն ու նի 

հատ կա պես հա ղոր դագ րութ
յան վեր նա գի րը։ Շատ կար ևոր 
է վեր նագ րին լուրջ մո տե ցում 
ցու ցա բե րելը, քա նի որ այն կա
րող է դառ նալ այն ե զա կի տար
րը, ո րը կա րող է մալ լսա րա նի 
հի շո ղութ յան մեջ։

Խմ բա վոր ման սկզբունք

Հի շո ղութ յու նը բա րե լա վե լու 
և  ա վե լի շատ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար մար դիկ խմբա վո րում են 
նյու թե րը, այ սինքն՝ ա ռանձ նաց
նում կետ առ կետ։ Օ րի նակ՝ խա
նութ գնա լիս կարելի է չօգտ վել 
գնում ե րի ցան կից։ Շատ մար
դիկ կազ մում են պլան՝ ել նե լով 
բա ժին նե րի կար գա ցան կից։ 
Օ րի նակ՝ կաթ նա  մթեր քի, հա
ցի բա ժին և  այլն։ Եվ գտնվե լով 
հա մա պա տաս խան բաժ նում, 
նրանք «գտնում են» ի րենց հի
շո ղութ յան մեջ հա մա պա տաս
խամ կե տը, և  ա ռանց սխալ վե լու 
վերց նում են այն, ին չ պետք է։

Մար քե թին գում շատ կար ևոր 
է տվյալ սկզբուն քի ի մա ցութ յու
նը։ Կար ևոր է նաև հա ղոր դա
գրութ յու նը կազ մել և ներ կա
յաց նել այն պես, որ մարդ կանց 
հար մար լի նի դրանք հի շել։ 

Այս պի սով՝ ծա նո թա նա լով 
ինչ պես վե րը նշված սկզբունք
նե րին, այն պես էլ խո սե լով 
մար քե թին գի հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
մա սին, կա րող ենք փաս տել, 
որ հո գե բա նութ յունն ա ռանց 
մար քե թին գի կա րող է շատ 
հեշ տու թամբ գո յատ ևել, սա
կայն մար քե թինգն ա ռանց հո
գե բա նութ յան, կա րե լի է ա սել, 
դա տա պարտ ված է մշտա պես 
սխալ վե լու։

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ
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Շ վե ցա րիա յի Ցեռ մատ քա ղա
քում, ո րը հայտ նի է որ պես լեռ
նա դա հու կա յին սպոր տի կենտ րոն, 
ճա նա պար նե րից մե կը սա լար կել 
են 0,3 % պլաս տիկ թա փոն նե րի 
խառ նուրդ պա րու նա կող աս ֆալ
տով: Ճա նա պար հա յին ծա ռա յութ
յուն նե րը ստու գում են, թե ինչ պես 
է նոր ծած կույթն ար ձա գան քե լու 
ջեր մաս տի ճա նի տա տա նում ե րին՝ 
ամ ռա նը + 30 0Cից մինչև – 20 0C՝ 
ձմռա նը:

Ա մեն տա րի աշ խար հում ար
տադր վում է ա վե լի քան 400 մլն 
տոն նա պլաս տիկ զանգ ված, բայց 
կրկին օգ տա գործ վում կամ վե րա
մշակ վում է դրա գրե թե 10 %ը:

«Наука и жизнь», 2020, N 2

Ðºî î²Èàì 
Ժ²Ø²Ü²ÎÀ

Լոս Ան ջե լե սի Կա լի ֆոռ նիա
յի հա մալ սա րա նի հե տա զո տող
նե րը, կար ծես, հայտ նա բե րել են 
«ե րի տա սար դութ յան է լիք սիր»: 
Ն րանք տա սը ա ռողջ կա մա
վոր նե րի նե րար կել են ա ճի 
հոր մոն և շա քա րախ տի բուժ
ման հա մար նա խա տես ված եր
կու տա րած ված դե ղա մի ջոցներ: 
Արդ յուն քում մեկ տար վա ըն
թաց քում այս պի սի «բու ժում» 
ստա նա լուց հե տո գի տա փոր
ձի մաս նա կից նե րը, դա տե լով 
նրանց գե նոմ ե րից, ե րի տա
սար դա ցել են մի ջի նում 2,5 
տա րով: Վեց մաս նակ ցի մոտ 
ե րի տա սար դաց ման եր ևույ թը 
պահ պան վել է առն վազն կես 
տա րի:
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Թղ թա յին տար բե րա կից և հա մա կարգ չի կամ 
պլան շե տի էկ րա նից ըն թեր ցե լու արդ յու նա վե
տութ յան հա մադր ման նպա տա կով 2000–2017 
թթ. ըն թաց քում կա տար ված 54 հե տա զո տութ
յուն նե րի գու մա րա յին վեր լու ծութ յու նը ցույց է 
տվել, որ տպա գիր տեքստն ա պա հո վում է կար
դա ցա ծի էութ յան ա վե լի լավ ըմբռ նում: Ճիշտ է, 
էա կան դեր է խա ղում տեքս տի բո վան դա կութ
յու նը: Ըն թեր ցող նե րը նույն հա ջո ղութ յամբ են 
վե րար տադ րում թղթա յին տար բե րա կից կամ 
էկ րա նից կար դա ցած վե պե րի, վի պակ նե րի և 
պատմ վածք նե րի սյու ժե նե րը: Բայց գործ նա կան, 
գի տա կան և գի տա հան րա մատ չե լի տեքս տե րը 
ցան կա լի է ըն թեր ցել թղթից: Ու սում ա սի րութ յան 
հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, հա մա ցան ցի դեպ քում 
ու շադ րութ յու նը շե ղում են գո վազ դը, է լեկտ րո
նա յին նա մակ նե րի մուտ քը և կարճ ծա նու ցում ե
րը: Հե տա զո տող նե րին ա մե նից շատ զար մաց րել 
է այն  փաս տը, որ տա րի նե րի ըն թաց քում էկ
րա նա յին տեքս տե րի հա մե մա տութ յամբ ա ճել է 
տպա գիր տեքս տե րից ըն թեր ցող նե րի ստա ցած 
տե ղե կատ վութ յան յու րաց նե լիութ յան արդ յու
նա վե տութ յու նը: Թեև թվում է, թե ե րի տա սարդ 
սե րուն դը ման կուց է ըն տե լա նում թվա յին սար
քա վո րում ե րին: 

ØàÌ²ÎÜºðÆÜ ´àôԺºÈ 
Ճ²ÐՃ²îºÜ¸ÆՑ

2019 թ. ըն թաց քում աշ խար հում գրանց վել 
է ճահ ճա տեն դով (մա լա րիա) հի վան դա նա լու 
219 մի լիոն նոր դեպք և 435 հա զար մա հա ցած՝ 
մեծ մա սամբ Աֆ րի կա յում: ԱՄՆ Նոր Օռլեա նի 
հա մալ սա րա նի փոր ձա գետ ներն ա պա կու վրա 
քսել են ճահ ճա տեն դի դեմ սին թե տիկ մի ջոց 
և տե ղադ րել այն մո ծակ նե րի բու ծա րա նում: 
Պարզ վել է, որ մշակ ված ա պա կու վրա մո ծա
կի նստե լուց առն վազն 6 րո պե հե տո ճահ ճա
տեն դի հա րու ցիչ նե րը դրա նում մա հա նում են: 
Նա խա տես վում է այդ դե ղա մի ջո ցը քսել հա կա
մո ծա կա յին ցան ցե րին: Ճիշտ է, ժա մա նա կի ըն
թաց քում ճահ ճա տեն դի հա րու ցի չը ցան կա ցած 
մի ջո ցի նկատ մամբ մշա կում է կա յու նութ յուն:
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ÜºÚîðàÜ²ÚÆÜ 
²êîÔºðÆ ÜºðøÆÜ 
ÎÚ²ÜøÀ*

Տիե զեր քում նյու թի ա մե նա մեծ խտութ յունն  
ու նե ցող նեյտ րո նա յին աստ ղե րի ըն դեր քը եր կար 
ժա մա նակ թաքց րել է գաղտ նիք ներ, ո րոնք գիտ
նա կան նե րին հա սա նե լի են դառ նում միայն այժմ:

ԿԼԱՐԱ  ՄՈՍԿՈՎԻՑ

Ե րբ Ա րե գա կից 20 ան գամ մեծ չա փե րով աստ ղը կոր ծան վում 
է, այն, աստ ղա ֆի զի կոս Զա վեն Ար զու ման յա նի խոս քե րով, 
«փո խա կերպ վում է մի վրդո վե ցու ցիչ օբ յեկ տի, ո րի մա սին 
շատ մար դիկ եր բեք չեն լսել»: Ա ռա ջա նում է նեյտ րո նա յին 
աստղ՝ քա ղա քի չա փե րով մի օբ յեկտ՝ օժտ ված ան հա վա նա

կան խտութ յամբ: Նեյտ րո նա յին աստ ղի՝ թե նի սի գնդա կի չա փե րով կտո
րը կշռում է ա վե լի քան 1 մի լիարդ տոն նա: Նեյտ րո նա յին աստ ղում գրա
վի տա ցիա յի ազ դե ցութ յամբ պրո տոն նե րը և  է լեկտ րոն նե րը «միա ձուլ վում 
են»՝ տե ղի է ու նե նում նյու թի նեյտ րո նա ցում, ո րի հետ ևան քով աստ ղի 
հիմ ա կան զանգ վա ծը կազ մում են նեյտ րոն նե րը. այս տե ղից էլ՝ աստ ղի 
ան վա նու մը: Հիմ ա կա նում այս պի սին է նեյտ րո նա յին աստ ղե րի մա սին 
մեր պատ կե րա ցու մը: Սա կայն այդ օբ յեկտ նե րում գոր ծըն թաց նե րի մա սին 
մեր պատ կե րա ցում ե րը հե ռու են վերջ նա կան լի նե լուց: Աստ ղա գետ նե րը 
եր բեք մո տի կից չեն տե սել նեյտ րո նա յին աստ ղեր, Երկ րի ոչ մի լա բո րա
տո րիա յում հնա րա վոր չէ ստեղ ծել նեյտ րո նա յին աստ ղի խտութ յա նը հա
մադ րե լի խտութ յամբ ինչոր բան, ուս տի և նեյտ րո նա յին աստ ղի ներ քին 
կա ռուց ված քը տիե զե րա կան մե ծա գույն հա նե լուկ նե րից մեկն է:
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NASA1ի Տիե զե րա կան թռիչք
նե րի Գո դար դի ան վան կենտ
րո նի աշ խա տա կից Զա վեն 
Ար զու ման յա նը մեկ նա բա նում 
է. « Սա կա յուն, բնութ յան մեջ 
հնա րա վոր ա մե նա մեծ խտութ
յամբ նյութն է, ո րի գո յաձ ևը 
մենք չենք հաս կա նում»: Նեյտ
րո նա յին աստ ղե րը ներ կա յաց
նում են հայտ նի նյու թի ա մե
նաու ժեղ ձգո ղութ յամբ օժտ ված 
ձևը: Ե թե զանգ վա ծը փոքրինչ 
ա վե լա նա, ա պա նեյտ րո նա յին 
աստ ղը կդառ նա սև խո ռոչ, որն 
ար դեն նյութ էլ չէ, այլ ա վե լի 
շուտ տա րա ծա ժա մա նա կա յին 
երկ րա չա փա կան կա ռուց վածք: 
«Այն, ինչ տե ղի է ու նե նում այդ 
շե մին,– շա րու նա կում է Ար զու
ման յա նը,– հենց մեր ու սում ա
սի րութ յուն նե րի ա ռար կան է»:

Կան մի քա նի մրցակ ցող տե
սութ յուն ներ այն մա սին, թե ինչ 
է տե ղի ու նե նում այդ շե մին: 
Հա մա ձայն ո րոշ տե սա կետ
նե րի՝ նեյտ րո նա յին աստ ղերն, 

1 NASA (National Aeronautics and Space 
Administration)՝ ԱՄՆ Օդագնացության 
և տիեզերական տարածության հե
տազոտման ազգային վարչություն

ի րոք, լցված են սո վո րա կան 
նեյտ րոն նե րով և, հնա րա վոր 
է, պա րու նա կում են ոչ մեծ քա
նա կութ յամբ պրո տոն ներ: Ու րիշ 
տե սութ յուն նե րում ար վում են 
շատ ա վե լի տա րօ րի նակ են
թադ րութ յուն ներ: Հ նա րա վոր 
է, որ նեյտ րո նա յին աստ ղե րի 
ներ սում նեյտ րոն նե րը «քանդ
վում» են բա ղադ րիչ մաս նիկ
նե րի՝ քվարկ նե րի2 և գլ ո ւոն նե
րի3, ո րոնք աստ ղե րի ներ սում 
տա րած վե լու ա զա տութ յուն են 
ստա նում: Նույ նիսկ հնա րա վոր 
է, որ դրան ցում ա ռա ջա նում են 
էլ ա վե լի վար կա ծա յին օբ յեկտ
ներ, ինչ պի սիք հի պե րոն ներն 
են՝ ոչ սո վո րա կան մաս նիկ
ներ, ո րոնք բաղ կա ցած են ոչ 
թե սո վո րա բար ա տոմ ե րում 
հան դի պող վե րին (up) և ս տո
րին (down) քվարկ նե րից, այլ 

2 Քվարկ ներ՝ վար կա ծա յին մաս նիկ
ներ, որոն ցից բաղ կա ցած են ու ժեղ 
փո խազ դող մաս նիկ նե րը (օրի նակ` 
պրո տոն նե րը, նեյտ րոն նե րը):

3 Գլուոններ՝ էլեկտ րա չե զոք, զրո
յա կան զանգ վա ծով վար կա ծա յին 
մաս նիկ ներ, որոնց մի ջո ցով իրա կա
նաց վում է քվարկ նե րի մի ջև ու ժեղ 
փո խազ դե ցու թյու նը:

դրանց ա վե լի մանր ազ գա կան
նե րից՝ տա րօ րի նակ քվարկ նե
րից: «Չսղո ցե լով» նեյտ րո նա յին 
աստ ղը և չ նա յե լով նրա ներ
սը, հնա րա վոր չէ պար զել, թե 
նշված տե սութ յուն նե րից որն է 
ճիշտ: Սա կայն գիտ նա կան նե
րը հա սան ա ռա ջըն թա ցի: 2017 
թ. օ գոս տո սին տե ղի ու նե ցավ 
մեծ պայթ յուն, և  երկ րա յին 
փոր ձե րում հայտ նա բեր վե ցին 
գրա վի տա ցիոն ա լիք ներ՝ տա
րա ծութ յան և ժա մա նա կի տա
տա նում եր, ո րոնք ա ռա ջա նում 
են զանգ վա ծեղ օբ յեկտ նե րի 
ա րա գաց ման արդ յուն քում: Այս 
գրա վի տա ցիոն ա լիք նե րի աղբ
յու րը եր կու նեյտ րո նա յին աստ
ղե րի ճա կա տա յին բա խում էր: 
Ա լիք նե րը տե ղե կատ վութ յուն էին 
կրում բա խու մից ան մի ջա պես 
ա ռաջ նեյտ րո նա յին աստ ղե րի 
զանգ ված նե րի և չա փե րի մա
սին, և գիտ նա կան ներն այն օգ
տա գոր ծե ցին բո լոր նեյտ րո նա
յին աստ ղե րի հատ կութ յուն նե րի 
և հ նա րա վոր բա ղադ րութ յան 
վրա նոր սահ մա նա փա կում եր 
դնե լու հա մար:

ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ
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Հու շում եր տրա մադ րեց 
նաև « Նեյտ րո նա յին աստ
ղի ներ քին բա ղադ րութ յու նը» 
(NICER) տիե զե րա կան գի տա
փոր ձը, որն սկսվել է 2017 թ. 
հու նի սին մի ջազ գա յին տիե զե
րա կան կա յա նում (ՄՏԿ): NICER 
գի տա փոր ձը դի տում էր բա բա
խիչ ներ (պուլ սար ներ), ո րոնք 
պտտվող և ճա ռա գայ թող նեյտ
րո նա յին աստ ղեր են՝ օժտ ված 
հզոր մագ նի սա կան դաշ տով: 
Երբ բա բա խի չի ա ռա քած ճա
ռա գայ թում անց նում է Երկ րի 
վրա յով, մենք տես նում ենք, 
որ բա բա խիչ նե րը «թար թում 
են» վայրկ ա նում ա վե լի քան 
700 ան գամ հա ճա խութ յամբ: 
Այս և  այլ փոր ձե րի շնոր հիվ 
հաս կա նա լու հնա րա վո րութ
յու նը, թե ինչ կա նեյտ րո նա յի 
աստ ղի ներ սում, թվում է ա վե
լի ի րա տե սա կան: Այս պես, ե թե 
գիտ նա կան նե րը պար զեն այս 
հար ցը, դա կօգ նի ոչ միայն 
հաղ թա հա րել «տիե զե րա կան 
տա րօ րի նա կութ յան» մի դաս, 
այլև հաս կա նալ նյու թի և գ րա
վի տա ցիա յի հիմ ա րար սահ
ման նե րը:

Գեր հո սու նութ յան  
ծո վեր

Նեյտ րո նա յին աստ ղե րը 
ծնվում են հա մա կոր ծա նում
նե րում (կա տակ լիզմ), ո րոնք 
հայտ նի են որ պես գեր նո րե րի 
պայ թյուն ներ, և տե ղի են ու
նե նում, երբ աստ ղե րը սպա
ռում են «վա ռե լի քը» և  ի րենց 
ըն դեր քում է ներ գիա չեն գե
նե րաց նում: Գ րա վի տա ցիան 
անս պա սե լիո րեն դա դա րում է 
կրել ներ քին ու ժե րի դի մադ
րութ յու նը և «հար ձակ վում է» 
աստ ղի վրա՝ այս ու այն կողմ 
շպրտե լով աստ ղի ար տա քին 

շեր տե րը և կոր ծա նե լով նրա 
մի ջու կը: Վեր ջինն այդ օր հա
սա կան պա հին բաղ կա ցած է 
հիմ ա կա նում եր կա թից: Գ րա
վի տա ցիան այն քան ու ժեղ է, որ 
բա ռա ցիո րեն ճզմում է ա տոմ
նե րը՝ է լեկտ րոն նե րը խցկե լով 
մի ջու կի մեջ այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դեռ դրանք չեն միա ձուլ
վել պրո տոն նե րին՝ ա ռա ջաց նե
լով նեյտ րոն ներ: Սենտ Լ յո ւի սի 
(ԱՄՆ) Վա շինգ տո նի հա մալ սա
րա նի ֆի զի կոս Մարկ Էլ ֆոր դը 
հետև յալ կերպ է նկա րագ րում 
այդ գոր ծըն թա ցը: «Եր կա թը բո
լոր ուղ ղութ յուն նե րով սեղմ վում 
է 100 հա զար ան գամ: Ա տո մը, 
սկզբում ու նե նա լով նա նո մետ
րի (1 նմ = 109 մ) տաս նոր դա կան 
մա սի չա փեր, վե րած վում է մի 
քա նի ֆեմ տո մետր (1 ֆմ = 1015մ= 
= 106 նմ) չա փե րով նեյտ րո նա

