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2 ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ – 100
 ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Հոդվածը նվիրված է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ և 
ՀԽՍՀ Պետական մրցանակների դափ նեկիր, ականավոր կոմպոզիտոր 
և տաղանդավոր դաշնակահար Առնո Հարությունի Բաբաջանյանի 
ծննդյան 100-ամյակին:

12 ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ 

 ՋԱՀԱԿԻՐԸ 
 ՀՐԱՉՅԱ ԱՐՄԵՆՅԱՆ 

1921 թ. հունիսի 10-ին՝ ՀԽՍՀ ժողկոմխորհի նախագահ Ալ. 
Մյասնիկյանի վավերացրած Հայաստանի պետական հրատա րակ-
չության մասին դեկրետով հիմնադրվեց Պետհրատը, որը փառահեղ 
ուղի է անցել՝ բազում սերունդների բաշխելով գրի ու գրքի լույսը՝ 
իրավացիորեն վաստակելով §մայր հրատարակչություն¦ պատվա-
նունը։

22 2020 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ 

 ՏԱՍՆՅԱԿԸ 
Շարունակե՛ք կարդալ 2020 թ. տասը լավագույն նորարարական 

տեխնոլոգիաներից վերջին երկուսի մասին:

28 ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՞Չ։ ՉԷ, ՉԵՄ ԼՍԵԼ
ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, ՊԱՅԾԱՌ ՄԱՆԹԱՇՅԱՆ,  

ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ԷԴՈՒԱՐԴ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Քվանտային համակարգիչը, դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով 
հարթում է իր ճանապարհը, և սարերի հետևում չէ այն օրը, երբ այն 
կդառնա սովորական երևույթ և տեղ կգտնի մեր առօրյայում:

Լրատվական գործունեություն 
իրականացնող` ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն
Նախագահ`  Սաղյան Ա. 
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 
քարտուղար`  Վարդանյան Ն. 
Տեխնիկական 
խմբագիր`  Կիրակոսյան Ա.
Համակարգչային 
օպերատոր`  Ամիրխանյան Լ.
¸իզայներ`  Օհանջանյան Ա.
Թարգմանիչ`  Սարգսյան Մ.
Համարի 
պատասխանատու` Կիրակոսյան Ա.  
Ստորագրված է 
տպագրության` 09.12.2021
§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, 9րդ հարկ,
Հեռ.՝ +374 60 62 35 99, ýաքս՝ +374 10 56 80 68
email: journal@sci.am

§Գիտության աշխարհում¦ գիտահանրամատչելի 
հան   դեսը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության ¨ ՀՀ ԳԱԱ 
նախագահության 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:

·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ Ñ³Ý¹»ë

№4, 2021 թ.

2 12

Տպագրված է

գիտության աշխարհում



22

36 ԲԱ ՐԵ ԿԱԶ ՄՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՃԱՐ ՊԱ ԿԱԼ ՄԱՆ ԿԵՆ ՍԱ-   

 ՔԻ ՄԻԱ ԿԱՆ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 
 ԳԱ ՅԱ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ, ՄԻ ÊԱ ՅԻԼ Ա ՂԱ ՋԱ ՆՈՎ,  

ՀԱՍ ՄԻԿ ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՅԱՆ

Ճարպակալումը չափազանց արդիական խնդիր է ժամանակակից 
բժշկության և կենսաբժշկական գիտության համար: Դրա արդյունավետ 
վարման և բուժման համար անհրաժեշտ է օրգանիզմի էներգետիկ 
գործընթացների խորքային ուսումնասիրություն: 

44 COVID-19՝  ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 
ԿԵՏ ՐԻՆ ՀՈԼ ՋԵՅՄ ՍՈՆ

Հենվելով տեղեկատվության ստուգված աղբյուրների վրա, հետևելով 
գիտական մոտեցմանը, մշակելով այնպիսի վարքագիծ, որը կարող է 
զսպել վարակի և դրա վերաբերյալ կեղծ լուրերի տարածումը, 
իրականորեն գնահատելով մեր հնարավորությունները և դրանց սահման-
ները, ինչպես նաև խոչընդոտելով գիտության քաղաքականացումը՝ մենք 
կատարում ենք անձնական ներդրում սեփական տեղային խմբակցության 
պաշտպանության համակարգում:

58 ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ 

 ՔՐՈՄԱՏԱԳՐԻՉԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ 

 ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

 ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ
ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ, ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

Շրջակա միջավայրի աղտոտման գնահատումը պահանջում է 
քիմիական վտանգների վաղ հայտնաբերման ժամանակակից տեխ-
նոլոգիաներ և ճշգրիտ վերլուծական մոտեցումներ: Վերջիններս հատ-
կապես կարևորվում են այն քիմիական նյութերի նույնականացման և 
քանակավորման համար, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն 
ունենալ բուսական և կենդանական աշխարհի, ինչպես նաև հանրային 
առողջության վրա:

44
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ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՀՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
ար վես տա գի տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե
սոր
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ նոր և նո րա գույն շրջա նի հայ 
ե րաժշ տութ յան ու սում նա սի րութ յուն

ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ — 100

ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ
Առ նո Բա բա ջան յա նը մեկն էր այն քչե րից,
ում ա նունն ու ստեղ ծա գոր ծութ յու նը նվա ճե ցին 
հա մա ժո ղովր դա կան սեր և ճա նա չում:
Ես եր ջա նիկ եմ, որ այդ պի սի ըն կեր եմ ու նե ցել*:

Էդ վարդ Միր զո յան

2021թ. հուն վա րի 22-ին լրա ցավ ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան 
ար տիստ (1971), ԽՍՀՄ Պե տա կան մրցա նակ նե րի (1951, 
1953), ՀԽՍՀ Պե տա կան մրցա նակ նե րի (1967, 1983, հետ-
մա հու) դափ նե կիր, ա կա նա վոր կոմ պո զի տոր և տա ղան-
դա վոր դաշ նա կա հար Առ նո Հա րութ յու նի Բա բա ջան յա նի 
(1921-1983) ծննդյան 100-ամ յա կը:                 

Ս  րա նից ճիշտ 38 տա
րի ա ռաջ, 1983 թ. 
նո  յեմ  բե րի 11ին, ոչ 

միայն հայ ժո ղո վուր դը, այլև 
ողջ Խորհր դա յին Միութ յու նը 
ցնցվեց Առ նո Բա բա ջան յա նի 
ան ժա մա նակ մահ վան գույ
ժից: Կո րուստն ան դառ նա լի 
էր, ցա վը՝ ա նա մո ք: 

Ա. Բա բա ջան յա նի մահը 
սգում էր ողջ հա յութ յու նը, հու 
ղար կա վո րութ յա նը մաս նակ ցում 
էր ամ բողջ Եր ևա նը: Ս գա կիր նե
րի թվում էի նաև ես՝ այն ժա
մա նակ Եր ևա նի Ռ. Մե լիք յա նի  * Мирзоян Э. Фрагменты. Ереван, 

“Амроц груп”, 2005, с. 281. 
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ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ — 100

ան վան ե րաժշ տա կան ու սում
նա րա նի ա ռա ջին կուր սի ու սա
նո ղու հիս: Մենք, ռո մա նոս ցի
ներս, ով քեր եր ջան կութ յուն չէին 
ու նե ցել անձ նա պես շփվե լու մեծ 
կոմ պո զի տո րի հետ և Բա բա
ջան յա նին գի տեինք հա մերգ
նե րից, հե ռուս տա տե սութ յու նից 
ու գրքե րից, նրան հրա ժեշտ 
էինք տա լիս իր ժա մա նա կա
կի ցը լի նե լու հպար տութ յամբ: 
Եր ևա նի քա ղա քա յին պան թեոն 
հան գուց յա լին ու ղեկ ցե լու ճա
նա պար հին ես գլխա հակ տա
նում էի բա զում ծաղ կեպ սակ
նե րից մե կը, իսկ պան թեո նում 
ներ կա գտնվե ցի մեծ հա յոր դու 
սգո հան դեսին:

Շուրջ չորս տաս նամ յակ է, 
ինչ մեզ հետ չէ Առ նո Բա բա ջան
յա նը: Սա կայն այ սօր էլ մեզ հետ 
է նրա չքնաղ ե րաժշ տութ յու նը… 

Եր ջա նիկ աստ ղի տակ էր 
ծնվել Ա. Բա բա ջան յա նը: Ն րա 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի զգա
լի մասն իր ա ռա ջին իսկ կա
տա րու մից հե տո ոչ միայն ար
ժա նա նում էր պե տա կան բարձր 
պարգև նե րի ու ե րաժշ տա կան 
քննա դա տութ յան հիա ցա կան 
գնա հա տա կան նե րին, այլև 
վա յե լում էր մեծ ժո ղովր դա
կա նութ յուն:

Այ սօր կա րող ենք վստա հա
բար ա սել, որ հայ (և  ոչ միայն 
հայ) ե րաժշ տա գի տութ յան մեջ 
վա ղուց ար դեն ձևա վոր վել ու 
բեղմ նա վոր ճա նա պարհ է ան
ցել բա բա ջան յա նա գի տութ յու
նը: Ա. Բա բա ջան յա նը հայ կոմ
պո զի տո րա կան հզոր բա նա կի 
այն սա կա վա թիվ ներ կա յա
ցու ցիչ նե րից է, ում ստեղ ծա
գոր ծա կան և կա տա րո ղա կան 
գոր ծու նեութ յու նը դեռևս կեն
դա նութ յան օ րոք ար ժա նա ցել 
է ե րաժշ տա գետ նե րի սևե ռուն 
ու շադ րութ յա նը: Դեռևս 1961 թ., 

քա ռաս նամ յա եր գա հա նի մա սին 
Մոսկ վա յում և Եր ևա նում միա
ժա մա նակ լույս են տե սել Սե դա 
Թաշչ յա նի1 և Ա նա հիտ Գ րի գոր
յա նի2 մե նագ րութ յուն նե րը: Իսկ 
Ա. Բա բա ջան յա նի մա հից հե տո՝ 
1985ին, հրա տա րակ վել է Սու
սան նա Ա մա տու նու հե տա զո
տութ յու նը3, ո րը նվիր ված է մեծ 
եր գա հա նի գոր ծի քա յին ստեղ
ծա գոր ծութ յա նը: 

Ա. Բա բա ջան յա նի ստեղ ծա
գոր ծա կան ու կա տա րո ղա կան 
գոր ծու նեութ յան մա սին հայ և 
խորհր դա յին ե րաժշ տա գետ
նե րը գրել են նաև բազ մա թիվ 
գի տա կան հոդ ված ներ, նրա 
ա ռան ձին եր կե րի հան գա մա
նա լի ու սում նա սի րութ յանն 
անդ րա դար ձել ի րենց մե նա
գրութ յուն նե րում:

Առ նո Հա րութ յու նի Բաբա
ջան  յա նը ծնվել է 1921 թ. հուն վա
րի 22ին՝ Եր ևա նում,  մա թե մա
տի կա յի ու սու ցիչ, ե րաժշ տութ յան 

1 Տե՛ս Թաշչյան Ս., Առնո Բաբա ջա
նյան, Եր., 1961:

2 Տե՛ս Григорян А. Арно Бабаджанян, 
Москва, “Советский композитор”,  1961.

3 Տե՛ս Аматуни С. Арно Бабаджанян. 
Инст рументальное творчество. Иссле
до вание, Ереван, “Советакан грох”, 1985.

սի րա հար Հա րութ յուն Բա բա
ջան յա նի հար կի ներ քո: Ար դեն 
34 տա րե կա նում դրսևոր վում են 
ա պա գա կոմ պո զի տո րի ե րաժշ
տա կան բա ցա ռիկ ըն դու նա
կութ յուն նե րը. նա ա րա գո րեն 
տի րա պե տում է ֆիս հար մո
նին4 և տա նը լսած մե ղե դի նե
րը նվա գում ման կա պար տե զի 
դաշ նա մու րի վրա: Մի օր տուն 
գա լով՝ Առ նոն պատ մում է հո
րը Մոսկ վա յից ե կած մի «քե ռու» 
մա սին, որն այ ցե լել էր ման կա
պար տեզ, ստու գել բո լոր ման
չուկ նե րի ե րաժշ տա կան տվյալ
նե րը, ա պա ցույց տվել Առ նո յին 
և  ա սել՝ «Այս տղան ան պայ ման 
պետք է ե րաժշ տութ յուն սո վո
րի»: Հայ րը պա տաս խա նել էր. 
«Ես այդ քե ռուց շուտ գի տեի, 
որ դու պետք է ե րաժշ տութ
յուն սո վո րես»5: Իսկ Մոսկ վա
յից ե կած «քե ռին» հենց ին քը՝ 
Ա րամ Խա չատր յանն էր: Հի րա
վի, քչե րին է բախտ վի ճակ վել 

4 Ֆիսհարմոն՝ հարմոնի սկզբուն
քով կառուցված լեզվակային օդա
ճնշիչ նվագարան, որը ձևով հիշեց
նում է փոքրիկ դաշնամուր, ունի 
դաշնամուրի ստեղնաշար և լարվածք:  
Հնչողությամբ երգեհոն է հիշեցնում:

5 Мирзоян Э. Фрагменты, с. 273.
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ե րաժշ տութ յան աշ խարհ մուտք 
գոր ծե լու օրհ նութ յու նը ստա
նալ Ա. Խա չատր յա նից, այն էլ՝ 
ման կա պար տե զում, 4 տա րե
կան հա սա կում: Հե տա գա յում 
նրանց միջև պի տի ստեղծ վեր 
ջերմ բա րե կա մութ յուն և հան
ճա րեղ կոմ պո զի տո րի հան դեպ 
Ա. Բա բա ջան յա նի ե րախ տա գի
տութ յան վկա յութ յու նը՝ նրա հի
շա տա կին նվիր ված «Է լե գիա» 
դաշ նա մու րա յին պիե սը, պի
տի դառ նար ե րա ժիշտ նե րի ու 
ե րաժշ տա սեր նե րի ա մե նա սիր
ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից 
մե կը: ««Է լե գիան» հար գան քի 
տուրք է Ա. Խա չատր յա նին,– 
խոս տո վա նել է կոմ պո զի տո րը,–  
որ տեղ ես ու Սա յաթ Նո վան 
հան դես ենք գա լիս միա սին»6: 
Պիե սում, որն ան բու ժե լի հի
վան դութ յամբ տա ռա պող կոմ
պո զի տո րի վեր ջին շրջա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից էր, 
Ա. Բա բա ջան յանն օգ տա գոր
ծել է Սա յաթ Նո վա յի « Քա նի 
վուր ջան իմ» եր գի մե ղե դին: 

6 Аматуни С. Арно Бабаджанян. Инст
румен тальное творчество. Исследова
ние, с. 99.

Ինչ պես խոս տո վա նել է Ա. Բա
բա ջան յա նը՝ հեր թա կան ան
գամ այ ցե լե լով Ա. Խա չատր յա
նին, նա ան ձամբ տե սել է, որ 
վեր ջինս գրա ռում է իր հրա վե
րով ժա մա նած ժո ղովր դա կան 
երգ չի կա տար մամբ հնչող՝ մեծ 
ա շու ղի եր գե րը: Հենց այս հի
շո ղութ յունն էլ խթան դար ձավ 
«Է լե գիա յի» ստեղծ ման հա մար:

Դա՝ հե տա գա յում: Իսկ մինչ 
այդ…  

Ին նամ յա Առ նոն գրում է իր 
անդ րա նիկ եր կը` « Պիո նե րա կան 
քայ լեր գը»՝ նվիր ված հա
րա զատ ման կա պար տե զին, 
ո րը 1932 թ. հրա տա րա կում է 
« Հայ պետհ րա տը»՝ 1000 օ րի
նակ տպա քա նա կով: Հ րա տա
րա կութ յան նա խա ձեռ նութ յու
նը Ե ղի շե Չա րեն ցինն էր. « Մի 
ան գամ,– հե տա գա յում կհի շի 
« Հայ պետհ րա տի» ե րաժշ տա կան 
բաժ նի ղե կա վար Մ. Մազ ման
յա նը,– Չա րեն ցը մեզ հա ղոր դեց 
իր հիաց մուն քը նա խորդ օ րը 
մի շնոր հա լի ե րե խա յի ու նե ցած 
ե լույ թի մա սին. Առ նո յի հե ղի
նա կած « Պիո նե րա կան քայ լեր
գը» նրան շատ էր դուր ե կել: 

Տես նե լով ե րե խա յի ինք նա տիպ 
տա ղան դը, Չա րեն ցը ո րո շում 
է խրա խու սել նրան և լույս ըն
ծա յել քայ լեր գը»7: Բ նագ րի վրա 
Ե ղի շե Չա րեն ցը մա կագ րում է` 
opus 1:

Բ նութ յու նը շռայ լո րեն էր օժ
տել Ա. Բա բա ջան յա նին: Սա կայն 
պա կաս կար ևոր դեր չու նե ցավ 
նրա մաս նա գի տա կան հիմ նա
րար կրթութ յու նը: 1946–1948 թթ. 
Ա. Բա բա ջան յա նը կա տա րե լա
գործ վում է Մոսկ վա յում գոր ծող 
Հա յաս տա նի մշա կույ թի տա նը 
կից ստու դիա յում՝ կոմ պո զի
տոր ներ Հեն րիխ Լի տինս կու 
և Նի կո լայ Պեյ կո յի, ե րաժշ
տա գետ Վիկ տոր Ցու կեր մա
նի ղե կա վա րութ յամբ: 1947 թ. 
Ա. Բա բա ջան յանն ա վար տում 
է Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան ե րաժշ տա նո ցի 
(կոն սեր վա տո րիա)  ստեղ ծա
գոր ծա կան ֆա կուլ տե տը՝ ազ
գա յին ե րաժշ տութ յան հիմ քով 
կոմ պո զի ցիա յի դա սա վանդ ման 
դպրո ցի հիմ նա դիր Վարդ գես 
Տալ յա նի (18961947) դա սա

7 Թաշչյան Ս., Առնո Բաբաջանյան, 
էջ 1213:

Առնո Բաբաջանյանը՝ հոր և մոր հետ
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րա նը8: Նույն թվա կա նին Պ րա
գա յում կա յա ցած Դե մոկ րա
տա կան ե րի տա սար դութ յան 
հա մաշ խար հա յին փա ռա տո նում 
նրա « Վա ղար շա պա տի պա րը», 
«Պ րել յուդն» ու «Էքսպ րոմտն» 
ար ժա նա նում են ա ռա ջին 
մրցա նա կի: Եվ ար դեն պար զո
րոշ ուր վագծ վում է տա ղան դա
վոր  կոմ պո զի տո րի հե տա գա 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղին:

1948 թ. Ա. Բա բա ջան
յանն ա վար տում է Մոսկ վա յի 
ե րաժշ տա նոցի՝ խորհր դա յին 
դաշ նա մու րա յին դպրո ցի հիմ
նա դիր նե րից մե կի` ԽՍՀՄ ժո
ղովր դա կան ար տիստ, խո շոր 
ման կա վարժ Կոնս տան տին 
Ի գում  նո վի (1873–1948) դա սա
րա նը9: Ու սու ցի չը շատ բարձր 
էր գնա հա տում Բա բա ջան յան

8 Վ. Տալյանի սաներից են Ալ. Հա
րու թյունյանը, Էդ. Միրզոյանը, Ղ. 
Սար յանը, Ա. Խուդոյանը, Ա. Մերան
գուլյանը, Ռ.  Աթայանը և այլք:

9 Կ. Իգումնովի սաների թվում էին 
Լև Օբորինը և Յակով Ֆլիերը: Եվ 
ինչպես հետագայում նկատել է Յա. 
Ֆլիերը՝ «Կոնստանտին Նիկոլաևիչը 
կեղծ հնչյունները ներում էր, իսկ 
կեղծ հոգին՝ երբեք» (Տես՝ Мирзоян Э. 
Фрагменты, էջ 272):

դաշ նա կա հա րին, որն ա շա
կեր տել էր նրան դեռևս 1942 թ. 
Եր ևա նում, երբ այս տեղ էր տե
ղա փոխ վել ա կա նա վոր դաշ նա
կա հա րը: Ի դեպ՝ այդ օ րե րին 
Ֆիլ հար մո նիա յի փոքր դահ լի
ճում կա յա նում է Ի գում նո վի 
հո բել յա նա կան հա մեր գը, որ
տեղ Բա բա ջան յա նը նվա գում 
է Բա լա կիր ևի «Իս լա մե յը»: Կա
տա րու մից հե տո Ի գում նո
վը Բա բա ջան յա նին ա սում է. 
« Կա րող ես հա մա րել, որ «Իս
լա մե յից» հե տո որ ևէ ստեղ ծա
գոր ծութ յուն քեզ հա մար դժվա
րութ յուն չի ներ կա յաց նի»10:

Ե րաժշ տա նո ցի  ա վար տա
կան քննութ յան (1948 թ. հու
լիս) ծրագ րում ընդգրկ ված 
էին Ս. Տա նե ևի՝ դժվա րութ յան 
պատ ճա ռով սա կավ կա տար
վող Պ րել յու դը և ֆու գան11, Ֆ. 
Շո պե նի էտ յուդ նե րը, Ս. Ռախ

10 Հարությունյան Ա., Հուշեր, էջ 19:
11 Ֆուգա (լատիներեն fuga` վազք, 

փախուստ)՝ բազմաձայն երաժշ տու
թյան առավել կատարյալ ձև, որը 
հիմնված է բոլոր ձայնե րում տո
նայնական որոշակի հաջոր դա կա
նությամբ մեկ, երկու, սակավ` երեք և 
հազվադեպ` չորս թեմաների բազ մա
կի անցկացման վրա:

մա նի նո վի Պ րել յուդ նե րը, Բեթ
հո վե նի «Ա պա սիո նա տը» և Ս. 
Ռախ մա նի նո վի Դաշ նա մու
րա յին երկ րորդ կոն ցեր տը: 
« Տա նե ևի Պ րել յու դի և ֆու գա
յի կա տա րու մը գե րա զան ցեց 
բո լոր սպա սե լիք նե րը: Ռախ
մա նի նո վի Պ րել յուդ նե րը հնչե
ցին այն պես, որ ծե րու նա զարդ 
ե րա ժիշտ նե րից շա տե րը խոս
տո վա նե ցին՝ « Փա կում ես աչ
քերդ և թ վում է, թե նվա գում է 
ին քը՝ Սեր գեյ Վա սիլ ևի չը», իսկ 
քննութ յան ա վար տին հնչած 
Ռախ մա նի նո վի Կոն ցեր տը 
դար ձավ գա գաթ նա կե տը: Թե 
ինչ էր կա տար վում դրա նից 
հե տո ար տիս տա կան սեն յա
կում՝ դժվար է պատ կե րաց նել. 
շա տե րի աչ քե րին ար ցունք ներ, 
հիա ցա կան բա ցա կան չութ յուն
ներ, ջերմ գրկա խառ նութ յուն
ներ…»12:

Ա սում են, թե դիպ լո մա յին 
քննութ յան ժա մա նակ քննա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը 
խնդրում են Բա բա ջան յա նին՝ 
նվա գել ծրագ րից դուրս. նա 

12 Арутюнян А. Арно, «Երաժշտական 
Հայաստան», 2006, թիվ 4 (23), с. 12.
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նվա գում է սե փա կան Պ րել յու
դը՝ գրված Սկր յա բի նի ո ճով և 
մո լո րութ յան մեջ գցում հար
գար ժան պրո ֆե սոր նե րին՝ 
նրանց թվում է, թե լսում են 
Սկր յա բի նի՝ ի րենց ան հայտ 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: Հա վարտ 
քննութ յան՝ Բա բա ջան յա նը կա
տա րում է « Վա ղար շա պա տի 
պա րը»: 

Կ. Ի գում նո վը, գի տակ ցե
լով, որ Ա. Բա բա ջան յա նը բա
ցա ռիկ տա ղան դի ե րաժշ տա
կան ան հա տա կա նութ յուն է 
և  իր ձեռ քե րի կա ռուց ված քի 
շնոր հիվ կա րող է հեշ տութ
յամբ նվա ճել դաշ նա մու րա յին 
տեխ նի կա յի բար ձունք նե րը, 
դեռևս ու սում նա ռութ յան տա
րի նե րին շա րու նակ պնդում 
էր. «Առ նո՛, ա ղավն յակս, ախր, 
ին չու՞ եք Դուք ե րաժշ տութ յուն 
հո րի նում: Ախր մենք մեծ դաշ
նա  կա հար ենք կորց նում»13: Իսկ 
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ, 
Սո ցիա լիս տա կան աշ խա տան քի 
հե րոս Սվ յա տոս լավ Ռիխ տե

13 Золотова И. Пути развития пиа
низ   ма в Армении (вторая половина 
XX века), исследование, Ереван, 2010, 
с. 120.

րի հա մոզ մամբ՝ « Նա կլի ներ 
խո շո րա գույն դաշ նա կա հար… 
Բայց ե րաժշ տութ յուն էր գրում: 
Ն վիր վե լով ստեղ ծա գոր ծութ յա
նը՝ որ պես դաշ նա կա հար, հան
դես էր գա լիս միայն իր գոր
ծե րի կա տար մամբ»14: ԽՍՀՄ 
ժո ղովր դա կան ար տիստ, Սո
ցիա լիս տա կան աշ խա տան քի 
հե րոս Է միլ Գի լել սը, իր գնա հա
տա կան նե րում ծայ րա հեղ խիստ 
լի նե լով հան դերձ՝ խո սե լով 
Բա բա ջան յանդաշ նա կա հա րի 
բա ցա ռիկ օժտ վա ծութ յան մա
սին, նրան ան վա նել է «ցնցող 
դաշ նա կա հար» և խոս տո վա նել, 
որ ե թե նա ընտ րեր դաշ նա կա
հա րի ու ղին, ա պա կդառ նար 
հռչա կա վոր դաշ նա կա հար15:

Ինչ պես հե տա գա յում կհի շի 
Ա. Բա բա ջան յա նի սան, խորհր
դա հայ եր գե հո նա յին դպրո
ցի հիմ նա դիր, եր գե հո նա հար, 
դաշ նա կա հար Վա հագն Ս տամ
բոլց յա նը, իր ու սուց չի ձեռ քերն 
ապ շեց նում էին ի րենց ու ժով 

14 Նույն տեղում:
15 Տե՛ս Апоян Ш. Арно Бабаджанян 

в воспоминаниях современников, 
«Երաժշտա կան Հայաստան», 2006, 
թիվ 4 (23).

և զար մա նա լի զգայ նութ յամբ. 
«Ես չեմ տե սել որ ևէ մե կին, որն 
այդ պի սի ձեռ քեր ու նե նար»16: 

Ա. Բա բա ջան յանն ա ռանձ
նա պես հռչակ վեց իր ստեղ ծա
գոր ծութ յուն նե րի կա տար մամբ: 
Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ Ա. 
Բա բա ջան յա նի ստեղ ծա գոր ծա
կան ժա ռան գութ յան կար ևոր 
մասն է կազ մում գոր ծի քա
յին ե րաժշ տութ յու նը. իր սի
րե լի, պաշ տե լի դաշ նա մու րին 
նա դի մեց ստեղ ծա գոր ծա կան 
ա ռա ջին քայ լե րից և հա վա տա
րիմ մնաց ողջ կյան քում: Հենց 
դաշ նա մու րա յին գոր ծե րում 
ա ռա վել լիար ժեք ու հետ ևո
ղա կա նո րեն բա ցա հայտ վե ցին 
կոմ պո զի տո րի ստեղ ծա գոր ծա
կան ընթացքի  բո լոր փու լե րը:

Ա. Բա բա ջան յա նի վաղ 
շրջա նի գոր ծե րից են Լա րա յին 
թիվ 1 կվար տե տը (1943), Դաշ
նա մու րա յին կոն ցեր տը (1944), 
Լա րա յին թիվ 2 կվար տե տը 
(1947) և Ջու թա կի կոն ցեր տը 
(1949)17: 

Դաշ նա մու րա յին կոն ցեր-
տը18 Ա. Բա բա ջան յա նի խո շոր 
կտա վի ա ռա ջին ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րից էր, ո րը հե ղի
նա կը նվի րեց Հա յաս տա նում 
խորհր դա յին կար գե րի հաս
տատ ման 25ամ յա կին: Տա
րի ներ անց` 1978 թ., կոմ պո
զի տո րը խոս տո վա նել է, թե 

16 Маргарян Г. Жанр фортепианного 
концерта в творчестве армянских ком
позиторов. Тенденции его раз ви тия 
(19501980е гг.), Ереван, 2009, с. 38.

17 Ջութակի կոնցերտը 1972ին 
ձայնագրվել է Վ. Մոկացյանի և ՀԽՍՀ 
պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 
կատարմամբ, դիրիժոր՝ Մ. Մա
լունց յան, իսկ 1973 թ. «Հայաստան» 
հրատարակչությունը լույս է ընծայել 
Կոնցերտի կլավիրը: 

18 Տե՛ս Кочинян Ж. Концерт для фор
тепиано с оркестром Арно Баба джа
няна, «Երաժշտական Հայաստան», 
2006, թիվ 4 (23), с. 5053.
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«հենց Դաշ նա մու րա յին ա ռա
ջին կոն ցեր տից էլ կա րե լի է 
սկսել իմ ստեղ ծա գոր ծա կան 
կեն սագ րութ յու նը»19: Կոն ցեր
տի ա ռա ջին մասն ա ռա ջին 
ան գամ հնչել է 1944 թ.՝ Թ բի
լի սիում, հե ղի նա կի կա տար
մամբ՝ հըն թացս Անդր կով կաս
յան հան րա պե տութ յուն նե րի 
ե րաժշ տութ յան տաս նօր յա կի: 
Տաս նօր յա կի շրջա նակ նե րում 
Կո մի տա սի ան վան լա րա յին 
քառ յա կի կա տար մամբ հնչել է 
նաև Ա. Բա բա ջան յա նի Ա ռա ջին 
մեկ մա սա նի կվար տե տը, իսկ 
հայ կա կան կա մե րա յին ե րաժշ
տութ յան հա մեր գի ծրա գի րը 
եզ րա փա կել է նրա « Պա րը» 
եր կու դաշ նա մու րի հա մար` հե
ղի նա կի ու Ա լեք սանդր Հա րութ
յուն յա նի կա տար մամբ:  

1946 թ. ՀՍՍՀ Կուլ տու րա յի 
մի նիստ րութ յան մրցա նա կա
բաշ խութ յու նում Դաշ նա մու րա
յին ա ռա ջին կոն ցեր տի հա մար 
Ա. Բա բա ջան յանն ար ժա նա նում 
է երկ րորդ մրցա նա կի: Երկ րորդ 
ան գամ Կոն ցեր տը կա տար վեց 
Մոսկ վա յում, 1947 թ. ու …. այլևս 
լռեց՝ չհրա տա րակ վեց և  ան
գամ՝ կորս վեց նրա ձե ռա գի րը...

1950 թ. Ա. Բա բա ջան յա նը 
վե րա դառ նում է հայ րե նիք և 
սկ սում է դա սա վան դել Եր ևա նի 
Կո մի տա սի ան վան պե տա կան 
ե րաժշ տա նո ցի դաշ նա մու րա
յին դա սա րա նում՝ շա րու նա կե
լով նաև ստեղ ծա գոր ծել: Նույն 
թվա կա նին Ալ. Հա րութ յուն յա
նի հետ ստեղծ ված « Հայ կա կան 
ռապ սո դիան» լայն ժո ղովր դա
կա նութ յուն է վա յե լում՝ հե ղի
նակ նե րի ան զու գա կան կա
տար մամբ հնչե լով աշ խար հի 
տար բեր բե մա հար թակ նե րում:

19 Митинян А. О фортепианном кон цер
те Арно Бабаджаняна, «Երաժշտական 
Հայաստան», 2006, թիվ 4 (23), с. 5556.

Ա. Բա բա ջան յա նի ան հա տա
կան ո ճը լիար ժեք դրսևոր վեց 
« Հե րո սա կան բալ լա դում» (1950, 
ԽՍՀՄ Պե տա կան մրցա նակ՝ 
1951), ա պա՝ Դաշ նա մու րա յին 
տրիո յում (1952, ԽՍՀՄ Պե տա
կան մրցա նակ՝ 1953): 1959 թ. 
նա գրում է Ջու թա կի և դաշ
նա մու րի սո նա տը, 1962ին՝ 
Թավ ջու թա կի կոն ցեր տը, իսկ 
իր Լա րա յին թիվ 3 կվար տե տը 
նվի րում է Դ. Շոս տա կո վի չի 
հի շա տա կին՝ ի նշան մեծ կոմ
պո զի տո րի նկատ մամբ ան կեղծ 
հար գան քի:

Դաշ նա մու րի և ն վա գախմ
բի հա մար գրված « Հե րո սա կան 
բալ լա դը» կոմ պո զի տորն ան
վա նել է սիմ ֆո նիկ վա րիա
ցիա ներ՝ դաշ նա մու րի և սիմ
ֆո նիկ նվա գախմ բի հա մար: Այն 
բազ միցս հնչել է Մոսկ վա յում, 
Լե նինգ րա դում, Թ բի լի սիում, 
Բր յու սե լում, Վիեն նա յում: 1985 
թ. « Հե րո սա կան բալ լա դը» բեմ 
բարձ րա ցավ Եր ևա նի Ալ.Ս պեն
դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և 
բա լե տի պե տա կան ա կա դե
միա կան թատ րո նում 

Դաշ նա մու րի, ջու թա կի և 
թավ ջու թա կի հա մար տրիոն, 

ո րը խորհր դա յին կա մե րա յին 
ե րաժշ տութ յան նշա նա կա լի 
ձեռք բե րում նե րից էր, հա ջո
ղութ յամբ կա տար վեց Եր ևա
նում և Մոսկ վա յում ու հե ղի
նա կին բե րեց ԽՍՀՄ Պե տա կան 
մրցա նակ: Ա ռա ջին կա տա րող
ներն էին Դ. Օյստ րա խը, Ս. 
Կ նուշ ևից կին և հե ղի նա կը: 
Տ րիո յի կար ևոր ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րից է սիմ ֆո
նիզ մը, որն ար տա հայտ վում է 
ինչ պես ե րաժշ տա կան գա ղա
փա րի հետ ևո ղա կան զար գաց
ման դրսևոր մամբ, այն պես էլ 
թե մա նե րի մի ջան ցիկ զար գաց
ման առ կա յութ յամբ:

Հայ և խորհր դա յին ե րաժշ
տութ յան մեջ նշա նա կալի երե
վույթ դար ձավ Ա. Բա բա ջան յա
նի Թավ ջու թա կի և ն վա գախմ բի 
կոն ցեր տը՝ նշա նա վո րե լով կոմ
պո զի տո րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
է վոլ յու ցիա յի նոր փու լը: Խո
րա պես ազ գա յին երկ մաս Կոն
ցեր տը միա ժա մա նակ կրում է 
ժա մա նա կա կից ե րաժշ տա կան 
մտա ծո ղութ յան դրոշ մը: 

Ա. Բա բա ջան յա նի նո րա
րա րա կան գոր ծե րի շար քում 
կար ևոր տեղ են գրա վում 

Մ. Սարյանի հետ
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« Պո լի ֆո նիկ սո նա տը» (1947, 
2րդ խմբ.՝ 1956) և « Վեց պատ
կեր» շար քը (1965, ՀԽՍՀ Պե
տա կան մրցա նակ՝ 1967):

Հայ և խորհր դա յին դաշ
նա մու րա յին ե րաժշ տութ յան 
մեջ նոր խոսք դար ձավ « Վեց 
պատ կեր» (1964) դաշ նա մու
րա յին շար քը: Ա. Բա բա ջան յա
նը Խորհր դա յին Միութ յու նում 
ա ռա ջին նե րից մե կը կի րա ռեց 
դո դե կա ֆոն20 գրե լաո ճը: Իր 
ինք նա տիպ շար քում հե ղի նա
կը վար պե տո րեն հա մադ րեց 
մի կող մից՝ դո դե կա ֆոն տեխ
նի կան, մյուս կող մից՝ հայ ժո
ղովր դա կան մե ղե դի նե րը և 
ռիթ մա կան դարձ վածք նե րը: 
Սա ոչ միայն կոմ պո զի տո րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան նոր փուլն 
էր, այլև հայ դաշ նա մու րա յին 
ե րաժշ տութ յան նա խըն թաց 
չա փա զանց հա գե ցած զար գաց
ման ինք նա տիպ ամ փո փում
գա գաթ նա կե տը: 

20 Դոդեկաֆոնիա՝ 20րդ դարի 
կոմպոզիտորական տեխնիկաներից 
մեկը, երաժշտության հորինման մե
թոդ, որի դեպքում երաժշտական 
ստեղ ծագործության կտավը հյուս
վում է տասներկուտոնային սերիայից:

Սա կայն այս ա մե նով հան
դերձ՝ Ա. Բա բա ջան յա նի հա մար 
բախ տո րոշ ժան րը երգն էր, որն 
ու ղեկ ցեց նրան՝ ստեղ ծա գոր
ծա կան ողջ կյան քում:

Հենց եր գե րում, թա տե րա
կան ներ կա յա ցում նե րի հա մար 
գրած ե րաժշ տութ յան (Վ. Սա
րո յան, «Իմ սիր տը լեռ նե րում 
է») և կի նոե րաժշ տութ յան մեջ 
(« Հաս ցեա տի րոջ ո րո նում նե րը», 
«Ամպ րո պի ա րա հե տով», «Ան
ձամբ ճա նա չում եմ», «Ա ռա ջին 
սի րո եր գը», հա մա հե ղի նակ՝ Ղ. 
Սար յան, «Անդ րաշ խարհ յան փե
սա ցուն», « Բաղ դա սա րը բա ժան
վում է կնո ջից», «Եր ջան կութ յան 
մե խա նի կա», ՀԽՍՀ Պե տա
կան մրցա նակ՝ 1983, ինչ պես 
նաև « Հարս նա ցուն հյու սի սից», 
«Մրցույ թի էին ե կել խո հա րար
նե րը» և  այլ հե ռուս տա ֆիլ մեր) 
ա ռա վե լա գույնս դրսևոր վեց Ա. 
Բա բա ջան յա նի բա ցա ռիկ մե ղե
դա յին տա ղան դը:

1956 թ. Բա բա ջան յա նը տե
ղա փոխ վում է Մոսկ վա՝ սկիզբ 
է առ նում կոմ պո զի տո րի եր կա
րատև ու բեղմ նա վոր ստեղ ծա
գոր ծա կան  գոր ծակ ցութ յու նը 

