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Տպագրված է

գիտության 
աշխարհում

2 Մորուս Հասրաթյան՝  եզակի 

 սայաթնովագետ, հնագետ, 

 պատմաբան, մանկավարժ

 (ծննդյան 120-ամ յա կի առ թիվ) 
Ա»լիտա Դոլուխանյան

Մո րուս Հաս րաթ յա նը (1902-1979) հան րա գի տա կան 
գի տե լիք ներ ու նե ցող այն հայ գիտ նա կան նե րից է, 
ո րը բո լո րան վեր նպաս տել է Հա յաս տա նի պատ մա-
գի տութ յան, հնա գի տութ յան, բա նա սի րութ յան և ման-
կա վար ժութ յան զար գաց մա նը: 

12 Ամենայն հայոց զորավարի և ամենայն 

 հայոց բանաստեղծի ջանքերով ծնված 

 «Հայաստան» պարբերականը 
 Արմ»ն Կարապ»տյան

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի դժնդակ տա-
րի նե րին, երբ ար դեն ի րա գործ վել էր հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յու նը և հա յութ յան պար պու մը իր պատ մա կան 
բնօր րա նից, Թիֆ լի սում հրա պա րակ ե լավ հայ կա կան 
մի նոր պար բե րա կան՝ « Հա յաս տա ն» օ րա թեր թը։ Հայ 
ժո ղովր դի ան կեղծ ու ան շա հա դետ բա րե կամ նե րի 
խոսքն ու պատ գամն էր հնչում նրա է ջե րում՝ հա նուն 
հայ ժո ղովր դի կեն սու նա կութ յան և ն րա պատ մա կան 
եր թի հա րատ ևութ յան: 

20 Պետական պարտքի աճը և դեֆոլտի 

 ռիսկերն աշխարհում
Կար»ն Սարգëյան

Հոդ վա ծում քննութ յան են առն վել 2020-2021 թթ. 
կտրված քով հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան շու կա-
յում գրանց ված պե տա կան պարտ քի ա ճի և դե ֆոլ տի 
ռիս կերն ու խնդիր նե րը։

26 Ակադեմիկոս Էդուարդ Ղազարյանի 

 գիտական գործունեության 

 կարևորագույն փուլերը
 Հ. Սարգëյան, Դ. Հայրապ»տ յան, Ս. Մայիլ յան

« Գի տութ յան աշ խար հում» հան դե սի հիմ նա դիր-խմբա-
գիր Է դո ւարդ Ղա զար յա նի 80-ամ յակի առ թիվ նրա  
բեղմ նա վոր գի տա կան գոր ծու նեութ յանն է նվիր ված 
սույն հոդ վա ծը։



34 «Կոհերենտ թափանցիկացում», կամ 

 Ինչպես է լույսը ուղի հարթում 

 ատոմների միջավայրում 
 Հրաչիկ Նիկողոëյան, Գոռ Նիկողոëյան

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են լու սա յին իմ պուլս նե րի 
կո հե րենտ փո խազ դե ցութ յան զար մա նա լի հատ կութ-
յուն նե րի փոր ձա րա րա կան տար բեր դրսևո րում ներ։

46 Ֆիզիկայի և աստղագիտության 

 ոլորտի 2020 թ. Կարեվոր տասը 

 իրադարձությունները 
 

Կարդացեք այս համարում ֆիզիկայի և աստղա գի -
տու թյան ոլորտի 2020 թ. կարևոր տասը իրա դար-
ձությունները։

56 Շրջակա միջավայրի աղտոտման 

 ներգործությունը մարդու  

 ժառանգականության վրա
 Արմ»ն Սիմոնյան, Լուëին» Սիմոնյան,  

Մարին» Հովհաննիëյան

Հե ղի նակ նե րը ե կել են այն եզ րա կա ցութ յան, որ գո-
յութ յուն չու նի մարդ կա յին հա սա րա կութ յան կյան քի 
որ ևէ կողմ, ո րը չի ազ դում մար դու գե նո ֆոն դի վրա: 
Այդ ի մաս տով գե նե տի կա կան մշտա դի տարկ ման մե-
թոդ նե րի լայն օգ տա գոր ծու մը պո պուլ յա ցիա յի գե նե-
տի կա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման կար ևո րա-
գույն պայ մանն է։

12

26

46

2

20

34

56



ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, Խ.Ա բով յա նի ան-
վան ՀՊՄՀ հայ հին և միջ նա դար յան գրա կա-
նութ յան և ն րա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի 
ամ բիո նի վա րիչ, բա նա սի րա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
հին և միջ նա դար յան հայ գրա կա նութ յուն, բա-
նահ յու սութ յուն, ժա մա նա կա կից հայ գրա կա-
նութ յուն, հա յա գի տութ յուն, գրա կան կա պեր, 
թարգ մա նութ յուն ներ ռու սե րե նից, ֆրան սե րե-
նից, անգ լե րե նից

ՄՈՐՈՒՍ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ՝ ԵԶԱԿԻ ՍԱՅԱԹՆՈՎԱԳԵՏ, 

ՀՆԱԳԵՏ, ՊԱՏՄԱԲԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ

(ծննդյան 120-ամ յա կի առ թիվ)

Մ ո րուս Հաս րաթ յա նը (1902-1979) 
հան րա գի տա կան գի տե լիք ներ ու-
նե ցող այն հայ գիտ նա կան նե րից 

է, ո րը բո լո րան վեր նպաս տել է Հա յաս տա նի 
պատ մա գի տութ յան, հնա գի տութ յան, բա նա սի-
րութ յան և ման կա վար ժութ յան զար գաց մա նը: 

Ն րա ար մատ նե րը կապ վում են Ս յուն յաց աշ-
խար հի մե լի քա կան տոհ մե րից մե կի հետ: Ծն վել 
է Ս յու նի քի Ախ լաթ յան գյու ղում։ Սո վո րել է Լե-
նինգ րա դում (այժմ՝ Սանկտ Պե տեր բուրգ), և ն րա 
աս պի րան տա կան կրթութ յունն ըն թա ցել է մի ջազ-
գա յին հռչա կի տեր եր կու հա յա գետ նե րի ղե կա-
վա րութ յամբ՝ Նի կո ղա յոս Մառ և Հով սեփ Օր բե-

լի: Վեր ջի նիս 
հետ գի տա կան 
ու անձ նա կան 
ջերմ հա րա բե-
րութ յուն նե րը 
պահ պան վել են մինչև մեծ գիտ նա կա նի կյան-
քից հե ռա նա լը:

Մ. Հաս րաթ յանն ու նե ցել է դժվա րութ յուն նե-
րով, սա կայն գի տա կան ու հա սա րա կա կան գոր-
ծու նեութ յան նվա ճում նե րով լի կյանք: 1937 թ., 
երբ Էջ միած նի Մա տե նա դա րա նի տնօ րենն էր և 
գի տա կան խնդիր նե րում սեր տո րեն հա մա գոր-
ծակ ցում էր նշա նա վոր միա բան Մես րոպ Տեր- 

ՄՈՐՈՒՍ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ - 120
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Մով սիս յա նի հետ, նրան ձեր բա կա լում են, որ պես 
հա կա հե ղա փո խա կա նի և ծանր պայ ման նե րում 
պա հում բան տում: Պարզ վում է, դրա նից ա ռաջ, 
երբ Ա ղա սի Խանջ յա նին և Սա հակ Տեր- Գաբ-
րիել յա նին դա ժա նո րեն ոչն չաց րել էին, Մո րուս 
Հաս րաթ յանն իր մտե րիմ նե րի շրջա նում ա սել 
է. «Ե թիմ նե րը կոր ծա նում են մեր եր կի րը: Ես 
ցնցվում եմ, ես ա մա չում եմ իմ երկ րի, ժո ղովր-
դի, հան րա պե տութ յան հա մար: Ն րանք բյու րեղ յա 
մաք րութ յան տեր մար դիկ էին»:

Բան տար կութ յու նից հե տո Հաս րաթ յա նին 
ար գե լում են պատ մա գի տութ յամբ զբաղ վել, և 
նա Օր բե լու հո վա նա վո րութ յամբ գի տա կան աշ-
խա տան քի է անց նում Գ րա կա նութ յան ինս տի-
տու տում։ Քա նի որ տա րի ներ ա ռաջ զբաղ վել 
էր Սա յաթ- Նո վա յի խա ղե րով, Օր բե լին նրան 
հանձ նա րա րում է թարգ մա նել Սա յաթ- Նո վա-
յի թուր քե րեն ու վրա ցե րեն խա ղե րը, ճշգրտել 
հա յե րեն խա ղե րի բնագ րե րը, վե րա կանգ նել մեծ 
բա նաս տեղ ծի կեն սագ րութ յու նը և պաշտ պա նել 
թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն  (նա ար դեն 
ու ներ պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի 
գիտական աս տի ճան): Սկս վում են տքնա ջան աշ-
խա տան քի մոտ եր կու տա րի նե ր, ո րոնք հա ճախ 
ու ղեկց վում էին ան քուն գի շեր նե րով: 

1942 թ. դեկ տեմ բե րի 30-ին Մ. Հաս րաթ յա նը 
« Սա յաթ- Նո վա» թե մա յով պաշտ պա նում է թեկ-
նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն: Ն րա կա տա րա ծը 
այն քան կար ևոր էր հայ բա նա սի րութ յան հա մար, 
այն քան տա ղան դով էր նա թարգ մա նել բա նաս-
տեղ ծի թուր քե րեն ու վրա ցե րեն խա ղե րը, այն-