յին թանձ րու կի»: Դա նույնն է, 
որ Եր կի րը փոք րա նար, դառ
նա լով քա ղա քի մի թա ղա մա
սի չափ: Երբ աստ ղը դա դա
րում է սեղմ վել, նրա նում մեկ 
պրո տո նին բա ժին է ընկ նում 
20 նեյտ րոն: « Դա շատ նման է 
մի հսկա յա կան ա տո մի մի ջու
կի, սա կայն մի կար ևոր տար
բե րութ յամբ,–  ա սում է Ջեմս 
Լա տի մե րը՝ աստ ղա գետ Ս թո
նիԲ րուկ հա մալ սա րա նից: Մի
ջու կը պահ վում է մի ջու կա յին 
փո խազ դե ցութ յուն նե րով, իսկ 
նեյտ րո նա յին աստ ղե րը պահ
վում են գրա վի տա ցիոն ու ժով»:

1934 թ. աստ ղա գետ ներ Վալ
տեր Բաա դեն (Walter Baade) և 
Ֆ րից Ց վի կին (Fritz Zwicky), ի 
պա տաս խան այն հար ցին, թե 
ի՞նչ կա րող է մալ «գեր նո
րից» հե տո («գեր նոր» եզ րույ թը 

ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ

ԿասիոպեաA. հինավուրց գերնորի մնացորդը: Նրա կենտրոնում նեյտրոնային 
աստղն է, որը կարող է «գերհոսելի հեղուկ» պարունակել:
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նրանք օգ տա գոր ծում էին նաև 
երկն քում դիտ վող գեր պայ ծառ 
պայթ յուն նե րի հա մար), ա ռա
ջար կե ցին նեյտ րո նա յին աստ
ղե րին: Այդ ժա մա նա կից ըն
դա մե նը եր կու տա րի ա ռաջ էր 
անգ լիա ցի ֆի զի կոս Ջեմս Չեդ
վի կը (James Chadwick) հայտ նա
գոր ծել նեյտ րո նը: Սկզբ նա կան 
շրջա նում ո րոշ գիտ նա կան ներ 
թե րա հա վա տո րեն էին վե րա
բեր վում այդ պի սի ծայ րա հեղ 
օբ յեկտ նե րի գո յութ յան հնա
րա վո րութ յա նը: Այս գա ղա փա րը 
լայն տա րա ծում ստա ցավ, երբ 
Ջո սե լին Բել Բեռ նա լը (Jocelyn 
Bell Burnell) և ն րա գոր ծըն կեր
նե րը 1967 թ. հայտ նա գոր ծե
ցին բա բա խիչ նե րը և հա ջորդ 
տար վա ըն թաց քում ո րո շե ցին, 
որ դրանք պետք է նեյտ րո նա յին 

աստ ղեր լի նեն:
Ֆի զի կոս նե րը հա մա րում 

են, որ նեյտ րո նա յին աստ ղե
րը կա րող են ու նե նալ մե կից 
մինչև եր կու սու կես ա րե գակ
նա յին զանգ ված և, հա վա նա
բար, կազմ ված են առն վազն 
ե րեք շեր տից: Ար տա քին շեր տը 
ջրած նից և հե լիու մից բաղ կա
ցած գա զան ման «մթնո լորտն» 
է, ո րի հաս տութ յու նը մի քա նի 
սան տի մետ րից մինչև մի քա նի 
մետր է: Այն լո ղում է երկ րորդ՝ 
կի լո մետ րա նոց հաս տութ
յամբ ար տա քին կեղ ևի վրա, 
ո րը բաղ կա ցած է բյու րե ղա յին 
կա ռուց ված քի ձևով դա սա
վոր ված ա տոմ ե րի մի ջուկ նե
րից և ն րանց միջև շարժ վող 
է լեկտ րոն նե րից ու նեյտ րոն նե
րից: Եր րորդ՝ ներ քին շեր տը, 

որն աստ ղի հիմ ա կան մասն 
է, ի րե նից հա նե լուկ է ներ կա
յաց նում: Այս տեղ մի ջուկ նե րը 
լցված են այն քան խիտ, որ քան 
հնա րա վոր է ըստ մի ջու կա յին 
ֆի զի կա յի օ րենք նե րի: Դե պի 
աստ ղի կենտ րոն տե ղա շարժ
վե լուն զու գըն թաց յու րա քանչ
յուր մի ջուկ պա րու նա կում է 
ա վե լի ու ա վե լի շատ նեյտ
րոն: Ինչոր պա հի մի ջուկ ներն 
այլևս չեն կա րո ղա նում պա հել 
էլ ա վե լի շատ նեյտ րոն ներ, և 
նեյտ րոն նե րը, կար ծես, «եզ րից 
(պռուն կից) թափ վում են». այժմ 
ար դեն մի ջուկ ներ չկան, կան 
միայն նուկ լոն ներ՝ պրո տոն ներ 
կամ նեյտ րոն ներ: Ի վեր ջո, հենց 
աստ ղի մի ջու կում նուկ լոն նե րը 
նույն պես կա րող են «քանդ վել»: 
Էլ ֆոր դի խոս քե րով  «մենք ինչ

ՆԵՅՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՍՏՂԻ ՆԵՐՍՈՒՄ
Նեյտ րո նա յին աստ ղե րը հա նե լուկ են: Գիտ նա կան

նե րին հայտ նի է, որ կե ղևի բա րակ շեր տի տակ, որը 
բաղ կա ցած է ծանր ատոմ ե րի մի ջուկ նե րից և որոշ 
քա նա կու թյամբ լո ղա ցող էլեկտ րոն նե րից, նեյտ րո նա
յին աստ ղերն ու նեն նաև ոչ մեծ գա զա յին մթնո լորտ: 
Այդ ար տա քին շեր տե րի տակ մի ջուկն է՝ ան հայտ մի 
նյութ, որը, հա վա նա բար, հիմ ա կա նում բաղ կա ցած է 
նեյտ րոն նե րից: Ինչ պի սի՞ ձև են ըն դու նում այդ նեյտ րոն
նե րը, տրոհ վո՞ւմ են դրանք բա ղադ րիչ նե րի՝ քվարկ նե րի 
և գլո ւոն նե րի, աստ ղի ներ քին՝ ամե նա խիտ մի ջու կում... 
Այս հար ցե րը դե ռևս մում են ան պա տաս խան:

Նեյտրոնային աստղի միջուկի կառուցվածքը. 
I վարկած. գերհոսելի հեղուկի սաղմեր
Հնարավորություններից մեկն այն է, որ աստղի ներքին 
միջուկի մասնիկներն այնքան կիպ են սեղմված իրար, 
որ դրանցից մի քանիսը միավորվում են՝ ստեղծելով նոր 
մաս նիկներ, այսպես կոչված «կուպերյան զույգեր»: Դա 
կարող է տեղի ունենալ պրոտոնների, նեյտրոնների, կամ, 
եթե այս մաս նիկներն ար դեն քանդվել են, դրանք կազմող 
քվարկների հետ: Նոր մաս նիկները կազմում է «գերհոսելի 
հեղուկ», որը շարժվում է առանց դիմադրության:

Նեյտրոնային աստղի միջուկի կառուցվածքը. 
II վարկած. խորհրդա վոր քվարկները
Նեյտրոնային աստղի ներքին տիրույթների անհավանական խտութ
յունը կարող է ստիպել քվարկներին փոխակերպվել սովորական 
տեսակներից (վերին և ստորին) տարաշխարհիկ տարօրինակ 
քվարկների: Եթե այդպիսի քվարկները դեռ մում են նեյտրոնների 
ներսում, այդ նեյտրոնները ստանում են «հիպերոն» անվանումը
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որ վար կա ծա յին ռե ժի մում ենք, 
երբ չգի տենք, թե ինչ է տե ղի 
ու նե նում այդ պի սի խե լա հեղ 
ճնշում ե րի և խ տութ յուն նե րի 
դեպ քում. մենք են թադ րում ենք, 
որ նեյտ րոն ներն, ի րոք, միա սին 
«ճմլվում» են և  ի րար այն քան 
են ծած կում, որ դուք այլևս չեք 
կա րող խո սել նեյտ րոն նե րի հե
ղու կի մա սին, այլ այն հա մա
րում եք քվարկ նե րի հե ղուկ»:

Ինչ ձև  է ըն դու նում այդ հե
ղու կը՝ պարզ չէ: Հ նա րա վո
րութ յուն նե րից մեկն այն է, որ 
քվարկ ներն ա ռա ջաց նում են 
«գեր հո սե լի հե ղուկ», ո րը զուրկ 
է մա ծու ցի կութ յու նից, և հենց որ 
դրվում է շարժ ման մեջ, տե սա
կա նո րեն էլ եր բեք չի դա դա րում 
շարժ վել: Ն յու թի այս տա րօ րի
նակ վի ճա կը հնա րա վոր է այն 
պատ ճա ռով, որ քվարկ նե րը 
«հա րա զա տութ յուն են զգում» 
այլ քվարկ նե րի նկատ մամբ, և  
ե թե նրանք բա վա կա նա չափ 
մոտ են ի րար, ա պա կա րող 
են ա ռա ջաց նել կապ ված վի
ճակ ներ՝ կու պեր յան զույ գե րի 
նմա նակ ներ: Ինք նին քվար կը 
ֆեր միոն է՝ մաս նիկ, որն ու
նի կի սաամ բողջ սպին4: Երբ 
եր կու քվարկ միա վոր վում են, 
ա պա գոր ծում են որ պես բո
զոն՝ մաս նիկ, որն ու նի ամ բողջ 
(նաև՝ զրո յի հա վա սար) սպին: 
Այս փո փո խութ յու նից հե տո 
մաս նի կը (բո զո նը) հետևում 
է նոր կա նոն նե րի: Այս պես, 
ֆեր միոն նե րը են թարկ վում են 
Պաու լիի սկզբուն քին, ո րի հա
մա ձայն՝ կա մա յա կան եր կու 
միա տե սակ ֆեր միոն ներ չեն 
կա րող զբա ղեց նել նույն վի

4 Սպին՝ տարրական մասնիկի սե
փական մեխանիկական մոմենտ, ունի 
քվարկային ծագում: Տրվում է ħs  
ար  տա հայտությամբ, որտեղ ħ = 1034 Ջ·վ, 
իսկ սպինային քվանտային թի վը կամ 
պարզապես սպինը՝ s = 1/2 էլեկտ րոնի, 
պրոտոնի, նեյտրոնի և այլ ֆեր միոնների 
համար, և s = 0, 1, 2… բո զոն ների համար: 

ճա կը: Ն ման սահ մա նա կու մը 
բո զոն նե րի դեպ քում բա ցա կա
յում է: Այլ կերպ ա սած՝ լի նե լով 
ֆեր միոն ներ, քվարկ նե րը լի քը 
լցված նեյտ րո նա յին աստ ղե
րում ստիպ ված են ա վե լի մեծ 
է ներ գիա ներ ծախ սել «ի րար 
գլխի» հա վաք վե լու հա մար: 
Սա կայն դառ նա լով բո զոն ներ՝ 
քվարկ նե րը հնա րա վո րութ յուն 
են ստա նում մա լու հնա րա վոր 
նվա զա գույն է ներ գիա յով վի ճա
կում և, ինչ պես միշտ, սեղմ ված 
միմ յանց: Ընդս մին, քվար կա յին 
զույ գերն ա ռա ջաց նում են գեր
հո սե լի հե ղուկ:

Աստ ղի մի ջու կի ա մե նա խիտ 
մա սի սահ ման նե րից դուրս, 
նեյտ րոն ներն էլ կա րող են կազ
մել զույ գեր և ձեռք բե րել գեր
հո սե լի հատ կութ յուն ներ: Ի րոք, 
գիտ նա կան նե րը լիո վին վստահ 
են, որ նեյտ րո նա յին աստ ղի 
կեղ ևում նեյտ րոն նե րը դրսևո
րում են այդ պի սի հատ կութ յուն
ներ: Ա պա ցույց նե րը հետ ևում են 
բա բա խիչ նե րի պտույ տի խա
փա նում ե րի դի տար կում ե
րից, երբ պտտվող նեյտ րո նա յին 
աստ ղը կտրուկ ա րա գա նում է: 
Տե սա բան նե րը են թադ րում են, 
որ այդ խա փա նում ե րը ծա գում 
են, երբ աստ ղի՝ որ պես ամ բող
ջութ յուն պտտման ա րա գութ յու
նը դուրս է գա լիս կեղ ևի ներ
սում գեր հո սե լի հե ղու կի հետ 
պտտման հա մա ժա մա ցու մից 
(սինք րո նա ցում): Առ հա սա րակ, 
աստ ղի պտույ տը ժա մա նա
կի ըն թաց քում բնա կա նա բար 
դան դա ղում է, սա կայն ա ռանց 
շփման գեր հո սե լի պտույ տը՝ 
ոչ: Երբ պտտման ա րա գութ
յուն նե րի միջև տար բե րութ յու նը 
դառ նում է շատ մեծ, գեր հո սե
լի նյու թը կեղ ևին անկ ու նա յին 
(պտտման) մո մենտ է փո խան
ցում: Լա տի մե րի խոս քե րով՝ 
«դա նման է երկ րա շար ժի. դուք 

ստա նում եք պտույ տի խա փա
նում և  է ներ գիա յի ներ հոսք, ո րը 
հան գեց նում է պտտման հա ճա
խութ յան կար ճա ժամ ետ մե
ծաց ման, այ նու հետև պտտման 
գոր ծըն թա ցը նո րից կա յու նա
նում է»:

2011 թ. Լա տի մե րը և ն րա 
գոր ծըն կեր նե րը են թադ րա բար 
գտան նեյտ րո նա յին աստ ղի 
մի ջու կում գեր հո սու նութ յան 
ա պա ցույց: Սա կայն գիտ նա կա
նը խոս տո վա նում է, որ հար ցը 
դեռևս բաց է քննարկ ման հա
մար: Լա տի մե րի խմբի ա պա
ցույ ցը փնտրե լու նպա տա կով 
Մեք սի կա յի ազ գա յին ինք նա վար 
հա մալ սա րա նի խում բը՝ Դե նի 
Պեյ ջի (Dany Page) գլխա վո րութ
յամբ ու սում ա սի րել է ա ռա ջին 
ան գամ Երկ րից XVII դա րում 
տե սա նե լի դար ձած գեր նո րի 
մա ցորդ Կա սիո պեա–Aի 15
ամ յա ռենտ գեն յան դի տում ե
րը: Գիտ նա կան նե րը պար զե ցին, 
որ մի գա մա ծութ յան կենտ րո նում 
առ կա բա բա խի չը սառ չում է 
ա վե լի ա րագ, քան են թադ րում է 
ա վան դա կան տե սութ յու նը: Բա
ցատ րութ յուն նե րից մեկն այն է, 
որ աստ ղի ներ սում շատ նեյտ
րոն ներ զույ գեր են կազ մում և 
դառ նում գեր հո սե լի: Զույ գե րը 
քանդ վում և վե րա փոխ վում են՝ 
ար ձա կե լով նեյտ րի նո, ո րը հան
գեց նում է նեյտ րո նա յին աստ ղի 
է ներ գիա յի կորս տի և սա ռեց
ման: Ինչ պես ա սում է Լա տի
մե րը՝ « Դա այն է, ին չը մենք 
եր բեք չէինք մտա ծում տես նել. 
և  ա հա, խնդրեմ, այ նո ւա մե նայ
նիվ, գտնվեց հա մա պա տաս
խան տա րի քով մի աստղ: Սա
կայն ինչ պես ա սում են, ա մեն 
ինչ ստուգ վում է փոր ձով, և  
ա պա ցույ ցը կգա եր ևի 50 տա րի 
հե տո, երբ աստ ղը, կան խա տե
սում ե րի հա մա ձայն, կդան դա
ղեց նի սա ռեց ման գոր ծըն թա ցը, 
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քան զի հենց որ ստեղծ վի գեր
հո սե լի նյութ, այլևս լրա ցու ցիչ 
է ներ գիա վատ նե լու կա րիք չի 
լի նի»:

Հա նե լու կա յին  
քվարկ նե րը

Գեր հո սե լի հե ղու կը նեյտ րո
նա յին աստ ղի ներ քին տի րույթ
նե րի նկա րագր ման հնա րա վոր 
տար բե րակ նե րից միայն մեկն է: 
Հ նա րա վոր է, որ նեյտ րո նա յին 
աստ ղը հազ վա դեպ «ոչ սո վո
րա կան քվարկ նե րի» ա պաս
տան է:

Ք վարկ նե րը լի նում են վեց 
տե սա կի (բուր մուն քի)՝ վե րին 
(up), ստո րին (down), հմայ ված 
(charm), տա րօ րի նակ (strange), 
ճշմա րիտ (truth կամ top), գրա
վիչ (beauty կամ bottom): Ն րան
ցից միայն եր կու ա մե նա թեթև
նե րը՝ վե րի նը և ս տո րինն են 
առ կա ա տո մում: Մ նա ցած բուր
մունք ներն այն քան զանգ վա ծեղ 
են և  ան կա յուն, որ սո վո րա բար 
ի հայտ են գա լիս միայն որ պես 
կարճ ապ րող բե կոր ներ ա րա
գա րար նե րում (օ րի նակ՝ Մեծ 
Հադ րո նա յին Կո լայ դե րում) 
բարձր է ներ գիա նե րով մաս
նիկ նե րի բա խում ե րում: Սա
կայն ար տա կարգ խիտ նեյտ
րո նա յին աստ ղե րի ըն դեր քում, 
նեյտ րո նի ներ սում վե րին և 
ս տո րին քվարկ նե րը կա րող են 
փո խա կերպ վել տա րօ րի նակ 
քվարկ նե րի: (Մ յուս, ոչ սո վո րա
կան բուր մունք նե րը՝ հմայ ված, 
ճշմա րիտ և գ րա վիչ, այն քան 
զանգ վա ծեղ են, որ, հա վա նա
բար, մինչև ան գամ այն տեղ չեն 
ա ռա ջա նում:) Ե թե տա րօ րի նակ 
քվարկ նե րը հայտն վում և մ ում 
են կապ ված մյուս քվարկ նե րի 
հետ, ա պա դրանք կազ մում են 
«մու տանտ» նեյտ րոն ներ, ո րոնք 

կոչ վում են հի պե րոն ներ: Հ նա
րա վոր է, որ այդ պի սի քվարկ
ներ ըն հան րա պես չեն պա րու
նակ վում մաս նիկ նե րում՝ դրանք 
կա րող են հան գիստ թա փա ռել 
քվար կա յին «ա պու րում»:

Այս հնա րա վո րութ յուն նե րից 
յու րա քանչ յու րը պետք է նկա
տե լիո րեն փո փո խի նեյտ րո նա
յին աստ ղե րի չա փե րը: Ար զու
ման յա նի խոս քե րով, չվաս ված 
նեյտ րոն ներն աստ ղի ներ սում 
կգոր ծեն որ պես «մար մա րե 
գնդիկ ներ և կձ ևա վո րեն կոշտ, 
պինդ մի ջուկ»: Պինդ մի ջու կը, 
որ պես կա նոն, ճնշում է վե րին 
շեր տե րին, ո րը հան գեց նում է 
ամ բողջ աստ ղի չա փե րի մե
ծաց ման: Մ յուս կող մից, ե թե 
նեյտ րոն նե րը լուծ վեին քվարկ
գլո ւո նա յին «ա պու րում», ա պա 
կձևա վո րեին ա վե լի «փա փուկ, 
հեշտ սեղմ վող», փոքր չա փե
րով աստղ: NICER գի տա փոր ձի 
հիմ ա կան հե տա զո տող նե րից 
մե կը և գի տա կան ղե կա վար 
Ար զու ման յանն այս պես է խո
սում իր գի տա փոր ձի նպա
տակ նե րի մա սին. NICERի 
սկզբուն քա յին խնդիր նե րից մե
կը նեյտ րո նա յին աստ ղե րի շա
ռավ ղի և զանգ վա ծի չա փում 
է, ո րը կօգ նի մեզ ընտ րել կամ 
բա ցա ռել նյու թի գեր խիտ վի
ճա կի ո րոշ տե սութ յուն ներ:

NICER սար քը լվաց քի մե քե
նա յի չա փե րի մի տուփ է: Այն 
դրված է ՄՏԿի դրսից և  ի րա
կա նաց նում է երկն քում բաշխ
ված մի քա նի տասն յակ բա
բա խիչ նե րի մշտա դի տար կում՝ 
դե տեկ տե լով դրանց ար ձա կած 
ռենտ գեն յան ֆո տոն նե րը: Չա
փե լով ֆո տոն նե րի գա լու ժա
մա նա կը և  է ներ գիան, ինչ պես 
նաև աստ ղի գրա վի տա ցիոն 
դաշ տում այդ ֆո տոն նե րի հե
տագ ծե րի կո րա ցու մը՝ NICERը 

հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
հաշ վե լու բա բա խիչ նե րի զանգ
ված նե րն ու շա ռա վիղ նե րը և 
դ րանք հա մե մա տե լու ի րար 
հետ: Էլ ֆոր դի խոս քե րով, «ե
թե NICERը հայտ նա բե րում է 
մո տա վո րա պես նույն զանգ վա
ծով, բայց շատ տար բեր շա ռա
վիղ նե րով աստ ղեր, ա պա նշա
նա կում է՝ ինչոր տա րօ րի նակ 
բան է տե ղի ու նե նում՝ ներ կա 
է մա տե րիա յի ինչոր նոր տե
սակ, ո րը, հայտն վե լով՝ աստ ղե
րին ստի պում է սեղմ վել: Ն յու թի 
այդ պի սի փո խա կեր պում կա
րող է տե ղի ու նե նալ, օ րի նակ, 
երբ նեյտ րոն նե րը տրոհ վում են 
քվարկ նե րի և գլ ո ւոն նե րի:

Նեյտ րո նա յին աստ ղի շա
րավ ղի չա փու մը հար մար մե
թոդ է այդ աստ ղում նյու թի 
հնա րա վոր ձևե րի տի րույ թը 
նե ղաց նե լու հա մար: Մի ժա մա
նակ գիտ նա կան նե րը կար ծում 
էին, որ ցան կա ցած նեյտ րո նա
յին աստ ղում նեյտ րոն նե րի կե
սը վե րած վում է հի պե րոն նե րի, 
ո րոնք պա րու նա կում են տա
րօ րի նակ քվարկ ներ: Տե սա կան 
հաշ վարկ նե րը ցույց տվե ցին, 
որ հի պե րոն նե րով հա րուստ 
այդ պի սի աստ ղի զանգ վա ծը 
չի կա րող 1,5 ան գամ գե րա
զան ցել Ա րե գա կի զանգ վա ծը: 
Սա կայն 2010 թ. Ազ գա յին ռա
դիոաստ ղա գի տա կան աստ ղա
դի տա րա նի աստ ղա գետ նե րը 
Պոլ Դե մո րես տի (Paul Demor
est) գլխա վո րութ յամբ չա փել են 
նեյտ րո նա յին աստ ղի զանգ վա
ծը՝ 1,97 ա րե գակ նա յին զանգ
ված, բա ցա ռե լով նեյտ րո նա յին 
աստ ղի ներ քին մա սին վե րա
բե րող մի շարք տե սութ յուն ներ: 
Ֆի զի կոս նե րի գնա հա տում ե րի 
հա մա ձայն՝ հի պե րոն նե րը չեն 
կա րող կազ մել նեյտ րո նա յին 
աստ ղի 10 %ից ա վե լին:

ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ
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Հե տաքն նութ յուն  
խոր տակ ման վայ րում

Ա ռան ձին նեյտ րո նա յին աստ
ղե րի ու սում ա սի րու մը կա րող 
է շատ բան բա ցա հայ տել, բայց 
շատ ա վե լին կա րե լի է ի մա նալ, 
ու սում ա սի րե լով եր կու նեյտ
րո նա յին աստ ղե րի բա խում
ներն ի րար հետ: Եր կար տա րի
ներ դի տակ նե րը հայտ նա բե րել 
են լույ սի բռնկում եր, այս պես 
կոչ ված գամ մաճողփ յուն ներ, 
ո րոնք, հե տա զո տող նե րի կար
ծի քով, ա ռա ջա նում են եր կու 
նեյտ րո նա յին աստ ղե րի միա
ձու լու մից: 2017 թ. օ գոս տո սին 
հայտ նա բեր վե ցին գրա վի տա
ցիոն ա լիք նե րը, և  աստ ղա
գետ նե րը տե սան նեյտ րո նա յին 
աստ ղե րի միա ձուլ ման ա ռա ջին 
հաս տա տու մը:

Այս պա տա հա րի մա
սին խո սենք ա վե լի ման րա
մասն: 2017 թ. օ գոս տո սի 17
ին եր կու գի տա փորձ՝ LIGO 
( Լա զե րա յինին տեր ֆե րեն ցա յին 
գրա վի տա ցիոն աստ ղա դի
տա րան, ո րը տե ղա վոր ված 
է Վա շինգ տոն և Լո ւի զիա նա 
նա հանգ նե րում) և Virgo (եվ
րո պա կան նա խա գիծ, ոչ հե ռու 
Պի զա յից) միա ժա մա նակ հայտ
նա բե րե ցին գրա վի տա ցիոն 
ա լիք ներ, ո րոնք ա ռա ջա ցել էին 
պա րու րագ ծով միմ յանց մո տե
ցող եր կու նեյտ րո նա յին աստ
ղե րի միա ձուլ ման, և, ի վեր
ջո, միաս նա կան նեյտ րո նա յին 
աստ ղի կամ սև խո ռո չի կազ
մա վոր վե լուց: Սա գրա վի տա
ցիոն ա լիք նե րի հայտ նա բեր ման 
ա ռա ջին դեպ քը չէր, սա կայն 
բո լոր նախ կին ազ դան շան նե րը 
ծնվել էին եր կու սև խո ռոչ նե
րի բախ ման արդ յուն քում: Մինչ 
նշված օ րը գիտ նա կան նե րը եր
բեք չէին հայտ նա բե րել նեյտ րո

նա յին աստ ղե րից ե կած գրա վի
տա ցիոն ա լիք ներ, և դա նաև 
ա ռա ջին ան գամ էր, որ դի տակ
ներն ար ձա նագրեցին գրա վի
տա ցիոն ա լիք նե րի հայտ նա բե
րու մը և միա ժա մա նակ տե սան 
երկն քի նույն տի րույ թից և նույն 
ժա մա նակ ա ռաք ված լույս: 
Է լեկտ րա մագ նի սա կան և գ րա
վի տա ցիոն ա լիք նե րը միա սին 
մեծ քա նա կի տե ղե կատ վութ յուն 
հա ղոր դե ցին այն մա սին, թե որ
տեղ և  ինչ պես է տե ղի ու նե ցել 
հա մա կոր ծա նու մը, ո րը հարս
տաց րեց նեյտ րո նա յին աստ
ղե րի ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում 
մեր գի տե լիք նե րը: Ա հա թե ինչ է 
ա սել Լա տի մե րը աստ ղա գետ նե
րին հա ջո ղութ յամբ բա ժին ըն
կած այս դիտ ման մա սին. «Ես 
կա տա րե լա պես շշմած էի: Մ տա
ծում էի, որ ճիշտ լի նե լու հա մար 
դա չա փից դուրս լավ է»:

Աստ ղա ֆի զի կոս նե րը հե
տևում էին Երկ րից 130 լու սա
յին տա րի հե ռա վո րութ յամբ 
նեյտ րո նա յին աստ ղե րի զույ
գից ե կած ա լիք նե րին: Դ րանց 
ման րա մաս նե րը՝ հա ճա խութ
յու նը, ուժգ նութ յու նը, ժա մա նա
կի ըն թաց քում նրանց ընտ րած 
ճա նա պար հը հնա րա վո րութ յուն 
տվե ցին գնա հա տե լու, որ միա
ձուլ վե լուց ան մի ջա պես ա ռաջ 

նեյտ րո նա յին աստ ղե րից յու
րա քանչ յուրն ու նե ցել է մո տա
վո րա պես 1,4 ա րե գակ նա յին 
զանգ ված և շուրջ 11 կամ 12 կմ 
շա ռա վիղ: Այս գի տե լիք նե րը 
հնա րա վո րութ յուն կտան գիտ
նա կան նե րին կազ մե լու նեյտ րո
նա յին աստ ղե րում գոր ծըն թաց
նե րի ֆի զի կա յի ման րա մասն 
նկա րագ րութ յու նը՝ դրանց վի
ճա կի հա վա սա րու մը: Վեր ջի
նը կապ է հաս տա տում նյու թի 
խտութ յան, ճնշման և ջեր մաս
տի ճա նի միջև և պետք է կի րա
ռե լի լի նի տիե զեր քում բո լոր 
նեյտ րո նա յին աստ ղե րի հա մար: 
Տե սա բան ներն ա ռա ջար կե ցին 
վի ճա կի հա վա սար ման մի քա
նի հնա րա վոր ար տա հայ տութ
յուն ներ, ո րոնք կա րող էին հա
մա պա տաս խա նել նեյտ րո նա յին 
աստ ղե րում նյու թի տար բեր 
գո յաձ ևե րին: Բա ցի այդ, ա ռա
ջար կե ցին նաև նոր դի տում
ներ՝ ո րոշ տե սա կան մո դել ներ 
բա ցա ռե լու հնա րա վո րութ յուն 
ու նե նա լու հա մար: Օ րի նակ՝ 
այն փաս տի հայտ նա գոր ծու
մը, որ նեյտ րո նա յին աստ ղե րի 
շա ռա վիղ նե րը հա մե մա տա
բար փոքր են, անս պա սե լի էր: 
Ո րոշ տե սութ յուն ներ բախ վում 
են դժվա րութ յուն նե րի, երբ 
ջա նում են տալ և՛ նեյտ րո նա
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յին աստ ղե րի, և՛ հայտ նի ծանր՝ 
1,97 ա րե գակ նա յին զանգ ված
նե րով հսկա աստ ղե րի միաս
նա կան նկա րագ րութ յու նը: Այս 
բո լոր աստ ղե րը հնա րա վոր չէ 
նկա րագ րել մեկ հիմ ա րար 
վի ճա կի հա վա սա րու մով: Կա լի
ֆոռ նիա յի պե տա կան հա մալ սա
րա նի ( Ֆու լեր տոն) աստ ղա գետ 
և LIGO թի մի՝ նյու թի ծայ րա
հեղ վի ճակ նե րի հե տա զոտ ման 
խմբի հա մա ղե կա վար Ջո սե լին 
Ռի դի (Jocelyn Read) խոս քե րով, 
«սա ստի պում է մեր վի ճա
կի հա վա սար մա նը՝ իր հա մար 
ճա նա պարհ հար թել հնա րա վոր 
դի տում ե րի մի ջո ցով. ամ փոփ 
(կոմ պակտ) աստ ղե րի5 մո դել նե
րի, ինչ պես նաև այն պի սի մո
դել նե րի ստեղ ծու մը, ո րոն ցում 
պաշտ պան վում է զանգ վա ծեղ 
աստ ղե րի գո յութ յու նը, տե սա
բան նե րի հա մար բարդ խնդիր 
է դառ նում, սա կայն դա, ի րոք, 
հե տաքր քիր է և կա րող է ա վե լի 
հե տաքր քիր դառ նալ»:

Ն յու թի սահ ման նե րը
Միև նույն ժա մա նակ, քա նի 

դեռ գրա վի տա ցիոնա լի քա յին 
դե տեկ տոր նե րը բա րե լա վում են 
ի րենց զգայ նութ յու նը, շա հու մը 
կա րող է շատ մեծ լի նել:

Օ րի նակ՝ այն բա նի ստու
գում ե րից մե կը, թե ինչ կա 
նեյտ րո նա յին աստ ղի ներ
սում, նե րա ռում է ցան կա ցած 
պտտվող հե ղու կի ար ձա կած 
գրա վի տա ցիոն ա լիք նե րի ո րո
նու մը նրա կենտ րո նում: Ե թե հե
ղուկն ու նի շատ փոքր մա ծու ցի
կութ յուն կամ մա ծու ցի կութ յուն 
չու նի, ինչ պես գեր հո սե լի հե
ղու կը, ա պա այն կա րող է սկսել 
հո սել ո րո շա կի ճա նա պարհ նե
րով, այս պես կոչ ված rմո դե

5 Ամփոփ աստղեր՝ միասնական ան
վանում գերխիտ օբյեկտների (օրի նակ՝ 
նեյտրոնային աստղերի, սպի տակ 
թզուկների, սև խոռոչների) հա մար

րով, ո րոնք ար ձա կում են գրա
վի տա ցիոն ա լիք ներ: Ինչ պես 
ա սում է Էլ ֆոր դը, «այդ գրա վի
տա ցիոն ա լիք նե րը շատ ա վե լի 
թույլ կլի նեն, քան միա ձու լու մից 
ա ռա ջա ցած նե րը. այս տեղ մենք 
գործ ու նենք նյու թի հետ, ո րը 
հան գիստ ճող փում է, այլ ոչ թե 
ճեղք վում մա սե րի»: Էլ ֆոր դը և 
ն րա գոր ծըն կեր նե րը պար զել 
են, որ ներ կա յում թո ղարկ ված 
LIGO կա տա րե լա գործ ված դե
տեկ տո րը չի կա րող գրան ցել 
այդ պի սի թույլ ա լիք նե րը: Սա
կայն դրանք կա րող են որ սալ 
LIGOի ա պա գա նո րա ցում ե րը, 
ինչ պես նաև նոր պլա նա վոր ված 
աստ ղա դի տա րան նե րը, ինչ
պի սին եվ րո պա կան երկ րա յին 
«Այնշ տայն» դի տակն է:

Նեյտ րո նա յին աստ ղե րի քայ
քա յու մը մեզ կա րող էր տալ մա
տե րիա յի պատ կե րը նրա գրե թե 
ա նըմբռ նե լի ծայ րա հե ղութ յուն
նե րում մի ձևով, որն այն քան 
հե ռու է մեր աշ խար հը կազ մող 
ա տոմ ե րից, որ դուրս է գա լիս 
հնա րա վո րի սահ ման նե րից:

Կա րող էին ի րա կա նա նալ 
եր ևա կա յա կան տա րօ րի նա
կութ յուն ներ՝ ճող փա ցող քվար
կա յին մա տե րիան, գեր հո սե լի 
նեյտ րոն նե րը և  ար տա սո վոր 
հի պե րո նա յին աստ ղե րը: Նեյտ
րո նա յին աստ ղե րում ըն թա ցող 
ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի խորն 
ըմբռ նու մը գիտ նա կան նե րին 
կա րող էր տալ ա վե լի մեծ բան: 
Հիմ ա րար խնդի րը մի ջու կա
յին փո խազ դե ցութ յուն նե րը 
կա ռա վա րող օ րենք նե րի հաս
կա նալն է. նեյտ րո նա յին աստ
ղե րը կա րող էին օգ նել գլուխ 
հա նել պրո տոն նե րի, նեյտ րոն
նե րի, քվարկ նե րի և գլ ո ւոն նե
րի ար տա սո վոր պա րե րից: Եվ, 
վեր ջա պես, նեյտ րո նա յին աստ
ղե րը կա րող էին գիտ նա կան նե
րին բե րել բնութ յան ա մե նա մեծ 

ա ռեղծ վա ծի՝ գրա վի տա ցիա յի 
բա ցա հայտ մա նը:

Նեյտ րո նա յին աստ ղե րի ու
սում ա սի րու մը մի ջու կա յին 
ու ժե  րի հե տա զոտ ման ե ղա
նակ նե րից միայն մեկն է: Աշ խա
տանք ներ տար վում են ամ բողջ 
աշ խար հում նաև մաս նիկ նե
րի ա րա գա րար նե րով, ո րոնք 
գոր ծում են որ պես ա տո մի մի
ջուկ նե րի ներ սը դի տե լու ման
րա դի տակ ներ: Իսկ երբ մի ջու
կա յին ֆի զի կա յի պրոբ լեմ ե րը 
լուծ ված լի նեն, գիտ նա կան նե րը 
կսկսեն զբաղ վել գրա վի տա
ցիա յով: « Նեյտ րո նա յին աստ
ղե րը գրա վի տա ցիոն ֆի զի կա յի 
և մի ջու կա յին ֆի զի կա յի խառ
նուրդ են,– ա սում է Մա սա չու
սեթ սի հա մալ սա րա նի ֆի զի կոս 
Օր Հե նը (Or Hen): – Այ սօր մենք 
նեյտ րո նա յին աստ ղերն օգ տա
գոր ծում ենք որ պես լա բո րա տո
րիա՝ հաս կա նա լու հա մար մի ջու
կա յին ֆի զի կան: Բայց քա նի որ 
այս տեղ՝ Երկ րի վրա, մի ջուկ նե
րը մեզ մատ չե լի են, մենք պետք 
է կա րո ղա նանք բա վա կա նա չափ 
լավ սահ մա նա փա կել պրոբ լե մի 
մի ջու կա յին տե սակ նե րը: Այդ 
դեպ քում մենք կա րող ենք օգ
տա գոր ծել նեյտ րո նա յին աստ ղե
րը՝ հաս կա նա լու հա մար գրա վի
տա ցիան՝ ֆի զի կա յի ա մե նա մեծ 
պրոբ լեմ ե րից մե կը»:

Գ րա վի տա ցիան իր ար դի 
ըն կալ մամբ (որ պես Այնշ տայ նի 
հա րա բե րա կա նութ յան ընդ հա
նուր տե սութ յան դրսևո րում) չի 
հար մար վում քվան տա յին մե
խա նի կա յի տե սութ յան հետ: 
Վեր ջին հաշ վով, այս տե սութ
յուն նե րից մեկն անհ րա ժեշ տա
բար պետք է իր տե ղից շարժ վի, 
և ֆի զի կոս նե րը չգի տեն, թե որ 
մե կը: « Մենք այն տեղ կհաս
նենք,– վս տահ է Հե նը,– և դա 
շատ հե տաքր քիր հե ռան կար է»:

Թարգ մա նեց Մ. Սարգս յա նը
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ԽՄԲԱԳՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ

Նեյտ րո նա յին աստ ղե րի 
մա սին պատ կե րա ցում երն 
ա ռաջ են քաշ վել XX դա րի 
ե րես նա կան թվա կան նե րին 
ան վա նի գիտ նա կան ներ Լ. 
Լան դաո ւի, Վ. Բաա դեի և Ֆ. 
Ց վի կիի ու Ռ. Օ պեն հայ մե րի 
և Գ. Վոլ կո վի աշ խա տանք նե
րում՝ ա տո մա յին մի ջու կի կա
ռուց ված քի և նեյտ րո նի հայտ
նա գոր ծու մից (1932 թ.) հե տո:

Այդ շրջա նում կար ծում էին, 
որ պետք է գո յութ յուն ու նե նան 
աստ ղեր, ո րոնք բաղ կա ցած են 
բա ցա ռա պես նեյտ րոն նե րից: 
Սա կայն մի քա նի տա րի հե տո 
պարզ վեց, որ ա տո մի մի ջու
կից դուրս (ա զատ) նեյտ րո նը 
տրոհ վում է պրո տո նի, է լեկտ
րո նի և հա կա նեյտ րի նո յի: 
Դա նշա նա կում էր, որ միայն 
նեյտ րոն նե րից բաղ կա ցած 
երկ նա յին մար մին գո յութ յուն 
ու նե նան չի կա րող: Այդ պատ
ճա ռով «նեյտ րո նա յին աստղ» 
հաս կա ցութ յու նը մո ռա ցութ յան 
մատն վեց:

Տար րա կան մաս նիկ նե րի 
ֆի զի կա յի բուռն զար գաց ման 
շրջա նում (1950ա կան թվա
կան ներ) հայտ նա գործ վե ցին 
բազ մա թիվ նոր տար րա կան 
մաս նիկ ներ (հի պե րոն ներ, մե
զոն ներ): Դ րա նով անհ րա ժեշտ 
նա խադր յալ ներ ստեղծ վե ցին 
վե րա դառ նա լու գեր խիտ աստ
ղե րի գա ղա փա րին: Դա տե
ղի ու նե ցավ վաթ սու նա կան 
թվա կան նե րի սկզբին՝ ա կա
դե մի կոս Վ. Համ բար ձում յա նի 
(19081996 թթ.) և  ա կա դե մի կոս 
Գ. Սա հակ ա նի (19132000 թթ.) 
հա մա տեղ աշ խա տանք նե րում: 
Հե տա գա եր կու տաս նամ յա
կում Գ. Սա հակ ա նի գի տա
կան ղե կա վա րութ յամբ այդ 
ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք նե րը 
ծա վալ վել են ԵՊՀում: Ս տեղծ
վել է գեր խիտ աստ ղա յին 
նյու թի տե սութ յուն, մշակ վել 
են այդ պի սի նյու թից բաղ կա
ցած աստ ղե րի մո դել ներ: Այդ 

աշ խա տանք նե րը բուռն թափ 
ստա ցան հատ կա պես բա բա
խիչ նե րի հայտ նա գոր ծու մից 
հե տո (1967 թ.): Ա կա դե մի կոս 
Գ. Սա հակ ա նի ջան քե րով Հա
յաս տա նում ձևա վոր վեց ժա
մա նա կա կից աստ ղա ֆի զի կա յի 
հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յուն նե
րից մե կը՝ նեյտ րո նա յին աստ
ղե րի ֆի զի կան: 

Ա կադեմիկոս Գ. Սա հակ ա
նի գի տա կան դպրո ցի կար ևոր 
գի տա կան ձեռք բե րում ե րը 
ներ կա յաց ված են հետև յալ մե
նագ րութ յուն նե րում.

Г. С. Саакян, «Звёздные кон
фигурации вырожденных газо
вых масс», Москва, Наука, 1972. 
(անգ լե րեն հրա տա րա կութ յու
նը ԱՄՆում՝ 1974).

Г. С. Саакян, «Физика ней
тронных звёзд», Дубна, 1995.

Գլ խա վոր խմբա գիր՝  
Ա. Կի րա կոս յան

ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ



Ի ԴԵՊ
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Թ թու կա ղամ բը պաշտ պա
նում է օր գա նիզ մը բոր բո քում
նե րից, պնդում են Լայպ ցի գի 
հա մալ սա րա նի մաս նա գետ նե
րը: Դ րա նում հայտ նա բեր վել է 
Dֆե նիլ կաթ նաթ թու, որն ար
տադ րում են կաթ նաթթ վա յին 
ման րէ նե րը, և  ակ տի վաց նում է 
ի մու նա յին հա մա կար գի բջիջ
նե րը:

2019 թ. ըն թաց քում Եվ րո պա
յի կեն դա նա բա նա կան այ գի նե
րից բնա կան մի ջա վայր է տե
ղա փոխ վել բնութ յան մեջ գրե թե 
ան հե տա ցած 350 կեն դա նի՝ 
վայ րի ցու լե րից միչև ճահ ճա յին 
կրիա և գեր մա նա մուկ:

ԱՄՆում է լեկտ րո նային 
ծխա խո տագ լա նակ նե րից թու
նա վոր վե լու հետ ևան քով 
գրանց  վել են մահ վան 12 և հոս
պի տա լաց ման 530 դեպք: Ուս
տի դրանք ար դեն ար գել ված 
են ԱՄՆի ո րոշ նա հանգնե  րում, 
Հնդ կաս տա նում և Բ րա զի լիա
յում:

Ա պա գա յա բան նե րի (ֆու
տու րո լոգ) կան խա տե սում ե
րով, մինչև 2022 թ. աշ խար հում 
մարդ կանց հա մար կվե րա
նա 25 մի լիոն աշ խա տա տեղ: 
Դ րանք կզբա ղեց նեն ռո բոտ
նե րը: Ճիշտ է, կա ռա ջա նա 133 
մի լիոն աշ խա տա տեղ այն պի սի 
մաս նա գի տութ յուն նե րի հա մար, 
ո րոնք ա ռայժմ գո յութ յուն չու նեն 
և դ րանք չեն կա րող ի րա գոր ծել 
ռո բոտ նե րը՝ այդ թվում ռո բոտ
նե րի ու սու ցան ման, կար գա վոր
ման և վե րա նո րոգ ման գծով:

Կեն սա բան նե րի մի ջազ գա
յին մի խումբ մտա դիր է կազ
մել մար դու ա ղի նե րում բնակ
վող ման րէ նե րի լիա կա տար 
հա վա քա ծու: Ա ռայժմ հա վաք
վել է Աֆ րի կա յի զար գա ցող 
երկր նե րի, Ա սիա յի, Հա րա վա
յին Ա մե րի կա յի և Օ վկիա նիա
յի ժո ղո վուրդ նե րի ման րէ նե րի 
շուրջ 11000 շտամ, ընդ ո րում 
հայտ նա բեր վել է նախ կի նում 
ան հայտ միկ րոօր գա նիզմ ե րի 
60 խումբ:

XX դա րի 50ա կան թթ. ա մե
րիկ ան ավ տո ճա նա պարհ նե
րին հա տուկ նա խագծ վում էին 
ուղ ղա գիծ եր կար հատ ված ներ, 
որ պես զի խնդիր ներ ծա գե լիս 
ինք նա թի ռը, չկա րո ղա նա լով 
հաս նել օ դա նա վա կա յան, ան
հա պաղ վայ րէջք կա տա րեր: 
Հա կա ռակ փի լի սո փա յութ յուն 
են կի րա ռում անգ լիա ցի ու
ղե շի նա րար նե րը վեր ջին կես 
դա րի ըն թաց քում. որ պես զի 
ճա նա պար հի միա պա ղա ղութ
յու նը չննջեց նի վա րորդ նե րին, 
այն շա րու նակ գա լար վում է:

«Наука и жизнь», 2020, N 3.
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Աշ խար հի խո շո րա գույն 
ար հես տա կան ջրամ բա րը՝ 
Կա րի բա լի ճը Աֆ րի կա յում է՝ 
Զամ բիա յի և Զիմ բաբ վեի սահ
մա նին: Դ րա ծա վա լը 180,6 
խո րա նարդ կի լո մետր է, ջու
րը լցվում է ՀԷԿի ամ բար տա
կով փակ ված Զամ բե զի գե տից: 
Երկ րորդ տե ղում է Ան գա րա 
գետն ամ բար տա կով փա կե
լուց ա ռա ջա ցած Բ րատս կի ծո
վը, ո րի ծա վա լը 169 խո րա նարդ 
կի լո մետր է:

Երբ 2018 թ. վեր ջին Կոն գո յի 
Ժո ղովր դա վա րա կան Հան րա
պե տութ յու նում հայ տա րար վեց 
հա մա նե րում, մայ րա քա ղա քի 
կա լա նա վոր նե րի 80 %ը կա
ցա րան և  ապ րուս տի մի ջոց չու
նե նա լու պատ ճա ռով խնդրեց 
ի րենց հետ ըն դու նել:

2019 թ. ԱՄՆի Յե լոու
սթո  ու նի ազ գա յին պար կում 
գտնվող աշ խար հի ա մե նա մեծ 
« Շո գե նավ» գեյ զե րը ռե կորդ 
է սահ մա նել՝ մեկ տար վա ըն
թաց քում՝ 47 ժայթ քում: Ե ռա ցող 
ջրի շատր վա նի բարձ րութ յու նը 
հաս նում է շուրջ 100 մ: Բայց 
պատ մութ յան մեջ ա մե նա մեծ 
գեյ զե րը գոր ծել է 1900–1904 թթ. 
Նոր Զե լա դիա յում. դրա շատր
վա նի բարձ րութ յու նը հաս նում 
էր մինչև 450 մ:

Ա մեն տա րի մարդ կութ յունն 
ար տադ րում է հա զար ան գամ 
ա վե լի շատ տրան զիս տոր, 
քան բրնձի և ցո րե նի հա տիկ
ներ՝ միա սին: Սա զար մա նա լի 
չէ՝ միկ րոս խե մա նե րը կա րող 
են պա րու նա կել մի լիո նա վոր 
տրան զիս տոր ներ, իսկ դրանց 
ստեղծ ման հա մար պա հանջ
վում է շատ ա վե լի քիչ ժա մա
նակ և տեղ, քան հա ցա բույ սե րի 
ա ճե ցման համար:

Այն բա նից հե տո, երբ հուն
գա րա ցի ճար տա րա պետ Էռն յո 
Ռու բի կը հո րի նեց իր հան րա
հայտ հո դա կա պա վոր խո րա
նար դի կը, նրա նից պա հանջ վեց 
մի ամ բողջ ա միս՝ խո րա նար դի
կի նիս տե րը միա գույն կար գի 
վե րա դարձ նե լու հա մար: Այժմ 
դրա հա վաք ման ռե կոր դա յին 
ժա մա նա կը 3,47 վայրկ ան է:

Շ վեյ ցա րիա յի օ րենք ներն 
ար գե լում են պա հել մեկ ծո
վա խո զուկ՝ հաշ վի առ նե լով, որ 
այդ ըն տա նի սի րե լի նե րը շատ 
հա ղոր դա սեր են և մե նա կութ
յու նը դրանց հա մար տան ջա
լի է: Երկ րում ծո վա խո զուկ նե
րի հա մար հայտն վել է ան գամ 
ա մուս նա կան գոր ծա կա լութ յուն, 
ո րը զբաղ վում է զույ գե րի ընտ
րութ յամբ:
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ԳՈՀԱՐ ՑԱԿԱՆՈՎԱ

կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ մո լե կու լա յին կեն սա
բա նութ յան ինս տի տու տի փոխտ նօ րեն, 
ա վագ գի տաշ խա տող,  սինք րոտ րո
նա յին հե տա զո տութ յուն նե րի ՔԵՆԴԼ 
ինս տի տու տի ա վագ գի տաշ խա տող, 
Փոր ձա րա րա կան կեն սա բա նութ յան 
լա բո րա տո րիա յի վա րիչ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ սրտա նո թա յին հի վան դութ
յուն ներ, ռա դիոբժշ կա կեն սա բա նութ յուն

ՍՏԵՓԱՆ ԹԱԹԻԿՅԱՆ

կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու, սինք րոտ րո նա յին հե տա զո տութ
յուն նե րի ՔԵՆԴԼ ինս տի տու տի ա վագ 
գի տաշ խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ կեն սա տեխ նո լո գիա, կեն սա
քի միա, ճա ռա գայ թու մա յին կեն սա բա
նութ յուն, շրջա կա մի ջա վայ րի պահ
պա նութ յուն

ԱՆՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Սինք րոտ րո նա յին հե տա զո տութ յուն նե
րի ՔԵՆԴԼ ինս տի տու տի կրտսեր գի
տաշ խա տող, ԵՊՀ ֆի զի կա յի ֆա կուլ
տե տի օպ տի կա յի ամ բիո նի լա բո րանտ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ բազ մա ֆո տո նա յին ման րա դի
տում, հե ղուկ բյու րեղ նե րի օպ տի կա

ԵՐԿ ՖՈ ՏՈ ՆԱ ՅԻՆ  
ՄԱՆ ՐԱ ԴԻ ՏՈՒՄ

Երկ ֆո տո նա յին ման րա դի
տու մը նոր էջ է բա ցել ա վան
դա կան ման րա դիտ ման բնա
գա վա ռում: Այն նո րույթ չէ, 
սա կայն գե րա րագ լա զեր նե
րի և  իմ պուլ սով ձևա վոր վող 
(pulseshaping) տեխ նո լո գիա
նե րը ստեղծել են երկ ֆո տո նա
յին ման րա դիտ ման կի րառ ման 

նոր ո լորտ ներ նյու թա գի տութ
յան, կեն սա բա նութ յան, բժշկա
գի տութ յան բնա գա վառ նե րում, 
հնա գի տա կան ու սում ա սի
րութ յուն նե րում և  այ լուր:

Երկ ֆո տո նա յին ման րա
դի տու մը բազ մա ֆո տո նա յին 
ման րա դիտ ման տա րա տե սակ 
է, ո րը միա ֆո տո նա յին հա
մա կի զա կե տա յին (կոն ֆո կալ) 
ման րա դիտ ման հա մե մատ ու

նի ո րո շա կի ա ռա վե լութ յուն ներ։ 
Երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ ման 
ե ղա նա կը հատ կա պես գե րա
զան ցում է ման րա դիտ ման այլ 
մե թոդ նե րին, երբ հե տա զոտ
վում են այն պի սի օբ յեկտ ներ, 
ինչ պի սիք են գլխու ղե ղի հա
տույ թի կտրվածք նե րը, սաղ
մե րը, ամ բող ջա կան օր գան նե րը 
և, որ ա մե նա կար ևորն է, կեն
դա նի նմուշ նե ր։

ºðÎüàîàÜ²ÚÆÜ 
 Ø²Üð²¸ÆîàôØÀ     ºì ¸ð² ÎÆð²èØ²Ü àÈàðîÜºðÀ
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ºðÎüàîàÜ²ÚÆÜ 
 Ø²Üð²¸ÆîàôØÀ     ºì ¸ð² ÎÆð²èØ²Ü àÈàðîÜºðÀ

Երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ
ման մի ջո ցով կա րե լի է ստա
նալ օպ տի կա կան կտրվածք
ներ ե րեք հար թութ յուն նե րում՝ 
ա ռանց ֆո տո գու նազրկ ման՝ 
կի զա կե տա յին հար թութ յու նից 
ա վե լի բարձր և  ա վե լի ցածր 
տի րույթ նե րում: Հետ ևա բար՝ 
այս մե թո դը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս մե ծաց նե լու նմուշ ներ
թա փանց ման խո րութ յու նը և 

կա րող է լի նել ա վե լի քիչ «ֆո
տո թու նա վոր» կեն դա նի նմուշ
նե րի հա մար։ Այս պի սով՝ երկ
ֆո տո նա յին ման րա դի տու մը 
նա խընտ րե լի է այն դեպ քե րում, 
երբ անհ րա ժեշտ է խոր ներ թա
փան ցում կեն դա նի հյուս ված քի 
կամ կեն դա նի նե րի չփո փոխ
ված (ին տակտ) նմուշ նե րի մեջ։

Երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ
ման հիմ քում ըն կած է նմու

շի երկ ֆո տո նա յին գրգռման 
երևույ թը՝ եր կու ֆո տոն նե րի 
միա ժա մա նակ ա կլա նու մը ֆեմ
տո վայրկ ան նե րի1 ըն թաց քում: 
Քա նի որ ֆո տո նի է ներ գիան 
հա կա դարձ հա մե մա տա կան է 
ա լի քի եր կա րութ յա նը, ա պա եր
կու կլան ված ֆո տոն նե րը պետք 
է ու նե նան եր կու ան գամ ա վե
լի մեծ ա լի քի եր կա րութ յուն, 

1 ֆեմտովայրկանը՝ 1 ֆվ=1015 վ
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քան պա հանջ վում է միա ֆո
տոն գրգռման դեպ քում: Օ րի
նակ՝ անդ րա մա նու շա կա գույն 
(մո տա վոր 350 նա նո մետր2 եր
կա րութ յամբ) ա լիք նե րը կլա նող 
ֆլո ւո րո ֆո րը կա րող է գրգռվել 
նաև մո տա կա են թա կար միր 
տի րույ թի եր կու ֆո տոն նե րով 
(մո տա վո րա պես 700 նմ  ա լի քի 
եր կա րութ յամբ), ե թե դրանք 
գրե թե միա ժա մա նակ (1018 վ 
տար բե րութ յամբ) են հաս նում 
ֆլո ւո րո ֆո րին (նկ. 1): 