բա նաս տեղծ Ռո բերտ Ռոժ
դեստ վենս կու և  եր գիչ, բա
րի տոն, ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան 
ար տիստ (1973) Մուս լիմ Մա գո
մա ևի հետ, և ծն վում են «Շ նոր
հա կալ եմ քեզ նից», «Ձ մե ռա յին 
սեր», « Քա նի դեռ հի շում եմ` 
ես ապ րում եմ», « Կան չիր ինձ», 
« Հար սա նիք», « Ճա կա տա գիր», 
«Հ րա ժեշ տի վալս», «Այս պի սի 
ճա կա տա գիր է մեզ տրված» և 
բազ մա թիվ ու հան րա հայտ այլ 
չքնաղ եր գեր:

«Ես գտա Բա բա ջան յա նին, 
Բա բա ջան յա նը գտավ ինձ, մենք 
եր կուսս գտանք Ռոժ դեստ
վենս կուն: Այդ պես էլ քայ լե ցինք 
մինչև վերջ»,– հե տա գա յում 
կխոս տո վա նի Մ. Մա գո մա ևը21: 
1969 թ. ամ ռա նը Սո պո տում 
կա յա ցած էստ րա դա յին եր գի 
մի ջազ գա յին IX փա ռա տո նին 
ԽՍՀՄ միակ պատ վի րակ Մ. 
Մա գո մա ևը երկ րորդ մրցույ
թում կա տա րում է Ա. Բա բա
ջան յա նի « Սիր տը ձյան վրա» 
եր գը, որն ար տա կարգ ըն դու
նե լութ յուն է գտնում և  երգ չին 
բե րում գլխա վոր պարգ ևը: Ա. 
Բա բա ջան յան – Մ. Մա գո մաև 
երկ յա կը Խորհր դա յին Միութ
յան տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան դա շին քի մի 
վառ օ րի նակ էր, դա շինք, ո րի 

21 Բաքվում ծնված խորհրդային ճա
նաչված երգիչ Մ. Մագոմաևի ստեղ
ծագործությունը ներկայում փորձ է 
արվում դիտարկել «ադրբեջանական 
ազ գային երաժշտության» ձեռքբե
րումն երի համատեքստում: Մինչ դեռ, 
լեզ գի հո րից ու հրեա մո րից սե րող 
այդ տա ղան դա վոր երգ չին ներ կա 
Ադր բե ջա նի հետ թե րևս կա  պում է 
մի այն ծննդա վայ րի աշ խար հագ րա
կան անու նը: Մ. Մա գո մա ևի եր գա
ցան կում տեղ են գտել նաև Բա բա ջա
նյա նի մյուս եր գե րը՝ «Մի շտա պիր», 
«Քո հետքերը», «Սիրո տարի», 
«Մոսկվա գետը», «Վերադարձրու ինձ 
երաժշտությունը», «Աշխարհի լա վա
գույն քաղաքը», «Եղիր ինձ հետ», 
«Արևից արբած» և այլն:

Առնո Բաբաջանյանը՝ կնոջ և որդու հետ
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ան դամ նե րից յու րա քանչ յուրն 
ար դեն դար ձել էր խորհր դա յին 
ե րաժշ տար վես տի յու րօ րի նակ 
խորհր դա նի շը: Շուրջ 30 տա րի 
ա ռաջ կոր ծան վեց Խորհր դա յին 
Միութ յու նը՝ իր հետ գե րեզ ման 
ի ջեց նե լով նրա ե րաժշ տա կան 
մշա կույ թը: Եվ երբ տար բեր 
ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
հայտ վե ցին բա րի կադ նե րի հա
կա ռակ կող մե րում հա կա մար
տող բա նակ նե րում, կար ծես ի 
հե ճուկս ստեղծ ված ի րա վի ճա
կի՝ Ա. Բա բա ջան յա նի մա հից 
շուրջ 20 տա րի անց, 2002 թ., 
Մ. Մա գո մա ևը «Աստ ղեր, ո րոնք 
չեն մա րում» շար քից ձայ նագ
րում է « Հի շո ղութ յուն ներ Ա. 
Բա բա ջան յա նի և Ռ. Ռոժ դեստ
վենս կու մա սին» խտա սա լի կը՝ 
եր բեմ նի միաս նա կան հզոր 
մշա կույ թի վկա յութ յու նը:

Բա ցա ռիկ էր Ա. Բա բա
ջան յա նի և բա նաս տեղծ ներ 
Եվ գե նի Եվ տու շեն կո յի (« Մի 
շտա պիր», « Քո հետ քե րը» ևն), 
Անդ րեյ Վոզ նե սենս կու (« Սի
րո տա րի», « Մոսկ վա գե տը», 
« Վե րա դարձ րու ինձ ե րաժշ
տութ յունը», « Փա րիզ յան ձյու
նը»), Լեո նիդ Դեր բեն յո վի («Աշ
խար հի լա վա գույն քա ղա քը», 
«Ե րա զումս քեզ տե սա») հետ 
հա մա տեղ գրված եր գե րին բա
ժին ըն կած հա ջո ղութ յու նը: Ա. 
Բա բա ջան յա նի եր գերն ի րար 
հետ ևից լույս աշ խարհ էին գա
լիս եր ջա նիկ աստ ղի տակ:

Ար ձա գան քե լով 1965 թ. Կու
բա յում անց կաց ված գե ղեց կութ
յան մրցույ թին՝  Ա. Բա բա ջան
յա նը գրում է « Գե ղեց կութ յան 
թա գու հին» եր գը, որն ա ռա
ջին ան գամ ռա դիո յով հնչե լով 
1965 թ.՝ ան մի ջա պես դառ նում 
է հան րա հայտ, ու դեռևս նո
տա նե րը չհրա տա րակ ված՝ ողջ 
ժո ղո վուր դը եր գում էր այն: 

Պա տա հա կան չէ, որ այս եր գը 
հա մա ժո ղովր դա կան հարց ման 
արդ յունք նե րով ճա նաչ վում է 
տար վա լա վա գույն երգ: Տեքս տի 
հե ղի նակն էր Ա. Գո րո խո վը, ո րի 
հետ Ա. Բա բա ջան յա նի գոր ծակ
ցութ յամբ ծնվե ցին նաև «Եղիր 
ինձ հետ», «Ար ևից ար բած» եր
գե րը, ո րոնք ևս փայ լուն կեր
պով կա տա րեց Մ. Մա գո մա ևը: 

Ա. Բա բա ջան յա նի կի նոե
րաժշ տութ յու նը ևս  եր ևույթ 
էր, քան զի կի նո ֆիլ մե րի հա
մար գրված նրա եր գերն ան
ջատ վում էին, թարգ ման վում 
և  ապ րում ի րենց ինք նու րույն 
կյան քով՝ դրանք կա տա րում 
էին հան րա հայտ եր գիչերգ չու
հի նե րը: «Ա ռա ջին սի րո եր գը» 
ֆիլ մից (1951) Հովհ. Ղու կաս
յա նի տեքս տով գրված «Երգ 
ա ռա ջին սի րո»ն  ու Վ. Հա րութ
յուն յա նի խոս քե րով հո րին ված 
« Սի րո երգ» և «Իմ Եր ևան» եր
գերն ան մի ջա պես հան րա հայտ 
դար ձան և մեծ հռչակ բե րե ցին 
հե ղի նա կին: Իսկ ինչ վե րա
բե րում է նրա « Սե րե նա դին» 
(«Երևա նի սի րուն աղ ջիկ» եր
գին), ա պա այն ար դեն վա ղուց 

դար ձել է ժո ղովր դա կան և 
ք չե րին է հայտ նի, որ այդ եր գի 
հե ղի նա կը Ա. Բա բա ջան յանն է: 
Շու տով՝ 1959ին, «Ա ռա ջին սի
րո եր գը» ֆիլ մի մեծ ժո ղովր
դա կա նութ յուն վա յե լած չորս 
եր գե րը Հայ պետհ րա տը հրա
տա րա կեց հա յե րեն և ռու սե րեն 
տեսք տե րով: 

Ծան րակ շիռ էր ա կա նա վոր 
կոմ պո զի տո րի ներդ րու մը նաև 
գոր ծի քա յին ջա զի, ե րաժշ տա
կանթա տե րա կան ժան րե րի 
բնա գա վառ նե րում: 

Իր եր գե րով ու կի նոե րաժշ
տութ յամբ Ա. Բա բա ջան յա նը 
մե ծա պես նպաս տեց հայ կա կան 
և խորհր դա յին էստ րա դա յին 
ե րաժշ տութ յան զար գաց մա նը:

Իսկ ա հա՝ «Ո՞րն է Ձեր ա մե
նա սի րե լի եր գը» հար ցին Ա. 
Բա բա ջան յանն՝ ին քը,  պա
տաս խա նել է.– «Այն դեռևս 
չեմ գրել»: Այդ պես էլ կյան քից 
հե ռա ցավ եր գի ան զու գա կան 
վար պե տը՝ դեռևս իր ա մե նա սի
րե լի եր գը չստեղ ծած: Սա կայն 
նրա եր գե րը սի րեց ու եր գեց 
ժո ղո վուր դը: Եր գեց թե՛ հա յե
րեն, թե՛ ռու սե րեն: Ա. Բա բա

Առնո Բաբաջանյանը՝ մոր և որդու հետ

ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ — 100

  ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |   ¹4. 2021 9



ջան յա նի եր գե րը այ սօր էլ մեծ 
ոգ ևո րութ յամբ կա տա րում են 
ռու սա կան էստ րա դա յին ե րաժշ
տութ յան աստ ղե րը, ռու սա կան 
ժո ղովր դա կան եր գի վար պետ
նե րը, օ պե րա յին եր գիչ նե րը… 

Առ նո Բա բա ջան յա նի «Ազգ 
փա ռա պան ծը» Հա յաս տա նի 
ազ գա յին  ա կա դե միա կան երգ
չախմ բի կա տար մամբ՝ ՀՀ ազ
գա յին հե րոս,  ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ 
ժո ղովր դա կան ար տիստ Հով
հան նես Չե քիջ յա նի ղե կա վա
րութ յամբ, հի րա վի հնչում է 
և կհն չի իբրև հայ ժո ղովր դի 
հա վեր ժութ յան ձոն: Իսկ վեր
ջին տար վա ըն թաց քում նոր 
ար դիա կա նութ յուն ստա ցավ 
կոմ պո զի տո րի «Տ ղեր քը, ո րոնք 
չկան» a cappella22 խմբեր գը, 
ո րը հայ կա կան կա պել լա յի ու 
մաեստ րո Հ. Չե քիջ յա նի մեկ
նա բա նութ յամբ հնչում է որ պես 
Ռեք վիեմ Ար ցախ յան եր րորդ՝ 
44օր յա պա տե րազ մի զո հե րի 
հի շա տա կին…

Ք սան տա րի ա ռաջ` 2001ին, 
Հայ ֆիլ հար մո նիա յի փոքր դահ
լիճն ան վա նա կոչ վեց Առ նո Բա
բա ջան յա նի ա նու նով:

Սա կայն դեռևս ա նե լիք ներ 
ու նենք նրա պայ ծառ հի շա տա կի 
առջև: Նախ և  ա ռաջ, ան հրա
ժեշտ է ի րա կա նաց նել Առ նո 
Բա բա ջան յա նի Եր կե րի լիա կա
տար ժո ղո վա ծո ւի ա կա դե միա
կան բազ մա հա տոր հրա տա րա
կութ յու նը և Եր ևա նում հիմ նել 
Առ նո Բա բա ջան յա նի տունթան
գա րա ն: 

Հարկ է նաև, որ մեր մեծ 
հայ րե նակ ցի աճ յու նը ամ փոփ
վի  Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 
զբո սայ գու պան թեո նում՝ մեր 
մե ծե րի կող քին:

22 a cappella (ա կապելլա)՝ առանց 
նվագակցության

Անդրեյ Վոզնեսենսկու հետ

Դմիտրի Շոստակովիչի հետ Վիլյամ Սարոյանի հետ

Իոսիֆ Կոբզոնի հետ
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Ի ԴԵՊ

* «Наука и жизнь», 2020, N 10.

 

Աշ խար հի ո րոշ 
շրջան նե րում գետ նա
ջրերն աղ տոտ ված են 
մկնդե ղով։ Ըստ վեր ջին 
գնա հա տում նե րի՝ 95ից 
մինչև 220 մի լիոն մարդ, 
ո րոնց 94 %ը բնակ վում 
է Ա սիա յում, ստիպ ված 
է խմել ջրհո րի ջուր, ո րի 
1 լիտ րում մկնդե ղի քա
նա կութ յու նը 10 միկ րո
գրա մից ա վե լի է։

 

Ե թե կլի մա յի տա քա ցու մը 
մո տա վո րա պես 2 0Cով գե րա
զան ցի այն մա կար դա կը, ո րը 
գո յութ յուն ու ներ մինչև արդ
յու նա բե րա կան դա րաշր ջա նի  
(XIX դ.) սկիզ բը, ա պա ան տա ռի 
վիթ խա րի զանգ ված ներ կկորց
նեն ա վե լի շատ ած խա ծին, քան 
այն վերց նում են օ դից։ Հա րա
վա յին  Ա մե րի կա յի ա մե նա շոգ 
շրջան նե րի ո րոշ ան տառ ներ 
ար դեն հա սել են այդ սահ մա
նին։ Ե թե այս եր ևույ թը ստա նա 
զան գա վա ծա յին բնույթ, ա պա 
տա քաց ման գոր ծըն թա ցը կա
րա գա նա։

 

Մինչև 2020 թ. հու լի սի կե
սե րը հա մաշ խար հա յին գի տա
կան մա մու լում COVID19 վի րու
սի  վե րա բեր յալ հոդ ված նե րի 
և մե նագ րութ յուն նե րի քա նա կը 
գե րա զան ցել է 52000։ Այժմ այս 
թե մա յով շա բա թա կան լույս է 
տես նում գրե թե 5000 հոդ ված։

Պատ մութ յան մեջ ա մե նա
պա տա նի գյու տա րարն ա մե
րի կա ցի Ռո բերտ Պետչն է, ո րը 
6 տա րե կա նում հո րի նել է հա
վաք վիքան դո վի խա ղա լիք՝ 
բեռ նա տար, ո րի մա սե րը կա րե
լի է վե րա դա սա վո րել՝ վե րա
ծե լով այն մերթ բեռ նա թա փի, 
մերթ բեռ նա սայ լի, մերթ հրշեջ 
մե քե նա յի։ Ն րա հայ րը, որն ար
տո նագ րա յին հա վա տար մա
տար էր, ներ կա յաց րել է հայտ  
(գյու տա րարն այն ստո րագ րել 

էր՝ դնե լով խա չի նշան), և շատ 
չան ցած Ռո բերտն ար տո նա գիր 
է ստա ցել։ Քա նի որ իր մե քե
նա յի թափ քը նա պատ րաս տել 
էր սպոր տա յին կո շի կի տու
փից և ն րա լու սան կար ներն 
այդ տու փով հայտն վել էին 
թեր թե րում, սպոր տա յին կո շիկ 
ար տադ րող ձեռ նար կութ յու նը 
նրան էր ու ղար կել իր ար տադ
րութ յան  մի զույգ կո շիկ։ Այս 
ի րա դար ձութ յու նը կա տար վել 
է 1963 թ.։ Ճիշտ է, Պետ չի գյու
տա րա րա կան կա րիե րան սրա
նով ա վարտ վեց։ Մե ծա նա լով 
նա դար ձավ տա նի քա գործ։
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ՀՐԱՉՅԱ ԱՐՄԵՆՅԱՆ

(Հ րաչ  յա Բա լո յան) 

Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու

Գ իր քը մարդ կութ յան 
մե ծա գույն նվա ճում
նե րից է, գի տե լիք

նե րի շտե մա րան, ի մա ցութ յան 
ա կունք, ան հատ նե րի ու ազ
գե րի քա ղա քակր թա կան աս
տի ճա նը կշռա չա փող մի ջոց: 
Հայ ազ գը ա ռա ջին նե րից մեկն 
էր աշ խար հում, որ նա խա ձեռ
նեց միտքն ու հո գին լու սա վո
րող այս հրաշ քի ա րա րու մը՝ 
նախ՝ հայ րե նի քի սահ ման նե
րից դուրս, ա պա և՝ հայ րե նի
քում: Նշ ված հրաշ քի ա րար
ման հայ կա կան օ ջախ նե րից 
մե կը, որ տար բեր վե լու էր նա
խորդ նե րից մի շարք ա ռա վե
լութ յու նե րով, Հա յաս տա նում 
ստեղծ վեց մեկ դար ա ռաջ, 
1921 թ. հու նի սի 10ին՝ ՀԽՍՀ 
ժող կոմ խոր հի նա խա գահ Ալ. 
Մ յաս նիկ յա նի վա վե րաց րած 
Հա յաս տա նի պե տա կան հրա

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ – 100

ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՅ 

ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ ՋԱՀԱԿԻՐԸ

տա րակ չութ յան մա սին դեկ
րե տով. հիմ նադր վեց մի հրա
տա րակ չութ յուն` Պետհ րա տը, 
ո րը պետք է հար յու րամ յա 
փա ռա հեղ ու ղի անց ներ՝ բա
զում սե րունդ նե րի բաշ խե լով 
գրի ու գրքի լույ սը՝ ի րա վա
ցիո րեն վաս տա կե լով «մայր 
հրա տա րակ չութ յուն» պատ
վա նու նը:

 Ըստ խորհր դա յին դեկ րե
տի՝ գրահ րա տա րակ չութ յու
նը Հա յաս տա նում պե տա կան 
կար գա վի ճակ ստա ցավ։ Նոր 
ձևա վոր վող Պետհ րա տը հա
մա պա տաս խա նե լու էր նոր պե
տա կանքա ղա քա կան դրված քի 
էութ յանն ու պա հանջ նե րին։ 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նում 
ի րա րից ան ջատ գոր ծող հրա
տա րակ չա կան միա վոր ներն 
այ դու հետ հա վաք վե լու էին 
մեկ հար կի տակ և գոր ծե լու 

էին նո րաս տեղծ խմբագ րա
կան խորհրդի վե րահս կո ղութ
յան ու ղե կա վա րութ յան ներ քո՝ 
ա ռաջ նորդ վե լով պե տա կան 
ծրագ րե րով ու պլա նա վո րու
մով։ Պետհ րա տի շուրջ են թա
բա ժին նե րի կար գա վի ճա կով 
կենտ րո նա նա լու էին նաև պո
լիգ րա ֆիա կան, մա տա կա րար
ման, գրա բաշ խա կան, ի րաց
ման են թա կա ռուց վածք ներն ու 
նյու թա տեխ նի կա կան բա զան՝ 
ՀԽՍՀում գրար տադ րութ յան 
գոր ծը «ու ժե ղաց նե լու» նպա
տա կով։ « Սահ ման վեց» նաև 
գրահ րա տա րա կութ յան գա
ղա փա րա կան հա յե ցա կար գը, 
ո րը լիո վին հա մընկ նում էր 
նո րաս տեղծ երկ րի պե տա կան 
գա ղա փա րա խո սութ յանն ու 
քա ղա քա կան ուղղ վա ծութ յա
նը։ Այլևս պե տա կան մի ջոց նե
րով էր ա պա հով վե լու հրա տա
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րակ չութ յան պո լիգ րա ֆիա կան 
և մա տա կա րար ման բա զան։ 
Ա ռա ջին տա րի նե րին գոր ծում 
էին պո լիգ րաֆ բաժ նի ու Էջ
միած նի գի տա կան ինս տի տու
տի տպա րան նե րը, հըն թացս 
ձևա վոր վում էին Պետհ րա տի 
նոր տպա րան նե րը, ո րոնց հե
տա գա հա գեց վա ծութ յան շնոր
հիվ տաս նամ յակ ներ անց հայ 
գիրքն իր ո րա կա կան ար ժա
նիք նե րով հա մար ձակ կա րող 
էր կանգ նել ժա մա նա կի թե՛ 
միու թե նա կան և թե՛ ար տա
սահ ման յան գրա կան ար տադ
րան քի կող քին։ Ա ռա ջին գիր քը, 
ո րը լույս ըն ծա յեց նո րաս տեղծ 
պե տա կան հրա տա րակ չութ
յու նը, Կ. Մարք սի « Վար ձու աշ
խա տանք և կա պի տալ» աշ

խա տութ յունն էր Ս տե փան 
Շա հում յա նի թարգ մա նութ յամբ։ 
Հաս տա տութ յան ա ռա ջին տնօ
րե նը ե ղել է Մի սակ Էփ րիկ յա նը 
(մինչև 1925 թ.):

Իր գո յութ յան ա ռա ջին տա
րում հրա տա րակ չութ յու նը գրա
սեր հան րութ յա նը պարգ ևեց 9 
ա նուն գիրք՝ 21000 ընդ հա նուր 
տպա քա նա կով։ 1923–1924 թթ. 
Պետհ րա տը հրա տա րա կեց մոտ 
50 ա նուն գիրք՝ 256200 տպա
քա նա կով։ Նույն տա րի նե րին 
ձևա վոր վեց գրա խա նութ նե
րի ցան ցը, որն ընդգր կում էր 
ոչ միայն մայ րա քա ղա քը, այլև 
Լե նի նա կա նը, Ղա րա քի լի սան, 
Էջ միա ծի նը, Նա խիջ ևա նը, Թ բի
լի սին, Մոսկ վան։ 

Ա ռա ջին տաս նամ յա կը Հայ

պետհ րա տը բո լո րեց տա րե կան 
416 ա նուն գրքի (2 մլն 297 հա
զար տպա քա նա կով) հրա տա
րակ մամբ։ Գր քաս տեղծ ման 
նման ա ռա տութ յու նը պայ մա
նա վոր ված էր ոչ միայն հայ 
ժո ղովր դի գրա սի րությ ամբ, 
այլև Պետհ րա տում ձևա վոր
ված հայ մշա կույ թի մե ծե րի 
փա ղան գի (Ե ղի շե Չա րենց, Հա
կոբ Կո ջո յան, Պո ղոս Մա կինց
յան, Մար տի րոս Սար յան, Տա
ճատ Խաչ վանք յան, Վահ րամ 
Գայ ֆեճ յան և  այլք)՝ գրքի նոր 
մշա կույթ ստեղ ծե լու և մ շա
կե լու ուղ ղութ յամբ կա տա րած 
մեղ վա ջան ու նա խան ձախն
դիր աշ խա տան քով: Ն րանք 
նպա տա կադր վել էին ի րենց 
ժա մա նա կի հայ գիրքն օժ տել 
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ազ գա յին նոր դի մագ ծով. այս 
ա ռա քե լութ յան ի րա կա նաց ման 
տե սանկ յու նից հրա տա րակ չութ
յան հա մար բախ տո րոշ ե ղան 
1928–1935 թվա կան նե րը, երբ 
գե ղար վես տա կան գրա կա նութ
յան բա ժի նը գլխա վո րում էր 
Ե ղի շե Չա րեն ցը՝ գրքա պաշտ 
ու նվիրյալ ըն թեր ցող, որ ու ներ 
հա րուստ անձ նա կան գրա դա
րան: Հայ կեր պար վես տի նա
հա պետ Մար տի րոս Սար յա նը 
հի շում է Չա րեն ցի խոս քե րը. 
« Լավ, ճա շա կով գիրք տա լը 
քիչ է: Պետք է ստեղ ծենք ժա
մա նա կա կի՛ց գիրք: Տես նո՞ւմ եք, 
գեր մա նա ցի նե րը, Մոսկ վա յի մեր 
«Ա կա դե միա» հրա տա րակ չութ
յու նը ի՜նչ գրքեր են ստեղ ծում։ 
Մենք պետք է հաս նենք նրանց, 
բայց մե՛ րը՝ հայ կա կա՛ նը ստեղ
ծե լով։ Պետք է գիր քը վերց նես 
ձեռքդ և  ան մի ջա պես զգաս, որ 

հայ կա կան է: Մեր նախ նի նե րը 
ոս կի ձե ռագ րեր են թո ղել մեզ։ 
Չի՞ կա րե լի նրան ցից սո վո րել: 
Ի հար կե, կա րե լի է։ Գր ված քի 
ծա վա լին ու բո վան դա կութ յա նը 
հա մա պա տաս խան նկա տի են 
ա ռել գրքի չա փը, հաս տութ յու
նը. է ջի մա կե րե սի ու «շար ված
քի» կապ են ո րո նել. տեքստն ու 
նկա րա զար դում նե րը ներ դաշ
նա կե լու մա սին են մտա ծել: Ա՛յ, 
պետք է գտնենք, թե ի՛ն չը ո՛նց 
են ա րել: Ե թե լուրջ մո տե նանք, 
լավ նա յենք, վերց նե լու շատ 
բան կգտնենք նրանց մոտ1»։ 
Բա նաս տեղ ծա կան հան ճա րի 
այս պատ գա մը հռչա կագ րի ար
ժեք ու նի և հայ գրահ րա տա րա
կիչ նե րի հա մար միշտ պետք է 
լի նի ար դիա կան և  ու ղեն շա յին:

1 Ակնարկում մեջբերումները կա
տար ված են «Գրական հայրենիք» 
պաշ  տոնաթերթի 2000 – 2001 թթ. հա
մար ներից:

Չա րեն ցի նա խա ձեռ նութ
յամբ ծնունդ ա ռան գրա սեր
նե րի շրջա նում մեծ հա մա րում 
գտած մի շարք մա տե նա շա րեր՝ 
« Պետհ րա տի ե ժա նա գին գրա
դա րան», « Ռուս կլա սիկ ներ», 
« Կո մե րի տա կան գրող ներ», 
հա տո րա յին հրա տա րա կութ
յուն ներ, միա հա տոր յակ ներ, 
թե մա տիկ ընտ րա նի ներ («Արև
մտա հայ բա նաս տեղծ ներ») և  
այլն:

Չա րենց հրա տա րակ չի ու 
խմբագ րի շնոր հիվ հայ և հա
մաշ խար հա յին գրա կա նութ յու
նը հոր դեց դե պի ըն թեր ցա սեր 
հան րութ յուն. ըն թեր ցող նե րի 
գրա դա րակ նե րը հարս տա ցան 
հայ դա սա կան նե րի՝ Հ. Թու
ման յա նի, Գ. Սուն դուկ յա նի, Հ. 
Պա րոն յա նի, Մ. Մե ծա րեն ցի, Պ. 
Դուր յա նի և  այ լոց եր կե րի ժո
ղո վա ծու նե րով, թարգ մա նա բար 
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ներ կա յաց վե ցին ռուս և հա
մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան 
ըն տիր է ջեր, ո րոնց թվում Ֆ. 
Դոս տոևս կու, Ի. Տուր գեն ևի, Լ. 
Տոլս տո յի, Մ. Սալ տի կովՇ չեդ
րի նի, Ն. Գո գո լի, Մ. Սեր վան
տե սի, Գ. Ֆ լո բե րի, Ջ. Ս վիֆ տի, 
Դ. Դե ֆո յի, Մ. Տ վե նի, Ա. Պր ևո յի 
և  այ լոց գոր ծե րը: Ո րոշ գրքեր 
լույս են ըն ծայ վել մեծ բա նաս
տեղ ծի խմբագ րութ յամբ։ Նույն 
բծախնդ րութ յամբ խմբագ րա
պե տը մո տե ցել է նաև դա սագր
քե րի և  ու սում նա կան ձեռ նարկ
նե րի տպագ րութ յա նը, սա կայն 
նրա աշ խա տած տա րի նե րին 
նկա տե լիո րեն ա վե լա ցել է գե
ղար վես տա կան հրա տա րա կութ
յուն նե րի տե սա կա րար կշիռն ու 
պա հան ջար կը՝ դա սագր քե րի և 
քա ղա քա կան գրա կա նութ յան 
հա մե մա տութ յամբ։

Հ րա տա րակ չութ յան հնա
բ նակ նե րից Ա նա հիտ Սա հին
յա նը հի շում է, որ «մինչ պա
տե րազ մը Հայ պետհ րա տում 
գոր ծը այն պի սի բարձ րութ յան 
էր հա սել, որ ե րա զե լի էր ան
գամ հետ պա տե րազմ յան տա
րի նե րին: Բա վա կան է ա սել, 
որ հրա տա րակ չա կան տա րե
կան պլան նե րով նա խա տես
ված գրքե րի տպագ րութ յու նը 
ոչ միայն չէր ձգձգվում, անց
նում հա ջորդ տա րի նե րը, այլև 
ծրագր ված գրա ֆի կի հա մա ձայն 
լույս էր տես նում ամ սեա միս»: Ա. 
Սա հին յա նի տպա վո րութ յամբ, 
« Հայ պետհ րա տի ոս կե դա րը 
նա խա պա տե րազմ յան տա րի նե
րին ստեղծ ված այն վի ճակն էր, 
երբ հրա տա րակ չա կան գոր ծը 
դրվել էր այն քան ա մուր, այն
քան տրա մա բան ված, այն քան 
հաս տա տուն հիմ քի վրա, որ 
ի ներ ցիա յով շա րու նակ վեց պա
տե րազ մա կան և հե տա գա շատ 
տա րի ներ»:

Այդ հիմ քը դրել էր Հայկ Դռ
նո յա նը, գյու ղա կան ծա գու մով 
մի ե րի տա սարդ՝ «բան ֆա կի 
կրթութ յամբ, գոր ծին կպչե լու 
ու կազ մա կերպ չա կան ակ նա
ռու ձիր քի և կամ քի տեր»: Եր
կա րամ յա աշ խա տակ ցու հին 
բարձր գնա հա տան քի խոս քեր 
է ա սում գե ղար վես տա կան 
գրա կա նութ յան բաժ նի վա րիչ 
Ռու բեն Զար յա նի մա սին: Ըստ 
Սա հին յա նի՝ գրքի վրա աշ խա
տան քը տար վում էր բծախն
դիր պա տաս խա նատ վութ յամբ: 
Տ պա գիր գիր քը լեզ վա կան մե
ղան չում նե րից ա ռա վե լա գույնս 
պաշտ պան ված էր: 

Ցա վոք, 30ա կան նե րի երկ
րորդ կե սից սկիզբ ա ռած ստա
լին յան բռնաճն շում նե րը և հայ 
մտա վո րա կա նութ յան նախ ճի րը 
ընդ հա տե ցին հրա տա րակ չութ
յան փայ լուն ըն թաց քը. ոչն չաց
վեց հայ մտա վո րա կա նութ յան 
սե րուց քը, գրա կան աս պա րե
զից հան վե ցին Ե. Չա րեն ցի, Ա. 
Բա կուն ցի, Վ. Թո թո վեն ցի, Զ. 
Ե սա յա նի և  այ լոց բարձ րար
ժեք ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, 
պար տադր վեց գրքե րի տիտ ղո

սա թեր թե րից և տե ղե կատ վա
կան այլ է ջե րից ջնջելվե րաց
նել բո լոր այն խմբա գիր նե րի, 
սրբագ րիչ նե րի, ժո ղո վա ծու ներ 
կազ մող նե րի, թարգ մա նիչ նե րի 
և  այ լոց ա նուն նե րը՝ Վ. Նո րենց, 
Վ. Ա լա զան, Մ. Ար մեն, Գ. Մա
հա րի և  այլք, ով քեր հա կա սո
վե տիզ մի մե ղադ րան քով դա
տա պարտ վել և  աք սոր վել էին 
Հե ռա վոր ար ևել քի գու լագ նե ր։ 
Խա թար վեց հրա տա րակ չութ յան 
բնա կա նոն գոր ծու նեութ յու նը, 
պե տա կանկու սակ ցա կան և 
գ րաքն նա կան բիրտ վե րահս կո
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ղութ յու նը ա նա ռողջ մթնո լորտ 
ձևա վո րեց խմբագ րա կազ մում:

Վի ճա կը փոխ վեց Հայ րե նա
կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե
րին, երբ ա մեն ինչ, այդ թվում և 
գ րա կա նութ յու նը ծա ռա յեց վում 
էր հաղ թա նա կին: Հայ պետհ րա
տը գրա սեր հան րութ յա նը տվեց 
« Հայ պատ մա գիր ներ» մա տե
նա շա րի գրքե րը, Դ. Դե միրճ
յա նի « Վար դա նան քը» (1943), Ն. 
Զար յա նի ռազ մա շունչ քնա րեր
գութ յու նը, ո րոնց թվում՝ « Ձայն 
հայ րե նա կան» պոե մը ա ռան
ձին գրքով (1943), Ստ. Զոր յա նի 
« Պապ թա գա վո րը» (1944), Հր. 
Քո չա րի « Հե րոս նե րի ծնուն դը. 
նա մակ ներ գոր ծող բա նա կից» 
(1942), « Նա խօր յա կին. նա մակ
ներ գոր ծող բա նա կից» (1943) և  
այլն։ Այդ շրջա նում՝ 1938–1947 
թթ., Հայ պետհ րա տի գե ղար
վես տա կան գրա կա նութ յան 
խմբագ րութ յան վա րի չը ար վես
տա բան Ռու բեն Զար յանն էր։ 

Հ րա տա րակ չութ յան հետ պա
տե րազ մա կան տաս նամ յակ նե րը, 
հատ կա պես վաթ սու նա կան նե րը 
ե ղան բարդ և  ան զի ջում գրա
պայ քա րի տա րի ներ։ Աս պա րեզ 
էր ե կել խմբա գիր նե րի, նկա րիչ
ձևա վո րող նե րի մի նոր սե րունդ՝ 
հա սակ ա ռած հրա տա րակ չա

կան գոր ծի նա խորդ լա վա գույն 
ա վան դույթ նե րի և ժա մա նա
կա կից հա մաշ խար հա յին նվա
ճում նե րի ձույլ հիմ քի ու փոր ձի 
վրա։ Ժա մա նա կի ա ռա ջա դեմ 
մտա վո րա կան նե րի ջան քե րով 
հայ գիրքն ազ գա յին դի մագ
ծի կրողն էր դառ նում։ «Գ րահ
րա տա րա կիչ ներս ար դա րա ցի 
էինք ա մե նա կար ևոր հար ցում, 
այն է՝ ա մեն գնով և՛ ըն դու նե լի, 
և՛ ա նըն դու նե լի, փրկել գրա կան 
ար ժեք նե րը, թույլ չտալ ա մե
նա տես կոմ կու սին, ոչ էլ նրան 
սպա սար կող Գ լավ լի տին՝ հո
շո տե լու մեր ազ գա յին հոգ ևոր 
ար ժեք նե րը կամ էլ հանձ նե լու 
կրա կին»,– գ րել է 1962–1970 թթ. 
Հայ պետհ րա տի գլխա վոր խմբա
գիր Մկր տիչ Սարգս յա նը։ Այս 
շրջա նում ան նա խա դեպ հե ղի
նա կութ յուն էր վա յե լում Պետհ
րա տի (1964ից՝ « Հա յաս տան» 
հրա տա րակ չութ յուն) գիր քը, 
ո րի շնոր հիվ տա րեց տա րի ընդ
լայն վում էին հրա տա րակ չա կան 
ծա վալ նե րը, նո րա նում և բարձր 
ո րակ էր ձեռք բե րում գրքաս
տեղծ օ ջա խը՝ թե՛ հրա տա րակ
չա կան, թե՛ պո լիգ րա ֆիա կան 
կա տար ման տե սա կե տից. տա
րե կան լույս էր ըն ծայ վում շուրջ 
500 ա նուն գիրք՝ ա վե լի քան 

4000 մա մուլ ծա վա լով, 5 մլն  
ընդ հա նուր տպա քա նա կով։ 
« Ձեռք բե րում նե րը ու ղեկց վում 
էին գա ղա փա րա կան ծանր ու 
հո գե մաշ պայ քա րով. մի կող մից՝ 
30ա կան նե րին ար գել ված և  
ոչն չաց ված գրա կա նութ յան դա
ռը փոր ձը, մյուս կող մից՝ Ձնհա
լի գար նա նա բեր շուն չը բոր բո
քում էր ազ գա յին ինք նութ յան 
պահ պան ման, պատ մա կան 
հե ռան կա րի հաս տատ ման ազ
նիվ մղումն ու մտադ րույ թը... 
Խմ բագ րա կազ մում ջա նադ րա
բար ո րո նում էին թշնա մի ներ, 
դաշ նակ ցա կան պնա կա լեզ ներ 
և  այլն։ Մինչ դեռ իր հու նով և 
հ րա տա րակ չա կան քա ղա քա կա
նութ յու նը մշա կող նե րի անձ նա
կան խի զա խութ յամբ մշտա պես 
ելք էր գտնում գե ղար վես տա
կան, պատ մա գի տա կան, հա սա
րա կա կանքա ղա քա կան բարձ
րար ժեք գրա կա նութ յու նը»,–  այդ 
տա րի նե րի մա սին գրում է հրա
տա րակ չութ յան ներ կա յիս տնօ
րեն Վա հագն Սարգս յա նը։ 

Այս գրա պայ քա րի դժվա
րա գույն պայ ման նե րում լույս 
են տե սել նոր մա տե նա շա րեր  
(« Հայ մա տե նա գիր ներ»,  «Սփյուռ 
  քա հայ գրող ներ», «20րդ դա րի 
պատմ վածք» և  այլն), տպա

Հովհ. Շիրազը կրտսեր որդու՝ Թաթոսիկի հետ
հրատարակչության տնօրենի աշխատասենյակում (1983 թ.)