քան էր խո րա ցել թիֆ լի սա հայ բար բա ռի մեջ, որ 
գի տա կան խորհր դի հիա ցած ան դամ ներն ա ռա-
ջար կել էին միան գա մից նրան շնոր հել բա նա-
սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան 
աս տի ճան: Ա ռա ջար կը չի հաս տատ վել, սա կայն 
Հաս րաթ յա նին հանձ նա րար վել է պատ րաս տել 
Սա յաթ- Նո վա յի խա ղե րի ամ բող ջա կան ժո ղո-
վա ծուն, ո րը հե տա գա յում մի քա նի ան գամ վե-
րահ րա տա րակ վել է: 1963 թ., երբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 
տո նում էր Սա յաթ- Նո վա յի ծննդյան 250-ամ յա հո-
բել յա նը, Եր ևա նում լույս է տես նում Հաս րաթ յա նի 
պատ րաս տած Սա յաթ- Նո վա յի խա ղե րի նոր ժո-
ղո վա ծուն՝ հարս տաց ված ա ռա ջա բա նով, ծա նո-
թագ րութ յուն նե րով ու բա ռա րա նով: 1997 թ.  անգ-
լիա ցի հա յա գետ Չառլզ Դոու սե թը հրա տա րա կում 
է « Սա յաթ- Նո վա՝ 18-րդ դա րի ա շուղ» ստվա րա-
ծա վալ ու սում նա սի րութ յու նը (505 էջ): Նա հան-
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րա գու մա րի է բե րում սա յաթ նո վա գի տութ յան՝ 
մինչ իր հե տա զո տութ յու նը ե ղած ձեռք բե րում նե րը 
և դ րանք լու սա բա նում իր հե տա զո տութ յան մեջ: 
Անգ լիա ցի հա յա գե տը Սա յաթ- Նո վա յի ստեղ ծա-
գոր ծութ յու նը քննում է հա մաշ խար հա յին գրա կա-
նութ յան և մ շա կույ թի կտրված քով: Նա շուրջ 70 
հղում ու նի 1959 և 1963 թվա կան նե րի Մ. Հաս րաթ-
յա նի Սա յաթ- Նո վա յի խա ղե րի ժո ղո վա ծու նե րին 
ու դրանց ա ռա ջա բան նե րին՝ Հաս րաթ յա նի կա-
տա րա ծը հա մա րե լով կա տա րե լա պես ճշգրտված: 

Մ. Հաս րաթ յա նը ջերմ հա րա բե րութ յուն նե րի 
մեջ է ե ղել մեր գրա կա նութ յան եր կու հան ճար-
նե րի՝ Ե ղի շե Չա րեն ցի ու Ակ սել Բա կուն ցի հետ և, 
բա րե բախ տա բար, թո ղել է ե զա կի հու շեր, ո րոն-
ցում ե ղած փաս տե րը չենք գտնում որ ևէ այլ տեղ:

Հայտ նի է, որ Չա րեն ցը մե ծա րում էր Սա յաթ- 
Նո վա յին. կա րե լի է ա սել, որ  ուշ միջ նա դա րի 
մեծ բա նաս տեղ ծի գնա հատ ման խնդիր նե րում 
աչ քի է զար նում նրա և Հաս րաթ յա նի հո գե հա-
րա զա տութ յու նը: Չա րեն ցը մի զրույ ցի ժա մա նակ 
մար գա րեա ցել է՝ Մո րու սին ա սե լով. «Ա՛յ տղա, 
զար մա նա լի զար մանք է Սա յաթ- Նո վան, ան տակ 
ծով է. նա հո մեզ նման չի նստել, թե բա նաս տեղ-
ծութ յուն եմ գրում, նրա նը հենց գրվել է: Մարդ 
ի մա նար, թե թուր քե րեն ի՞նչ է գրել»: Ո րոշ ժա մա-
նակ անց Հաս րաթ յա նը Չա րեն ցին հայտ նում է, թե 
ին քը կա րո ղա ցել է նրա թուր քե րեն ո րոշ խա ղեր 
վեր ծա նել ու թար գա մա նել: Չա րեն ցը ոգևոր  ված 
պատ գա մել է. «Ա՛յ տղա, ա մեն ինչ թող և թուր-
քե րեն, պարս կե րեն լավ սո վո րիր, որ Սա յաթ- Նո-
վա յի թուր քե րեն 100-ից ա վե լի ո տա նա վոր նե րը 
վեր ծա նես: Միայն դա բա վա կան է, որ ան մա-
հա նաս»: Ի րոք, Հաս րաթ յանն այն քան վար պե-
տո րեն է թարգ մա նել Սա յաթ- Նո վա յի թուր քե րեն 
ու վրա ցե րեն խա ղե րը, որ ըն թեր ցո ղին թվում է, 
թե ան մահ բա նաս տեղ ծը դրանք ստեղ ծել է հենց 
հա յե րեն: 

Այդ գոր ծում, ի հար կե, նրան մե ծա պես օգ նել 
է գրո ղի ու բա նաս տեղ ծի ձիր քը: Հաս րաթ յա նից 
մեզ հա սած մի շարք բա նաս տեղ ծութ յուն ներ և  
ար ձակ է ջեր հարս տաց նում են նրա մարդ կա յին 
ու գի տա կան նկա րա գի րը: Նա քաջ տի րա պե տել 
է բա նաս տեղ ծա կան հան գին: 

Ն րա գե ղար վես տա կան գրվածք նե րը կեն դա-
նութ յան օ րոք չեն տպագր վել: Դ րանց մի մա սը 
տպագր վել է հե տո, ինչ պես 2007 թ. Բեյ րու թում 

լույս տե սած « Հու շա բե կոր ներ, ար ձակ է ջեր և...» 
գրքում ե ղած նե րը: Հա մոզ ված ենք, որ նրա ե րի-
տա սարդ տա րի նե րի շատ գրվածք ներ ոչն չաց վել 
են, երբ տան խու զար կութ յան ժա մա նակ առգ րա-
վել են ան գամ լու սան կար նե րը և բո լոր հե ղի նա-
կա յին գրվածք նե րը: 

Ա ռանց չա փա զան ցութ յան, հայ գրա կա նութ յան 
եր ևույթ կա րե լի է հա մա րել 1949 թ. սեպ տեմ բե րին 
գրված « Չեմ կա րող լռել» բա նաս տեղ ծութ յու նը: 
Այդ տա րի նե րին մեր լա վա գույն բա նաս տեղծ նե-
րը ներ բող ներ էին ուղ ղում Ս տա լի նին: Այդ նույն 
թվա կա նին Հաս րաթ յանն ուղ ղա կի ճչում է ի րա-
կա նութ յան մեջ ե ղած խոս քի ու գոր ծի տար բե-
րութ յուն նե րից, սուտ ու ձանձ րա լի ճա ռե րից, ոչ 
մե կին չխնա յող շա ռե րից, ան վերջ ծա փե րից, հա-
զա րա վոր բանտ ու բեր դե րից, շա րու նակ ձգվող 
հեր թե րից, ձևա կան ընտ րութ յուն նե րից, խու զար-
կու տգետ նե րից.

Միշտ ի րա վա բեր այս տգետ նե րից,
Շան պես խու զար կու բյուր ա գենտ նե րից...
Ա՛խ, զզվել եմ ես, չեմ կա րող լռել՝
Սիրտս պայ թում է համ բե րութ յու նից:

Հաս րաթ յա նը մշտա պես տագ նա պել է հայ-
րե նի քի ճա կա տագ րի հա մար: Նա շա րու նակ 
զգա ցել է վտանգ հար ևան թշնա մի երկր նե րից, 
և թ վում է, հենց այ սօր են գրված այս դառ նա-
ցած տո ղե րը.

Այս նենգ, ար նոտ աշ խար հում,
Լուռ քար տե զը հնա ցած,
Թ ՞ե ա նուր ջը հին հույ սի,
Պատ մութ յու նը խու նա ցած...

ՄՈՐՈՒՍ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ - 120

¹1. 2022  |   ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø4



Հաս րաթ յա նի պատմ վածք նե րի նյու թը մեծ 
մա սամբ քաղ ված է հայ պատ միչ նե րի եր կե րում 
ե ղած վի պա կան հատ ված նե րից, նաև հույն, հռո-
մեա ցի պատ միչ նե րի գոր ծե րում հա յե րի մա սին 
վկա յութ յուն նե րից: Դ րանք հայ րե նա սի րա կան 
շնչով գրված եր կեր են:

Է րե բու նի-Եր ևան տո նա կա տա րութ յան հա մար 
հա յե րը պար տա կան են եր կու հայ րե նա սեր հա յի՝ 
Մո րուս Հաս րաթ յա նին և ն րա քրո ջոր դուն՝ Գ րի-
գոր Հաս րաթ յա նին, ո րը եր կար տա րի ներ Եր ևա-
նի քաղ խորհր դի նա խա գահն էր:

Պատ մա բան-հնա գե տի բա րեխղ ճութ յամբ Երևա-
նի գի տա կան տա րի քը Հաս րաթ յա նը ներ կա յաց-
նում է «Է րե բու նի-Եր ևան» ու սում նա սի րութ յան 
մեջ.«Ուս տի, վե րա պա հութ յուն չի պա հանջ վում 
ըն դու նե լու հա մար,  որ Է րե բու նի-Եր ևա նի ա ռա-
ջին և մշ տա կան բնա կիչ նե րը 2750 տա րի ա նընդ-
մեջ ե ղել են հա յե րը: Այս էլ Եր ևա նի մյուս տար-
բե րութ յունն է շեն մնա ցած հին քա ղաք նե րի մի 
մա սից (ինչ պես Ա թենք, Հ ռոմ և  այլ քա ղաք ներ), 
որ շուրջ ե րեք հա զա րամ յակ միև նույն լեզ վով են 
խո սել նրա բնա կիչ նե րը: Այ սինքն՝ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում չի փոխ վել Եր ևան քա ղա քի էթ նիկ 
կազ մը, ո րը ե զա կի եր ևույթ է հատ կա պես Ա ռա-
ջա վոր Ա սիա յում»:

11 տա րի (1964-1975 թթ.) Մ. Հաս րաթ յա նը Հա-
յաս տա նի Ազ գա յին պատ մութ յան թան գա րա նի 
տնօ րենն էր: Նա Հա յաս տա նի պատ մութ յան թան-

գա րա նը հա մա րում էր ազ գի դեմ քը. այն հայ րե-
նա կից նե րին կրթում, ճիշտ գի տե լիք ներ է տա լիս 
նրանց նախ նի նե րի անց յա լի մա սին, իսկ օ տար-
նե րին ներ կա յաց նում մեր հա րուստ ու հին քա-
ղա քակր թութ յունը, ո րը հույժ կար ևոր է հա մայն 
աշ խար հում ճիշտ ներ կա յա նա լու ա ռու մով:

Մ. Հաս րաթ յա նի պայ քա րը Հա յաս տա նի պատ-
մա կան հու շար ձան նե րի պահ պա նութ յան հա մար, 
ա ռանց չա փա զան ցութ յան, ըն թա ցել է նրա ողջ 
գի տա կից կյան քում: Նա շրջել է Խորհր դա յին 
Հա յաս  տա նի տա րած քում, նաև ու սում նա սի րել 
Ադր բե ջա նին բռնակց ված Ար ցա խի մի շարք բնա-
կա վայ րեր, լու ծել խրթին հար ցեր, կար դա ցել ու 
կորս տից փրկել բազ մա թիվ վի մա գիր ար ձա նա-
գ րութ յուն ներ:

Հաս րաթ յա նը շա րու նա կա կան նա մա կագ րութ-

յուն է վա րել Լե նինգ րա դի հռչա կա վոր Էր մի տա-
ժի տնօ րեն Բո րիս Պիոտ րովս կու հետ: Ա նընդ մեջ 
ա հա զան գել և քայ լեր է ձեռ նար կել Հա յաս տա նի 
պատ մութ յան թան գա րա նը զար գա ցած երկր նե րի 
թան գա րան նե րի մա կար դա կին հասց նե լու հա մար:

Նա ամ բողջ կյան քում ու նե ցել է քա ղա քա ցիա-
կան պարտ քի զգա ցում, և  այդ գի ծը շատ բարձր 
էր գնա հա տում նաև Ակ սել Բա կուն ցի վար քա-
գծում: Հաս րաթ յա նից ի մա նում ենք, որ Բա կուն ցի 
նշա նա բա նը ե ղել է ռուս դա սա կան գրող Նեկ-
րա սո վի հայտ նի պա հան ջը. « Պոետ կա րող ես 
և չ լի նել, բայց քա ղա քա ցի լի նել՝ պար տա վոր 
ես»: Հաս րաթ յա նը մե ծա գույն սի րով հի շում է, 
թե « Խորհր դա յին Հա յաս տան» պաշ տո նա թեր-
թում «Ալ պիա կան մա նու շա կը» պատմ ված քը 
հրա տա րակ վե լու օ րը, թեր թի ողջ տպա քա նա կը 
մեկ ժա մում սպառ վում է, և հ րա տա րակ չութ յու նը 
ստիպ ված նույն հա մա րը տպագ րում է լրացուցիչ՝ 
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տա սը հա զար օ րի նա կ: Հաս րաթ յա նը Ակ սե լին 
հա մա րում է շքեղ մարդ, շքեղ գրող, մեծ հո գով 
ու սրտով, ո րի եր կե րը շատ նման էին հենց ի րեն: 
Ակ սե լը, հա կա ռակ իր ըն կեր Չա րեն ցի, ան մի ջա-
պես չէր բռնկվում ու իր վե րա բեր մունքն ար տա-
հայ տում էր ծի ծա ղով:

Հաս րաթ յա նը շատ մտե րիմ է ե ղել Հա մո Սահ-
յա նի հետ և ն րա գրվածք նե րի ա ռա ջին ու խիստ 
քննա դատն է ե ղել: Նա իր ի մաս տուն խոր հուրդ-
նե րով ցան կա լի ուղ ղութ յուն է տվել Սահ յա նի 
հրա շա լի քնա րեր գութ յա նը: Ան զու գա կան ձևով է 
ներ կա յաց նում Սահ յա նը Մո րու սին՝ որ պես Ս յուն-
յաց աշ խար հի փա ռա հեղ նա հա պետ նե րից մե կի.

Ո՞վ է պա հել քեզ թա քուն և պա հել է ի՞նչ ձևով,
Որ այս դա ժան ցրտե րին աշ խարհ բե րի հրաշ քով…
Քո հո գին է բա րութ յան եր կինք նե րից պո կած շանթ.
Ու չի դի պել դեռ նրան ժա մա նա կի ձեռ քը ժանտ:

Հով հան նես Շի րազն էլ իր հայ րե նա սի րա կան 
խո հե րը կի սել է Հաս րաթ յա նի հետ՝ նրան ձո նե-
լով էքսպ րոմտ նե րի մի գե ղե ցիկ փունջ:

Հաս րաթ յա նը կար ևոր դեր է ու նե ցել Ա լի սիա 
Կի րա կոս յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը ա մե րի-
կա հա յութ յան շրջան նե րում անհ րա ժեշտ և ճիշտ 
գնա հա տե լու գոր ծում:

Անհ նար է ա ռանց խոր կլան ման կար դալ Հաս-
րաթ յա նի հու շերն Անդ րա նիկ զո րա վա րի, Ա նիի 

հնութ յուն նե րի ե զա կի գի տակ Թո րոս Թո րա-
ման յա նի, նշա նա վոր ա կա դե մի կոս ներ Հա կոբ 
Մա նանդ յա նի, Կա րա պետ Մե լիք-Օ հան ջան յա նի 
մա սին: Սմ բատ Շա հա զի զի եղ բո րոր դի Եր վանդ 
Շա հա զի զի հետ Հաս րաթ յանն աշ խա տել է եր-
կար տա րի ներ: Այդ բա նի մաց, աշ խա տա սեր, 
վաս տա կա շատ մտա վո րա կա նը շատ եր կար է 
ապ րել և տե սել է Հով հան նես Այ վա զովս կուն, 
Տուր գենևին, շփվել Սու րեն Ս պան դար յա նի, 
Ա լեք սանդր Մ յաս նիկ յա նի հետ, գոր ծակ ցել Հա-
յաս տա նի թան գա րա նա յին գոր ծը կազ մա կեր պող-
ներ Ռու բեն Դ րամբ յա նի, Ս տե փան Լի սից յա նի, 
Եր վանդ Լա լա յա նի հետ: Հաս րաթ յա նը Եր վանդ 
Շա հա զի զին ներ կա յաց նում է որ պես կար գա պա-
հութ յան և  օ րի նա պա հութ յան մարմ նա ցում, որն 
իր փորձառական գի տա կան աշ խա տանք նե րով 
ա վե լի օգ տա կար էր գի տութ յան հա մար, «քան 
այլ ծա նոթ հե ղի նակ նե րի ծա նոթ գոր ծե րը»:

Հայտ նի է, որ Հաս րաթ յա նը ֆրան սե րե նով 
կար  դում էր պատ մա գի տա կան աշ խա տութ յուն-
ներ: Նա, ան շուշտ, ծա նոթ էր 1946 թ. Փա րի զում 
լույս տե սած Նի կո ղա յոս Ա դոն ցի «Քն նա կան 
պատ մութ յուն հա յոց» կո թո ղա յին աշ խա տութ-
յա նը, ինչ պես նաև ռու սե րե նով յու րաց րել է իր 
մեծ հայ րե նակ ցի մյուս գոր ծե րը, հատ կա պես 
« Հա յաս տա նը Հուս տի նիա նո սի դա րաշր ջա նում» 
հիաց մուն քի ար ժա նի աշ խա տութ յու նը: Ն րա 
պատ մա գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րում ո րո-
շա կի է Ա դոն ցի բա րե րար ազ դե ցութ յու նը:

Հաս րաթ յա նի պատ մա գի տա կան աշ խար հա-
յաց քը ար տա ցոլ ված է « Պատ մա բա նի մտո րում-
նե րից» ու սում նա սի րութ յան մեջ, որտեղ փաս-
տե րով հիմ նա վոր ված է հայ ժո ղովր դի ան ցած 
պատ մա կան ու ղին՝ սկսած հնա գույն ժա մա նակ-
նե րից: Նա վկա յա կո չում է մի ա րաբ գործ չի բա-
ցա կան չութ յու նը, որն ափ սո սում է Հա յաս տանն 
օ տար ձիե րի սմբակ նե րի տակ մաշ վե լու հա մար:

Թուր քե րից ա ռաջ աշ խար հում հայտ նի էին մի 
քա նի հին կայս րութ յուն ներ, և ն րանց ա նու նով 
կոչ վում էին նաև քա ղա քակր թութ յուն ներ՝ ե գիպ-
տա կան, ա սուր-բա բե լա կան, հույն-հել լե նա կան, 
պարս-ի րա նա կան, մա կե դո նա կան-հել լե նիս տա-
կան, հռո մեա կան, բյու զան դա կան, ա րա բա կան: 
Սա կայն թուրք-սել ջուկ յան, մոն ղոլ-թա թա րա կան, 
թուրք-օս ման յան կայս րութ յուն նե րում, ո րոնք փո-
խա րի նե ցին վե րո հիշ յալ նե րին, քա ղա քակր թութ-
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յու նը հե տա դի մեց: Թուր քա կան ռազ մաբռ նա տի-
րա կան կար գե րը շե ղե ցին ի րենց լծի տակ ըն կած 
երկր նե րի հա սա րա կա կան կյան քի բնա կա նոն ըն-
թաց քը. « Պատ մութ յան մե ծա գույն դժբախ տութ-
յունն իր ա մե նամ ռայլ ար տա հայ տութ յու նը գտավ 
Հա յաս տա նի հո ղի վրա»: Հաս րաթ յա նը ճշգրտա-
պես բա ցատ րում է, թե ինչ պես թուրք-թուրք մեն 
ցե ղե րը, գտնվե լով տնտե սա կան-մշա կու թա յին 
ա վե լի ցածր մա կար դա կի վրա, ա ռա վել զար-
գա ցած հայ ազ գը դի տե ցին որ պես վտան գա վոր 
ուժ, ո րին պետք էր գլխա տել, զրկել իշ խան նե-
րից, հայ ա վա գա նուց ու նրանց զին ված ու ժե րից, 
որ պես զի հան կարծ նրանք չգե րա զան ցեին ի րենց 
նվա ճող նե րին: Նա ցա վով նշում է. « Սա կայն հենց 
դա րի սկզբից (XX դար) հայ ժո ղո վուր դը միայն 
1915-1921 թթ. կորց րեց իր բնակ չութ յան կե սից 
ա վե լին, զրկվեց իր հա զա րամ յա հո ղի (չհաշ ված 
Կի լի կիան) նվա զա գույ նը 11-ից 10-ը բաժ նից»:

Գիտ նա կա նը հի շեց նում է, թե հա յերն ինչ են 
տվել աշ խար հին՝ սկսած Տիգ րան-Ար տա վազ դից 
մինչև XX դա րի նշա նա վոր ա նուն նե րը: Հա յե րը 
հատ կա պես վեր ջին 1500 տար վա ըն թաց քում 
մնա ցել են ան խառն: Իր մե ծար ժեք մտո րում նե րի 
վեր ջում Հաս րաթ յա նը, ձայ նակ ցե լով Նի կո ղա յոս 
Ա դոն ցին, ա պա ցու ցում է, որ Ու րար տուն նույն 
Հա յաս տանն է:

Հաս րաթ յա նի մի շարք հե տա զո տութ յուն ներ 
վե րա բե րում են Ս յու նի քի բնա կա վայ րե րին, որ-
տեղ եր կար տա րի ներ կա տա րել է հնա գի տա կան 
պե ղում ներ:

Նա գծում է Ս յու նիք մեծ ու հա րուստ նա հան-
գի սահ ման նե րը: Այն ձգվում է Ար ցա խի լեռ նե րից 
մինչև Գե ղա մա լեռ նաշղ թան: Ս յու նի քը Ար ցա խի 
հետ հռչակ ված է ե ղել իր ձիա բու ծութ յամբ ու 
հեծ յալ բա նա կով և «ոչ միայն բախ տո րոշ դեր է 
խա ղա ցել Հա յոց պատ մութ յան մեջ, որ պես նրա 
ար ևել յան սահ ման նե րի կարծր վա հա նը՝ դուրս 
բե րե լով հա յոց հռչակ ված այ րու ձի-բա նա կի մոտ 
մեկ քա ռոր դը (ա վե լի քան 20.000 հեծ յալ), այլ 
վճռա կան դեր էր խա ղում (Ար ցա խի հետ) ի րա-
նա կան-պարս կա կան կայս րութ յան քա ղա քա կան-
ռազ մա կան կյան քում»:

Մ. Հաս րաթ յա նը փոր ձել է բա ցատ րել Ս յու-
նի քի տե ղա նուն նե րի ծա գու մը: Նա ճշգրտո րեն 
բա ցատ րում է. «Բ նա կա վայ րե րի ա նուն նե րը 
բռնութ յամբ, կա մա յա կա նո րեն փո խե լը բխում 

էր ազ գա յին-պե տա կան քա ղա քա կա նութ յու նից»: 
Հ նա գե տի շնոր հը Հաս րաթ յա նին տրվել էր ի վե-
րուստ ու նրան ու ղեկ ցեց ողջ կյան քի ըն թաց քում:

Նա ճշգրտում է Ս յու նի քի նշա նա վոր ե կե ղե-
ցի նե րի հիմ նադր ման թվա կան նե րը, թվար կում 
Ս յու նի քի բնա կա վայ րե րում ծնված հա յե րին. 
« Շա ղատ ա վան-մայ րա քա ղա քում են ծնվել հզոր 
Ան դոկ Ս յու նի իշ խա նը և ն րա դուստր Փա ռան ձեմ 
թա գու հին»: Նա հա ղոր դում է նաև հայ ազ գա-
յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման նշա նա վոր գոր ծիչ 
Իս րա յել Օ րու (1659–1711 թթ.) ծննդա վայ րի ա նու-
նը. «Այս հին Սի սիա նը, պատ մա կան հա վաս տի 
տվյալ նե րով և  իմ հաս տատ հա մոզ մամբ Իս րա յել 
Օ րու ծննդա վայրն է ե ղել»: 

Լո րա ձո րի գյու ղե րում՝ Լ ծեն, Շե նա թաղ, Լոր, 
Գե տա թաղ և Դար պաս, Հաս րաթ յա նը հայտ նա-
բե րել է բազ մա թիվ հին դամ բա րան ներ, ո րոնք 
կապ վում են Ք րիս տո սի ծննդից հե տո IV դա րի 
հետ: Սի սիա նի նշա նա վոր գյու ղե րից էր Բռ նա-
կո թը, ո րի տե րը՝ Մե լիք Սաֆ րա զը, մաս նակ ցել 
է Իս րա յել Օ րու գլխա վո րած 1699 թ. Ան գե ղա կո-
թի գաղտ նի ժո ղո վին: Դա վիթ Բե կի ա զա տագ-
րա կան կռիվ նե րին Բռ նա կո թից մաս նակ ցել են 
Մե լիք Ա միր խա նը և Մե լիք Նա րի նը: Նա նաև 
հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ նում պատ մա կան 
այն կար ևոր փաս տին, որ 1787 թ. Ս յուն յաց հո-
գևոր պետ տեր Հո վա կի մի նա խա ձեռ նութ յամբ մի 
մեծ խումբ բռնա կոթ ցի ներ Գ րի գոր Տաթ ևա ցու՝ 
Տաթևի վան քին կից գե րեզ մա նի վրա կա ռու ցել 
են մի հո յա շեն մա տուռ-դամ բա րան:

Ս յուն քի բնա կա վայ րե րից Մ. Հաս րաթ յա նին 
հե տաքրք րել են շա տե րը՝ այդ թվում Քա շա-
թաղ-Խ նա ծա խը: Հաս րաթ յա նը ե զա կի տվյալ ներ 
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է հա ղոր դում Շահ-Ա բա սի սի րե լի հայ զո րա վար 
Մե լիք Հայ կազ նի մա սին: Այն, ինչ հա ղոր դում է 
Հաս րաթ յա նը, հիմն ված է Քա շա թա ղում և Խ նա-
ծա խում կա տա րած սե փա կան հե տա զո տում նե րի 
վրա, ո րոնց հիմ քը վի մա կան ար ձա նագ րութ յուն-
ներն են:

Որ քա՜ն ար դիա կան է գիտ նա կա նի հե տա զո-
տութ յան հետև յալ հատ վա ծը. « Զուտ հա յաբ նակ, 
կի սաան կախ այդ լեռ նաս տա նը պետք էր ցրել, 
տրո հել՝ ի րա րից ան ջա տել (այդ վճիռն ըն դու նեց 
ա վե լի փորձ ված Օս ման յան Թուր քիան)»:

Լոր գյու ղի մի փոք րիկ դամ բա րան լույս է 
սփռում հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան վրա: Հաս-
րաթ յա նը հի շեց նում է, որ հռո մեա կան սո վո րույթ 
է ե ղել դրա մը մե ռա ծի բե րա նում կամ ձեռ քի մեջ 
թա ղե լը, և հել լե նիզ մի այս սո վո րույ թը հա սել է 
ան գամ Լոր գյուղ, և հ նա գե տը փաս տը գտել է 
դամ բա րա նում:

Բա ցա ռիկ կար ևոր են Ծի ծեռ նա վան քում կա-
տար ված հնա գի տա կան պե ղում նե րը: Այդ պե-
ղում նե րի ժա մա նակ վանքն ար դեն Հա յաս տա նի 
տա րած քում չէր, սա կայն հնա գե տը կա րո ղա ցել 
է գի տա կան պե ղում նե րով ու վան քի վի մա գիր 
ար ձա նագ րութ յուն նե րով վե րա կանգ նել Ս յու նի-
քի հա մար կար ևոր պաշ տա մուն քա յին այդ վայ-
րի ճշգրիտ պատ մութ յու նը: Հաս րաթ յա նի կար-
ծի քով « Ծի ծեռ նա վան քը այն ե զա կի կան գուն 
հու շար ձանն է, որն ա պա ցու ցում է Հա յաս տա նում 
«արևել յան» տի պի բա զի լի կ նե րի գո յութ յու նը»: 
Հաս րաթ յա նը բա րեխղ ճո րեն վեր ծա նել է Ծի ծեռ-
նա վան քի բո լոր վի մա գիր ար ձա նագ րութ յուն նե-
րը, ո րոնք հե տա գա յում ջնջել են ադր բե ջան ցի-
նե րը...

