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2 §Ê²ÈÆ¦ Î²Ø §Ô²ÈÆ¦ ´²èÆ Ì²¶àôØÀª
  Î²äì²Ì Ð²ÚÎ²Î²Ü ¶àð¶ºðÆ Ðºî:
 Æð²Ü²Ð²Ú ¶àð¶²¶àðÌàôÂÚàôÜ (XVII--˜XX ¹¹.)
 ԱՎՈ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հոդվածը նվիրված է §խալի¦ կամ §ղալի¦ բառերի ստու գա բա
նությանը և XVIIXX դդ. իրանահայ գորգագործության պատ մությանը։

10 øÚàôðàôÎ---¸²ð²ÚÆ ÐºðàêÀ. ¶ºÜºð²È  
 ì²êÆÈ ´ºÐ´àÆÂàì 
 ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

Հոդվածը նվիրված է գեներալ Վասիլ Բեհբութովի կյանքին և 
գործունեությանը։

20 Øºð ºð²Êî²ìàðÜºðÀ. Ø²Î²ð ºäÆêÎàäàê 
 ´²ðÊàô¸²ðÚ²Üò  (1832--˜1906): 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ

Հոդվածը նվիրված է տեղագիրճանապարհորդ, պատմաբան, 
ազգագրագետ, բանասեր, մանկավարժ, գրող Մակար (Գևորգ) 
եպիսկոպոս Բարխուդարյանցի կյանքին և գիտական ավանդին։

26 ¸²ÜÆºÈ ì²ðàÆÄ²ÜÆ Ä²è²Ü¶ÜºðÀ
ՍԵՅՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Գրականագետ Սեյրան Գրիգորյանն անդրադարձել է Դանիել 
Վարուժանի՝ աշխարհով մեկ սփռված ժառանգներին:

Լրատվական գործունեություն 
իրականացնող` ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն
Նախագահ`  Ռ. Մարտիրոսյան
Պետական գրանցման 
վկայականի համարը`  03Ա055313
Տրված`   28.06.2002 թ.

Գլխավոր խմբագիր` Կիրակոսյան Ա. 
Գլխավոր խմբագրի 
տեղակալ`  Սուվարյան Յու.
Բաժինների խմբագիրներ` Պապոյան Ա., ¸անագուլ յան Գ.
  Խառատյան Ա.
Գործադիր տնօրեն` Սարգսյան Ա.
Պատասխանատու 
քարտուղարի 
պաշտոնակատար` Վարդանյան Ն. 
Տեխնիկական 
խմբագիր`  Կիրակոսյան Ա.
Համակարգչային 
օպերատոր`  Ամիրխանյան Լ.
¸իզայներ`  Օհանջանյան Ա.
Թարգմանիչ`  Սարգսյան Մ.
Համարի 
պատասխանատու` Կիրակոսյան Ա.  
Ստորագրված է 
տպագրության` 24.05.2021
§Գիտության աշխարհում¦-ի խմբագրական 
խորհրդի կազմը`

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., 
Այվազյան Ս. (Ռ¸), Գալստյան Հ., Եսայան Ս. (ԱՄՆ), 
Թավադյան Լ., Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ.,  
Հարությունյան Ս., Հովհաննիսյան Լ., Ղազարյան Էդ.  
(հիմնադիր խմբագիր), Ղազարյան Հ., Մար տի-
րոս   յան Բ. (Ռ¸), Մելքոնյան Ա., Ներսիսյան Ա.,  
Շու քուրյան Ս., Ջրբաշյան Ռ., Սիմոնյան Ա., Վարդանյան Ե.

Êմբագրության հաëó»ն՝

Մարշալ Բաղրամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք, 9-րդ հարկ,
Հեռ.՝ +374 60 62 35 99, ýաքս՝ +374 10 56 80 68
e-mail: journal@sci.am

§Գիտության աշխարհում¦ գիտահանրամատչելի հան   -
դեսը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության ¨ ՀՀ ԳԱԱ նախա-
գահության որոշմամբ:

Տպաքանակը՝ 500 օրինակ
Ìավալը՝ 64 էջ
Գինը՝ պայմանագրային

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն խմբա-
գրու թյան գրավոր համաÓայնության դեպքում: 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պար -
տա դիր է: Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա կար-
ծիք է հեղինակների հետ: Խմբագրությունը պա տաս-
խանատվություն չի կրում գովազդային նյու թերի 
բո վան դակության համար:
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32 Ð²Ú²êî²ÜÆ ²¼¶²ÚÆÜ Ö²ðî²ð²¶Æî²Î²Ü 
 È²´àð²îàðÆ²Üºð 

ԱՄԱԼՅԱ ՄÊԻԹԱՐՅԱՆ

§Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատո
րիաներ¦ (ՀԱՃԼ) միավորումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխ
նիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ)  կառուցվածքային միավորներից 
մեկն է։ Այն հիմնվել է 2013 թ. և շուրջ 30 մասնագիտացված և 
ունիվերսալ ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորա տո րիա
ներից կազմված առաջավոր փորձարարական կենտրոն է: Կենտ
րոնն իր հստակ տեսլականով §պետությունմասնավոր հատված¦ 
համագործակցության հաջողված օրինակ է։ 

40 2020 Ã. îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ È²ì²¶àôÚÜ 
 î²êÜÚ²ÎÀ 

Պահպանելով նախորդ տարիների ավանդույթը՝ շարունա կում 
ենք ներկայացնել համաշխարհային տեխնոլոգիաների լավագույն 
տասնյակը (2020 թ.):

50 §øÆØÆ²� º¼ðàôÚÂÀ Ð²Ú Ø²îºÜ²¶ðàôÂÚ²Ü 
 Øºæ 

ԱՍԱՏՈՒՐ ՓԱՇԱՅԱՆ

Մեր լավագույն հեղինակներից մեկն այս անգամ ընթերցողի 
դատին է ներկայացրել հայ մա տենագիտության մեջ §քիմիա¦ 
եզրույթի կիրառության պատմությունը:

56 ÎºÜê²øÆØÆ²Ü Ä²è²Ü¶²Î²Ü  
 ÐÆì²Ü¸àôÂÚàôÜÜºðÆ ²è²æ²òàôØÀ 
 ´²ò²Ð²ÚîºÈàô ÞºØÆÜ

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Լ. Ե ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Մ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Բազմաթիվ ժառանգական հիվանդություններ պայմանա վոր
ված են ֆերմենտների, վիտամինների, հորմոնների և բջջում ըն
թացող նյութափոխանակության այլ կարգավորիչների ազդե ցու
թյան մեխանիզմների խանգարումներով, որոնց բացահայտմանն 
էլ նվիրված է սույն հոդվածը։
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§ Ղա լի» բառն Արե
վել  քում քաջ ծա
նոթ է բո լո րին, 

բայց ար մա տը շա տե րին ան
հայտ է: Պարս կե րե նով այդ 
բա ռը նույն հնչյու նով եր կու 
ձև  է գրվում 1ىلاغ, որ բա ռա ցի 
նշա նա կում է «թանկ, ար ժե
քա վոր» և, այդ պի սով, հաս
կա նում են թան կար ժեք գործ: 
Իսկ մյու սը այս պես է գրվում՝ 
 ո րը բա ռա ցի որ ևէ ,2ىلاق
ի մաստ չու նի, բայց գոր ծած
վում է գոր գի ի մաս տով:

« Ղա լի» ան վա նու մը կապ ված 
է Ղա լիղա լա կամ Կա լիղա լա 
( Կա րին բերդ) քա ղա քի հետ, 

թարգմանությունը՝ թանկ ար ىلاغ 1
ժեք, արտասանությունը՝ ղալի:

 ,թարգմանությունը՝ գորգ ىلاق 2
արտասանությունը՝ ղալի կամ խալի:

§Ê²ÈÆ¦ Î²Ø §Ô²ÈÆ¦ ´²èÆ 
Ì²¶àôØÀª Î²äì²Ì Ð²ÚÎ²Î²Ü 
¶àð¶ºðÆ Ðºî: 
Æð²Ü²Ð²Ú ¶àð¶²¶àðÌàôÂÚàôÜ (XVII--˜XX ¹¹.)

ԱՎՈ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Ազ գագ րա գետ,  ջու ղա յա գետ

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ պատ մութ յուն, ազ գագ րութ յուն

ո րին էլ վե րագր վում է գոր գի 
ծա գու մը կամ առն վազն վեր ջի
նիս հետ է կապ վում հայ կա կան 
մեծ հռչակ վա յե լող գոր գե րի 
ար տադ րութ յու նը: Կա րին քա
ղա քից ար տա հան ված գոր գերն 

ստա ցել էին « Կա րի նի» ան վա
նու մը, ո րը, մտնե լով օ տար լե
զու նե րի բա ռա պա շա րի մեջ և 
հնչ յու նա փոխ վե լով՝ սկսել է օգ
տա գործ վել «ղա լիխա լի» ան
վա նու մով:

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Պար սիկ պատ միչ Է մա դել
դին Քա թեբ Էս ֆա հա նին դեռ 
1170 թվա կա նին այս պես է 
գրում իր « Սել ջուկ նե րի պատ
մութ յուն» աշ խա տութ յան մեջ. 
« Ղա լիղա լան ( Կա րի նը) Հա
յաս տա նի Դիար բեր քիր կոչ վող 
շրջա նում է, ո րի գրա վու մը տե
ղի ու նե ցավ Մար վան Էբն Աբ
դուլ մա լե քի ձեռ քով, հիջ րի 813 
թվա կա նին»: Ի րան ցի մեկ այլ 
պատ միչ, դեռ 647 թվին վկա յում 
է, որ գոր գի ծա գու մը կապվում 
է հայերի, մաս նա վո րա պես Կա
րին քա ղա քի հետ, ո րի գոր գե
րը հնուց հռչակ ված էին ա մե
նուր: M. Moinը հաս տա տում է 
պատ միչ Է մա դել դին Քա թե բի 
տե սութ յու նը բա ռի ծագ ման 
մա սին՝ ներ կա յաց նե լով հան
րա գի տա րանում4: Փաս տը մնում 
է փաստ, որ մինչ 640 թ. Մի
ջին Ար ևել քի ա րա բա լե զու ժո
ղո վուր դը գոր գի հա մար որ ևէ 
բառ չի ու նե ցել, ծա նոթ չլի նե լով 
այդ մշա կույ թին:

3 Իմա՛ 647 թ.: 
4  M.Moin, A Persian Dictionary, vol. 

5, 1987, p. 1206: Նաև՝ «Մահնամէ 
Արթեշ», Իրան, 1962 թ., հ. 9, էջ 65:

ԻՐԱՆԱՀԱՅ 
ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(XVII-XX դդ.)

Ի րա նա հայ գոր գա գոր ծութ
յու նը կար ևոր դեր ու նե ցավ 
Ի րա նում գոր գա գոր ծութ յան 
զար  գաց ման մեջ: Շա հաբ աս
յան բռնա գաղ թի հետ ևան քով 
1603 թ. տե ղա հան ված հա յերը 
բնակ վե ցին Ի րա նի տար բեր 
շրջան նե րում, մաս նա վո րա
պես մայ րա քա ղաք Ս պա հա նում 
ու նրան կից Նոր Ջու ղա յում, 
նաև՝ Ս պա հա նին մոտ ու հե ռու 

շրջան նե րում, գա վառ նե րում ու 
քա ղաք նե րում: Հա յերն Ի րա նի 
բո լոր հա յաբ նակ կենտ րոն նե
րում շա րու նա կե ցին զբաղ վել 
ա վան դա կան ար հեստար
վեստ նե րով, ո ր բե րել էին մայր 
հայ րե նի քից, ու հենց դա դար
ձավ ե կամ տի աղբ յուր՝ օ տա րի 
հո ղում ապ րե լու և  ա րա րե լու 
հար յու րամ յակ ներ շա րու նակ:

Հայերի չորս տասն յա կից 
անց նող ար հեստար վեստ նե
րից5 գոր գա գոր ծութ յու նը, լայն 
մասշ տա բով կի րառ վեց ի րա նա
հայ գաղ թօ ջա խում՝ զար գաց
նե լով տե ղա կան գոր գա գոր
ծութ յու նը: XVIIXIX դա րե րում 
ազ գաբ նակ չութ յու նից դա տարկ
ված Հա յաս տա նը մշա կու թա յին 
մեծ կո րուստներ ու նե ցավ և  
ան կում ապ րեց, իսկ Ի րա նում 
նշված դա րե րը որ պես մշա կու
թա յին վե րել քի դա րաշր ջան ներ 
են ար ձա նագր վել, որն առնչ
վում է հայ ժո ղովր դի տե ղա
հան ման հետ: 

5 Ոս կեր չու թյուն, ար ծա թա գոր ծութ
յուն, գոր գա գոր ծու թյուն, զի նա գոր
ծու թյուն, պղնձա գոր ծութ յուն, մե տա
ղա գոր ծու թյուն, ապա կե գոր ծու թյուն, 
հա յե լա գոր ծու թյուն, փայ տամ շա կում, 
որմն ադ րութ  յուն, ճար տա րա պե տու
թյուն և այլն: Ան վա նումն ե րը վերց ված 
են Նոր Ջու ղա յի գե րեզ մա նա քա րե րից, 
որ տեղ կան նաև դրանք բնո րո շող 
պատ կե րա քան դակ ներ:

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սպահանի շրջանի հայ գորգագործներ, 1953 թ.
(Լուսանկարի հեղինակ՝ Ա. Հովհաննիսյան)

Սպահանի շրջանի հայ գորգագործներ, 1953 թ.
(Լուսանկարի հեղինակ՝ Ա. Հովհաննիսյան)
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§ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ¦ 
ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՐԵՒՈՐԱԳՈՒՅՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԸ

Լա զարյան հայտ նի տոհ
մի նա հա պետ խո ջա Ե ղիա
զարն իր ծախ սով կա ռու ցեց 
Նոր Ջու ղա յի Կու սա նաց վան
քը 1623 թվա կա նին6: Վան քում 
նվիր յալ հայ միանձ նու հի նե րը 
հիմն ե ցին օ րիոր դաց կրթա կան 
կենտ րոն, որ տեղ մա տաղ սերն
դին էին փո խան ցում ա վան դա
բար ի րենց հա սած նրբար վեստ 
ա սեղ նա գոր ծութ յու նը, ժանե 
կա գոր ծութ յու նը, զա ռա գոր
ծութ յու նը, գոր գա գոր ծութ յու
նը և  այլ ար հեստ ներ: Հա յե րի 
գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում 
ստեղծ վե ցին զար մա նահ րաշ 
նրբութ յամբ գործ վածք ներ, մաս
նա վո րա պես գոր գեր, ո րոնք առ 
այ սօր ի րա նա կան գոր գի ա մե
նա հար գի տե սակն են և հռ չակ
վել են « Սիահ փուշ» պարս կե րեն 
ա նու նով, ո րը թարգ ման վում է 
«Ս ևազ գեստ», ինչ պես պար սիկ
նե րը կո չում էին հայ միանձ
նու հի նե րին: Նշ ված գոր գե րը 
XVII–XVIII դա րե րում հայ վա
ճա ռա կան խո ջա ներն ար տա հա
նում էին ար տերկր յա շու կա ներ, 
մաս նա վո րա պես Եվ րո պա, որ
տեղ վա ճա ռում էին ար քու նիք
նե րում և մե ծա հա րուստ նե րին՝ 
բարձր գնով, քան զի Նոր Ջու
ղա յի մե տաքսե գոր գե րը ձեռք 
բե րել հնա րա վոր էր միայն նա
խա պես պատ վի րե լով7: Նշ ված 

6 Տէր Յովհանեանց Յ., Պատմութիւն 
Նոր Ջուղայու, 1980 թ., հ. Բ, էջ 242:

7 Ըստ Էռ նստ Հյոլց ե րի գեր մա նե րեն 
«Սպա հան» գրքի, 1863 թ., Շահ Աբ ա
սի և նրա հա ջորդ նե րի կա ռա վար ման 
ժա մա նա կաշր ջան նե րում Ս պա հա նում 
գործ վում էին լա վա գույն գոր գե րը և 
մի այն պատ վե րով, իսկ 1870 թվա կա
նի սովն առիթ հան դի սա ցավ Սպա հա
նի լա վա գույն հին գոր գե րը վա ճառ քի 
հան ելուն, որոնք գնե ցին եվ րո պա կան 
ըն կե րու թյուն նե րը և քա ղա քում ապ
րող եվ րո պա ցի նե րն ու ար տա հա նե
ցին Եվ րո պա: Աշ խա տու թյու նը թարգ

գոր գե րի նմուշ նե րից պահ պան
վում էին նաև Նոր Ջու ղա յի ե կե
ղե ցի նե րում, ո րոնք գործ վել էին 
խո ջա նե րի պատ վե րով8 ի րենց 
ծնող նե րի և  ըն տա նի քի հի շա
տա կը վառ պա հե լու նպա տա
կով: Այդ նմուշ նե րը պահ պան
վե ցին մինչ 1970 թվա կա նը, երբ 
տե ղի թե մա կան խոր հուր դը 
ո րո շում կա յաց րեց ե կե ղե ցի
նե րում պահ պան վող մաշ ված 
գոր գե րը փո խա րի նել նոր գոր
գե րով, իսկ հնա մաշ գոր գե րը 
վա ճա ռել: Հ րա վիր վեց Ի րա նի 
գոր գի լա վա գույն մաս նա գետ, 
վա ճա ռա կան Րաֆ ֆի Գաս պար
յա նը, կա տար վեց գնա հա տում և 
փո խա նա կում, իսկ հին գոր գե
րը՝ իբրև թան գա րա նա յին ցու
ցան մուշ ներ, ար տա հան վե ցին 
ԱՄՆ: Այդ տա րի նե րին, որ պես 
Սբ. Ա մե նափր կիչ վան քի թան
գա րա նի տնօ րեն, ես ան ձամբ 
եմ ա կա նա տես ե ղել այդ ան

ման վել է պարս կե րեն և տպագր վել 
Իրա նում 1976 թ., էջ 4344:

8 M.Moin, A Persian Dictionary, Vol. 6, 
1987, p. 1419, նշվում է, իբր, Սպա հա նը  
գոր գա գոր ծու թյան կա րև որ կենտ րոն 
չի հան դի սա ցել, բայց այն տեղ գործ
վել են ամե նա բարձր որա կի գոր գե րը՝ 
մի այն պատ վե րով, XVIIXVIII դա րե
րում:

ցու դար ձին:
Կան նաև շատ հայտ նի «Ար

մա նի բաֆ» գոր գեր, որ թարգ մա
նա բար նշա նա կում է « Հա յի գոր
ծած»: Ս րանք գործ վել են Ի րա նի 
բո լոր հա յաբ նակ բնա կա վայ րե
րում, ո րոնք հե տա գա յում դար
ձան Ի րա նի գոր գա գոր ծութ յան 
ճա նաչ ված կենտ րոն ներ. Ս պա
հան՝ 20 գյուղ, Չար մա հալ՝ 32 
գյուղ, Փե րիա՝ 33 գյուղ, Ա րաք՝ 
37 գյուղ, Հա մա դան Ղազ վին՝ 8 
գյուղ, Մա լա յեր, Քա զազ, Քա մա
րա՝ 17 գյուղ, Թեհ րան՝ 5 գյուղ, 
Սա րախս՝ 3 գյուղ, Ատր պա տա
կան՝ 130 գյուղ, Գի լան՝ 4 գյուղ9, 
Քա շան, Գոլ փա յե գան՝ 6 գյուղ և  
այլն: Հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի 
քա նա կի մեջ բե րու մը նպա տակ 
ու նի պատ կե րա ցում տա լու, թե 
քա նի գորգ կա րող էր գործ վել 
ժա մա նա կին՝ հա յե րի ձեռ քով:

9 Տէր Յով հա նե անց Յ., Պատմութիւն 
Նոր Ջու ղա յու, հ. Ա, Նոր Ջու ղա,  1980 
թ., էջ 38: Քա շա նի մոտ մի ավե րակ 
քա ղաք կա, որ կոչ վում է «Գյո շե
ղա մ», Սպա հա նի ծաղ կուն ժա մա նակ 
այս տե ղից ըն տիր, գե ղե ցիկ և բարձ
րո րակ գոր գեր էին բե րում, այս մեծ 
գոր գե րը գործվում էին լա վա գույն 
բրդից և ըստ պատ վե րի, և ոչինչ չէր 
խնայ վում գու նա զարդ ման և նրբա
գե ղու թյան հա մար:

Սպահանի շրջանի հայկական գորգ, XVII-XVIII դդ.
(Լուսանկարի հեղինակ՝ Ա. Հովհաննիսյան)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԳԵՐԻ 
ՏԵՍԱԿԱՆԻՆ, 

ԾԱԳՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ ԵՎ 
ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ 

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԻ10

1. «Այ գի» – բույ սե րի պատ կեր
նե րով այս գոր գե րը գործ
վել են Ի րա նի արև մուտ քում՝ 
սկսած XVII դա րից:

2. «Որ սոր դա կան» – կեն դա
նի ներ՝ թռչուն և  որ սոր դութ
յուն՝ սկսած XVII դա րից:

3. « Ծաղ կա ման» – կենտ րո
նում ծաղ կա ման և շուր ջը 
ծա ղիկ ներ՝ պարզ ու կո պիտ. 
գործ վել է Ի րա նի հյու սիս
արև մուտ քում, XVIII դար:

4. « Լե հա կան» –  ար ծաթզառ 
թե  լե րով գործ ված, մե տաքսե և 
բրդե հեն քե րով, XVIIXVIII դդ., 
նմու շը պահ վում է Վիկ տո
րիա յի և Ալ բեր տի թան գա
րա նում ( Լոն դոն):

5. « Միր» – տան ձաձև թ փեր, 
նշաձև նախ շե րով, XVIII դ., 
ղա ջա րա կան շրջան:

Բա óատ րութ յուն ն»ր գոր-
գա գոր ծութ յան կ»նտ րոն-

ն» րի մա ëին

1. Ի րա նի գոր գա գոր ծութ
յան կենտ րոն ներ դար ձան 
Ա րա քը և Սուլ թա նա բադն 
ու դրանց շրջա կա գյու ղե
րը: Այդ շրջա նի գոր գե րը 
կոչ վել են « Սա րուղ»՝ ա ռա
ջին կար գի գորգ, երկ րորդ 
կար գի գոր գե րը կոչ վել են 
« Մա հալ», իսկ եր րորդ կար
գի նը՝ « Մո շիր Ա բադ»: Կա 
նաև չոր րորդ կար գի գորգ, 

10 M. Moin, A Persian Dictionary, Vol. 2, 
1987, p. 2624:

ո րը կոչ վում է « Լի լիան», 
այս գոր գերն ա վե լի հաստ 
շեր տով էին, և գոր ծում էին 
հա յե րը: Նշ ված գոր գե րը 
գործ վում էին ըստ ստա
ցած պատ վեր նե րի՝ տար բեր 
նախ շե րով և գու նա զար դու
մով ու ար տա հան վում էին: 

2. « Ֆա րա հան» կոչ ված դա ջե
րը. մանր ձկներ՝ ո լոր ված 
տես քով, նաև բու սա կան 
պատկերներով, XVII դար:

3. Քա շան – գոր գա գոր ծութ
յան սկիզ բը Սե ֆե վի նե րի 
շրջան, XVII դար, մե տաք սե 
գոր գեր, ո րոնց հում քը Կաս
պից ծո վի շրջա նում էր: Մի 
ո րոշ ժա մա նակ ընդ հատ
ված գոր գա գոր ծութ յու նը 
վե րա կանգն վեց Ղա ջար նե րի 
հարս տութ յան օ րոք11: Օգ տա
գործ վող բրդե և բամ բա կե 
թե լե րը ներ մուծ վում էին 
Անգ լիա յից:

4. Ջո շե ղան գյուղ – Քա շա
նի մոտ, գոր գա գոր ծութ յան 
սկիզ բ, Ղա ջա րա կան շրջան, 
XVII դ., նախ շա զար դու մը՝ 
երկ րա չա փա կան:

5. Ս պա հան – գոր գա գոր ծութ
յան կար ևոր կենտ րոն չի 
հա մար վել, սա կայն, սկսած 
XVII դա րից այն տեղ գործ
վել են ա մե նա բարձ րո րակ և  
ա մե նա հար գի գոր գե րը:

6. Շի րազ – ղաշ ղա յի ցե ղախմ
բի վրան նե րում գոր ծած 
թույլ գոր գեր, շե ղանկ ուն, 
բաց դե ղիննարն ջագույն 
գու նա զար դու մով:

7. Հա մա դան և շր ջա կա գյու
ղեր – փոքր չա փի գոր գեր՝ 
գործ ված ուղ տի բրդից:

8. Սա նա – կար պե տա գոր ծութ

11 Տէր Հովհանեան Յ. Պատմութիւն 
Նոր Ջուղայու, հ. Ա, էջ 39:

յան դա ջվածքներ՝ ձկնաձև, 
բաց գույ ներ:

9. Քուր դիս տան – բր դե գոր
գեր. շատ չոր գործ վածք, 
ո րը ծա լե լուց կոտր վում է, 
նախ շե րը՝ թու րինջ և ձկ ներ, 
ո ճը՝ հիմն ա կա նում Քր ման
շա հի:

10. Խո րա սան, Մաշ հադ – բու
սա կան, թու րինջ, մեջ տե
ղում նաև կեն դա նի ներ: Իսկ 
շրջա կա գյու ղե րում՝ թուրք
մենական գոր գեր՝ մուգ 
գույ նե րով և  երկ րա չա փա
կան նախ շե րով, գործ ված
քը՝ կո պիտ ու հաստ:

11. Թավ րիզ – հ նուց հայտ նի 
գոր գա գոր ծութ յան կենտ
րոն, գործ վել են զա նա զան 
տե սա կների հար գի գոր գեր: 
Դա ջվածքնե րը երկ րա չա փա
կան, բու սա կան գույ նե րով 
ներկ ված: Գու րա վա նի գոր
գե րը հար գի էին ի րենց ո րա
կով: Շատ հար գի էին նաև 
Ղա րա դա ղի շրջա նի գոր գե
րը, ո րոնք լի նում են փոքր 
չա փե րի և նույն պես երկ րա
չա փա կան դա ջվածքնե րով: 
Սա րաբ  գոր գե րի հեն քե րը՝ 
բուրդ, գործ ված քը՝ ուղ տի 
բուրդ, դա ջվածքը՝ թու րինջ, 
կան նաև կրկնվող ե ռանկ
յու նի ներ: Ար դա բիլ (Արդ
վան) տար բեր գու նա գեղ 
դա ջ վածքներ, ֆո նը՝ բաց և 
մուգ սրճա գույն:

12. Մա լա յեր – նույն Սա րա բի 
գոր գե րի դա ջերով և գու
նա զար դումով:

13. Զան ջան – գոր գա գոր ծութ
յան սկիզբ ղա ջա րա կան 
շրջա նից, լի նում են փոքր 
չա փե րի, իսկ գույ նե րը՝ քի
միա կան և ցածր ո րա կի12:

12 Տես՝ ծանոթ. 9:
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«Ա նին ա վեր վեց, Հին Ջու
ղան հրկիզ վեց, մնա ցին սքան
չե լի խաչ քա րեր, ո րոնք էլ բար
բա րո սա բար ոչն չաց վե ցին: Այդ 
մշա կույ թի վեր ջին հետ քերն 
այ սօր դեռ պահ պան վում են 
Նոր Ջու ղա յում: Քա ղա քակր
թութ յու նը մեծ պա տաս խա
նատ վութ յուն է կրում մնա ցա ծը 
կոր ծա նու մից փրկե լու հա մար: 
Ա վո Հով հան նիս յանն այդ մշա
կույ թի ան խոնջ փրկա րար նե րից 
մեկն է»:

Դեռևս 2006 թ. ա կա դե
մի կոս Սեն Արև շատ յա նի այս 
բնու թագ րու մը հե տա գա տա
րի նե րին ևս շա րու նա կե ցին 
հաս տա տել ու նշել հայ պատ
մամ շա կու թա յին ժա ռան գութ
յան բազ մա թիվ այլ նվիր յալ ներ 
ու պա տաս խա նա տու ան ձինք, 
ով քեր ա կա նա տես ե ղան Ա վո 
Հով հան նիս յա նի ազ գա սի րութ
յան պատ կա ռե լի դրսևո րում
նե րին: Ն րա ա նունն ա վե լի ևս 
ծա նոթ դար ձավ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան մտա վո
րա կա նութ յա նը՝ սկսած 2003 
թվա կա նից, երբ նա ըն տա նի
քով տե ղա փոխ վեց Ի րա նից և 
հաս տատ վեց Հա յաս տա նում, 
չդա դա րե լով գոր ծել որ պես 
ազ գա յին մա սունք նե րի հա վա
քորդ ու նվի րա տու, հայ րե նա
սեր ու բա րե գործ քա ղա քա ցի: 
Մինչ այդ էլ, լի նե լով ազ գա յին 
ա վանդ նե րի նվիր յալ իր ծնող
նե րի ու նախ նի նե րի ար ժա նա
վոր զա վա կը, դեռևս Ի րա նում 

ապ րած տա րի նե րին նա գոր
ծուն մաս նակ ցութ յուն է ու նե
ցել Նոր Ջու ղա յի ազ գա սի րա
կան, բա րե գոր ծա կան, հոգ ևոր 
և մ շա կու թա յին կան քի կազ մա
կեր պա կան աշ խա տանք նե րին, 
գոր ծե լով տար բեր վար չութ
յուն նե րի ու հանձ նա ժո ղովն ե րի 
կազ մում: Այդ նույն տա րի նե րին 
Ա վո Հով հան նիս յա նը տար բեր 
ա ռիթ նե րով, մաս նա վո րա պես, 
Շահ Ա բա սի բռնա գաղ թի՝ Ի րա
նի տնտե սութ յան վրա թո ղած 
ազ դե ցութ յան մա սին դա սա խո
սութ յուն նե րով հան դես է ե կել 
Ս պա հա նի հա մալ սա րա նում, 
կազ մա կեր պել ի րա նա հայ կեր
պար վես տին, Արևմտ յան Հա
յաս տա նի ե կե ղե ցի նե րին նվիր
ված և  այլ ցու ցադ րութ յուն ներ:

Քա ջա տեղ ակ լի նե լով հայ
կա կան գաղ թօ ջախ նե րի մեջ 
աչ քի ընկ նող հին ու նշա նա
վոր Նոր Ջու ղա յի հիմն ադր
մա նը, դժվա րութ յուն նե րով 
հաղ թա հար վող նրա գո յատև
ման և քա ղա քա կիրթ աշ խար
հին զար մանք պատ ճա ռող նրա 
ար ժեք նե րին, Ա վո Հով հան նիս
յանն ին քը նվիր վում է հա յոց 
այդ գաղ թօ ջա խի մա սին հի
շո ղութ յու նը գործ նա կան աշ
խա տանք նե րով պահ պա նե լու 
ծանր ու հետ ևո ղա կան, նաև՝ 
պատ վավոր գոր ծին:

 « Հայ մշա կույ թի, ար հեստ
նե րի նկատ մամբ ջու ղա յե ցի
նե րի սե րը վաղն ջա կան ար
մատ ներ ու նի, ո րը եր կար 
ճա նա պարհ անց նե լով հա սել 
է Նոր Ջու ղա և շա րու նա կել 
իր ա վանդ նե րը»,– ն շում է Ա. 
Հով հան նիս յա նը: Բազ մա թիվ 
ար հեստ ներ, գրա վե լով իր ու
շադ րութ յու նը, մղել են ի րեն 
նվիր վե լու դրանց՝ մեզ հա սած 
նմուշ նե րի փրկութ յան գոր ծին: 

Ջու ղա յա պահ պան իր գոր

ծու նեութ յան աոա ջին քայ լերն 
Ա վո Հով հան նիս յանն ա րել է 
դեռ դպրո ցա կան տա րի նե րից, 
երբ հոր օ ժան դա կութ յամբ տի
րա պե տե լով լու սան կար չութ յան 
մաս նա գի տա կան գաղտ նիք նե
րին, նրա հետ շրջե լով Փե րիա 
գա վա ռի հայ կա կան գյու ղե րը, 
լու սան կա րել է ազ գագ րա
կան բնույ թի մի ջո ցա ռումն եր, 
նշանդ րե քի, հար սա նի քի, ծի
սա կան տե սա րան ներ, բնութ
յան պատ կեր ներ, տներ, աղ
բյուր ներ, գե րեզ մա նա քա րեր, 
ո րոնք այ սօր հա յա թափ վայ րե
րի պատ մութ յան հազ վագ յուտ 
պատ կեր ներ են: Դեռևս 1950–
60ա կան թվա կան նե րին Ա վո 
Հով հան նիս յա նը լու սա նկա րել 
է Նոր Ջու ղա յի խո ջա յա կան 
ա պա րանք նե րի հազ վագ յուտ 
որմն ան կար նե րը, ո րոնք հե
տա գա տա րի նե րին ոչն չաց
վել, վե րաց վել ու մո ռաց վել 
են: Ն րա լու սան կար չա կան 
ա պա րատը կլա նել է այն ա մե
նը, ինչ վե րա բե րել է Ի րա նում 
հա յոց կան քին ու կեն ցա ղին: 
Ոչ միայն լու սան կա րել է, այլև 
կա տա րել բա նա հա վա քի ան
խոնջ աշ խա տանք: Իր հետ ևո
ղա կան աշ խա տան քի շնոր հիվ 
նրան հա ջող վել է ձեռք բե րել 
նաև գեր մա նա ցի լու սան կա րիչ, 
Նոր Ջու ղա յում հե ռագ րա տան 
պաշ տոն յա Էռնստ Հ յոլ ցե րի 
(1835–1911 թթ.)՝ Նոր Ջու ղա յի 
մա սին պատ մող լու սան կար
նե րի հա վա քա ծուն, իր ժա մա
նա կին կազ մա կեր պել դրանց 
ցու ցադ րութ յու նը Նոր Ջու ղա
յում, որն էլ հե տա գա յում նրա 
նվի րա բեր մամբ իր վեր ջին 
հանգր վանն է գտել Հա յաս
տա նի պատ մութ յան պե տա կան 
թան գա րա նում (ՀՊՊԹ):

Ն րա ազ գա սի րա կան նվի
րու մի արդ յուն քում այ սօր ար

Հե ղի նա կի մա սին

ՆԱԵՎ ԱՅՍՊԻՍԻ 
ՄԱՐԴԻԿ՝ ԱՎՈ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
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դեն ՀՊՊԹում հանգր վա նել են 
գրե թե 2000 միա վո րի հաս նող 
կեն ցա ղա յին ու ազ գագ րա կան 
ի րեր, ո րոնց շար քում են ա սեղ
նա գոր ծութ յան ե զա կի նմուշ
ներ, գոր ծիք ներ, շի նութ յան 
հար դա րան քի մա սեր, ար դու
զար դի ա ռար կա ներ, ա մա նե
ղեն, հա գուստ, ծի սա կան ի րեր, 
ար հես տի ու ար վես տի շատ 
նմուշ ներ: Բա զում մա սունք ներ, 
ար խի վա յին նյու թեր, հին և նո
րագույն ձե ռագ րեր, հա յա տաո 
ու այ լա տառ տպա գիր գրքեր 
ու այլ ար ժեք ներ Ա վո Հով հան
նիս յա նը նվի րա բե րել է Մես
րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե
նա դա րա նին, Մայր Ա թոո Սուրբ 
էջ միած նին, « Հա յաս տան» հա
մա հայ կա կան հիմն ադ րա մին, 
Գ րա կա նութ յան և  ար վես տի 
թան գա րա նին, Հա յաս տանի 
պատ մութ յան պետական  թան
գա րա նին, Եր ևան քա ղա քի 
պատ մութ յան թան գա րա նին, 
Ազ գա յին ու մի շարք այլ գրա
դա րան նե րի:

Ան շա հախն դիր մտա վո րա
կան, ազ նիվ ու հայ րե նա սեր 
անձ նա վո րութ յուն Ա վո Հով
հան նիս յանն այ սօր էլ շա րու
նա կում է իր գոր ծու նեութ յու
նը որ պես Նոր Ջու ղա յի հա յոց 
պատ մութ յան գի տակ ու հա
վա քորդ, շա հագր գիռ միայն 
հայ րե նի հո ղում պահ պա նե լու, 
լու սա բա նե լու և  տե ղին օգ տա
գոր ծե լու գաղ թի ճա նա պարհ
նե րից տուն դար ձած հա յոց մա
սունք նե րը:

Շուշանիկ  

Ոսկանյան-Նալբանդյան
Գրող, գրադարանագետ, մատենագետ

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Օ տա րա լե զու ցան կա ցած 
բա ռա րան պար զա բա նում է, 
որ մեր օ րե րում չա փից շատ 
օգ տա գործ վող եզ րույթն ա ռա
ջա ցել է ֆրան սե րեն quarantine 
բա ռից, ո րի ար մատն է quar
ante՝ քա ռա սուն: Սա կայն վա
րակ ված վայ րե րից ժա մա նած 
մարդ կանց եր կար ժա մա նակ 
մե կու սաց ման մեջ պա հե լու խե
լա միտ սո վո րույ թը սկզբնա պես 
ա ռա ջա ցել է ոչ թե Ֆ րան սիա
յում, այլ ի տա լա կան Ռա գու զա 
նա վա հանգս տում, որն Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ
մի արդ յուն քում 1918 թվա կա
նից ան ցել է Խոր վա թիա յին և  
ան վա նա փոխ վել՝ դառ նա լով 
Դուբ րովն իկ: (Ի դեպ, այ սօր 
Ռա գու զա է կոչ վում սի ցի լիա
կան մի քա ղաք): 1377 թ. Ռա
գու զա յի գլխա վոր բժիշկ Յա
կո պո Պա դո ւա ցու խորհր դով 

քա ղա քա յին իշ խա նութ յուն
ներն ըն դու նել էին օ րենք, ըստ 
ո րի՝ ժան տախ տով վա րակ ված 
վայ րե րից ժա մա նած ցան կա
ցած նավ պետք է 30 օր մնար 
խարս խա կա յա նում, իսկ անձ
նա կազ մը նույն ժամ ե տով 
պետք է բնա կվեր նա վա հանգս
տից ոչ հե ռու մի ան մար դաբ
նակ ժայ ռոտ կղզում: Այդ ժա
մա նա կա հատ վածն ան վա նել 
էին «trentino»` trenta (ե րե սուն) 
թվա կան ա նու նից: Հե տա գա յում 
Եվ րո պա յի ոչ միայն նա վա հան
գիստ նե րը, այլ նաև մյուս քա
ղաք նե րը ըն դու նե ցին այդ կա
նո նը: Կա րան տի նի են թարկ ված 
նա վե րի կամ շի նութ յուն նե րի 
վրա կա խում էին դե ղին գույ նի 
հա տուկ դրոշ, ո րը բարձ րաց
նում էին նաև քա ղա քի շրջա կա 
ու ղե կալ նե րում:

Ի դեպ, հի շենք, որ 1348 թ. 