Եղ. Չարենցը հրատարակչության աշխատակիցների հետ 
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գրվել են մինչ այդ ար գե լան քի 
տակ գտնվող գրքեր, ինչ պես 
Ֆ րանց Վեր ֆե լի « Մու սա լե
ռան քա ռա սուն օ րը» (1964), Ար. 
Մ նա ցա կան յա նի « Հայ ժո ղովր
դի ող բեր գութ յու նը» (1965), 
Լ ևոն Շան թի «Ըն տիր եր կե րը» 
(1968) և  այլն, ժա մա նա կա կից 
գրող նե րի՝ Հով հան նես Շի րա զի, 
Սիլ վա Կա պու տիկ յա նի, Սե րո 
Խան զադ յա նի և  այ լոց ստեղ
ծա գոր ծութ յուն նե րը, թարգ մա
նա կան գլուխ գոր ծոց ներ և  այլն։

« Հա յաս տան» հրա տա րակ
չութ յան ղե կա վա րութ յունն ու 
աշ խա տա կից նե րը միշտ կանգ
նած են ե ղել ազ գա յի նի պահ
պան ման դիր քե րում և մերթ 
կռիվ տա լով, մերթ դի վա նա
գի տութ յուն գոր ծի դնե լով՝ 
ազ գա յին, նաև հա մա մարդ
կա յին ար ժեք ու կար ևո րութ
յուն ու նե ցող եր կե րը հասց րել 
են ըն թեր ցո ղին: Աս վա ծի վառ 
ա պա ցույց ներն են Ֆ. Վեր ֆե լի 
« Մու սա լե ռան քա ռա սուն օ րը» 
վե պի հա յե րեն հրա տա րա կութ
յու նը, Լ. Շան թի ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րի մի հա տոր յա կի 
տպագ րութ յու նը, Ս. Խան զադ
յա նի «Մ խի թար սպա րա պետ» 
վե պի վե րահ րա տար կութ յու նը 
և  այլն. կար ԽՄԿԿ կենտ կո մի 

ան խախտ օ րեն քը՝ չխրա խու
սել պատ մա կան թե ման, մա
նա վանդ ա ռա վել կտրուկ էր 
դրված պատ մա վե պե րի վե րահ
րա տար կու մը մեր ժե լու հար ցը:

1965 թ. լրա ցավ Հա յոց մեծ 
ե ղեռ նի 50 տա րին: ՀԿԿ կենտ
կո մը հրա տա րակ չութ յա նը կար
գադ րեց մշա կել հրա տա րա կութ
յուն նե րի ըն դու նե լի ծրա գիր, 
Մկր տիչ Սարգս յա նի բնո րոշ
մամբ՝ «Այն պես, որ ոչ շամ փուրն 
այր վեր, ոչ խո րո վա ծը: Մի խոս
քով՝ հա մը չհա նել»: Հ րա տա
րակ չութ յու նը հե ղեղ ված էր 
Ե ղեռ նին նվիր ված և  այն լու սա
բա նող պատ մա կան ու գե ղար
վես տա կան գրքե րով. կազմ վեց 
քսան չորս ա նու նից բաղ կա ցած 
մի ծրա գիր, և հ րա տա րակ չութ
յունն ան ցավ դրա ի րա գործ մա
նը: Բայց պլա նում ցույց տրվեց 
միայն մեկ ա նուն. Ար. Մ նա ցա
կան յա նի « Հայ ժո ղովր դի ող
բեր գութ յու նը» աշ խա տութ յու նը, 
մյուս նե րը ևս  ար տադ րութ յան 
ի ջան, բայց ոչ որ պես Ե ղեռ նին 
նվիր ված գրքեր, այլ սո վո րա կան 
ըն թա ցիկ հրա տա րա կութ յուն ներ, 
որ պես զի, դարձ յալ Մ. Սարգս
յա նի բնո րոշ մամբ. «Չգրգռ
վեր զրպար տիչ նե րի ա խոր ժա
կը և մեր մեծ ող բեր գութ յու նը 

չպսակ վեր նաև քա ղա քա կան 
հայ հո յան քով, որ պես զի ուն քը 
սար քե լու տե ղը, չվնաս վեր նաև 
աչ քը»։ 1965 թ. Մոսկ վա յում Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան մա սին թե
մա տիկ պլա նով հաս տատ ված 
մեկ գրքի թույլտ վութ յան դի մաց 
հրա տա րակ չութ յու նը տպագ րել 
է շուրջ 20 ա նուն գիրք: 

Հ րա տա րակ չա կան տե
սանկ յու նից եր կուն քի ուժ գին 
ցա վե րով լույս աշ խարհ ե կավ 
Պա րույր Ս ևա կի «Ե ղի ցի լույս» 
ժո ղո վա ծուն: Վեր ջի նիս գլխա
վոր խմբա գիրն ու լույ սըն
ծա յո ղը Մկր տիչ Սարգս յանն 
էր: Ն րան չնե րե ցին դրա հա
մար, պատ ժե ցին՝ գլխա վո
րից դարձ նե լով ա վագ խմբա
գիր: « Ճիշտ է, որ պես «Ե ղի ցի 
լույս»ի խմբագ րի դա տա պար
տել ու պատ ժել էին Մկր տիչ 
Սարգս յա նին… Բայց այդ պես 
չէր, այդ պա տի ժը բո լոր ազ
նիվ մարդ կանց հո գում Մկրտի
չին դարձ րել էր ազ գա վա յել 
ու սի րե լի…»,–գրել է Մկր տիչ 
Սարգս յա նի հետ հրա տա րակ
չութ յու նում աշ խա տած բա
նաս տեղծ Լ յուդ վիգ Դուր յա նը։ 
«Ե ղի ցի լույս»ը հրա տա րակ վել 
էր 1969ին, տպա քա նա կի վրա 
կա լանք էր դրվել:

Էմիլ Ճանճապանյան, Հարություն Ֆելեքյան, սփյուռքա հայ բանա
ստեղծուհի Ալիսիա Կիրակոսյան, Դորա Եսայան, Ֆելիքս Գուլանյան 

Հրատարակչութան մի խումբ աշխատակիցներ
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Նույն շրջա նում գլխա վոր 
խմբագ րի տե ղա կալ աշ խա տած 
Գ ևորգ Ար շակ յա նը (1966–1978) 
գրել է. «« Հա յաս տան» հրա
տա րակ չութ յու նը հաս տա տել 
էր գրքի տի րա պե տութ յուն 
հան րա պե տութ յու նում, այ
սինքն՝ քա ղա քա կիրթ հոգ ևոր 
աշ խար հի ի րա կան ազ գա յին 
մթնո լորտ։ Հ րա տա րակ չութ յա նը 
Մոսկ վա յից մինչև Հա յաս տա նի 
գա ղա փա րա կան մար մին նե
րը մե ղադ րում էին, որ «ձևով 
ազ գա յին, բո վան դա կութ յամբ 
սո ցիա լիս տա կան» սկզբուն քը 
խախտ վում է լույս աշ խարհ 
ե կող գրքե րում…»։ 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
հրա տա րակ չա կան ծա վալ նե րի 
մե ծա ցու մը, թե մա տիկ ա ռանձ
նա հա տուկ ճյու ղա վո րում նե րը, 
ո րոնք խմբագ րա կան, հրա
տա րակ չա կան ո րո շա կի ու
րույն մո տե ցում նե րի պա հանջ 
էին դնում, ա ռա ջաց րել էին 
կա ռուց ված քա յին փո փո խութ
յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն։ 
Արդ յուն քում Հայ պետհ րա տից 
ա ռանձ նա ցավ Ման կու սումհ րա
տը, հե տա գա յում՝ « Լույս», ո րը 
մաս նա գի տա ցավ դպրո ցա կան 
դա սագր քե րի, ու սում նա կան 
ձեռ նարկ նե րի տպագ րութ յան 
գոր ծում։ 1976 թ. հրա տա րակ
չութ յան գրա կանգե ղար վես
տա կան խմբագ րութ յուն նե
րի հիմ քի վրա ձևա վոր վեց 
« Սո վե տա կան գրող», հե տա գա
յում՝ « Նաի րի» հրա տա րակ չութ
յու նը, ո րից էլ 1986թ.  ա ռանձ
նա ցան «Ար ևիկ» ման կա կան, 
իսկ 1990թ.՝ «Ա նա հիտ» ար վես
տի հրա տա րակ չութ յուն նե րը։ 
« Հա յաս տան» հրա տա րակ չութ
յու նը մեր հրա տա րակ չա կան 
աշ խար հում այն է, ինչ Եր ևա
նի պե տա կան հա մալ սա րա նը՝ 
մեր բու հա կան աշ խար հում, եր

կուսն էլ  բազ մա զա վակ մայ րե
րի նման ար գա սա վոր սե րունդ 
են տվել:

Այլ կար գի հիմ նախն դիր նե
րի բախ վեց հրա տա րակ չութ
յու նը անց յալ դա րի 90ա կա
ն ին՝ ծանր ժա մա նակ ներ գրի, 
գրա կա նութ յան, առ հա սա րակ 
հոգ ևո րի հա մար: «70ամ յա 
հրա տա րակ չութ յու նը ա պա պե
տա կա նաց վեց և սկ սեց գոր ծել 
տնտե սա կան խոր ճգնա ժա մի, 
հան րա պե տութ յան գրահ րա
տա րակ չա կան հա մա լի րի հիմ
նո վին ա վեր ման և չ գո յութ յան 
պայ ման նե րում։ Հ րա տա րակ
չութ յու նը հայտն վեց դա րաշր
ջան նե րի ճամ փա բա ժա նին՝ 
հա սա րա կար գի փո փո խութ յու
նը ձևա վո րեց նոր թե մա տիկ և 
գա ղա փա րա կան գրա կա նութ
յան պա հան ջարկ, իսկ 500ամ
յա լի նո տի պա յին տպագ րա կան 
տեխ նո լո գիա յին փո խա րի նած 
հա մա կարգ չա յի նը ձևա վո րեց 
նոր ո րա կի գրքար տադ րանք 
և նոր աշ խա տաոճ»,–գրում է 
հաս տա տութ յան տնօ րեն Վա
հագն Սարգս յա նը։

Մեկ դար ձգվող իր փա ռա
հեղ գոր ծու նեութ յան ըն թաց
քում հրա տա րակ չութ յու նը լույս 
է ըն ծա յել մեր գրա կա նութ յան 
գրե թե բո լոր դա սա կան նե րին. 
չեն ան տես վել նաև ե րի տա
սարդ սկսնակ հայ գրող նե րը: 

Հ րա տա րակ չութ յու նը հայ 
գրի, գրքի մարդ կանց՝ մեր 
շնոր հա լի գրող նե րի ու գրա
կա նա գետ նե րի մտքի աշ խա
տա նո ցը դար ձավ: Մայր հրա
տա րակ չութ յան հետ տար բեր 
կար գա վի ճակ նե րով առնչ վել 
են ժա մա նա կի մեր գրա կան 
աշ խար հի բա զումբազ մա թիվ 
եր ևե լի ներ՝ նշա նա վոր գրող
ներ, գրա կա նա գետ ներ։

Հ րա տա րակ չութ յան եր կա
րամ յա աշ խա տակ ցու հի նե րից 
Ա մալ յա Ղու կաս յա նը հի շում է. 
«Հ րա տա րակ չութ յու նը գրա կան 
մի օ ջախ էր, որ տեղ գրա կան
ստեղ ծա գոր ծա կան քա ղա քա
կա նութ յուն էր մշակ վում: Մեզ 
հյուր էին գա լիս Ա վե տիք Ի սա
հակ յա նը, Մար տի րոս Սար յա նը, 
Ստ. Զոր յա նը, գրե թե ա մեն օր՝ 
Դե րե նիկ Դե միրճ յանն ու Գե
ղամ Սար յա նը, Հով հան նես Շի
րա զը: Ն րանց հետ շո շափ վում 
էին ազ գին, գրա կա նութ յա նը, 
գրա կանհա սա րա կա կան կյան
քին վե րա բե րող թե մա ներ... 

Հի շում եմ, Ա նաս տաս Մի կո
յա նը ե կել էր Հա յաս տան, Հ րաչ
յա Քո չարն ու Նաի րի Զար յա նը 
հան դի պել էին նրան կենտ կո
մում, լու ծել մինչ այդ ար գել ված 
Լ ևոն Շան թի տպագ րութ յան 
հար ցը: Ինչ պի սի՜ ոգ ևո րութ յամբ 
էին պատ մում նրանք ի րենց 
զրույ ցի ու ձեռք բե րած ադ յուն
քի մա սին»:

Վե րն ար դեն տար բեր ա ռիթ
նե րով աս վեց, որ դյու րին չէր 
գրքաս տեղծ օ ջա խի աշ խա
տան քը. մեջ բե րենք մի հատ
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ըն ծա յել հա զա րա վոր ա նուն 
գրքեր՝ մի լիո նա վոր տպա քա
նակ նե րով: Այս թանկ ժա ռան
գութ յու նը հրա տա րակ չութ յան 
տար բեր տա րի նե րի աշ խա տա
կից նե րի բո լո րան վեր տքնան քի 
ար գա սիքն է: Ի հար կե, ինչ պես 
ա մե նուր, այն պես էլ հրա տա
րակ չութ յու նում ա ռանձ նա հա
տուկ կար ևոր վում է ղե կա վա
րի դե րը, ուս տի հի շենք մայր 
հրա տա րակ չութ յան տնօ րեն
պա տաս խա նա տու նե րին ա նուն 
առ ա նուն՝ Էդ վարդ Չո փուր յան, 
Լ ևոն Օ հան յան, Հայկ Գաս պար
յան, Հայկ Դռ նո յան, Եվ գեն յա 
Մե լի քո վա, Ա շիկ Ղա զար յան, 
Հա րութ յուն Մկրտչ յան,  Տիգ
րան Ա լեք սան յան, Խն կա նոս 
Դա նիել յան, Բախ շի Ներ սիս
յան, Գ րի գոր Բա լա սան յան, Կա
րո Վար դան յան, Խի կար Բար
սեղ յան, Մ խի թար Դավթ յան, 
Վա հագն Մկրտչ յան, Վիկ տոր 
Բա լա յան, Հ րանտ Ղա զար յան, 
Դա վիթ Սարգս յան։ 1998ից 
հաս  տա տութ յու նը ղե կա վա րում 
է Վա հագն Սարգս յա նը:

Հ րա տա րակ չութ յան լո գոն 
ստեղ ծել է Մար տի րոս Սար յա
նը: Հ րա տա րակ չութ յունն ու նի 

ված մեկ այլ աշ խա տակ ցու հու՝ 
Ռի մա Վար դան յա նի հու շե րից. 
«Աշ խա տում էինք ուղ ղա կի 
Կենտ կո մի ա մե նօր յա վե րահս
կո ղութ յան տակ: Մոսկ վան էր 
հաս տա տում մեր պլան նե րը, 
ո րոնք կազ մում էինք մի քա նի 
ան գամ և  ու ղար կում քննութ յան 
տար բեր կազ մա կեր պութ յուն
ներ: Վեր ջում մի քա նի ան գամ 
վե րա մե քե նագր ված, ռու սե
րեն թարգ ման ված պլան նե րը 
թռչում էին Մոսկ վա: Այն տեղ էլ 
քա րու քանդ էր ար վում ա միս
նե րի ջա նա դիր աշ խա տան
քը: Եվ ա մեն ինչ սկսում էինք 
սկզբից: Վա՜յ մեզ, ե թե որ ևէ 
ազ գայ նա կան բան նկատ վեր: 
Վատն այն էր, որ այդ գոր ծին 
հա ճախ մաս նակ ցում էին մար
դիկ, ո րոնք չգի տեին նշված թե
մա նե րի կար ևո րութ յու նը կամ 
մեր ժո ղովր դի պա հանջ նե րը: 
Ի հար կե, աս տի ճա նա բար թուխ 
ամ պե րը ցրվում էին, և  եր կին քը 
ինչոր չա փով պարզ վում էր: Այդ 
պայ ման նե րում սկսե ցինք գրքեր 
տպագ րել Անդ րա նի կի՝ մեր ազ
գա յին հե րո սի մա սին, որի ա նու
նը հի շա տա կելն ան գամ մի ժա
մա նակ խիստ վտան գա վոր էր: 
Լույս տե սան Ջոն Կի րա կոս յա նի 
երկ հա տոր յա կը ե րիտ թուր քե րի 
մա սին, « Հա յե րի ցե ղաս պա նութ
յու նը Օս ման յան կայս րութ յու
նում» փաս տագ րա կան ժո ղո վա
ծուն, սկզբում՝ ռու սե րեն, հե տո՝ 
հա յե րեն»: 

Հայ գրքի ա րա րու մը կազ
մա կեր պող նե րին խան գա րում, 
նրանց կյան քը դառ նաց նում 
էին նաև տար բեր տրա մա չա
փի մարտն չող մի ջա կութ յուն նե
րը, շան տա ժի ու դե մա գո գիա յի 
աս պետ ներն ու «մա տե րիա
լիստ նե րը»։ 

Մինչ օրս « Հա յաս տան» 
հրա տա րակ չութ յու նը լույս է 

իր պաշ տո նա թեր թը՝ «Գ րա կան 
հայ րե նիք», ո րը տպագր վում 
է 2000 թվա կա նից, ան կա նոն 
պար բե րա կա նութ յամբ: 

Այս պի սով, չնա յած բա զում 
դժվա րութ յուն նե րին ու խո
չըն դոտ նե րին՝ ա հա մեկ դար 
ան դուլ բա նել ու բա նում է 
« Հա յաս տան» մայր հրա տա
րակ չութ յու նը, գե ղե ցիկ ու խո
րի մաստ խոս քին կա րոտ ըն
թեր ցո ղին հասց նում ո գե ղեն 
կե րա կուր, գրա սե րին հանձ
նում ոչ միայն հա վեր ժի ճամ
փա ե լած պսա կա կիր նե րի 
մտքի վաս տա կը, այլև գրա
կա նութ յան, գի տութ յան տա
ճա րի մուտ քի մոտ կանգ նած 
ե րի տա սարդ նե րի ո րո նում նե րի 
արդ յուն քը, տա րաբ նույթ գրա
կա նութ յուն ըն ծա յում կյան քի 
գրե թե բո լոր բնա գա վառ նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, գի տե
լիք նե րի հոր դա հոս աղբ յուր 
ծա ռա յում բազ մա թիվ սե րունդ
նե րի հա մար՝ իր հար յու րամ յա
կը նշե լով ահ ռե լի գրահ րա տա
րակ չա կան վաս տա կով, ա սել է 
թե այ սօր մեզ ներ կա յա նում է 
հար յու րամ յա լու սա բաշ խու մով: 
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Ի ԴԵՊ

Ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում Նո բել յան մրցա
նակ շնորհ վել է Կ լաուս Հա սել մե նին, Ճա պո նիա
յում ծնված ա մե րի կա ցի գիտ նա կան Ս յու կու րո 
Մա նա բեին և  ի տա լա ցի Ջոր ջո Պա րի զիին՝ կլի
մա յի փո փո խութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի, 
երկ րագն դի կլի մա յի մո դե լա վոր ման, ֆի զի կա
կան հա մա կար գե րի ու սում նա սիր ման հա մար։

Բենջամին Լիսթ Դեվիդ Մաքմիլան

Քի միա յի բնա գա վա ռում Նո բել յան մրցա նա
կի դափ նե կիր ներ են դար ձել Բեն ջա մին Լիս թը 
Գեր մա նիա յից և  Դեվիդ Մաք մի լա նը Միաց յալ 
Նա հանգ նե րից՝ մո լե կուլ նե րի սին թե զում կի րառ
վող ա սի մետ րիկ օր գա նա կա տա լի զի մե թոդ նե րի 
մշակ ման հա մար։

Արտեմ Փաթափության Դեվիդ Ջուլիուս

Ֆի զիո լո գիա յի և բժշ կութ յան բնա գա վա-
ռում Նո բել յան մրցա նակ շնորհ վել է մո լե կու
լա յին կեն սա բան, նյար դա բան Ար տեմ Փա թա-

փութ յա նին և ֆի զիո լո գիա յի պրո ֆե սոր Դեվիդ 
Ջու լիու սին ԱՄՆից՝ շո շա փա կան և ջեր մազ գաց 
ըն կա լիչ նե րի ու սում նա սիր ման և կա տար ված 
բա ցա հայ տում նե րի հա մար։

Ջոշուա Անգրիստ Գվիդո Իմբենս Դեվիդ Քարդի

Տն տե սա գի տութ յան բնա գա վա ռում Նո բել
յան մրցա նա կի դափ նե կիր ներ են դար ձել ա մե
րի կա ցի ներ Ջո շո ւա Անգ րիս տը, Գ վի դո Իմ բեն սը 
և Դեվիդ Քար դին՝ «ոչ գի տա կան հե տա զո տութ
յուն նե րի արդ յունք նե րը գի տա կան նպա տակ նե
րի ծա ռա յեց նե լուն միտ ված մե թո դա բա նութ յան 
մշակ ման հա մար»։ Դափ նե կիր նե րը ներ կա յաց րել 
են աշ խա տա շու կա յի վե րա բեր յալ նոր տե սա կետ
ներ և ցույց են տվել, թե փոր ձա րա րա կան ճա
նա պար հով ինչ պի սի եզ րա կա ցութ յուն ներ կա րող 
են ար վել տնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րի պատ
ճառ նե րի և հետ ևանք նե րի վե րա բեր յալ։

Աբդուլռազակ Գուռնա

Գ րա կա նութ յան բնա գա վա ռում Նո բել յան 
մրցա նա կի դափ նե կիր է դար ձել Աբ դուլ ռա զակ 
Գուռ նան Տան զա նիա յից՝ «մշա կույթ նե րի ու մայր
ցա մաք նե րի հոր ձա նու տում գա ղու թա տի րութ յան 
հետ ևանք նե րի և փախս տա կան նե րի ճա կա տա գրի 
ան զի ջում և զ գա յա կան մեր կաց ման հա մար»։

ՆՈԲԵԼՅԱՆ 

ՄՐՑԱՆԱԿ – 2021

Կլաուս Հասելմեն Ջորջո ՊարիզիՍյուկուրո Մանաբե
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Դմիտրի Մուրատով

Մարիա Ռեսսա

Խա ղա ղութ յան Նո բել յան 
մրցա նա կը շնորհ վել է ռու սաս
տան յան « Նո վա յա գա զե տա»ի 
գլխա վոր խմբա գիր Դ միտ րի 
Մու րա տո վին և ֆի լի պին ցի 
լրագ րող Մա րիա Ռես սա յին՝ 
խոս քի ա զա տութ յան պաշտ
պա նութ յանն ուղղ ված ի րենց 
ջան քե րի հա մար։ 

ԿԱՐՄԻՐ ՄՈԼՈՐԱԿՆ ԱՌԿԱՅԾՈՒՄ 

Է ԿԱՆԱՉ ԼՈՒՅՍ 

Դեռևս քա ռա սուն տա րի 
ա ռաջ մո լո րա կա գետ նե րը կան
խա գու շա կել են, որ Հ րա տի 
մթնո լոր տը պետք է ար ձա կի 
կա նաչ լույս, ինչ պես դա տե ղի 
է ու նե նում Երկ րի գա զա յին թա
ղան թի վե րին շեր տե րում։ Բայց 
այդ եր ևույ թը հայտ նա բեր վել 
է միայն մեր օ րե րում։ Այն չի 
կա րե լի ան վա նել բևե ռա փայլ, 
քա նի որ այն տա րած ված է մո
լո րա կի ամ բողջ մթնո լոր տում։ 
Այս պես առ կայ ծում է թթվա
ծի նը, ո րը գո յա նում է արևի 
լույ սի ազ դե ցութ յամբ Հ րա տի 
մթնո լոր տի բա ղադ րութ յան 

մա սը կազ մող ած խաթ թու գա
զի տար րա լուծ ման ըն թաց քում։ 
Լու սար ձա կու մը գրան ցել է 
“Trace Gas Orbiter” տիե զե րա
կան սար քը, ո րը ստեղծ վել է 
Եվ րո պա կան տիե զե րա կան 
գոր ծա կա լութ յան և Ռոս կոս մո
սի ջան քե րով։ Սար քը պտտվում 
է Հ րա տի շուր ջը 400 կմ բարձ
րութ յու նում 2018 թ. ապ րի լից 
և  ար դեն դրա մթնո լոր տում 
հայտ նա բե րել է մե թան, ո րի 
ա ռա ջա ցու մը կա րող է կապ ված 
լի նել կեն սա բա նա կան ինչոր 
գոր ծըն թաց նե րի հետ։

* «Наука и жизнь», 2020, N 10.
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8. ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ԶԳԱՅԱԿՆԵՐ
Գերճշգ րիտ չա փագ րութ յուն 
են թաա տո մա կան աշ խար հի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 

հիման վրա

Ք վան տա յին հա մա կար գիչ
ներն ի րա րան ցում են ա ռա
ջացրել, սա կայն քվան տա յին 
զգա յակ ներն ու նեն ոչ պա կաս 
վե րա փո խիչ ուժ՝ հնա րա վո
րութ յուն է ա ռա ջա նում ստեղ
ծե լու տե սա նե լի դաշ տից դուրս 
տի րող ի րա վի ճա կը «տես նող» 
ան վա րորդ ավ տո մե քե նա ներ, 
ստորջր յա նա վագ նա ցա կան 
հա մա կար գեր, հրաբ խա յին ակ
տի վութ յան և  երկ րա շար ժե րի 
մա սին վա ղա ժամ նա խազ գու
շաց ման հա մա կար գեր, ինչ պես 
նաև ա ռօր յա կյան քում մար դու 
ու ղե ղի ակ տի վութ յան մշտա դի
տար կում ի րա կա նաց նող տե

* В мире науки, 2021, N 12.

(Ս կիզ բը՝ « Գի տութ յան աշ խար հում», NN 2, 3 2021)

սածր ման դյու րա կիր սար քեր։
Ք վան տա յին զգա յակ նե րի 

ճշգրտութ յան ան հա վա նա կան 
մա կար դակն ա պա հով վում է 
նյու թի քվան տա յին բնույ թի 
հաշ վին՝ որ պես հիմ նա կան 
միա վոր օգ տա գործ վում են, 
օ րի նակ, տար բեր է ներ գիա
կան վի ճակ նե րում է լեկտ րոն
նե րի միջև տար բե րութ յուն
նե րը։ Աշ խար հի ժա մա նա կի 
ստան դար տը հիմն ված է այն 

փաս տի վրա, որ ցե զիում133–ի 
ա տոմ նե րում է լեկտ րոն նե րը 
մեկ վայրկ յա նում կա տա րում 
են 9192631770 յու րա հա տուկ 
ան ցում ներ` սրանք այն տա
տա նում ներն են, ըստ ո րոնց 
կար գա վոր վում են մյուս ժա
մա ցույց նե րը։ Ք վան տա յին մյուս 
զգա յակ նե րում ա տո մա կան ան
ցում ներն օգ տա գործ վում են 
գրա վի տա ցիոն, է լեկտ րա կան 
և մագ նի սա կան դաշ տե րում 
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շարժ ման նվա զա գույն փո փո
խութ յուն նե րը և փոք րա գույն 
տար բե րութ յուն նե րը ո րո շե լու 
հա մար։

Սա կայն գո յութ յուն ու նեն 
քվան տա յին զգա յա կի ստեղծ
ման նաև այլ ե ղա նակ ներ։ 
Օ րի նակ` Բիր մինգ հե մի հա մալ
սա րա նի հե տա զո տող ներն աշ
խա տում են ծան րութ յան ու ժի 
տե ղա յին փոք րա գույն փո փո
խութ յուն նե րի ո րոշ ման հա
մար ա զատ ան կում կա տա րող 
գեր սա ռը ա տոմ նե րի ստաց ման 
ուղ ղութ յամբ։ Այս պի սի քվան
տա յին գրա վի չա փը կկա րո
ղա նար հայ տա բե րել գետ նի 
տակ տե ղադր ված խո ղո վակ
ներ, մա լուխ ներ և  այլ օբ յեկտ
ներ, ո րոնք ներ կա յում կա րե լի 
է հայտ նա բե րել հո ղը փո րե լով։ 
Ծո վա յին նա վե րը կկա րո ղա նա
յին կի րա ռել այդ տեխ նո լո գիան 
ստորջր յա օբ յեկտ նե րի հայտ
նա բեր ման հա մար։

Ք վան տա յին զգա յակ նե
րով հա մա կար գե րի մեծ մա սը 

դեռևս թան կար ժեք, խո շոր և 
բարդ օբ յեկտ ներն են, իսկ ա վե
լի փոքր չա փե րի և  ոչ այդ քան 
թան կար ժեք զգա յակ նե րի նոր 
սե րուն դը պետք է բա ցա հայ
տի կի րա ռութ յան նոր ո լորտ
ներ։ 2019 թ. Մա սա չու սեթ սի 
Տեխ նո լո գիա կան ինս տի տու
տի հե տա զո տող նե րը կի րա ռել 
են ար տադ րութ յան սո վո րա կան 
ե ղա նակ ներ ալ մաս տի հի ման 
վրա ստաց ված քվան տա յին 
զգա յա կը սի լի ցիու մա յին միկ
րոս խե մա յի վրա տե ղադ րե լու 
հա մար՝ խցկե լով սո վո րա բար 
մե ծա ծա վալ բա ղադ րա մա սե
րի բազ մութ յու նը մի լի մետ րի 
մի քա նի տաս նոր դա կա նի լայ
նութ յուն ու նե ցող դաշ տում։ 
Ս տեղծ ված նա խա տի պը դե պի 
ա ռաջ մի քայլ է սեն յա կա յին 
ջեր մաս տի ճա նում աշ խա տող 
է ժան քվան տա յին զգա յակ նե
րի սե րիա կան ար տադ րութ յան 
ճա նա պար հին, ո րոնք կա րե լի 
է կի րա ռել ցան կա ցած ո լոր
տում, որ տեղ պա հանջ վում են 

թույլ մագ նի սա կան դաշ տե րի 
ճշգրիտ չա փում ներ։

Ք վան տա յին հա մա կար գե րը 
խիստ զգա յուն են խո տո րում
նե րի հան դեպ, ո րը կա րող է 
սահ մա նա փա կել դրանց կի
րա ռու մը կա ռա վար ման մի
ջոց նե րում։ Սա կայն կա ռա
վա րութ յուն նե րը և մաս նա վոր 
ներդ րող նե րը ծախ սում են 
հսկա յա կան գու մար ներ այս և  
ու րիշ խնդիր նե րի լուծ ման հա
մար, այդ թվում՝ կապ ված ար
ժե քի, չա փե րի և բար դութ յան 
հետ։ Օ րի նակ՝ Մեծ Բ րի տա նիան 
մտա դիր է Ք վան տա յին հաշ
վար կում նե րի ազ գա յին ծրագ
րի երկ րորդ փու լում (2019–2024) 
ծախ սել 315 մլն ֆունտ ստեռ
լինգ։ Վեր լու ծա բանմաս նա
գետ ներն ակն կա լում են, որ 
քվան տա յին զգա յակ նե րը շու կա 
կհան վեն մո տա կա ե րեքհինգ 
տա րում և նախ նա կան փու լում 
կօգ տա գործ վեն հիմ նա կա նում 
բժշկութ յան և պաշտ պա նութ
յան ո լորտ նե րում։
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ՋԵՖ ԿԱՐԲԵԿ

9. «ԿԱՆԱՉ» ՋՐԱԾԻՆ
CO2-ի զրո յա կան ար տա նե տում-
նե րով է ներ գե տի կա՝ ի լրումն 

ար ևա յի նի և հող մա յի նի 

Ջ րած նի այր ման արդ յուն
քում ստաց վող կողմ նա կի միակ 
նյու թը ջուրն է։ Հենց այս պատ
ճա ռով տասն յակ տա րի ներ այն 
հա մար վում է է ներ գիա յի գրա
վիչ աղբ յուր CO2ի զրո յա կան 
ար տա նե տում նե րով։ Սա կայն 
դրա ստաց ման ա վան դա կան 
գոր ծըն թա ցը, ո րի ժա մա նակ 
բնա կան գա զը են թար կում են 
ջրի գո լոր շու ներ գոր ծութ յան, 
շատ հե ռու է ա ռանց ած խա
թթու գա զի ար տա նե տում նե րի 
ար տադ րութ յու նից։ Այս ե ղա
նա կով ստաց ված ջրա ծինն ան
վա նում են «մոխ րա գույն»։ Ե թե 
ած խած նի եր կօք սի դը հնա րա
վոր է հայտ նա բե րել և մե կու
սաց նել, ա պա ջրա ծինն ան վա
նում են «երկ նա գույն»։

« Կա նաչ» ջրա ծի նը տար բեր
վում է։ Այս ստա նում են է լեկտ
րո լի զի մի ջո ցով, ո րի ըն թաց
քում սար քե րը ջու րը տրո հում 

են ջրած նի և թթ ված նի՝ ա ռանց 
որ ևէ կող ման կի արդ յուն քի։ 
Նախ կի նում է լեկտ րո լի զի հա
մար այն քան է լեկտ րաէ ներ գիա 
էր պա հանջ վում, որ ա նի մաստ 
էր ջրա ծինն ար տադ րել այս 
ե ղա նա կով։ Այժմ ի րա վի ճա կը 
փոխ վում է եր կու պատ ճա ռով։ 
Նախ՝ է ներ գիա կան հա մա
կար գում ա ռա ջա նում է վե
րա կանգն վող աղբ յուր նե րից 
ստաց վող է լեկտ րաէ ներ գիա յի 
ա վել ցուկ, և  այդ է լեկտ րաէ ներ
գիան, զանգ վա ծեղ կու տա կիչ
նե րում ամ բա րե լու փո խա րեն, 
կա րող է օգ տա գործ վել ջրի 
է լեկտ րո լի զի ա պա հով ման և 
ջ րած նի տես քով է լեկտ րաէ
ներ գիա յի կու տակ ման հա մար։ 
Երկ րորդ՝ է լեկտ րո լի զա րար
ներն ա վե լի արդ յու նա վետ են 
դառ նում։

Ըն կե րութ յուն նե րը ձգտում 
են ստեղ ծել այն պի սի է լեկտ
րո լի զա րար ներ, ո րոնք կա րող 
են ար տադ րել «կա նաչ» ջրա
ծին նույն պի սի փոքր ծախ սե
րով, ինչ պի սին «մոխ րա գույն» 
կամ «երկ նա գույն» ջրած նի ար
տադ րութ յունն է, և վեր լու ծա
բան նե րի կան խա տե սում նե րով, 

այս նպա տա կին կհաս նեն հա
ջորդ տաս նամ յա կի ըն թաց քում։ 
Մինչև այդ է ներ գե տիկ ըն կե
րութ յուն նե րը է լեկտ րո լի զա
րար ներն սկսում են ներգ րա վել 
ան մի ջա պես այն նա խագ ծե
րում, ո րոնք կապ ված են վե րա
կանգն վող է ներ գիա յի ստաց
ման հետ։ Օ րի նակ՝ Gigastack 
կոն սոր ցիու մը արդ յու նա բե
րա կան ծա վալ նե րով «կա նաչ» 
ջրա ծին ար տադ րե լու հա մար 
ծրագ րում է Ørsted ըն կե րութ
յա նը պատ կա նող Hornsea Two 
ծո վա յին հող մաէ լեկտ րա կա յա
նը զի նել 100 ՄՎտ հզո րութ յամբ 
է լեկտ րո լի զա րար նե րով։

Վե րա կանգն վող է ներ գիա յի, 
ինչ պես, օ րի նակ,  ար ևի և քա
մու է ներ գիա յի ստաց ման ժա
մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րը 
կա րող են կրճա տել է ներ գիա
կան հատ վա ծի ար տա նե տում
նե րի ծա վա լը 85 %ով՝ գա զը և  
ա ծու խը փո խա րի նե լով է կո լո
գիա պես մա քուր է լեկտ րա կա
նութ յամբ։ Տն տե սութ յան մյուս 
ո լորտ նե րը, օ րի նակ, տրանս
պոր տը և  ար տադ րութ յունն 
ա վե լի դժվար է փո խադ րել 
է լեկտ րա կա նութ յան, քա նի որ 
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այդ ո լորտ նե րում հա ճախ պա
հանջ վում է վա ռե լիք, որն ու նի 
է ներ գիա յի մեծ խտութ յուն կամ 
տա քաց վում է բարձր ջեր մաս
տի ճան նե րում։ « Կա նաչ» ջրա
ծինն ու նի այդ բնա գա վառ
նե րում կի րառ վե լու նե րուժ։ 
Energy Transitions Commission 
արդ յու նա բե րա կան խմբի գնա
հատ մամբ, «կա նաչ» ջրա ծի նը 
մեկն է այն չորս տեխ նո լո գիա
նե րից, ո րոնք անհ րա ժեշտ են 
Կ լի մա յի հար ցով փա րիզ յան 
հա մա ձայ նութ յան նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար, այն է՝ արդ
յու նա բե րութ յան ա մե նախնդ
րա հա րույց ո լորտ նե րի, այդ 
թվում օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
արդ յու նա հան ման, շի նան յու
թե րի ար տադ րութ յան և քի
միա կան արդ յու նա բե րութ յան 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ած
խաթ թու գա զի ար տա նե տում
նե րի կրճա տում տա րե կան 
ա վե լի քան 10 գի գա տոն նա յով։

Թեև է կո լո գիա պես մա քուր 
ջրած նի օգ տա գործ մամբ տեխ
նո լո գիա նե րը վաղ փու լում են, 
այն երկր նե րը, որ տեղ առ կա է 
վե րա կանգն վող է ժան է ներ
գիա, մի ջոց ներ են ներդ նում 
դրանց զար գաց ման հա մար։ 
Ավստ րա լիան ցան կա նում է 
ար տա հա նել ջրա ծին, որն ար
տադր վում է ար ևի և քա մու՝ 

այս տեղ առ կա մեծ ծա վալ նե րի 
է ներ գիա յի օգ տա գործ մամբ։ 
Չի լին մշա կում է ջրած նի ար
տադ րութ յան ծրագ րեր երկ րի 
հյու սի սա յին չո րա յին շրջան
նե րում, ո րոնք հա րուստ են 
ար ևա յին սար քե րի մի ջո ցով 
ստաց վող է լեկտ րաէ ներ գիա
յով։ Չի նաս տա նը մտա դիր է 
մինչև 2030 թ. թո ղար կել ջրած
նա յին վա ռե լան յու թով աշ խա
տող 1 մլն  ավ տո մե քե նա։

Ն ման ծրագ րեր են մշա կում 
Հա րա վա յին Կո րեա յում, Մա
լայ զիա յում, Նոր վե գիա յում և 
ԱՄՆում։ Կա լի ֆոռ նիա նա հան
գում մտա դիր են մինչև 2040 թ. 
շա հա գոր ծու մից հա նել հա նա ծո 
վա ռե լի քով աշ խա տող ավ տո
բուս նե րը։ Եվ րո պա կան հանձ
նա ժո ղո վը վեր ջերս հրա պա
րա կել է ջրած նա յին վա ռե լի քի 
անց ման ռազ մա վա րութ յուն, 
ո րում կոչ է ա նում մինչև 2050 
թ.  ա վե լաց նել ջրած նի օգ տա
գործ մամբ է ներ գիա յի ար տադ
րութ յան ծա վալ նե րը ներ կա յիս 
0,1 ԳՎտից մինչև 5000 ԳՎտ։ 
Ել նե լով վե րը թվար կա ծից՝ 
Goldman Sachsը 2020 թ. հ րա
պա րա կել է կան խա տե սում, 
ըստ ո րի մինչև 2050 թ.  է կո լո
գիա պես մա քուր ջրած նի հա
մաշ խար հա յին շու կան կհաս նի 
12 տրի լիոն դո լա րի։