Հա յա գե տը շատ ար ժե քա վոր պե ղում ներ է 
կա տա րել Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղում: Տեղ 
գյու ղի Ս. Գ ևորգ ե կե ղե ցում նա տե սել է ութ 
թևա նի աստղ պատ կե րող հյու սա ծո մի զար դա-
քան դակ, ո րի նմա նը չի հան դի պում վաղ միջ նա-
դա րի հայ կա կան այլ հու շար ձան նե րում:

Գիտ նա կա նի տպագր ված ժա ռան գութ յան մեջ 
ու շագ րավ է նաև «Ուր վա գիծ հայ ճար տա րա պե-
տութ յան» խո րա գի րը կրող հե տա զո տութ յու նը. 
այն ներ կա յաց նում է հայ ճար տա րա պե տութ յան 
ան ցած ու ղին հնա դա րից մինչև XX դա րը: Սա 
որ պես բու հա կան դա սըն թա ցի ա ռար կա, Հաս-
րաթ յա նը դա սա վան դել է Խ. Ա բով յա նի ան վան 

ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի պատ մա լեզ վա-
գրա կան ֆա կուլ տե տում՝ դա սա խո սութ յան ժա-
մա նակ ծան րա նա լով հատ կա պես նաև եվ րո պա-
կան ե կե ղե ցա շի նութ յան վրա: Հե տա զո տութ յան 
հենց սկզբից նշվում է, որ հայ կա կան ճար տա-
րա պե տութ յու նը, ինչ պես նաև աշ խար հի ո րոշ 
ժո ղո վուրդ նե րի նը, ու նի ազ գա յին նկա րա գիր և 
յու րա հա տուկ ոճ: Դ րան նպաս տել է նաև այն, որ 
Հա յաս տա նը հա րուստ է քա րի բազ մա զան տե-
սակ նե րի բա ցա ռիկ մե ծա քա նակ պա շար նե րով:

Հ նա գե տին քա ջա ծա նոթ են Հա յաս տա նի շեն-
քե րի կա ռուց ման տար բեր դա րաշր ջան նե րը՝ 
նա  խաու րար տա կան, ու րար տա կան, Եր վանդու -
նի  նե րի, Ար տա շես յան նե րի, Ար շա կու նի նե րի, Բագ -
րա տու նի նե րի, Արծ րու նի նե րի, Կի լիկ յան հայ կա կան 
թա գա վո րութ յան, ա րա բա կան, պարս կաօս ման յան 
լծի տակ ե ղած ժա մա նակ նե րի:

Հայ ե կե ղե ցին ա ռանձ նա ցավ և՛ Հ ռո մի կա թո-
լիկ, և՛ Հու նաս տա նի, և՛ Բ յու զան դիա յի ուղ ղա փառ 
ե կե ղե ցի նե րից: Հաս րաթ յանն ի րա վա ցիո րեն շեշ-
տում է, որ մինչև 608 թվա կա նը հայ կա կան ե կե-
ղե ցու շրջագ ծում էր Վ րաս տա նը, իսկ հայ-աղ վա-
նա կան ե կե ղե ցին այդ պես էլ եր բեք չան ջատ վեց 
հայ կա կա նից: 

Ճշգ րիտ է գնա հատ ված Պապ թա գա վո րի 
վար քա գի ծը: Հայտ նի է, որ Պա պը թա գա վոր 
դար ձավ Հ ռո մի օգ նութ յամբ, սա կայն նա ան մի-
ջա պես եր կիրն ան կախ հայ տա րա րեց ոչ միայն 
Պարսկաս տա նից, այլև Հ ռո մից. « Պապ թա գա-
վո րը հա յոց ե կե ղե ցին ան ջա տեց Արև մուտ քի 
ա վան դա կան ազ դե ցութ յու նից (373 թ.), և հա յոց 
կա թո ղի կո սութ յու նը մշտա պես ստա ցավ ինք նիշ-
խա նութ յան (ավ տո կե ֆալ) ի րա վունք»: Հա յաս տա-
նը միշտ էլ աչ քի է ըն կել ազ գա յին դա րա վոր 
ա վան դութ յուն նե րով, միաս նա կան մշա կույ թով, 
մա նա վանդ ինք նու րույն ե կե ղե ցիով:

Հաս րաթ յա նը կար ևո րում է XX դա րի 20-ա կան 
թվա կան նե րից սկսած հայ ճար տա րա պե տութ յան 
վե րել քը՝ ա կա դե մի կոս Ա լեք սանդր Թա ման յա-
նի գլխա վո րութ յամբ: Ս տեղծ վեց Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի ճար տա րա պե տա կան նոր դպրոց՝ 
հիմն ված հայ բազ մա դար յան դա սա կան ճար տա-
րա պե տութ յան վրա:

Ա հա թե ինչ պես է ա վար տում հայ կա կան ճար-
տա րա պե տութ յա նը նվիր ված իր աշ խա տութ յու-
նը գիտ նա կա նը. « Հայ շի նար վես տը իր պարզ 

ՄՈՐՈՒՍ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ - 120

¹1. 2022  |   ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø8



ու տրա մա բա նա կան լրջութ յամբ, իր անխ ճող 
բո վան դա կութ յամբ ու ձևե րի բազ մա կող մա-
նի ներ դաշ նա կութ յամբ հիաց րել ու հիաց նում է 
դի տո ղին՝ ստեղ ծե լով հո գե կան խա ղաղ վի ճակ, 
ազ նիվ զգա ցում նե րի և գե ղե ցիկ մտո րում նե րի 
տրա մադ րութ յուն»:

Մո րուս Հաս րաթ յա նը որ ևէ խնդրի անդ րա-
դառ նա լիս պետք է ա սեր նոր խոսք, որն իր հա-
մոզ մունքն էր և նո րութ յուն:

Այդ պի սի նոր տե սա կետ ներ նա հայտ նել է 
Մես րոպ Մաշ տո ցի, Մով սես Խո րե նա ցու, Վար-
դան Մա մի կոն յա նի վե րա բեր յալ: Ն րանք հայ ժո-
ղովր դի, հայ ե կե ղե ցու սրբութ յուն ներն են, ո րոնք 
նոր ըն թացք են տվել հա յե րի կյան քին և ցայ սօր 
ու ղեկ ցում են նրանց: Այդ մար գա րե նե րի պատ-
գամ նե րին հա վա տա րիմ մնա լու դեպ քում հայ ժո-
ղո վուր դը հա վեր ժո րեն կհա րատ ևի, որ պես ազգ, 
և կու նե նա իր պե տա կա նութ յու նը:

« Մես րոպ Մաշ տոց» ու սում նա սի րութ յու նը 
գրվել է Մաշ տո ցի ծննդյան 1600-ամ յա կի առ թիվ, 
սա կայն բո վան դա կութ յու նից հստակ եր ևում է, 
որ հայ գրե րի գյու տի խնդիր նե րը Հաս րաթ յա նին 
զբա ղեց րել են եր կար տա րի ներ՝ բե րե լով ու շա-
գրավ եզ րա հան գում նե րի:

Մաշ տո ցին նա հա մա րում է այն քան հզոր 

երևույթ, ինչ պի սին Ա րա րատ լեռն է:
Ն րա կար ծի քով, Մաշ տո ցը չի ու նե ցել ազն վա-

կան ծա գում, և հոգ ևո րա կան է դար ձել, ո րով-
հետև պե տա կան ծա ռա յող էր Խոս րով ար քա յի 
պա լա տում։ Երբ պար սիկ նե րը Խոս րո վին զրկե-
ցին գա հից, նրա հետ հե ռա ցավ նաև Մաշ տո ցը, 
ո րը ո րո շեց գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել հոգ ևոր 
բնա գա վա ռում:

Հաս րաթ յա նը շատ բարձր է գնա հա տում 
Վ ռամ շա պուհ ար քա յին, ո րը կար ևոր դեր է կա-
տա րել գրե րի ստեղծ ման գոր ծում. « Պար սից 
հզոր ար քու նի քի մամ լո ցի տակ տնքա ցող այս 
նա խա վեր ջին հայ Ար շա կու նին միայն իր հիշ յալ 
ա րար քով և  ան մահ գոր ծի անհ րա ժեշ տութ յան 
գի տակց մամբ, մի ամ բողջ գլխով բարձր է երևում 
և  ար ժա նի է ե րիցս հիշ ման, քան մեծ ու մե ծար-
ված Ար շա կու նի իր բո լոր նա խորդ նե րը, ո րոնք 
բա րե հա ջող պայ ման նե րում իսկ չգի տակ ցե ցին 
սե փա կան դրամ ու նե նա լու կար ևո րութ յու նը»: 
Հաս րաթ յա նի ու սում նա սի րութ յու նը լի է պատ մա-
կան թվա կան նե րի ճշգրտում նե րով: Նա Ա դոն ցի 
նման հա մոզ ված է, որ հայ գրե րի գյու տը չի ե ղել 
405-ին, այլ IV դա րի վեր ջին:

Մաշ տո ցը եր կա թա գիր տա ռե րից ստեղ ծել է 
նաև բո լոր գի րը: Հաս րաթ յա նը դրանք տե սել է, 
երբ աշ խա տում էր Էջ միած նի մա տե նա դա րա նում 
և զ բաղ վում էր ձե ռագ րե րով: Տե սել է հա վա նա բար 
V դա րից հա սած ձե ռա գիր պա տա ռիկ նե րի վրա:

Հաս րաթ յա նը Մաշ տո ցին հա մա րում է քա-
ղա քա կան մեծ գոր ծիչ, ո րը այ բու բեն ստեղ ծեց 
հարևան ժո ղո վուրդ նե րի հա մար և հե ղի նա կութ-
յուն էր նաև Բ յու զան դիա յի մայ րա քա ղա քում:

Մով սես Խո րե նա ցու « Հա յոց պատ մութ յան» աշ-
խար հա բար թարգ մա նիչ Ս տե փա նոս Մալ խաս-
յան ցը հա մոզ ված էր, որ Պատ մա հայ րը չի ծնվել 
Տա րո նում, այլ ծնուն դով Ս յու նե ցի է: Տա ղան դա-
վոր գրող Խա չիկ Դաշ տեն ցը, իր հեր թին, այդ 
տե սա կե տը հա մա րում էր սրբապղ ծութ յուն: 

Բ նա կա նա բար, պատ մա բան Հաս րաթ յա նը, 
ո րը խո րա պես գի տեր Հա յաս տա նի պատ մութ-
յու նը, գրո ղին պա տաս խա նում և նոր փաս տեր 
է բե րում Խո րե նա ցու՝ Ս յու նի քում ծնված լի նե լու 
վե րա բեր յալ: Հաս րաթ յա նի տե սա կե տը պաշտ-
պա նել է նաև ա կա դե մի կոս Ա շոտ Հով հան նիս-
յա նը, ո րը նաև հու շել է, թե Մով սես Խո րե նա ցու՝ 
Ս յու նի քում ծնված լի նե լու մա սին հան գա մա նա լի 
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հե տա զո տութ յուն է գրել Գ նել վար դա պետ Գա-
լեմ քյար յա նը դեռևս 1912 թ.:

Իր ու սում նա սի րութ յան վեր ջում Հաս րաթ յա նը 
կար ևո րը հա մա րում է ոչ թե այն, թե Մեծ Հայ քի 
որ նա հան գում է ծնվել Պատ մա հայ րը, այլ այն, որ 
նա իր «մեկ հա տիկ գրքով 14 եր կար ու դժվա րին 
դա րեր հան դի սա ցավ հա մազ գա յին պատ մութ յան 
միակ ան փո խա րի նե լի ու սու ցի չը»:

Հաս րաթ յա նի մե ծար ժեք և ծա վա լուն հոդ վա-
ծը՝ «Որ տե՞ղ է թաղ ված Վար դան Մա մի կոն յա նը» 
վեր նագ րով, ժա մա նա կին մեծ աղ մուկ է հա նել: 
Հեն վե լով ժո ղովր դա կան դա րա վոր ա վան դութ-
յան վրա՝ պատ մա բա նը Մա մի կոն յա նի գե րեզ մա-
նը հա մա րում է Ան գե ղա կոթ գյու ղում կանգ նեց-
ված հնա դար յան դամ բա րա նը, ո րը գյու ղա ցի նե րը 
դա րե րով սրբա տե ղի են հա մա րել, որ պես Վար-
դան Մա մի կոն յա նի գե րեզ ման: Այդ գյու ղի բնա-
կիչ նե րը եր բեք չեն ար տա գաղ թել: 

Հաս րաթ յա նը դեռ ե րի տա սարդ տա րի նե րից 

դա սա խո սել է Եր ևա նի տար բեր բու հե րում: Նա 
դա սա վան դել է ԵՊՀ-ում, նաև եր կար տա րի-
ներ՝ Խ. Ա բով յա նի ա նու նը կրող ման կա վար ժա-
կան մայր բու հում, որ տեղ 1965–1966 թթ. նաև 
գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր 
էր: Եր կու ու սում նա կան տա րի դա սա վան դել է 
Բեյ րու թի Հայ կազ յան քո լե ջում, որը Լի բա նա նի 
կա ռա վա րութ յունը ճա նաչ ել է որպես հայ կա կան 
հա մալ սա րան՝ չնա յած ա ռար կա նե րի մեծ մա սը 
դա սա վան դվել է անգ լե րե նով:

Հաս րաթ յա նը կա խար դիչ խոսք ու ներ, և  ու-
սա նող նե րը նրան պաշ տում էին: Տ պագր վել են 
հե տա գա յում նշա նա վոր գիտ նա կաններ դար ձած 
նրա բազ մա թիվ ու սա նող նե րի հու շե րը։ Ան մո ռա-
նա լի հու շեր է թո ղել հատ կա պես Ռու բեն Զար յա-
նը: Այս տեղ տե ղին է հի շել Մա րի Բ րոս սեի խոս-
քե րը՝ աս ված նշա նա վոր հա յա գետ Սեն- Մար տե նի 
մա սին. «Եր ջա նիկ է այն մար դը, որն ու նե ցել է լու-
սա վոր ու սու ցիչ»: Եր ջա նիկ են բո լոր նրանք, ով քեր 
ա շա կեր տել են լու սա վոր Մո րուս Հաս րաթ յա նին: 
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Ի ԴԵՊ

Ա մա նո րի և Ծննդ յան տո նե-
րի տո նա ծա ռի և տան ամ բողջ 
զար դա րան քի հա մար մի ջին 
ա մե րի կա ցին ծախ սում է մո-
տա վո րա պես 70 դո լար։

Յու կա տան թե րակ զու հյու-
սի սա յին մա սում, ո րը պատ-
կա նում է Մեք սի կա յին, կան 
վար դա գույն ջրով մի քա-
նի ա ղի լճեր։ Այս պի սի գույ-
նը պայ մա նա վոր ված է ա ղե րի 
մեծ խտութ յան պայ ման նե րում 
ապ րող բազ մա թիվ ման րա չափ 
ջրի մուռ նե րի ներ կա յութ յամբ։

Մի ջազ գա յին տիե զե րա կան 
կա  յա նի տիե զե րագ նաց նե րը 
նկա  տել են, որ Սուրբ Ծննդ յան և 
Նոր տար վա օ րե րին ԱՄՆ-ի շատ 
շրջան ներ գի շեր նե րը 30–50 %-ով 
ա վե լի պայ ծառ են լու սա վոր ված, 
քան սո վո րա կան օ րե րին։

Հինգ տա րի ա ռաջ Անգ լիա-
յում ա ռա ջա ցել է ա վան դույթ՝ 
հուն վա րը հայ տա րար վում է ոչ 
ալ կո հո լա յին ա միս, ո րը թույլ է 

տա լիս դեկ տեմ բե րի վեր ջին մեծ 
քա նա կութ յամբ ո գե լից խմիչք 
օգ տա գոր ծե լուց հե տո հանգս-
տա նալ։ Նա խա ձեռ նութ յա նը 
միա ցել են եվ րո պա կան շատ 
երկր ներ։ Հար ցու մը ցույց է 
տվել, որ մի ջո ցառ ման մաս նա-
կից նե րը հուն վա րին ա վե լի լավ 
են քնում (71 %),ա վե լի ա ռույգ 
են (67 %), 58 %-ի քա շը պա կա-
սել է, 57 %-ի մոտ լա վա ցել է 
ու շադ րութ յու նը։

Ինչ պե՞ս ընտ րել ա մա նո րի 
նվեր բա րե կա մի կամ ազ գա-
կա նի հա մար։ Օ հա յո յի (ԱՄՆ) 
հա մալ սա րա նում կա տար ված 
սո ցիո հո գե բա նա կան հար ցու-
մը ցույց է տվել, որ կա րե լի է 
նվի րել ցան կա ցած բան, բայց 
այն չպետք է նվե րը ստա ցո ղի 
մոտ ստեղ ծի մի ջոց նե րի խնա յո-
ղութ յան հետ կապ ված տպա վո-
րութ յուն։ Այ սինքն՝ նվի րա տուն 
չպետք է հի շա տա կի, որ տվյալ 
ի րը թանկ չէ և կի րառ ման տե-
սանկ յու նից խնա յո ղա կան է։ 
Հա կա ռակ դեպ քում նվեր ստա-
ցո ղի մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ 
տպա վո րութ յուն, որ ի րեն հա-
մա րում են աղ քատ կամ ժլատ, 
և տո նի զգա ցու մը կան հե տա նա։

Ն ևա դա յի (ԱՄՆ) հա մալ-
սա րա նի հո գե բան նե րի և շու-

կա յա գետ նե րի՝ ու սա նող նե րի 
շրջա նում կա տար ված գի տա-
փոր ձե րը ցույց են տվել, որ 
ի մաստ չու նի ա մա նոր յա նվեր-
նե րը խնամ քով փա թե թա վո րել 
գե ղե ցիկ նկա րա զարդ թղթով, 
կապկ պել տու փը ատ լա սե 
ժա պա վեն նե րով և կող քից 
ամ րաց նել ժա պա վե նա կապ։ 
Մինչև ճո խա բար փա թե թա վոր-
ված նվե րը բա ցե լը ստեղծ վում 
է ինչ-որ շքեղ ի րի ակն կա լիք, և 
պարզ վում է, որ այն խա բու սիկ 
է։ Հա մես տո րեն փա թաթ ված 
նվե րը, կար ծես, ոչ մի ա ռանձ-
նա հա տուկ բան  չի խոս տա-
նում, բայց այն ա նակն կա լը, 
որն ա ռա ջաց նում է մտած ված 
կեր պով ընտր ված նվե րը, գե-
րա զան ցում է միայն փա թե թա-
վոր ման վրա հիմն ված չա փա-
վոր ակն կա լիք նե րը։