Ֆ լո րեն ցիա յում ժան տախտի 
ա ռի թով հայ տա րար ված կա
րան տի նը խթա նել է Վաղ 
Վե րածնն դի գրա կա նութ յան 
սքան չե լի հու շար ձա նի ՝ Բո
կաչ չո յի « Դե կա մե րո նի» ստեղ
ծու մը: Ճիշտ է, դրա հե րոս նե րը 
կա րան տինն անց կաց նում են 
Ֆ լո րեն ցիա յի մո տա կայ քում մի 
ա ռանձ նա տա նը ոչ թե 40 և  ան
գամ 30, այլ ըն դա մե նը 12 օր:

Թե ինչ պես հե տա գա յում 30 
օ րը դար ձավ 40, պարզ չէ: Հ նա
րա վոր է՝ պար զա պես ա պա հո
վութ յու նից ել նե լով: Կամ քա
ռաս նօր յա պահ քի օ րի նա կով, 
ո րը պա հում էին Աստ վա ծաշն չի 
ո րոշ հե րոս ներ: Չէ՞ որ կա րան
տի նի ըն թաց քում ար գել վում էր 
շփվել մարդ կանց հետ, և ն րանք 
հա ճա խա կի քաղ ցած էին մնում, 
ինչ պես աստ վա ծաշնչ յան ժա
մա նակ նե րում:

* «Наука и жизнь», 2020, N 7.

êÎ¼´Ü²äºê Î²ð²ÜîÆÜÀ 
ÎàՉìàôØ Էð §îðºÜîÆÜ¦
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Ու զու՞մ եք սո վո րել, թե 
ինչ պես պետք է խու սա փել 
իմ պուլ սիվ ծախ սե րից: Ա հա 
«փոք րիկ խո րա ման կութ
յուն» ա մե րի կա ցի հո գե
բան Դէն Ա րիե լիի կող մից: 
Տե ղադ րեք ձեր վար կա յին 
քար տը ջրով բա ժա կի մեջ 
և դ րեք սառ նախ ցի կում: 
Երբ ա ռա ջա նա ան հաղ
թա հա րե լի ցան կութ յուն 
կա տա րե լու խո շոր, բայց 
ոչ պար տա դիր գնում, դուք 
պետք է սպա սեք, որ քար
տը հետ գա սա ռույ ցից, իսկ 
այդ ըն թաց քում շատ հա
վա նա կան է, որ գայ թակ
ղութ յունն անց նի:

* «Наука и жизнь», 2020, N 1.

Գի նու ա մե նա մեծ սպա ռումն 
աշ խար հում՝ տա րե կան 74 լիտր 
մեկ մար դու հաշ վով, գրանց վել 
է Վա տի կան գա ճաճ պե տութ
յու նում, թեև այն ու նի ըն դա
մե նը մո տա վո րա պես հա զար 
բնա կիչ: Սա մա սամբ կապ ված 
է այն հան գա ման քի հետ, որ 
գի նին օգ տա գործ վում է ե կե
ղե ցա կան ա րա րո ղութ յուն նե
րի ժա մա նակ՝ հա ղոր դութ յան 
հա մար, իսկ տո նա կան օ րե րին 
Վա տի կա նի տա ճար ներ են 
այ ցե լում տասն յակ հա զա րա
վոր մար դիկ: Բայց հիմն ա կան 
պատ ճա ռը, հա վա նա բար, այլ 
է: Վա տի կա նի միակ սու պեր
մար կետում գի նու հարկն ա վե
լի ցածր է «ար տա սահ մա նից» 
ժա մա նած գնորդ նե րի համար: 
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ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
հայ-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն ներ, 19-րդ 
դա րի հայ ռազ մար վես տի պատ մութ յուն

ìա սիլ Օ սի պո վիչ Բեհ բու թո վը ( Բար սեղ 
Հով սե փի Բեհ բութ յան) ծնվել է 1791 թ. 
Թիֆ լի սում՝ Բեհ բու թով նե րի նշա նա

վոր ըն տա նի քում։ Պա պը՝ Բար սեղ Բեհ բու թո վը, 
վրաց թա գա վոր Հե րակլ IIի հետ մաս նակ ցել 
էր Նա դիր Շա հի հնդկա կան ար շա վանք նե րին, 
վա րել էր Թիֆ լի սի մե լի քի պաշ տո նը: Վա սիլ 
Բեհ բու թո վի հայ րը՝ Հով սեփ Բեհ բու թո վը, վրա
ցա կան բա նա կի կազ մում տա րի ներ շա րու նակ 
կռվել է պար սիկ նե րի դեմ, 1804 թ. մաս նակ ցել 
է Պա վել Ցի ցիա նո վի եր ևան յան ար շա վան քին, 
ստա ցել գնդա պե տի աս տի ճան և պարգ ևատր
վել Սբ. Ան նա յի 2րդ  աս տի ճա նի ա դա ման դա
կուռ շքան շա նով:

Վա սի լը ե րեք եղ բայր նե րի մեջ թե պետ կրտսերն 
էր, սա կայն ա մե նից ու շիմը։ 1802 թ., երբ Թիֆ
լի սում բաց վում է ազն վա կա նա կան դպրոց, Վա

øÚàôðàôÎ--¸²ð²ÚÆ ÐºðàêÀ. 
¶ºÜºð²È ì²êÆÈ ´ºÐ´àÆÂàì 

«Իշ խան Բեհ բու թովն ու զում է ինձ զար
մաց նել իր հաղ թա նա կով, ես նրան կզար
մաց նեմ իմ պարգ ևով»։

ՆԻԿՈԼԱՅ I ԿԱՅՍՐ

ՀԱՅ ԶՈՐԱՎԱՐՆԵՐ
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սիլ Բեհ բու թո վը դառ նում է 
այդ դպրո ցի սա նե րից մե կը: 
Դպրոցն ա վար տե լուց հե տո 
նրան ու ղար կում են Պե տեր
բուրգ՝ զին վո րա կան կրթութ
յուն ստա նա լու: 

18071809 թթ. Բեհ բու թո
վը հա ջո ղութ յամբ ու սա նում 
է Պե տեր բուր գի կա դե տա կան 
կոր պու սում, որն ա վար տե լուց 
հե տո ստա նում է են թաս պա յի 
աս տի ճան: Ի դեպ, դպրո ցում 
ա վան դույթ էր լա վա գույն սո վո
րող նե րի նկար նե րը կոր պու սի 
ըն թեր ցաս րա հում փակց նե լը. 
ըն դա մե նը տա սը ընտր յալ նե
րի շար քում տե ղադր վում է նաև 
Բեհ բու թո վի դի ման կա րը: 

Վե րա դառ նա լով հայ րե նիք՝ 
Բեհ բու թո վը գոր ծուղ վում է 
Խեր սոն յան գրե նա դե րա կան 
գունդ՝ որ պես գու մար տա կի 
համ հարզ: Ռազ մա կան ու սու
ցիչ նե րի հար ցում Վ. Բեհ բու թո
վի բախ տը մշտա պես բե րել է: 
Սկզ բում նա ե ղել է նշա նա վոր 
գե նե րալ Տոր մա սո վի համ հար
զը: 1810 թ., երբ դեռ չէր բո լո
րել Բեհ բու թո վի քսա նամ յա կը, 
մաս նակ ցում է Ա խալց խա յի 
բեր դի պա շար մա նը, որն էլ 
դառ նում է նրա ա ռա ջին ռազ
մա կան մրտութ յու նը: 1811 թ. 
գե նե րալ Տոր մա սո վին Կով
կա սում փո խա րի նե լու է գա լիս 
գե նե րալլեյ տե նանտ մար կիզ 
Պաու լուչ չին: Շու տով սկսվում 
է 1812 թ. Հայ րե նա կան պա տե
րազ մը, և Պաու լուչ չին նշա
նակ վում է ռու սա կան Ա ռա ջին 
բա նա կի շտա բի պետ: Որ պես 
վեր ջի նիս համ հարզ, Վա սիլ 
Բեհ բու թո վը մեկ նում է գոր ծող 
բա նակ: Այս պի սով՝ տա կա վին 
ե րի տա սարդ Բեհ բու թո վին վի
ճակ վում է դառ նալ 1812 թ. Հայ
րե նա կան պա տե րազ մի մաս
նա կի ցը՝ Ռի գա յի մա տույց նե րից 

մար տե րով հաս նե լով մինչև 
Մե մել: Ա վե լին, այդ պա տե րազ
մում նա հասց նում է վաս տա
կել իր ա ռա ջին լուրջ պարգ ևը 
և կո չումն ե րը: 1813 թ. սկզբին 
Բեհ բու թո վը պարգ ևատր վում 
է Սբ. Ան նա յի 3րդ  աս տի ճա նի 
շքան շա նով, տե ղա փոխ վում է 
լեյբգվար դիա կան Սեմ յո նով
յան գունդ և ս տա նում պո րու
չի կի աս տի ճան:

Ճիշտ է, համ հար զի կար գա
վի ճակն այն քան էլ չէր հրա
պու րում Բեհ բու թո վին. նրա 
տա րեր քը ռազ մի դաշտն էր, 
սա կայն նշա նա վոր գե նե րալ նե
րի, այն էլ կա ռա վար չա պետ նե
րի համ հարզ լի նե լը լա վա գույն 
հնա րա վո րութ յունն էր տա րա
ծաշր ջա նում խմոր վող ի րա
դար ձութ յուն նե րին ան մի ջա կան 
մաս նակ ցութ յուն ու նե նա լու հա
մար: 1816 թ. նա ար դեն Կով
կա սի նոր կա ռա վար չա պետ, 
նշա նա վոր գե նե րալ Ա լեք սեյ 
Եր մո լո վի համ հարզն էր, ո րի 
հետ էլ մաս նակ ցում է հան
րա հայտ պարս կա կան դես
պա նութ յա նը: Կով կա սի կա
ռա վար չա պե տին հատ կա պես 
զար մաց նում է ե րի տա սարդ 
զո րա կա նի պարս կե րե նի և հա
յե րե նի գե րա զանց ի մա ցութ յու
նը: Բեհ բու թո վը վարժ տի րա
պե տում էր նաև ռու սե րե նին, 
վրա ցե րե նին և թուր քե րե նին, 
մաս նա կիո րեն նաև ֆրան սե րե
նին և գեր մա նե րե նին: Ի դեպ, 
Պարս կաս տա նում նրան շնոր
հում են Առ յու ծի և Ար ևի 2րդ  
աս տի ճա նի շքան շան, իսկ վե
րա դար ձից հե տո ստա նում է 
կա պի տա նի աս տի ճան: 

1819–1820 թթ. Բեհ բու թո վը 
Եր մո լո վի հետ միա սին մաս
նակ ցում է Կով կա սի լեռ նա
կան նե րի դեմ սկսված կռիվ
նե րին, վաս տա կե լով քաջ ու 

հմուտ հրա մա նա տա րի համ
բավ։ Ռու սա կան հրա մա նա
տա րութ յու նը լա վա տեղ ակ էր 
ե րի տա սարդ սպա յի ռազ մա կան 
խո րը գի տե լիք նե րին և մարտ 
վա րե լու նրա ար տա սո վոր ու
նա կութ յուն նե րին։ Բեհ բու թո վը 
պարգ ևատր վում է Սբ. Վ լա դի
մի րի 4րդ  աս տի ճա նի շքան շա
նով: Այս տեղ էլ մար տե րի մե
կի ժա մա նակ, Խոզ րե կի մոտ 
կա յա նում է նրա հան դի պու մը 
իր մե ծա համ բավ հայ րե նակ ցի՝ 
գե նե րալ Մա դա թո վի հետ։ Սա
կայն ե թե վեր ջինս ար դեն ճա
նաչ ված ա նուն էր Ռու սաս տա
նում, ա պա Բեհ բու թո վի հա մար 
դեռևս նոր էր սկսվե լու ռազ
մա կան տա րեգ րութ յու նը, ո րը 
պետք է նրան՝ իր հայ րե նակ
ցի նման, բարձ րաց ներ փառ քի 
աս տի ճան նե րով։ 1821 թ. Վա սիլ 
Բեհ բու թո վը տե ղա փոխ վում է 
լեյբգվար դիա կան Մոս կով ան 
գունդ, որ տեղ էլ ստա նում է 
գնդա պե տի ու սա դիր ներ: 1821 
թ. հու լի սին Բեհ բու թո վը նշա
նակ վում է Մինգ րել ան գնդի 
հրա մա նա տար, չորս տա րի 
անց՝ Ի մե րե թիա յում գոր ծող 22
րդ դի վի զիա յի հրա մա նա տար 
և մար զի կա ռա վա րիչ, իսկ 1828 
թ. սկզբնե րին, երբ դեռ նոր էր 
բո լո րե լու ե րե սուն յոթ ամ յա կը, 
ար ժա նա նում է գե նե րալմա յո
րի աս տի ճա նի: 

1828թ., երբ սկսվեց ռուս
թուր քա կան պա տե րազ մը, 
գլխա վոր հրա մա նա տար Ի վան 
Պասկ ևի չը Բեհ բու թո վին հրա
վի րեց գոր ծող բա նակ և ն րան 
վստա հեց զո րա ջո կատ նե րից 
մե կի հրա մա նա տա րութ յու նը: 
Բեհ բու թո վի ա ռա ջին ակ նա ռու 
հա ջո ղութ յունն այս պա տե րազ
մում Ա խալց խա յի բեր դի գրա
վումն էր: Վեր ջինս թուր քա կան 
կար ևո րա գույն ամ րութ յուն նե
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վը վա րում է Ա խալց խա յի մար զա յին վար չութ
յան պե տի պաշ տո նը: Թե որ քան արդ յու նա վետ 
է ե ղել Բեհ բու թո վի կա ռա վար չութ յունն Ա խալց
խա յում, այդ մա սին իր գրքում պատ մում է ռուս 
պատ մա բան Վ. Պոտ տոն. «Իշ խան Բե հբու թո վը, 
ո րը դեռ նոր էր ստա ցել գե նե րա լի ու սա դիր ներ, 
հայ կա կան ար մատ ներ ու ներ և գե րա զանց գի
տեր ոչ միայն ար ևել ան սո վո րույթ նե րը, այլև տե
ղի ժո ղո վուրդ նե րի լե զուն։ Կարճ ժա մա նա կում 
նա կա րո ղա ցավ այն պի սի վստա հութ յուն վա յե լել 
բնա կիչ նե րի շրջա նում, որ նույ նիսկ Ա խալց խա
յի ըմ բոստ ու ռազ մա տենչ բնա կիչ նե րը, ո րոնք 
մո լեռանդորեն նվիր ված էին թուր քե րին, եր բեք 
ան կար գութ յուն նե րի չդի մե ցին մեր հան դեպ։ Ան
գամ տե ղի բե կե րը, ո րոնք նախ կի նում հայտ նի 
էին ի րենց ա վա զա կութ յուն նե րով, մեկ ան գամ չէ, 
որ Բեհ բու թո վի մոտ էին գա լիս հա վա տար մութ
յան եր դումն ե րով և մե ծա րում էին նրան փա շա յի 
պես։ Երկ րա մա սում նրա ժո ղովր դա կա նութ յունն 
օրօ րի ա ճում էր։ Ա մեն օր բնա կիչ նե րը նրա մոտ 
էին գա լիս բա զում խնդրանք նե րով և զար մա նում 
էին, երբ կա ռա վար չի հետ հա ղոր դակց վում էին 
ա ռանց թարգ մա նիչ նե րի, ո րոնց այս տեղ չէին 
սի րում թարգ ման չա կան մե քե նա յութ յուն նե րի 
հա մար»2։

Դ րա նով չէ, սա կայն, որ իր ա նու նը հա վեր
ժաց րեց հա յազ գի զո րա վարն այդ պա տե րազ
մում։ Ռուսթուր քա կան 18281829 թթ. պա տե
րազ մի տա րեգ րութ յան մեջ կա փա ռա վոր մի 
էջ, ո րը պատ կա նում է բա ցա ռա պես Վա սիլ Բե
բու թո վին։ Դա Ա խալց խա յի 1829 թ. փետր վա րի 
հե րո սա կան պաշտ պա նութ յունն է։ Ահ մեդ բե յի 
գլխա վո րութ յամբ թուր քա կան քսան հա զա րա նոց 
մի զո րա բա նակ, պա տե րազ մում բե կում մտցնե
լու նպա տա կով շարժ վում է դե պի Ա խալց խա։ 
Բեհ բու թո վին հրա մայ ված էր ա մեն գնով պա հել 
բեր դը, թե պետ իր տրա մադ րութ յան տակ ու ներ 
թուր քա կա նին մի քա նի ան գամ զի ջող ու ժեր 
(ըն դա մե նը եր կու գու մար տակ)։ Թուր քե րը բո
լոր կող մե րից պա շա րում են բեր դը՝ ակն կա լե լով 
հեշ տութ յամբ գրա վել այն։ Բեհ բու թովն այս տեղ 
կա րո ղա նում է դրսևո րել ոչ միայն դի վա նա գի
տա կան ու նա կութ յուն ներ՝ ա մեն ան գամ Ահ մեդ 
բե յի սպառ նա լիք նե րին ար ձա գան քե լով ժա մա
նակ շա հե լուն միտ ված պա տաս խանն նե րով, այլև 

2 Потто В., Кавказская война в отдельных очерках, эпизо
дах, ле ген дах и биографиях, Турецкая война 18281829гг., 
СПб, 1889, т. 4, с.112113.

րից մեկն էր Անդր կով կա սում և  ու ներ բնա կան ու 
պաշտ պա նա կան հզոր պատ նեշ ներ: Թուր քա կան 
զոր քե րի գլխա վոր հրա մա նա տար Ք յո սա  Մահ մեդ 
փա շան կա տա ղի դի մադ րութ յուն էր ցույց տա
լիս: Ա վե լին, երբ օ գոս տո սի 12ին Պասկ ևի չը 
հա յազ գի շտաբսկա պի տան Ղոր ղան յա նի մի ջո
ցով ա ռա ջար կում է թուրք փա շա յին անձ նա տուր 
լի նել, փա շան պա տաս խա նում է՝ « Մեզ միայն 
թուրն է բա ժա նում»1:

Օ գոս տո սի 15ին սկսվում է Ա խալց խա յի բեր դի 
գլխա վոր գրո հը: Գե նե րալ Բեհ բու թովն ա ռա ջին 
գծում էր և  անձ նա կան օ րի նա կով ոգ ևո րում էր 
զին վոր նե րին: Բեր դը շու տով գրավ վում է, դրա 
հետ միա սին՝ նաև Ա խալց խան: Այս փայ լուն հաղ
թա նա կի հա մար Վ. Բեհ բու թո վը պարգ ևատր վում 
է ա դա ման դա կուռ ոս կե սրով՝ « Քա ջութ յան հա
մար» մա կագ րութ յամբ:

Բեր դի գրա վու մից հե տո Վ. Բեհ բու թո վը նշա
նակ վում է Ա խալց խա յի կա ռա վա րիչ։ Մի ամ բողջ 
տա րի՝ մինչև 1829 թ. օ գոս տո սի 22ը, Բեհ բու թո

1 Ушаков Н. И., История военных действий в Азиатской 
Турции в 18281829 гг. ч.1, СПб, 1836, с.319.

ՀԱՅ ԶՈՐԱՎԱՐՆԵՐ



  ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |   ¹2. 2021 13

ցու ցա բե րում է ռազ մա վա րա
կան բարձր գի տե լիք ներ, ո րի 
շնոր հիվ Ա խալց խան տաս ներ
կու օր շա րու նակ դի մադ րում է 
թուր քա կան բա նա կի հար ձա
կումն ե րին։ « Գե նե րալմա յոր 
իշ խան Բեհ բու թովն իր անձ
նա կան օ րի նա կով և ներ կա
յութ յամբ ոգ ևո րում էր յու րա
քանչ յու րին: Տես նե լով նրան 
պա րիսպ նե րի վրա՝ զին վոր
նե րը միա հա մուռ գե րա դա սում 
էին զեն քը ձեռք նե րին մեռ նել, 
քան բեր դը հանձ նել թշնա մուն: 
Այդ ընդ հան րա կան ան վե հե
րութ յու նը փո խա դար ձա բար 
քա ջա լե րում էր նաև հրա մա
նա տա րին, նոր ուժ ու ե ռանդ 
էր տա լիս նրան»3, –  աս վում էր 
այդ պա տե րազ մի պատ մութ յա
նը նվիր ված ռու սա կան հրա
տա րա կութ յուն նե րից մե կում: 

Ա խալց խա յի պա շա րու մը 
շա րու նակ վում է մինչև գնդա
պետ Բուր ցո վի ջո կա տի ժա
մա նու մը, ո րի լու րը ստա նա լուն 
պես թուր քե րը դա դա րեց նում 
են պա շա րու մը և  ա րա գո րեն 
լքում բեր դի մա տույց նե րը՝ 
թող նե լով մի քա նի հար յու
րի հաս նող թուրք գե րի ներ, 
թնդա նոթ ներ, ռազ մա վար։ Եվ 
այդ ա մե նի դի մաց՝ ըն դա մե նը 
24 սպան ված և 52 վի րա վոր: 
«Ա խալց խա յի պաշտ պա նութ
յու նը ան վի ճե լիո րեն դաս վում 
է ռու սա կան բա նա կի ռազ մա
կան մեծ սխրանք նե րի թվին»,– 
գ րում է Պոտ տոն։ – Կով կա սում 
շա տերն այդ ժա մա նակ զար
մա ցան, որ իշ խան Բեհ բու թո վը 
չստա ցավ ի րեն ար ժա նի Գեոր
գիև յան խա չը, այլ պարգ ևատր
վեց միայն Սբ. Ան նա յի ժա
պա վե նով... Այդ ժա մա նա կից 
ար դեն ան ցել է վաթ սուն տա

3 Ушаков Н. И., История военных 
действий…, СПб, 1836, ч.2, с.30.

րի, սա կայն Կով կա սում դեռևս 
չեն մո ռա ցել Ա խալց խա յի հե
րո սա կան պաշտ պա նութ յու նը, 
ո րը մի նոր փա ռա վոր էջ գրեց 
շիր վան ցի նե րի ռազ մա կան տա
րեգ րութ յան մեջ։ Չի մո ռաց վել 
նաև իշ խան Վա սիլ Բեհ բու թո
վի հե րո սա կան ա նու նը, ո րը 
հե տա գա յում ի րեն հա վեր ժաց
րեց Բաշ կա դըք լա րի և Ք յու
րուկ Դա րա յի ճա կա տա մար
տե րում»4։ Բեհ բու թո վի հան դեպ 
իր հիաց մուն քը չի թաքց նում 
նաև գլխա վոր հրա մա նա տար 
Ի վան Պասկ ևի չը և  իր շնոր հա
կա լա գիրն է ու ղար կում բեր դի 
պաշ պան նե րին. «Ան կեղ ծո րեն 
շնոր հա պարտ եմ Ձեզ, քա ջա րի 
մար տիկ ներ։ Ձեր սխրանք ներն 
ար ժա նի են Ձեզ։ Դուք ա պա
ցու ցե ցիք, որ կա րող եք հաղ
թել ռազ մի դաշ տում, կա րող 
եք գրա վել ամ րոց ներ և պաշտ
պա նել դրանք...»5։ Ա խալց խա
յի պաշտ պա նութ յան հա մար 
Վ. Բեհ բու թովն ար ժա նա նում 

4 Նույն տեղում, էջ 137138:
5 Նույն տեղում, էջ 138:

է նաև ոս կե սրի և Սբ. Ան նա յի 
ա ռա ջին աս տի ճա նի շքան շա նի:

Ռուսթուր քա կան պա տե
րազ մի ա վար տից հե տո՝ 1830 թ. , 
Բեհ բու թո վը նշա նակ վում է 
Հայ կա կան մար զի կա ռա վա
րիչ։ Այդ պաշ տո նը նա վա րում է 
մինչև 1838 թ., այ նու հետև ո րոշ 
ժա մա նա կով թող նում է Կով
կա սը և ն շա նակ վում լե հա կան 
Զա մոս տիե ամ րո ցի պա րետ։ 
1847 թ. վեր ջե րին Բեհ բու թո վը 
նշա նակ վում է Անդր կով կա սի 
քա ղա քա ցիա կան վար չութ յան 
պետ և գլ խա վոր վար չութ յան 
խորհր դի նա խա գահ: Անդր
կով կա սում կա տա րած արդ
յու նա վետ աշ խա տան քի հա մար 
ռու սա կան ար քու նի քը 1849 թ. 
Բեհ բու թո վին պարգ ևատր վում 
է Ա լեք սանդր Նևս կու շքան շա
նով, իսկ 1851 թ.՝ նույն շքան
շա նի ա դա ման դե շրջա նա կով, 
ո րը ռու սաց պատ մութ յան մեջ 
բա ցա ռիկ դեպ քե րից էր:

1853 թ. սեպ տեմ բե րի 19ին 
Վա սիլ Բեհ բու թո վը նշա նակ
վում է Կով կաս յան կոր պու սի 
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և Ա լեք սանդ րա պոլ ան ջո կա տի 
հրա մա նա տար։ Ա կա նա տես նե
րը վկա յում են, որ Բեհ բու թո
վի թեկ նա ծութ յունն ան ձամբ 
ա ռա ջադ րել է Նի կո լայ I կայս
րը: Նույն թվա կա նին սկսված 
Ղ րի մի պա տե րազ մը գե նե րալ
ադ յու տանտ Վ. Բեհ բու թո վի 
կեն սագ րա կա նում բա զում փա
ռա վոր է ջեր պի տի գրեր: 

Բեհ բու թո վի տված ա ռա ջին 
նշա նա վոր մար տը Բաշ կա դըք
լա րում էր։ Նո յեմ բե րի 14ին, 
իր տրա մադ րութ յան տակ ու
նե նա լով ըն դա մե նը 10 հա զար 
զին վոր, Բեհ բու թո վը շարժ վում 
է թուր քա կան 36 հա զա րա նոց 
բա նա կի վրա։ Ս տա նա լով այդ 
լու րը, Ահ մեդ փա շան շտա պում 
է Բեհ բու թո վին դի մա վո րել 

Բաշ կա դըք լա րում, 
մա նա վանդ որ տե
ղե կաց ված էր վեր
ջի նիս զորքի թվա
քա նա կի մա սին։ 
Երդ վե լով, որ բո
լո րին պի տի ջար
դի, նա նույ նիսկ 
հրա մա յել էր թո
կեր պատ րաս տել՝ 
գեր ված զին վոր նե
րին և ս պա նե րին 
սուլ թա նին որ պես 
նվեր ու ղար կե լու 
հա մար: Սա կայն 
նրա հաշ վարկ նե
րը շու տով ի դերև 
ե լան։ Բեհ բու թո
վը, որն ան ձամբ 
էր մշա կել մար
տի պլա նը, ու ժե րի 
մի մասն ուղ ղում 
է դե պի Օ ղուզ լիի 
բարձ րունք նե րը՝ 
թուր քե րին նա
հան ջի հնա րա

վո րութ յու նից զրկե լու հա մար։ 
Ճա կա տա մարտն սկսվում է 
երկ կող մա նի կա տա ղի գրոհ
նե րով։ Մի պահ ռու սա կան 
բա նա կի դրութ յու նը ծան րա
նում է. թուր քե րը, օգտ վե լով 
թվա կան գե րակշ ռութ յու նից, 
շրջա պատ ման սպառ նա լիք են 
ստեղ ծում ռու սա կան բա նա
կի հա մար։ Այդ ծանր պա հին, 
ինչ պես վա յել է քաջ հրա մա նա
տա րին, Բեհ բու թո վը վերց նում 
է Երևան յան կա րա բի ներ նե րի 
եր կու վաշտ և  ան ձամբ գրո հի 
է տա նում նրանց։ Այս ձեռ նարկն 
էլ փաս տո րեն վճռում է ճա կա
տա մար տի ել քը. չդի մա նա լով 
Բեհ բու թո վի սրըն թաց գրո հին, 
նախ՝ տե ղի է տա լիս թուր քե րի 
աջ թևը, ա պա՝ նաև կենտ րո նը։ 
Քիչ անց, թուր քա կան բա նակն 
Ահ մեդ փա շա յի հետ միա սին իր 

փրկութ յու նը գտնում է հա մընդ
հա նուր փա խուս տի մեջ՝ մար
տի դաշ տում թող նե լով 24 հրա
նոթ, ողջ ճամ բարն ու գու մա կը։ 
Թուր քա կան զի նու ժի կո րուս տը 
կազ մում էր 6 հա զար սպան ված, 
այն դեպ քում, երբ Բեհ բու թո վը 
տվել էր ըն դա մե նը 300 զին վո րի 
կո րուստ և 900 վի րա վոր6։ 

Բաշ կա դըք լա րի հաղ թա
կան ճա կա տա մար տից հե
տո շա տերն էին սպա սում, որ 
Բեհ բու թո վը կզար գաց նի հար
ձա կու մը Կար սի ուղ ղութ յամբ 
և կ պա շա րի այն: Սա կայն, հա
կա ռակ դրան, նա իր զոր քե րը 
հետ է քա շում Ա լեք սանդ րա պոլ՝ 
ձմե ռե լու հա մար: Բ նա կա նա
բար, ռազ մա կա յա նում ե ղան 
մար դիկ, ո րոնք մե ղադ րե ցին 
Բեհ բու թո վին՝ հար ձա կու մը 
չզար գաց նե լու և Կար սի բեր դը 
չգրա վե լու հա մար: Այդ մարդ
կանց թվում էր նաև հա րա զատ 
եղ բայ րը՝ գե նե րալլեյ տե նանտ 
Դա վիթ Բեհ բու թո վը: 1854 թ. 
հու վա րի 17ին Ա լեք սանդ րա
պո լից եղ բո րը գրած նա մա կում 
Վա սիլ Բեհ բու թո վը, հայտ նե
լով, որ թա գա վո րը, տե ղե կա
նա լով իր տրա մադ րութ յան 
տակ ե ղած զի նու ժի մա սին, ոչ 
միայն չի դա տա պար տել ի րեն, 
այլև պարգ ևատ րել է Գեոր գիև
յան շքան շա նով, այ նու հետև 
գրում է.«Այժմ, դի մե լով դա տա
վոր նե րին, ո րոնք գե նե րալ նե րի 
գոր ծո ղութ յուն նե րը քննում են 
ռազ մա կան գոր ծի խիստ կա
նոն նե րով, ա սեմ, որ հաղ թա
նա կը ձեռք է բեր ված և խն դիրն 
ի րա գործ ված է, քա նի որ թշնա
մին մեր սահ ման նե րից հե ռու է 
շպրտված ու նրա մռու թը ջարդ
ված է: Ես թա գա վո րի ո ղոր մա
ծութ յամբ կրում եմ Գեոր գիև յան 

6 Богданович М., Восточная война, 
СПб, 1877, т.1, с. 252.