ԷՆԴՐՅՈՒ ՀԵՍԵԼ 
ԵՎ ՍԱՆ ՅՈՒՊ ԼԻ

10. ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԳԵՆՈՄԻ 
ՍԻՆԹԵԶ

Բջ ջա յին ճար տա րա գի տութ յան 
հա ջորդ մա կար դա կը

Covid19 հա մա ճա րա կի 
սկզբին Չի նաս տա նի գիտ նա
կան նե րը վի րու սի նուկ լեո տի
դա յին հա ջոր դա կա նութ յու նը 
(դրա ստեղծ ման ծրա գի րը) 
ներ բեռ նել էին ծա գում նա բա
նա կան տվյալ նե րի բա զա յում։ 
Հե տո շվեյ ցա րա ցի մի խումբ 
հե տա զո տող ներ սին թե զել էին 
ամ բողջ գե նո մը և ս տեղ ծել էին 
վի րուս, ըստ էութ յան՝ տե լե
պոր տա ցիա յի են թար կե լով այդ 
վի րուսն ի րենց լա բո րա տո րիա՝ 
նախ քան ի րա կան նմուշ նե րի 
ստա ցու մը։ Այս պի սի արա գութ
յու նը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես 
է ամ բող ջա կան գե նո մի տպագ
րու մը նպաս տում բժշկութ յան և  
այլ ո լորտ նե րի ա ռա ջըն թա ցին։

Ամ բող ջա կան գե նո մի սին
թե զը գի տութ յան ա րագ զար
գա ցող ևս մի ո լոր տի՝ սին
թե տիկ կեն սա բա նութ յան 
ուղ ղութ յուն է։ Հե տա զո տող նե
րը ծրագ րա յին ա պա հո վումն 
օգ տա գոր ծում են կա ռու ցե լու 
հա մար ծա գում նա բա նա կան 
հա ջոր դա կա նութ յուն ներ, ո րոնք 
նրանք ստեղ ծում և տե ղադ րում 
են միկ րոօր գա նիզմ նե րում՝ 
վե րած րագ րա վո րե լով դրանք 
անհ րա ժեշտ խնդիր նե րի կա
տար ման, օ րի նակ՝ դե ղո րայ քի 
սին թե զի հա մար։ Մինչև վեր
ջերս գե նո մը են թար կում էին 
միայն անն շան փո փո խութ յուն
նե րի։ Բայց սին թե զի կա տա րե
լա գործ ման տեխ նո լո գիա նե րը 
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և ծ րագ րե րը ծա գում նա բա նա
կան նյու թի ա վե լի խո շոր հատ
ված նե րի տպագր ման և գե նո մի 
ա վե լի էա կան փո փո խութ յուն
նե րի կա տար ման հնա րա վո
րութ յուն են տա լիս։

Սկզ բում ստեղ ծե ցին վի
րուս նե րի փոք րիկ գե նոմ ներ. 
2020 թ.  ա ռա ջին ան գամ սին
թե զե ցին պո լի վի րու սի գե նոմ, 
ո րը բաղ կա ցած էր 7,5 հազ. 
նուկ լեո տիդ նե րից, կամ ծած
կագ րի տա ռե րից։ Ինչ պես և 
կո րո նա վի րու սի դեպ քում, վի
րուս նե րի՝ այդ ձևով սին թեզ
ված գե նոմ ներն օգ նում են հե
տա զո տող նե րին հաս կա նալ, թե 
հա մա պա տաս խան վի րուս ներն 
ինչ պես են տա րած վում և  ա ռա
ջաց նում հի վան դութ յուն ներ։ 
Ո րոշ գե նոմ ներ նա խագծ վում 
են պատ վաս տան յու թեր ար
տադ րե լու և  ի մու նա բու ժութ յան 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար։

Հ նա րա վոր է դար ձել նաև 
մի լիո նա վոր նուկ լեոտիդ նե րից 
բաղ կա ցած (ինչ պես ման րէ նե րի 
և խ մո րի չի դեպ քում) գե նոմ նե
րի գրան ցու մը։ 2019 թ. գիտ նա
կան նե րի մի խումբ գրան ցել է 
Escherihia coliի գե նո մի տար
բե րա կը, ո րը հնա րա վո րութ
յուն է տվել ստեղ ծե լու այն պի
սի ծրագ րեր, ո րոնք կա րող են 
ստի պել ման րէին կա տա րե լու 

այն, ինչ հար կա վոր է գիտ
նա կան նե րին։ Մի ու րիշ խումբ 
ստեղ ծել է գա րեջ րի խմո րի չի 
գե նո մի ա ռաջ նա յին տար բե
րակ, ո րը բաղ կա ցած է գրե թե 
11 մի լիոն տա ռե րից։ Գե նո մի 
նա խագ ծու մը և դ րա սին թե զը 
նման մասշ տաբ նե րով հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս օգ տա
գոր ծե լու միկ րոօր գա նիզմ ները 
որ պես գոր ծա րան ներ ոչ միայն 
դե ղո րայք, այլ նաև ու րիշ շատ 
նյու թեր ար տադ րե լու հա մար։ 
Ճար տա րա գի տութ յան օգ նութ
յամբ կա րե լի է ստեղ ծել միկ
րոօր գա նիզմ ներ քի միա կան 

նյու թե րի, վա ռե լի քի և շի նա րա
րա կան նոր նյու թե րի մշտա կան 
ար տադ րութ յուն կազ մա կեր պե
լու հա մար ոչ սննդա յին կեն սա
զանգ վա ծից և  ան գամ գա զա
նման թա փոն նե րից, ինչ պի սին 
է CO2ը։

Շատ գիտ նա կան ներ ցան
կա նում են ստա նալ ա վե լի խո
շոր՝ բույ սե րի, կեն դա նի նե րի և 
մարդ կանց գե նոմ ներ վե րար
տադ րե լու հնա րա վո րութ յուն։ 
Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա
մար պա հանջ վում են ա վե լի 
մեծ ներդ րում ներ ծրագ րե րի 
մշակ ման հա մար (դրանց մեծ 
մա սը ար հես տա կան բա նա
կա նութ յան օգ տա գործ մամբ) և 
ԴՆԹի առն վազն մի քա նի մի
լիոն նուկ լեո տիդ նե րից կազմ
ված հատ ված նե րի սին թեզ ման 
և հա վաք ման ա վե լի ա րագ և  
է ժան ե ղա նակ ներ։ Բա վա րար 
ֆի նան սա վոր ման դեպ քում 
մի լիո նա վոր նուկ լեո տիդ նե
րից կազմ ված գե նոմ նե րի վե
րար տադ րութ յու նը կա րող է 
ի րա կա նութ յուն դառ նալ մինչև 
ներ կա տաս նամ յա կի վեր ջը։ 
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Ի ԴԵՊ

Հե տա զո տող ներն ու նեն շատ 
գա ղա փար ներ կի րա ռութ յան 
հնա րա վոր բնա գա վառ նե րի 
վե րա բեր յալ, օ րի նակ՝ ախ տա
ծին նե րի նկատ մամբ կա յուն 
բույ սե րի կամ մար դու բջիջ նե
րի վե րին աս տի ճա նի անվ նաս 
ա ճեց ման (կուլ տու րա յի) ստեղ
ծում, ո րը կա յուն է, ա սենք, վի
րու սա յին վա րակ նե րի,  քաղց
կե ղի և ճա ռա գայթ ման հան դեպ 
և կա րող է հիմք դառ նալ բջջա
բու ժութ յան կամ կեն սա տեխ
նո լո գիա կան ար տադ րութ յան 
հա մար։ Ան խու սա փե լիո րեն ի 
հայտ կգա մեր սե փա կան գե
նո մի վե րար տադ րութ յու նը, և 
բ ժիշկ նե րը կկա րո ղա նան բու
ժել բազ մա թիվ, ե թե ոչ բո լոր 
ծա գում նա բա նա կան հի վան
դութ յուն նե րը։

Ի հար կե, կեն սա ճար տա
րա գի տութ յան օգ նութ յամբ 

ամ բող ջա կան գե նո մի ստեղծ
ման կա րո ղութ յու նը կա րող 
է նաև ի չարն օգ տա գործ վել, 
և լրջա գույն ան հանգս տութ
յուն է ա ռա ջաց նում ախ տա
ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րը կամ 
թու նա վոր նյու թեր ար տա թո րող 
դրանց բա ղադ րա մա սե րը զեն
քի վե րա ծե լու հնա րա վո րութ յու
նը։ Գիտ նա կան նե րը և ճար տա
րա գետ նե րը պետք է մշա կեն 
կեն սա բա նա կան անվ տան
գութ յան հա մա լիր զտիչ հա մա
կարգ՝ մի շարք գո յութ յուն ու
նե ցող և նոր տեխ նո լո գիա ներ, 
ո րոնք կա րող են բա ցա հայ տել 
և հետ ևել նոր սպառ նա լիք նե
րի տա րած մանն ի րա կան ժա
մա նա կում։ Հե տա զո տող նե րը 
պետք է գտնեն թես տա վոր
ման այն պի սի ռազ մա վա րութ
յուն ներ, ո րոնք կա րե լի է ա րագ 
կի րա ռել մեծ մասշ տաբ նե րով։ 

Եվ չա փա զանց կար ևոր է, որ 
աշ խար հի բո լոր կա ռա վա րութ
յուն ներն օգ նեն միմ յանց ա վե լի 
շատ, քան այ սօր։

2016 թ. ձ ևա վոր ված Genom 
Projectwrite ըն կե րութ յուն
նե րի հա մա խում բը կա րող է 
օգ նել անվ տան գութ յան այս
պի սի ցան ցի ստեղծ մա նը։ 
Նա խագ ծին մաս նակ ցում են 
հար յու րա վոր գիտ նա կան ներ, 
ճար տա րա գետ ներ և բա րո
յա գի տութ յան մաս նա գետ ներ 
տասն յակ երկր նե րից՝ նրանք 
մշա կում են տեխ նո լո գիա ներ, 
փո խա նա կում են գոր ծո ղութ
յուն նե րի ա մե նա բա րեն պաստ 
տար բե րակ նե րի վե րա բեր յալ 
տե ղե կատ վութ յուն, գոր ծար
կում են փորձ նա կան նա խագ
ծեր և  ու սում նա սի րում բա րո
յա գի տա կան, ի րա վա կան և 
սո ցիա լա կան հետ ևանք նե րը։

Թարգ մա նեց Մ. Սարգս յա նը

* «Наука и жизнь», 2020, N 10.

 

Ճա պո նիան սրըն թա ցո րեն ծե րա նում է։ 1994 թ. 18–26 տա րե
կան ե րի տա սարդ նե րի թի վը 17 մլն  էր, իսկ այժմ այդ ցու ցա նի շը 
11 մլն  է, այն դեպ քում, երբ բնակ չութ յան ընդ հա նուր թի վը 126 մլն  
է։ Պատ ճա ռը կյան քի տևո ղութ յան աճն է և  ե րե խա ներ ու նե նա լու 
ցան կութ յան բա ցա կա յութ յու նը։

 

Չի նա ցի նե րը սպա ռում են 
աշ խար հում ա ճեց վող թե յի 
գրե թե 40 %ը, և պա հան ջարկն 
ա ճում է տա րե կան 10 %ով։ 
Քա նի որ սե փա կան բեր քը չի 
բա վա կա նաց նում, թե յը ներ
մուծ վում է Շ րի Լան կաից, Հնդ
կաս տա նից և Քե նիա յից։

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵÊՆԻԿԱ
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ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ֆիզիկամաթեմատիկական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՌՀ ինժեներաֆիզիկական 
ինստիտուտի ընդհանուր ֆիզիկայի և 
քվանտային նանոկառուցվածքների 
ամբիոնի վարիչ

ՊԱՅԾԱՌ ՄԱՆԹԱՇՅԱՆ

ֆիզիկամաթեմատիկական 
գիտությունների թեկնածու, 
ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ գիտական քարտուղար

ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ֆիզիկամաթեմատիկական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՌՀ ինժեներաֆիզիկական 
ինստիտուտի տնօրեն

ԷԴՈՒԱՐԴ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ֆիզիկամաթեմատիկական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՌՀ գլխավոր 
գիտական խորհրդատու

Թ  վայ նա ցու մը մեզ 
տվել է նոր եզ
րույթ ներ, հաս կա

ցութ յուն ներ ու սահ մա նում ներ: 
 Մենք ար դեն սո վո րել ենք այն
պի սի ար տա հայ տութ յուն նե րի, 
ինչ պի սիք են` ար հես տա կան 

ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՞Չ։ 

ՉԷ, ՉԵՄ ԼՍԵԼ
բա նա կա նութ յու նը, մե քե նա յա
կան ու սու ցու մը և  ի րե րի հա
մա ցան ցը:  Բայց կան տեխ նո
լո գիա ներ, ո րոնք ար տա սո վոր 
են նույ նիսկ մաս նա գետ նե րի 
հա մար. դրան ցից են քվան
տա յին տեխ նո լո գիա նե րը:

Ք վան տա յին տեխ նո լո գիա
նե րը գի տութ յան ա րագ զար
գա ցող ո լորտ նե րից են, ո րոնց 
մեջ մեծ ծա վա լի ներդ րում
ներ են կա տա րում թե՛ մաս նա
վոր ըն կե րութ յուն նե րը (Google, 
IBM, Toshiba) և  թե՛ պե տա կան 

ՆԱՆՈՏԵÊՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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հիմ նադ
ր ա մ  ն ե 

րը: Որ պես 
քվան  տա յ ին 

տեխ նո լո գիա նե րի 
վերջ նարդ յունք դի տարկ վում 
են քվան տա յին հա մա կար
գիչ նե րը, ո րոնք կու նե նա նան 
բարձր արդ յու նա վե տութ յուն և  
ա րա գա գոր ծութ յուն՝ դա սա կան 
հա մա կար գիչ նե րի հա մե մա
տութ յամբ, բե րե լով քվան տա
յին գե րա զան ցութ յան:  Միև նույն 
ժա մա նակ, քվան տա յին տե ղե
կատ վա կան գի տութ յու նը, ո րը 
քվան տա յին տեխ նո լո գիա նե
րի բա ժին նե րից մեկն է, ա րագ 
զար գա ցող գի տութ յուն է և  ու
նի բազ մա թիվ հե տա զո տա կան 
մար տահ րա վեր ներ, որոնք այս 
ո լոր տի խնդիր նե րը դարձ նում 
են ար դիա կան:

Լ րատ վա մի ջոց նե րը շատ 
են գրում փոր ձա րա րա կան 
քվան տա յին հա մա կար գիչ

նե րի ստեղծ ման մա սին: Օ րի
նակ՝ կա նա դա կան DWave 
ըն կե րութ յու նը դեռևս 2017 թ. 
հայ տա րա րեց 15 մի լիոն դո լար 
ար ժո ղութ յամբ ա ռա ջին քվան
տա յին հա մա կարգ չի ստեղծ
ման մա սին։ Այ դու հան դերձ, 
շատ ֆի զի կոս ներ կար ծում են, 
որ քվան տա յին հա մա կար գի չը 
դեռ տե սութ յուն է: Ի՞նչ է այն 
ի րա կա նում:

ՆԱՆՈՏԵÊՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Ես ա մե նա թանկ հա մա կար գիչն եմ աշ խար հում   

 Փի թեր  Շոր

1994 թ. Ն յու  Ջեր սիի (ԱՄՆ) Bell Labsի մա թե մա տի կոս  Փի թեր 
 Շորն ա պա ցու ցեց, որ քվան տա յին հա մա կար գի չը կա րող է ո րոշ 
խնդիր ներ լու ծել շատ ա վե լի ա րագ, քան դա սա կան հա մա կար գի
չը:  Սա կայն կա րե լի՞ է արդ յոք քվան տա յին հա մա կար գիչ ստեղ ծել: 
 Թե րա հա վատ նե րը պնդում էին, որ քվան տա յին վի ճակ նե րը չա
փա զանց փխրուն են, և  մի ջա վայ րը քվան տա յին հա մա կարգ չում 
ան խու սա փե լիո րեն կխառ նի տե ղե կույ թը՝ դարձ նե լով այն ամ բող
ջո վին ոչ քվան տա յին:
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 Մեկ տա րի անց  Շո րը պա
տաս խա նեց այդ հար ցին: 
 Դա սա կան սխե մա նե րը չա փում 
էին ա ռան ձին բի թեր՝ ստու գե
լու սխալ նե րը, բայց այս մո տե
ցու մը չէր աշ խա տի քվան տա
յին բի թե րի կամ «քյու բի թե րի» 
հա մար, քա նի որ ցան կա ցած 
չա փում կկոր ծա ներ քվան տա
յին վի ճա կը և, հետ ևա բար, 
հաշ վար կը:  Շո րը գտավ մի մի
ջոց՝ ո րո շե լու, թե արդ յոք սխա՞լ 
է տե ղի ու նե ցել՝ ա ռանց բուն 
քյու բի թի վի ճա կը չա փե լու: 
 Շո րի կո դը նշա նա վո րեց քվան
տա յին սխա լի ուղղ ման ո լոր տի 
սկիզ բը:

Այ սօր ար դեն քվան տա
յին սխա լի ուղղ ման ո լոր տը 
բուռն զար գա ցում է ապ րում: 
 Ֆի զի կոս նե րի մե ծա մաս նութ
յունն այն հա մա րում է գեր
հզոր քվան տա յին հա մա կար
գիչ ստեղ ծե լու միակ մի ջո ցը: 
«Ա ռանց սխալ նե րի ուղղ ման 

մենք չենք կա րող քվան տա յին 
հա մա կար գիչ նե րը մասշ տա
բա վո րել այն պես, որ դրանք 
կա րո ղա նան լու ծել իս կա պես 
բարդ խնդիր ներ»,–  ա սում է 
 Կա լի ֆոռ նիա յի տեխ նո լո գիա
կան ինս տի տու տի ֆի զի կոս 
 Ջոն Պ րես քի լը:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ինչ
պես և ք վան տա յին հաշ վար կի 
դեպ քում, մի բան է սխալ նե րը 
շտկող կոդ մշա կե լը, միան գա
մայն այլ բան՝ այն աշ խա տող 
մե քե նա յում կի րա ռե լը, ուս տի 
այս ուղ ղութ յամբ կա տար վում 
են բազ մա թիվ հե տա զո տութ
յուն ներ, ո րոնց նպա տակն է 
լու ծել վե րը նշված խնդիր նե
րը:  Հետ ևա բար՝ քվան տա յին 
տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռութ
յուն նե րի հա մար քվան տա
յին բա ղադ րիչ նե րի ու սում նա
սի րութ յու նը շա րու նա կում է 
մնալ ար դիա կան:  Դա սա կան 
տե ղե կատ վութ յան տե սութ յան 

հիմ նա կան սուբ յեկ տը բիթն 
է, ո րը կա րող է ըն դու նել եր
կու ար ժեք նե րից որ ևէ մե կը՝ 0 
կամ 1։ Դ րա քվան տա յին նմա
նա կը՝ քվան տա յին բի թը կամ 
քյու բի թը, երկ չափ քվան տա
յին հա մա կարգ է, ո րի հիմ նա
կան վի ճակ նե րը |0ñն և |1ñն  
են։  Ֆո տոն ներն ի րենց պա հում 
են որ պես թռչող քյու բիթ ներ, 
ո րոնք ու նակ են լույ սի ա րա
գութ յամբ հաղ թա հա րե լու մեծ 
հե ռա վո րութ յուն ներ և գ րե թե 
չեն են թարկ վում ա պա կո հե րեն
տաց ման: Դրանք քվան տա յին 
հա ղոր դակ ցութ յան ա ռանց քա
յին բա ղադ րիչն են. վեր ջինս 
դի տարկ վում է որ պես մի հա
մա կարգ՝ բաղ կա ցած քվան տա
յին կա պու ղի նե րից, ո րոնց մի
ջո ցով ֆո տոն նե րը փո խան ցում 
են քվան տա յին տե ղե կույ թը, և 
ք վան տա յին հան գույց նե րից, 
ո րոնք բաղ կա ցած են պինդ
մարմ նա յին կամ ա տո մա կան 
հա մա կար գե րից:  Վեր ջին ներս 
մշա կում կամ փո խան ցում են 
այդ տե ղե կույ թը:

Ք վան տա յին տե ղե կատ
վութ յան ո լոր տում հե տա զո
տութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման 
ա ռաջ նա յին աղբ յու րը լայ նա
ծա վալ, կի րա ռա կան, հու սա լի 
և  արդ յու նա վետ քվան տա յին 
բա ղադ րիչ ներն են, ինչ պի սիք 
են, օ րի նակ՝ արդ յու նա վետ և 
 հու սա լիո րեն ստեղծ ված ինչ
պես միա ֆո տոն, այն պես էլ՝ 
խճճված ֆո տոն նե րի զույ գե րի 
աղբ յուր նե րը: Այ դու հան դերձ, 
քա նի որ քվան տա յին գոր ծըն
թաց նե րը պա տա հա կան բնույթ 
ու նեն, նման աղբ յուր նե րի 
ստեղ ծումն ա մեն քայ լա փո խի 
հան դի պում է մար տա հրա վեր
նե րի:  Սա մեկն է այն պատ ճառ
նե րից, թե ին չու են միա ֆո տոն 
և խճճ ված ֆո տո նա յին զույ գե

Ա ռա ջին քվան տա յին հա մա կար գի չը, ո րը պա րու նա կում է 100 քյու բիթ
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րի աղբ յուր նե րը վեր ջին տա րի
նե րին ար ժա նա նում ա ռանձ նա
հա տուկ ու շադ րութ յան:

Սկզբ նա կան շրջա նում 
քվան  տա յին օպ տի կա կան երե
վույթ ներն ու սում նա սիր վում 
էին ա տո մա կան գա զե րում, 
սա կայն հե տա գա յում, հատ
կա պես վեր ջին տաս նամ յակ նե
րին, հսկա յա կան աշ խա տանք է 
կա տար վել կի սա հա ղորդ չա յին 
նա նո կա ռուց վածք նե րի՝ կի
սա հա ղորդ չա յին քվան տա յին 
փո սե րի և, հատ կա պես, կի սա
հա ղորդ չա յին քվան տա յին կե
տե րի (ՔԿ) ո լոր տում։ Նշ ված 
օբ յեկտ ներն ու նեն կա ռա վա
րե լի է ներ գիա կան սպեկտր
ներ, արդ յու նա րար զանգ ված
ներ, երկբ ևե ռա յին (դիպոլային) 
մատ րի ցա յին տար րեր, և 
 կի րառ վում են ու ժե ղաց ված 
օպ տի կա կան ար ձա գան քով ին
տեգր ված նա նո կա ռուց վածք նե
րում, ո րոնք ար դեն դար ձել են 
պինդ մարմ նա յին քվան տա յին 
օպ տի կա յի հիմ նա կան բա ղադ
րիչ նե րից մե կը։ Ա վե լին, բո լոր 
թվարկ ված ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րը ՔԿե րը դարձ նում են 
միա ֆո տոն աղբ յուր նե րի գե
րա զանց թեկ նա ծու ներ։ ՔԿե րի 
վրա հիմն ված ժա մա նա կա կից 
միա ֆո տոն աղբ յուր ներն ի րենց 
պա րա մետ րե րով մո տե նում են 
ի դեա լա կա նին և  վեր ջին նե րի 
հա մար նոր հնա րա վո րութ յուն
ներ են բա ցում:

Ինչ պես և  ա տո մի դեպ
քում, ՔԿե րում էք սի տոն նե
րի1 ե ռա չափ սահ մա նա փա
կու մը հան գեց նում է ընդ հատ 
մա կար դակ նե րից բաղ կա ցած 
է ներ գիա կան սպեկտ րի ա ռա
ջաց ման: Եր կու է լեկտ րո նով և  
եր կու խո ռո չով (բիէք սի տոն) 

1 Էքսիտոն՝ էլեկտրոնից և խոռոչից 
բաղկացած բաղադրյալ մասնիկ

ՔԿի գրգռու մը հան գեց նում 
է ֆո տոն նե րի զույ գի ճա ռա
գայթ ման:  Պայ մա նա վոր ված 
նրա նով, որ տրոհ ման մեջ մի
ջանկ յալ էք սի տո նա յին վի ճա կի 
նուրբ կա ռուց ված քի ճեղ քու մը 
վե րա նում է, ֆո տոն նե րի զույ գը 
ճա ռա գայթ վում է խճճված բևե
ռաց ման վի ճա կում։ Խճճված 
ֆո տոն նե րը խթա նում են հե ռա
հար քվան տա յին հա ղոր դակ
ցութ յան կի րա ռու մը` օգ տա գոր
ծե լով քվան տա յին կրկնիչ ներ և 
ն վա զեց նե լով գծա յին օպ տի կա
կան քվան տա յին հաշ վարկ նե րի 
հա մար անհ րա ժեշտ պա շար նե
րը: ՔԿե րը կա րող են հան դես 
գալ որ պես խճճված ֆո տո նա
յին զույ գե րի օգ տա կար կա ռա
վա րե լի աղբ յուր՝ հաղ թա հա
րե լով պա րա մետ րի նվազ ման 
հիմ նա կան թե րութ յու նը, միա
ժա մա նակ կի սա հա ղորդ չա
յին ար տադ րութ յան հա մար 
ա պա հո վե լով փոքր չա փեր, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա
լիս վեր ջին նե րիս ին տեգր վե լու 
բարդ կա ռուց ված քով պինդ
մարմ նա յին սար քե րում:

 Միա ֆո տոն և խճճ ված ֆո
տո նա յին զույ գե րի աղբ յուր նե րը 
քվան տա յին հա ղոր դակ ցութ յան 
ո լոր տում զար գաց ման հաս նե
լու հիմքն են՝ սկսած քվան տա
յին ծած կագ րութ յու նից մինչև 
այն պի սի ա ռանձ նա հա տուկ 
ուղ ղութ յուն ներ, ո րոն ցից է 
քվան տա յին տե լե պոր տա ցիան2: 
 Վեր ջերս ո րոշ նյու թեր ի րենց 
դրսևո րել են որ պես միա ֆո
տոն աղբ յուր նե րի ստեղծ ման 
լավ թեկ նա ծու ներ։ Դ րանց 
թվում են` գա լիու մի նիտ րի դի 
(GaN) տե ղա յին ղե կա վար մամբ 

2 Տելեպորտացիա՝ նյութի կամ 
էներգիայի ենթադրական փոխան
ցում մի կետից մյուսը՝ առանց հա տե
լու դրանց միջև ձևավորված ֆիզի
կական տարածությունը։

քվան տա յին կե տե րը, սի լի ցիու
մի կար բի դում (SiC) և  ցին կի օք
սի դում (ZnO) ա րատ նե րը: ZnOն 
 լայ նո րեն օգ տա գործ վել է նաև 
քվան տա յին օպ տի կա յի և  ին
տեգր ված նա նո ֆո տո նի կա յի մի 
շարք կար ևոր փոր ձե րում:

 Վե րը նշված խնդիր նե րով 
սկսել են զբաղ վել նաև ՀՀ 
հաս տա տութ յուն նե րի տար
բեր գի տա կան խմբեր, մաս
նա վո րա պես՝  Հայռու սա կան 
հա մալ սա րա նի (ՀՌՀ) ին ժե նե
րա ֆի զի կա կան ինս տի տու տի 
Ընդ հա նուր ֆի զի կա յի և ք վան
տա յին նա նո կա ռուց վածք նե րի 
ամ բիո նում գոր ծող գի տա կան 
խում բը: Նշ ված ուղ ղութ յամբ 
խում բը մշա կում է ե րեք գի տա
կան նա խագ ծեր՝ եր կու ազ գա յին 
և  մեկ մի ջազ գա յին ծրագ րեր:

Այս տար վա հուն վարի 
15ին ՀՌՀում մեկ նար կեց 
« Հայռու սա կան հա մալ սա րա նի 
գի տա կան գե րա զան ցութ յան 
և  նո րա րա րա կան կա րո ղութ
յուն նե րի ու ժե ղա ցու մը նա նո
նյու թե րի ո լոր տում քվան տա յին 
տե ղե կատ վութ յան և ք վան
տա յին օպ տի կա յի հա մար» 
(Twinning towards the Russian
Armenian University’s scientific 
excellence and innovation capacity 
in nanomaterials for quantum 
information and quantum optics, 
հա պա վու մը՝ NanoQIQO) ծրա գի
րը, ո րը Եվ րո պա կան  Միութ յան 
(ԵՄ)  Հո րի զոն2020 հե տա զո
տութ յուն նե րի և  նո րա րա րութ յան 
8րդ շր ջա նա կա յին ծրագ րի՝ 
Twinning հա մա գոր ծակ ցա յին 
նա խագ ծե րի մրցույ թի հաղ թող 
է: NanoQIQO ծրագ րի հիմ նա
կան նպա տակն է բարձ րաց նել 
ՀՌՀ հե տա զո տա կան   գե րա
զան ցութ յու նը, մի ջազ գա յին տե
սա նե լիութ յու նը և ք վան տա յին 
տե ղե կատ վութ յան և ք վան տա
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յին օպ տի կա յի ո լոր տում բա ցել 
հե տա զո տա կան   հա մա գոր ծակ
ցութ յան նոր հե ռան կար ներ:

 Հո րի զոն2020ը հե տա զո
տութ յուն նե րի և  նո րա րա րութ
յան ԵՄ խո շո րա գույն ծրա գիրն 
է` շուրջ  80 մի լիարդ եվ րո բյու
ջեով, նա խա տես ված 7 տար
վա հա մար (2014–2020 թթ.): 
 Հո րի զոն2020ը ԵՄ նո րա րա
րութ յան ռազ մա վա րութ յունն  
ի րա կա նաց նող ֆի նան սա վոր
ման գոր ծիք է:  Հո րի զոն2020ը 
ուղղ ված է նաև գի տութ յան 
ո լոր տում ԵՄ մի ջազ գա յին հա
մա գոր ծակ ցութ յան խթան մա նը: 
2016 թ. նո յեմ բե րին  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յունը միա ցավ 
 Հո րի զոն2020ին, ո րը հնա րա
վո րութ յուն տվեց   Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան գիտ նա կան
նե րին և  գի տա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու 

 Հո րի զոն2020ի բո լոր մրցույթ
նե րին՝ ԵՄ ան դամ երկր նե րի 
հետ հա վա սար պայ ման նե րով: 
Ն շենք, որ  Հո րի զոն2020ի շա
րու նա կութ յունն է նոր « Հո րի զոն 
Եվ րո պա» հե տա զո տութ յուն
նե րի և  նո րա րա րութ յուն նե րի 
9րդ շրջա  նա կա յին ծրա գի րը, 
ո րի բյու ջեն շուրջ 95,5 մի լիարդ 
եվ րո է:

 Հայ կա կան կող մից բա ցի, 
ծրագ րում ընդգրկ ված են եր կու 
եվ րո պա կան բու հեր՝  Պատ րա սի 
հա մալ սա րա նը ( Հու նաս տան) 
և  Համ բուր գի հա մալ սա րա նը 
( Գեր մա նիա): Ն շենք, որ ծրագ
րի հա մա կար գո ղը հայ կա կան 
կողմն է:  Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
եվ րո պա կան գոր ծըն կեր նե րի 
հետ ՀՌՀին հնա րա վո րութ յուն 
կտա բարձ րաց նե լու իր գի տա
կան գե րա զան ցութ յունն ու նո
րա րա րա կան կա րո ղութ յուն նե րը 
և  մաս դառ նա լու եվ րո պա կան 
գի տա կան հան րութ յան:  Դա 
կկա տար վի ինչ պես գի տա կան 
աշ խա տանք նե րի և  հոդ ված նե րի 
քա նա կի ու ո րա կի բարձ րաց

մամբ, այն պես էլ ԵՄից ֆի նան
սա վոր վող ծրագ րե րին մաս նակ
ցութ յամբ:

Ն շենք ծրագ րում ընդգրկ
ված գոր ծըն կերգիտ նա կան
նե րի ա նուն նե րը. ծրագ րի 
հա մա կար գո ղը և 5րդ  աշ խա
տան քա յին փա թե թի ղե կա վարն 
է ֆ.մ.գ.թ., դո ցենտ  Դա վիթ 
 Հայ րա պետ յա նը՝ ՀՌՀից, 1ին 
աշ խա տան քա յին փա թե թի ղե
կա վա րը՝ պրո ֆե սոր  Գաբ րիել 
 Բես տե րը՝  Համ բուր գի հա մալ
սա րա նից, 2րդ  աշ խա տան քա
յին փա թե թի ղե կա վա րը՝ պրո
ֆե սոր  Սո տի րիոս  Բաս կու տա սը՝ 
 Պատ րա սի հա մալ սա րա նից, 
3րդ  աշ խա տան քա յին փա թե թի 
ղե կա վա րը՝ ֆ.մ.գ.թ.  Պայ ծառ 
 Ման թաշ յա նը՝ ՀՌՀից և 4րդ  
աշ խա տան քա յին փա թե թի ղե
կա վարն է ֆ.մ.գ.դ., պրո ֆե
սոր  Հայկ  Սարգս յա նը՝ ՀՌՀից: 
Ծ րագ րի աշ խա տանք նե րում 
ՀՌՀից ընդգրկ ված է նաև 
ֆ.մ.գ.դ., պրո ֆե սոր, ա կա դե մի
կոս Է դո ւարդ  Ղա զար յա նը, ով 
ղե կա վա րում է ե րի տա սարդ նե րի 
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վե րա պատ րաստ ման և  նոր ու
սում նա կան ձեռ նարկ նե րի պատ
րաստ ման աշ խա տանք նե րը:

Ինչ պես նշե ցինք, ծրագ րի 
մեկ նար կը տրվել է այս տար վա 
հուն վա րի 15ին, առ ցանց ե ղա
նա կով:  Հան դիպ մա նը մաս նակ
ցել են շուրջ 20 ներ կա յա ցու ցիչ, 
նե րառ յալ նա խագ ծի գոր ծըն կեր
նե րը, խորհր դատ վա կան խորհր
դի ան դամ նե րը և Եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վից նա խագ ծին 
կցված ե րեք պատ վի րակ նե րը։ 
 Հան դի պու մը սկսվել է ՀՌՀ ռեկ
տոր, պրոֆ. Ար մեն  Դար բին յա նի 
և ՀՀ Գի տութ յան կո մի տեի 
նա խա գահ, ք.գ.թ.  Սար գիս 
 Հա յոց յա նի ող ջույ նի խոս քով: 
 Գոր ծըն կեր նե րը, ամ փո փե լով 
հան դի պու մը, NanoQIQOի արդ
յու նա վետ ըն թացքն ա պա հո վե լու 
հա մար քննար կել են հե տա գա 
գի տա կան պլան նե րը։

 Վեր ջում նշենք, որ 2019 թ. 
 սեպ տեմ բե րի 20ին Financial 
Timesը հայտ նել է, որ «Googleը 
պնդում է, որ քվան տա յին գե
րա կա յութ յուն է ձեռք բե րել 54 
քյու բի թից բաղ կա ցած զանգ վա

ծում, ո րոն ցից 53ը ֆունկ ցիո նալ 
էին և  հաշ վարկ ներ կա տա րե լու 
հա մար օգ տա գոր ծել են 200 
վայրկ յան:  Նույն հաշ վարկ նե րի 
հա մար մի ջին գեր հա մա կարգ չին 
անհ րա ժեշտ կլի ներ մոտ 10000 
տա րի»: Ա վե լի ուշ՝ հոկ տեմ բե րի 
23ին, պաշ տո նա պես հայ տա
րար վեց քվան տա յին գե րա զան

ցութ յան ձեռք բեր ման մա սին:
Եվ այս պես, քվան տա յին 

հա մա կար գի չը, դան դաղ, բայց 
հաս տա տուն քայ լե րով հար թում 
է իր ճա նա պար հը և  սա րե րի 
հետ ևում չէ այն օ րը, երբ այն 
կդառ նա սո վո րա կան եր ևույթ և 
 տեղ կգտնի մեր առօրյայում։

ՆԱՆՈՏԵÊՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

  ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |   ¹4. 2021 33



Ի ԴԵՊ

Մեծ Բ րի տա նիա յի Էք սե տե
րի հա մալ սա րա նի գիտ նա կան 
Թիմ Լեն թո նի ղե կա վա րութ
յամբ գոր ծող կլի մա յա բան նե
րի խմբի կար ծի քով, կլի մա յի 
այժմ յան փո փո խութ յուն նե րը, 
ո րոնք ա ռա ջա ցել են հիմ նա
կա նում մար դու գոր ծու նեութ
յան արդ յուն քում , հնա րա վոր է, 
ար դեն հա տել են այն սահ մա
նա գի ծը, մինչև ո րը հա մընդ հա
նուր շտապ մի ջոց նե րը կա րող 
էին փրկել Եր կի րը կլի մա յա
կան ա ղե տից: Հե ղի նա կա վոր 
«Nature» հան դե սում հրա պա
րակ ված հոդ վա ծում Լեն թո նը 
և  իր գոր ծըն կեր նե րը Գեր մա
նիա յից, Դա նիա յից, Շ վե դիա յից 
և Ավստ րա լիա յից գրում են, որ 
կլի մա յա կան փո փո խութ յուն
ներն ար դեն կա րող են մտնել 
ա րա գո րեն ա ճող (էքս պո նեն
ցիալ) փոխ ներ գոր ծութ յան մեջ, 
ո րը կհան գեց նի ա ղե տի: Այս
պես, ե թե Արկ տի կա յի սա ռույց
նե րը հալ վեն (իսկ այդ գոր ծըն
թա ցը սկսվել է), Գոլֆստ րի մը 
և  այլ օվ կիա նո սա յին հո սանք
ներ կդան դա ղեն, ա պա կանգ 
կառ նեն: Հա վեր ժա կան սա ռա
ծութ յան հալ քը Ռու սաս տա նում 
մթնո լորտ կար տա նե տի 100 գի
գա տոն նա CO2: Հ յու սի սա յին ան
տառ նե րում կսկսվեն հրդեհ ներ, 
ո րի պատ ճա ռով CO2ի քա նա
կը կա վե լա նա, իսկ այդ գա զին 
բնո րոշ է ջեր մո ցա յին եր ևույ թը: 
Ա մա զո նի ան տառ նե րի հա տու

մը կոչն չաց նի այդ «պա հո ցը», 
ո րը կա րող էր կլա նել ած խա
թթու գա զը: Ի րա դար ձութ յուն
նե րի այս պի սի շղթան ինք նին 
բազ միցս նկա րագր վել է գի
տա կան աշ խա տութ յուն նե րում, 
բայց մինչև այ սօր հա մար վում 
էր, որ կլի մա յի ան դառ նա լի փո
փո խութ յուն նե րը կսկսվեն այն 
բա նից հե տո, երբ տա քա ցու մը 
գե րա զան ցի 5 0C: Այ նինչ մին
չարդ յու նա բե րա կան դա րաշր
ջա նի հա մե մատ այժմ տա քա
ցու մը կազ մում է ըն դա մե նը 
1 0C, և կա կար ծիք, որ մինչև 
2100 թ. այդ ցու ցա նի շը կհաս
նի 34 0C: Սա կայն Լեն թո նի և 
ն րա հա մա հե ղի նակ նե րի կար
ծի քով, ան դառ նա լիութ յան շե մը 
կազ մում է շուրջ 2 0C, և մենք 
ա րա գո րեն շարժ վում ենք դե պի 
այդ տվյա լը:

Ն ման ար տա հայ տութ
յուն ներն ա մեն ևին ե զա կի 
չեն, գրում է ֆրան սիա կան 
«Philosophie Magazine» հան
դե սը՝ քննար կե լով Լեն թո
նի և ն րա հա մա հե ղի նակ նե
րի հոդ վա ծը: Ե թե հա վա քենք 
տե ղե կատ վութ յունն այն պի սի 
երևույթ նե րի մա սին, ինչ պի
սիք են տե սա կ նե րի ան հե տա
ցու մը, օ դի, օվ կիա նո նոս նե րի, 
հո ղի աղ տո տու մը, քաղց րա համ 
ջրե րի պա շար նե րի կրճա տու մը, 
ա պա ա պա գան ներ կա յա նում է 
սև գույ նով: Բայց ժա մա նա կա
կից գի տութ յու նը բա ժան ված 
է միմ յանց հետ քիչ առնչ վող 
ո լորտ նե րի, ո րը խան գա րում է 

հա մադ րել ընդ հա նուր պատ
կե րը: Այդ հա մադ րու մը փոր ձել 
են կա տա րել եր կու ֆրան սիա ցի 
հե ղի նակ ներ` կեն սա բա նութ
յան դոկ տոր և գ յու ղատն տես 
Պաբ լո Սեր վի նը և սո ցիոբ նա
պահ պա նա կան հա մա կար գե
րի կա յու նութ յան մաս նա գետ 
Ռա ֆա յել Ս թե վի նը: Եվ «Ինչ
պես ա մեն բան կա րող է խոր
տակ վել» գրքում նրանց նկա
րա  գրած պատ կե րը մռայլ է: 
Ն րանք ա ռա ջար կել են ստեղ ծել 
նոր գի տութ յուն` կո լապ սա բա
նութ յուն, ո րը կամ փո փի է կո
հա մա կար գե րի ժա մա նա կա կից 
զար գաց ման վե րա բեր յալ առ
կա բո լոր տվյալ նե րը` կան խա
տե սե լու հա մար գա լիք ա ղետ
նե րը և մ շա կե լու մարդ կութ յան 
հնա րա վոր պա տաս խան ներն 
այդ ար հա վիրք նե րին:

Կո լապ սա բա նութ յու նը նե
րա ռում է տնտե սա գի տութ յան, 
բնա պահ պա նութ յան, սո ցիո
լո գիա յի, ժո ղովր դագ րութ յան, 
ճար տա րա գի տութ յան, քա
ղա քա կա նութ յան և գի տե լի քի 
այլ ո լորտ նե րի տար րեր: Նոր 
գի տութ յա նը նվիր ված աշ խա
տութ յուն նե րում հա ճա խա կի 
կի րառ վում է «ջեր մաարդ յու նա
բե րա կան քա ղա քակր թութ յուն» 
եզ րույ թը, այ սինքն՝ վա ռե լի քի 
մեծ քա նա կութ յան, հիմ նա կա
նում նավ թի և գա զի այր ման 
վրա հիմն ված կեն սա կերպ: 
Մենք հա ճա խա կի չենք գի տակ
ցում, որ գյու ղատն տե սա կան 
արդ յու նա բե րութ յու նը հիմն ված * «Наука и жизнь», 2020, N 10.

ԿՈԼԱՊՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. 
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է նավ թի վրա: Այն այր վում է ոչ 
միայն տրակ տոր նե րի, կոմ բայն
նե րի և  այլ գյուղ մե քե նա նե րի 
շար ժիչ նե րում, այլև վե րամ շա
կե լու հա մար բեր քը գոր ծա րան
ներ հասց նող բեռ նա տար նե րում, 
այդ նույն նավթն աշ խա տաց նում 
է տեխ նի կան, ո րը վա ճա ռա կե
տեր է հասց նում պատ րաս տի 
և փա թե թա վոր ված ապ րան
քը: Նավթ են այ րում նա վե րը և  
ինք նա թիռ նե րը, ո րոնք տե ղա փո
խում են ար ևա դար ձա յին մրգեր 
և սնն դա յին այլ տա րաշ խար հիկ 
տե սակ ներ հե ռա վոր երկր նե րից: 
Այ նու հետև ավ տո մե քե նա նե
րով վա ճա ռա կե տեր են ժա մա
նում գնորդ ներ, հե տո նրանք 
գնում նե րը հասց նում են տուն և 
ս նունդ են պատ րաս տում գա զ
օ ջախ նե րի վրա: Կամ օգ տա գոր
ծում են է լեկտ րա կա նութ յուն, ո րը 
նույն պես ստաց վում է չվե րա
կանգն վող հա նա ծո պա շար նե
րի այր ման արդ յուն քում:

Որ քա՞ն ժա մա նակ սա կա րող 
է շա րու նակ վել։ Է ներ գե տի կա յի 
մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յան 
տվյալ նե րով, նավ թի արդ յու
նա հան ման բարձ րա կե տը ե ղել 
է 2006 թ.: Այդ ժա մա նակ վա նից 

արդ յու նա հա նու մը գրե թե չի 
ա ճում։ Ած խած նա յին վա ռե լի
քը փոր ձում են արդ յու նա հա նել 
ոչ ա վան դա կան ե ղա նակ նե
րով՝ վառ վող թեր թա քա րե րից 
և բի տու մա յին ա վա զից, բայց 
դա ա վե լի թանկ է նստում։ Ե թե 
1900 թ. մեկ բա րել նավթ արդ
յու նա հա նե լու հա մար ծախ սում 
էին է ներ գիա յի պայ մա նա կան 
մեկ միա վոր, իսկ նավ թը այ րե
լու արդ յուն քում ստա նում էին 
100 միա վոր, ա պա այժմ է ներ
գե տիկ ծախ սե րի մեկ միա վո րի 
դի մաց ստա նում են ըն դա մե նը 
10–20 միա վոր օգ տա կար է ներ
գիա։ Ճիշտ է, Արկ տի կա յի սա
ռույց նե րի հալ քը կբա ցա հայ տի 
հա նա ծո վա ռե լի քի նոր պա շար
ներ։  Բայց ե թե մենք դրանք էլ 
այ րենք, ա պա Երկ րի մի ջին ջեր
մաս տի ճա նը կա վե լա նա 10 0C
ով, ո րը խիստ կկրճա տի մար դու 
հար մա րա վետ բնա կութ յան գո
տին։ Էլ չխո սենք այն մա սին, որ 
ան գամ օվ կիա նո սից հե ռու քա
ղաք նե րը կհայտն վեն ջրի տակ։

Ին չո՞ւ ենք մենք հայտն վել 
այս պի սի ճգնա ժա մա յին ի րա
վի ճա կում։ Ո րով հետև ցան կա
նում էինք, որ տնտե սութ յունն 

ան սահ ման ա ճի սահ մա նա փակ 
պա շար ներ ու նե ցող աշ խար հում, 
և դ րան զու գա հեռ ա ճի նաև մեր 
բա րե կե ցութ յու նը։ Սա կայն կան 
նո րութ յուն ներ, ո րոնք հիմք են 
ծա ռա յում լա վա տե սութ յան հա
մար։ Ինչ պես 2020 թ. փետր վա
րին հայտ նել է է ներ գե տի կա յի 
մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յու նը, 
2019 թ.  ըն թաց քում CO2ի ար տա
նե տում նե րը՝ կապ ված հա նա ծո 
վա ռե լի քի այր ման հետ, 2018 թ. 
հա մե մատ չեն ա ճել։ Ին չի՞ հետ 
է սա կապ ված։ Մա սամբ՝ ջէ կե
րի ա ճող արդ յու նա վե տութ յան, 
մա սամբ՝ այն փաս տի հետ, որ 
Եվ րո պա յում և Ա մե րի կա յում 
ձմե ռը սո վո րա կա նից տաք էր, 
բա ցի այդ, խո շո րա գույն երկր
նե րի տնտե սութ յան ա ճը դան
դա ղել էր։ Իսկ կո լապ սա բան
նե րի մռայլ կան խա տե սում նե րը 
հի շեց նում են XIX դ. կե սե րին 
կա տար ված հաշ վարկ նե րը, հա
մա ձայն ո րոնց՝ երթ ևե կութ յան 
հե տա գա ա ճի դեպ քում 1950 թ. 
Լոն դո նի փո ղոց նե րը պետք է 
պատ ված լի նեն ձիու գո մաղ բի 
կույ տե րով, ո րոնց բարձ րութ յու
նը հաս նում էր մինչև շեն քե րի 
ա ռա ջին հար կի պա տու հան նե րը։
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 ԳԱ ՅԱ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր,  
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա
նի կեն սա քի միա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր
Գի տա կան   հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝
ճար պա կալ ման մո լե կու լա յինկեն սա քի միա
կան մե խա նիզմ ներ, ցա վի և ճար պա կալ ման 
գոր ծըն թաց նե րի նեյ րո կար գա վո րիչ ներ

ՄԻ ԽԱ ՅԻԼ Ա ՂԱ ՋԱ ՆՈՎ

Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, գի տութ յան  վաս տա կա վոր գոր ծիչ,   
ԵՊԲՀ Կեն սա քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ
Գի տա կան   հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝
Օք սի դա տիվ սթրես և հա կաօք սի դիչ հա մա
կարգ, նյար դա կազ մա փո խիչ հի վան դութ յուն ներ

ՀԱՍ ՄԻԿ ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՅԱՆ

ԵՊԲՀ Կեն սա քի միա յի ամ բիո նի դա սա խոս
Գի տա կան   հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝
Ճար պա կալ ման մե խա նիզմ ներ

Կա նա ցի կեր պարի 
գե ղեց կութ յան մա
սին պատ կե րա

ցում նե րը փոխ վել են դա րե
րի ըն թաց քում։ Միջ նա դա րում 
գի րութ յու նը դիտ վում էր որ
պես բա րե կե ցութ յան նշան և 
հան դի պում էր վեր նա խավի 
շատ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մոտ: Հատ կա պես տպա վո րիչ 
են Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի 
նկա րիչ նե րի կտավ նե րի փար
թամ կա նայք։

ԲԱ ՐԵ ԿԱԶ ՄՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՃԱՐ ՊԱ ԿԱԼ ՄԱՆ 

ԿԵՆ ՍԱ ՔԻ ՄԻԱ ԿԱՆ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

Ք սա նե րորդ դա րը դի նա մի  կա
յի,  է ման սի պա ցիա յի դա րաշր ջան 
էր։ Հենց այդ ժամա  նակ ի հայտ 
ե կավ նուրբ կազմ  ված քի պաշ
տա մուն քը։ 50ա կան նե րի կա
նա ցի գե ղեց կութ յան չա փա նի շը 
«ա վա զի ժա մա ցույցն» էր՝ բա
րակ գոտ կա տե ղով, հստակ ար
տա հայտ ված կրծքով և կոն քե րով 
կեր պա րը, ո րին հա մա պա տաս
խա նում էին 50ա կան նե րի սեքս
խորհր դա նիշ ներ Մե րի լին Մոն րոն, 
Սո ֆի Լո րե նը, Բ րի ջիթ Բար դոն։

Սա կայն այ սօր քչերն են հա

ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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մա պա տաս խա նում այդ չա
փա նիշ նե րին: Ն ման փո փո
խութ յուն նե րի հիմ քում ա ռա ջին 
հեր թին հոր մո նալ փո փո խու
թյուն ներն են, ո րոնք ո րոշ չա
փով ըն կած են կա նանց` տղա
մարդ կանց հետ ֆի զի կա կան 
և հոգ ևոր հա վա սա րութ յան 
հաս նե լու ցան կութ յան հիմ քում: 
Մաս նա վո րա պես, կար ևոր է 
կտղու ցած նի (էստ րո գե նի) քա
նա կը, ո րը պա տաս խա նա տու 
է ճար պի վե րա բախշ ման, ոսկ
րե րի վի ճա կի, կրծքի և կոն քի 
ձևա վոր ման հա մար: Ժա մա
նա կա կից կա նայք տե ղա շարժ
վում են մե քե նա նե րով, վա րում 

են նստակ յաց կեն սա կերպ, քիչ 
են քնում, ո րը բա ցա սա բար է 
անդ րա դառ նում նրանց կազմ
ված քի վրա: 

Այս բո լոր փո փո խութ յուն նե
րը բրի տա նա ցի գիտ նա կան նե
րին հնա րա վո րութ յուն են տվել 
վե րա նա յե լու կա նա ցի կեր պա
րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
և լ րաց նե լու այն նոր,բա վա կան 
զվար ճա լի տե սակ նե րով, ո րոնք 
շատ վառ և ցայ տուն կեր պով 
ար տա ցո լում են կա նանց կեր
պա րի փո փո խութ յուն նե րը: 
Կանգ առ նենք նման «դա սա
կարգ ման» ո րոշ տե սակ նե րի 
վրա:

Մ. Մոն րո

Ն կար 1. Կա նա ցի «բան ջա րե ղե նա յին» կազմ վածք նե րը

Բրոկկոլի Սմբուկ Գազար

Բեյոնսե

ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

  ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |   ¹4. 2021 37



«Սմ բուկ»: Ազդ րի նման 
կազմ վածք ու նե ցող կա նանց 
կուրծ քը հա մե մա տա բար փոքր 
է, գոտ կա տե ղը, որ պես կա նոն, 
թույլ է ար տա հայտ ված։ Բե յոն
սեն և Ջե նի ֆեր Լո պե սը նման 
կազմ ված քով կա նանց օ րի նակ 
են։

 Ջ. Լո պես

« Գա զար»: Այս կազմ ված քով 
կա նանց փոքր կուրծ քը, նեղ 
կոն քե րը, գոտ կա տե ղը վատ են 
ար տա հայտ ված։ Տի պիկ «գա
զար ներ» են Նի կոլ Քիդ մա նը, 
Կի րա Նայթ լին։

Նի կոլ Քիդ ման
   

«Բ րոկ կո լի»: Այս կազմ ված
քով կա նայք ու նեն հա մե մա

տա բար նեղ կոն քեր, թույլ 
ար տա հայտ ված գոտ կա տեղ 
և ծա վա լուն կուրծք։ Բ նութ յան 
մեջ այն բա վա կան հազ վա դեպ 
է, շատ ա վե լի հա ճախ պլաս
տիկ վի րա բույժ նե րը բա րակ 
«գա զար նե րին» վե րա ծում են 
«բրոկ կո լիի»՝ ծա վալ ա վե լաց
նե լով փոք րիկ կրծքին։ Այս կա
ռուց ված քի ա մե նա վառ օ րի նա
կը Ան ջե լի նա Ջո լին է։

 Ան ջե լի նա Ջո լի

Բա րե կազմ կա ռուց ված քը, 
ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, 
հա վերժ կգնա հատ վի, և դա 
հրա շա լի է, քա նի որ ող ջա միտ 
նի հա րութ յու նը ա ռող ջութ յան 
և  եր կա րա կե ցութ յան գրա վա
կան է։

Ճար պի ա նա տո միա կան 
բաշ խու մը կար ևոր է գի րութ
յան հետ կապ ված տար բեր 
հի վան դութ յուն նե րի ռիս կի 
գոր ծո նի տե սանկ յու նից: Ո րո
վայ նի կենտ րո նա կան հատ
վա ծում տե ղա կայ ված ա վել
ցու կա յին ճար պը («խնձոր» 
տե սա կի կազմ վածք) կապ ված 
է ին սու լի նի նկատ մամբ ան
հան դուր ժո ղա կա նութ յան (II 
տի պի շա քա րախտ), գերճնշ ման 
և սիր տա նո թա յին հի վան դութ
յուն նե րի զար գաց ման բարձր 

ռիս կի հետ, ո րոնք X նյու թա
փո խա նա կա յին (մե տա բո լիկ) 
հա մախ տա նի շի զար գաց ման 
հիմքն են: «Խն ձոր» տե սա կը 
հիմ նա կա նում հան դի պում է 
տղա մարդ կանց շրջա նում:

Կա նանց մոտ ա ռա վել տա
րած ված է «տանձ» տե սա կը, 
ո րը բնու թագր վում է ստո րին 
վեր ջույթ նե րի, ազդ րե րի, հե
տույ քի ճար պե րի կու տա կու մով։

Է ներ գե տիկ փո խա նա կութ
յան կար գա վի ճա կը ո րո շե լու 
հա մար ըն դուն ված է օգ տա
գոր ծել մարմ նի զանգ վա ծի ցու
ցի չը՝ (ՄԶՑ), ո րը հաշ վարկ վում 
է մարմ նի զանգ վա ծի (կգ) և 
հա սա կի (մ) հա րա բե րութ յամբ:

Ներ կա յում կոնք/ազդր հա
րա բե րութ յանն ա վե լի մեծ  
կար ևո րութ յուն է տրվում  
սրտամ կա նի ա նո թախ ցան ման 
(ին ֆարկտ) ռիս կի գոր ծո նի տե
սանկ յու նից, քան ՄԶՑն:

Ճար պա յին բջիջ նե րի միջև 
կան կեն սա քի միա կան տար
բե րութ յուն ներ: Ո րո վայ նի 
ճար պա յին բջիջ նե րը չա փե րով 
մեծ են, ա վե լի դի նա միկ են 
և զ գա յուն հոր մո նալ ազ դե
ցութ յուն նե րի նկատ մամբ, քան 
ազդ րե րի և հե տույ քի ճար պա
յին կու տա կում նե րի բջիջ նե րը: 
Ո րո վայ նի ճար պա յին բջիջ նե
րի ար տադ րած միա ցութ յուն
նե րը ներծծ վում են և  անց նում 
լյարդ, ո րը կա րող է հան գեց նել 
տրիգ լի ցե րիդ նե րի և շատ ցածր 
խտութ յան լի պոպ րո տեին նե րի 
քա նա կի ա վե լաց ման և  ին սու
լի նա յին ան հան դուր ժո ղա կա
նութ յան զար գաց ման: Ազդ րե րի 
և հե տույ քի ճար պե րի ճեղք ման՝ 
լի պո լի զի արդ յուն քում ա ռա ջա
ցած ճար պաթ թու նե րը մտնում 
են ընդ հա նուր շրջա նա ռութ յան 
մեջ և  ընդգծ ված ազ դե ցութ յուն 
չեն ու նե նում։
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Սնն դա յին վար քի կար գա
վոր մա նը մաս նակ ցում են բազ
մա թիվ հա մա կար գեր,ո րոնց 
հիմ քում ըն կած նյար դա ներ զա
տա կան (նեյ րոէն դոկ րին) հա
մա կար գի ու սում նա սի րութ յուն
նե րը վկա յում են այն մա սին, որ 
նույ նիսկ սննդի հայ թայթ ման և  
ըն դուն ման միմ յանց հետ սեր
տո րեն կապ ված գոր ծըն թաց նե
րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ի րա րից 
տար բե րակ ված են նուրբ նյար
դա մո լե կու լա յին մե խա նիզմ նե
րի մա կար դա կով:

Է ներ գե տիկ կա յու նութ յու
նը, սննդա յին վար քի և մարմ
նի զանգ վա ծի կենտ րո նա կան 
կար գա վո րու մը տե ղի է ու նե
նում են թա տե սաթմ բի կո րիզ
նե րում:

Ա խոր ժա կի կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը սկիզբ է առ նում 
են թա տե սաթմ բի ա ղեղ նաձև 
կո րի զում, որն իր թեր զար գա
ցած «ար յունու ղեղ» պատ նե շի 
շնոր հիվ ան մի ջա պես զգում է 
ար յան կազ մի փո փո խութ յուն
նե րը և հա մար ժեք պա տաս խան 
է գե նե րաց նում: Ար յան շա քա
րի նվազ մանն ի պա տաս խան` 
են թա տե սա թումբն ազ դակ ներ է 
ու ղար կում ստա մոքս՝ նպաս տե
լով գրե լի նի (ghrelin) ար տադ
րութ յա նը: 

Գ րե լի նի ըն կա լիչ նե րը լայ
նո րեն սին թեզ վում են միայ նակ 
ու ղու կո րի զում (ՄՈւԿ, Nucleus 
of solitary tract (NTS)) և թա փա
ռող նյար դի հե տին շար ժո ղա
կան (ԹՆՇ, dorsal motor nucleus 
of the vagus nerve (DMV)) կո
րիզ նե րում: ԹՆՇի գրե լի նի 
ըն կա լիչ նե րի ակ տի վա ցումն 
ա պա հո վում է մար սո ղա կան 
հա մա կար գի վե րահս կո ղութ
յու նը, որն ի րա կա նաց նում է 
պա րա սիմ պա թիկ նյար դա յին 
հա մա կար գը: ՄՈւԿի գրե լի
նա յին ըն կա լիչ նե րի ակ տի վա
ցու մը նպաս տում է նյար դա յին 
ազ դա կի տե ղա փոխ մա նը են
թա տե սա թումբ: Միայ նակ ու
ղու կո րի զից ազ դա կը գրե լի նի 
ըն կա լիչ նե րի ակ տի վաց ման 
արդ յուն քում հասց վում է են
թա տե սաթմ բի ա ղեղ նաձև կո
րիզ: Ա ղեղ նաձև կո րիզն ու նի 
նեյ րոն նե րի եր կու հիմ նա կան, 
սննդա յին վար քի վրա միմ
յանց հա կա ռակ ազ դե ցութ
յուն  ցու ցա բե րող տե սակ ներ` 
օ ռեք սի գեն (ա խոր ժա կա ծին) 
և  ա նո ռեք սի գեն (ա խոր ժա կից 
զրկող), ո րոնց դրդման արդ
յուն քում հա մա պա տաս խան 
սննդա յին վար քի կար գա վո րիչ 
մո լե կուլ նե րով ազ դակ նե րը տե
ղա փոխ վում են այլ են թա տե
սաթմ բա յին կո րիզ ներ, որ տեղ 

էլ ակ տի վաց նում են սննդա
յին վար քի կար գա վոր ման հա
մա պա տաս խան ու ղե ղա յին 
կենտ րոն նե րը` կար գա վո րե լով 
սննդա յին վար քա գի ծը: Այս տե
սանկ յու նից ա ռանձ նա հա տուկ 
կար ևո րութ յուն ու նեն կողմ նա
յին են թա տե սա թում բը` որ պես 
քաղ ցի կենտ րոն և փո րա յին
մի ջա յին են թա տե սա թում բը` 
որ պես հա գեց ման կենտ րոն: 

Գ րե լի նի ազ դակն ան մի
ջա կա նո րեն ակ տի վաց նում է 
օ ռեք սի գեն նեյ րոն նե րը, ո րոնք 
դրա ազ դե ցութ յամբ ար տադ
րում են ա գու տի կապ ված պեպ
տիդ (AgRP) և նեյ րո պեպ տիդ Y 
(NPY): Օ ռեք սի գեն նեյ րոն նե րի 
ակ տի վա ցու մը նպաս տում է 
«կե՛ր» ազ դա կի հա ղորդ մա նը 
կողմ նա յին են թա տե սա թումբ: 
Հատ կան շա կան է այն հան գա
ման քը, որ գրե լի նի նե րար կու
մը վեր ջի նի մեջ նպաս տում է 
օր գա նիզ մի ար թուն վի ճա կի 
պահ պան մա նը: Դա է պատ
ճա ռը, որ սո ված մար դիկ չեն 
կա րո ղա նում քնել: 

Գ րե լի նը սնունդ ըն դու նե
լուն ուղղ ված վարք դրսևո րում 
է նաև որ պես հոր մոն, ար յու
նից անց նում է ա ղեղ նաձև կո
րի զի օ ռեք սի գեն նեյ րոն ներ և 
կապ վում է իր ըն կալ չին: Ն ման 
հա մա լիր գոր ծու նեութ յան արդ
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տել ին սու լին: Ին սու լինն ա պա
հո վում է կլան ման շրջա նում 
մկան նե րում և լ յար դում գլյու
կո զի պա հես տա վո րու մը գլի կո
գե նի ձևով, լյար դում գլյու կո զի 
օք սի դա ցու մը, խո լես տե րի նի և 
ճար պի սին թե զը, որն ըն թա
նում է նաև ճար պա յին հյուս
ված քում: 

Ին սու լինն ազ դում է նաև 
կենտ րո նա կան նյար դա յին հա
մա կար գի վրա (են թա տե սաթմ
բի մա կար դա կով) և  ընկ ճում 
սննդա յին վար քը:  Փո խազ դե
լով ըն կա լիչ նե րի հետ, այն ընկ
ճում է NPYի ար տա զա տու մը, 
իսկ ա նո ռեք սի գեն նեյ րոն նե
րում նպաս տում է αմե լա նո
ցիտ խթա նող հոր մո նի (αMSH) 
ար տադ րու թյա նը, ընկ ճե լով 
սննդի ըն դու նու մը և  ակ տի
վաց նե լով ջեր մած նութ յու նը 
(թեր մո գե նեզ):

Եր կար ժա մա նակ ճար պա
յին հյուս ված քը հա մար վում էր 
միայն ճար պի պա հեստ, ո րին 
որ ևէ այլ ֆունկ ցիա բնո րոշ չէր: 
Սա կայն այն սննդա յին վար քի 
կար գա վո րումն ա պա հո վող 
հոր մոն նե րի սին թե զի կար ևո
րա գույն ներ զա տա կան գեղձն 
է: Ճար պա յին հյուս վածքն ար
տադ րում է մե նա հա տուկ հոր
մո նան ման միա ցութ յուն ներ՝ 
ա դի պո կին ներ, ո րոնք կար
գա վո րում են բազ մա թիվ ֆի

յուն քում գրե լի նի ազ դե ցութ յու
նը դրսևոր վում է շատ ա րագ, 
հետ ևա բար, ե թե տվյալ պա հին 
մար դը քաղ ցի զգա ցո ղութ յուն 
չու նի, չի բա ցառ վում, որ մի 
քա նի րո պե հե տո նա քաղ ցած 
կլի նի: Ար տադր վե լով ստա մոք
սում` գրե լի նը դրսևո րում է նաև 
տե ղա յին ազ դե ցութ յուն՝ նպաս
տե լով ա ղաթթ վի ար տադ րութ
յա նը և ս տա մոք սի պա տի հարթ 
մկան նե րի կծկմա նը: Այդ պա
հին մար դու մոտ ա ռա ջա նում է 
ճմլվող ստա մոք սի զգա ցո ղութ
յուն և միա ժա մա նակ հա րա կից 
կո րի զի (Nucleus accumbens) 
ակ տի վա ցու մը հան գեց նում է 
սննդի ո րոն ման աշ խա տանք
նե րին: Հե տաքր քիր է այն հան
գա ման քը, որ գրե լի նը դրա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նի հի պո կամ
պի (գլխու ղե ղի հատ ված) դո
ֆա մի նա յին և սե րո տո նի նա յին 
ըն կա լիչ նե րի վրա: Դ րա նով են 
պայ մա նա վոր ված քաղ ցած վի
ճա կում ա րագ կողմ նո րոշ վե լը և 
ս նունդ հայ թայ թե լուն ուղղ ված 
արդ յու նա վետ գոր ծո ղութ յուն
նե րը: Գ րե լի նի ար տադ րութ յու
նը մար սո ղա կան հա մա կար գը 
նա խա պատ րաս տում է սննդի 
ըն դուն մա նը, մաս նա վո րա պես 
տե ղի է ու նե նում գա լա րակծ
կանք նե րի ակ տի վա ցում ինչ
պես տե ղա յին ազ դե ցութ յամբ, 
այն պես էլ եր կա րա վուն ու ղե ղի 

մա կար դա կով, որն ա պա հո վում 
է մար սո ղա կան հա մա կար գի 
գոր ծու նեութ յան կար գա վո
րու մը պա րա սիմ պա թիկ նյար
դա յին հա մա կար գի մի ջո ցով: 
Սո վո րա բար գրե լի նի ազ դե
ցութ յունն ա վարտ վում է սննդի 
ըն դուն մամբ: 

Ի տար բե րութ յուն քաղ ցի 
զգա ցո ղութ յան ա րագ ձևա
վոր ման, հա գե ցու մը նույն քան 
ա րագ վրա չի հաս նում, քա
նի որ այն ան հա մե մատ ա վե
լի բազ մաձև է: Մար սո ղա կան 
հա մա կարգն ա մե նա մեծ ներ
զա տա կան գեղձն է, ո րի տար
բեր բա ժին նե րի ար տադ րած 
հոր մոն նե րը հիմ նա կա նում ու
նեն ա խոր ժա կը ճնշող ազ դե
ցութ յուն: Դ րանք սին թեզ վում 
են մար սո ղա կան հա մա կար
գով սննդի ա ռաջ շարժ մա նը 
զու գըն թաց և ն պաս տում են 
օր գա նիզ մի նա խա պատ րաստ
մա նը սննդանյութերի վե րամ
շակ մա նը, փո խա նակ մա նը և 
պա հես տա վոր մա նը, ինչ պես 
նաև ա պա հո վում են հա գեց
ման զգա ցո ղութ յան ձևա վո
րու մը: Հոր մոն նե րից ա ռանձ
նա հա տուկ կար ևո րութ յուն ու նի 
ա ղի նե րում ար տադր վող գլյու
կա գո նան ման պեպ տիդ1ը, 
ո րը սնուն դը տվյալ հատ ված 
հաս նե լուն պես ար տադր վում է 
և  ազ դում են թաս տա մոք սա յին 
գեղ ձի Լան գեր հան սի կղզյակ
նե րի βբջիջ նե րի վրա՝ 
նպաս տե լով ին սու լի
նի ար տադ րութ յա նը: 
Այդ պատ ճա ռով, 
երբ գլյու կոզն 
անց նում է ար յան 
մեջ, են թաս
տա մոք սա յին 
գեղձն ար դեն 
պ ա տ  ր ա ս տ 
է ար տա զա
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զիո լո գիա կան գո րծըն թաց ներ: 
Ա դի պո կին նե րը կա րող են ազ
դել տար բեր մե խա նիզմ նե րով: 
Այս հոր մոն նե րից մի քա նիսն 
ու նեն նա խա բոր բո քա յին ազ դե
ցութ յուն, մյուս նե րը՝ ընդ հա կա
ռա կը, օժտ ված են հա կա բոր բո
քա յին ազ դե ցութ յամբ: 

Հա կա բոր բո քա յին ազ դե
ցութ յամբ օժտ ված կար ևո րա
գույն սպի տա կու ցա յին հոր մոն 
է 224 ա մի նաթթ վա յին մնա
ցորդ նե րից կազմ ված ա դի
պո նեկ տի նը, ո րը բարձ րաց
նում  է տար բեր օր գան նե րի 
զգա յու նութ յունն ին սու լի նի 
նկատ մամբ, ու նի   հա կաօք
սի դան տա յին ակ տի վութ յուն 
և հա կա բոր բո քա յին ազ դե
ցութ յուն: Ա դի պո նեկ տի նը 
նպաս տում է ճար պաթ թու նե րի 
βօք սի դաց մա նը մկան նե րում, 
ընկ ճում է ճար պաթ թու նե րի 
սին թե զը հե պա տո ցիտ նե րում, 
ակ տի վաց նում  գլյու կո զի ներ
թա փան ցու մը և քայ քա յու մը 
մկան նե րում և լ յար դում:

Ա դի պո նեկ տի նի ըն կա լիչ ներ 
կան նաև ու ղե ղում, մաս նա
վո րա պես են թա տե սաթմ բում, 
ո րոնց ակ տի վա ցու մը դրսևո
րում է ա նո ռեք սի գեն ազ դե
ցութ յուն, ինչ պես նաև նվա զեց
նում է է ներ գիա յի ծախ սը:

Ին սու լի նի ազ դե ցութ յամբ, 
գե նա յին էքսպ րե սիա յի կար
գա վոր ման մի ջո ցով ճար պա յին 
հյուս ված քում տե ղի է ու նե նում 
սննդա յին վար քի հիմ նա կան 
կար գա վո րիչ  լեպ տին հոր մո
նի հա գեց ման սին թեզ: 

Երկ րորդ գե նը, որն ընդգրկ
ված է ա խոր ժա կի կար գա վոր
ման մեջ, կո դա վո րում է լեպ տի
նի ըն կալ չի սին թե զը:

Լեպ տի նը սպի տա կու ցա
յին բնույ թի ա դի պո կին է, ո րը 
կազմ ված է 167 ա մի նաթթ վա յին 

մնա ցորդ նե րից: Լեպ տի նի ըն
կա լի չը տե ղա կայ ված է ու ղե
ղի այն հատ ված նե րում, ո րոնք 
ընգրկ ված են սննդա յին վար քի 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում, 
հիմ նա կա նում են թա տե սաթմ բի 
ա ղեղ նաձև կո րի զի նեյ րոն նե
րում: Կապ վե լով իր ըն կա լիչ նե
րին, այն ընկ ճում է ա խոր ժա կը, 
ար գե լա կե լով NPYի ար տա
զա տու մը: Նի հար մարդ կանց 
մոտ լեպ տի նի ցածր ազ դե
ցութ յամբ է պայ մա նա վոր ված 
այն հան գա ման քը, որ նրանք 
ա նընդ հատ քաղ ցած են և մեծ 
քա նա կով սնունդ ըն դու նե լու 
պայ ման նե րում ա վե լորդ զանգ
ված չեն հա վա քում: Լեպ տի նի 
ցածր մա կար դա կի պայ ման նե
րում ին սու լի նը ևս  արդ յու նա
վետ չի դրսևո րում իր ազ դե
ցութ յու նը, հետ ևա բար` ճար պի 
սին թե զը բա վա րար մա կար դա
կով տե ղի չի ու նե նում: 

Լեպ տի նը, ինչ պես կենտ րո
նա կան, այն պես էլ ծայ րա մա
սա յին մա կար դա կով կան խում 
է գեր շա քա րայ նութ յու նը, քա
նի որ ոչ ին սու լի նա յին մե խա
նիզ մով նվա զեց նում է լյար
դում գլյու կո զի ա ռա ջա ցու մը, 
ճար պաթ թու նե րի սին թե զը և 
մե ծաց նում հյուս վածք նե րում 
գլյու կո զի և ճար պաթ թու նե րի 

յու րա ցու մը: Են թա տե սաթմ
բա յին մա կար դա կով լեպ տինն 
ազ դում է ո րոշ ա նո ռեք սի գեն 
նեյ րոն նե րի վրա, ո րի արդ յուն
քում ա ռա ջա նում է α−մե լա նո
ցիտ խթա նող հոր մո նը, ո րը 
«բա վա կան է ու տե՛ս» ազ դա կը 
տե ղա փո խում է ա նո ռեք սի գեն 
կենտ րոն ներ՝ նպաս տե լով հա
գեց ման ձևա վոր մա նը: 

Ն կա րագր ված մե խա նիզմ
ներն ըն կած են նոր մալ է ներ
գե տիկ փո խա նա կութ յան հիմ
քում, սա կայն դրանց ո րո շա կի 
խան գա րում նե րը հան գեց նում 
են սննդա յին վար քի խախտ ման 
և  եր կու ծայ րա հեղ վի ճակ նե րի՝ 
ա նո ռեք սիա յի կամ ճար պա կալ
ման ա ռա ջաց ման: 

Ճար պա կալ ման պատ ճառ
նե րը բազ մա զան են, սա կայն 
ա ռա վել հա ճախ սննդի հետ 
ըն դուն ված կա լո րիա նե րի քա
նա կը գե րա զան ցում է ծախս
ված կա լո րիա նե րը, դրանք կու
տակ վում են ճար պի տես քով և 
ժա մա նա կի ըն թաց քում հան
գեց նում ճար պա կալ ման: 

Ի՞նչն է մղում մարդ կանց 
օգ տա գոր ծել ա վե լի շատ կա
լո րիա ներ, քան անհ րա ժեշտ է 
նոր մալ է ներ գե տիկ փո խա նա
կութ յուն ա պա հո վե լու հա մար: 
Դ րա հիմ նա կան պատ ճառն 
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ու ղե ղի պարգ ևատր ման հա
մա կարգն է, որն ա մեն ան գամ 
դո ֆա մին է ար տադ րում որ ևէ 
հա ճե լի ազ դա կի, իսկ սննդի 
դեպ քում` ճար պե րով և շա քա րով 
հա րուստ ա խոր ժե լի սննդի ըն
դուն ման ժա մա նակ: Առ նետ նե րի 
մոտ սննդա յին վար քի ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րի ու սում
նա սիր ման ըն թաց քում հայտ
նա բեր վել են ճար պա կալ ման 
զար գաց ման հե տաքր քիր օ րի
նա չա փութ յուն ներ: Մաս նա վո
րա պես, երբ առ նետ ներն սկսում 
են սնվել «cafeteria diet»ով, ո րը 
են թադ րում է ֆաստ ֆու դի, 
բուր գեր նե րի, տոր թի, շո կո լա
դի և հա ման ման սննդի օգ տա
գոր ծում, սկզբնա կան շրջա նում 
նրանք միայն մաս նա կիո րեն են 
ու տում սնուն դը: Ժա մա նա կի 
ըն թաց քում դո ֆա մի նի քա նա կի 
ա վե լաց մա նը զու գըն թաց ձևա
վոր վում է ո րո շա կի կախ վա
ծութ յուն ա խոր ժա բեր սննդից, 
և  առ նետ ներն ամ բող ջութ յամբ 
ու տում են սնուն դը: Հե տաքր քիր 
է այն, որ նրանք պատ րաստ են 
են թարկ վել բա ցա սա կան ազ
դե ցութ յուն նե րի, միայն թե շա
րու նա կեն ստա նալ ա խոր ժա բեր 
սնուն դը: Այս դեպ քում ճար պա
կալ ման արդ յուն քում տե ղի է 
ու նե նում ճար պա յին հյուս ված քի 
բջիջ նե րի թվի մե ծա ցում, դրանք 
լցվում են ճար պով, հետ ևա բար` 
ար յան մեջ մե ծա նում է լեպ տի
նի քա նա կը: Հաշ վի առ նե լով 
լեպ տի նի ըն կալ չի տե ղա կա
յու մը, այն ուղղ վում է են թա
տե սաթմ բի ա ղեղ նաձև կո րիզ, 
որ տեղ կապ վում է ըն կալ չին՝ 
դրսևո րե լով իր ազ դե ցութ յուն
նե րը: Սա կայն բանն այն է, որ 
իր բնույ թով լեպ տի նը նման է 
ին տեր լեյ կին նե րին, այ սինքն՝ 
հան դես է գա լիս որ պես նա
խա բոր բո քա յին ցի տո կին: Ժա