Բա վա րար քա նա կութ յամբ 
երկ ֆո տո նա յին կլա նում եր 
ա պա հո վե լու հա մար  ֆո տոն
նե րի խտութ յու նը պետք է լի նի 
մո տա վո րա պես մեկ մի լիոն ան
գամ ա վե լի մեծ, քան պա հանջ
վում է նույն թվով միա ֆո տո
նա յին կլա նում ե րի դեպ քում: 
Հետ ևա բար՝ երկ ֆո տո նա յին 
գրգռմամբ բա վա րար ֆլո ւո
րես ցենց ա ռա ջաց նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ են չա փա զանց 
մեծ հզո րութ յամբ լա զեր ներ։ 
Այս հզո րութ յու նը հեշ տութ
յամբ դառ նում է հա սա նե լի իմ
պուլ սա յին, մաս նա վո րա պես՝ 
սինք րո նաց ված մո դե րով լա
զեր նե րի կի րառ ման դեպ քում: 
Ն ման լա զեր նե րը կա րող են 
ա ռա ջաց նել անհ րա ժեշտ թվով 
երկ ֆո տո նա յին գրգռում եր, և  
այս ա մենն այն դեպ քում, երբ 
մի ջին լա զե րա յին հզո րութ յու նը 
բա վա կան փոքր է, ո րի շնոր
հիվ էլ հնա րա վոր է գի տա փոր
ձի ամ բողջ ըն թաց քում նմուշն 
անվ աս պա հել:

Նկ. 1ում ներ կա յաց ված 
է Յաբ լոնս կու տրա մա գի րը, 
ո րը ցույց է տա լիս մեկ (անդ
րա մա նու շա կա գույն) ֆո տո նի 
կլա նու մը (նկ. 1. ա) և մո տա կա 
ե նթա կար միր տի րույ թի եր կու 
ֆո տոն նե րի միա ժա մա նակ

2 նանոմետրը՝ 1 նմ=109 մ

յա կլա նու մը (նկ. 1. բ): Ինչ պես 
երևում է տրա մագ րից, և՛ միա
ֆո տո նա յին, և՛ երկ ֆո տո նա յին 
գրռգում ե րը նմու շը բե րում 
են միև նույն գրգռված վի ճա
կին: Սա կայն միա ֆո տո նա յին 
գրգռման դեպ քում այդ վի ճա
կին հաս նե լու հա մար ֆո տո նի 
գրգռու մը ի րա կա նաց վում է 
350 նմ  ա լի քի եր կա րութ յամբ 
անդ րա մա նու շա կա գույն լույ
սով, մինչ դեռ երկ ֆո տո նա յին 
գրգռման դեպ քում կի րառ վում 
է 2 ան գամ ա վե լի մեծ ա լի քի 
եր կա րութ յամբ են թա կար միր 
լույս։

Նկ. 2ում պատ կեր ված է 
ման րա դի տա կի կի զա կե տա
յին հար թութ յան մեջ նմու շում 
ֆլո ւո րո ֆո րի երկ ֆո տո նա յին 
գրգռման տրա մա գի րը: Կի
զա կե տից բարձր կամ ցածր 
կե տում ֆո տոն նե րի խտութ
յու նը բա վա րար չէ երկ ֆո տոն 
գրգռում ա ռա ջաց նե լու հա մար։ 
Սա կայն, կի զա կե տում ֆո տոն
նե րի խտութ յունն այն քան մեծ 
է, որ դրան ցից եր կու սը կա
րող են միա ժա մա նակ կլան վել 
ֆլո ւո րո ֆո րում՝ գե նե րաց նե լով 
երկ ֆո տո նա յին գրգռում։

Ն կար 1. Երկ ֆո տո նա յին կլան ման Յաբ լոնս կու տրա մա գի րը

Ն կար 2. Ֆ լո ւո րո ֆոր նե րի գրգռու մը բազ մա ֆո տոն ման րա դիտ ման մի ջո ցով
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ՄԻԱ ՖՈ ՏՈ ՆԱ ՅԻՆ 
ԵՎ  ԵՐԿ ՖՈ ՏՈ ՆԱ ՅԻՆ 

ԳՐԳՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ  
ՏԱՐ ԲԵ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Ինչ պես ար դեն նշվեց, երկ
ֆո տո նա յին գրգռման դեպ քում 
լա զե րի կի զա կետն այն միակ 
կետն է, որ տեղ հնա րա վոր է 
գե նե րաց նել երկ ֆո տո նա յին 
գրգռում։ Կի զա կե տում երկ ֆո
տո նա յին գրգռման տե ղայ նա
ցու մը (նկ. 3. ա) երկ ֆո տո նա յին 
գրգռման մե թո դի ա մե նաէա
կան ա ռա վե լութ յունն է հա մա
կի զա կե տա յին ման րա դիտ ման 
նկատ մամբ: Ի տար բե րութ
յուն երկ ֆո տո նա յին ման րա
դիտ ման, հա մա կի զա կե տա յին 
ման րա դիտ ման մեջ առ կա է 
գրգռման լայն տե ղայ նաց նում 
(նկ. 3. բ): Ուս տի հա մա կի զա
կե տա յին ման րա դիտ ման մեջ 
օգ տա գործ վում է հա մա կի զա
կե տա յին փա կու ղի (pinhole), 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
մա սամբ ա զատ վե լու ա վե լորդ 
տվյալ նե րի հա վա քագ րու մից։ 

Միա ֆո տո նա յին և  երկ
ֆո տո նա յին ման րա դիտ ման 
այս եր կու մե թոդ նե րի կտրուկ 

տար բե րութ յունն ա վե լի ցայ
տուն կեր պով ար տա հայ տե
լու հա մար անդ րա դառ նանք 
յու րա քանչ յուր մե թո դի ֆո տո
գու նազրկ ման (photobleaching) 
օ րի նա չա փութ յուն նե րին: Այս
պես, նկ. 4ում պատ կեր ված 
է ֆլո ւո րես ցեին ներ կան յու
թով ներկ ված ֆորմ վա րե թա
ղան թի միա ֆո տո նա յին (նկ. 
4. ա) և  երկ ֆո տո նա յին (նկ. 4. 
բ) գրգռմամբ ման րա դիտ ման 
ըն թաց քում xy հար թութ յամբ 
տե սածր ման արդ յուն քում xz 
հար թութ յան մեջ ա ռա ջա ցած 
ֆո տո գու նազրկ ման պատ
կե րը։ Ինչ պես եր ևում է նկ. 4. 
աից, միա ֆո տո նա յին ման
րա դիտ ման լա զե րը գրգռում է 
ֆլո ւո րո ֆո րը կի զա կե տից (նկ. 
4ում սպի տա կով նշված ուղ
ղանկ ու նը) վերև և ներքև տի
րույթ նե րում՝ ա ռա ջաց նե լով 
ֆո տո գու նազր կում։ Սա կայն 
նույ նը չի կա րելի պնդել երկ
ֆո տո նա յին գրգռման դեպ քում 
(նկ. 4. բ), քա նի որ երկ ֆո տո
նա յին գրգռում տե ղի է ու նե
նում միայն կի զա կե տում, և 
գու նազր կու մը սահ մա նա փակ
վում է միայն տվյալ կե տով։ 

Երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ
ման ա ռա վե լութ յու նը միա ֆո
տո նա յինի նկատ մամբ ա վե լի 

ակ նա ռու է դառ նում հատ կա
պես հաստ նմուշ նե րում՝ մեծ 
խո րութ յուն նե րում ո րակ ալ 
օպ տի կա կան հա տույթ ներ 
ստա նա լիս։ Դ րան նպաս տող 
հիմ ա կան ֆի զի կա կան մե
խա նիզմ ե րը ե րեքն են, ո րոնք 
գոր ծում են հա մակց ված. 
• Երկ ֆո տո նա յին ման րա

դիտ ման դեպ քում ա պա կի
զա կետ կլան ման բա ցա կա
յութ յու նը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս ֆո տոն նե րին ցան
կա լի խո րութ յամբ ներ թա
փան ցե լու նմու շի մեջ,

• երկ ֆո տո նա յին ման րա
դիտ ման մեջ օգ տա գործ վող 
կար միր և  են թա կար միր լույ
սը, հա մե մա տած կա պույտ 
(միա ֆո տոն ման րա դի տում) 
լույ սի հետ, ա վե լի քիչ է 
ցրվում և կ լան վում (հատ
կա պես՝ կեն սա բա նա կան 
հյուս վածք նե րում),

• միա ֆո տո նա յին ման րա
դիտ ման հա մե մա տութ յամբ 
երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ
ման դեպ քում լույ սի ցրման 
եր ևույթն ու նի ա վե լի փոքր 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն։
Երկ ֆո տո նա յին ման րա

դիտ ման դեպ քում գրգռող 
ֆո տոն նե րը կենտ րո նա նում և 
կ լան վում են կի զա կե տում, իսկ 

Ն կար 3. Երկ ֆո տո նա յին (ա) և հա մա կի
զա կե տա յին (բ) գրգռման տե ղայ նա ցու մը

ա

ա

բ

բ

Ն կար 4. Միա ֆո տո նա յին (ա) և  երկ ֆո տո նա յին (բ) գրգռում

Մեկ ֆո տո ն
Երկու ֆո տո ն
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հա մա կի զա կե տա յին ման րա
դիտ ման մեջ գրգռող ֆո տոն
նե րը կլան վում են ի րենց ճա նա
պար հին հան դի պած ցան կա ցած 
ֆլո ւո րո ֆո րում։ Այս եր ևույթն 
ա վե լի նկա տե լի է դառ նում, ե թե 
ֆլո ւո րո ֆո րը բաշխ ված է նմու շի 
ամ բողջ մա կեր ևույ թով՝ ինչ պես 
ցույց է տրված նկ. 5ում, որ
տեղ պատ կեր ված է « Ռո դա մին» 
ներ կան յու թով հա վա սա րա
չափ ներկ ված պո լի մե րա յին 
թա ղանթ։ Նկ. 5. աի և 5. բ ի 
վե րին մասն օբ յեկ տի վին ա վե
լի մոտ տե ղա կայ վածն է, իսկ 
նկ. 5. գ ում և 5. դ ում պատ
կեր ված է ֆլո ւո րես ցեն ցի ուժգ
նութ յան կա խու մը տե սածր ման 

խո րութ յու նից։ Ինչ պես տես նում 
ենք, միա ֆո տո նա յին գրգռման 
դեպ քում (նկ. 5. ա և 5. գ) ներ
թա փանց ման խո րութ յան ա ճին 
զու գըն թաց ֆլո ւո րես ցեն ցի 
ուժգ նութ յու նը նվա զում է, քա նի 
որ ամ բողջ ճա նա պար հին ֆո
տոն ներն ակ տի վո րեն կլան վում 
են նմու շի մա կեր ևույ թով տա
րած ված ֆլո ւո րո ֆոր նե րում, իսկ 
երկ ֆո տո նա յին կլա նու մը (նկ. 5. 
բ և 5. դ) տե ղի է ու նե նում կի
զա կե տա յին հար թութ յան մեջ։ 
Այս պի սով՝ գրգռման ամ բողջ 
է ներ գիան կենտ րո նա նում է կի
զա կե տա յին հար թութ յան մեջ՝ 
ա պա հո վե լով ֆլո ւո րես ցեն տա
յին ազ դան շա նի կա յու նութ յունը։

Ֆ ԼՈ ՒՈ ՐԵՍ ՑԵՆ ՏԱ ՅԻՆ 
ՄԱՆ ՐԱ ԴԻ ՏԱ ԿԻ ԿԻ ՐԱՌ

ՄԱՆ Ո ԼՈՐՏ ՆԵ ՐԸ

Երկ ֆո տո նա յին ֆլո ւո րես
ցեն տա յին ման րա դի տա կը լայ
նո րեն կի րառ վում է բազ մա թիվ 
ո լորտ նե րում, նե րառ յալ դե ղա
գի տութ յու նը, կեն սա քի միան, 
կեն սա ֆի զի կան և  այլն (նկ. 6): 

Այս պես, ԱՄՆ Ն յու Յոր քի 
Կոռ նե լի հա մալ սա րա նի գիտ
նա կան նե րը, օգ տա գոր ծե լով 
Sutter Instrument ըն կե րութ յան 
1280 նմ գրգռ ման ա լի քի եր
կա րութ յամբ երկ ֆո տո նա յին 
ման րա դի տա կը, կա րո ղա ցել 
են մինչև 1,6 մմ խո րութ յամբ 
ներ թա փան ցել ման գլխու ղե
ղի մեջ։ Նկ. 7. աում և 7. գ 
ում պատ կեր ված են գլխու ղե ղի 
կեղ ևի ա նոթ նե րի հա տույթ նե
րը տար բեր խո րութ յուն նե րում։ 
Նկ. 7. բ ում ներ կա յաց ված է 
ա նոթ նե րի ե ռա չափ պատ կե րը, 
ո րը ստաց վել է ImageJ ծրագ րի 
Volume viewer հա վել վա ծի մի
ջո ցով։ 

Երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ
ման կի րառ ման մեկ այլ օ րի նակ 
է ըմ պե լիք նե րում խմո րասն
կե րի քա նա կա կան հե տա զո
տութ յու նը: Ընդ հան րա պես, 
նման հե տա զո տութ յուն նե րը 
քա նա կա կան տե ղե կութ յուն են 
տա լիս միայն կեն դա նի խմո
րասն կե րի վե րա բեր յալ։ Այս 
տե սանկ ու նից երկ ֆո տո նա յին 
ֆլո ւո րես ցեն տա յին ման րա դի
տա կի կի րա ռու մը հա մար վում 
է ա ռա վել արդ յու նա վետ մի ջոց։ 
Այս պես, օգ տա գոր ծե լով ա նի լի
նա յին կա պույտ ֆլո ւո րես ցեն
տա յին ներ կան յութ, հնա րա վոր 
է տար բե րա կել խմո րասն կերն 
այլ սնկե րից, ինչ պես նաև տե
ղե կատ վութ յուն ստա նալ թե՛ Ն կար 5. Միա ֆո տո նա յին (ա, գ) և  երկ ֆո տո նա յին (բ, դ) տե սածր ման կտրվածք նե րը

ա

գ դ

բ
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մա հա ցած (նկ. 8. ա), և թե՛ կեն
դա նի (նկ. 8. բ) խմո րասն կե րի 
մա սին։

ա
բ

Ն կար 8. Մա հա ցած (ա) և կեն դա նի (բ) 
խմո րասն կե րի տար բե րա կու մը

Ն յու թա գի տութ յան բնա գա
վա ռում երկ ֆո տո նա յին ման
րա դի տու մը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս ու սում ա սի րե լու, թե 
սար քա վո րում ե րում նյու թերն 
ինչ ա րա գութ յամբ են ար ձա
գան քում ազ դակ նե րի փո փո
խութ յա նը, հե տա զո տե լու օպ
տի կա կան նյու թե րում ըն թա ցող 
ֆի զի կա կան գոր ծըն թաց նե րը: 
Այդ նյու թե րից են, օ րի նակ, 
շու կա յա կան կի րա ռութ յուն ու
նե ցող լա զե րա յին բյու րեղ նե րը:

Ճա պո նիա յի RIKEN ֆի զի կա
քի միա կան հե տա զո տութ յուն նե
րի ինս տի տու տի գիտ նա կան նե
րին հա ջող վել է երկ ֆո տո նա յին 
ման րա դիտ ման մի ջո ցով ի րա
կա նաց նել ծած կա պա կու վրա 
տե ղա բաշխ ված քվան տա յին 
կե տե րի տե սա նե լիա ցում՝ անց
նե լով լույ սի դիֆ րակ տա յին 
սահ մա նը: Դա ու նի կար ևոր 
կի րա ռութ յուն, քա նի որ շատ 
դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է ոչ 
միայն ու սում ա սի րել քվան
տա յին կե տե րի կողմ ո րո շու մը, 

Ն կար 6. Երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ ման կի րառ ման ո լորտ նե րը

Ն կար 7. Երկ ֆո տո նա յին ման րա դի տա կով մկան գլխու ղե ղի կեղ ևի ա նոթ նե րի 
պատ կե րը 

ա բ գ

Երկ ֆո տո նա յին  
ման րա դիտ ման  

կի րառ ման  
ո լորտ նե րը
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այլև բնու թագ րել յու րա քանչ յուր 
քվան տա յին կե տի դիր քը:

Մեկ այլ հե տաքր քիր հե տա
զո տութ յուն են ի րա կա նաց րել 
Հու նաս տա նի Գի տութ յան և 
տեխ նո լո գիա նե րի Hellas հիմ
նադ րա մի Է լեկտ րո նա յին կա
ռուց ված քի և լա զեր նե րի ինս
տի տու տի գիտ նա կան նե րը՝ 
ա ռա ջին ան գամ կի րա ռե լով 
երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ ման 
մե թո դը բազ մա շերտ մշա կու
թա յին ա ռար կա նե րի, մաս նա
վո րա պես՝ նկար նե րի բարձր 
լու ծու նա կութ յամբ շեր տա գրա
կան վեր լու ծութ յան հա մար: 
Արդ յուն քում նրանք ցույց են 
տվել, որ այս մե թո դը հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս տե սա նե
լիաց նե լու նկար նե րը տար բեր 
խո րութ յուն նե րում և ս տա նա
լու տար բեր խո րութ յուն նե րում 
նկա րի բա ղադ րութ յու նը՝ նվա
զա գույ նի հասց նե լով նմուշ նե
րի ֆո տով ա սու մը, ո րը շատ 
կարևոր է մշա կու թա յին ժա
ռան գութ յան ա ռար կա նե րի ու
սում ա սի րութ յան և պահ պան
ման հա մար:

Եվ, վեր ջա պես, երկ ֆո տո
նա յին ման րա դի տու մը կա րող 
է կի րառ վել հնա գի տութ յան և  
երկ րա բա նութ յան բնա գա վառ
նե րում՝ հնա գույն պե ղա ծո նյու
թե րի, օգ տա կար հա նա ծո նե րի և 
հան քա տե սակ նե րի (մի նե րալ
ներ, ժայ ռա բե կոր ներ) տա րի քը 
ո րո շե լու, ինչ պես նաև հնէա բա
նա կան տար բեր մա կեր ևույթ նե
րի վրա ջնջված գրութ յուն նե րի 
հայտ նա բեր ման հա մար՝ ա ռանց 
վա սե լու ու սում ա սիր վող 
նմուշ նե րը:

Հարկ է նշել, որ երկ ֆո տո նա
յին ման րա դի տու մը հնա րա վո
րութ յուն է ըն ձե ռում տե սա գրե
լու (Timelapse ման րա դի տում) 
կա տար վող հե տա զո տութ յու

նը։ Timelapse ման րա դի տու մը 
սևեռ ված ժա մա նա կա մի ջո ցում 
ման րա դի տա կի ստա ցած պատ
կեր նե րի հա ջոր դա կա նութ յուն
նե րի գրան ցում է, որն այ նու
հետև վե րար տադ րում են ա վե լի 
մեծ ա րա գութ յամբ` տվյալ գոր
ծըն թա ցին հո լո վա կի տեսք հա
ղոր դե լու հա մար: Timelapse 
ման րա դիտ ման լավ օ րի նակ է 
Ն յու Յոր քի բժշկա կան հա մալ
սա րա նի գիտ նա կան նե րի կա
տա րած հե տա զո տութ յու նը, ո րի 
արդ յուն քում նրանց հա ջող վել է 
տե սագ րել նուրբ միկ րոգ լիա յին3 
գոր ծըն թաց նե րում ա րագ տե
ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե
րը (նկ. 9)։