Դա վիթ Բեհ բու թո վ
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երկ րորդ աս տի ճա նը, զոր քե րը 
տե ղա վոր ված են ձմե ռա նոց նե
րում հենց սահ մա նի մոտ, իսկ 
դուք, հար գար ժան ա նո ղոք դա
տա վոր ներ, ցան կա նում էիք, որ 
ես, օգտ վե լով հաղ թա նա կից, 
գրա վեի Կար սը և մն ա յի այն
տեղ ձմե ռե լու՞: Լավ և հա մեղ 
ճա շից հե տո, տաք սեն յա կում 
նստած, սի գա րը բե րա նին, ձեզ 
հա մար շատ հեշտ է այդ պես 
դա տել…»7:

Բեհ բու թո վի ա մե նից տպա
վո րիչ ռազ մա կան հաղ թա նակն, 
ի հար կե, Ք յու րուկ Դա րա յի նշա
նա վոր ճա կա տա մար տում էր՝ 
1854 թ. հու լի սի 24ին։ Թուր
քե րը, ո րոնք ոչ մի կերպ չէին 
ու զում հաշտ վել Կով կաս յան 
ճա կա տում կրած ի րենց պար
տութ յուն նե րի հետ, փոր ձում 
էին բե կում մտցնել պա տե րազ
մի մեջ։ Այդ «ա ռա քե լութ յունն» 
իր վրա էր վերց րել Մուս տա
ֆա Զա րիֆ փա շան՝ նպա տակ 
ու նե նա լով ջախ ջա խել Ա լեք
սանդ րա պոլ ան ջո կա տը։ Բեհ
բու թո վի դեմ հաղ թա կան մարտ 
վա րե լու հա մար նա նույ նիսկ 
«մշա կել» էր հա տուկ պլան, 
ո րի հե ղի նա կը ֆրան սիա ցի գե
նե րալ Գ յու նոնն էր։ Թուր քե րը 
խնդիր էին դրել օգտ վել ու ժե
րի ի րենց ե ռա կի գե րակշ ռութ
յու նից՝ մոտ 60 հա զար ասկ
յար, և հար ձակ վել ռու սա կան 
ջո կա տի վրա, շրջա պա տել և 
դ րա նով ա վար տել ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րը Կով կաս յան 
ճա կա տում։ Հար ձա կու մը նա
խա տես ված էր սկսել 1854 թ. 
հու լի սի վեր ջե րին։

Հե տա խու զութ յու նից տե ղե
կա նա լով, որ թուր քա կան գու
մա կը բռնել է Կար սի ճա նա
պար հը, Բեհ բու թո վը ո րո շում է 

7 Кавказский сборник, т. XXIII, 
Тифлис, 1902, с.128.

հար ձակ վել թուր քա կան բա նա
կի վրա՝ թե պետ իր տրա մադ
րութ յան տակ ու ներ ըն դա մե նը 
18 հա զար զին վոր։ Այս ճա կա
տա մար տում էլ Բեհ բու թովն աչ
քի ըն կավ անձ նա կան սխրան
քով. մար տի թեժ պա հին, երբ 
ռուս նե րին ար դեն հա ջող վել էր 
կանգ նեց նել թուր քե րի ա ռաջ
խա ղա ցու մը, Բեհ բու թո վը, ջո
կա տի գլուխն ան ցած, իր զին
վոր նե րին տա րավ հաղ թա կան 
գրո հի: Ն րա աջ և ձախ թևում 
կռվում էին եր կու հայ րե նա
կից նե րը՝ ա ջում Լո րիս Մե լի
քովն էր, իսկ ձա խում՝ Նո վո րո
սիյսկ ան դրա գուն յան չոր րորդ 
գնդի հրա մա նա տար, հա յազ գի 

գե նե րալմա յոր Տի նա տու րո վը։ 
Ճա կա տա մար տի մաս նա կից նե
րի թվում էր Ս կո բել ևը, ո րը հե
տա գա յում դար ձավ 1877–1878 
թթ. ռուսթուր քա կան պա տե
րազ մի բալ կան յան ճա կա տի 
հե րոս գե նե րալ նե րից մե կը։ 
Հենց այս հար ձա կումն էլ վճռո
րոշ դար ձավ ճա կա տա մար տի 
ել քի հար ցում, և միայն ռուս 
զին վոր նե րի հոգ նա ծութ յու նը 
թուր քե րին փրկեց վերջ նա
կան ջախ ջա խու մից: Եվ, այ
դու հան դերձ, Լո րիս Մե լի քո վի 
«որ սորդ նե րը» շա րու նա կե ցին 
թուր քե րին հե տապն դել մինչև 
ի րենց ճամ բար։ 

Թուր քա կան բա նա կի մնա
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ցորդ նե րը պատս պար վե ցին 
Կար սում։ Գ նա հա տե լով այս 
ճա կա տա մար տը, գե նե րալ Պ. 
Ռու դա կո վը գրում է. «Ե կավ 
հու լի սի 24ը։ Օր, ո րը մի նոր 
էջ պի տի գրեր ռու սա կան զեն
քի հաղ թա կան տա րեգ րութ յու
նում։ Այս տեղ իր վերջ նա կան 
հաս տա տու մը գտավ նաև իշ
խան Բեհ բու թո վի ռազ մա կան 
փառ քը... Թուր ք Մուս տա ֆա 
Զա րիֆ փա շան, մեր նկատ
մամբ ու նե նա լով թվա կան զգա
լի ա ռա վե լութ յուն, գրե թե եր կու 
ան գամ խայ տա ռակ պար տութ
յուն կրեց և գեր վեց…»8։ Իսկ այս 
գրա ռումն իս կա պես ու շագ րավ 
է. « Բեհ բու թո վի հետ միա սին 
ճա կա տա մար տում հրա ման
ներ էին տա լիս նաև իշ խան 
Բար յա տինս կին, հրե տա նա յին 
մա սի պետ Բ րիմ մե րը, հե ծե լա
զո րա յին գնդի հրա մա նա տար 
Բո գո վու տը և  է լի ու րիշ հրա

8 Русская старина, 1883, № 12, с. 529.

մա նա տար ներ... բո լոր 
այս հրա մա նա տար նե րի 
հա ջո ղութ յան փառքն 
ա վե լի մեծ էր, քան Բաշ
կա դըք լա րում։ Սա կայն 
Ք յու րուկ Դա րա յի փառ
քը միանձն յա պատ կա
նում էր մի միայն իշ խան 
Բեհ բու թո վին»9: 

Գլ խա վոր գնա հա
տանքն, ի հար կե, Նի կո
լայ I կայ սեր պարգևն 
էր: Ս տա նա լով Ք յու րուկ 
Դա րա յի հաղ թա նակի 
լու րը, կայս րը իշ խա նին 
է ու ղար կում Անդ րեյ 
Պեր վոզ վան նու շքան
շա նը. այդ պի սի պատ վի, 
ի դեպ, Ռու սաս տա նում 
դեռ ոչ ոք գե նե րալլեյ
տե նան տի աս տի ճա նում 
չէր ար ժա նա ցել։ Իսկ 
ընդ հան րա պես, Պետ

րոս Ա ռա ջի նի սահ մա նած այս 
պարգ ևին Ռու սաս տա նում ար
ժա նա ցել են ըն դա մե նը մի քա
նի բարձ րաս տի ճան զին վո րա
կան ներ: Այս տեղ էր, որ կայսր 
Նի կո լայ Iը Բեհ բու թո վին էր 
ուղ ղել իր նշա նա վոր խոս քե
րը՝ «Իշ խան Բեհ բու թովն ինձ 
ու զում է զար մաց նել իր հաղ
թա նա կով, իսկ ես նրան կզար
մաց նեմ իմ պարգ ևով»10։ Ռուս 
սպա նե րից մեկն իր հու շե րում 
պատ մում է, որ երբ տե ղի է ու
նե նում Բեհ բու թո վին շքան շա նի 
հանձ ման հան դի սա վոր ա րա
րո ղութ յու նը, «սիր ված հրա մա
նա տա րի պատ վին հնչում են 
բուռն բա ցա կան չութ յուն ներ... 
Ոգ ևո րութ յունն ու ու րա խութ
յու նը հա մընդ հա նուր էր։ Նույն 
պա հին իշ խա նի վրա անց կաց
րին շքան շա նի հետ ստաց ված 
նոր ժա պա վե նը։ Ող ջու նե լով 

9 Նույն տեղում:
10 Նույն տեղում:

բա նա կին, իշ խան Բեհ բու թո վը 
նրանց դի մեց հետև յալ խոս քե
րով. « Տի րա կա լի բա րե հա ճութ
յան հա մար ես ա ռա ջին հեր թին 
պար տա կան եմ Ձեզ, պա րո նայք 
սպա ներ, և Ձեզ, իմ սի րե լի 
զին վոր ներ։ Ձեզ հա մա րում եմ 
իմ ան վամբ պարգ ևատր ված
ներ։ – Ու րախ ենք ծա ռա յե լու, 
– գե նե րա լին ող ջու նե ցին զին
վոր նե րը և  այդ ող ջույնն ան
կեղծ էր... Իշ խան Բեհ բու թո վի 
հան դեպ մեր՝ սպա նե րիս ջերմ 
զգա ցումն երն ար տա հայտ վե ցին 
նրա խրճի թում, իր բա ցած աղ 
ու հա ցի շուրջ... »11։ 

Եվ, այ դու հան դերձ, Ք յու
րուկ Դա րա յի ճա կա տա մար
տից հե տո Կով կաս յան գոր
ծող կոր պու սը 1855 թ. մա յի սից 
նոր հրա մա նա տար ու նե ցավ, 
ի դեմս գե նե րալ Նի կո լայ Մու
րավ ո վի (ռազ մա գի տութ յան 
մեջ հայտ նի է որ պես Մու րավ
յով Կարսս կի՝ Հ.Հ.): Ն րան էլ 
հանձ նա րար վեց գլխա վո րել 
ռազ մա կան հե տա գա գոր ծո
ղութ յուն նե րը: 

Վա սիլ Բեհ բու թո վը նշա
նակ վում է Կով կա սի քա ղա
քա ցիա կան մա սի կա ռա վա
րիչ և գոր ծող կոր պու սի մեջ 
չմտնող Կով կաս յան ա ռան ձին 
բա նա կի հրա մա նա տար: Այ նու
հետև մեկ տա րի՝ 1856–57 թթ. 
Բեհ բու թո վը վա րում է Կով
կա սի գլխա վոր վար չութ յա նը 
կից ժա մա նա կա վոր կո մի տեի 
նա խա գա հի պաշ տո նը, իսկ մի 
կար ճատև ժա մա նակ, մինչև 
նոր կա ռա վար չա պետ Մի խա
յիլ Բար յա տինս կու ժա մա նու մը, 
կա տա րում Կով կա սի փո խար
քա յի պար տա կա նութ յուն նե րը: 
1857 թ. հուն վա րի 6ին, Սուրբ 
Ծննդ յան օ րը, հա յազ գի գե նե

11 Военный сборник, 1860, т.13, с.166
167.
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րալն ստա նում է հետ ևա զո
րի (ին ֆան տե րիա) գե նե րա լի 
պատ վա վոր աս տի ճան. հա մե
մա տութ յան հա մար, նշենք, որ 
իր մահ կա նա ցուն այս աս տի
ճա նով է կնքել նաև Կով կա սի 
լե գեն դար զո րա վար Ա լեք սեյ 
Եր մո լո վը:

Ռու սա կան մա մու լում բա
վա կան շատ են Վա սիլ Բեհ բու
թո վի մա սին պատ մող հու շե րը, 
ո րոնք վկա յում են նրա ռազ մա
կան մեծ վաս տա կի ու հմուտ 
զո րա վա րի համ բա վի մա սին: 
« Բեհ բու թո վին փո խե լուց հե տո, 
մենք կրկին և կր կին էինք հի
շում Ք յու րուկ Դա րա յի փա ռա
վոր ժա մա նակ նե րը։ Բեհ բու թո
վի հայտն վե լուն պես՝ ող ջույ նի 
բա ցա կան չութ յուն նե րը եր կար 
ժա մա նակ չէին դա դա րում, 
հատ կա պես երբ նա գու մար
տա կից գու մար տակ էր անց
նում, հար յու րա կից՝ հար յուր
յակ։ Զին վոր նե րը հրճվան քով 
էին դի մա վո րում ի րենց հրա
մա նա տա րին... Այն ժա մա նակ 
մենք մեծ ոգ ևո րութ յամբ էինք 
թամ բում մեր ձիե րը և  ա ռաջ 
էինք սլա նում՝ խի զա խե լու ան
սանձ ձգտու մով...»12։ 

Որ տեղ էլ որ ծա ռա յել է 

12 Военный сборник, 1863, №2, с. 486.

հա յազ գի զո րա պե տը, ա մե
նուր թո ղել է հմուտ ռազ մա
գե տի և խե լա ցի կազ մա կերպ
չի համ բավ։ Ուս տի բո լո րո վին 
զար մա նա լի չէ, որ նրա հետ 
ծա ռա յութ յուն կա տա րած ռուս 
բարձ րաս տի ճան սպա ներն 
ու պաշ տոն յա ներն այդ պես 
գո վես տով էին խո սում նրա 
անձ նա կան բարձր ո րակ նե րի 
մա սին. « Վա սիլ Բեհ բու թո վը,– 
գ րում է Կով կա սին քա ջա ծա նոթ 
գե նե րալ Ին սարս կին,– հուժ
կու ա նուն է Կով կա սում։ Նա 
բա վա կան հե ղի նա կութ յուն և 
հռ չակ ու նի ամ բողջ Ռու սաս
տա նում։ Հայտ նի է, որ ար ևել
յան պա տե րազ մի նա խօր յա կին 
նա հրա վիր վել է Պե տեր բուրգ՝ 
գլխա վո րե լու մեր Կով կաս յան 
սահ ման նե րի պահ պա նութ
յու նը՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ 
նրան, որ պես տե ղա ցու և խե
լա ցի անձ նա վո րութ յան, քաջ 
հայտ նի են ժո ղովր դի ո գին և 
պաշտ պա նութ յան ա մե նա տար
բեր մի ջոց նե րը։ Իշ խան Բեհ
բու թո վը Պե տեր բուր գում թո
ղեց հիա նա լի տպա վո րութ յուն՝ 
շնոր հիվ իր խել քի և  ի մաս
տութ յան... Երբ պա տե րազմն 
սկսվեց, Բեհ բու թո վը դար ձավ 
կով կաս յան բա նա կի գլխա

վոր հրա մա նա տար և  այն պի սի 
մեծ գոր ծեր կա տա րեց, ո րոնք 
ա վե լի բարձ րաց րին նրա փառ
քը»13։ Նույն գնա հա տա կանն է 
տրված  նաև « Կով կաս» թեր
թում Վ. Բեհ բու թո վին նվիր
ված ակ նար կում. «Ա վե լի քան 
կես դար շա րու նակ, գոր ծու
նեութ յան մի ո լոր տից անց նե
լով մյու սը,– գ րում էր թեր թը 
1854 թ.,– հա յազ գի նշա նա վոր 
այս զո րա վարն ա ճեց ու հա սու
նա ցավ իր բարձ րա գույն ծա ռա
յո ղա կան կոչ ման հա մար, իսկ 
վեր ջերս ար ժա նա ցավ նաև 
թա գա վոր կայ սեր մեծ վստա
հութ յա նը»14։ 

Հա յազ գի զո րա պետն իր 
մահ կա նա ցուն կնքեց 1858 թ. 
մար տի 10ին, Թիֆ լի սում, սե
րունդ նե րին թող նե լով քա ջա րի 
ու հմուտ զո րա վա րի վաս տա
կած ա նուն։ Ինչ պես գրում է 
ռուս պատ մա բան Վ. Պոտ տոն, 
«ռուս զո րա պե տե րից քչե րին 
հա ջող վեց այդ պի սի ա նուն 
վաս տա կել ու դրվա տան քի 
ար ժա նա նալ ռուս հա սա րա
կայ նութ յան շրջա նում»15։

Հա յազ գի զո րա պե տին 
նվիր ված ակ նարկն ու զում ենք 
ա վար տել մեր մե ծա նուն հայ րե
նակ ցի՝ Խա չա տուր Ա բով ա նի 
հետև յալ տո ղե րով. « Մա դա թո վի 
ու Բեհ բու թո վի ա րա ծը բա վա
կան է, որ աշ խար քը ի մա նա, թե 
ինչ հո գի ու ներ էն ժա մա նակ 
մեր ազ գը»16:

 Եվ դա ճշմար տութ յուն է ր…

13 Русский архив, 1868, кн.8, с. 1007
1008.

14 Кавказ, 1854, № 27.
15 Потто В., Кавказская война…, т. 4, 

с. 138.
16 Աբովան Խ., Երկեր, Երևան, 1984, 

էջ 157:

ՀԱՅ ԶՈՐԱՎԱՐՆԵՐ
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ԿՈՆԿԻՍՏԱԴՈՐՆԵՐԸ ԵՎ 
ՑՐՏԱՀԱՐՈՒՄԸ

Անգ լիա ցի մի խումբ աշ
խար հագ րա գետ նե րի և կ լի մա
յա բան նե րի կար ծի քով, 1492 թ. 
հե տո իս պա նա ցի նվա ճող նե րի՝ 
Ա մե րի կա ներ խու ժումն իր դերն 
է ունեցել XVII դ. հա մընդ հա
նուր ցրտաց ման հար ցում: Մաս
նա գետ նե րի հաշ վարկ նե րով, 
նախ քան եվ րո պա ցի նե րի ներ
խու ժու մը Հ յու սի սա յին և Հա րա
վա յին Ա մե րի կա յի բնակ չութ յու
նը շուրջ 60 մի լիոն մարդ էր, 
իսկ նա խա կո լում բոս յան Ա մե րի
կա յի մեկ բնակ չին կե րակ րե լու 
հա մար, հաշ վի առ նե լով նրանց 
պար զու նակ գյու ղատն տե սութ
յու նը, պա հանջ վում էր մեկ 
հեկ տար հող: Մինչև 1600 թ. 
Եվ րո պա յից բեր ված հի վան

դութ յուն նե րի և բ նիկ նե րի 
ոչն չաց ման հետ ևան քով Ա մե
րի կա յի բնակ չութ յու նը կրճատ
վել է 90 %ով: Լք ված դաշ տե
րը (շուրջ 56 մի լիոն հեկ տար) 
ծածկ վել են ան տառ նե րով, իսկ 
ծա ռերն ա վե լի ակ տիվ են կլա
նում CO2ը օ դից և  ա վե լի եր
կար են պա հում, քան որ պես 
սննդամ թերք օգ տա գործ վող 
գյու ղատն տե սա կան միամ յա 
մշա կա բույ սե րը: Ա մե րի կա յում 
դաշ տե րի փո խա րի նումն ան
տառ նե րով հան գեց րել է մո
լո րա կի մի ջին ջեր մաս տի ճա նի 
0,15 0Cով նվազ ման, իսկ դրան 
գու մար վել է ար ևի լույ սը թու
լաց նող հրաբ խա յին ժայթ քում
նե րի ազ դե ցութ յու նը:

Վա շինգ տո նում գոր ծող 
Հա մաշ խար հա յին պա շար նե րի 
ինս տի տուտն ու սումն ա սի րել 
է արդ յու նա բե րութ յան, գյու
ղատն տե սութ յան և  աշ խար հի 
բնակ չութ յան՝ 19612014 թթ. 
ըն թաց քում քաղց րա համ ջրի 
գոր ծած ման վե րա բեր յալ վի
ճա կագ րա կան տվալ նե րը: Այս 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ջրի 
ծախսն ա վե լա ցել է 250 %ով՝ 
1,888,7 կմ3ից մինչև 4720,8 կմ3: 
Ջ րա յին պա շար նե րի սուր պա
կա սից տա ռա պում է աշ խար հի 
17 եր կիր, հիմն ա կա նում Մի ջին 
Ար ևել քում, Հ յու սի սա յին Աֆ րի
կա յում և Հա րա վա յին Ա սիա յում: 
Պա կիս տա նում և Հնդ կաս տա
նում խիստ նվազում է ստոր
գետն յա ջրե րի մա կար դա կը:
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Երկ րագն դի վրա այն սա
կա վա թիվ վայ րե րից մե կը, որ
տեղ բա ցար ձա կա պես բա ցա
կա յում է կեն դա նի որ ևէ բան, 
Ե թով պիա յի Դա նա կիլ ա նա
պա տի տաք աղբ յուր ներն են: 
Դ րանց ա ղե րով և թ թու նե րով 
հա գե ցած ջրի ջեր մաս տի ճա նը 
հաս նում է մինչև 107 0C: Այն չի 
ե ռում հենց ա ղե րի մեծ խտութ
յան պատ ճա ռով: Ֆ րան սիա ցի 
հե տա զո տող ներն այս տեղ ոչ մի 
ման րէ չեն հայտ նա բե րել:

Ռես տո րան նե րի և սու պեր
մար կետ նե րի հա մար ա ռա վել 
բա րեն պաստ ե րաժշ տութ յան 
ընտ րութ յանը հետամտող փոր
ձեր են կա տա րել ա մե րի կա ցի և 
շ վեդ շու կա յա գետ նե րը: Պարզ
վել է, որ ան կախ ժան րից (դա
սա կան, ռոք, թե փոփ) ֆո նա յին 
ցածր ե րաժշ տութ յու նը բարձ
րաց նում է ա խոր ժակն օգ տա
կար մթերք նե րի և  ու տեստ նե րի 
հան դեպ: Իսկ ձայ նի բարձ րա
ցու մը ստի պում է սպա ռող նե
րին շտա պե լու և կա տա րե լու 
չմտած ված ընտ րութ յուն, հա
ճախ՝ ի վնաս ա ռող ջութ յան:

Ե թե մար դու ու ղեղն ու նե
նար խո րա նար դի ձև, ա պա դրա 
կող մի եր կա րութ յու նը  կլի ներ 
մո տա վո րա պես 11 սմ: 

1969թ. ա մե նահ զոր հա մա
կար գի չը IBM 360/75ն  էր, ո րը 
կա տա րում էր վայրկ ա նում մի
լիոն գոր ծո ղութ յուն: Այժմ iPhone 
8 հե ռա խո սի ման րամ շա կի չը 
(միկ րոպ րո ցե սո ր) կա տա րում է 
վայրկ ա նում 600 մի լիարդ գոր
ծո ղութ յուն դրա տի րոջ դեմ քի 
ճա նաչ ման հա մար: Հին  IBMով 
այս նույն խնդի րը լու ծե լու հա
մար կպա հանջ վեր 33 ժամ:

Ֆ րան սիա յի ձկնա բան նե րի 
տվալ նե րով, մի ջերկ րա ծով
յան սար դի նաձկ նե րը ման րա
ցել են՝ դրանց եր կա րութ յու նը 
կրճատ վել է 3 սմ ով, իսկ քա
շը՝ 1/3ով: Ն րանց կար ծի քով, 
սա հա մընդ հա նուր տա քաց ման 
արդ յունքն է: 

Յու րա քանչ յուր վայրկ ա
նում աշ խար հում սպառ վում է 
314 կգ սուր ճի հա տիկ: Ա ռա ջա
տա րը ֆին ներն են՝ յու րա քանչ
յու րը տա րե կան սպա ռում է 12 
կգ: Ռու սաս տան ցին սպա ռում է 
տա րե կան 1,7 կգ սուր ճի հա տիկ 
և գե րա դա սում է թե յը: 

Ան հե տաց ման վտան գի տակ 
են կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 
շուրջ մի լիոն տե սակ ներ՝ հիմ
նա կա նում բնա կան լանդ շաֆտ
նե րի ոչն չաց ման, օ րի նակ՝ 
Ա մա զոն գե տի եր կայ նութ յամբ 
ան տա ռա հա տումն ե րի հետե
վան քով: 

Հել սին կիի հա մալ սա րա նը 
1974 թվա կա նից կա տա րել է 
40ամ յա տղա մարդ կանց ա վե լի 
քան 1200 հե տա զո տում: Ն րանք 
բո լո րը ծա ռա յող ներ են ե ղել: 
Պարզ վել է, որ տար վա ըն
թաց քում մինչ 3 շա բաթ ար ձա
կուրդ վերց նող նե րի մա հա նա լու 
հա վա նա կա նութ յու նը հե տա
զո տութ յան ժա մա նա կա հատ
վա ծում 37%ով ա վե լի է, քան 
3 շա բա թից ա վե լի ար ձա կուրդ 
վերց նող նե րի նը: 

* «Наука и жизнь», 2020, N 5.
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ գի տաշ խա տող, պատ մա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
հա յա գի տութ յուն, հնա գի տութ յուն, հու շար-
ձան նե րի պահ պա նում և  ու սում նա սի րում, 
վի մագ րութ յուն, պատ մութ յուն

Øºð ºð²Êî²ìàðÜºðÀ.
Ø²Î²ð ºäÆêÎàäàê 
´²ðÊàô¸²ðÚ²Üò 
(1832–1906)

XIX դա րը նշա նա վոր վեց գի
տա կան մտքի վե րել քով, ո րի 
արդ յուն քում սկզբնա վոր վե ցին 
գի տա կան նոր ուղ ղութ յուն ներ: 
Դ րան ցից մեկն էր վի մագ րա գի
տութ յու նը` հու շար ձան նե րի որ
մե րին պահ պան ված հա յա տառ 
գրե րի գրա ռումն ու վեր ծա նու
մը: Պատ մա կան Հա յաս տա նի 
ամ բողջ տա րած քում պահ պան
վել են ա վե լի քան տա սը հա
զար շի նա րա րա կան, նվի րատ
վա կան, ի րա վա կա նո նա կան, 
հի շա տա կագ րա յին բնույ թի 
ար ձա նագ րութ յուն ներ, ո րոնք, 
որ պես հա վաս տի պատ մա կան 
աղբ յուր ներ, հա րուստ տե ղե
կութ յուն ներ են հա ղոր դում 
ժա մա նա կի հա սա րա կա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին:

Վի մագ րե րի, որ պես քա րե
ղեն անգ նա հա տե լի սկզբնաղ
բյուր նե րի, հա վաք ման և  ու
սումն ա սիր ման գոր ծըն թացն 
ի րա կա նաց րեց ազ գա յին ու 
մշա կու թա յին գոր ծիչ, վի րա հա
յոց հոգ ևոր ա ռաջ նորդ Ներ սես 
Աշ տա րա կե ցին (1770–1857 թթ., 
Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս` 
1843–1857 թթ.): Նա կար գադ րեց 
հա վա քել պատ մա կան Հա յաս
տա նում սփռված հու շար ձան
նե րի որ մե րի և հու շա կո թող նե
րի վրա փո րագր ված «ա մե նայն 
զյի շա տա կագ րու թիւնս»՝ ժա մա
նա կի բնա կան և  ար հես տա կան 
ոչն չա ցու մից զերծ պա հե լու հա
մար:

Արդ յուն քում, XIX դա րի կե
սե րին տե ղա գիրճա նա պար

հորդ ներ Հով հան նես ե պիս կո
պոս Շահ խա թուն յա նը, Սար գիս 
ար քե պիս կո պոս Ջա լալ ան ցը, 
Մի նաս վար դա պետ Բժշկ ան
ցը, Մկր տիչ Է մի նը, Մես րոպ 
ար քե պիս կո պոս Սմ բատ յան
ցը, Մա կար ե պիս կո պոս Բար
խու դար յան ցը, Կա րա պետ 
Կոս տան յա նը, Գա րե գին ար
քե պիս կո պոս Հով սեփ յան ցը 
(հե տա գա յում՝ Մե ծի Տանն Կի
լի կիո կա թո ղի կոս), Եր վանդ 
Լա լա յա նը և  այլք Հա յաս տա նի 
տար բեր բնա կա վայ րե րի պատ
մամ շա կու թա յին կո թող նե րից ու 
խաչ քա րե րից գրի ա ռան մե ծա
թիվ վկա յագ րեր: 

Հայ տե ղա գիր նե րը հիմն ա
կա նում հոգ ևո րա կան ներ էին, 
ի րենց շրջա գա յութ յուն նե րի ըն
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թաց քում նրանք հա վա քում էին 
բա զա մա բո վան դակ նյու թեր 
(պատ մա կան, բա նա սի րա կան, 
ժո ղովր դագ րա կան, վի մա գրա
գի տա կան և  այլն): Ան շուշտ, 
նրանց վեր ծա նութ յուն ներն ու
նեին թե րութ յուն ներ, սա կայն, 
նման թե րութ յուն նե րով հան
դերձ, հրա տա րա կած ար ձա
նագ րութ յուն ներն անգ նա հա
տե լի նշա նա կութ յուն ու նեն, 
քա նի որ ժա մա նա կի ըն թաց
քում բնա կան ու մարդ կա յին 
գոր ծոն նե րի արդ յուն քում շատ 
քա րե ղեն ա պա ցույց ներ մեզ չեն 
հա սել: 

Տե ղա գիրճա նա պար հորդ
նե րից պատ մա բան, ազ գա
գրա գետ, բա նա սեր, ման կա
վարժ, գրող Մա կար (Գ ևորգ) 
ե պիս կո պոս Բար խու դար յան ցը 
ծնվել է 1832 թ. Ար ցա խի Խա չեն 
գա վա ռի Խա նա ծախ (Խ նա ծախ) 
գյու ղում: Այս բնա կա վայ րը հի
շա տա կվում է Շու շի գա վա
ռում, որի բնա կիչ նե րը եկել էին 
Ս յու նի քի Խա նա ծախ գյու ղից,  
1686 թ.: Խա նա ծախ բնա
կա վայ րը XVII դա րի ձե ռագ
րե րից մե կում հի շա տակ
վում է « Քաշ թա ղու» երկ րում 
( Քա շա թա ղի շրջան): Բ նա
կա վայ րի ան վան ստու գա բա
նութ յան վե րա բեր յալ պատ
մագ րութ յան մեջ կա մի քա նի 
տե սա կետ. ըստ հի շա տա կութ
յան, խա նե րից մե կը բնա կա
վայ րը ծա խել է, ո րից ա ռա ջա
ցել է Խա նա ծախ ան վա նու մը: 
Ըստ մեկ այլ տե սա կե տի՝ թշնա
մին հար ձակ վել է տա րած քի 
խա նի վրա, ով ա սել է, թե մի 
զաղ (բույ սի տե սակ է) էլ չի 
տա, այս տե ղից էլ ա ռա ջա ցել 
է Խա նա զաղ ա նու նը: Ո մանք 
էլ կա պում են Խո նա ծախ, այ
սինքն՝ խունկ ծա խող նե րի հետ:

Մա կար Բար խու դար յան ցի 

ծնող նե րի՝ Գ րի
գո րի և Ե ղի սա
բե թի ըն տա նի
քում մե ծա նում 
էր ութ ե րե խա. 
ա վա գը՝ Կա
րա պե տը, Ս տե
փա նը, Գ ևոր
գը ( Մա կա րը), 
կրտսե րը՝ Հա
կո բը, աղ ջիկ նե
րը՝ Ան թա ռա մը, 
Շա հա զա տը, Հե
րիք նա զը, Վար
վա ռան: Խա
նա ծա խի Ս. 
Աստ վա ծա ծին 
ե կե ղե ցու հա
րա կից գե րեզ մա
նա տա նը թաղ
ված են տոհ մի 
ներ կա յա ցու ցիչ
նե րից Մա կա
րի պա պից ու 
տա տից սկսած, 
ծնող ներն ու 
վա ղա ժամ մա հա ցած եղ բայ րը` 
Ս տե փա նը: 

Գ յու ղում դպրոց չլի նե լու 
պատ ճա ռով պա տա նի Գ ևոր
գը ար հեստ ու գրա ճա նա չութ
յուն է սո վո րել նախ Ար ցա խում, 
իսկ 1862–1868 թթ.՝ Ե րու սա ղե
մի Ժա ռան գա վո րաց դպրո
ցում, որ տեղ նա ա շա կեր տել 
է վան քի միա բան և հոգ ևոր 
դպրո ցի տե սուչ Մել քի սե դեկ 
արք. Մու րադ յա նին: Հե տա գա
յում Մ. Բար խու դար յան ցը ե ղել 
է Ե րու սա ղե մի Ս. Հա կոբյանց 
վան քի միա բան, ա պա՝ հոգ
ևոր դպրո ցի տե սուչ: 1869 թ. 
հու նի սի 22ին նա ձեռ նադր վել 
է սար կա վագ, 1870 թ.` վար դա
պետ: Վե րա դառ նա լով հայ րե
նիք՝ 1875 թ., Մ. Բար խու դար
յան ցը ստանձ նել է Էջ միած նի 
տպա րա նի տես չի, իսկ 1876 թ.` 
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Զմ յուռ նիա յի ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նոր դի պաշ տո նը, ե ղել է 
վան քի քա րո զի չ, լու սա րա ր և 
հի վան դա նո ցի տե սու չ: 1880 թ. 
Ա մե նայն հա յոց Գ ևորգ Դ կա
թո ղի կո սի (1866–1882 թթ.) հա
մա ձայ նութ յամբ նա դար ձել է 
Մայր Ա թո ռի միա բան, իսկ 1892 
թ. ստանձ նել է Ա լեք սանդ րա
պո լի թե մի ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նոր դի պաշ տո նը:

1894 թ. Մ. Բար խու դար յան
ցը ձեռ նադր վել է ե պիս կո պոս, 
ան դա մակ ցել Ս. Էջ միած նի Սի
նո դին: 18941896 թթ. Ռու սաս
տա նի Շա մա խու հա յոց թե մի 
հոգ ևոր ա ռաջ նորդն էր: Այդ 
տա րի նե րին Մա կար ե պիս
կո պո սը շրջել է պատ մա կան 
Աղ վան քում, Ար ցախ, Ու տիք, 
Փայ տա կա րան տե ղա վայ րե
րում` փնտրե լով նյութական 
արժեքներ հա յոց պատ մութ յան 
հա մար: Հա վա քած նյու թե րի 
հի ման վրա նա հրա տա րա կել 
է պատ մա գի տա կան և  աղ բյու
րա գի տա կան «Ա ղո ւա նից եր կիր 
և դրա ցիք» և « Պատ մու թիւն 
Ա ղո ւա նից» ու սումն ա սի րութ
յուն նե րը, ո րոնք առ այ սօր օգ
տա գոր ծում են նո րա գույն 
շրջա նի ու սումն ա սի րող նե րը: 
Մ. Բար խու դար յան ցը փոր ձել 
է ման րա մասն ու սումն ա սի րել 

երկ րա մա սը, սա կայն ինչ պես 
նշում է մե ծա վաս տակ Մես րոպ 
ար քե պիս կո պոս Սմ բատ յան ցը, 
«դար ձեալ գի տու թեամբ և  ան
գի տու թեամբ սխալ ներ շատ է 
ա րել, ո րոնց ուղ ղե լը դար ձեալ 
ի րեն կը’ յանձ նենք»: Ան կախ 
նման տե սա կե տից՝ գիրքն ա ռ 
այ սօր չի կորց րել իր գի տա կան 
ար ժե քը: Վե րոնշ յալ տա րած
քում հա յութ յունն աս տի ճա նա
բար փոք րա մաս նութ յուն էր 
կազ մում, դառ նում էր թրքա
խոս, հայ կա կան հու շար ձան
նե րը կամ ոչն չաց վում էին, կամ 
վե րած վում մահ մե դա կան ուխ
տա տե ղի նե րի: Այդ ա ռու մով Մ. 
Բար խու դար յան ցի գրա ռումն ե
րը, վեր ծա նութ յուն նե րը, հի շա
տա կութ յուն ներն ստա ցել են 
աղբ յու րա գի տա կան բա ցա ռիկ 
նշա նա կութ յուն, քա նի որ հու
շար ձան նե րի որ մե րին պահ
պան ված հա յա տառ գ րե րի 
քա  րե ղեն ա պա ցույց նե րը հիմ
նա կան ան հե տա ցել են, չնչին 
մասն էլ բա րե բախ տա բար ու
սումն ա սիր վել է մինչև ոչն չա
ցու մը՝ XX դա րի 80ա կան թթ. 
կե սե րին: Ընդ հա նուր առ մամբ 
Մ. Բար խու դար յան ցի վի մա
գրա կան ժա ռան գութ յու նում 
հաշվ վում է մոտ 550 վի մա գիր:

Ա ռա վել հա րուստ և  ար ժե քա

վոր են Ար ցախ նա հան գի վե րա
բեր յալ հի շա տա կութ յուն նե րը: 
Այս տեղ Մ. Բար խու դար յանցն 
ու սումն ա սի րել է նա հան գի 24 
գա վառ նե րի տե ղադ րութ յու
նը, բնաշ խար հը, գյու ղերն ու 
ա վան նե րը, վան քերն ու բեր դե
րը: Այդ ա մե նը լավ ներ կա յաց
նե լու հա մար նա օգ տա գոր ծել 
է պատ միչ նե րի վկա յութ յուն ներ, 
վի մագ րեր, ձե ռա գիր հի շա տա
կա րան ներ, կա թո ղի կո սա կան 
կոն դակ ներ, հրո վար տակ ներ: 
Հատ կա պես հա րուստ է Ար
ցա խի վի մա գրա կան ժա ռան
գութ յու նը. Մ. Բար խու դար յան
ցը գրա ռել է ոչ միայն որ մե րի, 
այլև ե կե ղե ցա կան սպաս քի, 
մա սունք նե րի պա հոց նե րի վրա 
ե ղած ար ձա նագ րութ յուն նե րը 
(405 վի մա գիր): 

Մ. Բար խու դար յան ցը հե ղի
նա կել է գրա կան, ման կա վար
ժա կան հոդ ված ներ: Գ րա կան մի 
քա նի աշ խա տանք նե րում հան
դես է գա լիս «Ուս տա Գ ևորգ 
Բար խու դար յան» ան վամբ: Մեզ 
են հա սել նաև նրա հե ղի նա կած 
կրո նա կան գոր ծե րը («Ք րիս
տո նե կան վար դա պե տու թիւն», 
«Քն նա դա տու թիւն քննա դա տու
թեանց», « Նա խա պա շար մունք», 
«Աս տո ւա ծա յին հրա հանգ հան
րա պար տուց», « Մատ չե լի քա
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րոզ ներ հայ ժո ղովր դա կա նաց 
կար դա լու հա մար»), գե ղար վես
տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե
րը (« Միր զա և Ան նա», «Ա րա
զը տա րին կտա րի», « Չո բանն 
ու նշա նա ծը», «Չ նաշ խար հիկ 
տղայ», « Բա րո յա կան ա ռած
ներ»), ո րոն ցից մի քա նի սը 
գրված են Ղա րա բա ղի բար բա
ռով: Մաշ տոց յան մա տե նա դա
րա նի թ. 9770 ձե ռագ րում պահ
պան վում են նաև նրա ան տիպ 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը:

Գ րա կան յու րա հա տուկ ժա
ռան գութ յուն կա րե լի է հա
մա րել Պը լը Պու ղու՝ Մ. Բար
խու դար յան ցի գրա ռած 189 
զվար ճա խո սութ յուն նե րը: Ընդ
հան րա պես Ար ևել քում իշ խան
ներն ու նեին խեղ կա տակ ներ, 
ծաղ րա ծու ներ, ո րոնց խոս քը 
լի էր խել քով ու բա րո յա կա
նու թամբ, դա փո խանց վում էր 
սերն դե սե րունդ: Պը լը Պու ղին 
(1731–1810 թթ., ի րա կան ա նու նը՝ 
Պո ղոս, իսկ պըլ (պել) նշա նա
կում է գիժ, խեն թուկ, ա պուշ), 
ծնուն դով Վա րան դա յի Ա վե տա
րա նոց գյու ղից էր: Հա ղոր դած 
տե ղե կութ յան հա մա ձայն՝ նրա 
մար մինն ամ փո փել են Շու շիի 
և Ար կա թա լու գյու ղե րի միջև 
գտնվող մի քա րայ րում, որ տեղ 
որ պես ճգնա վոր անց կաց րել էր 

կան քի վեր ջին տա րի նե րը: Թեև 
Պու ղին անգ րա գետ էր, սա կայն 
քա ջա սիրտ էր և  ան սահ ման 
նվիր ված իր հո վա նա վո րին՝ 
Վա րան դա յի Մե լիք Շահ նա
զա րին: Հե տա գա յում այս գրա
ռու մից օգտ վել են նո րա գույն 
շրջա նի մաս նա գետ նե րը և  էլ 
ա վե լի են հարս տաց րել Պը լը 
Պու ղու զվար ճա պա տումն ե րը:

1886 թ. տպագր վում է Մա
կար ե պիս կո պո սի պատ մա
գե ղար վես տա կան մեկ այլ ու
սումն ա սի րութ յուն՝ « Գաղտ նիք 
Ղա րա բա ղի» գիր քը, որ տեղ 
ներ կա յաց ված էր Ար ցա խի հե
րո սա կան պատ մութ յու նը: Սա
կայն գիր քը ժա մա նա կին դար

ձել էր գրա կան վի ճա բա նութ յան 
ա ռար կա, քա նի որ ներ կա յաց
ված փաս տերն ու ի րա դար ձութ
յուն նե րը չա փա զանց ված էին: 

Մ. Բար խու դար յան ցը զբաղ
վել է նաև ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յամբ: 1881–1882 թթ. 
նա աստ վա ծա բա նութ յուն է դա
սա վան դել Շու շիի ռեա լա կան և 
թե մա կան դպրոց նե րում: Շա մա
խու թե մի ա ռաջ նորդ Մես րոպ 
արք. Սմ բատ յան ցը ջերմ կա պեր 
ու նե նա լով Մա կար Բար խու դար
յան ցի հետ, նրան ա ռա ջար կել 
է թե մի Սա ղիա նի վա նա կան 
դպրո ցի տես չի և կ րո նի ու
սուց չի պաշ տո նը: Հե տա գա յում՝ 
1888 թ., Մա կար կա թո ղի կո սի 

Արցախցիների հումորի խորհրդանիշը՝ Պըլը Պուղու հուշաքար
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(18851891 թթ.) կոն դա կով նա 
նշա նակ վել է թե մի Սա ղիա նի 
վան քի վա նա հայր և  երկ դաս
յա վա նա կան դպրո ցի տե սուչ՝ 
երկ րա մա սում ազ գա յին այս կա
րևոր գոր ծը հա վուր պատ շա ճի 
ա ռաջ տա նե լու հա մար: 

Մ. Բար խու դար յան ցը հա
վա քել է ժո ղովր դագ րա կան, 
բա նա սի րա կան, ազ գագ րա
կան նյու թեր՝ ա ռաջ նորդ վե լով 
այն սկզբուն քով, որ ժո ղովր դի 
բա նա վոր խոս քը պետք է հա
վա քեն, ու սումն ա սի րեն բա նի
մաց ու գրա գետ մար դիկ, այդ 
նյու թե րը չպետք է խմբագ րել, 
այլ պետք է թող նել ան փո
փոխ, որ պես զի հե տա գա յում 
մաս նա գետ նե րի միջև տա րա
ձայ նութ յուն ներ չլի նեն: Մ. Բար
խու դար յանցն անհ րա ժեշտ էր 
հա մա րում հա վա քել ազ գա յին 
բար քե րի, սո վո րութ յուն նե րի, 
նիստ ու կա ցի, դի ցա բա նութ յան 
և  այլ նի մա սին տե ղե կութ յուն
նե րը, քա նի որ նոր սե րուն դը, 
չգի տակ ցե լով անց յա լի ար ժեք
նե րը, ան տե սում էր ազ գա յի նը: 
Դեռևս 1878 թ. Կ. Պոլ սի Ներ
սես պատ րիար քը (1874–1884) 
կոն դա կով հոր դո րեց հա վա

քել ժո ղովր դի կան քի, ներ կա 
դրութ յան վե րա բեր յալ կար ևոր 
տե ղե կութ յուն ներ: Այդ գոր ծին 
մաս նակ ցե ցին թե՛ աշ խար
հիկ, թե՛ հոգ ևոր գոր ծիչ ներ, 
հրա տա րակ վե ցին կար ևոր ու
սումն ա սի րութ յուն ներ (Գ. Սըր
վանձտ յան, Ա. Սեդ րակ ան, Պ. 
Մի րա խոր յան, Յ. Ալ լահ վերդ
յան, Գ. Շե րենց և  այլք), ո րոնք 
ներ կա յաց նում էին հիմն ա կա
նում Արևմտ յան Հա յաս տա նի 
իրողութ յու նները: 

Մա կար ե պիս կո պոս Բար
խու դար յանցն աշ խա տակ ցել է 
զա նա զան թեր թե րի և, ինչ պես 
նշում են ժա մա նա կա կից նե րը, 
մահ վա նից հե տո բազ մա թիվ 
ան տիպ աշ խա տութ յուն ներ 
է թո ղել: Ժա մա նա կա կից նե
րը նրան բնու թագ րել են իբրև 
բա րի, հե զա համ բույր, խո նարհ, 
նե րո ղա միտ, ա ռա քի նի, «ջերմ 
հա ւա տա ցող քրիս տո նեայ, ան
շա հա սէր, ան կա շառ»: Իր հա
մեստ դրա մա կան կա րո ղութ յու
նը, մոտ 3000 ռուբ լի, կտա կել է 
ազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն
նե րին: 

Իր կան քի վեր ջում Մ. Բար
խու դար յան ցը հրա ժար վել է 

Էջ միած նի Սի նո դի ան դա մութ
յու նից՝ ցան կա նա լով ճգնել 
Ա գու լի սի Ս. Թով մա վան քում: 
Սա կայն 1906 թ. փետր վա
րի 6ին մա հա ցել է Էջ միած
նում: Ն րա աճ յունն ամ փոփ
ված է Էջ միած նի Մայր Ա թո ռին 
կից միա բա նա կան գե րեզ
մա նա տա նը: Տա պա նա քա րին 
գրված է. ՄԱԿԱՐ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ 
ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԵԱՆ ԽՆԱԾԱԽՑԻ 
1834–1906 Թ.: Ն րա կեն սա գրա
կան հոդ ված նե րում ծննդյան 
թի վը հի շա տակ վում է 1832 թ., 
սա կայն տա պա նա քա րի վրա 
ան հայտ պատ ճա ռով նշված է 
1834 թ.:

Մա կար ե պիս կո պոս Բար
խու դար յան ցը սի րում էր իր 
գոր ծը և  ամ բողջ հո գով նվիր
ված էր դրան: Մինչև կան քի 
վեր ջը նա հա վա տա րիմ մնաց 
իր ազ գին և հայ րե նի քին, ո րոնց 
շա հի, փառ քի ու պատ վի հա
մար` ըստ չա փի և կա րո ղութ
յան, կես դա րից ա վե լի աշ
խա տել է, ա րա րել, քա րո զել, 
տա րա ծել Աստ ծո խոս քը, վեր
հա նել հայ մշա կույ թի ու պատ
մութ յան ար ժեք նե րը:
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2019թ. ապ րի լի 15ին Փա
րի զի Աստ վա ծա մոր տա ճա
րում բռնկված հրդեհն ազ գա
յին, ա վե լին՝ հա մաշ խար հա յին 
ող բեր գութ յուն էր: Բայց այն 
հնա րա վո րութ յուն տվեց գիտ
նա կան նե րին ու սումն ա սի րե լու 
ճար տա րա պե տա կան հան րա

Æ ¸ºä

ԾԱՆՐ Է ԲԺՇԿԻ 
ԿՅԱՆՔԸ

Գեր մա նիա յի Ուլմ քա ղա քի 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա
նո ցի աշ խա տա կից նե րը տվալ
ներ են հա վա քել գեր մա նա ցի 
բժիշկ նե րի հո գե կան շե ղումն ե
րի վե րա բեր յալ: Պարզ վել է, որ 
բժիշկ նե րը և բժշ կա կան հաս
տա տութ յուն նե րի ու սա նող ներն 
ա վե լի հա ճախ են տա ռա պում, 
այս պես կոչ ված, հու զա կան 
ու ժաս պա ռութ յան ախ տա նի
շով, քան մյուս քա ղա քա ցի նե
րը: Սա հու զա կան, հո գե կան և 
ֆի զի կա կան հյու ծում է մշտա
կան ծան րա բեռն վա ծութ յան և 
հի վանդ նե րի հետ շփումն ե
րի հետ ևան քով, հի վանդ ներ, 
ո րոնց կան քի հա մար բժիշ կը 
պա տաս խա նա տու է: Ս րան 

ա վե լա նում են ընկ ճախտ նե
րը, ինք նաս պա նութ յան մա սին 
մտքե րը, սխալ վե լու մշտա կան 
վա խը, եր բեմն նաև հո գե ֆի
զիո լո գիա կան խան գա րումն ե
րը: Հե տա զո տութ յան հե ղի նակ
նե րի կար ծի քով, այս վի ճա կի 
պատ ճառ ներն են չկար գա
վոր ված աշ խա տան քա յին օ րը, 
ո րը եր բեմն տևում է 11–12 ժամ, 
աշ խա տան քի հեր թա փո խա յին 
բնույ թը օր վա տար բեր ժա մա

նա կա հատ ված նե րում, բարձր 
պա տաս խա նատ վութ յու նը, 
հանգս տի ժա մե րին հի վանդ
նե րի մա սին մտքե րից կտրվե
լու ան կա րո ղութ յու նը: Բ ժիշկն 
ստիպ ված է նաև մշտա պես 
զգու շա նալ սխա լի ի րա վա կան 
հետ ևանք նե րից: Այս ա մե նի 
պատ ճա ռով ա կա մա ձևա վոր
վում է ան բա րեն կատ վե րա բեր
մունք աշ խա տան քի և հի վանդ
նե րի հան դեպ:

ճա նաչ հու շար ձա նի բազ մա թիվ 
կող մեր, այդ թվում այն պի սիք, 
ո րոնց ու սումն ա սիր մա նը խո
չը դո տում էր զբո սաշր ջիկ նե րի 
ներ կա յութ յու նը: Ֆ րան սիա ցի 
շուրջ հար յուր գիտ նա կան նե
րից բաղ կա ցած աշ խա տան
քա յին խում բը վեց տար վա ըն
թաց քում կու սումն ա սի րի Նոտր 
Դա մը՝ դրա քա րե շար ված քը, 
մե տա ղե և փայ տե չայր ված 
տար րե րը, ա պա կին, հնչա կա
նութ յու նը (ա կուս տի կա) և բազ
մա թիվ այլ հար ցեր:  Շի նութ յան 
հա մար օգ տա գործ ված ծա
ռե րը՝ հիմն ա կա նում կաղ նի
ներ, ա ճել են XIXIII դա րե րում 
և հատ ված քում պահ պա նել 
են Միջ նա դա րի կլի մա յի մա
սին տվալ ներ: Հր դե հից հե տո 

ՀՐԴԵՀԻ ՎԱՅՐՈՒՄ

ա ռա ջա ցել են այր ված մա սե րի 
ե րեք մեծ կույ տեր: Սա կայն այդ 
կույ տե րը փորփ րե լը վտան գա
վոր է, ուս տի փլվածք նե րի տե
սա կա վո րու մը կհանձ նա րար վի 
ռո բոտ նե րին և ԱԹՍնե րին: 
Հե տա զո տութ յուն նե րը կտևեն 
առն վազն վեց տա րի, իսկ տա
ճա րի վե րա կանգ նու մը՝ ա վե լի 
եր կար: 
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ՍԵՅՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, դո ցենտ 
ԵՊՀ հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ 

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
ար դի հայ գրա կա նութ յուն, գրաքն նա դա-
տութ յուն

¸²ÜÆºÈ ì²ðàÆÄ²ÜÆ 
Ä²è²Ü¶ÜºðÀ

¸  րա մա տիկ սի րա վե
պից հե տո Դա նիել 
Վա րու ժա նը 1910 թ. 

օ գոս տո սի 15ին ա մուս նա նում 
է իր եր բեմ նի ա շա կեր տու հու` 
Ա րաք սի Թաշճ յա նի հետ։

1911 թ. հու նի սի 6ին Բրգ նի
կում ծնվում է նրանց ա ռա ջին 
զա վա կը, ո րին ան վա նա կո չում 
են Վե րո նի կա ( Վե րո նիք, Վե
րոն)։ Ճիշտ է, ե րի տա սարդ հայ
րը սի րում էր դստրի կին Վա
րուժ նակ կո չել և հա ջորդ տա րի 
նրան է ձո նել « Վա րուժ նա կիս» 
չքնաղ բա նաս տեղ ծութ յու նը։ 
Ս րա մա սին Հա կոբ Օ շա կանն 
ա սում է, թե պետք է կար դալ 
այն` հաս կա նա լու հա մար, թե 
ինչ է հայ րութ յու նը։

Արաքսին՝ գրկին Արմենը, Վերոնիկան 
և Վարուժանը, 1913, Պոլիս

ՀԻՇԱՏԱԿ
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Հոր մա հից հե տո Վե րո
նի կան մոր և  եր կու եղ բայր
նե րի հետ հե ռա ցել է Պոլ սից։ 
Մի ո րոշ ժա մա նակ սո վո րել է 
Շ վեյ ցա րիա յում, իսկ 1930ա կան 
թթ. ըն տա նի քի հետ հաս տատ
վել Ն յու Յոր քում։ Ա մուս նա ցել 
է ար վես տա գետ Ժո զեֆ Սաֆ

րաս յա նի հետ և մն ա
ցած ամ բողջ կան քն 
ապ րել Ն յու Յոր քում։ 

Մինչև հանգս տի 
կոչ վե լը (1982) Վե րո
նի կա Վա րու ժան Սաֆ
րաս յա նը աշ խա տել է 
Ման հե թե նի «Rizzoli» և 
«Doubleday» աշ խար
հահռ չակ գրա խա նութ
նե րում։ Միշտ հի շել է 
իր հայ կա կան ծա գու
մը և մաս նակ ցել ա մեն 
տա րի ապ րի լի 24ին 
անց կաց վող նյու յորք
յան ցույ ցե րին։ Ու նե ցել 
է մեկ դուստր` Ռոն նի 
Սաֆ րաս յան (ծնվել 
է 1944 թ., չճշտված 
տվալ նե րով բնակ վում 
է Լաս Վե գա սում)։

Զար հու րե լի բան է 
մար դու ճա կա տա գի րը… 1915 
թվա կա նի օ գոս տո սի 26ին 
Թ յու նեյ գյու ղի մոտ միա սին 
բար բա րո սա բար սպան վե լու 
պա հին Ռու բեն Ս ևա կը ըն դա
մե նը 30 տա րե կան էր, իսկ Վա
րու ժա նը` 31։ Բայց նրանց ջա
հել կան քը խլած ճա կա տա գի րը 
զար մա նա լի բա րե հա ճութ յամբ 
եր կար կանք պարգ ևեց նրանց 
որբ մնա ցած զա վակ նե րին։ 
Ռու բեն Ս ևա կի որ դին` Լ ևո նը, 
ապ րեց 93 տա րի, իսկ դուստ րը` 

Շա մի րա մը` 102։ 
Մ խի թա րան քի նման եր կար 

տևեց նաև Վա րու ժա նի ե րեք 
զա վակ նե րի կան քը։ Ա վագ որ
դին` Ար մե նը, ապ րեց 83 տա
րի (մա հա ցել և թաղ վել է Հա
վա յան կղզի նե րի Հո նո լու լու 
քա ղա քում 1995 թ.)։ Փոքր որ
դին` հոր մահ վան օ րը Պոլ սում 
ծնված Հայ կը ( Հայ կակ), 2002 թ. 
87 տա րե կա նում վախ ճան վեց և 
թաղ վեց Ֆ րեզ նո յում։

Եվ դարձ յալ հոր չապ րած 
կան քը Աստ ված ա մե նա շա

Դանիել Վարուժանի այրին՝ Արաքսի 
Աբիկյան-Վարուժանը, և նրանց 

զա վակները՝ Հայկը, Վերոնիկան և 
Արմենը (ձախից աջ): Տեղը և թվականը 

հստակ չեն։

Դանիել Վարուժանի դուստրը՝ 
Վերոնիկա Վարուժան-Սաֆրասյան

Դանիել Վարուժանի դուստրը՝ 
Վերոնիկա Վարուժան-Սաֆրասյան։

Վարուժանի զավակները. ձախից աջ՝ Արմեն, Հայկ, Վերոնիկա։ 
Տեղը և ժամանակը հայտնի չեն, հավանաբար լուսանկարվել են 

Շվեյցարիայում։

ՀԻՇԱՏԱԿ
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տը բաշ խեց սի րե լի դստե րը։ 
Դա նիել Վա րու ժա նի Վա րուժ
նա կը` Վե րո նի կա Վա րու ժան 
Սաֆ րաս յա նը, ապ րեց մոտ 98 
տա րի։ Նա իր մահ կա նա ցուն 
կնքեց 2009 թվա կա նի փետր
վա րի 25ին, Ն յու Յոր քի նա
հան գի Պար դիս քա ղա քում։ Վե
րո նի կա յի աճ յունն ամ փոփ ված 
է մեր ձա կա Մա հո պակ քա ղա քի 
գե րեզ մա նա տա նը։

ՔԱՆԻ՞ ԴԱՆԻԵԼ 
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԿԱ 
ԱՇÊԱՐՀՈՒՄ

1915 թ. օ գոս տո սի 26ին 
Չան ղը րըից Ա յաշ գնա լու ճա
նա պար հին Թ յու նեյ գյու ղի 
մոտ սպան ված հայ մեծ բա
նաս տեղծ Դա նիել Վա րու ժա նի 

հետ աք սոր ված և հե տո հրաշ
քով փրկված հոգ ևո րա կան Գ րի
գո րիս Բա լաք յա նը « Հայ Գող
գո թան» հու շագ րութ յան մեջ 
պատ մում է, որ երբ Ա յաշ տար
վող նե րին կառք էին նստեց նում, 
Վա րու ժա նը շրջվել է մնա ցող
նե րի կող մը և  ա սել. « Նոր զա
վակ մը ու նե ցած եմ, թող ա նու
նը Վա րու ժան դնեն»։

…Այդ օ րե րին (կամ հենց 
նույն օ րը) Պոլ սում ծնվել է Վա
րու ժա նի եր րորդ զա վա կը, ո րին 
ան վա նա կո չել են Հայկ։ Հե տա
գա յում Վա րու ժա նի կի նը և  
ե րեք զա վակ նե րը բնա կութ յուն 
են հաս տա տել ԱՄՆում։

Աշ խար հում Դա նիել Վա
րու ժա նը ապ րում է ոչ միայն 
իր հի շա տա կով և հ զո րա գույն 
ստեղ ծա գոր ծութ յամբ, այլև 

բազ մա թիվ ժա ռանգ նե րով, 
ո րոնք Ա մե րի կա տե ղա փոխ վե
լուց հե տո կրել և կ րում են Var
oujean ազ գա նու նը։ Այն ա նու նը, 
որ բա նաս տեղ ծը ե րա զում էր 
փո խան ցել կրտսեր որ դուն, որ
պես ազ գա նուն շա րու նա կում են 
իր ան մի ջա կան ժա ռանգ նե րը։

Վա րու ժա նի ա ռաջ նե կը՝ Վե
րո նի կա Վա րու ժան Սաֆ րաս յա
նը, կազ մել և 2007 թ. Ն յու Յոր
քում հրա տա րա կել է փոս տա յին 
բա ցիկ նե րի մի հա վա քա ծու, ո րը 
կոչ վում է «Բրգ նի կի Չ պուգք յար
յան նե րը» («The Tchiboukkearians 
of Perknig»): Գր քույ կի ա ռա ջին 
բա ցիկ նե րից մե կով Վե րո նի
կան իր հա վա քա ծուն նվի րում է 
ե րի տա սարդ Վա րու ժան նե րին՝ 
Սա ռա յին, Դ ևի դին, Դա նիե լին, 
Շե րի լին, ինչ պես նաև իր թոռ

Վերոնիկայի ընծայականը

Դանիել Վարուժանի թոռը (Հայկի ավագ 
որդին)՝ Դանիել Վարուժանը

Դանիել Վարուժան 
Երկրորդի 

մենագրությունը

Դանիել Վարուժանի ծոռը (Հայկի ավագ որդու՝ 
Դանիելի տղան)՝ Դանիել Վարուժանը

Æ ¸ºä

ՀԻՇԱՏԱԿ
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նու հուն՝ Լի զա յին, նրա որ դի 
Դա նիե լին, Վա րու ժա նի եղ բոր 
ծոռ նե րին՝ Ֆ րան սիա յում ապ րող 
Ա լեք սանդր և Ս տե ֆան Չ պուգք
յար յան նե րին։

Կեն սագ րութ յու նից հայտ
նի է, որ բա նաս տեղծն իր Դա
նիել ա նու նը ժա ռան գել էր մայ
րա կան պա պից։ Եվ ա հա այդ 
ա նու նը նույն պես հա վեր ժա
ցել է։ Վա րու ժա նի տոհ մի չորս 
տղա մար դիկ կրում են Դա նիել 
ա նու նը։

Վա րու ժա նի թո ռը՝ Հայ կի 
որ դին, անձ նագ րով պաշ տո
նա պես կրում է Դա նիել Վա
րու ժան Երկ րորդ ա նու նը՝ Daniel 
Varoujean II։ Նա ծնվել է 1945 թ. 
Ֆ րեզ նո յում։ Մաս նա գի տութ յամբ 
օվ կիա նո սա գետ է և  այդ գոր ծի 

բե րու մով ժա մա նա կին տե ղա
փոխ վել է Օ րե գոն։ 1979 թ. լույս 
է տե սել Դա նիել Վա րու ժան 
Երկ րոր դի « Ծո վա յին թռչուն նե րի 
գա ղութ նե րի քար տա րան. Վա
շինգ տոն, Օ րե գոն և Կա լի ֆոռ
նիա» ստվար մե նագ րութ յու նը։

1984 թ. ծնվել է այս Դա նիե լի 
որ դին, ո րին ծնող նե րն ան վա
նա կո չել են նույն պես Դա նիել։ 
Ն րա անձ նագ րում գրված է Դա
նիել Վա րու ժան Եր րորդ՝ Daniel 
Varoujean III։

Նա խա պա պի ա նու նով իր 
որ դուն Դա նիել է ան վա նա կո
չել նաև Վե րո նի կա յի թոռ նու
հին՝ Լի զա Շոմ բեր տը։ Ի հար կե, 
այս մի Դա նիե լը կրում է ա մե
րի կա ցի հոր ազ գա նու նը՝ Մըր ֆի 
(Daniel Murphy)։

Ա վե լի վաղ՝ 1954 թ, Ֆ րան
սիա յում ծնվել է Վա րու ժա նի 
վե րապ րած կրտսեր եղ բոր՝ 
Վա հա նի թո ռը, ո րին, ի պա
տիվ պա պի եղ բոր, ան վա նա
կո չել են Դա նիել։ Նա ար դեն 
Չ պուգք յար յան է (Daniel Tchi
boukerian), քա նի որ ի տար բե
րութ յուն բա նաս տեղ ծի ան մի ջա
կան ժա ռանգ նե րի՝ նրա եղ բոր 
ժա ռանգ նե րը պա հել են տոհ
մա կան ազ գա նու նը։

Վա րու ժա նի տոհ մի ժա ռանգ 
բո լոր չորս Դա նիել ներն ու նեն 
տեխ նի կա կան մաս նա գի տութ
յուն ներ։

Նաև այս պես է ապ րում 31
ամ յա Դա նիել Վա րու ժա նի հի
շա տա կը։

Դանիել 
Վարուժանի 

եղբոր՝ 
Վահանի 

թոռը՝ Դանիել 
Չպուգքյարյան

Վարուժանի 
դուստր 
Վերոնիկայի 
ծոռը (թոռնուհու՝ 
Լիզա Շոմբերտի 
որդին)՝ Դանիել 
Մըրֆի

* «Наука и жизнь», 2020, N 5.

Քի միա կան նյու թե րի եվ րո պա
կան գոր ծա կա լութ յու նը պա հան
ջում է ար գե լել որ սորդ նե րի օգ
տա գոր ծած Ïա պա րե գնդակ նե րը: 
Ա մեն տա րի գնդակ նե րի մի ջո ցով 
Եվ րո պա յի շրջա կա մի ջա վայ րում 

հայտն վում է 35000 տոն նա կա պար, 
որն աղ տո տում է բնութ յու նը: Ա վե լին, 
դրա հետ ևանք նե րի շար քում է մարդ
կանց բա նա կա նութ յան նվա զու մը: 
Ա ռա ջարկ վում է գնդակ նե րը պատ
րաս տել պող պա տից, վոլֆ րա մից, 
պղնձից և բիս մու թից: Ա ռայժմ կա պա
րե գնդակ նե րը, ինչ պես նաև ձկնոր
սա կան սու զա կա պար ներն ար գել ված 
են Դա նիա յում և Նի դեր լանդ նե րում:

ՀԻՇԱՏԱԿ
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ՄԱԿՐՈՍԽԵՄԱ
Ժա մա նա կա կից հա մա կար

գիչ նե րը հիմն ա կա նում կա
ռուց վում են բազ մա մի ջու կա յին 
մշա կի չի (պրո ցե սոր)՝ միկ րո
սխե մա յի շուրջ, ո րը փաս տո րեն 
բաղ կա ցած է ոչ թե մեկ, այլ մի 
քա նի (սո վո րա բար 2ից մինչև 
8) հաշ վո ղա կան հա մա կար գե
րից, այս պես կոչ ված, մի ջուկ
նե րից: Այս ո լոր տում ռե կորդ է 
հաս տա տել ա մե րիկ ան մի նոր 
ըն կե րութ յուն, ո րը թո ղար կել է 
մնի կի գոր գի չա փեր ու նե ցող 
«միկ րոս խե մա»: Այն ու նի 400 
հա զար մի ջուկ, 8 գի գա բայթ 
հի շո ղութ յուն և 1,2 տրի լիոն 
տրան զիս տոր: Բ նա կա նա բար, 
այս պի սի բա ղադ րա տար րը 
չի տե ղա վոր վի հե ռա խո սի, 
նոութ բու քի կամ ան գամ սե
ղա նի հա մա կարգ չի պատ յա նի 
մեջ, բա ցի այդ՝ այն սպա ռում 
է 15 կի լո վատտ է լեկտ րաէ ներ
գիա: Նո րույ թը նա խա տես ված 
է ար հես տա կան բա նա կա նութ
յամբ օժտ ված գեր հա մա կարգ չի 
ստեղծ ման հա մար:

ԿՈԲՐԱՅԻ 
ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ 

Թու նա վոր օ ձե րի խայ թո ցից 
աշ խար հում ա մեն տա րի մա
հա նում է 100 հա զա րից ա վե լի 
մարդ, և ն րանց գրե թե կե սը՝ 
Հնդ կաս տա նում: Ու սումն ա սի
րե լով կոբ րա յի հյուս վածք նե րի 
և  օր գան նե րի 14 տե սակ ներ՝ 
հնդկա ցի ծա գումն ա բան նե րը 
վեր ջերս  հայտ նա բե րել են սպի
տա կուց նե րի սին թեզն ա պա հո
վող 23248 գեն: Օ ձի թու նա բեր 
գեղ ձե րում գոր ծում է 19 գեն, 
ընդ ո րում առն վազն 16ը ե րաշ
խա վո րում են թույ նի սին թե զը: 
Այդ տվալ նե րի հի ման վրա նա
խա տես վում է ստեղ ծել սին թե
տիկ պատ վաս տան յութ կոբ րա
յի թույ նի դեմ, ո րը կլի նի ա վե լի 
արդ յու նա վետ, քան գո յութ յուն 
ու նե ցող նե րը: 

Æ ¸ºä
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ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈԼՈԳԻԱ
Սիեթ լի Ար հես տա կան բա

նա կա նութ յան ինս տի տու տի 
աշ խա տա կից նե րը ո րո շել են 
պար զել, թե ի րենց մշա կումն ե
րը որ քա նով են վնա սում շրջա
կա մի ջա վայ րին: Չէ՞ որ հա մա
կար գիչ նե րը պա հան ջում են 
է լեկտ րաս նու ցում, իսկ է լեկտ
րա կա նութ յու նը հիմն ա կա նում 
ստա նում են հա նա ծո վա ռե լի
քի այր ման ե ղա նա կով, ո րի ըն
թաց քում օդ է ար տա նետ վում 
CO2: Պարզ վել է, որ 2012ից 
մինչև 2018թթ. ար հես տա կան 
բա նա կա նութ յան ստեղծ ման և  
ու սու ցան ման հա մար անհ րա
ժեշտ հաշ վար կումն ե րի ծա վալն 
ա ճել է 300 հա զար ան գամ: 
Այդ տեխ նի կա յի հի ման վրա 
ստեղծ ված օ տա րա լե զու տեքս
տե րի թարգ մա նութ յան հա մա
կար գի լա վարկ ման հա մար 
հա մա կար գիչ նե րի աշ խա տան
քի ըն թաց քում մթնո լորտ կար
տա նետ վի 626 հա զար տոն նա 
CO2: Հա մե մա տութ յան հա մար՝ 
մի ջին ա մե րի կա ցու կան քի և 
գոր ծու նեութ յան հետ ևան քով 
ա ռա ջա նում են տա րե կան շուրջ 
36 տոն նա այդ պի սի ար տա նե
տումն եր: 
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Վեր ջին 30 տա րում բնա
պահ պա նութ յա նը նվիր ված 4313 
գի տա կան հոդ ված նե րի ռե ֆե
րատ նե րի վեր լու ծութ յու նը ցույց 
է տվել, որ այդ թե մա յով գրված 
աշ խա տութ յուն նե րում աս տի ճա
նա բար կրճատ վում է բա ցա սա
կան ի մաստ (օ րի նակ՝ կո րուստ, 
կոր ծա նում, վտանգ, սպառ նա
լիք, խնդիր) ու նե ցող բա ռե րի 
քա նա կը, և  ա վե լի հա ճախ են 
օգ տա գործ վում դրա կան հաս
կա ցութ յուն ներ՝ պահ պա նում, 
օգ նութ յուն, բազ մա ցում, ա ջակ
ցում, հա ջո ղութ յուն:

Ըստ վեր ջին հաշ վարկ նե րի՝ 
1970թ. հե տո Հ յու սի սա յին Ա մե
րի կա յում թռչուն նե րի քա նա կը 
կրճատ վել է 30%ով: 

Լե հաս տա նում մշակ ված 
հա մա կարգ չա յին ծրա գի րը 
ո րո շում է տեքս տի հե ղի նա
կին՝ օգտ վե լով դրա նում ներ
բեռն ված 16 անգ լիա ցի և լեհ 
գրող նե րի 96 գրքե րից: Լե հե
րեն տեքս տի հե ղի նա կին ո րո
շե լու հա մար պա հանջ վում է 
տեքս տից պա տա հա կա նութ յան 
սկզբուն քով ընտր ված 5–6 բառ, 
անգ լե րեն տեքս տի դեպ քում՝ 
10–12 բառ:  

Անգ լիա ցի բժիշկ նե րի 
տվալ նե րով, ծխող նե րի թիվն 
աշ խար հում գրե թե 1 մի լիարդ 
է, և ն րանք ծխա խո տի հա մար 
տա րե կան ծախ սում են շուրջ 
500 մի լիարդ ֆունտ ստեռ լինգ:

* «Наука и жизнь», 2020, N 6.