մա նա կի ըն թաց քում լեպ տի նով 
ըն կա լ չի չա փից ա վե լի հա ճա
խա կի ակ տի վա ցումն ա ռա ջաց
նում է ըն կալ չի սպի տա կու ցի 
կա ռուց ված քի փո փո խութ յուն, 
և  ըն կա լի չը կորց նում է զգա յու
նութ յու նը լեպ տի նի նկատ մամբ: 
Այս եր ևույ թը դրսևոր վում է 
ճար պա կա լում ու նե ցող մար դու 
մոտ որ պես հա գեց ման զգա ցո
ղութ յան վե րա ցում: Մարդն ու
տում է կա լո րիա նե րով հա րուստ 
սնունդ, սա կայն լեպ տի նի ազ
դե ցութ յան ար գե լա փակ ման հե
տևան քով հա գեց ման զգա ցում 
չի ա ռա ջա նում, որն ա վե լի է 
վա տաց նում վի ճա կը: Ճար պա
կալ ման հնա րա վոր պատ ճառ է 
նաև լեպ տի նի ըն կալ չի ա րա տը. 
լեպ տի նի ազ դա կի հա ղոր դու մը 
խան գար վում է: Այս գե նի եր կու 
թե րի կրկնօ րի նակ նե րով կեն դա
նի նե րի շրջա նում դիտ վում են 
ճար պա կա լում և շա քա րախտ: 

Կենտ րո նա կան մա կար դա
կով լեպ տի նը խթա նում է սիմ
պա թիկ նյար դա յին հա մա կար գը 
և բարձ րաց նում ար յան ճնշու մը, 
ա րա գաց նում սրտի բա բա խում
նե րը, խթա նում ջեր մած նութ յու
նը:

Ին սու լի նի և լեպ տի նի ազ
դե ցութ յու նը ո րո շա կի ա ռու մով 
փոխ կա պակց ված է, ո րը, ա մե
նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կա
տար վում է ին սու լի նի ըն կալ չի 
մի ջո ցով: Լեպ տի նը բարձ րաց
նում է լյար դի և մ կան նե րի բջիջ
նե րի զգա յու նութ յունն ին սու լի նի 
նկատ մամբ:

Նախ կի նում հա մար վում էր, 
որ ճար պա յին բջիջ նե րի քա նա կը 
կյան քի ըն թաց քում չի փոխ վում։ 
Սա կայն քա շի ա վե լաց ման դեպ
քում, երբ մեծ քա նա կութ յամբ 
ճարպ է կու տակ վում և ճա պա
յին հյուս ված քի բջիջ նե րը լցվում 
են ճար պով, այդ բջիջ նե րի թիվն 

ա վե լա նում է: Սա կայն մարմ նի 
զանգ վա ծի նվազ ման դեպ քում 
հա կա ռակ գոր ծըն թաց տե ղի 
չի ու նե նում՝ բջիջ նե րը միայն 
չա փե րով են փոք րա նում, բայց 
դրանց թի վը չի պա կա սում: Այդ 
պատ ճա ռով մեկ ան գամ գի րա
ցած, բայց մարմ նի զանգ վա ծը 
նոր մա յի բե րած մար դու մոտ նո
րից գի րա նա լու շատ մեծ հա վա
նա կա նութ յուն կա: 

Շատ մարդ կանց մոտ սննդի 
ըն դու նու մը դի տարկ վում է որ
պես կյան քի բարդ շրջա նում 
ընկճ վա ծութ յան դեմ պայ քա րե
լու մի ջոց: Քա նի որ կա լո րա կան 
ա խոր ժա բեր սննդի ըն դու նումն 
ա ռա ջաց նում է դո ֆա մի նի և 
սե րո տո նի նի ար տադ րութ յուն, 
ընկճ վա ծութ յան մեջ մար դիկ, 
ո րոնց մոտ նշված եր կու նյու
թե րի մա կար դա կը բա վա կան 
ցածր է, սնունդն օգ տա գոր ծում 
են որ պես դո ֆա մի նի և սե րո
տո նի նի մա կար դա կը բարձ
րաց նե լու մի ջոց: Սա կայն այս 
ե ղա նակն արդ յու նա վե տութ
յամբ չի ա ռանձ նա նում, քա նի 
որ տե ղի է ու նե նում դո ֆա մի նի 
մա կար դա կով կախ վա ծութ յան 
ա ռա ջա ցում, և  այս ա ռու մով 
ա խոր ժա բեր սնուն դը կա րե լի է 
հա մե մա տել թմրան յու թե րի կամ 
ա զար տա յին խա ղե րի հետ:

Օ փիոի դա յին ըն կալ չա յին 
հա մա կար գը հա մար վում է հան
գու ցա յին ա խոր ժա բեր սննդից 
կախ վա ծութ յան ա ռա ջաց ման 
գոր ծում: Մարմ նի ա վե լորդ 
զանգ ված ու նե ցող հի վանդ նե
րի պլազ մա յում հայտ նա բեր
վել է βէն դոր ֆի նի 
կոն ցենտ րա ցիա յի 
բարձ րա ցում: 

Ո րոշ հե
տա զո տութ
յուն նե րի արդ
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յունք նե րի հա մա ձայն` օ փիոի դի 
հա կազ դիչ նե րը, ինչ պի սիք են 
նա լոք սո նը կամ նալտ րեք սո նը, 
նվա զեց նում են հա մեղ սննդի 
ըն դու նու մը, մինչ դեռ օ փիոի
դա յին ըն կա լիչ նե րի հա մա գոր
ծիչ նե րը, ինչ պի սիք են մոր ֆի
նը և սին թե տիկ օ փիոի դա յին 
հա մա գոր ծիչ նե րը, լա վաց նում 
են ա խոր ժա կը` հան գեց նե լով 
ճար պա կալ ման: Նշ ված բո լոր 
դե ղա մի ջոց ներն ազ դում են ու
ղե ղի պարգ ևատր ման հա մա
կար գի մա կար դա կով:

Այս պի սով, է ներ գե տիկ հա
վա սա րակշ ռութ յան խան գա
րու մը մի խումբ գոր ծոն նե րի՝ 
կեն սա քի միա կան, նյար դա բա
նա կան, հո գե բա նա կան, շրջա
կա մի ջա վայ րի ազ դե ցութ յան 
խան գար ման հետ ևանք է: Ճար
պա կա լու մը կա րե լի է դի տար կել 
որ պես բազ մա ծին հի վան դութ
յուն: 

Ճար պա կա լու մը չա փա զանց 
ար դիա կան խնդիր է ժա մա նա
կա կից բժշկութ յան և կեն սաբժշ
կա կան գի տութ յան հա մար: 
Դ րա արդ յու նա վետ վար ման և 
բուժ ման հա մար անհ րա ժեշտ է 
օր գա նիզ մի է ներ գե տիկ գոր ծըն
թաց նե րի խոր քա յին ու սում նա
սի րութ յուն: 

* «Наука и жизнь», 2020, N 10.

 

Մի ջին հաշ վով յու րա քանչ
յուր հինգ մար դուց մե կը կյան
քի ըն թաց քում հի վան դա նում է 
լուրջ ընկ ճախ տով։ Դեպ քե րի 
շուրջ 50 %ը չի են թարկ վում ո՛չ 
դե ղո րայ քա յին, ո՛չ հո գե բու ժա
կան բուժ ման։ Ախ տո րո շում նե
րի 80 %ը գրանց ված է մի ջին 
և ցածր կեն սա մա կար դակ ու
նե ցող երկր նե րում, ընդ ո րում 
հա մար վում է, որ այդ երկր նե
րում վի ճա կագ րա կան տվյալ
նե րը ցած րաց ված են։

 

Անգ լիա ցի վի ճա կա գիր նե
րը հան րա գու մա րի են բե րել 
սննդամ թեր քի ո րոշ տե սակ նե
րի սպա ռու մը կա րան տին հայ
տա րա րե լու պա հից։ Գ րե թե 4 
ան գամ ա ճել են ալ յու րի (շատ 
մար դիկ սկսել են տա նը հաց 
թխել), 3,5 ան գամ՝ պաղ պա
ղա կի (նախ կի նում այն վա յե լում 
էին սրճա րան նե րում), 3 ան գամ՝ 
մա կա րո նե ղե նի, գրե թե նույն
քան՝ պա հա ծո նե րի գնում նե րը։ 
Ո գե լից խմիչ քի գնում նե րը մո
տե ցել են  Ս. Ծննդ յան տո նե րի 
ցու ցա նիշ նե րին։

 

Ծո վի ջրում հայտ նա բեր
ված է վի րուս նե րի շուրջ 200000 
տա րա տե սակ, ո րոնք հիմ նա
կա նում անվ նաս են մար դու 
հա մար։ Ծո վի ջրի 1 լիտ րը կա
րող է պա րու նա կել վի րու սի 
ա վե լի քան 100 մի լիարդ մաս
նիկ, իսկ չոր հո ղի 1 կի լոգ րա
մում դրանք 10 ան գամ շատ են։

 

Սնն դի և դե ղե րի անվ տան
գութ յան հա մար պա տաս խա
նա տու ա մե րիկ յան գե րա տես
չութ յու նը հա վա նութ յուն է տվել 
ե րե խա նե րի շրջա նում գե րակ
տի վութ յան և  ու շադ րութ յան 
պա կա սի ախ տա նի շի բուժ ման 
հա մար ստեղծ ված հա մա կարգ
չա յին խա ղին։ Սան Ֆ րան ցիս
կո յի հա մալ սա րա նում մշակ ված 
խաղն օգ նում է նաև ընկ ճախ
տի դեպ քում։

 

Բո լոր երկր նե րի շի նա րա րա
կան արդ յու նա բե րութ յու նը սպա
ռում է աշ խար հում ար տադր վող 
գրե թե ամ բողջ ցե մեն տը, ալ յու
մի նի ձուլ ված քի 26 %ը, պող պա
տի ձուլ ված քի 50 %ը և պ լաս
տիկ նե րի ար տադ րան քի 25 %ը։
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Ցան կա ցած հա մա ճա րա կի թեժ շրջա
նում շատ կար ևոր է հեն վել գի տութ
յան վրա։ Սա ան վի ճե լի է։ Բայց ի՞նչ 

ենք հաս կա նում սրա տակ։ Ա ռա ջի նը, որ անց
նում է մտքով, դի մակ ներ կրե լու, սո ցիա լա
կան հե ռա վո րութ յուն պահ պա նե լու և ձեռ քե
րը լվա նա լու վե րա բեր յալ ա ռող ջա պա հութ յան 
մար մին նե րի պա հան ջի կա տա րումն է կամ Հի
վան դութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յան և կան
խար գել ման կենտ րոն նե րի (CDC) FAQկայ քե րին 
դի մե լը։ Հարց րեք ցան կա ցա ծին, թե ո՞ւմ է նա 
հա մա րում բժշկա կան ո լոր տի փոր ձա գետ, և 

կլ սեք, որ դա ըն տա նե կան բժիշկն է կամ այն
պի սի մաս նա գետ, ինչ պի սին է Էն տո նի Ֆաու
չին՝ ԱՄՆ Ա լեր գիա յի և վա րա կիչ հի վան դութ
յուն նե րի ազ գա յին ինս տի տու տի տնօ րե նը կամ 
Սան ջայ Գուպ տան CNNից. այս եր կուսն այն
քան հա ճախ են հայտն վում հե ռուս տաէկ րա նին, 
որ ըն կալ վում են որ պես ըն տա նի քի ան դամ ներ։ 
Բայց Ֆաու չին չկա Zoomօգ տա տե րե րի ձեր 
ցու ցա կում, և նա չի լսե լու ձեր ազ գա կա նի հայ
տա րա րութ յունն այն մա սին, որ «CDCի տվյալ
նե րով, դի մակ նե րը մե ծաց նում են COVID19ով 
վա րակ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը»։ Գուպ տան 
նաև չի օգ նի այն դեպ քում, երբ ձեր դստեր ըն
կե րու հին հա վա տաց նում է, որ COVID19ի դեմ 

COVID-19՝ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ*

* В мире науки, 2021, NN 56.

Մե զա նից յու րա քանչ յուրն ա վե լի ու ժեղ է, 
քան թվում է։

Կետ րին Հոլ Ջեյմ սոն

Իմ գրե թե ամ բողջ գի տա կան գործունեության կապ ված է ա պա տե ղե
կատ վութ յա նը դի մա կա յե լու ու ղի նե րի ո րոն ման և քա ղա քա կա նութ յան ու 
գի տութ յան ո լորտ նե րի բար դութ յու նը ըն կա լե լու հա մար օգ նութ յուն ցու
ցա բե րե լու հետ։ Երբ գոր ծըն կեր նե րիս հետ ո րո շել էինք պար զել, թե ինչ 
կապ կա ա պա տե ղե կատ վութ յան ըն կա լու նա կութ յան և վա րա կի տա րած ման 
ընդ հատ մանն ուղղ ված կա նոն նե րի մերժ ման միջև, պա տաս խանն ակն
հայտ էր՝ նրանք, ով քեր հա վա տում են COVID19ի ծագ ման վե րա բեր յալ 
դա վադ րա կան զա նա զան տե սութ յուն նե րի և պատ վաս տան յու թե րի վտան
գա վո րութ յա նը, հակ ված չեն կրե լու դի մակ, պահ պա նե լու սո ցիա լա կան 
հե ռա վո րութ յուն, հա ճա խա կի լվա նա լու ձեռ քե րը և պատ վաստ վե լու։
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պատ վաստ վան յու թի մի ջո ցով կա տար վում է 
մո լո րա կի բնակ չութ յան չի պա վո րում։

Շատ կար ևոր է, թե ինչ պես ենք մենք ինք ներս 
ար ձա գան քում նման տե ղե կատ վութ յա նը։ Ջեմս 
Օո ւեն Ո ւե զե րո լի և Կայ լին Օ’ Քո նո րի հոդ վա ծում, 
ո րը հրա պա րակ վել է մեր հան դե սում 2019 թ., 
աս վում է, որ «գի տե լի քի տա րա ծու մը հա սա
րա կութ յան շրջա նում մշա կույ թի և գի տութ յան 
սիրտն է»։ Այս պնդման հաս տա տու մը կա րե լի 
է գտնել՝ դի մե լով ցան ցա յին լայ նա ծա վալ առ
ցանց գի տա փոր ձին, ո րը կա տա րել են 2018 թ. 
Դուգ Գիլ բոն և Դեյ մոն Չեն տո լան, ո րոնք այդ 
ժա մա նակ աշ խա տում էին Փեն սիլ վա նիա յի հա
մալ սա րա նի Ա նեն բեր գի հա ղոր դակ ցութ յուն նե
րի դպրո ցում։ Երբ մո լի ծխող նե րը և չծ խող նե րը 
հա մա տեղ էին գնա հա տում ծխե լու վտանգ նե րի 
մա սին հա ղոր դում նե րը, ա պա ա ռա ջին ներն ա վե
լի հա ճախ էին ըն դու նում այդ մո լութ յան վնա սը, 
քան երբ նրանք հար ցաքնն վում էին ա ռան ձին
ա ռան ձին։ Նույն պի սի ի րա վի ճակ են ար ձա նագ
րել Էր բան Շամ պեյ նի Ի լի նոյ սի հա մալ սա րա նի 
աշ խա տա կից ներ Սա լի Չա նը և Դո լո րես Ալ բա
րա սի նը. «պատ վաս տան յու թե րի հետ կապ ված 
խար դա խութ յուն նե րի» վե րա բեր յալ կար ծիք նե րի 
քա նա կը (մո տա վո րա պես 3 հա զար) Twitterում 
2018 թ. նո յեմ բե րից մինչև 2019 թ. փետր վար հա
մա հա րա բե րակց վում էր COVID19ի դեմ պատ
վաս տան յու թե րի մա սին բա ցա սա բար ար տա
հայտ վող նե րի հա րա բե րա կան թվա քա նա կի և 
մինչև 2019 թ. վեր ջը գրի պից պատ վաստ ված
նե րի թվա քա նա կի կրճատ ման հետ։ Պատ կե րը 
միան գա մայն այլ էր պատ վաս տան յու թե րի հետ 
կապ ված ի րա վի ճակն ազ գա կան նե րի և բա րե
կամ նե րի հետ քննար կող նե րի շրջա նում։

Իս կա պես, դուք ա վե լի ա րագ կգտնեք ընդ
հա նուր լե զու վեր ջին նե րի հետ, քան ա ռող ջա
պա հութ յան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
կամ Ֆաու չիի պես փոր ձա գետ նե րի հետ։ Բա նը 
միայն այն չէ, որ մենք ա վե լի մեծ վստա հութ յուն 
ենք տա ծում մեզ ծա նոթ կամ մտե րիմ մարդ կանց 
հան դեպ, այլ այն, որ այդ պի սի մար դիկ ա վե
լի շուտ են գտնում հար մար պահ բա ցատ րե լու 
հա մար, թե ին չու է կար ևոր պաշտ պա նա կան 
վար քա գի ծը, և  ին չու են ի րենք վստա հում այն 
հա մա ճա րա կա բան նե րին, ո րոնք պնդում են, որ 
նման վար քա գի ծը խո չըն դո տում է վա րա կի տա
րա ծու մը։ Ազ գա կան նե րը և բա րե կամ նե րը ձեզ 
ա վե լի լավ են ճա նա չում, քան ցան կա ցած ու րի շը, 

և զ րույ ցը կվա րեն՝ հաշ վի առ նե լով ձեր ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը և նա խա սի րութ յուն նե րը։ 
Եվ, վեր ջա պես, շատ կար ևոր է հաշ վի առ նել, 
որ ա պա տե ղե կատ վութ յու նը դուք ստա նում եք 
այլ վայ րում և  այլ ժա մա նակ, քան լսում եք այն 
մեր կաց նող փաս տարկ նե րը։

Ան գամ չու նե նա լով պաշտ պա նիչ գոր ծի քա
կազ մի լայն հնա րա վո րութ յուն՝ դուք կա րող եք 
դառ նալ ա պա տե ղե կատ վութ յան դեմ պայ քա րի 
լայ նա ծա վալ հա մա կար գի՝ գի տութ յան պաշտ
պա նութ յան հա մա կար գի մի մաս։ Դ րա հնա րա
վո րութ յուն նե րը գնա հա տե լու հա մար կանգ առ
նենք առ ցանց խա բեութ յու նից պաշտ պա նութ յան 
ա ռա ջին գծի սահ մա նա փա կում նե րի վրա, այն է՝ 
պատ րաստ լի նել ար գե լա փա կե լու հար թակ նե
րը։ Ան գամ ե թե այս հար ցի հետ կապ ված ա մեն 
բան բար վոք է, ո րոշ ժա մա նակ է անց նում կեղծ 
տվյալ ներ հայտն վե լու, դրանք հայտ նա բե րե լու 
և հե ռաց նե լու միջև։ Որ պես օ րի նակ դի տար կենք 
26րո պեա նոց Plandemic հո լո վա կը, ո րը հայտն վել 
էր ցան ցում անց յալ տար վա մա յի սին։ Չ նա յած 
այն հե ռաց նե լու ուղ ղութ յամբ գոր ծադր ված բո
լոր ջան քե րին՝ մի քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում 
այն դի տել էին մի լիո նա վոր մար դիկ, իսկ այն 
պա րու նա կում էր ա ռող ջութ յա նը վնա սող կեղծ 
պնդում ներ։ Օ րի նակ՝ հետև յա լը. գրի պի դեմ 
ո րոշ պատ վաս տան յու թե րում առ կա է կո րո նա
վի րուս, և դի մակ ներ կրե լը դրանք ակ տի վաց նում 
է։ Ճիշտ այն պես, ինչ պես WhacAMole խա ղում, 
երբ մի հար թա կը մե կու սաց նում է է ջի մի մա սը, 
ա պա տե ղե կատ վութ յուն տա րա ծող նե րը տվյալ նե
րը տե ղա փո խում են ու րիշ հար թակ կամ հա սա
նե լի են դարձ նում այն հրա վիր յալ նե րի հա մար։ 
Անց յալ տար վա մար տին, չնա յած որ Facebook
ից հե ռաց վել էին տար բեր տե սա կի կեղծ լու րեր 
COVID19ի մա սին, Politicoի հաշ վետ վութ յուն նե
րից մե կում հայտն վում էր հա զա րա վոր հա ղոր
դագ րութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք ար ձա նագ րում 
էին, որ ար գել ված տե ղե կատ վութ յու նը դեռևս 
կեն դա նի է և  իր սև գործն է ա նում։ 

Փաս տե րի ստուգ մամբ զբաղ վող այն պի սի 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ինչ պի սիք են PolitFactը 
և FactCheck.orgը (ո րոնց հիմ նա դիր նե րից մե կը 
ես դար ձել եմ 2003 թ.) ստեղ ծել են երկ րորդ ար
գե լա պատնեշ ա պա տե ղե կատ վութ յու նից պաշտ
պան վե լու հա մա կար գում։ Դ րանց մեծ մա սի 
հղում նե րը կա րե լի է հայտ նա բե րել Facebookում 
ա պա տե ղե կատ վութ յուն պա րու նա կող նյու թեր 
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ո րո նե լու ըն թաց քում։ 2015 թ. մի հե տա զո տութ յու
նում, ո րը կա տա րել էին այդ ժա մա նակ Վիս կոն
սի նի հա մալ սա րա նում աշ խա տող Լե տի ցիա Բո
դեն և Է մի լի Վ րա գան, նշվում է, որ նման կար գի 
շտկող հա մադ րում ներն օգ նում են օգ տա տե րե
րին ճիշտ ըմբռ նե լու տե ղե կատ վութ յու նը։ Ա վե լի 
ուշ՝ 2018 թ., Բո դեն և Վ րա գան հայտ նա բե րել էին, 
որ սոց ցան ցե րից մե կում ա ռա ջարկ վող շտկու
մը նույն պես կրճա տում է սխալ մեկ նա բան ման 
հա վա նա կա նութ յու նը։ Արդ յուն քում հի շա տակ ված 
հե տա զո տող ներն ի րենց պարտ քը հա մա րե ցին 
խոր հուրդ տալ բո լոր գրող ան ձանց «հիմն վե լու 
տե ղե կատ վութ յան հու սա լի աղբ յուր նե րի վրա 
և շա րադ րե լու ի րենց վե րա բեր մուն քը բժշկութ
յա նը վե րա բե րող կեղծ հա ղոր դագ րութ յուն նե րի 
հան դեպ հա կիրճ, պարզ և  ա պա ցու ցե լի»։ Առ
ցանց հա ղոր դագ րութ յան այդ ո լոր տի ռահ վի րան 
դար ձավ բժիշկ նե րի խում բը CriticaScienceից։ 
Ռո բերտ Վուդ Ջոն սո նի հիմ նադ րա մի ա ջակ
ցութ յամբ մենք գոր ծըն կեր նե րով աշ խա տել ենք 
զի նել երկ րագն դի բնակ չութ յա նը COVID19ի դեմ 
պայ քա րի ո լոր տում ա պա տե ղե կատ վութ յու նից  
պաշտ պան վե լու նոր գոր ծի քա կազ մով։

Երբ ա պա տե ղե կատ վութ յու նը շրջան ցում է 
ար գելք նե րը, փաս տե րի ստուգ ման հա մա կար
գը և  առ ցանց զրու ցա կից նե րի պա տաս խան նե րը 
(իսկ սա շատ հա ճախ է պա տա հում), պաշտ պա
նութ յան վեր ջին գի ծը մնում է շփու մը ըն տա նի
քի ան դամ նե րի, բա րե կամ նե րի, գոր ծըն կեր նե րի 
հետ։ Գի տութ յան պաշտ պա նութ յան հա մա կար
գին մաս նակ ցե լը են թադ րում է ա ռողջ ապ րե
լա կեր պին հետ ևե լը, ա ռող ջա պա հութ յան մար
մին նե րի կայ քե րին և COVID19ի վե րա բեր յալ 
փաս տե րի ստուգ ման կայ քե րին և պատ վաստ ման 
դի մե լը, գի տա կան հիմ նա վո րում նե րի էութ յան և 
դ րանց կի րառ ման ո լորտ նե րի ըմբռ նու մը, հա սա
նե լի նպա տակ նե րի առ կա յութ յու նը և գի տութ յան 
ա պա քա ղա քա կա նաց ման սկզբուն քի պաշտ պա
նու մը, ե թե ի րա վի ճա կը դա է պա հան ջում։

Գի տութ յան պաշտ պա նութ յան հա մա կար գի 
ցան կա ցած մա կար դակ՝ հար թա կի ար գե լա փա
կում, փաս տե րի ստու գում, առ ցանց շփում, գի
տութ յան վրա հեն վող խմբակ ցութ յան ստեղ ծում, 
ու նի իր սահ մա նա փա կում նե րը։ Բայց պաշտ պա
նութ յան յու րա քանչ յուր լրա ցու ցիչ մա կար դակ 
դան դա ղեց նում է ա պա տե ղե կատ վութ յան տա
րա ծու մը, ո րը կլցներ աշ խար հը մինչև ստի բա
ցա հայ տու մը։ Ինչ վե րա բե րում է COVID19ի հետ 

կապ ված ի րա վի ճա կին, ա պա այս տեղ առ կա է 
առն վազն եր կու բնա գա վառ, որ տեղ ճշմա րիտ 
գի տե լի քի ար ժե քը հատ կա պես բարձր է՝ մե կը 
վե րա բե րում է դի մակ կրե լու հար ցին, մյու սը՝ 
պատ վաստ մա նը։

1. Կար ևոր փաë տ» րի ո րո նում և 
պահ պա նում

Ե թե չի հա ջող վում ինք նու րույն գտնել անհ րա
ժեշտ տե ղե կատ վութ յուն, մենք ա պա վի նում ենք 
փոր ձա գետ նե րի կար ծի քին։ Են թադ րենք՝ դուք 
չեք կաս կա ծում COVID19ի դեմ Pfizer/BioNTech 
պատ վաս տան յու թի բա ղադ րիչ նե րի ցան կի հա
մար ժե քութ յա նը (այդ ցան կը տե ղադր ված է ԱՄՆ 
Սննդամ թեր քի և դե ղե րի ո րա կի սա նի տա րա կան 
վե րահս կո ղութ յան վար չութ յան կայ քում)։ Այդ 
դեպ քում ձեր գլխում չի ծա գի միտք, թե պատ
վաստ վան յու թի հետ մեկ տեղ ձեզ նե րար կե լու են 
հսկո ղութ յուն ա պա հո վող ինչոր նյութ։

Բայց հարց է՝ արդ յոք, չա փա հաս բնակ չութ
յու նը վստա հո՞ւմ է բժշկա կան ար տադ րան քի 
հա վաս տա գիր տրա մադ րող կազ մա կեր պութ
յուն նե րին։ Անց յալ տար վա հու նի սին New York 
Timesի և Սիե նի քոե լե ջի՝ ԱՄՆում կա տար ված 
հա մա տեղ հարց ման արդ յուք նե րը միան շա նակ 
չեն. դե մոկ րատ նե րի շրջա նում բժշկութ յան փոր
ձա գետ նե րին վստա հում է  90 %ը, իսկ հան րա
պե տա կան նե րի շրջա նում՝ ըն դա մե նը 75 %ը։ Սա 
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նշա նա կում է, որ հան րա պե տա կան կու սակ ցութ
յան յու րա քանչ յուր չոր րորդ կողմ նա կիցն ա կանջ 
չի դնե լու Ֆաու չիի և FDAի խոր հուրդ նե րին։ Սա
կայն  ան գամ մեր ժա մա նակ նե րում, երբ հա սա
րա կութ յու նը չա փա զանց բևե ռաց ված է, ա մե րի
կա ցի նե րի մե ծա մաս նութ յու նը (84 %) ա սում է, 
որ վստա հում է բժիշկգիտ նա կան նե րին, իսկ  
77 %ը նման կերպ է վե րա բեր վում CDCի հանձ
նա րա րա կան նե րին։

Ձեռ նա մուխ լի նե լով պաշտ պա նիչ մի ջոց նե
րի ցան կի ձևա վոր մա նը՝ ա վե լաց րեք դրա նում 
COVID19ի վե րա բեր յալ ա մե նից հա ճախ տրվող 
հար ցե րին CDCի պա տաս խան նե րը, ինչ պես նաև 
տե ղե կատ վութ յունն ա ռա վել վստա հե լի աղբ յուր
նե րից, ինչ պի սիք են Associated Pressը, Reutersը, 
USA Todayը, Washington Postը, PolitiFactը և 
FactCheck.orgը։ Ն ման գոր ծո ղութ յուն նե րի նպա
տա կա հար մա րութ յու նը գնա հա տե լու հա մար կի
րա ռեք հետև յալ սցե նա րը: Են թադ րենք՝ ձեր լավ 
ծա նոթ անձն ա սում է, որ ըստ CDCի հե տա զո
տութ յուն նե րի արդ յուն քի՝ դի մակ ներն արդ յու
նա վետ չեն, և հարց է տա լիս՝ արդ յոք ի րա վա ցի՞ 
է Դո նալդ Թ րամ փը, ո րը հրա պա րա կա յին մի
ջո ցա ռում նե րից մե կի ժա մա նակ հայ տա րա րել 
է, որ «դի մակ կրող մարդ կանց 85 %ը վա րակ
վում է վի րու սով»։ Ա ռա ջի նը, որ դուք հայտ նա
բե րում եք ո րոն ման արդ յուն քում, հետև յալն է. 
«փաս տե րի ստուգ ման գծով ա ռա ջա տար բո լոր 
մաս նա գետ նե րը, ան կախ միմ յան ցից, հան գում 
են նույն եզ րա կա ցութ յան։ Associated Pressի պա
տաս խա նը. «Տվ յալ պնդում նե րը խե ղաթ յու րում 
են դի մակ նե րի կրման վե րա բեր յալ CDCի հե
տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը»։ USA Today. 
« Հաշ վետ վութ յու նից չի բխում, որ դի մակ կրող
ներն ա վե լի հա ճախ են վա րակ վում վի րու սով»։ 
Reutersի ամ փո փու մը. « Խե ղաթ յուր ված են հե
տա զո տութ յան արդ յունք ներն այն մա սին, թե 
բնակ չութ յու նը են թա կա է կո րո նա վի րու սի նոր 
գրո հի»։ Ե թե ցան կա նում եք ի մա նալ, արդ յոք 
ճշմա րի՞տ են այդ պնդում նե րը, դի մեք CDCի 
նախ նա կան հե տա զո տութ յուն նե րին, ո րոնց 
հղում նե րը կան Reutersի և FactCheck.orgի յու
րա քանչ յուր հոդ վա ծում։

Բո լո րը հա մա միտ են, որ COVID19ից ա ռող
ջա ցած նե րը և վա րա կից խու սա փած նե րը գրե թե 
միան ման են գնա հա տում դի մակ կրե լու նպա
տա կա հար մա րութ յու նը։ Ընդ ո րում, հար կա վոր է 
հաշ վի առ նել, որ ա ռա ջին նե րի՝ սրճա րան ներ և 

ռես տո րանն ներ այ ցե լե լու հա վա նա կա նութ յունն 
ա վե լի մեծ է, քան երկ րորդ նե րի դեպ քում, կամ, 
ա սենք, ա ռա ջին նե րը ոչ այն քան խստիվ են պահ
պա նել սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յու նը։ Ա պա տե
ղե կատ վութ յու նը բա ցա հայ տե լուն ուղղ ված հե
տա զո տութ յուն նե րի մեր վեր լու ծութ յու նը ցույց է 
տվել, որ տար բեր կար գի դե տալ ներ կա րող են 
էա կան դեր խա ղալ։ Այս տե ղից հետ ևում է, որ 
շտկող ճշտում նե րը բարձ րաց նում են վստա հութ
յունն այս կամ այն կար գի պնդում նե րի հան դեպ։ 
Այլ կերպ ա սած՝ մեր դեպ քում ճշտում նե րը ցույց 
են տվել, որ դի մակ կրած նե րը և  այ նո ւա մե նայ
նիվ հի վան դա ցած նե րը մեծ հա վա նա կա նութ յամբ 
դրևո րել են ոչ պատ շաճ վար քա գիծ՝ մե ծաց նե լով 
վա րակ ման հնա րա վո րութ յու նը։ Չէ՞ որ ռես տո րա
նում ու տե լուց ա ռաջ դուք ան պայ ման հա նե լու 
եք դի մա կը։

2. Հի շ»՛ք՝ գի տութ յու նը զար գա-
նում է 

Գի տութ յունն ա նընդ հատ գի տե լիք է փնտրում, 
և դ րա նից բխող հետ ևութ յուն նե րը փո փոխ
վում են։ Սա կայն գիտ նա կան նե րը, էլ չխո սե լով 
լրագ րող նե րի մա սին, եր բեմն մո լո րութ յան մեջ 
են գցում մեզ՝ հայ տա րա րե լով, որ ստաց ված 
արդ յուն քը կաս կա ծի են թա կա չէ։ Ռի տա Ա լե նի 
հիմ նադ րա մի դրա մաշ նոր հի շրջա նա կում մեր 
կա տա րած վեր լու ծութ յու նը ցույց է տվել, որ նո
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րութ յուն նե րի է ջը ներ կա յաց նում է գիտ նա կա
նի աշ խա տան քը, ո րը հան գեց նում է ո րո շա կի 
հայտ նա գոր ծութ յան, որ պես դժվա րութ յուն նե րի 
հաղ թա հար ման ա նընդ հատ գոր ծըն թաց, և  այդ 
«գծա յին» գոր ծըն թացն ա վարտ վում է «հայտ նա
գոր ծութ յամբ»՝ նոր ար ժա նա հա վատ գի տե լի քի 
ստաց մամբ։ Հա սա րա կա գետ նե րն ըմբռ նում են 
այդ կա ռուց ված քը որ պես միայն մի հան գու ցա
լու ծում ու նե ցող դա սա կան պատմ վածք հրա պու
րիչ ճա նա պար հոր դութ յան մա սին։ Բայց հան գու
ցա լու ծու մը կա րող է միա կը չլի նել կամ կա րող է 
ընդ հան րա պես բա ցա կա յել։ 

Գի տա կան հայտ նա գոր ծութ յուն նե րին նվիր
ված նո րութ յուն նե րի է ջե րում լայ նո րեն տա րած
ված է քվես տի1 սյու ժեն։ 2013–2018 թթ. ըն թաց
քում գի տութ յան մա սին տպագր ված 600ից 
ա վե լի հոդ ված նե րի մեր վեր լու ծութ յու նը ցույց 
է տվել, որ դրան ցում չեն հի շա տակ վում ֆալս
տարտ նե րը2, փորձ արկ ումն եր ը և սխ ալն եր ը, 
ներ  ըմբռնման դեր ը՝ այն ամ են ը, ինչ բնոր ոշ է 
գիտ ակ ան գործ ընթ աց ի համ ար։ Հ ոդվ ածն եր ի 
մեծ մաս ում չի ասվ ում, որ որ ոշ հարց եր մնում 
են անպ ատ ասխ ան։ Բ այց ինչպ ես նշում է New 
York Timesի գիտ ակ ան տես աբ ան Կ առլ Ց իմ եր ը, 
«ոչ մի գիտ ակ ան հոդվ ած չի տալ իս վերջն ակ ան  
անհ երք ել ի ճշմարտ ությ ուն։ Լ ավ ագ ույն դեպք ում 
այն արձ ան ագր ում է status quo»3ն։

Նկատ ի առնել ով, որ գիտու թյունն ունի 
իտեր ատիվ  բնույթ, այսին քն՝ դրա եզրա կացու
թյուններ ը կարող  են լինել  ոչ վերջնակ ան, 
Washington Postում հրապար ակված  հոդված ի 
հեղին ակներ ը դիմակ ներ կրելու  վերաբ երյալ  
ասու մ են  հետևյալ ը՝. «Հաշ վի առեք , որ կորո
նավիր ուսի՝  այժմյան  համաճ արակ ի հարու
ցիչի,  հետազ ոտու թյան ընթաց քում դիմակ  
կրելու  նպատակ ահար մարու թյան վերաբ երյալ  
հանձնար արակ աններ ը կարող  են փոփոխ
վել, համապ ատաս խանաբ ար կփոխվեն  նաև 
հաճախ ակի տրվող հարցեր ը»։ Անտես ելով  սույն 
փաստը՝  ԱՄՆ նախկին  նախագ ահ Թրամ փը 
սխալ էր մեկնաբ անել  կամ չէր հասկաց ել անցյալ  
տարվա մարտի սկզբին Ֆաո ւչիի արտաս անված  
խոսքեր ը։ «Չէ՞ որ Ֆաո ւչին ասել  է՝ մի՛ կրեք  
դիմակ ներ, այդպես  չէ՞։ Ես էլ չեմ կրում»,– աս ել 

1 Քվեստ՝ համակարգչային խաղերի հիմնական տեսակ
ներից մեկը։

2 Ֆալստարտ՝ կեղծ սկիզբ։
3 Status quo՝ առկա վիճակը: 

էր Թրամ փը NBCի աշխատ ակից  Սավ անա Գատ
րիին անցյալ  տարվա հոկտեմ բերին ։ Ավել ի ուշ 
նա փոխել  է իր վարքագ իծը։ 