Ամ փոփ վել են բու սա բան-
նե րի՝ Նոր Գ վի նեա կա տա րած 
եր կա րատև ար շա վի արդ յունք-
նե րը։ Պարզ վել է, որ կղզու 
բու սա կա նութ յունն ա մե նա հա-
րուստն է աշ խար հում։ Այս տեղ 
ապ րում է բարձ րա գույն բույ-
սե րի ա վե լի քան 13600 տե սակ։ 
Դ րանց շար քում ծա ռե րը կազ-
մում  են 30 %, խո տե րը՝ 26 %, 
է պի ֆիտ նե րը (ոչ թե հո ղում, այլ 
ու րիշ բույ սե րի վրա ա ճող բույ-
սեր)՝ 22 %, թփե րը՝ 12 %, լիան-
նե րը՝ 9 %,  ծա ռա կերպ պտեր-
նե րը՝ շուրջ 1 %։ Են թադր վում 
է, որ 3–4 հա զար տե սակ դեռևս 
հայտ նա բեր ված չէ։
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ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Պատ մութ յան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ 
ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տու տի ա վագ գի-
տաշ խա տող

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
XIX դ. հայ հա սա րա կա կան մտքի պատ մութ-
յուն, հայ մա մու լի պատ մութ յուն

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԶՈՐԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՄԵՆԱՅՆ 

ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻ ՋԱՆՔԵՐՈՎ ԾՆՎԱԾ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԸ

Ա  ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մի դժնդակ տա րի նե րին, երբ ար դեն 
ի րա  գործ վել էր հա յոց ցեղաս  պա-

նութ յու նը և հա յութ յան պար պու մը իր պատ մա-
կան բնօր րա նից, Թիֆ լի սում հրա պա րակ ե լավ 
հայ կական մի նոր պար բե րա կան՝ « Հա յաս - 
տա ն» օ րա թեր թը։

 Հայ ի րա կա նութ յան մեջ մի զար հու րե լի ժա մա-
նա կա հատ ված էր դա, երբ ազ գա յին մեծ ցա վին, 
վշտին և  ող բեր գութ յա նը խառն վել էին ընդ հա-
նուր և հա մա տա րած հու սալ քու մը, հայ րե նի քի 
վաղ վա օր վա մա սին ա նո րո շութ յունն ու հստակ 
հե ռան կար նե րի բա ցա կա յութ յու նը։ Արևմտ յան 

Հա յաս տա նը կորս տի էր մատն վել, թշնա մին 
սպառ նում էր նաև ար ևե լա հա յութ յան գո յութ յա նը։ 
Անդ րա նի կը, իր մար տա կան ըն կեր ներն ու զի նա-
կից նե րը տե ղա փոխ վել էին Ար ևել յան Հա յաս տան, 
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ո րը հա մե մա տա բար տա նե լի վի ճա կում 
էր գտնվում։ Այս տեղ էին ի րենց ա պաս-
տանն ու հանգր վա նը գտել նաև հար-
յուր հա զա րա վոր արևմ տա հայ գաղ-
թա կան ներ՝ մեծ մա սամբ ե րե խա ներ ու 
պա տա նի ներ, կա նայք ու ծե րեր։

 Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մը դեռ շա րու նակ վում էր, և  առջ ևում 
էին նոր ան կան խա տե սե լի ու ան բա-
ցատ րե լի գոր ծո ղութ յուն ներ և զար-
գա ցում ներ։ Դ րան ցից մե կը 1917 թ.  
փետր վար յան հե ղա փո խութ յունն էր 
Ռու սաս տա նում, իսկ ա մե նից կոր ծա-
նա րա րը լի նե լու էր մի քա նի ա միս 
անց՝ հոկ տեմ բե րին ի րա գործ ված 
բոլշ ևիկ յան հե ղաշր ջու մը, ո րով ռու-

սա կան բա նա կը բախ տի քմա հա ճույ-
քին էր թող նե լու գրավ յալ արև մտա-
հայ կա կան տա րածք նե րը և կա մա թե 
ա կա մա, թուր քա կան զոր քե րին նո րից 
հնա րա վո րութ յուն էր ըն ձե ռում վե րա-
տի րա նա լու հա յա թափ ված Արևմ տա-
հա յաս տա նին։

1917–1918 թվա կան նե րին հա յու թ-
յու նը նո րից կանգ նեց մեծ ար հա վիր-
քի շե մին, քան զի ար դեն տե սա նե-
լի էին այն նա խադր յալ նե րը, ո րոնք 
ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մը վե-
րա փո խե ցին թուրք– հայ կա կան պա-
տե րազ մի1։

 Նույն տարիներին Թիֆլիսում հրա-
տարակվեց « Հայաս  տան» օրաթերթը՝ 
Վահան Թոթո վենցի խմբագրությամբ: 
1917 թ.  ապ րի լին, երբ սկսեց լույս տես-
նել « Հա յաս տան» պար բե րա կա նը, 
հա յոց հա սա րա կա կան– քա ղա քական 
շրջան նե րում հույ սի ու հա վա տի 
պա  շար նե րը դեռևս բոցկլ տուն էին 
ու կեն սու նակ, թե միգու ցե հնա րա-
վոր կլի նի վե րագտ նել ու վե րա շի նել 
ա վեր յալ հայ րե նի քը։ Հենց այդ կար գի 
զգա ցո ղութ յուն նե րով լե ցուն էին Ա մե-

նայն հա յոց բա նաս տեղծն ու Ա մե նայն 
հա յոց զո րա վա րը, երբ նո րից հո գե պես 

1 Տե´ս Սիմոնյան Հր., Անդրա նիկի ժամանակը, 
գիրք Բ, Ե., 1996, էջ 3–4։
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և ֆի զի կա պես առնչ վում, հա-
ղոր դա կից էին լի նում միմ յանց՝ 
« Հա յաս տան» ա նու նով պար բե-
րա կա նը հա սա րա կա կան հար-
թակ հա նե լու հա մար։

« Հա յաս տա նը» ծնվեց ա նօ-
րի նակ ցա վի, վշտի և  ող բեր-
գութ յան ծի րում, երբ հա յոց 
թանկ ար յան գե տե րը կանգ 
չէին ա ռել, երբ մեր ար յան ծա-
րա վի գա զա նը նո րա նոր դա-
վադ րութ յուն ներ էր ո րո ճում 
հայ կա կան բնօր րա նին վերջ նա-
կա նա պես տի րա նա լու հա մար։

Նոր պար բե րա կա նի ա ռա-
քե լութ յու նը ոչ այն քան գրա-
կան գե ղար վես տա կան բնույ թի 
ճշմար տութ յուն ներ բա ցա հայ-
տելն էր, որ քան հա յոց դեռևս 
ար յու նա ծոր վեր քին ու ցա-
վին դեղ ու դար ման գտնե լու 
մտադ րութ յու նը։ Վ. Թո թո վեն-
ցի կյան քի և գոր ծի կեն սա գի-
րը ճշմար տա ցի է դի տար կել, որ 
« Հա յաս տա նի» բո վան դա կութ-
յու նը պայ մա նա վոր ված էր շա-
րու նակ վող ցե ղաս պա նութ յա նը 
դի մա կա յե լու, ազ գա յին միաս-
նութ յան ու հա վա քա կան ու ժի 
ո գե կոչ ման, վե րապ րող նե րին 
փրկե լու Զո րա վար Անդ րա նի կի 
ա նե րեր հա վա տով ու վճռա կան 
ձգտում նե րով։2

 Հայ հա սա րա կութ յա նը սի-
րե լի ու հո գե հա րա զատ էր 
« Հա  յաս տա նը»՝ սկսած ա ռա-
ջին իսկ հա մա րից և  այդ պի սին 
մնաց մինչև վերջ։ Հայ հան-
րութ յու նը գո րո վան քով ըն դու-
նեց նոր պար բե րա կա նը, քան-
զի այն ծնվել էր Ա մե նայն հա յոց 
զո րա վա րի ա նե րեր ջան քե րով 
ու բա ցա ռիկ հո գա տա րութ յամբ։

 Թու ման յա նը ևս կար ու 
կանգ նած էր « Հա յաս տա նի» 
2 Տե՛ս Ադալյան Ն., Թոթովենց, Ե., 1994, 

էջ 67։

հիմ նադ րութ յան ա կունք նե րում։ 
Այս ա ռու մով ան տա րա կու սե լի է 
գրա կա նա գե տի ու գրո ղի սույն 
դի տար կու մը. «Բ նավ չպետք 
է կաս կա ծել բա րո յա կան և 
հոգևոր այն մեծ դե րին, որ Թու-
ման յանն էր լռել յայն կա տա րում 
օ րա թեթր թի կյան քում, նա, որ 
սրտում կրում էր «իր ցե ղին 
ցա վը»»3։

Խիստ հատ կան շա կան և 
բ նու թագ րիչ է այն, որ պար բե-
րա կա նի անդ րա նիկ հա մա րը 
բաց վեց հա յոց մտքի, բազ կի 
և  ո գու եր կու մեծ ան հատ նե-
րի՝ Անդ րա նի կի և Հով հան նես 
Թու ման յա նի ող ջեր թի ի մաստ-
նա ցած խոս քե րով: 

« Հա յաս տա նը պետք է խո-
սի» վեր տա ռութ յամբ խոս քում 
Ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղ ծը 
տա րո ղու նակ լից քե րով պա-
րուր ված նշում է հետև յա լը. 
« Մի տխուր գի տակ ցութ յուն 
հա մա կեց ամ բողջ էութ յունս ու 
մի խո րին վիշտ, թե մենք ինչ-
քան ենք տկար մեզ վրա ե կած 
ա ղե տի հան դեպ… Հա պա նրա- 
Հա յաս տա նի հա՞ր ցը, Հայ կա կան 
հար՞ ցը… Եվ Հա յաս տա նը գրե-
թե միշտ լռութ յան է ե ղել դա-
տա պարտ ված ա կա մա: Ոչ նրա 
ցավն ենք կա րո ղա ցել ճշմա-
րիտ ի մա նալ, ոչ էլ ցան կութ-
յու նը: Բա վա կան է: Հա յաս տա-
նը պետք է խո սի վեր ջա պես»4 
(ընդգ ծու մը մերն է – Ա. Կ.):