16 տա րի շա րու նակ Եվ
րո պա յում հետ ևել են 520000 
տղա մարդ կանց և կա նանց ապ
րե լա կեր պին: Հե տա զո տութ յան 
սկզբում նրանք ե ղել են 35 տա
րե կան: Պարզ վել է, որ նրանք, 
ով քեր օ րա կան խմում են 3 գա
վաթ սուրճ՝ նե րառ յալ ա ռանց 
կո ֆեի նի սուր ճը, ա վե լի եր կար 
են ապ րում, քան սուրճ չխմող
նե րը:
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ԱՄԱԼՅԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, 
ՀԱՊՀ դո ցենտ,
Հա յաս տա նի ազ գա յին ճար տա րա գի տա կան 
լա բո րա տո րիա նե րի հա մա կար գող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
կա ռա վար ման հա մա կար գեր, կեն սաբժշ կա կան 
ճար տա րա գի տութ յուն, մե խատ րո նի կա, ներ կա-
ռուց ված հա մա կար գեր, նեյ րո նա յին ցան ցեր, նոր 
ու սուց ման մե թոդ ներ և տեխ նո լո գիա ներ, ի նո վա-
ցիոն հա մա կար գեր, ձեռ նար կա տի րութ յուն

Ð²Ú²êî²ÜÆ ²¼¶²ÚÆÜ 
Ö²ðî²ð²¶Æî²Î²Ü 
È²´àð²îàðÆ²Üºð 

« Ðա յաս տա նի ազ գա յին ճար տա րա գի
տա կան լա բո րա տո րիա ներ» (ՀԱՃԼ) 
միա վո րու մը Հա յաս տա նի ազ գա յին 

պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի (ՀԱՊՀ) կա
ռուց ված քա յին միա վոր նե րից մեկն է։ Այն հիմն
վել է 2013 թ. և շուրջ 30 մաս նա գի տաց ված և  
համակողմանի ու սում նա կան և գի տա հե տա զո

տա կան լա բո րա տո րիա նե րից կազմ ված 
ա ռա ջա վոր փոր ձա րա րա կան կենտ րոն է:

Կենտ րոնն իր հստակ տես լա կա նով 
«պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված» 

հա մա գոր ծակ ցութ յան հա ջող ված 
օ րի նակ է, ո րի կա յաց ման մեջ 

ի րենց մաս նակ ցութ յունն են 
ու նե ցել Հա յաս տա նի Հան

րա պե տութ յան կա ռա վա
րութ յու նը, ԱՄՆ մի ջազ

գա յին զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յու նը, 
Հա յաս տա նի պե տա
կան ճար տա րա գի
տա կան հա մալ սա
րա նը (ներ կա յում` 
ՀԱՊՀ), « Նեյշնլ 
ինսթ րու մենթս» Նկ. 1. ՀԱՃԼ մաս նա շեն քը

ÖԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
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նում՝ Կենտ րո նը հա սա նե լի է ՀՀ 
մյուս հա մալ սա րան նե րի, ինս  
 տի տուտ նե րի, ու սա նո ղա կան և 
գի տա կան խմբե րի հա մար։

ՀԱՃԼի ու սումն ա կան լա բո
րա տո րիա նե րում փոխ գոր ծուն 
ձևա չա փով հիմն ա րար ճար տա
րա գի տա կան ա ռար կա ներ է ու
սա նում տա րե կան ա վե լի քան 
2000 ու սա նող, օգ տա գոր ծե լով 
ժա մա նա կա կից ու սումն ա կան 
մե թոդ ներ, մաս նա վո րա պես 
գործ նա կան և նա խագ ծի վրա 

հիմն ված ու սու ցու մը: Ն ման 
ձևա չա փով ու սուց ման ի րա
կա նա ցու մը ա պա գա ճար տա
րա գետ նե րին հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս հաս կա նա լու տե սութ
յան և  ի րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
տար բե րութ յու նը։

Ու սումն ա կան և գի տա հե տա
զո տա կան լա բո րա տո րիա նե րի 
հա մակ ցութ յու նը հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս ա պա հո վե լու 
ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յունն 
ու սումն ա կան գոր ծըն թաց նե

ըն կե րութ յու նը և « Ձեռ  
  նար կութ յուն նե րի ին կու
բա տոր» հիմն ադ րա մը։

ՀԱՃԼի հիմն ա կան 
նպա տակն է՝ բա վա
րա րել ճար տա րա գի տա
կան ո լոր տում առ կա, 
ժա մա նա կա կից պա
հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան տեխ նի կա կան 
կրթութ յամբ ո րակ ալ 
մաս նա գետ նե րի և շըր
ջա նա վարտ նե րի պա
հան ջար կը, ինչ պես նաև 
նպաս տել նո րա րար 
բիզ նես գոր ծու նեութ յան 
զար գաց մա նը։

Խն դիր ներն են՝ ամ
րապն դել ՀԱՊՀ կրթա
կան կա րո ղութ յուն ներն 
ու ընդ լայ նել հե տա
զո տութ յուն նե րի ի րա
կա նաց ման նե րու ժը՝ 
ՀԱՊՀ կրթա կան և հե
տա զո տա կան լա բո րա
տո րիա նե րի բա րե լավ
ման և հա մաշ խար հա յին 
ստան դարտ նե րին հա
մա հունչ ար դիա կա նաց
ման մի ջո ցով:

ՀԱՃԼն  ի րա կա նաց
նում է մի շարք գոր
ծա ռույթ ներ: Գոր ծա
ռույթ նե րից հիմն ա կան ներն են 
Պո լի տեխ նի կի գոր ծող միա
վոր նե րում առ կա մաս նա գի տա
կան ո լորտ նե րի ( Կի բեռ նե տի կա, 
Ռա դիո ճար տա րա գի տութ յուն և 
հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան հա մա
կար գեր, Է ներ գե տի կա, Է լեկտ
րա ճար տա րա գի տութ յուն, Մե
խա նի կա ու մե քե նա շի նութ յուն, 
Տ րանս պորտ) ու սումն ա կան 
գոր ծըն թա ցի սպա սար կու մը, 
ինչ պես նաև գի տա հե տա զո տա
կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Տե ղա կայ ված լի նե լով Պո
լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա

Նկ. 2. ՀԱՃԼ ու սում նա կան  
լա բո րա տո րիա ներ

Նկ. 3. Աշ խա տանք ճար տա րա գի-
տա կան նա խագ ծե րի վրա

ÖԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
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րին և գի տա կան նա խագ ծե րին, 
ո րոնց զար գա ցումն ի րա կա նաց
վում է ՀԱՃԼի ժա մա նա կա կից 
սար քա վո րումն ե րով և ծ րագ
րա յին ա պա հով մամբ հա գե ցած 
բա զա յի շնոր հիվ։

Այդ լա բո րա տո րիա ներն 
ա պա հո վում են ու սա նող նե րի 
կա պը ժա մա նա կա կից տեխ
նո լո գիա նե րի հետ և փոխ ներ
գոր ծում են ի րա կան աշ խար հի 
հետ՝ զար գաց նե լով ֆի զի կա
կան կռա հո ղա կա նութ յու նը (ին
տո ւի ցիա)՝ ըմբռ նե լով ի րա կան 
սահ մա նա փա կումն ե րը:

Գի տա հե տա զո տա կան լա
բո րա տո րիա նե րը հա գե ցած են 
հա մա կարգ չա յին չափ ման և վե
րահսկ ման սար քե րով: Դ րանք 
ու սա նող նե րին և դա սա խոս
նե րին հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս ի րա կա նաց նե լու դիպ
լո մա յին աշ խա տանք ներ, մա
գիստ րո սա կան թե զեր և բարձր 
մա կար դա կի գի տա հե տա զո տա
կան աշ խա տանք ներ։

Վեր ջին տա րի նե րին ՀԱՃԼն  
իր վրա է վերց րել նաև հա մալ
սա րա նա կան է կո հա մա կար գի 
զար գաց ման ի նո վա ցիոն ին կու
բա տո րի գոր ծա ռույթ նե րը, ո րի 
արդ յուն քում այս տա րի նե րի 
ըն թաց քում ձևա վոր վել են մի 
շարք ստար տափ ներ, ո րոնք էլ 
ի րենց հեր թին ձևա վո րել և շու
կա են դուրս բե րել ի րենց լու
ծումն ե րը և  ար տադ րան քը։

ՀԱՃԼն մե ծա պես նպաս
տում է բու հի ու սումն ա կան 
ծրագ րե րում նո րա րա րա կան և 
ձեռ նար կա տի րա կան բա ղադ
րիչ նե րի զար գաց մա նը, ինչ
պես նաև ստեղ ծում է հա մալ
սա րա նա կան նո րա րա րա կան 
գա ղա փար նե րի խթան ման և  
առևտ րայ նաց ման բաց հար
թակ։ Կենտ րո նի հի ման վրա 
գոր ծող Ի նո վա ցիոն ին կու բա

տո րի աշ խա տանք նե րը միտ ված 
են ա ջակ ցե լու նո րաս տեղծ թի
մե րին՝ սկսե լու և զար գաց նե
լու ի րենց ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նեութ յու նը։

Մի շարք ծրագ րե րի թվում, 
2018ից ՀԱՃԼն ն պաս տում է 
ստեղ ծա րար ձեռ նար կա տի րա
կան կրթութ յան զար գաց մա
նը և Բ րի տա նա կան խորհր դի 
Creative Spark (Ս տեղ ծա րար 
միտք) ծրագ րի շրջա նա կում, 
անգ լիա կան գոր ծըն կեր կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ( Լոն դո նի 
Սի թի հա մալ սա րան (City Uni
versity) և ChangeSchool) հետ 
հա մա տեղ ի րա կա նաց նում է 
բազ մա բո վան դակ ծրա գիր՝ 
ուղղ ված բու հում ստեղ ծա րար 
ձեռ նե րե ցութ յան մտա ծե լա կեր
պի ձևա վոր մա նը։

Ձ ևա վոր ված հան գույ ցը 

հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում 
ե րի տա սարդ նե րին դառ նա լու 
ժամանակակից ձեռ նե րեց ներ՝ 
ձևա վո րե լով ստեղ ծա րար մտա
ծե լա կերպ։

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, ՀՀ 
տար բեր ու սումն ա կան հաս տա
տութ յուն նե րի դա սա վան դող 
անձ նա կազ մեր և մի շարք վե
րա պատ րաստ ված մաս նա գետ
ներ, դա սըն թա ցի արդ յուն քում 
ստեղ ծա րար ձեռ նար կա տի րա
կան մտա ծե լա կերպն ին տեգ
րել են ի րենց դա սա վան դած 
ա ռար կա նե րին, ինչ պես նաև 
ու սա նող նե րի հա մար ի րա կա
նաց րել են «Ս տեղ ծա րար ձեռ
նե րե ցութ յուն» կաս կա դա յին 
վար ժանք ներ (թրեյ նինգ)։

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման 
միայն ա ռա ջին տա րում շուրջ 

Նկ. 4. «Ս տեղ ծա րար միտք» ծրագ րի շա հա ռու ներ

Նկ. 5. «Ս տեղ ծա րար ձեռ նե րե ցութ յուն» դա սըն թաց դա սա վան դող նե րի հա մար
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580 մաս նա կից 
ստա ցել է ձեռ նար
կա տի րա կան գի տե
լիք ներ և հմ տութ յուն
ներ, ո րը, ան կաս կած, 
վստա հա բար կնպաս տի 
Հա յաս տա նում ձեռ նար կա
տի րա կան է կո հա մա կար գի 
զար գաց մա նը:

Հիմն ա կան գոր ծա ռույթ նե
րից բա ցի՝ ՀԱՃԼում ի րա կա
նաց վում են մի շարք այլ ծրագ
րեր, այդ թվում` «Ար հես տա նոց» 
ծրա գի րը, որն այն ու սա նող
նե րի հա մար է, ով քեր ցան
կա նում են բա րե լա վել ի րենց 
հմտութ յուն ներն է լեկտ րո նի կա
յի, մե խա նի կա յի, ծրագ րա վոր
ման և  այլ բնա գա վառ նե րում, 
ընդ հա նուր առ մամբ ճար տա
րա գի տութ յու նում: Նա խա գ ծե  
րի հե տա գա զար գաց ման հա
մար անհ րա ժեշտ բա զա յին 
գի տե լիք ներ և հմ տութ յուն
ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով 
ու սա նող ներն ունկնդ րում են 
« Ճար տա րա գի տութ յան նե րա
ծութ յուն» դա սըն թա ցը: Ծ րագ րի 
ա վար տից հե տո ու սա նող ներն 
ի րա կա նաց նում են ի րա կան 
նա խագ ծեր: Նա խագ ծի մե խա
նի կա կան և ծ րագ րա վոր ման 
մա սերն ամ բող ջութ յամբ ի րա
կա նաց նում են ու սա նող նե րը:

ՀԱՃԼում ի րա կա նաց վել են 
մի քա նի հե տաքր քիր ու սա նո
ղա կան նա խագ ծեր:

Ալ կո հո լա յին դե տեկ տոր: 
Նա խա տես ված է նվա զեց նե լու 
վթար նե րի և դժ բախտ պա տա
հար նե րի քա նա կը։ Սար քը նա
խա տես ված է ավ տո մե քե նա նե
րում տե ղադ րե լու հա մար, այն 
զգա յուն է վա րոր դի ար տաշն
չած օ դում առ կա է թի լե նի մո լե
կուլ նե րի նկատ մամբ և հար բած 
մար դուն թույլ չի տա լիս վա
րել մե քե նան։ Սար քի վրա տե

ղադր
ված MT3 
դե տեկ տո րը 
սևե ռում է 1 լիտր 
ար տաշն չած օ դում ալ կո հո
լի քա նա կութ յու նը։ Երբ այն գե
րա զան ցում է թույ լատ րե լի ար
ժե քը, մե քե նան կանգ է առ նում՝ 
չթող նե լով հար բած վա րոր դին 
վա րել մե քե նան։ Ալ կո հոլ օգ տա
գոր ծած, բայց թույ լատ րե լի սահ
մա նը չան ցած վա րոր դի պա րա
գա յում սար քը սահ մա նա փա կում 
է թույ լատ րե լի ա րա գութ յու նը 
մինչև 60 կմ/ ժամ։ 

« Խե լա ցի» ջեր մոց: Նա
խա տես ված է ա պա հո վե

Նկ. 6. IIOT փոր ձա տե ղը « Դի ջի թեք 
էքս պո» ցու ցա հան դե սում

լու ջեր մոց նե րի աշ խա տանքն 
ինք նա վար ռե ժի մում։ Ջեր մո
ցը հա գե ցած է տա րաբ նույթ 
տվիչ նե րով, ո րոնք չա փում են 
լու սա վո րութ յու նը, օ դի ջեր
մաս տի ճանն ու խո նա վութ
յու նը, ինչ պես նաև ջեր մո ցում 
հո ղի խո նա վութ յու նը։ Անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում ջեր մո ցի 

Նկ. 7. «Ալ կո հո լա յին դե տեկ տոր» նա խա գի ծը « Դի ջի թեք Էքս պո» ցու ցա հան դե սում
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ղե կա վար ման հա մա կար գը թո
ղար կում է հա մա պա տաս խան 
գոր ծա ռույ թը՝ լույ սի միա ցում, 
ջրում և  այլն, ա պա հո վե լով 
ջեր մո ցի լա վա գույն աշ խա
տան քա յին ռե ժի մը։ Խե լա ցի 
ջեր մո ցի նա խա տիպն ա պա հո
վում և ցու ցադ րում է նա խագ ծի 
գոր ծառ նութ յու նը։

Հար թա թա թութ յու նը ո րո
շող սարք: Ա ռա ջարկ վող սար քը 
հար թա թա թութ յու նը գրան ցող 
ինք նաշ խատ հա մա կարգ է, ո րի 
հիմ քում ըն կած է պիե զոէ լեկտ
րա կան եր ևույ թը։ Ն ման հար
թա կի կի րա ռութ յու նը բժշկին 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ան մի ջա պես ստա նա լու ոտ քի 
թա թի ուր վագ ծի թվայ նաց ված 
տվալ նե րը և դ րանց վեր լու
ծութ յու նը։ Նա խագծ ված սարքն 
ա պա հո վում է ա րագ ախ տո
րո շում, ճշտգրիտ տվալ ներ և 
տվալ նե րի մշակ ման ճշտութ
յուն և  ա րա գա գոր ծութ յուն։

CartBot «խե լա ցի» սայ
լակ: Սայ լա կը հնա րա վո րութ
յուն է տա լիս հար մա րա վետ 
և  անվ տանգ կազ մա կեր պե լու 
ծանր ի րե րի տե ղա փո խութ
յունն օ դա նա վա կա յան նե րում, 
առևտ րի խո շոր կենտ րոն նե
րում և  արդ յու նա բե րա կան 
շի նութ յուն նե րում։ CartBotն  
իր ներ քին տե ղո րոշ ման հա
մա կար գի մի ջո ցով միա նում 
է օգ տա տի րոջ հե ռա խո սին, և  
օ դա նա վա կա յա նում գտնվե լու 
ամ բողջ ըն թաց քում հետ ևում 
է նրան ՝ ար ձա գան քե լով նրա 
շար ժումն ե րին` պահ պա նե լով 
անհ րա ժեշտ ա րա գութ յուն: Բա
ցի այդ, տվի չա յին հա մա կար
գի շնոր հիվ սար քը ճա նա չում 
է խո չըն դոտ նե րը և հա ջո ղութ
յամբ շրջան ցում դրանք: Գո
ղութ յան փոր ձի դեպ քում հա

Նկ. 8. « Խե լա ցի» ջեր մոց

Նկ. 9. Հար թա թա թութ յու նը ո րո շող սարք

Նկ. 10. CartBot «խե լա ցի» սայ լակ

մա կարգն ար գե լա փակ վում է 
և բարձ րա ձայն ա հա զան գում 
հնա րա վոր կողմն ա կի մի ջա
մ տութ յան մա սին։ Սարքն ու
նի եր կու USB սար քա միացք 
(պորտ), ո րը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս շարժ ման ըն թաց քում 
լից քա վո րե լու գա ջեթ նե րը։ Ներ
կա յում ար տադ րա կան նա խա
տի պը նա խագծ ման փու լում 
է։ Այն կպահ պա նի նա խա տի
պա յին մո դե լի գոր ծառ նութ յու
նը, սա կայն հնա րա վո րութ յուն 
կտա տե ղա փո խե լու մինչև 150 
կգ զանգ վա ծով ի րեր։

Առ կա է բար դութ յան տար
բեր աս տի ճան նե րով նա խա
գծե րի հե տաքր քիր գա ղա փար
նե րի բա զա, ո րից ու սա նող նե րը 
կա րող են ընտ րութ յուն կա տա
րել կամ ա ռա ջար կել սե փա կան 
գա ղա փար նե րը: Ըստ անհ րա
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ժեշ տութ յան՝ մաս նա գետ նե
րի խում բը պատ րաս տա կամ 
է օգ նե լու և  ի րա կա նաց նե լու 
խորհր դատ վութ յուն: Այս ծրա
գի րը շատ օգ տա կար է ա պա գա 
ճար տա րա գետ նե րի հա մար:

Լ րա ցու ցիչ ծրագ րե րի շար
քում են նաև տար բեր մաս
նա գի տաց ված և  ուղ ղորդ ված 
դա սըն թաց նե ր։ Այ սօր ՀԱՃԼն 
հա ջո ղութ յամբ հա մա գոր ծակ
ցում է մի շարք ար տա սահ
ման յան հա մալ սա րան նե րի հետ 
ինչ պես ու սումն ա կան, այն պես 
էլ գի տա կան հար թակ նե րում և  
ի րա կա նաց նում տա րաբ նույթ 
մի ջազ գա յին ծրագ րեր, ո րոնք 
միտ ված են ձեռ նար կա տի րա
կան և ս տեղ ծա րար մտա ծե լա
կեր պի զար գաց մա նը։

Մեծ է ՀԱՃԼի դե րը նաև 

դպրո ցա կան նե րի մաս նա գի
տա կան կողմն ո րոշ ման գոր
ծում: Այս խնդրի շրջա նակ նե
րում ՀԱՃԼն կազ մա կեր պում 
է տար բեր վար պե տաց դա սեր, 
բաց դռներ, շրջայ ցեր, այ ցե
լութ յուն ներ տար բեր ըն կե
րութ յուն ներ և  այլն: Այս ա մե նը 
նպա տակ ու նի հան րութ յա նը 
մատ չե լի ձևով ներ կա յաց նե լու 
ճար տա րա գի տա կան կրթութ
յու նը և ՀԱՊՀ հնա րա վո րութ
յուն նե րը: 

Մեկ այլ ուղ ղութ յուն է ու
սումն ա կան և  ար տադ րա կան 
պրակ տի կա նե րի ի րա կա նա
ցումն ինչ պես ՀԱՃԼ բա զա յի 
հի ման վրա, այն պես էլ գոր ծող 
ըն կե րութ յուն նե րում: 

ՀԱՃԼն  այն ստեղ ծա րար մի
ջա վայրն է, որ տեղ ու սա նում և  

աշ խա տում են ու սա նող ներ, 
մա գիստ րոս ներ և դա սա խոս
ներ։ Ս տեղծ վում են ստեղ ծա
գոր ծա կան խմբեր, ո րոնք, օգ
տա գոր ծե լով ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գիա կան գոր ծի քա
կազ մը, հար թակ նե րը և տե ղե
կատ վա կան մի ջոց նե րը, լու ծում 
են տա րաբ նույթ ճար տա րա գի
տա կան խնդիր ներ։

ՀԱՃԼ հա մայն քի ներ կա յա
ցու ցիչ ներն ակ տի վո րեն մաս
նակ ցում են տար բեր մի ջազ
գա յին ցու ցա հան դես նե րի, 
ծրագ րե րի և մր ցույթ նե րի, ար
ձա նագ րում բա զում հաղ թա
նակ ներ՝ տե սա նե լի դարձ նե լով 
տեխ նո լո գիա կան Հա յաս տա նը 
տար բեր մի ջազ գա յին հար թակ
նե րում։

Իր գոր ծու նեութ յան յոթ 

Նկ. 11. Ռո բո տեխ նի կա կան նա խագ ծեր

Նկ. 12. Մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շում

ÖԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
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տա րի նե րի ըն թաց քում 
ՀԱՃԼում ի րա կա նաց վել 
են ա վե լի քան 700 ճար
տա րա գի տա կան նա խա
գ ծեր, ձևա վոր վել 50ից 
ա վե լի ստար տափ թի մեր, 
գե նե րաց վել 100ից ա վելի 
նո րա րա րա կան գա ղա
փար ներ և ձ ևա վոր վել նոր 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն ներ, 
նա խա ձեռ նութ յուն ներ և 
ծ րագ րեր։ Նոր, հե տաքր
քիր նա խա ձեռ նութ յուն
նե րի և նա խագ ծե րի շա
րու նա կա կա նութ յու  նը 
կենտ րո նին հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս զար գա
նա լու և  ընդ լայ նե լու ՀԱՃԼ 
հա մայն քը։

Բազ մա թիվ են ար դեն 
ի րա կա նաց ված ծրագ րե
րը, շատ են նաև ա պա
գա յի պլան նե րը, սա կայն 
այս ա մե նը միտ ված է մեկ 
նպա տա կի` պատ րաս տել 
շու կա յում մրցու նակ և 
ս տեղ ծա րար ճար տա րա
գետ ներ։

Նկ. 13. ՀԱՃԼ-ի ու սա նող նե րի և շր ջա-
նա վարտ նե րի հա մայն քը

ÖԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՕՁԵՐԻ ԿՂԶԻ*
Խա ղաղ օվ կիա նո սի՝ Նոր 

Գ վի նեա յից հյու սիս ըն կած 
Գո ւամ կղզու ան տա ռում տի
րում է ար տա սո վոր լռութ յուն: 
Խո նավ օ դում լսվում են միայն 
տերև նե րի շրշյու նը և մի ջատ
նե րի բզզո ցը: Այս տեղ թռչուն
ներ չկան:

Այն, ինչ կա տար վել է 
կղզում, դար ձել է բնա պահ պա
նա կան ա ղե տի դա սա կան օ րի
նակ: Այս պատ մութ յունն սկսվել 
է 1940ա կան նե րի վեր ջին կամ 
1950ա կան նե րի սկզբին, երբ 
ա մե րիկ ան ռազ մա կան մի նավ 
պա տա հա բար կղզի է բե րել մի 
քա նի ծա ռի օձ, ո րոնք, հա վա
նա բար, նա վամ բար էին սո ղոս
կել Նոր Գ վի նեա յի ա փե րի մոտ 
կան գա ռի ժա մա նակ։ 1985 թ. 
դրանց քա նակն ան տա ռի մեկ 
հեկ տա րի հաշ վով ար դեն 625 
ա ռանձն յակ էր: Boiga irregu
laris օ ձը, ո րի եր կա րութ յու նը 
հաս նում է մինչև եր կու սու կես 
մետ րի, մինչև 1980ա կան նե
րի սկիզ բը ոչն չաց րել է Գո ւա
մի ան տառ նե րի թռչուն նե րի 13 
տե սակ, այդ թվում՝ 6 տե ղա յին 
(էն դե միկ), ո րոնք ու րիշ ոչ մի 

* «Наука и жизнь», 2020, N 1.

տեղ չեն հան դի պում: Մ նա ցած 
եր կու տե սա կի հա մար ա պաս
տան է դար ձել ռազ մա կան 
բա զա յի տա րած քը, ուր օ ձե րը 
չեն սո ղոս կում: Այս տեղ ան գամ 
սյու նե րի վրա թռչնաբ ներ են 
տե ղադ րել: Ս յու նե րը պատ ված 
են լպրծուն պլաս տի կով, ո րը 
թույլ չի տա լիս օ ձե րին բարձ
րա նալ սյու նե րի վրա: Թռ չուն
նե րի մի քա նի տե սակ հա ջող
վել է վե րաբ նա կեց նել հար ևան 
կղզի նե րում, որ տեղ օ ձեր չկան:

Թռ չուն նե րի բա ցա կա յութ
յունն ազ դել է Գո ւա մի ան
տառ նե րի վրա: Դ րանք, մաս
նա վո րա պես, ծածկ վել են 
սար դոս տայ նով: Նախ կի նում 
թռչուն նե րը խժռում էին սար
դե րին, այժմ սար դոս տայ նա յին 
ցան ցե րի քա նակն այն տեղ 40 
ան գամ ա վե լի է, քան հար ևան 
կղզի նե րում, որ տեղ թռչուն նե
րը պահ պան վել են: Ան հե տա
ցել կամ նվա զել են բույ սե րի, 
այդ թվում ծա ռե րի՝ նախ կի
նում մե ծա թիվ տե սակ ներ: Չէ՞ 
որ դրանց մեծ մա սը տա րած
վում է շնոր հիվ սեր մե րի, ո րոնք 
թռչուն ներն ու տում են ծա ռե րի 
պտուղ նե րի հետ և տա րա ծում 
ծիր տի մի ջո ցով, ո րը միա ժա
մա նակ պա րար տան յութ է ծի

լե րի հա մար: Ո րոշ բույ սե րի 
սեր մեր, անց նե լով թռչնի ա ղի
նե րով, չորս ան գամ մե ծաց
նում են ի րենց ծլու նա կութ յու
նը: Թռ չուն նե րի ան հե տաց ման 
արդ յուն քում Գո ւա մի ծա ռե րի 
եր կու ա մե նա տա րած ված տե
սակ նե րի սերմն ա բույ սե րի քա
նա կը կրճատ վել է 92 %ով, իսկ 
ան տա ռում ա ռա ջա ցել են ըն
դար ձակ խո ռատ ներ:

Այժմ օ ձե րի թվա քա նա
կը կղզում շուրջ 2 մի լիոն է, 
և պարզ չէ՝ ինչ պես վար վել 
դրանց հետ: Օ ձե րին փոր ձել են 
ոչն չաց նել պա րա ցե տա մո լի մի
ջո ցով, ո րը թու նա վոր է դրանց 
հա մար. մնե րի լե շե րը գի րու
ցել են այդ դե ղա մի ջոց նե րով 
և ցած են նե տել ինք նա թի ռից: 
Հա մե նայն դեպս վեր ջին տա
սը տա րում սո ղուն նե րի թվա
քա նա կը չի ա վե լա ցել:
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ԷԼԻԶԱԲԵԹ Օ’ԴԵՅ

1․ ՄԻԿՐՈԱՍԵՂՆԵՐ ԱՆՑԱՎ 
ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 
ԹԵՍՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Բժշկական լաբորատորիաներ 
այցելությունների քանակի 

նվազեցումն ավելի մատչելի է 
դարձնում բժշկությունը

 Հա զիվ տե սա նե լի ա սեղ
նե րի կամ ման րաա սեղ նե րի 
հայտ նա գոր ծումն ազ դա րա
րում է ցա վա զուրկ նե րար կում
նե րի և  ար յան վեր լու ծութ յուն
նե րի դա րաշր ջա նի գա լուս տը։ 
Նե րար կիչ նե րին ամ րաց ված 
կամ սպե ղա նի նե րին կպցված 
ման րաա սեղ նե րը, նյար դա
յին վեր ջա վո րութ յուն նե րի հետ 
չշփվե լու շնոր հիվ կան խում են 

* В мире науки, 2021, N 12.