Ընտրող աբար  խմբագրված  տեսահ ոլովակը,  
որու մ Ֆաո ւչին ասու մ էր , որ պետք չէ անընդ  հատ 
կրել դիմակ , դիտել  էին Facebookի, YouTubeի 
և Twitterի միլիո նավոր  օգտատ երեր ։ Ենթա
տեքստից  պոկված  այդ հայտարարու թյան 
վրա ձեռնար կված գրոհը հաշվի չէր առնու մ 
այ ն փաս տը, որ գիտու թյունն առաջ  է գնում, և 
դրա եզրակ ացու թյուններ ը պետք է ենթար կ վեն 
շտկման՝ հաշվի առնել ով նոր տվյալներ ը։ Մար տի 
սկզբից մինչև ապրիլ ի 3ն ըն կած ժամանակա
հատված ում, երբ հրապար ակվել  էր CDCի 
պահան ջը՝ կրել դիմակ ներ, եթե շփվում եք ձեզ 
հետ նույն վայրու մ չբնակ վող մարդկան ց հետ, 
վիրու սաբան ները ճշտել էին, որ կան վիրու
սակիր ներ, որոն ք չու նեն որևէ ախտան իշ, բայց 
կարող  են վարակ ել այլ մարդկան ց։ Պաշտ
պանիչ  միջոց ների պակաս ի պայման ներու մ, 
որն առկա էր համաճ արակ ի ամեն ասկզբու մ, 
այս չիմաց ությու նը հսկայակ ան վնաս պատճա
ռեց բժշկական  անձնակ ազմին ։ Քան ի դեռ 
դիմակ ների արտադ րությու նը չէր ընդլայ նվել, 
բժիշկներ ը և մյու ս աշ խատող ները ստիպված  
էին կրել վիրաբուժակ ան N 95 շնչադիմ ակներ , 
որոն ք նու յնպես չէին բավակ անաց նում։ Հեն ց այ դ 
մաս ին էր խոսու մ Ֆաո ւչին։

60 Minutes հաղոր դման մեջ, որը հեռար ձակվել  
էր 2020 թ. մարտի 8ին, նա բացատ րում էր 
բժիշկ Ջոն  Լապ ուկին . «Դիմ ակներ  պետք է կրեն 
նրանք, ովքեր  արդեն  վարակ ված են և կար ող 
են վարակ ել մյուրսներ ին… Տվյալ  պահին  ԱՄՆ 
բնակիչ ները կարող  են դրանք չկրել մշտապես ։ 
Դրան ք ան հրաժեշ տ են  բուժաշ խատող ներին  և 
հիվ անդներ ին… Ես դեմ չեմ դիմակ ներին ։ Եթե 
ուզու մ եք , կրեք դրանք»։ «Բայ ց սա կարող  է 
հանգեց նել պակասի» ,– առ արկել  է Լապ ուկը։  
«Ճիշ տ է,  բանն էլ հենց դա է,– պատ ասխան ել էր 
Ֆաո ւչին։– Դիմ ակներ ը կարող  են չբավակ անաց
նել նրանց, ովքեր  իրոք  ունեն  դրանց կարիք ը»։

Այսպիս ով, երբ որևէ մեկն ասու մ է,  որ Ալեր
գիայի և վար ակիչ  հիվան դությու նների ազգա
յին ինստիտ ուտի տնօրեն ին չի կարել ի հավա
տ ալ, քանի որ մի անգամ  նա հայտար արել  է, 
որ «պետք չէ անըն դհատ կրել դիմակ », հիշեք , 
որ այս հանձնար արակ աններ ը վերաբ երու մ էի ն 
չվար ակված  մարդկան ց, և որ  այն ժաման ակ 
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ստույգ չգիտեի ն հիվ անդու թյան անախ տանիշ  
դեպքեր ի մասին , ինչպես  նաև այն մասին , որ 
վարակ ը փոխան ցվում է օդակ աթիլ ային  ճանա
պարհով ։

Հիվ անդու թյուններ ի վերահ սկողու թյան և  
կան խարգել ման կենտրոն ի կայքու մ նշու մ 
կատ արել ու մեկ այլ պատճառ ն այ ն է,  որ դուք 
ստանու մ եք  հրատապ  և հավ աստի տեղե
կատվու թյուն։ «Դիմ ակն ընդամ ենը պատնեշ  է 
թքի կաթիլ ներից  պաշտպան վելու  համար , երբ 
դուք փռշտում եք։ Սա նվազեց նում է ձեր կողքին  
գտնվողներ ի վրա դրանց հայտնվել ը»։ Ուշադ
րությու ն դար ձրեք «օգնու մ է»  և «նվազեց նում է» 
բառեր ին։ Երբ ճարակ աբան ներն ասու մ են , թե 
«դիմակ ներն աշխատ ում են», նշանակ ում է, որ 
դրանք «օգնու մ են  կանխել » վարակ ը և «նվազեց
նում են»  վիրու սի տարած ումը։  Հաշ վի առնել ով 
այս հանգամ անքը՝  դուք սխալ չեք կատար ում՝ 
ենթադ րելով , որ եթե դիմակ  կրող մարդը,  այնու
ամեն այնիվ , վարակ վել է, նշանակում է՝ դիմակ
ներն անօգ ուտ են։

Նախ ազգու շացու մները հատկապ ես կարևոր  
են, երբ հարցը վերաբ երու մ է պատվաստ
մանը։  Պնդել ու փոխար են թե՛ Pfizer պատվաս
տանյութն ան վտանգ է, CDCը տեղեկ ացնու մ 

է,  որ «ստաց ված  տվյալներ ը (FDAի հավա
նության ն ար ժանաց ած  PfizerBionTechի վերա
բերյալ ) վկայու մ են , որ այդ պատվաս տանյու թի 
արդեն  հայտնի և միա յն են թադրյալ  առավ ելու
թյուններ ը գերակ շռում են COVID19ով վարակ
վելու  հայտնի և հնար ավոր  վտանգներ ը»։ Հնա
րավոր  վտանգներ ից մեկն է այն, որ բազմաթ իվ 
պատվաս տվածներ ից մարդկան ց շատ  փոքր 
շրջանակ ում առաջ ացել  է ալեր գիա, որը CDCի 
փորձագ ետներ ը գրանցել  են որպես  լուրջ դեպք, 
այսին քն՝ այն հարկ է եղել  բուժել  էպին եֆրին ի 
կամ EpiPenի օգնու թյամբ կամ անգամ  հոսպի
տալաց նել։ Հիմ նական  առավ ելու թյուններ ից մեկն 
այն է, որ Pfizerի կամ Modernaի երկու  չափա
բաժնի ներար կումը զգալիո րեն կրճատու մ է այն 
հավան ական ությու նը, որ պատվաս տված անձի 
անու նը կհայտնվի այն կես միլիո ն ամ երկա
ցիներ ի ցանկու մ, ում կյանքը խլել է COVID19ը»։

3. Հ»տ և»՛ք ճիշտ վարքագ ծի 
կանոն ն»րին 

COVID19 համաճ արակ ի՝ մեր կյանք ներխու
ժելու ց շատ  առաջ  առող ջապահ ության  համա
կարգի աշխատ ողներ ը, ընտան եկան  բժիշկներ ը 
և ծնող ները մշտապես  հիշեց նում էին մեզ, որ 
գրիպի բռնկման ժաման ակ չհիվան դանալ ու 
համար  հարկավ որ է հատկապ ես հաճախ ակի 
ձեռքեր ը լվանալ  օճառ ով։ Նու յնքան համառ որեն  
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նրանք խորհու րդ էի ն տալ իս հեռու  մնալ հազա
ցողներ ից և փռշտաց ողներ ից։ Քան ի որ սոցիա
լական  կանոն ները շատ կողմեր ով ձևավոր ում 
են մեր վարքագ իծը,  և քան ի որ մենք գիտեն ք 
առ օրյա կյանքից , որ այդ կանոն ները նվազեց նում 
են գրիպի վիրու սի փոխան ցումը,  հետրաբ ար՝ 
նաև սեզոն ային  հիվան դությու նը, մենք աշխա
տում ենք դրանց հետևել ։ Ադյու նքում, ինչպես  
ցույց են տվել մեր դիտար կումներ ը, նախքան  
ԶԼՄներու մ համ ապատ ասխան  հանձնար արու
թյուններ ի և նախ ազգու շացու մների հայտնվել ը, 
վարակ ելիո ւթյան բարձր մակար դակ ունեց ող 
նոր վիրու սի առաջ ին իսկ հիշատ ակու մներից  
հետո տասը ամեր իկաց իներ ից ինը (87 %) սկսել 
էին խնամքով  լվանալ  ձեռքեր ը և հեռ ու մնալ 
շնչառակ ան վարակ ների ախտան շաններ  ունե
ցողներ ից։

Այս ամեն ից եզրակ ացնու մ են ք, որ հետևե
լով արդեն  փորձված  վարքագ ծի կանոն
ներին , մասնավ որապ ես, դիմակ  կրելու ն՝ դրա 
մոլի ջատագ ովներ ը նպաստու մ են  այդպիս ի 
վարքա  գիծը կանոն ի վերած ելու ն։ Արժե հիշեց
նել, որ ԱՄՆ բնակչու թյան ճնշող մեծամ ասնու
թյունն իրակ անու մ հավ ատու մ է,  որ դիմակ ներն 
օգտակ ար են։ Կայ զերի ընտան իքի հիմնա դրամի՝  
դեկտեմ բերին  կատար ված հարցու մը ցույց է 
տվել, որ ԱՄՆ չորս չափահ աս բնակիչ ներից  
երեք ը տնից դուրս գալիս  դիմակ  են կրում։

4. Ապաք աղաք ական աóր»՛ ք 
գիտ ությու նը

Ըստ հոգեբ անակ ան արձագ անքման  տեսու
թյան՝ արգել քներն ավել ի շատ վնասու մ են  
մարդկան ց, քան ընդու նվում են նրանց կողմից ։ 
Գիտ ության  պաշտպան ի մեծ փորձ ունեց ողը կլսի 
պատվաս տման և դիմ ակներ  կրելու  հակառ ակոր
դի դատող ությու նները և կշար ադրի իր հակա
փաստար կները։ 

«Դիմ ակներ ի կրման կողմնակ իցներ ի և հա
կառակ որդներ ի դիմակ այու թյան հետևու մ հա
ճախակ ի կանգնած  են քաղաք ական  հակասու
թ յուն  ները» ,– աս վում է Ազգայ ին պետակ ան 
ռադիո յի հաղոր դումներ ից մեկու մ։ Դիմ ակնե
րից հրաժար վելը երբեմ ն ըն կալվու մ է իբրև 
պահպան ողակ ան կուսակ ցության  համա խոհու

թյուն, ուստի գիտու թյան մոլի պաշտպան ն օգ
տագոր ծելու  է այնպիս ի օրին ակներ , որոն
ցում գաղափ արակ ան համան ման տեսակ ետի 
կողմնակ իցներ ը պաշտպան ում են իրեն ց տե
սակետ ը, ինչպես  վարվու մ էր  2020 թ. Կեն տուկի 
նահան գից ընտրված  սենատ ի նախկին  անդամ  
Միտ չ Մակ դոնել ը կամ  Նյու  Ջեր սիի նախկին  
նահան գապետ  Քրիս  Քրիս տին, որն ավել ի ուշ 
Wall Street Journalում հրապար ակված  հոդվա
ծում ասու մ էր . «COVID19ով հիվան դանալ ուց 
հետո ես եկա այն եզրակ ացու թյան, որ պետք 
է կրեի դիմակ »։ Քրիս տիի, կամ, եթե խոսեն ք 
պատ վաստան յութի մասին , բժիշկ Յու ջինիա  
Սաո ւտի («Ես սևամոր թ բժիշ կ եմ , որը չէր 
վստահու մ COVID19ի դեմ պատվաս տանյու թին։ 
Ահա թե ինչը փոխեց  իմ կարծիք ը դրա մասին ») 
հետ կապված  պատմու թյուններ ը հույժ համո
զիչ են։ Գոր ծընկեր ների հետ մենք տեսան ք սա 
գործող ության  մեջ՝ վերլու ծելով  մարդկան ց ար
ձագան քը գենետ իկոր են ձևափոխ ված հացա
բույսեր ի վերաբ երյալ  բնապահ պան Մար կ Լի
նասի բացատ րության  առթիվ , որը նախկին ում 
դրանց անող ոք հակառ ակոր դն էր , իսկ այժմ 
տալիս  է նախապ ատվու թյուն։ Նրան ք, ովքեր  
ծանոթ  էին նրա էջին , ավել ի շուտ էին փոխել  
վերաբ երմու նքը գենետ իկոր են ձևափոխ ված 
մթերքի հանդեպ , քան նրանք, ում հայտնի են 
միայն նրա փաստար կներն առավ ելու թյուններ ի 
օգտին ։
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5. Մտոր »՛ք նախքան  հավան »լը

Եթե սոցիա լական  ցանցու մ մեն ք սեղ մում 
ենք «Like» կոճակ ը, ապա հաստատ ում ենք, 
որ հավան ում ենք նյութը կամ վստահու մ են ք 
դրան ։ Կիս ելով  այդ տեղեկ ատվու թյունն ուրիշ  
օգտա տերեր ի հետ՝ մենք բարձրաց նում ենք 
վստահու թյան աստիճ անը։  Վեր  բարձրաց ված 
բթամատ ով նշանը ոչ միայն ազդան շան է, որ 
խմբակցու թյունն ընդու նել է նյութը.  Դրան ով իսկ 
մենք հրավիր ում ենք մյուսներ ին միանալ ու մեր 
խմբին։ Ազդան շաններ ի փոխան ակման  այսպիս ի 
գործըն թացը կարող  է լինել  ինչպես  գիտակ ան 
գիտել իքի տարած ման գործիք , այնպես  էլ վիրու
սին վերաբ երող  խաբեո ւթյան տարած ման (viral 
deception, VD) միջոց  լինել ։

Ինչպես  ելակ ետայ ին VDի դեպքու մ, որը 
կապված  էր սեռավ արակ ների հետ, այժմ էլ  
VDն վար ակիչ  է և տար ածվու մ է խմբակցու թյան 
անդամ ների շրջանու մ։ Ուստի համաձ այն 2019 թ. 
հրապար ակված  Scientific Americanի հանձնա
րարակ աններ ի՝ նախքան   «Like» կոճակ ը սեղմել ը 
սեղմեք  «Դադ ար» կոճակ ը։ Եթե հաղոր դագրու
թյունը վերաբ երու մ է VD կարգին , ապա այն 
ուղար կեք «կարան տինի» ։ Իսկ եթե տվյալներ ը 
հուսալ ի աղբյու րից են և համ աձայ նեցվու մ 
են  CDCի կամ Առող ջապահ ության  ազգայ ին 
ինստիտ ուտներ ի կայքեր ի տեղեկ ատվու թյան 
հետ, հաղոր դակից  դարձրեք  մյուսներ ին՝ սեղմե
լ ով «Send», «Like» կամ «Share» կոճակ ը։

6. Հոգ աó»՛ ք շրջապ ատի 
անվտան գության  մաëին 

Գիտ ական  մոտեց մանն աջակ ցող մարդիկ  
կարող  են իրակ անաց նել իրեն ց գաղ ափար
ներն այստեղ  և հիմ ա՝ պաշտպան ելով  վարակ ի 
վտանգից  հարևան ներին , երեխ աներ ին, ուսու
ցիչներ ին, ազգակ աններ ին, ծերան ոցներ ի 
բնակիչ ներին , տեղակ ան հիվան դանոցում կամ 
քաղաք ային  դեղատ անն աշխատ ող բարե 
կամներ ին։ Կան խիչ միջոց ներ կարող  են 
ստանձնել  անգամ  կասկած ողներ ը։

Որպես  օրին ակ ներկայ ացնեն ք Օհայ ո նահան
գի բնակիչ  Հար ի Աբեր նատիի ն, որը 2020 թ. 

հրապար ակել  է Washington Postում հոդված ՝ 
«Ես կասկած ում եմ, որ դիմակ ն օգ տակար  
է։ Բայ ց ահ ա թե ինչու  այսօր  ես սկսեցի այն 
կրել» վերնագ րով։ Հեղ ինակ ը պարզաբ անու մ 
է,  որ տվյալ դեպքու մ հոգ ում է շրջապատ ի այն 
մարդկան ց հոգ եկան  հանգստու թյան մասին , 
որոն ք այ լ կար ծիքի են, և բաց ատրու մ է.  «Ես 
ծանոթ  եմ Հիվ անդու թյուններ ի վերահ սկողու
թյան և կան խարգել ման կենտրոն ի հայտար
արու թյանն այն մասին , որ վարակ իչ նոր հիվան
դության  հետ կապված  վախեր ը … դժվար  է 
հաղթահ արել , և դրան ք առ աջաց նում են ուժեղ  
հույզեր  թե՛ երե խաներ ի, թե՛ մեծահ ասակ ների 
շրջանու մ»։ Այնու հետև հեղին ակը պարզաբ անու մ 
է,  որ համամ իտ է CDCի փաստար կների հետ, 
որ «սոցիա լական  հեռավ որու թյան պահպան
ման նման հանձնա ր արակ աններ ի հրամայ
ական  բնույթը կարող  է առաջ ացնել  զգացու մ, 
թե մարդը մեկու սանու մ է ամբող ջ աշ խարհից , և 
սրան ով միայն ուժե ղացնել  սթրեսը» ։ Տեղ եկաց
ված լինելու, ըմբռնո ղության  և կար եկցու թյան 
զուգակ ցումը հանգեց րել է նրան, որ պետք է 
ընդու նել հասար ակու թյան մշակած  կանոն ները,  
չնայած  որ կասկած ները մնում են։ «Ահա թե 
ինչու ,– պար զաբան ում է Աբեր նատին ,– ան կախ 
այն բանից՝  հարկավ որ է թե ոչ, խանու թ մտնել
իս, որտեղ  մարդկան ց թիվ ը մեծ է, ես դնում եմ 
դիմակ »։ Դիմ ակ կրելու  որոշ ումը,  որը հոդված ի 
հեղին ակն ընդու նել է անցյալ  ամռան ը, և քայ լի 
բացատ րությու նը թույլ է տալիս  նրան դասել ու 
գիտու թյան պաշտպան ների շարքու մ։ Եվ ինչպես  
ցույց է տվել Դոլորես  Ալբար ասին ի և Ռոբ երտ 
Ուայ լերի՝  2001 թ. կատար ված հետազ ոտու թյունը՝  
պաշտպան ական  վարքագ ծի անհրաժ եշտու թյան 
մասին  կարգադ րությու ններին  հետևել ը, անգամ  
եթե համոզ ված չեք դրա նպատակ ահար մարու
թյան մեջ, կարող  է նպաստել  ձեր հայաց քների 
փոփոխ ության ը։

7. Ձ»ր  առջև դր»ք իրակ ան 
նպատակ ն»ր

Իմ ու գործըն կերոջ ս՝ Ջո Կապ ելայ ի կատա
րած ռադիո հաղոր դումներ ի տասնամ յա հետա
զոտու թյան եզրակ ացու թյուններ ից մեկն այն է, 
որ հյուրեր ի համար  ընդու նելի էին այն հաղոր
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դավար ների փաստար կները,  որոն ք լավ  ծանոթ  
էին նրանց ամեն օրյա եթեր ներից ։ Ներ գրավել ով 
հյուրեր ին բանավ եճեր ի մեջ՝ երեկ ոյան  թոկշոուի 
հաղոր դավար  Ռաշ  Լիմ բոն ոչ միայն լուսավ որու մ 
էր  նրանց, այլ նաև մասնակ իորեն  վերահ ամոզում։ 
Սա նշանակ ում է, որ հանրաճ անաչ  հաղոր
դավար ը, որի լսարան ը չունի հստակ կարծիք  
պաշտպան ական  վարքագ ծի կամ պատվաս տման 
վերաբ երյալ , կարող  է գիտու թյան պաշտպա
նության  համա կարգու մ կիր առվող  մոտեց ումներ ի 
օգնու թյամբ իր կողմը գրավել  մարդկան ց գոն ե 
մի մասին  ճիշտ այնպես , ինչպես  կարող  է անել  
ընտան իքի անդամ ը, մերձավ որ մարդը։ 

Բայ ց կան  մարդիկ , որոն ց չի վերահ ամո զում 
ոչ մի փաստար կ։ Եվ նրանց հետ ժաման ակն 
անօգ ուտ վատնել ու փոխար են՝ ավել ի լավ է 
կենտրոն անալ  պակաս  համառ  և մաս նակիո րեն 
պաշտպան ական  վարքագ ծին հետևող ների վրա։ 

Տատ անվող ները կարող  են ավել ի հեշտ 
ըմբռնել  նոր տեղեկ ատվու թյունը,  քան կարծու մ 
էի ն հետ ազոտ ողներ ը։ Անցյալ  տարի Nature 
հանդես ում հրապար ակված  աշխատ ությու նում 
հերքվու մ է այն ենթադ րությու նը, որ պատվաստ
ման հարցու մ չկող մնորոշ վածներ ն ան հույս են։ 
Ընդհակ առակ ը, տեղեկ ատվու թյուն որոն ելու  
նպատակ ով նրանք դիմու մ են  համաց անցին , 
որպես զի վերջիվ երջո հանգեն  հստակ որոշ ման։ 
Խնդիր ն այ ն է,  որ ամեն այն հավան ական ությամ բ 
համ ացան ցում նրանք կգտնեն ավել ի շատ դեմ, 
քան կողմ փաստարկներ:

8. Ձևավ որ»ք  խմբակայ ին  
իմու նիտ»տ 

Կառ ուցել ով պաշտպան ության  համակ արգ՝ 
համակ ենտրոն  շրջանագ ծերի պես ինչոր մի 
բան այն շենքեր ի շուրջ, որտեղ  մենք բնակվու մ 
են ք՝ հարևան ների և այ լ մար դկանց հետ շփման 
վայրեր ի շուրջ, առևտրի կենտրոն ների,  մանկա
պ արտեզ ների և դպրոց ների,  հիվան դանոց ների 
շուրջ, մենք նպաստու մ են ք խմբակ ային  իմու
նիտետ ի ձևավոր մանը։  Խոս քը ոչ թե ազգի կամ 
նահան գի մակար դակի,  այլ տեղայ ին խմբակցու
թյուններ ի, մասնավ որապ ես, ընտան իքներ ի 
մակար դակի իմու նիտետ ի մասին  է։ 

Երբ բժիշկներ ը խոսու մ են  իմու նային  որո
շակի շեմի՝  վարակ ի տարած ումը կասեց նելու  
համար  անհրաժ եշտ պոպու լյացիա յի անդամ
ների հարաբ երակ ան թվի մասին , նրանք նկատի 
ունեն  կոլեկ տիվ իմու նիտետ ը։ Եթե որևէ նահան
գի բնակչու թյան մեծ տոկոս ը պատվաս տվել 
է կարմրու կի դեմ, բայց այդ նահան գի որևէ 
ենթապ ոպու լյացիա յում այդպիս ի մարդկան ց 
թիվ ը փոքր է, նշանակ ում է՝ նրանք խոցել ի են։ 
Հեն ց այ սպես է պատահ ել Մին եսոտ ա նահան
գում Սոմ ալիի ց գաղ թածներ ի շրջանու մ։ 2017 
թ., երբ տեղի ունեց ավ կարմրու կի բռնկում, այդ 
խմբում պատվաս տված էր երեխ աներ ի ընդա
մենը 36 %ը, որը հանգեց րեց տխուր հետևանք
ների։  Կոլ եկտիվ  իմու նիտետ ի մասին  մտածել ու 
փոխար են իմաս տ ու նի աշխատ ել խմբակցու
թյուններ ի իմու նիտետ ի ձևավոր ման ուղղու
թյամբ՝ թե՛ կարմրու կի, թե՛ COVID19ի, թե՛ գրիպի 
դեպքու մ։

Հեն վելով  տեղեկ ատվու թյան ստուգված  
աղբյու րների վրա, հետևել ով գիտակ ան մոտեց
մանը,  մշակել ով այնպիս ի վարքագ իծ, որը 
կարող  է զսպել վարակ ի և դրա վերաբ երյալ  
կեղծ լուրեր ի տարած ումը,  իրակ անոր են գնահա
տելով  մեր հնարավ որու թյուններ ը և դրան ց սահ
մաններ ը, ինչպես  նաև խոչըն դոտել ով գիտու
թյան քաղաք ական ացման ը՝ մենք կատար ում 
ենք անձնակ ան ներդրու մ սեփ ական  տեղայ ին 
խմբակցու թյան պաշտպան ության  համակ արգու մ։ 
Սա բարձրաց նում է հավան ական ությու նը, որ մեր 
օրին ակին  կհետևեն  ինչպես  մեր խմբակցու թյան 
մյուս անդամ ները,  այնպես  էլ ուրիշ  խմբակցու
թյուններ ։

Թար գմանեց  Մ. Սար գսյան ը
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Ի ԴԵՊ

* «Наука и жизнь», 2020, N 10.

Ի տա լա ցի մա թե մա տի կոս
նե րը ո րո շել են ձկնոր սա կան 
նա վա տոր մի հա մար մշակ ված 
և հա մաշ խար հա յին օվ կիա նո
սի ձկնե րով ա մե նա հա րուստ 
շրջան նե րը հայտ նա բե րող ար
հես տա կան բա նա կա նութ յան 
ծրա գի րը կի րա ռել կո րո նա
վի րու սի տա րա ծու մը նա խա
գու շա կե լու հա մար։ Իր ա ռաջ
նա յին խնդրի լուծ ման հա մար 
ծրա գի րը դրսևո րել էր շատ 
հա ջող արդ յունք ներ, այն ան
գամ կա րո ղա ցել էր ճիշտ կան
խա տե սել, թե որ տեղ կա րե լի 
է հան դի պել ա մե նա հազ վագ
յուտ հսկա յա կան կա ղա մա րի։ 
Ո րո շել էին ստու գել, արդ յոք, 
ծրա գի րը կա րո՞ղ է կան խա
տե սել նաև կո րո նա վի րու սի 
տա րա ծու մը։ Դ րա նում նե րա
ռել էին է կո լո գիա կան տվյալ
ներ՝ ջեր մաս տի ճա նը, տե ղում
նե րը, բարձ րութ յու նը ծո վի 
մա կե րևույ թից, ինչ պես նաև 
մար դու գոր ծու նեութ յան հետ 

կապ ված գործոն ներ՝ նե րա
ռյալ ած խաթ թու գա զի ար տա
նե տում նե րի ծա վա լը և բ նակ
չութ յան խտութ յու նը։ Սկզ բում 
այդ տվյալ նե րը վերց րել էին 
ի տա լա կան այն մար զե րից, որ
տեղ վի րու սի տա րա ծումն ա մե
նա ծա վա լունն էր, պատ վի րել 
էին ար հես տա կան բա նա կա
նութ յա նը հայտ նա բե րել փո
խա դարձ կա պեր, ա պա դրանք 
տա րա ծել մնա ցած աշ խար հի 
վրա։ Դա հնա րա վո րութ յուն 
տվեց ո րո շե լու այն հա ման ման 
տա րածք նե րը, որ տեղ վի րու սը 
կա րող է բազ մա նալ։ Ըստ վի
ճա կագ րութ յան՝ ի րա կա նութ
յան հետ հա մընկ նու մը կազ մել 
է 77 %ից ա վե լի, ընդ ո րում՝ 
պարզ վել է, որ բնակ չութ յան 
խտութ յու նը քիչ է ազ դում վի
րու սի տա րած ման ա րա գութ
յան վրա՝ բա ցա ռութ յամբ այն 
դեպ քե րի, երբ խտութ յու նը կա՛մ 
շատ ցածր է, կա՛մ ծայ րա հեղ 
բարձր։

ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 

ԴԱՅԱԿ

Ի լի նոյ սի (ԱՄՆ) հյու սիս
արևմտ յան հա մալ սա րա նում 
ստեղծ ված է լեկտ րո նա յին բա
րակ և ճ կուն պի տակ նե րը տե
ղե կաց նում են ծնող նե րին, որ 
մյուս սեն յա կում քնած ե րե խան 
արթ նա ցել է և  ու շադ րութ յուն 
է պա հան ջում։Անվ նաս սոսն
ձի օգ նութ յամբ մի տվիչն ամ
րաց վում է ե րե խա յի կրծքին 
և  ար ձա գան քում է ճի չին կամ 
ա րագ սրտխփո ցին, իսկ մյու
սը, ո րն ամ րաց վում է նրա 
ո տի կին, նշում 
է շար ժում
նե րը։ Տագ
նա պի ազ
դան շան նե րը 
փո խանց վում 
են բջջա յին 
հե ռա խո սի ն։
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2021 թվա կա նին ֆի զիո լո
գիա յի և բժշ կութ յան ո լոր տում 
 Նո բել յան մրցա նա կը շնորհ վել է  
մո լե կու լա յին կեն սա բան և ն յար
դա բան Ար տեմ  Փա թա փութ յա նին 
և  ֆի զիո լո գիա յի պրո ֆե սոր 
 Դե վիդ  Ջու լիու սին՝ կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րում շո շա փա կան 
և  ջեր մազ գաց ըն կա լիչ նե րի ու
սում նա սիր ման և  կա տար ված 
բա ցա հայ տում նե րի հա մար:

Ա.  Փա թա փութ յա նը ծնվել է 
1967 թ.  Լի բա նա նում և  մե ծա ցել 
է այն տեղ՝  Լի բա նա նի քա ղա
քա ցիա կան պա տե րազ մի ժա
մա նակ։ Ն րա հայրն է սփյուռ
քա հայ գրող, թարգ մա նիչ, 
խմբա գիր  Սար գիս  Վա հագ նը։ 
 Մայ րը՝  Հայ կու հի Ա ճեմ յա նը, 
 Լի բա նա նում ե ղել է հայ կա կան 
դպրո ցի տնօ րեն։ Ար տե մի եղ բայ
րը՝ Ա րան,  նույն պես գիտ նա կան 
է, հա մա կարգ չա յին գի տութ յուն
նե րի դոկ տոր և  բազ մա թիվ գյու
տե րի հե ղի նակ։  Քույ րը՝  Հու րին, 
անգ լե րե նի և գ րա կա նութ յան 
մաս նա գետ է և  Լի բա նա նի Ազ
գա յին Ե ղի շե  Մա նուկ յան քո լե
ջում ու սուց չու հի է աշ խա տել։

ՀԱՅԱԶԳԻ 

ԱՐՏԵՄ ՓԱԹԱՓՈՒԹՅԱՆԸ՝ 

ՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ

 Մինչև 1986 թ. ԱՄՆ գաղ թե լը 
Ար տեմ  Փա թա փութ յա նը սո վո րել 
է  Բեյ րու թի Ա մե րիկ յան հա մալ
սա րա նում: 1990 թ.  ըն դուն վել 
է  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րան, 
որ տեղ  ստացել է բջիջ նե րի և 
 զար գաց ման կեն սա բա նութ յան 
բնա գա վա ռի բա կա լավ րի աս տի
ճան, իսկ 1996 թ.  Կա լի ֆոռ նիա յի 
տեխ նո լո գիա կան ինս տի տու
տում պաշտ պա նել է թեկ նա 
ծուա  կան թեզ  կեն սա բա նութ յան 
բնա գա վա ռում։

2000 թ.  Փա թա փութ յա նը 
դար ձել է  «Սկ րիփս» հե տա զո
տա կան ինս տի տու տի (Scripps 
Research Institute)  պրո ֆե սոր։ 
20002014 թթ. նա մեկ այլ հե տա
զո տա կան պաշ տոն է ստա ցել 
« Նո վար տիս» հե տա զո տա կան 
հիմ նադ րա մում (Novartis Research 
Foundation)։ 2014 թվա կա նից 
աշ խա տում է  Հո վարդ Հ յու
զի բժշկա կան ինս տի տու տում 
(Howard Hughes Medical Institute), 
որ պես հե տա զո տող:

 Փա թա փութ յա նի հե տա զո
տութ յան շրջա նա կը նե րա ռում 
է ջեր մութ յան, մե խա նի կա կան 
ու ժի և բ ջիջ նե րի ա վե լաց ված 
ծա վա լի մի ջո ցով ակ տի վաց
ված նոր իո նա յին ան ցու ղի նե րի 
և  ըն կա լիչ նե րի բա ցա հայ տումը։ 
 Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն
քում ար ված բա ցա հայ տում ներն 
ար դեն օգ տա գործ վում են մի 
շարք հի վան դութ յուն նե րի՝ այդ 
թվում քրո նիկ ցա վե րի բուժ ման 
հա մար։

Ըստ «Սկ րիփս» հե տա զո

տա կան ինս տի տու տի նա
խա գահ և  գոր ծա դիր տնօ
րեն  Փի թեր  Շուլ ցի՝ պրո ֆե սոր 
 Փա թա փութ յա նը և  Դե վիդ 
 Ջու   լիու սը տվել են մար դու օր
գա նիզ մի վե րա բեր յալ ա մե նա
կար ևոր հար ցե րից մե կի պա
տաս խա նը՝ «ինչ պե՞ս ենք մենք 
ըն կա լում ջեր մութ յունն ու ճնշու
մը»:

Ին քը՝ հա յազ գի 54ամ յա 
գիտ  նա կա նը,   ասել է. «Ես, ան
շուշտ, եր բեք չէի կա րող պատ
կե րաց նել այս օրը: Ավե լին, ես 

եր բեք չէի կա րող պատ կե րաց
նել գի տու թյան մեջ այս կյան քը»:

Նո բե լյան մրցա նա կի ար
ժա նա նա լու կա պակ ցու թյամբ, 
Ար տեմ Փա թա փու թյա նին և 
Դե վիդ Ջու լի ու սին շնոր հա վո
րա կան ու ղերձ է հղել  նաև 
ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հու թյու նը՝ 
հույս հայտ նե լով առա ջի կա
յում մրցա նա կա կիր նե րին հյու
րըն կա լել ՀՀ գի տու թյուն նե րի 
ազ գա յին ակա դե մի ա յում:

Դեվիդ Ջուլիուսը և Արտեմ 
Փաթափությանը 

Արտեմ Փաթափությանը
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Ի ԴԵՊ

ՄԱԿի փոր ձա գետ նե րի 
կար ծի քով, մար դուն անհ րա
ժեշտ ջրի օ րա կան նվա զա
գույն ծա վա լը 50 լ  է։ Այն օգ տա
գործ վում է խմե լու (շուրջ 2 լ), 
սնունդ պատ րաս տե լու, լվաց
քի և  այլ կա րիք նե րի հա մար։ 
Մի ջին ա մե րի կա ցին օ րա կան 
ծախ սում է 400–600 լ։

Գ րեն լան դիա յի սա ռույց
նե րի հալքն ան ցել է ան դառ
նա լիութ յան փուլ, ա սում են 
Օ հա յո յի (ԱՄՆ) հա մալ սա րա
նի  աշ խար հագ րա գետ նե րը՝ 
ու սում նա սի րե լով գրե թե 40 
տար վա ըն թաց քում ար ված ար
բան յա կա յին լու սան կար նե րը։ 
Ան գամ ե թե հի մա տա քա ցու մը 
հան կար ծա կի դա դա րի, Գ րեն
լան դիան կշա րու նա կի հալ վել։

Աֆ րի կա յի ար ևել քը են
թարկ վել է շուրջ 200 մի լիարդ 
մո րեխ նե րի ամ պե րի հար ձակ
ման։ Ներ խու ժու մը սկսվել է 
Ա րա բա կան թե րակղ զում, Ե մե
նից և տա րած վել դե պի արև
մուտք։

2021 թ. մար տից Եվ րա միութ
յան երկր նե րում թույ լատր վում 
է միայն այն պի սի կեն ցա ղա յին 
սար քե րի վա ճառ քը, ո րոնք կա
րե լի է հեշ տութ յամբ վե րա նո
րո գել ոչ միայն ար տադ րո ղի 
մաս նա գի տաց ված ար հես տա
նոց նե րում։

Գոլֆստ րիմ հո սան քը յու
րա քանչ յուր վայրկ յա նում հա
րա վից հյու սիս է տե ղա փո խում 
շուրջ 70 մլն տոն նա տաք ջուր, 
ո րը 1000 ան գամ գե րա զան ցում 
է Մի սի սի պի գե տի հոս քի ծա
վա լը։ Այդ ջու րը հո սում է դե պի 
հյու սիս, հո վա նում է և  օվ կիա
նո սի խոր քով վե րա դառ նում 
հա րավ, որ պես զի այս տեղ նո
րից տա քա նա։ Հո սան քի ջեր մա
յին հզո րութ յու նը գնա հատ վում 
է 1,4 ·1012 կի լո վատտ։

Մինչև մեր օ րե րը ա վե լի կամ 
պա կաս ճշգրտութ յամբ քար
տեզագր ված է օվ կիա նոս նե
րի հա տա կի միայն 19 %ը, այ
սինքն՝ մենք շատ ա վե լի վատ 
գի տենք օվ կիա նո սի հա տա կը, 
քան Մար սի կամ Լուս նի ռե
լիե ֆը։ ՄԱԿի հո վա նու ներ քո 
ստեղծ վել է 133 գիտ նա կան
նե րից բաղ կա ցած մի ջազ գա
յին խումբ, ո րը մտա դիր է 10 

տար վա ըն թաց քում 100 մ լու
ծու նա կութ յամբ ձայ նա խո րա չա
փի օգ նութ յամբ քար տե զագ րել 
հա մաշ խար հա յին օվ կիա նո սի 
հա տա կը։

Շուրջ 70000 անգ լիա ցի նե րի 
շրջա նում կա տար ված հար ցու
մը կա րան տի նա յին սահ մա նա
փա կում նե րը հա նե լուց հե տո 
ցույց է տվել, որ  հարց ված նե րի 
մո տա վո րա պես մեկ եր րոր դին 
դուր է ե կել տա նը մնա լու հնա
րա վո րութ յու նը, 4 %ին՝ շատ է 
դուր ե կել։ Սա հատ կա պես վե
րա բեր վում է բարձր և մի ջին 
ե կա մուտ ու նե ցող նե րին, ո րոնք 
միայ նակ չեն։ Բայց հե տա զո
տութ յան մաս նա կից նե րի շուրջ 
40 %ը կա րան տի նի ըն թաց քում 
քաշ է հա վա քել,  33 %ը սկսել 
է ա վե լի շատ ծխել և 17 %ը՝ 
ա վե լի շատ խմել։
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Ռ ու սաս տա նի Դաշ
նութ յան Մի ջու կա
յին հե տա զո տութ

յուն նե րի միաց յալ ինս տի տու տի 
մի ջու կա յին ռեակ ցիա նե րի լա
բո րա տո րիա յի ղե կա վար, ճա
նաչ ված գիտ նա կան, ա կա
դե մի կոս Յու րի Ցո լա կի 
Հով հան նիս յա նը պարգ ևատր
վել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ Ռու սաս տա
նի Մեն դե լե ևի ան վան մի ջազ
գա յին մրցա նա կով: Մր ցա նա կը 
շնորհ վել է ա կա դե մի կոս Հով
հան նիս յա նին «ի նշան հայտ
նա գոր ծութ յուն նե րի, ո րոնք ըն
դար ձա կել են պար բե րա կան 
աղ յու սա կի սահ ման նե րը, ինչ
պես նաև զգա լի ներդր ման 
հա մար, ո րը նպաս տել է հիմ
նա րար գի տութ յուն նե րի հա
մընդ հա նուր զար գաց մա նը»:

Այս մրցա նա կը միակն է, 
որ ՅՈՒՆԵՍԿՕն սահ մա նել է 

հիմ նա րար հե տա զո տութ յուն
նե րի հա մար: Հա մա ձայն կա
նո նա կար գի՝ ա մեն տա րի այն 
շնորհ վում է մա թե մա տի կա յի, 
ֆի զի կա յի, քի միա յի կամ կեն
սա բա նութ յան ո լորտ նե րում աշ 
խա տող եր կու գիտ նա կա նի: 2021 
թ. այն տրվում ա ռա ջին ան գամ, 
և բա ցի Յու. Հով հան նիս յա նից, 
մրցա նա կի դափ նե կիր է դար ձել 
նաև ի տա լա ցի ճա նաչ ված քի մի
կոս, Բո լո նիա յի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր Վին չեն ցո Բալ ցա նին: 

Յու. Հով հան նիս յա նը կեն
դա նի լե գենդ է. նրա ա նունով 
է ան վա նա կոչ վել Մեն դե լեևի 
պար բե րա կան աղ յու սա կի 118րդ  
տար րը` «օ գա նե սոն» (քի միա
կան նշա նը՝ Og): Դա, ան կաս
կած, ա մե նա մեծ և  ա մե նա բարձր 
պա տիվն է, ո րին կա րող է ար
ժա նա նալ գիտ նա կա նը, քա նի որ 
բո լոր երկր նե րում էլ օգտ վում են 

պար բե րա կան աղ յու սա կից։ Այս 
տե սանկ յու նից նրա ա նունն ար
դեն մտել է մարդ կութ յան պատ
մութ յուն մեջ: Մեծ գիտ նա կա նի 
ղե կա վա րութ յամբ սին թեզ վել են 
4 նոր քի միա կան տար րեր, այդ 
թվում և  օ գա նե սո նը: Մեր հայ
րե նա կիցն աշ խար հի եր կու գիտ
նա կան նե րից մեկն է, ում ա նու
նով քի միա կան տարր կոչ վել 
է գիտ նա կա նի կեն դա նութ յան 
օ րոք (ա ռա ջի նը` Նո բել յան մրցա
նա կա կիր, ա մե րի կա ցի ֆի զի կոս 
Գ լեն Թեո դոր Սի բորգն է): 

Երկ րորդ դափ նե կի րը՝ Վին
չեն ցո Բալ ցա նին, զբաղ վում է 
լու սա քի միա կան ռեակ ցիա նե
րով, ինչ պես նաև նա նո տեխ նո
լո գիա յի խնդիր նե րով:

Յու րա քանչ յուր դափ նե կիր 
պարգ ևատր վում է ոս կե մե
դալով, դիպ լո մով և  250000 
ԱՄՆ դո լա րով:

ՅՈՒՐԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ 

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԵԼ Է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՄԵՆԴԵԼԵԵՎԻ ԱՆՎԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ
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Ի ԴԵՊ

Գեր մա նա ցի բնա պահ պան
նե րի տվյալ նե րով, գա րեջ
րի տո նի՝ «Օկ տո բեր ֆես տի» 
օ րե րին, որն ար դեն շուրջ 200 
տա րի ա վան դա բար նշվում է 
Մ յուն խե նում սեպ տեմ բերհոկ
տեմ բեր ա միս նե րին, զբո սան քի 
հա մար հատ կաց ված 26 հեկ
տար տա րած քի օ դում նկա տե
լիո րեն ա ճում է մե թա նի պա
րու նա կութ յու նը։ Բանն այն է, 
որ հա վի միսն ու նրբեր շի կը, 
ո րոնք մա տուց վում են որ պես 
գա րեջ րի ակ րատ (ու տեստ), 
խո րո վում են հիմ նա կա նում 
մե թա նից բաղ կա ցած բնա կան 
գա զով աշ խա տող սա լօ ջախ
նե րի վրա։ Քա մին հա ճա խա կի 
հանգց նում է բաց երկն քի տակ 
դրված սա լօ ջախ նե րի կրա
կը և մե թանն ար տա հո սում է՝ 
հայտն վե լով օ դում։ Տո նա կա
տա րութ յան 16 օ րվա ըն թաց
քում ցնդում է շուրջ 1500 կգ 
գազ։ Դ րա պա րու նա կութ յան 
ա ճը գրան ցել է ան գամ տա
ղա վար նե րից 3 կմ հե ռու։

Ճա պո նա ցի նե րի խոս քի 
մշա կույթն ու նի չա փա զանց քա
ղա քա վա րի և խու սա փո ղա կան 
բնույթ։ Կար ևոր է չնե ղաց նել, ոչ 
մի կերպ չվի րա վո րել զրու ցակ
ցին։ Այդ պատ ճա ռով բու հե
րի շրջա նա վարտ նե րի հա մար  
շատ բարդ է հրա ժար վել որ ևէ 
ձեռ նար կութ յու նում աշ խա տե լու 
ա ռա ջար կից։ Իսկ քա նի որ լավ 
կազ մա կերպ ված ա ռող ջա պա
հութ յան  շնոր հիվ Ճա պո նիա յի 
բնակ չութ յան մի ջին տա րիքն 
ա րագ ա ճում է, այս տեղ ըն թա
նում է ե րի տա սարդ ճա պո նա
ցի նե րի իս կա կան որս։ Դեռևս 
բարձր կուր սե րում ու սա նող նե
րը տար վա ըն թաց քում ստա
նում են առն վազն 3 ա ռա ջարկ։ 
Հայտն վել են կազ մա կեր պութ
յուն ներ, ո րոնք ըն դա մե նը 19800 
յե նի (185 ԱՄՆ դո լար) դի մաց 
քա ղա քա վա րի հրա ժա րա կան 
նա մակ կգրե ն։

Մթ նո լոր տում ած խաթ թու 
գա զի պա րու նա կութ յան ա ճը, 
ո րը կապ ված է մար դու գոր
ծու նեութ յան հետ, նպաս տում 
է կլի մա յի տա քաց մա նը։ Անգ
լիա կան և  ա մե րիկ յան ո րոշ 
հա մալ սա րան նե րի աշ խա տա
կից ներ ա ռա ջար կում են դաշ
տե րի վրա ցա նել տա րած ված 
լեռ նա տե սա կի՝ բա զալ տի փո շի։ 
Հող մա հա րութ յան հետ ևան քով 
բա զալ տը, ո րը կազմ ված է սի
լի ցիու մի, ալ յու մի նի, եր կա թի և  
այլ տար րե րի օք սիդ նե րից, աս
տի ճա նա բար կլա նում է CO2ը՝ 
ա ռա ջաց նե լով կար բո նատ ներ։ 
Այս գոր ծըն թա ցը կա րե լի է 
խիստ ա րա գաց նել, ե թե բա
զալ տի փո շին օգ տա գործ վի 
որ պես պա րար տան յութ, ո րը 
պա րու նա կում է ֆոս ֆոր և  ար
ժե քա վոր այլ տար րեր։ Սա կայն 
հարկ չի լի նի ժայ ռեր կոտ րել 
և  ա ղալ բա զալտ, դրա փո շին 
ա ռանց այն էլ մնում է որ պես 
ցե մեն տի ար տադ րութ յան և 
պող պա տի ձուլ ման գոր ծըն
թա ցի թա փոն։ Կար բո նատ նե
րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են հո
ղի մեջ բա զալտ ա վե լաց նե լուց 
հե տո, աս տի ճա նա բար կքշվեն 
ծով և կն վա զեց նեն ծո վի ջրի 
թթվայ նութ յու նը, ո րը նույն պես 
ա ռա ջա նում է օ դում ած խաթ թու 
գա զի պա րու նա կութ յան ա ճի 
հետ ևան քով։ Ինչ վե րա բե րում 
է բա զալ տի՝ որ պես պա րար
տան յու թի արդ յու նա վե տութ յա
նը, Անգ լիա յի սոր գո յի դաշ տում 
կա տա րել են գի տա փորձ դրա 
կի րառ մամբ, և բեր քատ վութ
յունն ա ճել է 20 %ով։
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ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Է կո կենտ րո նի սննդի ռիս կե
րի գնա հատ ման կենտ րո նի ղե կա վար, 
սննդա գի տութ յան դոկ տոր (Ի տա լիա) 
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ սննդա գի տութ յուն և ս նու ցում, 
սննդի անվ տան գութ յուն, ռիս կի գնա
հա տում, է կո թու նա բա նութ յուն 

ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Է կո կենտ րո նի սննդի շղթա յի 
ռիս կե րի գնա հատ ման կենտ րո նի փոր
ձա գի տա կան խմբի ղե կա վար, տեխ նի
կա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր
տը՝ սննդի անվ տան գութ յուն, սննդա
գի տութ յուն, ռիս կի գնա հա տում, է կո
թու նա բա նութ յուն, պա րե նամ թեր քի 
տեխ նո լո գիա ներ 

Շ ր ջա կա մի ջա վայ րի 
աղ տոտ ման գնա
հա տու մը պա հան

ջում է քի միա կան վտանգ նե րի 
վաղ հայտ նա բեր ման ժա մա
նա կա կից տեխ նո լո գիա ներ և 
ճշգ րիտ վեր լու ծա կան մո տե
ցում ներ:  Վեր ջին ներս հատ
կա պես կար ևոր վում են այն 

ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ 

ՔՐՈՄԱՏԱԳՐԻՉԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ

քի միա կան նյու թե րի նույ նա
կա նաց ման և  քա նա կա վոր ման 
հա մար, ո րոնք կա րող են 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ
յուն ու նե նալ բու սա կան և 
 կեն դա նա կան աշ խար հի, ինչ
պես նաև հան րա յին ա ռող
ջութ յան վրա:  Ներ կա յում, 
բա ցի ա վան դա կան աղ տո

տիչ նե րից, կար ևոր վում են 
նաև նոր ի հայտ ե կող աղ տո
տիչ նե րը: Բ նա պահ պա նա կան 
հիմ նախն դիր նե րի նկատ մամբ 
հա սա րա կութ յան հե տաքրք
րութ յան ա ճի արդ յուն քում, 
ա մեն տա րի ա վե լի մեծ թվով 
հե տա զո տութ յուն ներ են ի րա
կա նաց վում և հ րա պա րակ
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վում:  Պետք է նշել, որ շրջա
կա մի ջա վայ րի աղ տո տիչ նե րի 
բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն
ներ ի րա կա նաց վում են քրո
մա տագ րի չի կի րառ մամբ: 

Ք րո մա տագ րութ յու նը տար
բեր բա ղադ րութ յուն ու նե ցող 
հե ղուկ և  գա զա յին (գա զան
ման) նյու թե րի խառ նուրդ
նե րի բա ժան ման արդ յու նա

վետ ե ղա նակ նե րից մեկն է: 
 Հե տա զո տութ յան այս ե ղա նա
կը, ո րը հայտ նա բե րել է 1900
1903 թթ. ռուսի տա լա ցի բու
սա բան  Մի խա յիլ  Սեմ յո նո վիչ 
Ց վե տը, ստա ցել է քրո մա տա
գրութ յուն («գույ նի գրան ցում») 
ան վա նու մը:  Հե տա գա յում Ց վե
տի հայտ նա գոր ծութ յու նը հիմք 
է ծա ռա յել քրո մա տագ րութ յան 

մի շարք նոր ուղ ղութ յուն նե րի 
ստեղծ ման հա մար։ Ար դեն 20
րդ  դա րի 60ա կան նե րից սկսած 
բարձր արդ յու նա վե տության 
հե ղու կա յին քրո մա տա գրութ
յու նը լայն կի րա ռութ յուն 
ստա ցավ փոր ձա րա րա կան և 
 վեր լու ծա կան քի միա յի, սննդի, 
դե ղա գոր ծա կան և  քի միա կան 
արդ յու նա բե րութ յան բնա գա
վառ նե րում: Շր ջա կա մի ջա
վայ րի հե տա զո տութ յուն նե րում 
լայ նո րեն կի րառ վում է նաև 
գա զա յին քրո մա տագ րութ յու
նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, մի շարք 
նյու թե րի (մաս նա վո րա պես 
պո լիա րո մա տիկ ած խաջ րա
ծին նե րի) փոր ձաքն նութ յան 
հա մար ա վե լի նա խընտ րե լի է 
բարձր արդ յու նա վե տութ յան 
հե ղու կա յին քրո մա տագ րի չի 
(ԲԱՀՔ) կի րա ռու մը: ԲԱՀՔն  
ու նի կար ևոր նշա նա կութ յուն 
շրջա կա մի ջա վայ րի անվ տան
գութ յան բնա գա վա ռում լա
բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան 
հա մար: Այն հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս նույ նա կա նաց նե լու 
այն պի սի քի միա կան նյու թեր, 
ո րոնք գա զա յին քրո մա տա
գրութ յան ե ղա նա կով հնա
րա վոր չէ ո րո շել:  Բա ցի այդ, 
ա տո մա յին կլա նու մա յին (աբ
սորբ ցիոն) սպեկտ րա չա փութ
յան և ս պեկտ րա չա փա կան այլ 
մե թոդ նե րի հետ հա մադր մամբ՝ 
ԲԱՀՔը հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում շրջա կա մի ջա վայ րի 
նմուշ նե րում տար րե րի հայտ
նա բեր ման ժա մա նակ տար բե
րա կե լու օր գա նա կան և  ա նօր
գա նա կան ձևե րը: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, բարձր արդ յու նա վե
տութ յան հե ղու կա յին քրո մա
տագ րութ յու նը ո րա կա կան և 
 քա նա կա կան հե տա զո տութ յան 
բարձր ճշգրտութ յուն ու նե ցող 
մե թոդ է, ո րի միակ սահ մա
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նա փա կու մը չլուծ վող միա ցութ
յուն նե րի հե տա զոտ ման ան
հնա րի նութ յունն է: 

Նկ. 1 Հեղուկային քրոմատագրիչի 
արտաքին տեսքը

ԲԱՀՔն առանձ նա հա տուկ 
նշա նա կու թյուն ու նի մե տաղ
նե րի, ինչ պես նաև թու նա վոր 
տար րե րի ռիս կի գնա հատ ման 
ժա մա նակ: Մաս նա վո րա պես, 
սննդամ թեր քի սպառ ման ար
դյուն քում հնա րա վոր առող ջու
թյան ռիս կի գնա հա տումն իրա
կա նաց վում է՝ հաշ վի առ նե լով 
սննդամ թեր քի մեջ այս կամ այն 
տար րի պա րու նա կու թյու նը: 
Հայտ նի է, որ տար րի տար բեր 
տե սակ ներ կա րող են էա կա նո
րեն տար բեր թու նա վոր ազ դե
ցու թյուն ներ ու նե նալ (oրի նակ՝ 
անօր գա նա կան ար սե նի թու
նա վոր ազ դե ցու թյու նը տար
բեր վում է օր գա նա կան ար սե
նի հա րու ցած ազ դե ցու թյու նից): 
Հե տև ա պես առող ջա կան ռիս կի 
գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի ար

դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա
մար շատ կա րև որ է սպառ վող 
մթեր քի նմուշ նե րում տար րի 
առան ձին տե սակ նե րի (օրի նակ՝ 
օր գա նա կան և անօր գա նա կան) 
պա րու նա կու թյան որո շու մը: Այս 
պա րա գա յում ԲԱՀՔը մեծ նե
րուժ ու նի և կա րող է նպաս տել 
ռիս կի գնա հատ ման գոր ծըն թա
ցի բա րե լավ մա նը:

ԲԱՀՔ կի րա ռու թյու նը 
ëննդա գի տու թյան և ëննդի 
անվ տան գու թյան ոլոր տում

ԲԱՀՔը ծախ սար դյու նա վետ 
տեխ նի կա է, որը լայ նո րեն օգ
տա գործ վում է սննդամ թեր քի 
փոր ձաքն նու թյան մեջ, հատ կա
պես սննդամ թեր քի անվ տան
գու թյան, ինչ պես նաև որա կի 
վե րահս կո ղու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ ցու ցա նիշ նե րի որոշ
ման հա մար: Օրի նակ` ԲԱՀՔ 
կի րառ մամբ իրա կա նաց վում 
են մթեր քի մակնշ ման են թա կա 
սննդա նյու թե րի, ինչ պես նաև 
որոշ աղ տո տիչ նե րի և թու նա
քի մի կատ նե րի փոր ձար կում ներ: 
Տար բեր դե տեկ տոր նե րի կի
րառ մամբ հնա րա վոր է որո շել 
սննդամ թեր քում առ կա բնա կան 
բա ղադ րիչ նե րը, ած խաջ րե րը, 
ճար պե րը, տրիգ լի ցե րիդ ներն ու 
խո լես տե րո լը, ճար պաթ թու ներն 
ու օր գա նա կան թթու նե րը, սպի
տա կուց ներն ու պեպ տիդ նե րը, 
ամի նաթ թու նե րը, վի տա մին նե
րը, սննդա յին հա վե լում նե րը, 
թթվեց նող նյու թե րը, քաղց րա
ցու ցիչ նե րը, բու րա վե տիչ նե րը, 
ներ կա նյու թե րը, աղ տո տիչ նե
րը, մի կո տոք սին նե րը, պես տի
ցիդ նե րի և անաս նա բու ժա կան 
դե ղա մի ջոց նե րի մնա ցորդ նե րը, 
պո լի ա րո մա տիկ հիդ րո կար
բոն նե րը, նիտ րո զո ա մին նե րը 
և այլն:

Սննդամ թեր քը բնա կան բա

ղադ րիչ նե րի, ինչ պես նաև այլ 
բարդ նյու թե րի խառ նուրդ է, 
որոնք սո վո րա բար ծա գում են 
տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց
նե րի, ագ րո քի մի ա կան մշա
կում նե րի և փա թե թա վոր ման 
նյու թե րի կի րա ռու թյան ար
դյուն քում: Այս մի ա ցու թյուն
նե րից մի քա նի սը (օրի նակ՝ 
անաս նա բու ժա կան դե ղա
մի ջոց ներ, թու նա քի մի կատ
ներ, մի կո տոք սին ներ և այլն) 
խնդրա հա րույց են, քա նի որ 
ան գամ փոքր քա նա կու թյամբ 
առ կա յու թյան դեպ քում մար
դու առող ջու թյան հա մար կա
րող են վտան գա վոր լի նել: 
Որոշ վող նյու թե րի քա նակ նե րը 
հա ճախ շատ փոքր են, հե տևա
պես պա հանջ վում են զգա յուն 
և ճշգրիտ վեր լու ծա կան մո տե
ցում ներ: Բա ցի այդ, ժա մա նա
կա կից աշ խար հում անվ տանգ 
և առող ջա րար սննդամ թեր քի 
պա հան ջա կից զատ, կա րև որ
վում են նաև սննդամ թեր քի 
որա կա կան հատ կու թյուն նե րը: 
Ներ կա յում կա րև որ նշա նա
կու թյուն ու նեն նաև սննդա
մթեր քի ծագ ման և իս կու թյան 
հա վաստ ման հիմ նախն դիր
նե րը: Ժա մա նա կի հրա մա յա
կանն է՝ սպա ռող նե րին պաշտ
պա նել կեղծ ապ րանք նե րի 
ձեռք բե րու մից: Այս նպա տա
կով սննդամ թեր քի որա կի և 
ան վ ան գու թյան ապա հով ման 
հա մար անհ րա ժեշտ է մշտա
պես կա տա րե լա գոր ծել ինչ պես 
ստան դար տաց ման, այն պես էլ 
փոր ձաքն նու թյան մե թոդ նե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը:

Ներ կա յում բարձր ար դյու
նա վե տու թյան հե ղու կա յին 
քրո մա տագ րու թյու նը սննդի 
անվ տան գու թյան խնդիր նե րի 
լուծ ման և կեղ ծիք նե րի կան
խար գել ման նպա տա կով կի
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րառ վող կա րև որ մե թոդ նե րից 
մեկն է:

Ու ëա նող ն» րի ն»րգ րա վու մը 
ԲԱՀՔ կի րառ մամբ լա բո րա-

տոր աշ խա տանք ն» րում

2018 թվա կա նից ՀՀ ԳԱԱ 
գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նը (ԳԿՄԿ) և ՀՀ ԳԱԱ 
էկո լո գա նո ոս ֆե րա յին հե տա
զո տու թյուն նե րի կենտ րոնն 
իրա կա նաց նում են «Շրջա կա 
մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյուն 
(բնա պահ պա նու թյուն) կրթա կան 
ծրագ րե րի ար դի ա կա նա ցում 
Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի հա
մար» Էրազ մուս+ կա րո ղու թյուն
նե րի զար գաց ման MENVIPRO 
ծրա գի րը: Ծրագ րի շրջա նա կում 
ԳԿՄԿ բնա պահ պա նու թյան և 
բնօգ տա գործ ման ամ բի ո նում, 
որը տե ղա կայ ված է ՀՀ ԳԱԱ 
էկո լո գա նո ոս ֆե րա յին հե տա
զո տու թյուն նե րի կենտ րո նում, 
ստեղծ վել է միջ հա մալ սա րա
նա կան գի տակր թա կան ERLEP 
լա բո րա տո րի ան: Լա բո րա տոր 
են թա կա ռուց վածք նե րի զար
գաց ման նպա տա կով 2020 թ.  
ձեռք է բեր վել ԲԱՀՔ սար քը 
(Waters e2695, Milford, USA), 
որի առ կա յու թյու նը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս ընդ լայ նե
լու գի տա հե տա զո տա կան նա
խագ ծե րի և աշ խա տանք նե րի 
շրջա նա կը: Բա ցի այդ, կա րև որ 
հան գա մանք է լա բո րա տոր աշ
խա տանք նե րին ու սա նող նե րի 
մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու
թյու նը: 

Լա բո րա տոր աշ խա տանք
նե րին ու սա նող նե րի մաս նակ
ցու թյու նը նպաս տում է նրանց 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ձև ա վոր մանն ու զար գաց մա
նը: Պետք է նշել, որ ու սուց ման 
ավան դա կան մո տե ցում նե րը 
նե րա ռում են փոր ձա րա րա

կան ու ղե ցույց ներ (մե թո դա
կան ցու ցում ներ), որոնց մի ջո
ցով ու սա նող նե րը ծա նո թա նում 
են հե տա զո տու թյան քայ լե րին՝ 
նա խա պես իմա նա լով ակն կալ
վող ար դյուն քը: Դա սա վանդ
ման այս ավան դա կան մե թո դը 
հա ճախ լի ո վին չի նե րա ռում 
ու սա նող նե րին կամ չի ցու ցադ
րում իրա կան գի տա կան հե տա
զո տու թյուն: Ուս ման ըն թաց քում 
կա րև որ է ստեղ ծել մի ջա վայր, 
որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ու սա նող նե րին ավե լի լավ հաս
կա նա լու հե տա զո տա կան ծրա
գի րը, մե թոդ նե րը և տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյու նը: Կա րև որ նշա
նա կու թյուն ու նի անհ րա ժեշտ 
սար քե րով հա գե ցած լա բո րա
տո րի ա նե րին հա սա նե լի ու թյու նը: 

Լա բո րա տո րի ա յում յու

րաց ված տեխ նի կան պետք 
է վե րած վի քննա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան, ինչ պես նաև 
հե տա զո տու թյան շրջա նակ
նե րում բարդ խնդիր նե րի լու
ծում ներ ներ կա յաց նե լու հմտու
թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը: Այս 
տե սան կյու նից ERLEP լա բո
րա տո րի ան հե տա զո տա կան 
և կրթա կան գոր ծըն թա ցը մի
ջազ գա յին առա ջա վոր փոր
ձին հա մա պա տաս խա նեց նե լու 
բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում: ԳԿՄԿ ու սա նող նե
րը պրակ տիկ դա սըն թա ցի մի 
մասն անց են կաց նում լա բո րա
տո րի ա յում: Բա ցի այդ, լա բո
րա տո րի ան ծա ռա յում է որ պես 
բա զա այլ ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րի ու սա նող նե րի 
պրակ տի կա յի հա մար: 

Նկ. 2 ERLEP լաբորատորիայում
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Ի ԴԵՊ

ԴԻՄԱԿԸ ՍՊԱՆՈՒՄ Է 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ

Ներ կա յում կի րառ վող 
բժշկա կան դի մակ նե րը լա վա
գույն դեպ քում կանգ նեց նում են 
հա րու ցիչ նե րին և ման րէ նե րին։ 
Լո զա նի (Շ վեյ ցա րիա) Պո լի
տեխ նի կա կան դպրո ցի հե տա
զո տող ներն ա ռա ջար կել են դի
մակ նե րի հա մար մի նյութ, որն 
անդ րա մա նու շա կա գույն լույ սի 
ազ դե ցութ յամբ շրջա պա տող 
օ դի խո նա վութ յու նից ա ռա
ջաց նում է ջրած նի ախ տա հա
նիչ պե րօք սիդ։ Տի տա նի օք սի դի 
նա նոնր բա թե լից պատ րաստ
ված դի մա կը կա րե լի է օգ տա
գոր ծել շուրջ հա զար ան գամ՝ 
հեր թա կան օգ տա գոր ծու մից 
ա ռաջ պա հե լով այն անդ րա
մա նու շա կա գույն լամ պի դի
մաց։ Ար տա քուստ զտի չը նման 
է սո վո րա կան քա միչ թղթի։

ԾԱՄՈՂ ՌՈԲՈՏ

Մեծ Բ րի տա նիա յի Բ րիս
տո լի հա մալ սա րա նի ա տամ
նա բու ժութ յան ֆա կուլ տե տում 
սկսել է գոր ծել ռո բոտ, ո րի 
միակ խնդի րը մաս տակ ծա մելն 
է։ Բանն այն է, որ ա տամ նա
բույժ նե րը մտա դիր են ար տադ
րել դե ղո րայ քա յին հա վե լում նե
րով բու ժիչ մաս տակ և պետք է 
պար զեն, թե ծա մե լու ըն թաց
քում ինչ պի սի ա րա գութ յամբ են 
դուրս բեր վե լու այդ հա վե լում
նե րը։ Փոր ձի հա մար վերց րել են 
քսի լի տով քաղց րաց ված մաս
տակ։ Պարզ վել է, որ թե՛ մարդ
կանց, թե՛ ռո բոտ նե րի դեպ քում 
20 րո պե անց քսի լի տը գրե թե 
ամ բող ջութ յամբ դուրս է գա լիս 
մաս տա կից։ Հետ ևա բար, դե ղո
րայ քով «հա մեմ ված» մաս տա կը 
կա րե լի է փոր ձար կել ա ռանց 
մար դու մաս նակ ցութ յան։

ՎԵՑՆ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ Է, ՔԱՆ ՀԻՆԳԸ

Մար դա բան նե րի տվյալ նե
րով, 700–1000 նո րա ծին նե րից 
մեկն ու նե նում է 6 մատ մեկ 
կամ եր կու ձեռ քե րին։ Սո վո րա
բար սա հա մա րում են ֆի զի
կա կան թե րութ յուն և  ա վե լորդ 
մա տը հա ճախ հե ռաց նում են։ 
Սա կայն Գեր մա նիա յի Ֆ րայ
բուր գի հա մալ սա րա նի ֆի զիո
լոգ ներն ա պա ցու ցել են, որ 
ա վե լորդ մա տը հա ճախ օգ տա
կար է։ 6 մատ ու նե ցող մար դիկ 
կա րող են մի ձեռ քով կա տա րել 
ո րոշ գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք 
մենք կա տա րում ենք միայն եր
կու ձեռ քե րով։

Միև նույն ժա մա նակ ԱՄՆի 
Եյ լի հա մալ սա րա նում ստեղծ
վել է լրա ցու ցիչ  մա տով ռո բո
տաց ված ձեռ նոց, ո րը գոր ծի է 
անց նում տի րոջ ցան կութ յամբ։ 
Ճիշտ է, ե թե վե ցե րորդ բնա ծին 
մա տի դեպ քում տի րոջ ու ղե ղում 
չի ա ռա ջա նում որ ևէ լրա ցու ցիչ 
կենտ րոն, ա պա ձեռ նո ցի դեպ
քում անհ րա ժեշտ է կա ռա վար
ման է լեկտ րո նա յին բլոկ, ո րը 
տե ղադր ված է ձեռ նոց կրո ղի 
մեջ քին կախ ված փոք րիկ ու
սա պար կում։«Наука и жизнь», 2020, N 11
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ՕՃԱՌԻ ՊՂՊՋԱԿՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ 

ԱՅԳԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Կ լի մա յի տա քա ցու մը և մի
ջա վայ րի աղ տո տու մը կրճա
տում են փո շո տիչ մի ջատ նե
րի պո պուլ յա ցիա նե րը, ո րոնք 
անհ րա ժեշտ են բազ մա թիվ 
մշա կա բույ սե րի հա մար։ Ժա մա
նա կա կից գի տութ յան և տեխ
նի կա յի ազ գա յին ինս տի տու տի 
ճա պո նա ցի կեն սա բան ներն 
ա ռա ջար կում են մե ղու նե րին, 
կրետ նե րին և  այլ փո շո տիչ նե րի 
փո խա րի նել օ ճա ռի պղպջակ
նե րով։ Պղպ ջակ նե րի լու ծույ
թին խառ նում են ծաղ կա փո շի, 
և թռ չող ռո բո տը, ո րը զին ված 
է օ ճա ռի պղպջակ ներ ար ձա
կող ման կա կան ատր ճա նա կով, 
թռչում է այ գի նե րի և բան ջա
րա նոց նե րի վրա յով։ Մի քա նի 
միա ցութ յուն նե րի փոր ձար կու
մը ցույց է տվել, որ լա վա գույ նը 
լաու րա մի դոպ րո պիլ բե տաի նի 
հիմ քով ման կա կան շամ պունն 
է։ Յու րա քանչ յուր պղպջակ 
տա րա ծում է փո շու շուրջ 2000 
հա տիկ։ Ճիշտ է, քննա դատ նե
րը նշում են, որ քա մու պոռթ
կում նե րի հետ ևան քով օ ճա ռի 
պղպջակ նե րը կա րող են թռչել 
միան գա մայն այլ կողմ։ Բայց 
ու ժեղ քա մու ժա մա նակ մե ղու

ներն էլ չեն թռչում։

ՀՐԱԲՈՒԽՆԵՐՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄ ԷԻՆ 

ՍՆԴԻԿ

Շուրջ 250 մի լիոն տա րի 
ա ռաջ Եր կի րը հա մա կեց կեն
դա նի էակ նե րի զանգ վա ծա յին 
բնաջն ջու մը։ Ան հե տա ցան ող
նա շա րա վոր ցա մա քա յին բո լոր 
տե սակ նե րի 73 %ը և ծո վա յին 
բո լոր տե սակ նե րի 96 %ը, ինչ
պես նաև մի ջատ նե րի 83 %ը, 
ո րոնք սո վո րա բար շատ կա յուն 
են մի ջա վայ րի փո փո խութ յուն
նե րի հան դեպ։ Հ նէա բան նե րը 
վի ճում են դրա պատ ճառ նե րի 
մա սին, և միաս նա կան բա ցատ
րութ յուն չկա։ Նոր վար կած են 
ա ռա ջար կել կա նա դա ցի և չի
նա ցի երկ րա բան նե րը. մե ղա վոր 
է սնդի կը։ Կա նա դա յի երկ րա
բա նա կան ծա ռա յութ յան աշ խա
տա կից Ս թի վեն Գ րես բիի և ն րա 
գոր ծըն կեր նե րի կար ծի քով, այն 
հայտն վել է մթնո լոր տում և  օվ
կիա նո սում հսկա յա կան հրա
բուխ նե րից, ո րոնք գոր ծել են 
Սի բի րում 300 հա զար տա րվա 
ըն թացքում։ Ի րոք, այդ ժա մա
նակ նե րից մնա ցած նստված
քա շեր տե րում թու նա վոր մե տա
ղի պա րու նա կութ յու նը բարձր 
է։ Ո րոշ գնա հա տա կան նե րով, 
սնդի կի տար բեր տե սակ նե րի 
պա րու նա կութ յունն այդ ժա մա
նա կաշր ջա նում ա ճել է ա վե լի 
քան 450 ան գամ, ո րը չէր կա
րող չազ դել կեն դա նա կան աշ

խար հի վրա։

ԱՍՖԱԼՏԸ ԲԵՆԶԻՆԻՑ  

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է

Ինչ պես վկա յում են ԱՄՆում 
կա տար ված հե տա զո տութ յուն
նե րը, ա մառ վա ար ևից տա քա
ցած աս ֆալ տի գա զան ման ար
տա թո րան քը կա րող է ա վե լի 
վտան գա վոր լի նել ա ռող ջութ
յան հա մար, քան բեն զի նի և 
դի զե լա յին շար ժիչ նե րի ար տա
նե տում նե րը։ Եյ լի հա մալ սա րա
նի աշ խա տա կից նե րը լա բո րա
տոր վա ռա րա նում տա քաց րել 
են ճա նա պարհ նե րից վերց ված 
կարծ րա ցած աս ֆալ տի նմուշ
նե ր և վեր լու ծել ար տա թոր
վող նյու թե րը։ Ջեր մաս տի ճա նը  
40 0Cից մինչև 60 0C բարձ րաց
նե լիս ած խած նի 12–15 ա տոմ նե
րից բաղ կա ցած ցնդա կան ած
խաջ րա ծին նե րի ար տա թո րու մը 
շղթա յում ա ճում է 2 ան գամ։ 
Այս պի սի շատ միա ցութ յուն ներ 
քաղց կե ղա ծին են, իսկ շոգ օ րե
րին աս ֆալ տի ջեր մաս տի ճա նը 
կա րող է լի նել 60 0Cից բարձր։ 
Է լեկտ րա մո բիլ նե րի անց նե լու 
ըն թաց քում այր ված վա ռե լի
քի ար տա նե տում նե րը ճա նա
պարհ նե րին և փո ղոց նե րում 
կկրճատ վեն, իսկ տա քա ցած 
աս ֆալ տից ա ռա ջա ցած գա զե
րի վտան գա վո րութ յան աս տի
ճա նը կա ճի։
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Ց յու րի խի Է կո լո գիա կան 
ճար տա րա գի տութ յան ինս տի
տու տի հե տա զո տող նե րը ո րո
շել են պար զել, թե ո՞ր օ ճառն է 
ա վե լի անվ տանգ շրջա կա մի
ջա վայ րի հա մար՝ պի՞ն դը, թե՞ 
հե ղու կը։

Ե թե մենք կես րո պե լվա
նում ենք ձեռ քե րը, ա պա օգ
տա գոր ծում ենք 0,35 գ պինդ 
և 2,3 գ հե ղուկ օ ճառ (հենց այս
քան հե ղուկ օ ճառ է ար տա հո
սում սրվա կի բաժ նա չա փի չի մի 
սեղ մու մով)։ Իսկ ինչ պի սի՞ն է 
ի րա վի ճա կը մի ջոց նե րի ծախ սի 
տե սա կե տից։ Հա սա րակ օ ճա ռի 
հա մար հար կա վոր է փա թա թ
վածք, հե ղուկ օ ճա ռի հա մար՝ 
պլաս տիկ շիշ, ո րը սո վո րա բար 
դառ նում է թա փոն և  ա ռանց 
վե րամ շակ ման հայտն վում աղ
բա նո ցում կամ այր վում, իսկ 
մա կու լա տու րա յի, այդ թվում 
նաև փա թե թա վոր ման թղթի 
հա վա քու մը և կի րա ռու մը, որ
պես կա նոն, կար գա վոր ված է։ 
Բայց պինդ օ ճա ռի օգ տա գործ
ման դեպ քում օգ տա գործ վում է 
30 %ով ա վե լի ջուր, քա նի որ 
այն հար կա վոր է լու ծել։

Սո վո րա կան օ ճա ռը բաղ կա
ցած է յու ղոտ թթու նե րի նատ
րիա կան ա ղե րից, հե ղուկ 
օ ճա ռը՝ սին թե տիկ 
մա կեր ևու թա յին ակ
տիվ նյու թե րից, ո րոնք 
ա վե լի վտան գա վոր 
են բնութ յան հա մար։ 
Հե ղուկ օ ճա ռով աղ
տոտ ված հո սող ջրե
րի մաք րումն ա վե լի 

բարդ է և  ա վե լի ծախ սա տար։ 
Հե ղուկ օ ճա ռում առ կա են ա վե
լի շատ ա նու շա հոտ սին թե տիկ 
նյու թեր և  այլ հա վե լում ներ, 
այն պես որ մեկ կի լոգ րամ հե
ղուկ օ ճառ սին թե զե լու հա մար 
մթնո լորտ է ար տա նետ վում 10 
ան գամ ա վե լի շատ CO2, քան 
պինդ օ ճառ ար տադ րե լու ըն
թաց քում։ Պինդ օ ճա ռի փո
խադ րումն ա վե լի հեշտ է և  
է ժան, փո խադ րե լու ժա մա նակ 
կո րուստ ներն ա վե լի փոքր են։ 
Իսկ հե ղուկ օ ճա ռը ստա նում են 
նավ թից, ո րի արդ յու նա հա նու մը 
պա հան ջում է ա վե լի փոքր 
տա րածք ներ և տա լիս 
է ա վե լի քիչ թա
փոն ներ, քան 
ճար պեր 
պա

րու նա կող բույ սե րի կամ ճար
պա յուղ ստա նա լու նպա տա կով 
ա նա սուն նե րի ա ճե ցու մը։

Եզ րա կա ցութ յուն. բնա պահ
պա նութ յան տե սա կե տից պինդ 
օ ճա ռը գրե թե բո լոր կող մե րով 
հե ղուկ օ ճա ռից լավն է։ Իսկ ե թե 
դուք, այ նո ւա մե նայ նիվ, գե րա
դա սում եք հե ղուկ օ ճա ռը, ա պա 
գնեք դրա խո շո րա ծա վալ տա
րո ղութ յուն ներ և  օգ տա գոր ծե լու 
հա մար լցրեք նույն փոքր պլաս
տիկ շշի մեջ։

ՀԵՂՈՒԿ ԵՎ ՊԻՆԴ ՕՃԱՌ*

¹4. 2021  |   ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø64



ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ

ԱՄԵՆԱՀԵՏԱՔՐՔԻՐ
ԳԻՏԱՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ

ՀԱՆԴԵՍԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

+374 60 62 35 99



9 771829 034002 41202


	_GoBack