Եր բեմ ֆլո ւո րես ցեն տա յին 
ման րա դիտ ման մեջ ֆլուո րո
ֆո րա յին ներ կան յու թե րի փո
խա րեն օգ տա գօրծ վում են ինք
նաֆ լո ւո րես ցեն ցով օժտ ված 
այլ նյու թեր, օ րի նակ՝ դե ղա մի
ջոց ներ։ Այս պես, ինք նա ֆ լուո 
րես ցենտ հատ կութ յուն ու նի 
մոք սիֆ լոկ սա ցի նը, ո րը բակ
տե րիա յին վա րա կի բուժ ման և 

3 Գլիա՝ ուղեղանյութի բաղկացուցիչ 
մաս

կան խար գել ման համար նա խա
տես ված հա կա բիո տիկ է։ Բա
ցի այն, որ մոք սիֆ լոկ սա ցինն 
օժտ ված է ինք նաֆ լո ւո րես ցենտ 
հատ կութ յամբ, այն նաև լավ 
նե րա թա փան ցում է հյուս վածք
ներ և  ու նի ներբջ ջա յին բարձր 
կոն ցենտ րա ցիա։ Նկ. 10ում 
պատ կեր ված է սնկա յին հի վան
դութ յուն ու նե ցող նա պաս տա կի 
աչ քի եղ ջե րա թա ղան թը, որ տեղ 
մոք սիֆ լոկ սա ցի նը կի րառ վել է 
որ պես առ կա սնկա յին հի վան
դութ յու նը բու ժող հա կա բիո տիկ 
և միև նույն ժա մա նակ՝ որ պես 
նմու շառ ման մի ջոց։

Ն կար 9. Նուրբ միկ րոգ լիա յին գոր ծըն թաց նե րի ա րագ փո փո խութ յու նը՝ տե սագր
ված անդր գան գա յին (տրանսկ րա նիալ) երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ ման մի ջո ցով

Ն կար 10. Սն կա յին հի վան դութ յուն ու
նե ցող նա պաս տա կի աչ քի եղ ջերա
թա ղան թի պատ կե րը՝ ստաց ված մոք
սիֆ լոկ սա ցի նի ինք նաֆ լո ւո րես ցեն ցի 
երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ ման մի ջո ցով
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ԵՐԿ ՖՈ ՏՈ ՆԱ ՅԻՆ ՄԱՆ
ՐԱ ԴԻՏ ՄԱՆ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ

ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՀԱ ՅԱՍ

ՏԱ ՆՈՒՄ

Երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ
ման կի րառ մամբ հե տա զո տութ
յուն նե րի ի րա կա նա ցում այժմ 
հնա րա վոր է նաև Հա յաս տա
նում: Ն ման հնա րա վո րութ յուն 
մեր հան րա պե տութ յու նում 
ստեղծ վել է սինք րոտ րո նա յին 
հե տա զո տութ յուն նե րի ՔԵՆԴԼ 
ինս տի տու տում, որ տեղ մշակ
վել է Հա յաս տա նում միակ 
երկ ֆո տո նա յին ֆլո ւո րես ցեն
տա յին ման րա դիտ ման հա մա
կար գը՝ օգ տա գոր ծե լով Sutter 
Instrument ըն կե րութ յան ման
րա դի տա կը (նկ. 11)։ Բա ցի այդ, 
երկ ֆո տո նա յին ման րա դի տա կի 
աշ խա տան քի հա մար սինք րոտ
րո նա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
ՔԵՆԴԼ ինս տի տուտն այն հա
մակ ցում է եր կու տե սա կի լա
զեր նե րի հետ.

1. 1030 նմ  ա լի քի եր կա րութ
յամբ, 50 ՄՀց կրկնման հաճա 
խութ յամբ, գեր կարճ (240 ֆվ) 
դիո դա յին մղու մով (diode 
pumped) ե զա կի լա զեր, ո րի 

մեկ իմ պուլ սի է ներ գիան 22 նՋ 
է: Լա զե րա յին ճա ռա գայ թի ճա
նա պար հին տե ղա կայ ված և 
կա ռա վար վող սար քի մի ջո ցով 
ման րա դի տա կում գրգռման մի
ջին հզո րութ յու նը փո փոխ վում է 
0–565 մՎտ տի րույ թում: 

2. AVESTA ըն կե րութ յան փու
լա յին սինք րո նա ցու մով ե զա կի 
լա զե րա յին հա մա կարգ, որն 
ընդ լայ նել է երկ ֆո տո նա յին 
ման րա դի տա կի հե տա զո տա
կան հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 
Բա ցի այդ, այս հա մա կար գը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 

ի րա կա նաց նե լու այս պես կոչ
ված «pumpprobe» փոր ձեր, 
ո րոնց շնոր հիվ հնա րա վոր է 
հե տա զո տել մո լե կու լա յին և  
ա տո մա յին մա կար դա կում գե
րա րագ գոր ծըն թաց նե րի դի նա
մի կան։

Երկ ֆո տո նա յին ման րա դի
տակն ու նի մի շարք հնա րա
վո րութ յուն ներ, ո րոն ցից են 
ե ռա չափ (3D) տա րա ծա կան 
պատ կեր նե րի ստա ցու մը և 
ժա մա նա կի ըն թաց քում Time
lapse երկ ֆո տո նա յին ման րա
դի տու մը: Նախ՝ անդ րա դառ

Ն կար 11. ՔԵՆԴԼ սինք րոտ րո նա յին հե տա զո տութ յուն նե րի ինս տի տու տի  
երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ ման համակարգը

Ն կար 12. Ծաղ կա փո շու հա տի կի՝ ըստ z ա ռանց քի տե սածր մամբ ստաց ված հա տույթ նե րը (ա) և ծաղ կա փո շու 
հա տի կի՝ դրանց հա մադր ման մի ջո ցով ստաց ված ե ռա չափ պատ կե րը (բ)

ա բ
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նանք ե ռա չափ տա րա ծա կան 
պատ կե րի նե րի ստաց մա նը: 

3Dպատ կեր ներ ստա նա լու հա
մար ման րա դի տա կը պատ կեր

ներ է վերց նում նմու շի նշված 
խո րութ յամբ՝ տար բեր հա
տույթ նե րից. վե րից վար կամ 
հա կա ռա կը (նկ. 12. ա)։ Ե ռա չափ 
պատ կեր ներ ստա նա լու գոր
ծըն թա ցում ներգ րավ ված գոր
ծո ղութ յուն նե րը կա տար վում 
են ծրագ րա յին ա պա հով մամբ։ 
Վեր ջին քայ լով հա վա քագր ված 
հա տույթ նե րի հա մադր ման մի
ջո ցով ստաց վում են ե ռա չափ 
պատ կեր ներ (նկ. 12. բ, 13. գ և 
13. դ) կամ հո լո վակ ներ՝ օգ տա
գոր ծե լով ծրագ րա յին փա թեթ
ներ (օ րի նակ՝ ImageJ փա թե թը)։ 

Երկ ֆո տո նա յին ման րա
դիտ ման ըն թաց քում կար ևոր է 
ընտ րել լա զե րի այն պի սի աշ
խա տան քա յին հզո րութ յուն, ո րը 
չի վա սում նմու շը և ն պաս
տում է ա վե լի շատ տե ղե կատ
վութ յուն պա րու նա կող պատ
կեր ներ ստա նա լուն։ Նկ. 14ում 
ներ կա յաց ված են նմու շի միև

Ն կար 13. Մար դու ար յան է րիթ րո ցիտ նե րը՝ կեն սու նակ վի ճա կում (ա, բ) և դ րանց 
ե ռա չափ պատ կեր նե րը (գ, դ) 
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Ն կար 14. Ծաղ կա փո շու հա տի կի միև նույն խո րութ յամբ հա տույթ նե րը՝ լա զե րի հզո րութ յան տար բեր ար ժեք նե րի կի րառ մամբ
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նույն խո րութ յու նում ծաղ կա փո
շու՝ լա զե րի տար բեր հզո րութ
յուն նե րով ստաց ված հա տի կի 
հա տույթ ներ, ո րոնք նա խա պես 
ներկ վել են «Ակ րի դին» նարն
ջա գույն ներ կան յու թով։ Նկ. 14
ից հստակ եր ևում է, որ լա զե րի 
ո րո շա կի հզո րութ յու նից փոքր 
ար ժեք նե րի դեպ քում պատ կե
րը պարզ եզ րագծ ված չէ, իսկ 
մեծ ար ժեք նե րի դեպ քում տե
ղի է ու նե նում հա գե ցում, ո րը 
ոչ միայն հնա րա վո րութ յուն չի 
տա լիս գրան ցե լու տե ղե կա տու 
պատ կեր, այլև կա րող է հեշ
տութ յամբ վա սել նմու շը։ 

Հա յաս տա նում երկ ֆո տո նա
յին ման րա դի տա կի կի րառ մամբ 
ար դեն ի րա կա նաց վել են ար
դիա կան հե տա զո տութ յուն ներ, 

և ս տաց վել հե տաքր քիր արդ
յունք ներ։ Այս պես, ՀՀ ԳԱԱ մո
լե կու լա յին կեն սա բա նութ յան 
ինս տի տու տի գիտ նա կան նե
րին հա ջող վել է մշա կել մար դու 
կեն սու նակ է րիթ րո ցիտ նե րում 
երկ ֆո տո նա յին ման րա դիտ ման 
մի ջո ցով օք սի դա տիվ սթրե սի 
ու սում ա սի րութ յան նոր մե
թոդ, ո րը կա րող է արդ յու նա
վետորեն կի րառ վել ինչ պես 
կլի նի կա կան, այն պես էլ հա
կաօք սի դան տա յին միա ցութ
յուն նե րի հե տա զո տութ յուն նե
րում: Բա ցի այդ, ցույց է տրվել, 
որ երկ ֆո տո նա յին լա զե րա յին 
ման րա դի տու մը կա րե լի է կի
րա ռել օք սի դա տիվ սթրե սով 
պայ մա նա վոր ված տար բեր 
ախ տա բա նա կան պայ ման նե րի 

(նե րառ յալ հի վան դութ յուն ներ, 
բոր բո քա յին գոր ծըն թաց ներ, 
ծե րա ցում, օր գա նիզ մի վրա 
տար բեր միա ցութ յուն նե րի և 
ճա ռա գայթ ման ազ դե ցութ յուն և  
այլն) ու սում ա սի րութ յան հա
մար (նկ. 15):

Հե տաքր քիր հե տա զո տութ
յուն են ի րա կա նաց րել նաև ՀՀ 
ԳԱԱ « Հայ կեն սա տեխ նո լո գիա» 
գի տաար տադ րա կան կենտ րո նի 
գիտ նա կան նե րը՝ երկ ֆո տո նա
յին ման րա դիտ ման հա մա կար
գի մի ջո ցով ու սում ա սի րե լով 
կեն սա բա նո րեն ակ տիվ նյու թե
րի կեն սա սին թե զի ըն թաց քում 
խմո րասն կե րի և կաթ նաթթ վա
յին ման րէ նե րի փո խազ դե ցութ
յու նը (նկ. 16):

Միև նույն երկ ֆո տո նա յին 
ման րա դիտ ման հա մա կար գի 
մի ջո ցով ՀՀ ԳԱԱ ֆի զի կա կան 
հե տազ տութ յուն նե րի ինս տի
տու տի գիտ նա կան ներն ի րա
կա նաց րել են կի սա հա ղորդ
չա յին նյու թե րի մա կերևու թա յին 
հատ կութ յուն նե րի հե տա զո
տութ յուն, ո րի արդ յուն քում 
նրանց հա ջող վել է պար զել 
տար բեր խառ նուկ նե րով լե
գիր ված կի սա հա ղոր դիչ նե րի 
բյու րեղ նե րի մա կեր ևույ թի կա
ռուց ված քը: Ընդ ո րում, կա ռուց
ված քի հստակ պատ կեր ներ 
կա րե լի է ստա նալ մինչև մի 
քա նի տասն յակ մմ խո րութ
յու նից (նկ. 17):

Ն կար 18. աում ներ կա յաց
ված է «Ակ րի դին» նարն ջա
գույ նով ներկ ված կա լան խոեի 
տեր ևի ար տա քին մա կեր ևույ
թի՝ սինք րոտ րո նա յին հե տա զո
տութ յուն նե րի ՔԵՆԴԼ ինս տի
տու տում ստաց ված պատ կե րը, 
իսկ նկ. 18. բ ում՝  Ա րա րատ
յան հար թա վայ րում ա ճող 
Միկ րոկ նե մում մար ջա նան ման 
(Microcnemum coralloides) տե
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Ն կար 15. 5 (6)կար բօք սի2’,7’դիք լո րոֆ լո ւո րես ցեին եր կա ցե տատ (կար բօք սի
DCFDA) ներ կան յու թով ներկ ված չփոփոխված (ա) և  օք սի դա տիվ սթրե սի (բ) են

թարկ ված մար դու կեն սու նակ է րիթ րո ցիտ նե րի երկ ֆո տո նա յին ֆլո ւո րես ցեն տա յին 
պատ կեր նե րը

Ն կար 16. Խ մո րասն կե րը և կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րը՝ ներկ ված «Ակ րի դին» 
նարն ջա գույ նով (ա) և « Ռո դա մին» 6 Gով (բ)

ա) բ)

Կաթ նաթթ վա յին 
ման րէ նե ր

Կաթ նաթթ վա յին 
ման րէ նե ր

Խ մո րասն կե ր

Խ մո րասն կե ր

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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ղա կան բու սա տե սա կի սեր
մի՝ « Ռո դա մին 6G»ով ներկ
ված ար տա քին մա կեև րույ թի 
3Dպատ կե րը, որն ստա ցել են 
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Լ. Թախ տաջ յա նի 
ան վան բու սա բա նութ յուն ինս
տի տու տի գիտ նա կան նե րը։ 

Ամ փո փե լով՝ կա րող ենք 
նշել, որ երկ ֆո տո նա յին 
գրգռմամբ ֆլո ւո րես ցեն տա յին 

ման րա դի տում արդ յու նա վետ 
մի ջոց է դի նա միկ ման րա դիտ
ման, հաստ նմուշ նե րի, կեն դա նի 
օր գա նիզմ ե րի, մանր և զ գա
յուն հյուս վածք նե րի և բ ջիջ նե րի 
հե տա զոտ ման հա մար։ Երկ ֆո
տո նա յին ման րա դիտ ման ա ռա
վե լութ յու նը ձևա վոր վում է հիմ
նա կա նում կի զա կե տում խիտ 
տե ղայ նաց ված երկ ֆո տո նա յին 

Ն կար 17. Էր բիու մով (ա) և լի թիու մով (բ) լե գիր ված կի սա հա ղորդ չի հա տույ թի 
պատ կեր նե րը՝ կա ռուց ված քի մա կեր ևույ թից 15 մկմ խո րութ յու նում

գրգռման և լույ սի ցրման նվա
զեց ման արդ յուն քում։ Ինչ պես 
նշել է Անգ լիա յի Երկ ֆո տո նա յին 
ման րա դիտ ման կենտ րո նի կոոր
դի նա տոր Էնդր յու Մոնկ մա նը, 
այս մե թո դի շնոր հիվ կա րե լի է 
գիր քը կար դալ փակ վի ճա կում, 
ո րը կի րառ ման լայն աս պա րեզ է 
բա ցում ինչ պես կեն սաբժշ կութ
յան բնա գա վա ռում, այն պես էլ 
շեր տագ րա կան և  օպ տի կա կան 
պատ կեր ման այլ ո լորտ նե րում: 

Այս պի սով՝ օգ տա գոր ծե
լով երկ ֆո տո նա յին գրգռմամբ 
ֆլուո   րես  ցեն տա յին ման րա
դիտ ման նոր տեխ նո լո գիա նե րը, 
հնա րա վոր է ի րա գոր ծել տար
բեր ո լորտ նե րում նախ կի նում 
անհ նա րին թվա ցող բազ մա թիվ 
հե տա զո տութ յուն ներ։

Հե տա զո տութ յունն ի րա կա
նաց վել է ՀՀ ԳՊԿ ֆի նան սա
կան ա ջակ ցութ յամբ՝ 19YR1F045 
և 20TTCG1F003 ծած կագ րե րով 
գի տա կան թե մա նե րի շրջա նակ
նե րում: 

Ն կար 18. ա. Կա լան խոեի տեր ևի ար տա քին մա կեր ևույ թը՝ ներկ ված «Ակ րի դին» 
նարն ջա գույ նով, բ. Միկ րոկ նե մում մար ջա նան ման (Microcnemum coralloides) տե

ղա կան բու սա տե սա կի սեր մի ար տա քին մա կեր ևույ թը՝ ներկ ված « Ռո դա մին 6G»ով

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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Աշ խար հի գյու ղատն տե
սա կան հար յուր ա մե նա
կար ևոր մշա կա բույ սե րից 
71ը փո շո տում են մե
ղու նե րը:

«Наука и жизнь», 2020, N 2.

Չի նաս տա նի քա մու է ներ գե
տի կա յի գու մա րա յին հզո րութ
յու նը կազ մում է 211 գի գա վատտ: 
Երկ րորդ տե ղում ԱՄՆ է՝ 97 գի
գա վատտ, եր րոր դում՝ Գեր մա
նիան՝ 59 գի գա վատտ: Հա մե մա
տութ յան հա մար՝ Ռու սաս տա նում 
քա մու է լեկտ րա կա յան նե րի ընդ հա
նուր հզո րութ յու նը 75 մե գա վատտ է:

Օ դեր ևու թա բա նութ յան հա
մաշ խար հա յին կազ մա կեր
պութ յան հաշ վարկ նե րով, 
վեր ջին 20 տա րում ե ղա նա կա
յին ծայ րա հեղ ի րա դար ձութ
յուն նե րը դար ձել են շուրջ կես 
մի լիոն մար դու մահ վան պատ
ճառ, իսկ պատ ճառ ված նյու թա
կան վա սը կազ մել է 3,5 մի
լիարդ դո լար: 2018 թ. ա մե նից 
շատ տու ժել են Ճա պո նիան, 
Ֆի լի պին նե րը և Գեր մա նիան, 
ո րը 2017 թ. 40րդ տե ղում էր: 
Դ րանց հա ջոր դում են Մա դա
գաս կա րը, Հնդ կաս տա նը և Շ րի 
Լան կան:
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Եր կու մի լիարդ մար դու, այ սինքն՝ 
մարդ կութ յան մեծ մա սի ճա շա ցու ցա
կում կա մի ջատ նե րի 1900 տե սակ:

Վայ րի կեն դա նի նե րի վրա մարդ կանց և ն րանց մե քե
նա նե րի ա ռա ջաց րած աղ մու կի ազ դե ցութ յա նը նվիր ված 
հար յու րից ա վե լի հե տա զո տութ յուն ներ ցույց են տվել, որ 
ինք նա թիռ նե րի և  ավ տո մե քե նա նե րի աղ մու կը վա սում 
է կեն դա նի նե րի մեծ մա սին, բայց ո րոշ էակ նե րի օգ նում 
է՝ շփո թեց նե լով գի շա տիչ նե րին:

«Наука и жизнь», 2020, N 4.