î²êÜÚ²ÎÀ

ցա վը։ Այդ պի սի ա սեղ նե րի եր
կա րութ յու նը սո վո րա բար 50
ից մինչև 2000 միկ րո մետր է 
(մո տա վո րա պես թղթի թեր թի 
հաս տութ յան), իսկ լայ նութ յու
նը՝ 1ից մինչև 100 միկ րո մետր 
(մո տա վո րա պես մար դու մա
զի հաս տութ յան)։ Այդ պատ
ճա ռով դրանք թա փան ցում 
են մաշ կի վե րին, ան կեն դան 
շերտ և հաս նում վեր նա մաշ
կի (է պի դեր միս) ստո րին շեր
տին, ո րը բաղ կա ցած է կեն
դա նի բջիջ նե րից և մի ջանկ ալ 
հե ղու կից։ Բայց ա սեղ նե րի մեծ 
մա սը հա զիվ դիպ չում է կամ 
չի հաս նում մաշ կին (դեր միս), 
ո րը կազմ ված է շա րակ ցա կան 
հյուս ված քից, որ տեղ տե ղա վոր
ված են նյար դա յին վեր ջա վո
րութ յուն նե րը, ար յու նա տար և  
ավ շա յին ա նոթ նե րը։

Այժմ հա սա նե լի են պատ
վաս տան յութ նե րար կե լու 
հա մար նա խա տես ված ման

րաա սեղ նե րով բազ մա թիվ նե
րար կիչ ներ և բժշ կա կան սպե
ղա նի ներ, իսկ ա վե լի շատ նման 
մի ջոց ներ, ո րոնք կա րող են կի
րառ վել շա քա րախ տի, քաղց կե
ղի և ն յար դաախ տա յին ցա վե րի 
բուժ ման հա մար, կլի նի կա կան 
փոր ձար կումն ե րի փու լում են։ 
Քա նի որ այդ պի սի սար քե րը 
դե ղա մի ջո ցը հասց նում են ան
մի ջա պես վեր նա մաշ կի ստո
րին շեր տին կամ մաշ կին, ա պա 
դրանք ա վե լի արդ յու նա վետ 
են, քան մաշ կի մի ջով ազ դող 
(տրանս դեր մալ) սո վո րա կան 
սպե ղա նի նե րը, ո րոնց գոր ծո
ղութ յու նը հիմն ված է պատ
րաս տու կի՝ մաշ կի ծա կո տի նե
րով ներ թա փանց ման եր ևույ թի 
վրա։ 2020 թ. հե տա զո տող նե րը 
ներ կա յաց րել են մաշ կա յին հի
վան դութ յուն նե րի՝ պսո րիա զի, 
գորտ նուկ նե րի և քաղց կե ղի 
ո րոշ տե սակ նե րի բուժ ման նոր 
ե ղա նակ՝ աստ ղաձև ման րաա
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սեղ նե րի խառ նում դե ղա բա
նա կան քսու կի կամ դոն դո ղի 
(գել) հետ։ Աստ ղաձև ման
րաա սեղ նե րի մի ջո ցով մաշ կի 
մեջ ժա մա նա կա վոր օ ժան դակ 
անց քե րի բա ցու մը լա վաց նում է 
դե ղա մի ջո ցի ներ թա փան ցու մը։

Ար յու նը և մի ջանկ ալ հե
ղուկն ա րագ ու ան ցավ վերց նե
լու, ինչ պես նաև ախ տո րոշ ման 
և  ա ռող ջա կան վի ճա կի մշտա
դի տարկ ման հա մար նա խա
տես ված ման րաա սե ղա յին բազ
մա թիվ մի ջոց ներ սե րիա կան 
ար տադ րութ յան ճա նա պար հին 
են։ Ա սեղ նե րի օգ նութ յամբ վեր
նա մաշ կում կամ մաշ կում բաց
ված փոք րիկ անց քերն ա ռա
ջաց նում են ճնշման տե ղա յին 
փո փո խութ յուն ներ՝ նպաս տե լով 
մի ջանկ ալ հե ղու կի կամ ար յան 
ներ հոս քին դե պի նմու շառ ման 
հա մար նա խա տես ված սար քեր։ 
Ա սեղ նե րի և կեն սազ գա յակ նե
րի զու գակց ման դեպ քում այդ 
սար քե րը րո պե նե րի ըն թաց քում 
կա րող են ո րո շել ա ռող ջա կան 
վի ճա կի մա սին վկա յող այն պի
սի կեն սան շիչ նե րի խտութ յու նը, 
ինչ պի սիք են գլու կո զան, խո
լես տե րի նը, սպիր տը, դե ղա մի

ջոց նե րի կողմն ա կի արդ յուն քը 
կամ ի մու նա յին բջիջ նե րի քա
նա կը։

Ո րոշ սար քեր հնա րա վո
րութ յուն կտան լա բո րա տո րիա 
ու ղար կե լու կամ տե ղում հե տա
զո տե լու նպա տա կով նմուշ ներ 
վերց նե լու տնա յին պայ ման նե
րում։ Ն ման կի րառ ման հա մար 
նա խա տես ված առն վազն մի 
սարք ար դեն հաղ թա հա րել է 
ի րա վա կան կար գա վո րիչ ար
գելք նե րը. վեր ջերս ԱՄՆն և 
Եվ րո պան հա վա նութ յուն են 
տվել Seventh Sense Biosystems 
ըն կե րութ յան ար տադ րած ար
յուն վերց նե լու հա մար նա
խա տես ված TAP սար քին, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ան կող նա յին հի վանդ նե րին 
վերց նե լու ար յան նմուշ՝ լա
բո րա տո րիա ու ղար կե լու կամ 
ինք նու րույն մշտա դի տարկ
ման հա մար։ Հե տա զո տա կան 
սար քե րում ման րաա սեղ ներն 
օգ տա գործ վում են կա պի ան
լար սար քե րի զու գակ ցութ յամբ. 
նախ չափ վում է կեն սա բա նա
կան մո լե կուլ նե րի խտութ յու նը, 
ստաց ված արդ յունք նե րի հի
ման վրա ո րոշ վում է դե ղա

մի ջո ցի ճշգրիտ բաժ նա չա փը 
(դո զա), ա պա նե րարկ վում է 
պատ րաս տու կը։ Այս պի սի մո
տե ցու մը կա րող է ա րա գաց նել 
անձ նա վոր ված բժշկութ յան 
ներ մու ծու մը։

Ման րաա սեղ նե րով օժտ ված 
սար քե րը կա րող են ախ տո րոշ
ման և բուժ ման կազ մա կերպ
ման հնա րա վո րութ յուն տալ ոչ 
բա վա րար չա փով ծա ռա յութ
յուն ներ ըն ձե ռող վայ րե րում, 
քա նի որ այդ պի սի մի ջոց նե
րի կի րա ռու մը չի պա հան ջում 
թան կար ժեք սար քա վո րում կամ 
լուրջ պատ րաստ վա ծութ յուն։ 
Micron Biomedicalում ստեղ ծել 
են հեշ տութ յամբ օգ տա գործ վող 
նման մի սարք՝ վի րա կա պի չա
փե րով սպե ղա նի, ո րը կա րող է 
կի րա ռել յու րա քանչ յուր մարդ։ 
Մի այլ ըն կե րութ յուն՝ Vaxxasը, 
մշա կում է պատ վաս տան յութ, 
որն ու նի ման րաա սեղ ներ պա
րու նա կող սպե ղա նու տեսք։ 
Կեն դա նի նե րի վրա փոր ձե րը 
և մարդ կանց մաս նակ ցութ յամբ 
կա տար ված ա ռա ջին փոր ձար
կումն ե րը ցույց են տվել, որ 
այդ պի սի պատ րաս տու կի կի
րա ռումն ա ռա ջաց նում է ու ժեղ 
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ի մու նա յին ար ձա գանք, երբ 
պատ վաս տան յու թի բաժ նա
չա փը կազ մում է սո վո րա կա
նի ըն դա մե նը մի փոքր մա սը։ 
Ման րաա սեղ նե րի կի րա ռու մը 
կրճա տում է նաև ար յան մի
ջո ցով փո խանց վող հա րու ցիչ
նե րով վա րակ վե լու հնա րա վո
րութ յու նը և նե րար կումն ե րի 
հա մար օգ տա գործ վող սո վո րա
կան ա սեղ նե րի դեպ քում ա ռա
ջա ցող վտան գա վոր թա փոն նե
րի ծա վա լը։

Փոք րիկ ա սեղ նե րը միշտ 
չէ, որ ու նեն ա ռա վե լութ յուն. 
օ րի նակ՝ դրանք հար մար չեն 
դե ղո րայ քի մեծ չա փա բա ժին
նե րի նե րարկ ման դեպ քում։ 
Ման րաա սեղ նե րի մի ջով ոչ 
բո լոր դե ղա մի ջոց նե րը կա րող 
են անց նել, և  ոչ բո լոր կեն սա
ն շիչ նե րը կա րե լի է ո րո շել այդ 
սար քե րի մի ջո ցով ա ռանձ նաց
ված նմուշ նե րում։ Անհ րա ժեշտ 
են հե տա գա ու սումն ա սի րութ
յուն ներ՝ պար զե լու հա մար, 
թե ման րաա սեղ ներ կի րա ռող 
տեխ նո լո գիա նե րի վրա ինչ պես 
են ազ դում մի շարք գոր ծոն ներ՝ 
հի վան դի տա րի քը և քա շը, նե
րարկ ման տե ղը և դե ղա մի ջո
ցը տեղ հասց նե լու ե ղա նա կը։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րե լի է 
են թադ րել, որ նե րար կումն ե
րի հա մար կի րառ վող նման 
ան ցավ մի ջոց նե րը կըն դար
ձա կեն դե ղո րայ քի նե րարկ
ման և  ախ տո րոշ ման հնա րա
վո րութ յուն նե րը, և կ հայտն վեն 
կի րառ ման նոր ո լորտ ներ, երբ 
հե տա զո տող նե րը պար զեն, թե 
ինչ պես կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
այդ պի սի ա սեղ նե րը ոչ միայն 
մաշ կի, այլ նաև այլ օր գան նե
րի դեպ քում։
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Տեսանելի լույսը կարող է լինել 
այնպիսի գործընթացների 

շարժիչ ուժ, որոնցում ածխածնի 
երկօքսիդը վերածվում է 

սովորական նյութերի

 Մար դու ա ռող ջութ յան և 
հար մա րա կե ցութ յան հա մար 
կար ևոր քի միա կան շատ նյու
թե րի ար տադ րութ յունն օգ տա
գոր ծում է հա նա ծո վա ռե լիք, 
հետ ևա բար՝ ու նի իր ներդ
րու մը դրա արդ յու նա հան ման, 
ծա վալ նե րի մե ծաց ման, ած խա
թթու գա զի ար տա նե տումն ե րի 
և կ լի մա յի փո փո խութ յան մեջ։ 
Նոր մո տե ցու մը են թադ րում 
է ար ևի լույ սի օգ տա գոր ծում 
CO2ը քի միա կան անհ րա ժեշտ 
նյու թե րի վե րա ծե լու հա մար, 
ուս տի հնա րա վո րութ յուն է 
ծա գում կրճա տե լու ար տա նե
տումն ե րը՝ ան ցան կա լի գա զը 
որ պես ե լան յութ, և  ար ևի լույ
սը, այլ ոչ հա նա ծո վա ռե լի քը, 
որ պես ար տադ րութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ է ներ գիա յի աղբ
յուր կի րա ռե լու հաշ վին։

Այս գոր ծըն թացն ա վե լի 
ի րա կա նա լի է դառ նում ար ևի 
լույ սով ակ տի վա ցող կա տա
լի զա տոր նե րի կամ ֆո տո կա
տա լի զա տոր նե րի ո լոր տում 
նվա ճումն ե րի շնոր հիվ։ Վեր
ջին տա րի նե րին հե տա զո տող
նե րը մշա կել են ֆո տո կա տա
լի զա տոր ներ, ո րոնք ած խած նի 
եր կօք սի դում քայ քա յում են 
ած խած նի և թթ ված նի կա յուն 
կրկնա կի կա պե րը։ Սա ա ռա
ջին կար ևո րա գույն քայլն է 
դե պի «ար ևա յին» նավ թա վե
րամ շակ ման գոր ծա րան նե րի 

ստեղ ծու մը, ո րոնք ար տադ
րում են դե ղո րայ քի, լվա ցող 
նյու թե րի, պա րար տան յու թե րի 
և գործ ված քի սին թե զի հա
մար նյու թե րի ե լան յութ ծա ռա
յող օգ տա կար բա ղադ րիչ նե րից՝ 
մնա ցու կա յին գա զից, նե րառ յալ 
«հիմ քի» մո լե կուլ նե րը։

Ֆո տո կա տա լի զա տոր նե րը, 
որ պես կա նոն, կի սա հա ղոր դիչ
ներ են, ո րոն ցում ած խա թթու 
գա զի վե րար տադ րութ յան գոր
ծըն թա ցին մաս նակ ցող է լեկտ
րոն ներ ստա նա լու հա մար անհ
րա ժեշտ է բարձ րէ ներ գիա կան 
անդր ամա նու շա կա գույն ճա ռա
գայ թում։ Սա կայն անդրա մա
նու շա կա գույն ճա ռա գայ թումն 
այն քան էլ տա րած ված չէ (այն 
կազ մում է Ա րե գա կի ճա ռա
գայթ ման ըն դա մե նը 5 %ը) և 
վն ա սա կար է։ Ուս տի հիմն ա
կան նպա տակն անվ տանգ և  
ա ռատ տե սա նե լի լույ սի ազ
դե ցութ յամբ աշ խա տող նոր 
կա տա լի զա տոր նե րի մշա կումն 
է։ Ներ կա յում այս խնդի րը լուծ
վում է գո յութ յուն ու նե ցող կա
տա լի զա տոր նե րի, օ րի նակ՝ 
տի տա նի եր կօք սի դի բա ղադ
րութ յան, կա ռուց ված քի և ձ ևա
բա նութ յան ման րազ նին մշակ
ման մի ջո ցով։ Թեև տի տա նի 
եր կօք սի դը CO2ն  արդ յու նա վե
տո րեն վե րա ծում այլ մո լե կուլ
նե րի բա ցա ռա պես անդր ամա
նու շա կա գույն ճա ռա գայթ ման 
ազ դե ցութ յամբ, այն ա զո տով 
հարս տաց նե լիս (դո պինգ) զգա
լիո րեն փոք րաց նում է այդ գոր
ծըն թա ցի հա մար անհ րա ժեշտ 
ակ տի վաց ման է ներ գիան։ Փո
փոխ ված կա տա լի զա տո րի հա
մար այժմ անհ րա ժեշտ է միայն 
տե սա նե լի լույս՝ հայտ նի և լայ
նո րեն տա րած ված քի միա կան 
նյու թե րի՝ մե թա նո լի, ֆոր մալ
դե հի դի և մրջ նաթթ վի սին թե զի 
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գոր ծըն թա ցում մաս նակ ցե լու 
հա մար, ո րոնք օգ տա գործ վում 
են սո սինձ նե րի, փրփրան յու թե
րի, նրբա տախ տա կի, կա հույ քի, 
հա տա կի ծած կե րի և  ախ տա
հա նող մի ջոց նե րի ար տադ
րութ յան հա մար։

Ներ կա յում Ա րե գա կի է ներ
գիա յի օգ տա գործ մամբ քի
միա կան նյու թե րի սին թե զին 
նվիր ված ու սումն ա սի րութ յուն
ներն ա ռա վե լա պես կա տար
վում են հե տա զո տա կան լա
բո րա տո րիա նե րում։ Այդ պի սի 
ու սումն ա սի րութ յուն նե րով են 
զբաղ ված Ար հես տա կան ֆո
տո սին թե զի միաց յալ կենտ րո նը, 
Կա լի ֆոռ նիա յի տեխ նո լո գիա
կան ինս տի տու տի և Բերկ լիի 
Լոու րեն սի ան վան ազ գա յին 
լա բո րա տո րիա յի հա մա տեղ 
ձեռ նար կութ յու նը, Նի դեռ լանդ
նե րում տե ղա կայ ված Sunrise 
միա վո րու մը՝ հա մալ սա րան նե
րի, արդ յու նա բե րա կան, հե տա
զո տա կան և տեղխ նո լո գիա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի մաս
նակ ցութ յամբ, Մ յուլ հայ մի Մաքս 

Պ լան կի ըն կե րութ յան Քի միա
կան է ներ գիա յի վե րա փոխ ման 
ինս տի տու տի տա րա սեռ (հե
տե րո գեն) ռեակ ցիա նե րի ամ
բիո նը։ Ո րոշ նո րաս տեղծ ըն
կե րութ յուն ներ աշ խա տում են 
CO2ն  օգ տա կար նյու թե րի վե
րած ման տար բեր մո տե ցումն ե
րի, օ րի նակ՝ քի միա կան ռեակ
ցիա նե րի կա ռա վար ման հա մար 
է լեկտ րա կա նութ յան կի րառ ման 
ուղ ղութ յամբ։ Քի միա կան ռեակ
ցիա ներն է ներ գիա յով ա պա հո
վե լու հա մար հա նա ծո վա ռե լի
քի այր ման մի ջո ցով ստաց վող 
է լեկտ րա կա նութ յան կի րա ռու
մը, ան շուշտ, ա վե լի ան բա րեն
պաստ է շրջա կա մի ջա վայ րի 
հ ա  մ ա ր , 
քան ար ևի 
լույ սը, բայց 
ա ր  ևա  յ ի ն 
է ներ գե տի
կան կա րող 
է օգ նել այդ 
թե րութ յու
նը հաղ թա
հա րե լուն։

Ար ևա յին է ներ գիա յի օգ տա
գործ մամբ ած խաթ թու գա զը 
քի միա կան այլ նյու թե րի վե
րած ման ո լոր տի նվա ճումն ե րը, 
ան կաս կած, մոտ տա րի նե րին 
կներդր վեն ար տադ րութ յան 
մեջ, և դ րանք կզար գաց նեն նոր 
ըն կե րութ յուն նե րը։ Եվ այս դեպ
քում քի միա կան արդ յու նա բե
րութ յու նը կկա տա րի մի քայլ ևս 
փակ ցիկ լի ան թա փոն ի րա կան 
տնտե սութ յան մաս դառ նա լու 
հա մար (շնոր հիվ ար տադ րութ
յան թա փոն CO2ի՝ ար ժե քա վոր 
ար տադ րան քի փո խա կերպ ման) 
և կօգ նի ի րա կա նութ յուն դարձ
նել վնա սա կար ար տա նե տում
նե րի կրճատ ման խնդի րը։
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ՍՈՖԻԱ ՎԵԼԱՍՏԵԳԻ
ԴԱՆԻԵԼ ԽՈՒՐՏԱԴՈ

3․ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐ
Մարդկանց նմանակող 

մոդելներով փոխարինելու 
շնորհիվ կլինիկական 

հետազոտությունները կարող 
են դառնալ ավելի անվտանգ և 

արագ

Թ վում է, թե վե րա կեն դա
նաց նե լով կան խա տե սումն երն 
այն մա սին, որ հա մա կար գիչ
նե րը շու տով փո խա րի նե լու են 
բժիշկ նե րին, ա մեն օր հայտն
վում է մի նոր հաշ վե կարգ, ո րը 
հա մա կարգ չին հի վան դութ յունն 
ան նա խա դեպ ճշգրտութ յամբ 
ախ տո րո շե լու հնա րա վո րութ
յուն է տա լիս։ Իսկ ե թե հա մա
կար գիչ նե րը կա րո ղա նան փո
խա րի նել նաև հի վանդ նե րի՞ն։ 
Ե թե, օ րի նակ, կո րո նա վի րու սի 
դեմ պատ վաս տան յու թի կլի նի
կա կան փոր ձար կումն ե րի ո րոշ 
փու լե րում վիր տո ւալ մար դիկ 
կա րո ղա նա յին փո խա րի նել 
ի րա կան նե րին, ա պա կա րող էր 
ա րա գա նալ նա խա պաշտ պա նա
կան մի ջո ցի մշա կու մը, հետ ևա
բար՝ հա մա վա րա կի վե րա ցու մը։ 
Կա րե լի է վաղ փու լե րում նաև 
մեծ հա վա նա կա նութ յամբ ո րո
շել, թե ո՞ր դե ղա մի ջոցն ազ դե
ցութ յուն չի գոր ծի, և կր ճա տել 
կլի նի կա կան ծախ սե րը՝ այն 
հե ռաց նե լով թես տա վոր վող 
պատ րաս տուկ նե րի շար քից։ 
Ս րանք ըն դա մե նը ո րոշ ա ռա վե
լութ յուն ներն են «հաշ վո ղա կան 
բժշկութ յան», ո րը են թադ րում 
է դե ղա մի ջոց նե րի և բուժ ման 
մի ջոց նե րի թես տա վո րում վիր
տուալ օր գան նե րի կամ օր գա
նիզ մի հա մա կար գե րի մի ջո ցով, 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են 

տա լիս կան խա գու շա կե լու, թե 
ինչ պես ի րա կան մար դը կար
ձա գան քի բուժ մա նը։ Տե սա նե լի 
ա պա գա յում հե տա զո տութ յուն
նե րի վեր ջին փու լե րում դեռևս 
կպա հանջ վեն ի րա կան հի վանդ
ներ, բայց «հաշ վո ղա կան ստու
գումն ե րը» հնա րա վո րութ յուն 
կտան կա տա րե լու անվ տան
գութ յան և  արդ յու նա վե տութ
յան ա րագ և  է ժան սկզբնա
կան գնա հա տումն եր ու էա պես 
կրճա տե լու փոր ձարկ ման հա
մար անհ րա ժեշտ ստուգ վող նե
րի քա նա կը։

Երբ խոս քը վիր տո ւալ օր
գան նե րի մա սին է, մո դե լա
վո րումն սկսվում է հի վան դի 
ի րա կան օր գա նի տե սա նե լիաց
ման ոչ ներ թա փան ցու մա յին 
(ին վա զիվ) գոր ծո ղութ յուն
նե րի ըն թաց քում ստաց ված 
կազ մա խո սա կան տվալ նե րի 
ներ բեռ նու մից մա թե մա տի
կա կան բարդ մո դե լում, ո րը 
նկա րագ րում է տվալ օր գա նի 
գոր ծո ղութ յու նը կա ռա վա րող 
մե խա նիզմն ե րը։ Հ զոր հա մա
կար գիչ նե րում գոր ծարկ վող 
հաշ վե կար գե րը լու ծում են 
ստաց վող հա վա սա րումն ե րը, 
գտնում ան հայտ նե րը, և ս տեղծ
վում է վիր տո ւալ օր գան, ո րը 
նման է ի րա կա նին և  աշ խա տում 

է ինչ պես այն։
Ար դեն կա տար վում են կլի

նի կա կան հաշ վո ղա կան յու
րա տե սակ փոր ձար կումն եր։ 
Օ րի նակ՝ կրծքագ րութ յան (մա
մոգ րա ֆիա) նոր հա մա կար գե
րի գնա հատ ման հա մար ԱՄՆ 
Սնն դի և դե ղե րի սա նի տա րա
կան հսկո ղութ յան վար չութ յու
նը (FDA) ի րա կան մար դու ստու
գումն ե րի փո խա րեն կի րա ռում 
է հա մա կարգ չա յին նմա նա
կումն եր։ Վար չութ յու նը հրա
պա րա կել է նաև վիր տո ւալ հի
վանդ նե րի «մաս նակ ցութ յամբ» 
դե ղե րի և  ապ րանք նե րի կլի նի
կա կան փոր ձար կումն ե րի մշակ
ման ձեռ նարկ ։

Բա ցի արդ յունք նե րի ա րա
գաց ված ստա ցու մից և կ լի նի
կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
ժա մա նակ հնա րա վոր վտանգ
նե րի նվա զե ցու մից, հաշ վո ղա
կան բժշկութ յու նը կա րող է օգ
տա գործ վել նաև վտան գա վոր 
մի ջամ տութ յուն նե րի փո խա րեն, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ են ո րոշ հի
վան դութ յուն նե րի ախ տո րոշ ման 
կամ բուժ ման հա մար։ Օ րի նակ՝ 
HearthFlow Analysis ամ պա յին 
սեր վի սը, որն ար ժա նա ցել է 
FDAի հա վա նութ յա նը, հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս բժիշկ նե րին 
հի վան դի սրտի հա մա կարգ չա
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յին շեր տագր ման լու սան կար նե
րի հի ման վրա նույ նա կա նաց
նե լու պսա կաձև զար կե րա կի 
հի վան դութ յու նը։ HearthFlow 
հա մա կարգն այդ լու սան կար
ներն օգ տա գոր ծում է պսա կաձև 
ա նոթ նե րում ար յան շրջա նա
ռութ յան դի նա միկ մո դե լի կա
ռուց ման հա մար՝ այդ կերպ 
հայտ նա բե րե լով նոր մա յից շե
ղումն ե րը և  ո րո շե լով դրանց 
լրջութ յան աս տի ճա նը։ Ա ռանց 
այդ տեխ նո լո գիա յի բժիշկ նե րը 
ստիպ ված կլի նեին կա տա րել 
ոչ ներ թա փան ցու մա յին ա նո
թագ րութ յուն՝ պար զե լու հա
մար մի ջամ տութ յան անհ րա ժեշ
տութ յու նը և դ րա ե ղա նակ նե րը։ 
Կոնկ րետ հի վանդ նե րի թվա յին 
մո դել նե րի օգ նութ յամբ կա տար
վող գի տա փոր ձե րը հնա րա վո
րութ յուն կտան ընտ րե լու նաև 
ան հա տա կան բու ժում ցան կա
ցած պա րա գա յում և  ար դեն կի
րառ վում են շա քա րախ տի բուժ
ման հա մար։

Հաշ վո ղա կան բժշկութ յան 
հի մն ա կան սկզբունք նե րը նոր 
չեն։ Օբ յեկ տի գոր ծե լա կեր պը 
տար բեր վի ճակ նե րում և պայ
ման նե րում ստեղ ծե լու և մո դե
լա վո րե լու հնա րա վո րութ յունն 
ար դեն տասն յակ տա րի ներ ճար
տա րա գի տութ յան անկ ու նա

քարն է, օ րի նակ, է լեկտ րո նա յին 
սխե մա նե րի մշակ ման, ինք նա
թիռ նե րի նա խագծ ման ժա մա
նակ։ Սա կայն բժշկա կան հե
տա զո տութ յուն նե րում և բուժ ման 
նպա տա կով այս տեխ նո լո գիա
յի լայն ներդ րու մը հան դի պում է 
բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րի։

Նախ և  ա ռաջ անհ րա ժեշտ է 
հա վաս տել այդ տեխ նո լո գիա յի 
կան խա տես ման կա րո ղութ յու
նը և հու սա լիութ յու նը, իսկ դրա 
հա մար պա հանջ վում են նվա
ճումն եր ևս մի շարք ո լորտ նե
րում։ Տար բեր էթ նիկ խմբե րի 
պատ կա նող տար բեր սե ռի հի
վանդ նե րի հսկա յա կան բա զա յից 
անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել տվալ
նե րի բար ձրո րակ բժշկա կան 
բա զա ներ, կա տա րե լա գոր ծել 
մար դու օր գա նիզ մում կա տար
վող փոխ կա պակց ված բազ մա
թիվ գոր ծըն թաց նե րի հա մար 
նա խա տես ված մա թե մա տի
կա կան մո դել նե րը, կա տա րել 
ար հես տա կան բա նա կա նութ
յան այն ե ղա նակ նե րի հե տա գա 
ձևա փո խութ յուն նե րը, ո րոնք ի 
սկզբա նե մշակ վել են կեր պար
նե րի ճա նաչ ման և խոս քի հա
մա կարգ չա յին վե րար տադր ման 
հա մար, իսկ այժմ դրանց հնա
րա վո րութ յուն նե րը պետք է ընդ
լայն վեն կեն սա բա նա կան գոր

ծըն թաց նե րի ըն կալ ման հա մար։ 
Գի տա կան հա սա րա կայ նութ յու
նը և  արդ յու նա բե րութ յան ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը զբաղ վում են 
այդ հիմն ախն դիր նե րով այն
պի սի կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում, ինչ պի սիք են 
Dassault Systems ըն կե րութ յան 
« Կեն դա նի սիրտ» նա խա գի ծը, 
Վիր տո ւալ մար դու կեն սա բա նա
կան միաց յալ հե տա զո տութ յուն
նե րի ֆի զիո լո գիա կան ինս տի
տու տը և Microsoft ըն կե րութ յան 
Healthcare NExTը։

Վեր ջին տա րի նե րին FDAն և 
եվ րո պա կան կար գա վո րիչ նե րը 
հա վա նութ յուն են տվել հա մա
կար գիչ նե րի մի ջո ցով ախ տո
րոշ ման մի շարք ե ղա նակ նե րի 
առևտ րա յին կի րառ մա նը, բայց 
օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա
մար անհ րա ժեշտ են զգա լի մի
ջոց ներ և ժա մա նակ։ Ն ման գոր
ծիք նե րի պա հան ջարկ ստեղ ծե լը 
խնդրա հա րույց է, ե թե նկա տի 
ու նե նանք ա ռող ջա պա հութ
յան հա մա կար գի բար դութ յու
նը։ Տեխ նո լո գիա յի ներդ րումն 
ա րա գաց նե լու հա մար հաշ վո
ղա կան բժշկութ յու նը պետք է 
ար դա րաց նի հի վանդ նե րի, հի
վան դա նոց նե րի և  ա ռող ջա պա
հա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
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ծախ սե րը։
ՇԵՖՐԻ ԼԻՆ
ԿՈՐԻՆԱ ԼԵՅԹԱՆ 

4․ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Տեխնոլոգիական հաջորդ 
նվաճումը վիրտուալ և լրացված 

իրականությունից հետո

 Պատ կե րաց րեք միայ նակ 
ապ րող Մար թա յին՝ հաշ ման
դա մի բազ կա թո ռով 80ամ յա 
կնո ջը։ Ն րա տան բո լոր ի րե րը 
գրանց ված են թվա յին գրա
ցու ցա կում (կա տա լո գ). ի րե րը 
վե րահս կող բո լոր տվիչ նե րը և 
սար քա վո րումն ե րը միաց ված 
են հա մա կարգ չին, իսկ տան 
թվա յին քար տը և  ի րե րի քար
տը միա վոր ված են։ Երբ Մար
թան տե ղա փոխ վում է ննջա րա
նից խո հա նոց, միա նում է լույ սը 
և կար գա վոր վում է շրջա պա տի 
ջեր մաս տի ճա նը։ Հաշ ման դա
մի բազ կա թոռն ար գե լա կում 
է, ե թե ծեր կնոջ ճա նա պար հին 
հայտն վում է նրա կա տուն։ Երբ 
Մար թան մտնում է խո հա նոց, 
սե ղա նը մի կողմ է քաշ վում՝ 
հեշ տաց նե լով սառ նա րա նին և 
սա լօ ջա խին մո տե նա լու հնա
րա վո րութ յու նը, ա պա վե րա
դառ նում է նախ կին դիրք, երբ 
Մար թան ո րո շում է սնվել։ Ե րե
կո յան, ե թե ան կո ղին մտնե լիս 
հան կարծ կինն սկսի ընկ նել, 
նրան պաշտ պա նե լու հա մար 
կա հույ քը կտե ղա շարժ վի, իսկ 
նրա որ դին և մշ տա դի տարկ
ման տե ղա կան կա յա նը կստա
նան տագ նա պի ազ դան շան։

Ն կա րագր ված պատ կե րի 
հիմք կազ մող «տա րա ծա կան 
հաշ վար կումն ե րը» հա ջորդ 
քայլն է ֆի զի կա կան և թ վա

յին աշ խարհ նե րի միա ձուլ ման 
ճա նա պար հին։ Այս տեխ նո
լո գիա յի շրջա նակ նե րում կա
տար վում է այն ա մե նը, ինչ 
ա նում են վիր տո ւալ և լ րաց ված 
ի րա կա նութ յան հա վել ված նե
րը՝ թվայ նաց վում են ամ պին 
միաց ված օբ յեկտ նե րը, տվիչ
ներն ու շար ժիչ նե րը ստա նում 
են փո խազ դե ցութ յան հնա րա
վո րութ յուն, ի րա կան աշ խար
հը ներ կա յաց վում է թվա յին 
տես քով։ Այ նու հետև այդ հնա
րա վո րութ յուն նե րը հա մակց
վում են վե րար տադ րութ յան 
բարձր ճշգրտութ յուն ու նե ցող 
քար տա վոր ված տա րա ծութ յան 
հետ, ո րը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս հա մա կար գող հա մա
կարգ չին հետ ևե լու և վե րահս
կե լու օբ յեկտ նե րի շար ժումն ե րը 
և փո խազ դե ցութ յուն նե րը, երբ 
մար դը տե ղա շարժ վում է թվա
յին և ֆի զի կա կան աշ խար հի 
ներ սում։ Տա րա ծա կան հաշ
վար կումն ե րի շնոր հիվ «մարդ
մե քե նա» և «մե քե նամարդ» 
փո խազ դե ցութ յու նը շու տով 
կհաս նի նոր մա կար դա կի և 
կ դառ նա ա վե լի արդ յու նա վետ 
կան քի շատ ո լորտ նե րում՝ նե
րառ յալ արդ յու նա բե րութ յու նը, 

ա ռող ջա պա հութ յու նը, տրանս
պոր տը և կեն ցա ղը։ Խո շոր 
ըն կե րութ յուն նե րը, այդ թվում 
Microsoftը և Amazonը, լուրջ 
հե տաքրքր վում են այդ տեխ
նո լո գիա նե րով։

Ինչ պես և վիր տո ւալ ու 
լրաց ված ի րա կա նութ յան տեխ
նո լո գիա նե րը, տա րա ծա կան 
հաշ վար կումն ե րը հիմն ված 
են «թվա յին նմա նա կի» հա յե
ցա կար գի վրա, ո րը հայտ նի 
է ավ տո մա տաց ված նա խագ
ծու մից (computeraided design, 
CAD): CADում ճար տա րա
գետ ներն ստեղ ծում են օբ յեկ
տի թվա յին կեր պա րը, և  այդ 
«նմա նա կը» կա րող է կի րառ
վել տար բեր նպա տակ նե րով՝ 
օբ յեկ տի 3Dտպագ րութ յան, 
դրա նոր վար կած նե րի մշակ
ման, վիր տու ալ վար ժանք նե
րի կա տար ման կամ վիր տո ւալ 
աշ խարհ ներ ստեղ ծե լու ըն
թաց քում թվա յին այլ օբ յեկտ
նե րի հետ միա վոր ման հա մար։ 
Տա րա ծա կան հաշ վար կումն երն 
ստեղ ծում են ոչ միայն օբ յեկտ
նե րի, այլ նաև մարդ կանց և 
վայ րե րի թվա յին նմա նակ ներ՝ 
օգ տա գոր ծե լով GPSի, հե ռա
վո րութ յան բա ցա հայտ ման և 
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չափ ման լա զե րա յին հա մա կար
գե րի՝ լի դար նե րի տվալ ներ, 
տե սա և  աշ խար հագ րա կան 
տե ղա բաշխ ման այլ տեխ նո
լո գիա ներ սեն յա կի, շի նութ յան 
կամ քա ղա քի թվա յին քար տե զի 
ձևա վոր ման հա մար։ Ծ րագր
ման հա մար ի րաց ված հաշ վե
կար գե րը միա վո րում են այդ 
թվա յին քար տե զը տվիչ նե րի 
և  օբ յեկտ նե րի ու մարդ կանց 
թվա յին կեր պար նե րի տվալ նե
րի հետ և ս տեղ ծում դի տար կե
լի ու չա փե լի թվա յին աշ խարհ, 
ո րը կա րե լի է ղե կա վա րել, և  
ո րը կա րող է նաև ղե կա վա րել 
ի րա կան աշ խար հը։

Պատ կե րաց րեք բժշկութ
յան ո լոր տի ա պա գա յա բա
նա կան (ֆու տու րիս տա կան) 
այս պի սի մի պատ կեր. մեծ 
քա ղա քում շտապ օգ նութ յան 
անձ նա կազ մին ու ղար կել են 
հի վան դի բնա կա րան, և նա 
կա րող է ու նե նալ վի րա հա տա
կան ան հա պաղ մի ջամ տութ
յան կա րիք։ Հա մա կար գը հի
վան դի բժշկա կան տվալ նե րը 
և դ րանց փո փո խութ յուն ներն 
ի րա կան ժա մա նա կում հա ղոր
դում է բու ժակ նե րի բջջա յին 
սար քե րին և շ տապ օգ նութ յան 
բա ժան մուն քին՝ միա ժա մա նակ 
ո րո շե լով ա մե նա կարճ եր թու
ղին։ Հատ վող ուղ ղութ յամբ ըն
թա ցող տրանս պոր տի հա մար 
վառ վում է կար միր լույս։ Երբ 
շտապ օգ նութ յու նը ժա մա նում 
է հի վան դա նոց, շեն քի դռնե
րը բաց վում են, իսկ վե րե լակն 
ար դեն սպա սում է։ Օբ յեկտ ներն 
ի րենք են տե շարժ վում, որ պես
զի չփա կեն պատ գա րա կը տա
նող բժիշկ նե րի ճա նա պար հը։ 
Մինչ հա մա կար գը շտա պօգ
նութ յան մե քե նան ա մե նա կարճ 
ճա նա պար հով ու ղար կում է 
հի վան դա նո ցի ան հե տաձ գե լի 

օգ նութ յան բա ժան մունք, վի
րա բույժ նե րի թիմն օգ տա գոր
ծում է վի րա հա տութ յան ծրա
գիր կազ մե լու տա րա ծա կան 
հաշ վար կումն ե րը և լ րաց ված 
ի րա կա նութ յան հա վել ված նե րը։

Արդ յու նա բե րութ յան մեջ 
ար տադ րութ յան լա վարկ ման 
հա մար ար դեն կի րառ վում է 
հա տուկ տվիչ նե րի, թվա յին 
նմա նակ նե րի և  ի րե րի հա մա
ցան ցի միաս նա կա նա ցում, և, 
հա վա նա բար, ա ռա ջին հեր թին 
հենց այդ ո լոր տում կսկսեն ներ
մու ծել տա րա ծա կան հաշ վար
կումն ե րը։ Այս տեխ նո լո գիան 
կա րող է մտցնել կար ևոր հա
վե լում՝ սար քա վոր ման կամ 
ամ բողջ գոր ծա րա նի բա ղադ
րա մա սե րի մշտա դի տար կում 
աշ խար հագ րա կան տե ղա բաշխ
ման հի ման վրա։ Կ րե լով լրաց
ված ի րա կա նութ յան պա րա գա
ներ կամ աչ քի  անց կաց նե լով 
հո լոգ րա ֆի ա կան տա րա ծա կան 
պատ կե րը, ո րը պա րու նա կում 
է ոչ միայն մե քե նա յի մա սե րի 
վե րա նո րոգ ման հրա հանգ նե
րը, այլ նաև դրանց տա րա ծա
կան քար տե զը, աշ խա տող նե րը 
կստա նան ման րա մասն ու ղե
ցույց և կա րող են հնա րա վո րինս 

ա րագ վե րա նո րո գել սար քա վո
րու մը՝ կրճա տե լով պա րա պուր
դի ժամ ե տը և դ րա գի նը։ Կամ, 
օ րի նակ, ե թե տեխ նի կը, օգ տա
գոր ծե լով հե ռա վոր ար տադ րա
մա սի վիր տո ւալ վար կա ծը, կա
ռա վա րում է մի քա նի ռո բոտ ի, 
ո րոնք այն տեղ գոր ծա րան են 
կա ռու ցում, ա պա տա րա ծա կան 
հաշ վար կումն ե րի հաշ վե կար
գերն օգ նում են նրան բարձ
րաց նել աշ խա տան քի անվ տան
գութ յու նը և  ո րա կը ու լա վար կել 
արդ յու նա վե տութ յու նը, օ րի նակ՝ 
ռո բոտ նե րի հա մա ձայ նեց ման և 
դ րանց առջև դրված խնդիր նե րի 
ընտ րութ յան հաշ վին։ Սո վո րա
կան սցե նա րի դեպ քում աշ խա
տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը 
բարձ րաց նե լու հա մար ման րա
ծախ առևտ րի և  ա րագ սննդի 
ձեռ նար կութ յուն նե րը կա րող 
են զու գակ ցել տա րա ծա կան 
հաշ վար կումն ե րը և  արդ յու նա
բե րա կան ճար տա րա գի տութ
յան սո վո րա կան ե ղա նակ նե րը, 
օ րի նակ՝ փո խադ րութ յուն նե րի 
և ծախս վող ժա մա նա կի վեր
լու ծութ յու նը։

( Շա րու նա կե լի)
Թարգ մա նեց Մ. Սարգս յա նը

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵÊՆԻԿԱ
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ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ԾՈՎԻՑ
Փնտ րե լով նոր հա կա բիո տիկ ներ՝ 

Յե նա յի հա մալ սա րա նի գեր մա նա ցի 
ման րէա կեն սա բան ներն ի րենց ուշադ
րութ յունն ուղ ղել են դե պի ծո վը:Ա ռայժմ 
բժշկութ յան մեջ կի րառ վող բո լոր հա
կա  բիո տիկ նե րը հայտ նա բեր վել են ցա

մա քում, հիմն ա կա նում՝ հո ղում: Այժմ 
հայտ նա բեր վել է  ծո վա յին 79 ման

րէ, ո րոնք բնակ վում են ծո վա կա
ղամ բի պես խո շոր ջրի մուռ նե րի 
մա կեր ևույ թին և  ար տադ րում 
են հա կա բիո տիկ ներ՝ մրցա
կից նե րից պաշտ պան վե լու 
հա մար:

ՄՈԼՈՐՎԵԼ ՔԱՂԱՔՈՒՄ
Անգ լիա յի և Ֆ րան սիա յի սո ցիո լոգ նե

րի՝ 38 երկր նե րի 442 հա զար բնա կիչ նե րի 
շրջա նում կա տա րած հե տա զո տութ յու նը 
վկա յում է, որ փոքր քա ղաք նե րի և գ յու
ղա կան վայ րե րի բնա կիչ նե րի՝ տե ղան քում 
կողմն ո րոշ վե լու հմտութ յունն ա վե լի բարձր 
է, քան մե գա պո լի սի քա ղա քա ցի նե րի նը: 
Կողմն ո րոշ վե լու հմտութ յու նը կորց նում են 
հատ կա պես այն քա ղաքնե րի բնա կիչ նե
րը, որ տեղ փո ղոց նե րը նա խագծ ված են 
ուղ ղանկ ուն ցան ցի տես քով, ինչ պես 
Ն յու Յոր քում: Փո ղոց նե րի բարդ լա
բի րին թոս ու նե ցող քա ղաք նե րում, 
օ րի նակ՝ Մոսկ վա յում և Պ րա հա յում 
կողմն ո րոշ վե լու ու նա կութ յու նը 
գրե թե նույնն է, ինչ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում:
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ՄՈՐԵԽԸ ԳՐՈՀՈՒՄ Է 
Աֆ րի կան են թարկ վել է մո

րե խի հեր թա կան գրո հի: Տար
վա սկզբին Քե նիա յի հյու սիս
ար ևել քը հա մա կած մի ջատ նե րի 
հսկա յա կան տար մում կար 
շուրջ 200 մի լիարդ ա ռանձն յակ: 
Մաս նա գետ նե րի կար ծի քով, 
մինչև հու նիս մո րե խի քա նակն 
այդ շրջա նում կա րող է ա վե
լա նալ 500 ան գամ, բայց հե տո՝ 
չոր ե ղա նա կի գալստ յան պատ
ճա ռով այն պետք է փոք րա նա: 
Փա րի զի մա կե րե սին (105 կմ2) 
հա վա սար տա րածք զբա ղեց

նող պարս մեկ օ րում խժռում է 
այն քան սնունդ, որ քան ու տում 
է Ֆ րան սիա յի բնակ չութ յան 
կե սը: Այս մի ջատ նե րի կան քի 
տևո ղութ յու նը մեծ չէ՝ 3–5 ա միս, 

բայց բա րեն պաստ պայ ման նե
րում դրանք ա րագ բազ մա նում 
են, և յու րաք նաչ յուր սե րունդ 20 
ան գամ ա վե լի բազ մա քա նակ է, 
քան նա խոր դը:

ՄԱՏՆԱՀԵՏՔԵՐԻ ՏԱՐԻՔԸ

Հան ցան քի վայ րում մատ նա հետ քե րի 
գրան ցու մը լայ նո րեն կի րառ վում է շուրջ 
130 տա րի: Բայց մինչև մեր օ րե րը գործ
նա կա նո րեն հնա րա վոր չէր պար զել, թե 
հատ կա պես երբ է թողն ված կոնկ րետ 
հետ քը, ո րը շատ դեպ քե րում ցան կա լի է: 
Մատ նա հետ քե րը կազմ ված են ճար պե
րից, ո րոնք ար տադր վում են մատ նե րի 
բար ձիկ նե րին: ԱՄՆ Ա յո վա յի հա մալ սա
րա նի քի մի կոս նե րին հա ջող վել է ո րո շել 
մատ նա հետ քե րի տա րիքն այդ ճար պե րի 
օգ նութ յամբ, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց
քում օք սի դա նում են և չ հա գեց ված նե
րից վե րած վում հա գեց ված նե րի: Տա րի
քի ո րոշ ման ճշտութ յու նը 1 օ րից մինչև 1 
շա բաթ է:

ԳՐԱՖԵՆ ԹԱՓՈՆԻՑ
Գ րա ֆենն ած խած նի գո յութ յան ձևե րից մեկն է՝ 

ա տոմն ե րից կազմ ված միա չափ գե րա մուր ցանց: 
Այն կա րող էր կի րառ վել տեխ նի կա յի բազ մա թիվ 
ո լորտ նե րում, բայց դրան խո չըն դո տում է ար տադ
րութ յան բար դութ յու նը և բարձր գի նը։ Ռայ սի հա
մալ սա րա նում (Հ յուս թոն, ԱՄՆ) հայտ նա բե րել են 
ցան կա ցած օր գա նա կան թա փուկ նե րից՝ աղ բից, 
սուր ճի մրու րից, հին ան վա դո ղե րից, պլաս տիկ 
շշե րից գրա ֆեն ստա նա լու ե ղա նակ: Հում քը են
թարկ վում է մինչև 200 մի լի վայրկ ան տևո ղութ յամբ 
է լեկտ րա կան բարձ րա վոլտ պար պումն ե րի: Նոր 
գոր ծըն թա ցի արդ յուն քը չափ վում է կի լոգ րամն ե
րով, այլ ոչ թե գրա մի մա սե րով, ին չը ե ղել է մինչև 
հի մա: Այս ար ժե քա վոր նյու թը կա րող է պի տա նի 
լի նել շատ բնա գա վառ նե րում: Գ րա ֆե նի 0,05 %ի 
հա վե լու մը ցե մեն տին մե ծաց նում է բե տո նի սեղմ
ման ամ րութ յու նը 25 %ով: Պ լաստ մաս սա յի ամ
րութ յունն ա վե լա նում է 3,5 ան գամ: Ե թե գրա ֆե
նը շատ է ժա նա նա, այն կխառ նեն աս ֆալ տին, ո րը 
կա զա տի մեզ ճա նա պար հա յին ծած կի հա ճա խա կի 
փո խա րի նու մից:
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ԱՍԱՏՈՒՐ ՓԱՇԱՅԱՆ

 Քի միա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու
ՀՀ ԳԱԱ ֆի զի կա յի կի րա ռա կան պրոբ լեմ նե րի 
ինս տի տու տի ա վագ գի տաշ խա տող 

 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
հայ բնա գի տութ յան պատ մութ յուն, Մ խի թար յան-
նե րի բնա գի տա կան ժա ռան գութ յուն, հայ նշա-
նա վոր ան հատ նե րի կյան քին և  գոր ծին նվիր ված 
ու սում նա սի րութ յուն ներ, օ տա րազ գի հա յա գետ ներ
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 Չ որ րորդ դա րի հույն գիտ նական, 
հայտ նի ալ քի մի կոս  Զո սի մա  Պա նո   
պո լի տան ցին ա ռա ջինն է գի տա կան 

շրջա նա ռութ յան մեջ դրել «քի միա» եզ րույ թը։
Ա կա նա վոր հա յա գետ Հ. Ա ճառ յա նի կար ծի

քով, «քի միա» բա ռը «քե միա» ձևով մե զա նում 
ա ռա ջին ան գամ կի րա ռել է 12–րդ  դա րի պատ միչ 
 Սա մո ւել Ա նե ցին։ Ըստ Ա նե ցու «... Որ մինն ու սու
ցա ներ զա րո ւեստ քե միա յին և մ յուսն զտլսմա
թին՝ և զ սուտ հրա շից կա խար դու թեան և  նո քոք 
հարս տա ցան և  ա ճե ցին» («… Որ մե կը սո վո րեց
նում էր քի միա յի, և մ յու սը՝ տլսմա թի ար վես տը 
և  կա խար դութ յան սուտ հրաշք նե րը, և դ րան
ցով հարս տա ցան ու ա ճե ցին»)։ Այս տեղ մեզ հե

տաքրք րող եր կու ար տա հայ տութ յուն կա։  Նախ, 
որ քի միան ար հեստ է և  ոչ գի տութ յուն։

 Հի րա վի, ընդ հուպ մինչև 18–րդ  դա րի վեր ջե
րը քի միան  ար հեստգի տութ յուն էր ։ Բ նագ րում 
տլսմա թը ա րա բե րեն բառ է և  հա յե րեն թարգ
մա նութ յամբ նշա նա կում է կա խար դութ յուն ներ, 
հու ռութք։

Ու րեմն, ըստ  Սա մո ւել Ա նե ցու, քի միա, կա խար
դութ յուն և  խար դա խութ յուն սո վո րեց նող նե րը 
հարս տա նում և  բար գա վա ճում են։ Ա յո, քի միա յի 
պատ մութ յու նը վկա յում է, որ դա րեր շա րու նակ 
ալ քի մի կոս նե րից ո մանք, օգտ վե լով գի տութ յան 
շատ ու շատ հար ցե րում հա սա րակ մարդ կանց 
ան տեղ ա կութ յու նից, զա նա զան ար տա քին է ժան 

Զո սի մա  Պա նո  պո լի տան ցի
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պատ րանք ներ ստեղ ծե լով, խա
բել են նրանց և  կոր զե լով մեծ 
գու մար ներ՝ հարս տա ցել։

1702 թ. Ամս տեր դա մում լույս 
է տե սել  Մատ թեոս և  Ղու կաս 
 Վա նան դե ցի նե րի «Բ նա բա
նութ յուն ի մաս տա սի րա կան 
կամ տա րե րա բա նութ յուն» աշ
խա տութ յու նը, ո րը բնա գի տա
կան ա ռա ջին տպա գիր գիրքն 
է մե զա նում։ Ու շագ րավ է գրքի 
յո թե րորդ պրա կը, որ տեղ, մեր 
կար ծի քով, հա յե րեն տպա գիր 
գրա կա նութ յան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ հան դի պում է «քի
միա» բա ռը. « Տա մուկ շունչն 
ի  Քի միա յից ա սի փայ լա ծու. 
ծա ռայ փախս տա կան. ջուր. 
կապ. ջրա յին շունչ՝ և սն դիկ 
բնու թեան» (« Քի միա նե րի խո
նավ շնչին ա սում են փայ լա
ծու. փախս տա կան ծա ռա, ջուր, 
կապ, ջրա յին շունչ և բ նութ յան 
սնդիկ»)։

19–րդ  դա րի հա յե րեն տպա
գիր գրա կա նութ յան մեջ ա վե
լի հա ճա խա կի ենք հան դի պում 
«քի միա» բա ռին։  Դա րասկզ բին՝ 
1813 թ.  Վե նե տի կում տպագր
ված Մ խի թար յան միա բա
նութ յան ան դամ Իգ նա տիոս 
 Փա փազյ ա նի « Ման րան կարք, 
ո ր է մի նիա թու ռա» գրքի՝ ներ
կե րի պատ րաստ ման ձևե րին 
նվիր ված բաժ նում հան դի պել 

ենք «քի միա» և «քի միա կան» 
բա ռե րին։

1815 թ.  Վե նե տի կում լույս է 
տե սել դարձ յալ Մ խի թար յան 
միա բա նութ յան եր ևե լի ան դամ
նե րից մե կի՝  Մի նաս Բժշկ ա նի 
« Ճե մա րան գի տե լեաց» աշ խա
տութ յու նը, որ տեղ ա ռա ջին ան
գամ գի տա կա նո րեն ներ կա յաց
ված է քի միա կան գի տութ յան 
էութ յու նը։

Գր քի 112–րդ  է ջում կար դում 
ենք. « Քի միա կա նութ յուն է գի
տութ յուն, որ ու սու ցա նէ քա կել 
զմար մինս, և  անդ րէն բա ղադ
րել»։ Այ սինքն՝ քի միան գի
տութ յուն է, ո րը սո վո րեց նում է 
քա կել, տար րա լու ծել, քայ քա
յել մար մին նե րը՝ վերս տին այն 
ստա նա լու, սին թե զե լու հա մար։ 
Մ. Բժշկ ա նի ապ րած ժա մա
նակ նե րում քի միան սահ ման
վում էր նման ձևով։  Բե րենք այլ 
քի մի կոս նե րի սահ մա նումն ե րը։ 
Ֆ րան սիա ցի քի մի կոս Ն.  Լե մե րի 
(1645–1716). « Քի միան ար վեստ 
է, ո րը սո վո րեց նում է, թե ինչ
պես բա ժա նել խա ռը մար մի նե
րում ե ղած նյու թե րը»։ Ֆ րան
սիա ցի քի մի կոս Ա.  Լա վո ւա զիե 
(1743–1794). « Քի միան, հե տա
զո տե լով բնութ յան տար բեր 
մար մին նե րը, նպա տակ ու նի 
քայ քա յել այդ մար մին նե րը և  
ու սումն ա սի րել նրանց բա ղադ

րութ յան մեջ մտնող ա ռան ձին 
նյու թե րը»։ Այս սահ ման մա նը 
շատ մոտ է Բժշկ ա նի՝ քի միա
յի մեկ ու րիշ  սահ մա նու մը. 
«Ո րով հետև մար մինք բաղ
կա ցեալ են յայ լա սեռ մա սանց, 
քի միա կա նութ յուն քա կել ի մի
մեանց զմա սունս, ու րոյն զննէ» 
(«Ո րով հետև մար մին նե րը բաղ
կա ցած են տա րա սեռ մա սե րից, 
քի միա կա նութ յունն ան ջա տում 
է միմ յան ցից այդ մա սե րը և 
զննում ա ռան ձին»)։

Մ. Բժշկ ա նը « Ճե մա րան գի
տե լեաց»–ում, բա ցի «քի միա» 
բա ռից, օգ տա գոր ծել է նաև 
«քի միա կան վե րա բեր մունք» 
եզ րույ թը, որն այ սօր վա գի
տա կան գրա կա նութ յան մեջ 
հա մա զոր է քի միա կան ակ տի
վութ յա նը։  Հատ կան շա կան է, որ 
XIX դ. սկզբին, երբ դեռևս կա
յին ալ քի միա յով զբաղ վող ներ, 
Մ. Բժշկ ա նը հստա կո րեն զա
նա զա նել է քի միան ալ քի միա
յից. « Նախ նի քի միա կանք ալ
քի միայք կո չե ցեալք ըն դու նայն 
յու սով» («…Եր բեմն ի ալ քի մի կոս 

Ա.  Լա վո ւա զիե
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կոչ վող քի միա գետ նե րը, ո րոնք 
վկա յա կո չում էին սին հույ սով»)։

19րդ  դա րում  տպագր ված 
քի միա կան գրա կա նութ յան մեջ 
ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ
յան է ար ժա նի  Հով հան նես 
 Վա հան յա նի՝ 1853 թ. Կ. Պոլ սում 
լույս տե սած «Սկզ բունք քի մի
կան գի տու թեան» գիր քը, ո րը 
մե զա նում ամ բող ջո վին քի միա
յին նվիր ված ա ռա ջին գիրքն է։ 

19րդ  դա րի տպա գիր գրա 
կա նութ յան մեջ «քիմիա» բա 
ռը հան դի պում ենք նաև 
 Սե րով բե  Կար նե ցու,  Գա լուստ 
 Կոս տանդ յա նի, Ե ղի շե  Գաֆ  
 սանտճ յա նի,  Մատ թեոս  Սա ղա  
 թել ա նի,  Մես րոպ Ա ղա ջան յա
նի,  Բար սեղ  Նու րի ճան յա նի, 
 Մի քա յել  Նալ բանդ յա նի և  այ լոց 
աշ խա տութ յուն նե րում։

 Հատ կան շա կան է, որ «քի
միա» եզ րույ թը որ պես բա ռա
րա նա յին միա վոր, հոդ վա ծի 
գլխա բառ, ի րենց բա ռա րա նա
գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րում 
տա կա վին 18–19րդ  դա րե րում 
գոր ծա ծել են  Վե նե տի կի մխի
թար յան միա բան նե րը։

19–րդ  դա րում  հրա տա րակ
ված երկ լեզվ ան բա ռա րան նե
րում նույն պես կան «քի միա», 

«քի միա գոր ծութ յուն», «քի միա
կան», «քի միա րար» բա ռե րը։

 Մի շարք հե ղի նակ ներ, սա
կայն «քի միա» բա ռի փո խա րեն 
կի րա ռել են «տար րա բա նութ
յուն» բա ռը։ Ե ղի շե  Զա գըճ յա նը 
քի միա յի փո խա րեն օգ տա գոր
ծել է «բնա լու ծութ յուն» բա ռը։

 Մեր կար ծի քով, «տար րա բա
նութ յուն», «բնա լու ծութ յուն» և 
 «տար րա գի տութ յուն» բա ռե րը 
լրիվ չեն ար տա հայ տում քի միա
կան գի տութ յան ողջ էութ յու նը։ 
Ն ման կար ծիք նե րը շատ են ար
տա հայտ վել դեռևս անց յալ դա
րի վեր ջե րին։ Այս պես, 1885 թ., 
 Թիֆ լի սի  Մով սես  Վար դան յա նի 
տպա րա նում լույս է տե սել 
«Բ նա լու ծութ յուն  Բերնշ տեյ նի» 
գիր քը։  Թարգ մա նիչ Սմ բատ 
 Մու շեղ ա նը գրքի նե րա ծա կա
նում գրել է. « Թող նե րեն մեզ 
հար գե լի ըն թեր ցող նե րը, որ փո
խա նակ «բնա լու ծութ յուն» բա
ռի այ սու հետև գոր ծա ծե լու ենք 
«քի միա» բա ռը, ա ռա վել գոր ծա
ծա կան լի նե լու հա մար։

Ընդ հուպ մինչև քսա նե րորդ 
դա րի 20ա կան թվա կան նե րը 
 Հա յաս տա նում քի միա յին նվիր
ված ամ բող ջա կան մե նագ րութ
յուն չի տպագր վել։ 1925 թ. Եր ևա

նում լույս է տե սել վաս տա կա շատ 
գիտ նա կան և մ շա կու թա յին գոր
ծիչ, հայ դա սա կան  Դե րե նիկ 
 Դե միրճ յա նի հո րեղ բոր որ դի 
 Վա հագն  Դե միր ճօղլ ա նի (1875–
1938) « Վա լեն տա կա նութ յու նը և  
ա տոմն ե րի կա ռուց ված քը» 144 
է ջա նոց, աղ ու սակ նե րով և 366 
գծա գիր պա րու նա կող աշ խա
տութ յու նը՝ գրված ռու սե րե նով։ 
 Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար
գե րի հաս տա տու մից հե տո այս 
գիր քը քի միա յին նվիր ված ա ռա
ջին հիմն ա րար աշ խա տութ յունն 
է։ 

Վ.  Դե միր ճօղլ ա նի վե րը 
նշված գրքի հրա տա րա կու մից 
հե տո  Հա յաս տա նում հրա պա
րակ վել են քի միա յին նվիր ված 
հար յու րա վոր գրքեր՝ հա յե րեն 
և  ռու սե րեն լե զու նե րով։  Շատ 
ու շատ գրքեր թարգ ման վել են 
անգ լե րե նից, ռու սե րե նից, այլ լե
զու նե րից։  Հայ ժո ղովր դի պատ
մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ 
1947 թ. հրա տա րակ վում է միայն 
քի միա յին նվիր ված « Հայ կա կան 
քի միա կան ամ սա գի րը», ո րի 
է ջե րում, ի ու րա խութ յուն մեզ, 
ար դեն հան դիպ քում ենք նաև 
հայ քի միա յի պատ մութ յա նը 
նվիր ված հոդ ված նե րի։

Մի նաս Բժշկ յա ն

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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« Ծած կագ րութ յուն» եզ րույթն 
ա ռա ջին ան գամ նշվում է 1641 
թ. Չես թե րի ե պիս կո պոս և Թա
գա վո րա կան գի տա կան ըն կե
րութ յան ա ռա ջին քար տու ղար 
Ջոն Ո ւիլ քին սի « Մեր կու րի կամ 
գաղտ նի և ս րըն թաց սուր հան
դակ» գրքում: Հե տաքր քիր է, 
որ դրա նում նա ա ռա ջար կել էր 
երկ րա չա փա կան և  ե րաժշ տա
կան յու րօ րի նակ ծած կագ րեր: 
Ըստ էութ յան, դրանք պարզ 
փո խա րին ման ծած կագ րեր էին, 
բայց մի դեպ քում հա ղոր դագ
րութ յու նը փո խան ցե լու հա մար 
կի րառ վում էին երկ րա չա փա
կան պատ կեր ներ, մյու սում՝ նո
տա նե րի նշան ներ: Թեև դրանք 
լայն տա րա ծում չստա ցան, սա
կայն հա սան մինչև մեր օ րեր:

Այս պես՝ XIX դ. սկզբին 
ֆրան սիա ցի նե րը խլել և գաղտ
նա զեր ծել էին անգ լիա կան մի 
գոր ծա կա լի նա մակ, ո րը գրված 
էր նո տա նե րի նշան նե րով և  
ու ներ ե րաժշ տա կան ան մեղ 
ստեղ ծա գոր ծութ յան տեսք: 
Իսկ Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի ժա մա նակ գեր
մա նա կան մի լրտես Անգ լիա
յում ըն դուն վել էր աշ խա տան
քի BBC ռա դիո կա յա նում որ պես 
դաշ նա կա հար և Գեր մա նիա էր 
փո խան ցում ձեռք բեր ված տե
ղե կատ վութ յու նը իր կա տար
մամբ ե րաժշ տա կան ստեղ ծա
գոր ծութ յուն նե րի մի ջո ցով:

Շա քա րի ա մե նա խո շոր ար
տադ րողն աշ խար հում Հնդ կաս
տանն է՝ տա րե կան 33 մի լիոն 
տոն նա, և նույն Հնդ կաս տա նը 
սպա ռում է տա րե կան շուրջ 26 
մի լիոն տոն նա: 

Եվ րո պա ցի կեն սա բան նե րը 
հրա պա րա կել են տե ղա կան 
կեն դա նա կան աշ խար հի հա
մար ա մե նավ տան գա վոր այն 66 
կեն դա նի նե րի ցու ցա կը, ո րոնք 
մո տա կա 10 տա րում կա րող են 
այլ մայր ցա մաք նե րից ներ թա
փան ցել Եվ րո պա:

Անգ լիա յում հայտ նի է բույ
սե րի և կեն դա նի նե րի շուրջ 
66000 տե սակ: Անգ լիա յի ծա
գումն ա բան նե րը մտա դիր են 
վեր ծա նել բո լոր այդ տե սակ նե

րի գե նոմն ե րը: Գոր ծո ղութ յու նը 
կտևի շուրջ 10 տա րի:

Մեկ տա րում Չի նաս տա նի 
գիտ նա կան նե րը հրա պա րա
կում են աշ խար հում տպագր
վող գի տա կան հոդ ված նե րի 
18,6 %ը, ԱՄՆի գիտ նա կան
նե րը՝ 17,8 %ը, Հնդ կաս տա նի 
գիտ նա կան նե րը՝ 4,8 %ը: Գի
տա կան ար գա սա վո րութ յամբ 
Ռու սաս տա նը 10րդ տե ղում է՝ 
Հա րա վա յին Կո րեա յից հե տո, 
Կա նա դա յից ա ռաջ:

2009 թ. սկսած Ան տարկ տի
դան կորց նում է տա րե կան 278 
մի լիարդ տոն նա սա ռույց, իսկ 
19791989 թթ. հալքն ըն թա ցել է 
տա րե կան 44 մի լիարդ տոն նա 
ա րա գութ յամբ:
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2018 թ. աշ խար հի գի տաշ
խա տող նե րի 28 %ը կազ մել 
են կա նայք:

Կո րո նա վի րու սի հա մա ճա
րա կի ժա մա նակ Վիետ նա մի և 
Մա լա զիա յի խո շոր քա ղաք նե
րում բրնձի՝ պե տութ յան հայ
տա րա րած անվ ճար բա ժա նումն 
ա պա հո վե լու հա մար տե ղադր
վել են ավ տո մատ ներ: Մե կու
կես կի լոգ րամ բրինձ տրա մադ
րող յու րա քանչ յուր ավ տո մատ 
թույլ է տա լիս սպա ռո ղին հեր
թի չկանգ նել, շենք չմտնել և 
չշփ վել վա ճա ռո ղի հետ:

Աշ խար հում ա ռա ջին մետ րո
պո լի տենն է հա մար վում Լոն
դո նի ստոր գետն յա եր կա թու
ղին, որն իր աշ խա տանքն սկսել 
է 1863 թ., և որտեղ գնացք նե րի 
տե ղա շարժն ա պա հով վում էր 
շո գե քար շի մի ջո ցով, ո րը խիստ 
դժվա րաց նում էր շնչա ռութ յու
նը կա յա րան նե րում և վա գոն
նե րում: Է լեկտ րագ նացք նե րով 
աշ խա տող ա ռա ջին գի ծը Լոն
դո նում բաց վել է 1890 թ., իսկ 
ա ռա ջին լիո վին է լեկտ րա կան 
մետ րո պո լի տենն սկսել է աշ
խա տել Բու դա պեշ տում 1896 
թ. մա յի սից: Այդ ժա մա նա կա
հատ վա ծի հա մար նո րույթ էր 
գնաց քի եր կու ծայ րե րում մե
քե նա վար նե րի խցիկ նե րի առ
կա յութ յու նը, ո րը հնա րա վո
րութ յուն էր տա լիս գծի վեր ջում 
շրջա դարձ չկա տա րել, ինչ պես 
նաև կա յա րան նե րում և վա
գոն նե րի է լեկտ րա կան լու սա
վո րութ յան ա պա հո վու մը:

Այն բա նից հե տո, երբ 1911 թ. 
չա րա գոր ծը Լուվ րից առ ևան գել 
էր հան րա հայտ « Մո նա Լի զան», 
կտա վի բա ցա կա յութ յան եր կու 
տա րում այն փոքր սրա հը, որ
տեղ մշտա պես ցու ցադր վում 
էր դի ման կա րը, այ ցե լել է եր

կու ան գամ ա վե լի շատ մարդ, 
քան նա խորդ 12 տա րում, երբ 
« Ջո կոն դան» հա սա նե լի էր 
դիտ ման հա մար: Բո լո րը ցան
կա նում էին այ ցե լել հան ցա
գոր ծութ յան վայ ր և տես նել 
դա տարկ պա տը: Հե տաքր քիր 
է, որ գո ղութ յան կաս կա ծով 
ձեր բա կա լել էին բա նաս տեղծ 
Գի յոմ Ա պո լի նե րին, ինչ պես 
նաև հար ցաքն նել նրա բա րե
կամ Պաբ լո Պի կա սո յին, բայց 
եր կուսն էլ ար դա րաց վել էին: 
Առ ևան գո ղին հա ջող վել էր ձեր
բա կա լել միայն եր կու տա րի 
անց, երբ նա փոր ձել էր վա
ճա ռել կտա վը:

Լոն դո նի ժա մա ցույ ցով աշ
տա րա կը՝ հան րա հայտ Բիգ 
Բե նը, կա մացկա մաց թեք վում 
է դե պի հյու սիսարև մուտք, և  
այժմ դրա գա գա թը թեք վել է 
ուղ ղա հա յա ցից մո տա վո րա
պես կես մետր՝ 0,26 անկ ու
նա յին աս տի ճան: Սա Պի զա յի 
զան գա կա տան այժմ յան թե
քութ յան ըն դա մե նը 1/16ն  է, 
այն պես որ, ըստ գնա հա տա
կան նե րի, խնդի րը նկա տե լի 
կդառ նա միայն մի քա նի հա
զար տա րի հե տո: Թեք վե լու 
պատ ճա ռը պարզ չէ. ըստ մի 
վար կա ծի՝ պատ ճա ռը կա վի 
այն շեր տե րի աս տի ճա նա բար 
չո րա նալն է, ո րոնց վրա կանգ
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նած է շի նութ յու նը, ըստ մեկ այլ 
վար կա ծի՝ մետ րո յի գնացք նե րի 
շար ժու մից ա ռա ջա ցող տա տա
նումն ե րի ազ դե ցութ յու նը:

2013 թ. Նոտր Դամ տա ճա րի 
խո րա նի տա նի քին տե ղադ րել 
են փոք րիկ մեղ վա նոց՝ բաղ կա
ցած ե րեք փե թակ նե րից, յու րա
քանչ յու րում շուրջ 60 հա զար 
մե ղու: Դ րանց խնդիրն է փո
շո տել Փա րի զի փո ղոց նե րում, 
պու րակ նե րում և  այ գի նե րում 
տնկած ծա ղիկ նե րը: 2019 թ. 
հրդե հի ժա մա նակ մե ղու նե րը 
չեն տու ժել:

Երկ րի վրա ա վե լի շատ ծառ 
կա, քան մեր գա լակ տի կա յում՝ 
աստղ: Ծա ռե րի քա նա կի վեր
ջին գնա հա տումն ե րը, ո րոնք 
կա տար վել են հիմն ա կա նում 
ըստ ար բան յա կա յին լու սան
կար նե րի, ծա ռե րի բնե րի քա
նա կը 3,047 տրի լիո նի կար
գի է, իսկ աստ ղե րի քա նա կը, 

Մեն դե լե ևի քի միա
կան տար րե րի պայ
մա նան շան նե րի շար
քում օգ տա գործ ված են 
լա տի նե րեն այ բու բե նի 
բո լոր տա ռե րը՝ բա ցա
ռութ յամբ Jի: Հ նա րա
վոր է՝ այս նի շի հա մար 
ա մեն ինչ դեռևս առջ
ևում է: 

տար բեր գնա հա տա կան նե րով, 
100ից մինչև 400 մի լիարդ է: 
Ն շենք, որ եր կու ցու ցա նիշ
ներն էլ փո փո խա կան են. ծա
ռե րը հատ վում են (տա րե կան 
15 մի լիարդ ծառ), մեռ նում են 
ծե րութ յու նից, ինչ պես նաև 
ա ճում են նո րե րը, բայց աստ
ղե րը նույն պես ծնվում են, ապ
րում և մեռ նում:
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ԱՐՄԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր
ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ,
ՌԴ Բ նա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե-
միա յի ա կա դե մի կոս
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ նեյ րո քի միա

ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, 
դո ցենտ
Մոսկ վա յի մար զա յին պե տա կան սո-
ցիալ-հու մա նի տար հա մալ սա րա նի 
բժշկա-կեն սա բա նա կան ա ռար կա նե րի 
ամ բիո նի վա րիչ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ բժշկա կան կեն սա քի միա

ՄԱՐԻՆԵ 
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Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
դա սա խոս 
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ ման րէա բա նութ յուն

Î են դա նի օր գա նիզմ
նե րում ըն թա ցող 
կեն  սա  բա  նա  կան 

գոր ծըն թաց նե րը չա փա զանց 
բարդ են, բազ մա զան և սեր
տո րեն կապ ված են միմ յանց 
հետ։ Բ ջիջ նե րում ըն թա ցող փո
խա կեր պում նե րի սահ ման ներն 
ընդգ ծե լու հա մար նշենք, որ 
ֆեր մենտ նե րը մաս նակ ցում են 
հա զա րա վոր կեն սա քի միա կան 
ռեակ ցիա նե րի, կամ մար դու 
յու րա քանչ յուր է րիթ րո ցի տի մեջ 
պա րու նակ վում է հե մոգ լո բի նի 
մոտ 280–340 մի լիոն մո լե կուլ, 
իսկ մեկ վայրկ յա նում ա ռա ջա
նում ու քայ քայ վում է 3 մի լիոն 
է րիթ րո ցիտ։ Բազ մաբ ջիջ օր

գա նիզմ նե րում կեն սա կան գոր
ծըն թաց նե րի նոր մալ ըն թացքն 
ա պա հով վում է կեն սա բա նա
կան հա տուկ կար գա վո րիչ նե
րով։ Դ րանց թվին պատ կա նում 
են ֆեր մենտ նե րը, վի տա մին նե
րը, հոր մոն նե րը, սպի տա կու ցա
յին ու լի պի դա յին բնո րոշ հա
մա լիր ներ և  այլ նյու թեր։ 

Բարձ րա կարգ կեն դա նի
նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան 
հետ կապ ված գոր ծըն թաց նե րը 
կար գա վոր ում է նաև նյար դա
յին հա մա կար գը, որն ի րա գոր
ծում է գլխու ղե ղի կեղ ևը կամ 
են թա կեղ ևը։ Դա նշա նա կում 
է, որ նյու թա փո խա նա կութ յան 
հետ կապ ված այս կամ այն 

ռեակ ցիա յի ըն թաց քը սեր տո րեն 
կապ ված է նաև կենտ րո նա կան 
նյար դա յին հա մա կար գի ֆունկ
ցիո նալ վի ճա կի հետ։