Չի նաս տա նում կեն սա մա կար դա կի բարձ
րաց ման հետ ա ճել է նաև շա քա րախ տով 
հի վան դա նա լու հա ճա խութ յու նը: Ե թե XX 
դա րի 70ա կան նե րին այն հան դի պում էր 
բնակ չութ յան 1 %ի մոտ, ա պա այժմ այդ հի
վան դութ յունն ախ տո րոշ ված է չի նա ցի նե րի  
11 %ի մոտ, և շա քա րախ տի բուժ ման հա մար 
ծախս վում է ա ռող ջա պա հութ յան ծախ սե րի 
շուրջ 13 %ը:

Երկ րագն դի ա մե նա խոր կիր ճը հայտ նա բեր վել 
է Ան տարկ տի դա յում: Դ րա հա տա կը ծո վի մա կեր
ևույ թից ցած է 3,5 կմ, որն ա վե լի քան 7 ան գամ 
խոր է ցա մա քի ա մե նա ցածր կե տից՝ Մեռ յալ ծո վի 
ա փե րից: Բայց այս կիր ճը ծածկ վա ծէ սա ռույ ցի 
հաստ շեր տով, և  այն հա ջող վել է հայտ նա բե րել 
միայն ձայ նազնն ման(է խո զոն դա վո րում) մի ջո ցով:
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Գեր մա նա ցի սո ցիո լոգ նե րը և հո գե
բան ներն ու սում ա սի րել են 1920ա կան 
և 1930ա կան թվա կան նե րին Գեր մա նիա
յում հրա տա րակ ված գի տա ֆան տաս տիկ 
գրքե րի տեքս տե րը և  եզ րա կաց րել, որ 
ֆան տաս տի կան ար տա ցո լել է այն ա ղե
տը, որ պատ ճա ռել է երկ րին Ա ռա ջին համ
նաշ խար հա յին պա տե րազ մը և կան խա գու
շա կել մռայլ ա պա գան:

Բ ժիշկ նե րի կար ծի քով, ա ռող ջութ յու նը պահ
պա նե լու հա մար հար կա վոր է կա տա րել օ րա կան 
7,510 հա զար քայլ: Ըստ հա մաշ խար հա յին վի ճա
կագ րութ յան, ա մե նից շատ քայ լում են չի նա ցի նե
րը՝ օ րա կան շուրջ 6189 քայլ, ճա պո նա ցի նե րը՝ 6010 
քայլ, և ռուս նե րը՝ 5969 քայլ: Ա մե նից քիչ քայ լում 
են ին դո նե զիա ցի նե րը՝ օ րա կան 3513 քայլ:

Որ պես կա նոն, հա գուս տի պա րա գա նե րի վրա 
նշվում է, թե որ ջեր մաս տի ճա նում դրանք կա րե լի է 
լվա նալ: Նի դեր լանդ նե րում ար տադր վող հա գու սի 
վրա այժմ գրում են. « Հի շիր կլի մա յի մա սին: Լ վա 
30 0C ջեր մաս տի ճա նում:»

Պատ մութ յան մեջ գրանց ված բնա կան 
ա մե նա բարձր ձայ նը 1883 թ. օ գոս տո սի 27ին 
Ին դո նե զիա յի Կ րա կա տաու հրաբ խի պայթ
յունի ձայնն է: Այն լսվել է 4800 կմ շա ռավ ղով 
տա րած քում: Պայթ յու նից մա հա ցել է 36417 
մարդ, իսկ դրա ձայ նի բարձ րութ յու նը, գնա
հա տում ե րի հա մա ձայն, ե ղել է 310 դե ցի բել:



Ի ԴԵՊ
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ÆÜՉà՞ô Է üÆ¼ÆÎ²Î²Ü 
ÎàôÈîàôð²Ü 
ä²Շîä²ÜàôØ êÆðîÀ

Ֆի զի կա կան աշ խա տան քի օ գու տը սրտի 
հի վան դութ յուն նե րից պաշտ պան վե լու հար
ցում վա ղուց է հայտ նի, բայց միայն  մեր օ րե
րում է պարզ վել, թե հատ կա պես որն է ֆի զի
կա կան կուլ տու րա յի օգ տա կա րութ յու նը սրտի 
հա մար: ԱՄՆ և Գեր մա նիա յի ֆի զիո լոգ նե
րը բա ցա հայ տել են (ճիշտ է, ա ռայժմ միայն 
մնե րի դեպ քում), որ մար զում ե րը նվա զեց
նում են բոր բոք ված բջիջ նե րի և կրճա տում 
լեպ տի նի՝ ճար պա յին հյուս վածք նե րում սին
թեզ վող հոր մո նի ար տադ րութ յու նը:

«Наука и жизнь», 2020, N 4

Î²äàôÚî ÈàôÚêÆ 
ìºð²¸²ðՁÀ

XIX դա րի վեր ջից Ռու սաս տա նում շատ տա
րած ված էր կա պույտ լույ սի կի րա ռու մը մրսա
ծութ յու նը բու ժե լու հա մար: Ան գամ ար տադ րում 
էին ձեռ քի հա տուկ ար տա ցո լիչ ներ կա պույտ 
գույ նի պտու տակ վող է լեկտ րա լամ պով: Մեր 
օ րե րում կա պույտ լույ սի բու ժիչ ազ դե ցութ յու նը 
դրվում է կաս կա ծի տակ: Սա կայն ԱՄՆ Ա րի զո
նա յի հա մալ սա րա նի բժիշկ նե րը պնդում են, որ 
մո տա վո րա պես 469 նա նո մետր եր կա րութ յամբ 
ա լիք ներ ար ձա կող կա պույտ լույսն ա րա գաց նում 
է ու ղե ղի՝ սպոր տա յին խա ղե րի կամ ավ տո վթար
նե րի ժա մա նակ ստաց ված թեթև ցնցում ե րի 
հետ ևանք նե րի վե րա կանգ նու մը: Կես ժամ տևո
ղութ յամբ ճա ռա գայ թա հա րու մը կա տար վում էր 
ա ռա վոտ յան: Ու ղե ղի վաս վածք նե րի բու ժում 
ա վե լի ա րագ էր ըն թա նում, քան դե ղին լույ սով 
ճա ռա գայ թա հար վող ստու գիչ խմբի ան դամ ե
րի նը: Բա ցի այդ, բա րե լավ վել էր գի տա փոր ձի 
մաս նա կից նե րի քու նը և մե ծա ցել էր մի ջանկ ալ 
ու ղե ղի այն հատ վա ծի ծա վա լը, ո րը պա տաս
խա նա տու է տե սո ղա կան ու շադ րութ յան հա մար:
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ÎàôÚð Øî²¶²ð 
(ՇÆ¼àüðºÜÆÎ) 
ՉÆ ÈÆØàôØ

ԱՄՆի և Անգ լիա յի հո գե
բույժ նե րը նկա տել են տա
րօ րի նակ օ րի նա չա փութ յուն. 
բնա ծին կու րութ յու նը, հա վա
նա բար, բա ցա ռում է հո գե կան 
հի վան դութ յուն նե րի և մ տա գա
րութ յան զար գա ցու մը: «Schizo
phrenia Bulletin» հան դե սում 
հրա պա րակ ված հոդ վա ծի հե
ղի նակ ները են թադ րում են, որ 
ի ծնե տես նե լու հնա րա վո րութ
յու նից զուրկ մար դիկ ստիպ ված 
են կողմ ո րոշ վել մյուս զգա ցո
ղութ յուն նե րով, և  այդ խնդիրն 
այն աս տի ճա նի է ծան րա բեռ
նում ու ղե ղը, որ հո գե կան հի

ԹàԹ²ՓºÈàì 
ՃÜՇàôØÀ

Հայտ նի է գեր մա նա ցի ֆի
զի կոս Մաքս Պ լան կի՝ 1946 թ. 
իր հու շագ րութ յուն նե րում ար
ված ար տա հայ տութ յու նը. 
« Սո վո րա բար գի տա կան նոր 
ճշմար տութ յուն նե րը հաղ թում 
են ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ 
դրանց հա կա ռա կորդ նե րին 
հա մո զում են, և ն րանք ըն դու
նում են ի րենց սխալ լի նե լը, այլ 
հիմ ա կա նում այն պատ ճա ռով, 
որ այդ հա կա ռա կորդ ներն աս
տի ճա նա բար մա հա նում են, և 
նոր սե րուն դը միան գա մից է 
յու րաց նում ճշմար տութ յու նը»: 
Ա մե րի կա ցի տնտե սա գետ Պիեր 
Ա զու լէն և հա մա հե ղի նակ նե րը 
հրա պա րա կել են հոդ ված, ո րը 
հաս տա տում է փոր ձա ռա կան 
այդ թե զը: Հե տա զո տող նե րը 

հետ ևել են տաս նամ յակ նե րի 
ըն թաց քում կեն սա բա նութ յան 
և բժշ կութ յան հա զա րա վոր 
խնդիր նե րին վե րա բե րող հոդ
ված նե րի հրա պա րակ մա նը: 
Պարզ վել է, որ տվյալ բնա գա
վա ռի խո շոր հե ղի նա կութ յան 
մահ վա նից հե տո հան գուց յա

լի հետ չհա մա գոր ծակ ցած նոր 
հե ղի նակ նե րի հրա պա րա կում
նե րի ակ տի վութ յունն ա ճում է 
8,6 %ով: Հենց նրանք են ա ռաջ 
քա շում նոր գա ղա փար ներ, 
ո րոնք նախ կի նում ճնշվում էին 
հե ղի նա կութ յան ու ժով:

վան դութ յուն նե րի զար գաց ման 
հա մար ա զատ պա շար ներ չեն 
մում:

Բժշ կութ յա նը հայտ նի են նաև 
հի վան դութ յուն նե րի «մրցակ  

 ցա յին» այլ փոխ հա րա բե րութ
յուն ներ: Օ րի նակ՝ ռևմա տիկ 
հո տա բոր բը (արտ րիտ) պաշտ
պա նում է հո գե կան հի վան
դութ յուն նե րից:



¹1. 2021  |   ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø58
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ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Է կո կենտ րո նի սննդի ռիս կե
րի գնա հատ ման կենտ րո նի ղե կա վար, 
սննդա գի տութ յան դոկ տոր (Ի տա լիա)

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ սննդա գի տութ յուն և ս նու ցում, 
սննդի անվ տան գութ յուն, ռիս կի գնա
հա տում, է կո թու նա բա նութ յուն

ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Է կո կենտ րո նի սննդի ռիս կե րի 
գնա հատ ման կենտ րո նի փոր ձա գի տա
կան խմբի ղե կա վար, տեխ նի կա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ սննդա գի տութ յուն, պա րե
նամ թեր քի տեխ նո լո գիա  ներ, սննդի 
անվ տան գութ յուն, ֆունկ ցիո նալ սննդի 
ար տադ րութ յուն 

º րկ րի ազ գա յին ան 
վ տան գութ յան կա
ր ևոր բա ղադ րիչ

նե րից մե կը պա րե նա յին անվ
տան գութ յան ա պա հո վումն է: 
Այն ուղղ ված է ազ գաբ նակ
չութ յան յու րա քանչ յուր ան
դա մի, այդ թվում՝ ա ռա վել 
խո ցե լի խմբե րի հա մար հա
սա նե լի, բա վա րար քա նա կութ
յամբ, ո րակ յալ, անվ տանգ և 
լիար ժեք պա րե նով ա պա հով
մա նը: 2020 թվա կա նի հու լի

սի 10ին հրա պա րակ վել է ՀՀ 
ազ գա յին անվ տան գութ յան 
նոր ռազ մա վա րութ յու նը, ո րի 
7.20րդ կե տով սահ ման ված 
է, որ պե տութ յու նը գոր ծուն 
քայ լեր է ձեռ նար կե լու բնակ
չութ յան բո լոր խմբե րի հա մար 
ա ռող ջա պա հա կան նոր մե րին 
հա մա պա տաս խա նող, բազ
մա զա նեց ված սննդամ թեր քի 
ֆի զի կա կան ու տնտե սա կան 
մատ չե լիութ յունն ա պա հո վե լու 
ուղ ղութ յամբ: 

Ազ գա յին պա րե նա յին անվ
տան գութ յան գնա հատ ման հա
մար հիմք են ըն դուն վում ե րեք 
կար ևոր բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք 
ներ կա յաց ված են նկ. 1ում: Յու
րա քանչ յուր երկ րի պա րե նա յին 
անվ տան գութ յու նը հա մար վում 
է ա պա հով ված, ե թե տնտե
սութ յան առ կա մա կար դա կը 
ե րաշ խա վո րում է բնակ չութ
յան հա մար ա ռող ջա պա հա կան 
նոր մե րին հա մա պա տաս խա նող 
սննդամ թեր քի ֆի զի կա կան ու 
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տնտե սա կան մատ չե լիութ յու
նը, հա սա նե լիութ յու նը, ո րա կը 
և  անվ տան գութ յու նը: 

Պա րե նա յին անվ տան գութ
յան ա պա հով ման բնու թագր
ման հիմ ա կան ցու ցա նիշ նե րից 
է պա րե նամ թեր քի ինք նա բա
վութ յան մա կար դա կը, ո րը ցույց 
է տա լիս երկ րում տվյալ ապ
րան քի նկատ մամբ պա հան ջար
կի բա վա րար ման աս տի ճա նը 
սե փա կան մի ջոց նե րի հաշ վին: 
Ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան մի 

շարք պա րե նա յին ապ րանք նե
րի ինք նա բա վութ յան մա կար
դա կի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը 
ներ կա յաց ված են նկ. 2ում: 

ՀՀ ազ գա յին պա րե նա յին 
հաշ վեկշ ռի 2019 թվա կա նի 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ

ում ինք նա բա վութ յան բարձր 
մա կար դակ ա պա հով վել է 
պտուղբան ջա րե ղե նի, այդ 
թվում՝ կար տո ֆի լի (101,1%) 
և խա ղո ղի (103,6%), ինչ պես 
նաև ձվի (100%), ոչ խա րի և  այ
ծի մսի (113,8%) հա մար: Մի ջի

Ն կար 1. Պա րե նա յին անվ տան գութ յան 
ա պահով ման բա ղադ րիչ նե րը

Ն կար 2. Ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան պա րե նա յին ապ րանք նե րի 
ինք նա բա վութ յան աս տի ճա նը
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նից բարձր ինք նա բա վութ յան 
ցու ցա նիշ է գրանց վել կա թի 
(84,3%), տա վա րի (90,4%) և խո
զի մսի (55,5%) հա մար: Պետք 
է նշել, որ ցո րե նի (25,9%), հա
տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե
րի (38,2%), թռչնի մսի (21,7%) և 
բու սա կան յու ղի (1,5%) հա մար 
ինք նա բա վութ յան ցու ցա նի շը 
բա վա կա ն ցածր է:

Պա րե նի հա մաշ խար հա յին 
ծրագ րի (ՊՀԾ) հրա տա րա կած 
զե կույ ցի հա մա ձայն` ՀՀում 
պա րե նա յին ա նա պա հո վութ
յու նը սեր տո րեն կապ ված է 
բնակ չութ յան աղ քա տութ յան 
մա կար դա կի հետ, քա նի որ 
աղ քա տութ յան գծից ցածր գո
տում գտնվող բնակ չութ յունն 
ա ռա վել ա նա պա հով է: 2019 թ. 
դրութ յամբ, ծայ րա հեղ աղ քա
տութ յան գի ծը 23763 դրամ է, 
իսկ աղ քա տութ յան ընդ հա նուր 
գի ծը՝ 53043 դրա մը: 2019 թ. 
ծայ րա հեղ աղ քա տութ յան ցու
ցա նի շը (1,4%) 2018 թ. հա մե մատ 
ա վե լա ցել է 0.4%ով: Ն շենք, որ 
ըստ Վի ճա կագ րա կան կո մի տեի 
2019 թ. տվյալ նե րի (գծան կար 
1)՝ ՀՀում աղ քատ է բնակ չութ
յան 26,4%ը, ո րը 2,9%ով գե
րա զան ցում է 2018 թ. գրանց

ված նույն ցու ցա նի շը: Մինչ դեռ 
պետք է նշել, որ 20082018 թթ. 
ըն թաց քում երկ րում աղ քա
տութ յան մա կար դա կը նվա զել 
էր` 27,6%ից մինչև 23,5%:

Աղ քա տութ յան մա կար դա
կի ա մե նա բարձր ցու ցա նի
շը գրանց վել է Ա րա գա ծոտ նի 
մար զում (հան րա պե տա կան 
մի ջի նից 1,9 ան գամ բարձր), 
իսկ ա մե նա ցած րը՝ Ս յու նի քի 
մար զում (հան րա պե տա կան 
մի ջի նից 2,18 ան գամ ցածր): 
Ծայ րա հեղ աղ քա տութ յան՝ հան
րա պե տա կան մի ջի նից բարձր 
ցու ցա նիշ ներ են գրանց վել 
Ա րա գա ծոտ նի (7,7%), Գե ղար

քու նի քի (3,4%), Շի րա կի (1,7%) 
և Լո ռու (1,5%) մար զե րում (գծ. 1): 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ՀՀում 
քա ղա քա յին և գ յու ղա կան հա
մայնք նե րը բնու թագր վում են 
կեն սա պայ ման նե րի, այդ թվում՝ 
ե կա մուտ նե րի նշա նա կա լի 
տար բե րութ յամբ, որն էլ հան
գեց րել է հա մայնք նե րի սո ցիալ
տնտե սա կան ցու ցա նիշ նե րի 
զգա լի ան հա վա սա րութ յան: Սո
վո րա բար, մայ րա քա ղաք Եր ևա
նից դուրս գտնվող քա ղա քա յին 
և գ յու ղա կան բնա կա վայ րերն 
ա վե լի խո ցե լի են: Գ յու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում աղ քա տութ
յան մի ջին մա կար դակն ա վե լի 
բարձր է՝ ի տար բե րութ յուն քա
ղա քա յին բնա կա վայ րե րի (գծ. 
1): Ընդ ո րում, աղ քա տութ յան 
մա կար դակն ա վե լի բարձր է 
այն տնա յին տնտե սութ յուն նե րի 
հա մար, ո րոնք զուրկ են հո ղից 
կամ ու նեն փոքր հո ղակ տոր, 
սա կայն ո ռոգ ման սահ մա նա
փակ հնա րա վո րութ յուն, չու նեն 
հա սա նե լիութ յուն գյու ղատն
տե սա կան սար քա վո րում ե րին 
կամ ար տադ րա կան օբ յեկտ նե
րին:

Ան կա խութ յան տա րի նե րից 
ի վեր և´ քա ղա քա յին, և´ գյուԳ ծան կար 1. Աղ քա տութ յան մա կար դակն ըստ բնա կա վայ րե րի (2019 թ.)
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ղա կան հա մայնք նե րի տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րը բախ վել են 
պա րե նա յին ա նա պա հո վութ
յան խնդրին: Պետք է նշել, որ 
վեր ջին տաս նամ յա կում պա րե
նա յին ա պա հո վութ յան վի ճա կը 
բա րե լավ վել է: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, « Հա յաս տա նի պա րե նա յին 
ա պա հո վութ յան, խո ցե լիու թյան 
և ս նուց ման ամ բող ջա կան վեր
լու ծութ յու նը» (ՊԱԽՍԱՎ) ցույց 
է տվել, որ տնա յին տնտե սութ
յուն նե րի պա րե նա յին ա նա պա
հո վութ յու նը շա րու նա կում է 
բարձր մալ՝ 16%:

Պա րե նա յին ա պա հո վութ յան 
կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե
կը՝ պա րե նի մատ չե լիութ յու նը, 
մե ծա պես կախ ված է տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի կեն սա պայ
ման նե րից: Պա րե նի մատ չե
լիութ յու նը բնու թագր վում է 
փաս տա ցի սպառ ված սննդա
մթեր քի ծա վալ նե րով, տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի կա տա րած 
ծախ սե րի ծա վա լով և կա ռուց
ված քով: Ըստ Վի ճա կագ րա կան 
կո մի տեի ներ կա յաց րած վեր ջին 
տվյալ նե րի՝ գնված սննդա
մթեր քի ձեռք բեր ման նպա տա
կով տնա յին տնտե սութ յան մեկ 
շնչի հաշ վով կա տա րած մի ջին 
ամ սա կան ծախ սե րը կազ մում 
են 16098 դրամ, որն ընդ հա նուր 
սպա ռո ղա կան ծախ սե րի 34%ն  
է: 2019 թ. վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, 
որ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե
րում սննդամ թեր քի (նե րառ
յալ ալ կո հո լա յին խմիչ քի) վրա 
կա տար ված ծախ սե րը տնա յին 
տնտե սութ յան մեկ շնչի հաշ վով 
կազ մում են 21325 դրամ, իսկ 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում՝ 
16226 դրամ: Ն շենք, որ 2018 թ. 
հա մե մատ՝ 2019 թ. գնված 
սննդամ թեր քի ձեռք բեր ման մի
ջին ամ սա կան ծախ սերն ա վե
լա ցել են (10,1%ով), ո րը կա

րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
սպա ռո ղա կան գնե րի ին դեք սի 
մե ծաց մամբ: 

Պա րե նա յին ա նա պա հո վութ
յուն ու նե ցող շատ մար դիկ աղ
քատ են, հետ ևա բար՝ նրանք 
հակ ված են սննդամ թերք գնել` 
կենտ րո նա նա լով քա նա կի, այլ 
ոչ թե ո րա կի վրա: Սո վո րա
բար սա հան գեց նում է պա
կաս սննդա րար սննդամ թեր քի 
սպառ ման: Բ նակ չութ յան ա մե
նաաղ քատ խմբի սննդա կար գը 
հիմ ա կա նում պա րու նա կում 
է ալ րա յին հեն քով մթերք ներ 
(հա ցամ թերք) և կար տո ֆիլ, իսկ 
ա մե նա հա րուստ 20%ի սննդա
կար գը` 2 ան գամ ա վե լի շատ 
մրգեր, 1,9 ան գամ ա վե լի շատ 
միս, ձուկ և ձու: Բ նակ չութ յան 
ա մե նաա պա հով 20%ը մի ջին 
հաշվով պա րե նա յին է ներ գիա
յի եր կու ան գա մից ա վելի սպա
ռում ու նի, քան ա մե նաաղ քատ 
20%ը: 

Սո վո րա բար քա ղա քա յին 
տնա յին տնտե սութ յուն ներն 
ա վե լի հա ճախ են միս, թռչնա
միս և ձուկ սպա ռում, քան գյու

Ն կար 3. Սնն դամ թեր քի սպա ռու մը մեկ շնչի հաշ վով (գրամ/օր) ըստ ՀՀ ազ գա յին 
պա րե նա յին հաշ վեկշ ռի (2019 թ.)

ղա կան տնա յին տնտե սութ յուն
նե րը: Վեր ջին ներս էլ ա վե լի 
շատ են կաթ նամ թերք, ձու, հա
տի կե ղեն և թարմ բան ջա րե ղեն 
օգ տա գոր ծում: ՀՀ բնակ չութ յան 
սննդա կար գի հա մար նկատ վում 
են նաև տա րա ծաշր ջա նա յին 
տար բեր ա ռանձ նա հատ կութ
յուն ներ: Օ րի նակ՝ Շի րա կի, Լու
ռու և Տա վու շի մար զե րում հա
ցը, մի սը, ձուն, թռչնա մի սը և 
կաթ նամ թեր քը մի ջի նից ա վե լի 
քիչ են սպառ վում: Սա կայն այս 
մար զե րում կար տո ֆի լի, մրգե
րի, բան ջա րե ղե նի և հա տի կե
ղե նի սպա ռու մը մի ջի նից բարձր 
է: Խո ցե լի տնա յին տնտե սութ
յուն նե րի սննդա կար գը գլխա
վո րա պես նե րա ռում է ի րենց 
ար տադ րած բու սա կան ծա գում 
ու նե ցող մթերք ներ, կաթ և կաթ
նամ թերք:

Տնա յին տնտե սութ յան մեկ 
շնչի հաշ վով սննդամ թեր քի 
օ րա կան սպառ ման վե րա բեր յալ 
տվյալ նե րը (գրամ/օր), հա մա
ձայն ՀՀ ազ գա յին պա րե նա յին 
հաշ վեկշ ռի, ներ կա յաց ված են 
նկ. 3ում:
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Ս պառ ման մեծ մաս նա բա ժին 
ու նե ցող ա ռա ջին ե րեք մթերք
ներն են՝ 
• կա թը, նե րառ յալ թարմ կա

թը, ինչ պես նաև կա րա
գի, կա թի փո շու, մա ծու նի, 
թթվա սե րի, կաթ նա շո ռի, 
պան րի, պաղ պա ղա կի և  այլ 
կաթ նամ թեր քի տվյալ նե րը՝ 
վե րա ծած թարմ կա թի,

• բան ջա րե ղե նը, նե րառ յալ 
թարմ, ինչ պես նաև չո րաց
ված և պա հա ծո յաց ված բան
ջա րե ղե նի (բո լոր տե սակ նե
րի կա ղամբ, վա րունգ, լո լիկ, 
սե ղա նի ճակն դեղ, գլուխ 
սոխ, սխտոր և  այլն), տո մա
տի հյու թի տվյալ նե րը՝ վե րա

ծած թարմ բան ջա րե ղե նի,
• ցո րե նը, նե րառ յալ ցո րե նի, 

ինչ պես նաև ցո րե նի ալ ու րի, 
մա կա րո նե ղե նի, է թի լա յին 
սպիր տի, թխված քաբ լիթ նե
րի, հա ցի և  այլ հա ցամ թեր
քի, օ ղու տվյալ նե րը՝ վե րա
ծած ցո րե նի: 
Վեր ջին տաս նամ յա կի ըն

թաց քում մի շարք մթերք նե րի 
սպառ ման ծա վալ նե րը փո փոխ
վել են: Սա կայն պետք է նշել, 
որ այդ փո փո խութ յուն նե րը թի
րա խա վոր ված չեն ե ղել սննդա
կար գի բա զ մա զա նութ յան ա պա
հով ման վրա: Սնն դա կար գում 
գե րակ շիռ մաս նա բա ժին ու նեն 
ած խաջ րե րով հա րուստ մթերք

նե րը, իսկ միկ րո տար րե րով հա
րուստ մթերք նե րի սպառ ման 
մաս նա բա ժի նը փոքր է: Գծ. 
2ում և 3ում ներ կա յաց ված 
են ընդ հա նուր բնակ չութ յան և 
խո ցե լի տնա յին տնտե սութ յու
նե րի մաս նա բա ժին նե րը, ո րոնց 
սննդա կար գի 70%ից ա վե լին 
բա ժին է ընկ նում հա ցամ թեր քին 
և կար տո ֆի լին: 

Ազ գաբ նակ չութ յան 12%ի 
սննդա կար գի 70%ից ա վե լին 
բա ժին է ընկ նում հա ցամ թեր քին 
և կար տո ֆի լին: Ի հա մե մատ այս 
տվյա լի՝ ա վե լի վատ ցու ցա նիշ է 
ստաց վել Ա րա գա ծոտ նի (47,7%), 
Լո ռու (26,4%), Ա րա րա տի (18,2%) 
և Կո տայ քի (15%) մար զե րի հա
մար: Մ տա հո գիչ արդ յունք ներ են 
գրանց վել նաև խո ցե լի տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի հա մար (գծ. 
3): Ընդ հա նուր առ մամբ, գյու
ղա կան բնա կա վայ րե րում կար
տո ֆիլ և հա ցամ թերք սպա ռող 
բնակ չութ յան մաս նա բա ժի նը 
(17%) քա ղա քա յին բնա կա վայ րե
րի բնակ չութ յան մաս նա բաժ նի 
հա մե մատ (8,7%) ա վե լի մեծ է:

Բ նակ չութ յան օգ տա գոր ծած 
պա րե նի քա նա կը բնու թագր
վում է մեկ շնչի հաշ վով օ րա կան 
ստա ցած է ներ գիա յով (Աղ ու սակ 
1): Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յան՝ Սնն դամ թեր քի անվ
տան գութ յան մա սին տեխ նի
կա կան կա նո նա կար գով ա ռա
ջարկ վող օ րա կան սպառ ված 
սննդամ թեր քի է ներ գիա կան 
ար ժե քը 2500 կկալ է: Ն կա տենք, 
որ տար բեր բնա կա վայ րե րի, ինչ
պես նաև խո ցե լի տնա յին տնտե
սութ յուն նե րի հա մար գրաց ված 
տվյալ նե րը ( Վի ճա կագ րա կան 
կո մի տե, 2019 թ.) 2500 կկալից 
ցածր են:

 Պետք է նշել, որ սննդա կար
գը բնու թագր վում է ոչ միայն 
սպառ ված մթեր քի է ներ գիա
կան ար ժե քով, այլ նաև ըն դուն
վող սննդան յու թե րի հա վա սա

Գծանկար 2.  
Բնակչության մասնաբաժինը, որոնց սննդակարգի 70 %ից ավելին բաժին է 

ընկնում հացամթերքին և կարտոֆիլին (2019 թ.):

Գծանկար 3.  
Խոցելի տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը, որոնց սննդակարգի 70 %ից 

ավելին բաժին է ընկնում հացամթերքին և կարտոֆիլին (2019 թ.):
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րակշ ռութ յամբ: Վեր ջին ներս 
սննդամ թեր քի է ներ գիա կան և 
կեն սա բա նա կան ար ժեք նե րը 
կազ մող բա ղադ րիչ ներն են, 
ո րոնք, մար դու օր գա նիզ մում 
քայ քայ վե լով, ա ռա ջաց նում 
են է ներ գիա (սպի տա կուց
ներ, ճար պեր և  ած խաջ րեր), 
կամ է ներ գիա չեն ա ռա ջաց
նում, սա կայն մաս նակ ցում և 
կար գա վո րում են օր գա նիզ
մի նյու թա փո խա նա կութ յու նը 
(օ րի նակ՝ վի տա մին ներ, հան
քա յին ա ղեր, այդ թվում` միկ
րո տար րեր): Սնն դան յու թե րի 
ան հա վա սա րակ շութ յու նը կա
րող է հան գեց նել հան րա յին 
ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րի 
ա ռա ջաց մա ն: Հետ ևա բար՝ երկ
րում կար ևոր վում են ոչ միան 
ազ գաբ նակ չութ յան պա րե նա
յին ա պա հո վութ յան, այլ նաև՝ 
թերսն վա ծութ յան կար գա վի ճա
կի ցու ցա նիշ նե րը: 

2015 թվա կա նին Հա յաս
տա նի ժո ղովր դագ րութ յան և  
ա ռող ջութ յան հար ցե րի հե տա
զո տութ յան (ՀԺԱՀ) տվյալ նե րը 
ցույց են տվել, որ թերսն վա
ծութ յան վի ճակն ա ռանձ նա պես 
մտա հո գիչ է Շի րա կի, Լո ռու, 
Տա վու շի մար զե րում և Եր ևա
նում։ Մինչև հինգ տա րե կան 
ե րե խա նե րի շրջա նում թե րա
ճութ յունն ա ռա վել տա րած ված 
է Շի րա կում, Ա րա գա ծոտ նում, 
Ա րա րա տում և Ս յու նի քում, իսկ 
նույն տա րի քա յին խմբի շրջա
նում գեր քա շութ յունն ա ռա վել 
տա րած ված է Ա րա րա տում, Շի
րա կում և Վա յոց Ձո րում։ Գե
ղար քու նի քի և Լո ռու մար զե
րում, ինչ պես նաև գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում ար ձա նագր
վել է հինգ տա րե կան ե րե խա
նե րի և վե րար տադ րո ղա կան 
տա րի քի կա նանց շրջա նում 
սա կա վար յու նութ յան մեծ տա
րած վա ծութ յուն։

Անդ րա դառ նա լով վե րը 
նշված հիմ ախն դիր նե րին՝ կա 
րող ենք նշել, որ ՀՀում պա րե 
նա յին ա պա հո վութ յան ծրագ
րերն ա ռա վե լա պես կենտ րո
նա ցած են սննդի առ կա յութ յան 
վրա՝ շեշ տադ րե լով գյու ղատն
տե սա կան ար տադ րութ յան և  
ինք նա բա վութ յան մա կար դա
կի ա ճը: Սա կայն սննդա կար գի 
բազ մա զա նութ յան, կա լո րիա նե
րի աղբ յուր նե րի, սննդան յու թե րի 
կեն սա մատ չե լիութ յան, ինչ պես 
նաև ազ գաբ նակ չութ յան սնման 
կար գա վի ճա կի գնա հատ ման 
հիմ ա հար ցե րը շա րու նա կում են 
մալ որ պես հիմ ա կան բաց թո
ղում եր: 

2020 թվա կա նից սկսած՝ ՀՀ 
ԳԱԱ Է կո լո գա նոոս ֆե րա յին հե    

տազո տութ յուն նե րի սննդի շղթա 
  յի ռիս կե րի գնա հատ ման տե 
ղե կատ վա կան վեր լու ծա կան 
կենտ  րոնն ի րա կա նաց նում է 
« Պա րե նա յին անվ տան գութ յան 
և սնն դան յու թե րի գնա հատ ման 
գի տա մե թո դա կան» թե մա յով 
ծրա գի րը, որն ուղղ ված է ՀՀ
ում սննդա գի տա կան հե տա զո
տութ յուն նե րի կա րո ղութ յուն նե րի 
հզո րաց մա նը՝ ազ գաբ նակ չութ
յան կող մից սննդան յու թե րի ըն
դուն ման և սն ման կար գա վի ճա
կի գնա հատ ման հա մար:

Աշ խա տանքն ի րա կա նաց
վել է ՀՀ ԳՊԿ ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յամբ՝ 20TTCG4A001 
ծած կագ րով գի տա կան թե մա յի 
շրջա նակ նե րում:

Բնակավայրեր Օրական միջին, կկալ

Լոռի 2039

Սյունիք 2000

Վայոց ձոր 1955

Տավուշ 1938

Գեղարքունիք 1890

Կոտայք 1847

Արարատ 1687

Արագածոտն 1672

Արմավիր 1594

Շիրակ 1563

Երևան 1812

Հանրապետական միջին 1800

Քաղաք 1823

Գյուղ 1764

Խոցելի տնային տնտեսություններ

Կնոջ գլխավորությամբ 1824

Կենսաթոշակառուներով 1764

Գործազուրկի գլխավորությամբ 1698

06 տարեկան երեխաներ ունեցող 1523

Բազմանդամ (6 և ավելի) 1495

3 և ավելի երեխաներ (04տ) ունեցող 1461

Աղյուսակ 1. 
Մեկ շնչի հաշվով օրական սպառված սննդամթերքի էներգիական արժեքը 
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500 նո րա ծին նե րից մո տա վո րա պես մե կը 
ծնվում է ձեռ քի վեց մա տնե րով: Գեր մա նա
ցի, անգ լիա ցի և շ վեյ ցա րա ցի գիտ նա կան
նե րի խմբի պնդմամբ, սա ոչ թե թե րութ
յուն է, այլ ա ռա վե լութ յուն: Պարզ վել է, որ 
«ա վե լորդ» մա տը շարժ վում է մյուս նե րից 
ան կախ, և դ րա տե րը կա րող է կա տա րել 
այն պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնց հա մար 
սո վո րա բար պա հանջ վում է եր կու ձեռք: Իսկ 
շեր տագ րու մը ցույց է տվել, որ այդ մարդ
կանց ու ղե ղում առ կա է հա տուկ գո տի, ո րը 
կա ռա վա րում է վե ցե րորդ մա տը: Ճիշտ է, 
դեռևս ու սում ա սիր վել է ըն դա մե նը եր կու 
անձ, ո րը բա վա կան չէ լուրջ հետ ևութ յուն
ներ ա նե լու հա մար:
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Գեր մա նիա յի Դորտ մունդ 
քա ղա քի հա մալ սա րա նի կեն
սա բան նե րը հե ռաց րել են ծխա
խո տի գե նո մի վեց գե նե տի կա
կան հա ջոր դա կա նութ յուն ներ, 
ո րոնք կո դա վո րում են նի կո
տի նի սին թե զը: Չո րաց նե լուց 
հե տո ստաց ված ծխա խո տի 1 
գրա մում հայտ նաբ վեր վել է ըն
դա մե նը 0,04 մի լիգ րամ նի կո
տին՝ 16 մի լիգ րա մի փո խա րեն: 
Ճիշտ է, դեռևս պարզ չէ՝ մո լի 
ծխող նե րը կհա վա նե՞ն արդ յոք 
ա ռանց նի կո տի նի ծխա խո տը: 
Չէ՞ որ նի կո տի նը խթա նում է 
ու ղե ղում լավ տրա մադ րութ
յուն ա ռա ջաց նող դո ֆա մի նի 
ար տադ րութ յու նը, ո րի հա մար 
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էլ օգ տա գոր ծում են ծխա խո
տը: Եվս մի կաս կած՝ ծա գում
նա բան նե րը հե ռաց րել են նի
կո տի նը, բայց ծխա խո տի ծու խը 

պա րու նա կում է նաև շուրջ 220 
թու նա վոր միա ցութ յուն ներ, 
ո րոն ցից 90ը քաղց կե ղա ծին 
են:
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