Բազ մա թիվ ժա ռան գա կան 
հի վան դութ յուն ներ պայ մա
նա վոր ված են ֆեր մենտ նե րի, 
վի տա մին նե րի, հոր մոն նե րի և 
բջ ջում ըն թա ցող նյու թա փո
խա նա կութ յան այլ կար գա վո
րիչ նե րի ազ դե ցութ յան մե խա
նիզմն ե րի խան գա րումն ե րով։ 
Օ րի նակ՝ ե րի տա սարդ տղա
մարդ կանց մոտ հան դի պում է 
Ֆաբ րիի հի վան դութ յու նը, ո րի 
դեպ քում ախ տա հար վում են 
նյար դա յին հա մա կար գը, ե րի
կամն ե րը և սիր տը։ Պարզ վել է, 
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որ այդ հի վանդ նե րի մոտ խան
գար ված է է րիթ րո ցիտ նե րի թա
ղան թի նոր մալ կա ռուց վածքն 
ա պա հո վող ֆեր մեն տա յին 
հա մա կար գի գոր ծու նեութ յու
նը։ Հ յուս վածք նե րում դիտ վում 
է ճար պե րի կու տա կում, ո րը 
կապ ված է հա տուկ ֆեր մեն
տի՝ ցե րա մի դեռ հեք սո զի դա
զա յի գոր ծու նեութ յան հետ։ 
Հի վանդ նե րի մոտ նշված ֆեր
մեն տի ակ տի վութ յու նը, ա ռողջ 
մարդ կանց հա մե մա տութ յամբ, 
մեկ տո կո սից չի անց նում։ Մա հը 
վրա է հաս նում ե րի կամն ե րում 
այդ ֆեր մեն տի կու տակ ման 
հետ ևան քով։ Նշ ված հի վան
դութ յու նը բջջա թա ղան թի հետ 

կապ ված ժա ռան գա կան հի
վան դութ յուն է և պայ մա նա վոր
ված է հա մա պա տաս խան գե նի 
փո խան ցու մով։

Ո րոշ հի վան դութ յուն ներ 
առնչ վում են օր գա նիզ մում 
ծծմբի միա ցութ յուն նե րի փո խա
նա կութ յան խան գա րումն ե րի 
հետ։ Օ րի նակ՝ սուլ ֆի տօք սի դա
զա ֆեր մեն տի ակ տի վութ յան 
ճնշման դեպ քում դիտ վում է 
մտա վոր թու լութ յուն, աչ քե րի 
չռվա ծութ յուն և  ախ տա հար ման 
այլ նշան ներ։ Այդ հի վանդ նե րի 
մե զի մեջ սուլ ֆատ նե րի պա րու
նա կութ յու նը զգա լիո րեն նվա
զում է։ Ծ ծումբ պա րու նա կող 
միա ցութ յուն նե րի փո խա նա

կութ յան լուրջ խան գա րումն ե
րը հան գեց նում են վա ղա ժամ 
մահ վան։

Բջ ջի քի միա յում ա րատ ներ 
դիտ վում են՝ կապ ված նաև 
պղնձի փո խա նա կութ յան հետ։ 
Դ րան ցից մե կը, ո րը կոչ վում է 
Վիլ սո նի ա նու նով, բնո րոշ վում 
է պղնձի կու տա կու մով ու ղե ղի, 
լար դի և  ե րի կամն ե րի հյուս
վածք նե րում։ Պ ղինձն օժտ ված 
է ֆեր մեն տա յին սպի տա կու ցի՝ 
ցե րու լոպ լազ մի նի հետ ա մուր 
կապ վե լու հատ կութ յամբ։ Հի
վան դութ յան դեպ քում դիտ վում 
է պղնձի ա վել ցուկ, ո րը մտնում 
է լարդ, ե րի կամն եր, ո րի հետե
վան քով ար յան մեջ դրա քա
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նա կութ յու նը պա կա սում է։ Այդ 
հի վան դութ յան դեպ քում նյու
թա փո խա նա կութ յան շե ղու մը 
ցե րու լոպ լազ մի նի մո լե կու լի 
սպի տա կու ցի խան գա րումն է։

Մ տա վոր թու լութ յան հետ 
կապ ված մի շարք հի վան դութ
յուն ներ եր ևան են գա լիս ած
խաջ րատ նե րի փո խա նա կութ
յան մեջ տեղ գտած ա րատ նե րի 
հետ ևան քով։ Այդ հի վան դութ
յուն նե րի շար քին է դաս վում 
Մոր կիոՈւլ րիխ տի հի վան դութ
յու նը, ո րը նույն պես ու ղեկց վում 
է մտա վոր թու լութ յամբ։ Դ րա 
պատ ճառն ած խաջ րատ նե րից 
մե կի՝ մու կո պո լի սա խա րիդ նե
րի փո խա նա կութ յան խան գա
րումն է։

Ինչ պես հայտ նի է, բջջի շի
նան յու թը սպի տա կուց ներն են, 
ո րոնք ա պա հո վում են ամ բողջ 
մարմն ի կա ռուց ված քը։ Վեր ջին 
տաս նամ յակ նե րում կեն սա քի
միա կան հե տա զո տութ յուն նե
րի բուռն զար գա ցում է դիտ վել 
հատ կա պես ա մի նաթ թու նե րի 
ու սումն ա սի րութ յան բնա գա
վա ռում։ Այդ աշ խա տանք նե րի 
շնոր հիվ հնա րա վոր դար ձավ 
պար զել ա ռան ձին ա մի նա

թ թու նե րի փո խա նա կութ յան 
խան գա րումն ե րի դե րը տար
բեր հի վան դութ յուն նե րի ախ
տա ծնութ յան մեջ։ Կեն դա նի 
բջջում սպի տա կուց նե րի սին թե
զը և քայ քա յու մը բարդ, բազ
մաս տի ճան գոր ծըն թաց է, ո րին 
մաս նակ ցում են բազ մա թիվ 
ֆեր մենտ ներ։ Ն յու թա փո խա նա
կութ յան այդ շղթա յում նույն
պես կա րող են գո յութ յուն ու նե
նալ սխալ ներ, ո րոնք պատ ճառ 
են դառ նում մի շարք ծանր հի
վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման։ 
Դ րանց թվում կան նաև բնա
ծին հի վան դութ յուն ներ, օ րի
նակ՝ ալ կապ տո նու րիան։ Այս 
ա րա տով հի վանդ նե րի մե զը 
եր կա րատև մնա լուց սևա նում 
է։ Պարզ վել է, որ սպի տա կուց
նե րի փո խա նա կութ յան ըն թաց
քում այլ ա մի նաթ թու նե րի հետ 
ա ռա ջա նում են նաև թի րո զին 
և ֆե նի լա լա նին։ Ա ռողջ օր գա
նիզ մում փո խա նա կութ յան ըն
թաց քում այդ ա մի նաթ թու նե րը 
վե րած վում են հո մո գեն տի զի
նաթթ վի։ Սա կայն ալ կապ տո
նու րիա յով հի վանդ նե րի մոտ, 
հա մա պա տաս խան ֆեր մեն տի 
ազ դե ցութ յան սխա լի հետ ևան

քով, նշված նյու թը հե տա գա 
փո խարկ ման չի են թարկ վում 
և հե ռա նում է մե զի մի ջո ցով։ 
Ցույց է տրվել այդ հի վան դութ
յան ժա ռան գա կան բնույ թը։ 
Հի վան դութ յան բար դաց ման 
դեպ քում հո մո գեն տի զիաթթ վի 
օք սի դա ցու մից ստաց ված նյու
թե րը կու տակ վում են հո դա յին 
կռճիկ նե րում և  ախ տա հա րում 
դրանք։

Մի այլ ա մի նաթթ վի՝ ցիս
տի նի փո խա նա կութ յան հետ 
է կապ ված ցիս տի նոզ հի վան
դութ յու նը։ Այդ հի վան դութ յու նը 
նույն պես ժա ռան գա կան է։ Ախ
տա հար ման ժա մա նակ դժվար 
լու ծե լի ցիս տի նը, հե տա գա 
փո խարկ ման չեն թարկ վե լով, 
կու տակ վում է հյուս վածք նե
րում։ Սուր ցիս տի նո զի դեպ քում 
ե րե խա նե րը մա հա նում են 2–3 
տա րե կան հա սա կում։ Նշ ված 
հի վան դութ յամբ տա ռա պող 
ե րե խա նե րի մոտ նկատ վում 
են ծանր ոսկ րախ տին բնո րոշ 
նշան ներ։ Այժմ լավ ու սումն ա
սիր ված է ցիս տի նի փո խա նա
կութ յան ամ բողջ շղթան։ Այդ 
շղթա յում ակ տի վո րեն մաս
նակ ցում են մի շարք ֆեր մենտ
ներ, սա կայն որ հատ վա ծում 
է թաքն ված բնա ծին ա րա տը, 
դեռևս հայտ նի չէ։

Տար բեր հի վան դութ յուն նե
րի ժա մա նակ ախ տա հար վում 
է նաև լար դը, ո րի հետ ևան
քով խան գար վում են դրա փո
խա նա կա յին ֆունկ ցիա նե րը։ 
Լ յար դի ֆունկ ցիա յի հետ կապ
ված հի վան դութ յուն նե րից մե կը 
կոչ վում է ֆրուկ տո զու րիա, ո րի 
դեպ քում ֆրուկ տո զան վատ է 
յու րաց վում օր գա նիզ մում և  այն 
հե ռա նում է մե զի հետ։ Ֆ րուկ
տո զու րիան հի շեց նում է շա քա
րա յին հի վան դութ յու նը, դիտ
վում է մտա վոր թու լութ յուն, և 

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ



  ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |   ¹2. 2021 59

զար գա ցու մը կանգ է առ նում։ 
Այդ հի վան դութ յան դեպ քում 
խան գար վում է ֆրուկ տո զա յի 
ֆոս ֆո րի լաց ման գոր ծըն թա ցը, 
ո րը հետ ևանք է հա մա պա տաս
խան ֆեր մեն տի ակ տի վութ յան 
բա ցա կա յութ յան։

Ե րե խա նե րի մոտ եր բեմն 
երևան է գա լիս գա լակ տո
զե միա հի վան դութ յու նը, ո րի 
դեպ քում ար յան մեջ զգա լիո
րեն շա տա նում է գա լակ տո զա
յի քա նա կը։ Ն ման հի վանդ նե րի 
մոտ գա լակ տո զա յից գլու կո
զա յի ա ռա ջաց ման ֆեր մեն տա
յին օ ղա կը նոր մալ չի գոր ծում, 
ո րի հետ ևան քով օր գա նիզ մը 
զրկվում է իր հիմն ա կան «վա
ռե լի քի»՝ գլու կո զա յի անհ րա
ժեշտ պա շար նե րից։

Հայտ նի է, որ լար դը կարե
վոր դեր է  կա տա րում նաև օր
գա նիզ մում սպի տա կու ցա յին 
փո խա նա կութ յան մեջ։ Լ յար
դում գո յա նում է ա մի նաթ թու
նե րի քայ քայ ման նյու թե րից 

մե կը՝ մի զան յու թը, ո րի հետ օր
գա նիզ մից հե ռա նում է սպի տա
կու ցա յին ա զո տը։ Այդ օր գա նի 
բջիջ նե րում կա տար վում է նաև 
ա մի նաթ թու նե րի սին թեզ։ Այս
տեղ տե ղի է ու նե նում ար յան 
շի ճու կի կար ևոր սպի տա կուց
նե րի, այդ թվում՝ պրոթ րոմ բի
նի և ֆիբ րի նո գե նի սին թե զը, 
ո րոնք մաս նակ ցում են ար յան 
մա կարդ մա նը։ Ն կա րագր ված 
գոր ծըն թաց նե րը բա վա կան 
բարդ են, և դ րան ցից ա մե նա
փոքր շե ղու մը կա րող է հան
գեց նել նյու թա փո խա նա կութ
յան էա կան խան գա րումն ե րի։

Տար բեր հի վան դութ յուն նե
րի ախ տո րոշ ման հա մար այժմ 
կար ևոր տեղ է տրվում նաև 
ար յան ֆեր մեն տա յին կազ մի 
ու սումն ա սի րութ յա նը։ Ար յան 
շի ճու կում հայտ նի են ա վե լի 
քան 50 տար բեր ֆեր մենտ ներ, 
ո րոնց քա նա կութ յունն ա ռողջ 
օր գա նիզ մում հա մե մա տա բար 
կա յուն է։ Պարզ վել է, որ ո րոշ 

հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում 
ար յան շի ճու կում մշտա պես գո
յութ յուն ու նե ցող ֆեր մենտ նե
րի ակ տի վութ յու նը զգա լիո րեն 
իջ նում է։ Դա բա ցատր վում է 
ֆեր մենտ ար տադ րող հի վանդ 
օր գա նի թեր ֆունկ ցիա յով։ Ո րոշ 
դեպ քե րում, ընդ հա կա ռա կը, 
ար յան շի ճու կում մե ծա նում է 
ֆեր մենտ նե րի պա րու նա կութ
յու նը և բարձ րա նում է դրանց 
ակ տի վութ յու նը։ Դա կա տար
վում է տվալ օր գա նի գեր
ֆունկ ցիա յի կամ հի վան դա գին 
ճա նա պար հով այլ օր գան նե րից 
դե պի ար յուն ֆեր մենտ նե րի 
ներ հոս քի հետ ևան քով։ Ար յան 
շի ճու կում ֆեր մենտ նե րի կազ
մի նշված փո փո խութ յուն նե րի 
ու սումն ա սի րութ յու նը կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նի լար դի, 
սրտի, են թաս տա մոք սա յին գեղ
ձի հի վան դութ յուն նե րի, ինչ պես 
նաև ու ռուցք նե րի մի քա նի տե
սակ նե րի վաղ հայտ նա բեր ման 
և ճիշտ ախ տո րոշ ման հա մար։ 
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Այդ տե սա կե տից տար բեր հի
վան դութ յուն նե րի դեպ քում մեծ 
հե տաքրք րութ յուն են ներ կա
յաց նում ար յան ֆոս ֆո մո նոէս
թե րազ նե րի ակ տի վութ յան և 
քա նա կա կան փո փո խութ յուն
նե րի ու սումն ա սի րութ յունն ար
յան շի ճու կում ։ Լ յար դի հի վան
դութ յուն նե րից մե խա նի կա կան 
դեղ նախ տի դեպ քում այդ ֆեր
մեն տի քա նա կը և  ակ տի վութ
յու նը, ա ռողջ մարդ կանց հա
մե մա տութ յամբ, ա ճում է 5–10 
ան գամ։

Ախ տո րո շիչ նպա տակ նե րով 
կար ևոր դեր է տրվում ևս մի 
ֆեր մեն տի՝ տրան սա մի նա զա
յի ակ տի վութ յան ո րոշ մա նը։ 
Այդ ֆեր մեն տը հյուս վածք նե
րում մաս նակ ցում է ա մի նա
թթու նե րից ա մին խմբե րի փո
խադր մա նը։ Ֆեր մենտն ար յան 
մեջ կա րող է թա փան ցել տար
բեր ճա նա պարհ նե րով։ Նշ ված 
ֆեր մեն տի ակ տի վութ յու նը 
ֆի զիո լո գիա կան պայ ման նե
րում հյուս վածք նե րում ան հա
մե մատ ա վե լի բարձր է, քան 
ար յան շի ճու կում։ Պարզ վել է, 

որ այդ ֆեր մեն տի ակ տի վութ
յու նը ար յան մեջ զգա լիո րեն 
բարձ րա նում է սրտամ ա նի ին
ֆարկ տի դեպ քում։ Ֆեր մեն տի 
ակ տի վութ յան աճ ար յան մեջ 
նկատ վում է նաև այլ հյուս
վածք նե րի՝ լար դի, են թաս տա
մոք սա յին գեղ ձի և մ ան նե րի 
տար բեր հի վան դութ յուն նե րի 
դեպ քում։ Տ րան սա մի նա զայի 
ակ տի վութ յունն ար յան շի ճու
կում ա ճում է նաև ու ղե ղում 
ար յան զե ղումն ե րի ու թո քե րի 
ին ֆարկ տի դեպ քում։

Մեկ այլ ֆեր մեն տի՝ ա մի լա
զա յի ակ տի վութ յան ո րո շումն 
ար յան մեջ ախ տո րո շիչ նպա
տակ նե րով օգ տա գործ վում է 
են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի հի
վան դութ յուն նե րի բուժ ման մեջ։ 
Են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի սուր 
բոր բոք ման (պանկ րեա տիտ) 
դեպ քում հյուս ված քում ա մի լա
զա յի ակ տի վութ յու նը հսկա յա
կան չա փե րի է հաս նում։

Ար յան մեջ մի շարք հի վան
դութ յուն ներ առնչ վում են հե
մոգ լո բի նի հետ։ Հայտ նի է, որ 
մար դու հե մոգ լո բի նի մո լե կու լը 

կազմ ված է ի րար հետ ո րո շա
կի հա ջոր դա կա նութ յամբ միա
ցած 574 ա մի նաթ թու նե րի մնա
ցորդ նե րից։ Հե մոգ լո բի նի հետ 
կապ ված հի վան դութ յուն նե րից 
մե կը կոչ վում է ման գա ղաձև 
ա նե միա։ Այդ հի վան դութ յու նը 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ 
հե մոգ լո բի նի մո լե կու լում ա մի
նաթ թու նե րից եր կու սը փո խա
րին ված են ու րիշ նե րով՝ եր կու 
շղթա նե րում վե ցե րորդ տե ղում 
գլու տա մի նաթթ վի փո խա րեն 
առ կա է վա լին ա մի նաթ թուն։ 
Այժմ հայտ նի են հի սուն այդ
պի սի «ա րա տա վոր» հե մոգ լո
բին ներ, ո րոնց առ կա յութ յան 
դեպ քում ար յան շնչա ռա կան 
ֆունկ ցիան են թարկ վում է ո րո
շա կի փո փո խութ յուն նե րի։

Ժա մա նա կա կից գործ նա
կան բժշկութ յան մեջ ա ռան
ձին ֆեր մենտ ներ հենց ի րենք 
օգ տա գործ վում են որ պես 
բու ժա մի ջոց ներ։ Բու ժա կան 
նպա տակ նե րով լայ նո րեն օգ
տա գործ վում են հատ կա պես 
մար սո ղա կան հյու թե րում առ
կա ֆեր մենտ նե րը՝ պեպ սի նը, 
տրիպ սի նը, քի մոտ րիպ սի նը։ 
Այդ նպա տա կով օգ տա գործ
վում են նաև ֆեր մեն տա յին այլ 
պատ րաս տոււկ ներ։ Օ րի նակ՝ 
հիա լու րո նի դա զա ֆեր մեն տը, 
ո րը քայ քա յում է միջբջ ջա յին 
նյու թը, օգ տա գոր ծում են դե
ղան յու թե րի ա րագ ներծծ ման 
հա մար։ Ա ռող ջութ յա նը մե ծա
պես վնա սող թրոմ բոզ հի վան
դութ յու նը բու ժում են մեկ այլ 
պատ րաս տու կով՝ պլազ մի նով, 
որն օժտ ված է թրոմ բը լու ծե
լու հատ կութ յամբ։ Շն չա ռա
կան ֆեր մենտ նե րով բու ժում 
են թթված նա յին ան բա վա րա
րութ յու նը։

Բու ժա կան նպա տակ նե
րով օգ տա գործ վում են ոչ 

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
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միայն ֆեր մենտսպի տա կուց
նե րը, այլև դրանց մեջ մտնող 
ոչ սպի տա կու ցա յին նյու թե րը, 
օ րի նակ՝ վի տա մին նե րը։ Սա
կայն ո րոշ հի վան դութ յուն նե
րի դեպ քում, երբ խախտ ված 
է ֆեր մեն տի սպի տա կու ցա յին 
հատ վա ծը, այդ բու ժու մը ցան
կա լի արդ յունք չի տա լիս։ Այդ 
դեպ քում ա մե նից ա ռաջ հոգ 
են տա նում սպի տա կու ցա
յին սո վը վե րաց նե լու մա սին։ 

Ժա մա նա կա կից գործ նա կան 
բժշկութ յան մեջ լայ նո րեն օգ
տա գործ վում են ֆեր մենտ նե րի 
այն պի սի բաղ կա ցու ցիչ մա սեր, 
ինչ պի սիք են վի տա մին B1ը 
(մտնում է ած խաջ րե րի փո խա
նա կութ յա նը մաս նակ ցող ֆեր
մենտ նե րի մեջ), B2ը (մտնում 
է օք սի դաց ման ֆեր մենտ նե րի 
մեջ), նի կո տի նաթ թուն (բջջա յին 
շնչա ռութ յան ֆեր մեն տի բաղ
կա ցու ցիչ մա սը) և  այլն։

Ընդ հան րաց նե լով վե րը բեր
վա ծը՝ գա լիս ենք եզ րա կա ցութ
յան, որ օր գա նիզ մի ցան կա
ցած հի վան դութ յան պատ ճառն 
ա ռա ջին հեր թին նյու թա փո խա
նա կութ յան հա մա կար գի այս 
կամ այն օ ղա կի ֆունկ ցիա յի 
խան գա րումն է։ Ֆեր մեն տա
յին ախ տո րո շիչ մե թոդ նե րի 
կար ևոր ար ժե քը գործ նա կան 
բժշկութ յան մեջ կաս կած չի 
հա րու ցում։ Հա մոզ ված կա րե լի 
է ա սել, որ մենք այժմ կեն սա
քի միա յի կար ևոր և հե ռան կա
րա յին բնա գա վառ նե րից մե կի՝ 
կլի նի կա կան ֆեր մեն տա բա
նութ յան ա կունք նե րի մոտ 
ենք, և ժա մա նա կի ըն թաց քում 
կհայտ նա բեր վեն ֆեր մեն տա յին 
կա տա լի զի նոր մե խա նիզմն եր, 
ո րոնք կօգ նեն ժա մա նա կին և 
ճիշտ ախ տո րո շել ու բու ժել մի 
շարք հի վան դութ յուն ներ, ո րոնց 
պատ ճառ ներն ա ռայժմ բա ցա
հայտ ված չեն:

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
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ԿԱՐԱՆՏԻՆԸ ԵՎ 
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՐՀԸ

Երբ կա րան տի նի պատ ճա
ռով ա մա յա ցան աշ խար հի խո
շոր քա ղաք նե րի փո ղոց նե րը, և 
գ րե թե դա դա րեց ավ տո մո բի
լա յին երթ ևե կութ յու նը, ա զատ 
տեղն սկսե ցին զբա ղեց նել 
կեն դա նի նե րը: Աս ֆալ տի վրա
յով զբոս նե լու հա մար Մադ րի դի 
կենտ րո նա կան այ գուց դուրս 
ե կան սի րա մարգ նե րը, Լոն դո նի 
կենտ րո նում կա րե լի էր տես նել 
աղ վես նե րի: Չի լիի մայ րա քա
ղաք Սանտ յա գո յում հայտն վել 
էր կատ վառ յուծ: Բազ մա ցել էին 
քա ղա քի թռչուն նե րը, ո րոնց 
խան գա րում էր շար ժիչ նե րի և 
մարդ կա յին ամ բոխ նե րի աղ
մու կը: Հնդ կաս տա նի քա ղաք
նե րում հա մար ձա կա ցել էին 
ա ռանց այն էլ լկտի կա պիկ
նե րը: Ո րոշ տե ղե կութ յուն նե րի 
հա մա ձայն՝ Վե նե տի կի ջրանցք
ներ էին հա սել մի ջերկ րա ծով

յան դել ֆին նե րը, ո րոնք այլևս 
չէին վա խե նում բազ մա թիվ 
զբո սա նա վե րի շար ժիչ նե րի աղ
մու կից: Դել ֆին ներ էին հայտն
վել նաև Բոս ֆո րի նե ղու ցում, 
որ տեղ դրանց խրտնեց նում էր 
նա վե րի ա նընդ հատ երթ ևե
կութ յու նը: Օվ կիա նո սա գետ նե
րը նշում են, որ նա վե րի շար
ժիչ նե րից ա ռա ջա ցող աղ մու կը 
օվ կիա նոս նե րում կրճատ վել է 

1,5–5 դե ցի բե լով, և  այս հան
գա ման քը նպաս տել է կե տե
րի շփմա նը: Ար բան յա կա յին 
չա փումն ե րը ցույց են տվել, 
որ երթ ևե կութ յան և ձեռ նար
կութ յուն նե րի մեծ մա սի գոր
ծու նեութ յան ընդ հատ ման 
արդ յուն քում մաքր վել է խո շոր 
քա ղաք նե րի մթնո լոր տը, ո րը ևս 
լավ է անդ րա դար ձել ոչ միայն 
մարդ կանց վրա:
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ԱԷՐՈՏԱՔՍԻՆԵՐԻ «ԹԱՌ»
ԱՄՆում սկսվել է օ դա յին տաք սի նե րի հա մար նա

խա տես ված կու տա կիչ նե րով աշ խա տող մար դա տար 
ա նօ դա չու թռչող սար քե րի թո ղար կու մը, և դ րանց 
հա մար նա խօ րոք ստեղծ վել է լից քա վոր ման կա յան, 
ո րը Վեր մոնտ նա հան գի Բեռ լինգ տոն քա ղա քի օ դա
նա վա կա յա նում է: Մո դու լա յին դյու րա կա ռույց շեն քի 
տա նի քին թռիչ քի հար թակն է, իսկ տա նի քի տակ՝ 
ցան ցից աշ խա տող ուղ ղի չը, ինչ պես նաև 500 կվտ/ժ
ա նոց կու տա կիչ նե րի բլո կը՝ է լեկտ րա կա նութ յան ան
ջատ ման դեպ քե րի հա մար: Վեց տե ղա նի ա նօ դա չուն 
կա րե լի է լից քա վո րել մո տա վո րա պես մեկ ժա մում, 
ո րը հա մե մա տե լի է ժա մա նա կա կից է լեկտ րա մո բիլ
նե րի հետ:

ԿԱՏԱԿԸ ՄԻ ԿՈՂՄ
Թե՛ դպրո ցի, թե՛ բու հի ման կա վարժ նե րը 

հա ճախ կար ծում են, որ օգ տա կար է ժա
մա նակ առ ժա մա նակ ընդ հա տել դա սը՝ 
մեջ բե րե լով որ ևէ հե տաքրք րա կան փաստ, 
ան գամ կա տակ, ո րոնք լոկ ա նուղ ղա կիո
րեն են վե րա բե րում դա սի նյու թին: Եր բեմն 
նույ նիսկ ցու ցադ րում են ծի ծա ղա շարժ 
ծաղրան կա րով սա հիկ (սլայդ): Իբր դա 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ունկն դիր նե րին 
հանգս տա նա լու, ընդ հա տում է միա պա
ղաղ շա րադ րան քը, ո րից հե տո լուրջ տե
ղե կատ վութ յունն ա վե լի հեշտ է ըն կալ վում: 
Սա կայն Վա շինգ տոն նա հան գի հո գե բան
նե րի կա տա րած հե տա զո տութ յու նը ցույց 
է տվել, որ ի րա կա նում նման շե ղումն ե րը 
խան գա րում են դա սա խո սութ յան լուրջ բո
վան դա կութ յան ըն կալ մա նը: Սա ա ռա վել 
ակն հայտ է բնա կան և հա սա րա կա կան 
գի տութ յուն նե րի դա սա վանդ ման դեպ քում: 
Նույ նը տե ղի է ու նե նում, երբ թե մա յի հետ 
լոկ միջ նոր դա բար կապ ված հե տաքրք րա
կան փաս տե րը նե րառ վում են դա սա խո
սութ յան տպա գիր տեքս տի մեջ: Այլ կերպ 
ա սած՝ դա սագր քե րում նույն պես չար ժե 
շեշ տադ րել հե տաքրք րա կա նութ յու նը: 

ՕԴՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Ավստ րա լիա յի և Կա նա դա յի ճար տա րա գետ նե րը 
մշա կում են ԱԹՍնե րի մի ջո ցով կո րո նա վի րու սա յին 
վա րա կի ախ տո րոշ ման ե ղա նակ: Թռ չե լով հե տիոտ
նե րի բազ մութ յան վրա յով՝ ԱԹՍն կա րող է չա փել 
ան ցոր դի ջեր մութ յու նը, զար կե րա կի հա ճա խութ յու նը 
և շն չա ռութ յու նը, ինչ պես նաև նկա տել փռշտո ցը և 
հա զը: Բո լոր չա փումն ե րը կա տար վում են մինչև 10 մ 
բարձ րութ յու նից: ԱԹՍնե րի տվալ նե րը բա ցար ձակ 
ճշգրիտ չեն, բայց կա րող են վա րա կա բան նե րի հա
մար ծա ռա յել որ պես կար ևոր օ ժան դա կութ յուն:
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Եր բեմն հար կա վոր է պար զել 
ա վա զի ծա գու մը: Օ րի նակ՝ ի մա
նալ, թե որ տեղ է ե ղել մար դը, 
ո րի ներ բա նին կպել են ա վա զի 
հա տիկ ներ: Կամ ա վե լի հա ճախ 
պա հանջ վում է ո րո շել, թե որ
տե ղից է բեր վում այս կամ այն 
շի նա րա րութ յան հա մար օգ տա
գործ վող ա վա զը: Բանն այն է, 
որ այժմ աշ խար հում ա ռա ջա
ցել է շի նա րա րա կան աշ խա
տանք նե րի հա մար օգ տա գործ
վող ա վա զի պա կա սութ յուն: 
Երկ րագն դի վրա ծա վալ վող 
հսկա յա կան չա փե րի շի նա րա
րութ յան պա րա գա յում բե տո նի 
շա ղաղ պատ րաս տե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ ա վա զը չի բա վա
կա նաց նում: Ուս տի հայտն վել 
է, այս պես կոչ ված, ա վա զա
յին մա ֆիա, որն ա պօ րի նա
բար շա հա գոր ծում է ա վա զի 
շեր տերն այն պի սի վայ րե րում, 
որ տեղ դրանք ան ձեռնմխ ե լի 
են: Ա վազն ան գամ գո ղա նում 
են: Հա րա վար ևել ան Ա սիա յում 
ծա վալ վում է բուռն շի նա րա
րութ յուն, իսկ Սին գա պուրն ընդ
լայ նում է իր տա րած քը՝ ստեղ
ծե լով իր ա փե րի մոտ լցնո վի 
կղզի ներ: Ա վազն ար ժեք է նաև 
հանգս տա վայ րե րի հա մար: Մի 
քա նի տա րի ա ռաջ Ճա մայ կա յի 
հյու սի սում մի հանգս տա վայ րից 
գո ղա ցել էին մի ամ բողջ ա վա
զոտ լո ղափ՝ կա տա րե լով շուրջ 
500 եր թա յին փո խադ րութ յուն: 
Որ քան հայտ նի է, այդ բե ռը վա
ճա ռել էին մրցա կից հանգս տա
վայ րին, որ տեղ ա փը քար քա
րոտ էր:  Ա վա զի կա րիք ու նեն 

բո լո րը, ընդ ո րում, ի տար բե
րութ յուն լո ղա փի, շի նա րա րութ
յան հա մար պի տա նի են դրա ոչ 
բո լոր տե սակ նե րը՝ ա նա պա տի 
ա վազն այն քան է գլոր վում քա
մու պոռթ կումն ե րից, որ ա վա
զա հա տիկ նե րը բո լոր վում են, 
իսկ այդ պի սի ա վա զով բե տո նը 
ա մուր չէ: Բայց ինչ պե՞ս ի մա նալ, 
արդ յո՞ք տվալ ա վա զը «օ րի նա
կարգ է», թե ոչ:

Ման րա դի տա կի տակ կա
րե լի է տես նել, որ ա վա զը 
բաղ կա ցած է բազ մա թիվ մի
նե րալ նե րից՝ մեծ թվով կար
բո նատ նե րից, ինչ պես նաև սի
լի կատ նե րից: Կար բո նատ նե րի 
աղբ յու րը ծո վա յին բազ մա թիվ 
կեն դա նի նե րի, հիմն ա կա նում 
կակ ղա մոր թե րի խե ցի ներն են: 
Ա վա զի մեջ կա րե լի է հան դի պել 
նաև մար ջա նի մանր բե կոր նե րի 
և  ո րոշ միաբ ջիջ էակ նե րի խե
ցի նե րի: Այս ա մե նը բաղ կա ցած 
է կար բո նատ նե րից: Հենց սրա 
վրա է հիմն ված ա վա զի «մատ
նադ րոշ ման» ե ղա նա կը, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո
շե լու դրա ծագ ման վայ րը: Այս 
ե ղա նակն ա ռա ջար կել են Վա
գե նին գեն հա մալ սա րա նի նի
դեռ լան դա ցի հե տա զո տող նե րը: 
Ա վա զի նշու շին ա վե լաց նում են 
թթու, և խառ նուրդն սկսում է 
մեղ մո րեն թշշալ: Զ գա յուն խո
սա փողն ըն կա լում է այդ ձայ նը, 
ո րի հա ճա խութ յու նը, տևո ղութ
յու նը և բարձ րութ յու նը կախ ված 
են ա վա զի հա տիկ նե րի բա ղադ
րութ յու նից, իսկ հա մա կարգ չա
յին ծրա գի րը ներ կա յաց նում 
է միայն այդ նմու շին բնո րոշ 
ձայ նա յին բնու թա գի րը: Ի հար

կե, ճշգրտո րեն ո րո շե լու հա մար 
այն վայ րը, որ տե ղից բեր վել է 
ա վա զը, հար կա վոր է կազ մել 
աշ խար հի լո ղափ նե րի ձայ նա յին 
ատ լա սը, և  այդ ուղ ղութ յամբ են 
այժմ աշ խա տում նոր ե ղա նա կի 
հե ղի նակ նե րը:

Պարզ վել է, որ այն կի րա ռե լի 
է նաև քա րա ղի վեր լու ծութ յան 
հա մար: Վեր ջի նիս գի նը հա մաշ
խար հա յին շու կա նե րում մե ծա
պես կախ ված է բա ղադ րութ
յու նից և  ա ռա ջաց ման վայ րից: 
Օ րի նակ՝ ձմե ռա յին ճա նա պարհ
նե րին ցան վող 1 ա ղի կի լո
գրամն ար ժե շուրջ 8 եվ րո ցենտ, 
նույն քա նա կի սե ղա նի սո վո րա
կան, նույնն է՝ կե րակ րի ա ղը՝ 
1,2 եվ րո, Հի մա լայ նե րից բեր ված 
(ի րա կա նում Պա կիս տա նից, ո րը 
հե ռու է Հի մա լայ նե րից 310 կմ) 
վար դա գույն ա ղը՝ 10 եվ րո, հա
վա յա կան սև  ա ղը (այն ստա նում 
են՝ ա վե լաց նե լով սո վո րա կան 
ա ղին փայ տա ծու խի սև փո շի. 
Այժմ դրա ար տադ րութ յու նը 
կազ մա կերպ ված է նաև Կիպ
րո սում)՝ 30 եվ րո: ճա պո նիա յում 
և Ավտ րա լիա յում ար տադր վող 
տա րաշ խար հիկ տե սակ նե րի 1 
կի լոգ րա մը կա րող է ար ժե նալ 
100–150 եվ րո: Ուս տի հաս կա նա
լի է կեղ ծած ապ րան քի տա րած
ման հնա րա վո րութ յու նը, ո րը 
ո րոշ դեպ քե րում վտան գա վոր 
է սպա ռո ղի ոչ միայն դրա մա
պա նա կի, այլ նաև ա ռող ջութ յան 
հա մար: Ջ րում կե րակ րի ա ղի 
լուծ ման ըն թաց քում ա ռա ջա ցող 
մեղմ ձայ նե րը նույն պես կա րե լի 
է վեր լու ծել և հա մե մա տել պա
հանջ վող տե սա կի իս կա կան 
ա ղի նմու շի հետ:* «Наука и жизнь», 2020, N 4.
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