« Հայ րե նի քի վե րա շի նու թիւ-
նը», - այս պես էր վեր նագր ված 
Զո րա վար Անդ րա նի կի խոս քը, 
ո րի ա ռանց քում սույն կոչն ու 
հոր դորն էր. «Ա րեան հար ցի 
հետ և  այն քան խո շոր, դրուած 
է մեր ժո ղովր դի առ ջեւ և վե-
3 Նույն տեղում, էջ 66:
4 «Հայաստան », 1917 թ., թիվ 1:

րա շի նու թեան հար ցը, ո րուն 
պետք է լծո ւին մեր բո լոր ոյ ժե-
րը: Վե րա շի նու թեան ծան րու-
թեան տակ է, որ մենք բո լորս 
ալ հա ւա քա կա նօ րէն պետք է 
մեր ու սե րը տանք և  ո րուն մէջ 
ոչ ոք պէտք է ինք զին քը դուրս 
հա շո ւէ…»5:

Զո րա վա րը հա մայն հա յութ-
յանն էր հոր դո րում, որ հայ րե-
նի քի վե րա շի նութ յան գոր ծը 
մեր բո լո րիս գործն է, ուս տի ոչ 
ոք չի կա րո ղա նա ար դա րաց նել 
յուր չե զո քութ յու նը:

« Հա յաս տա նը» պի տի դառ-
նար և դար ձավ արևմ տա հա-
յութ յան թիվ մեկ խո սա փո ղը, 
նրա ցա վի, բո ղո քի, տագ նապ-
նե րի և  ան հանգս տութ յուն նե րի 
թարգ մա նը:

« Հա յաս տա նը» խո սում էր 
արևմ տա հա յե րի ա նու նից, 
նրանց թե լադ րան քով ու պա-
հան ջով: Այն արևմ տա հա յութ-
յան ոչ միայն բա րո յա կան, այլև 
քա ղա քա կան խո սա փողն էր: 
« Հա յաս տա նը» շարժ ման մեջ 
դնող ու ի րա կա նութ յան հետ 
հա րա բե րող թիվ մեկ ան հա-
տը Անդ րա նիկն էր, ո րը կար-
գա վո րում էր թեր թի հրա տա-
րա կութ յան և  ա ռա քե լութ յան 
հետ կապ ված ա մեն մի հարց 
ու հար ցա կան (նյու թա կա նից 
մինչև թեր թի ստեղ ծա գոր ծա-
կան խմբագրի անձ նա կազ մի 
հետ կապ ված հար ցեր):

« Հա յաս տա նի» շուրջ հա-
մախմբ վե ցին արևմ տա հայ 
մտա  վոր դա սի լա վա գույն գոր-
ծիչ նե րը, այդ թվում՝ Ար տակ 
Դար բին յա նը, Պետ րոս Տե փո յա-
նը, Լ ևոն Թու թունջ յա նը, Կոս տի 
Մա նուկ յա նը, բժ. Հայկ Բո նա-
պարտ յա նը, Եզ նիկ և Ե ղի շե Քա-
5  Նույն տեղում:
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ջու նի եղ բայր նե րը և  ու րիշ ներ:
Պար բե րա կա նը լույս էր 

տես նում արևմ տա հա յութ յան 
քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան 
պա հանջ նե րի և շա հե րի սպա-
սարկ ման հա մար, բայց և զ գա լի 
էր նրա ներդ րու մը ար ևե լա հա-
յութ յան մտա վոր ու հա սա րա-
կա կան կյան քի կազ մա կերպ ման 
գոր ծում: Այն դար ձավ հայ ժո-
ղովր դի արևմ տա հայ և  ար ևե-
լա հայ հատ ված նե րի հոգ ևոր ու 
բա րո յա կան կա մուրջ նե րից ու 
շաղ կա պող նե րից մե կը:

Հա րուստ և բազ մա զան էին 
թեր թի թե մա տի կան ու բո վան-
դա կութ յու նը: Դ րա է ջե րում ըն-
թա ցիկ խնդիր նե րի ու ա մե նօր յա 
լրատ վութ յան կող քին լու սա-
բան վում էին արևմ տա հա յութ-
յանն ու հա մայն հա յութ յա նը 
հու զող բազ մա պի սի խնդիր ներ, 
ար տա քին քա ղա քա կան, դի վա-
նա գի տա կան զար գա ցում նե րը, 
ռազ մա ճա կատ նե րում տի րող 
ի րա վի ճա կը, Հայ կա կան հար ցի 
շուրջ ի րա կան ու են թադ րե լի 
կան խա տե սում ներն ու վեր լու-
ծա կան նե րը:

 « Հա յաս տա նը» նկա րագ-
րում էր արևմ տա հայ կա կան գա-
վառ նե րում վեր ջին տա րի նե րին 
տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ-
յուն նե րը, ստեղ ծում Մեծ ե ղեռ-
նի վա վե րագ րութ յու նը, տա լիս 
ժողովրդի կրած մե ծա գույն 
ող բեր գութ յան հա մա պար փակ 
պատ կե րը:

Տ խուր և թախ ծոտ ե րաժշ-
տութ յուն էր հնչում թեր-
թի յու րա քանչ յուր հա մա րում: 
Ա վե րակ ված հայ րե նի քի և  ող-
ջա կիզ ված ժո ղովր դի հան դեպ 
հո գե կան խո րին պարտ քի և 
պար տա վոր վա ծութ յան սրված 
զգա ցու մը ներ հա տուկ ու բնո-

րոշ էր « Հա յաս տա նի» տա-
ղան դա շատ խմբագ րին և  ողջ 
խմբագ րա կազ մին: Խմ բա գի րը՝ 
Վա հան Թո թո վենց գրողն ու 
հրա պա րա կա գի րը, իր ու ղե ղի և  
ար յան բո լոր բջիջ նե րով զգում 
և գի տակ ցում էր, թե ինչ պի սի 
ան նա խա դեպ չա փե րի խոր շակ 
է ան ցել իր հայ րե նի քի երկ նա-
կա մա րով: 

« Հա յաս տա նը» այդ բարդ ու 
խառ նակ ժա մա նակ նե րում դար-
ձավ հա յութ յան տար բեր հատ-
ված նե րը ազ գա յին տես լա կա նի 
շուրջ հա մախմ բող և միա վո րող, 
մեկ-միաս նա կան հայ րե նի քի հե-
ռան կա րով ապ րեց նող գոր ծոն 
ու գրա վա կան: Ն րա է ջե րում 
հայ րե նա սի րա կան ջերմ լից քե-
րով հա մակ ված հոդ ված նե րով 
հան դես էին գա լիս ժա մա նա-
կի հայ ան վա նի գրող ներն ու 
հա յա գետ նե րը՝ Եր վանդ Օտ յա-
նը, Ար շակ Չո պան յա նը, Զա պել 
Ե սա յա նը, Լեռ Կամ սա րը և  այլք: 
Թեր թի յու րա քանչ յուր հա մար 
ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ յուն 
էր ներ կա յաց նում հայ հա սա րա-
կա կան, քա ղա քա կան և  ազ գա-
յին կյան քի վե րա բեր յալ կար ևոր 
հար ցադ րում նե րով, նաև գրա-
կան ու գե ղա գի տա կան նրբին 
դի տար կում նե րով:

« Մեր հան գա նա կը» խմբագ-
րա կա նում բավական ցայ տու ն 
են ար տա հայտ ված վե րոնշ-
յալ ձգտում ներն ու նպա տա կը. 
« Հա յաս տա նը պի տի ըլ լայ այն 
հանգ րո ւա նը ուր պի տի միա-
նան և  ի րա րու ձեռք սեղ մեն բո-
լոր ա նոնք ո րոնք, մոռ ցած քա-
ղա քա կան ա մէն դա ւա նանք կը 
մի տին ստեղ ծե լու հայ ազ գա յին 
ա զա տու թիւ նը, ըլ լան ա նոնք ար-
ևե լա հա յեր, թէ  արևմ տա հա յեր»6:
6 «Հայաստան», 1917 թ., թիվ 111:

Թեր թի խմբա գի րը խո րա-
պես էր յու րաց րել մեր դա րա-
վոր պատ մութ յու նից բխող այն 
ճշմար տութ յու նը, որ գիրն ու 
բա նաս տեղ ծութ յու նը ար դարև 
ի զո րու չեն սով յա լին հաց և  
ան տու նին եր դիկ տա լու: Բայց 
այն շատ ա վե լին է տա լիս: Այն 
«կու տայ սիրտ՝ մե ծա գույն ցա ւե-
րուն տո կա լու, ան կու տայ հո գի՝ 
ա ւե րա կը նո րէն պար տէ զի փո
խե լու և մե ռած կար ծո ւած ազ գը 
ար ևուն տակ ոտ քի հա նե լու»7:

Ա յո՛, դա այդ պես է ու ան-
կաս կա ծե լի է, քան զի որ ևէ 
ազ գի բուն մահն ու վախ ճա նը 
սկսվում է այն ժա մա նա կից և 
պա հից, երբ «ինք իր վրայ հա-
ւատ քը մեռ նի իր մէջ»8:

Թերթն անտր տունջ կա տա-
րում էր իր ա ռա քե լութ յու նը, 
դառ նա լով կա պակ ցող հու սա լի 
կա մուրջ բե կոր ված ժո ղովր դի 
տար բեր հատ ված նե րի առջև: 
Այս ա ռու մով ան չափ բնո րոշ է 
խմբագ րի այն դի տար կու մը, թե 
պար բե րա կա նը իր հրա տա րա-
կութ յան «4 ու կէս ամ սո ւան ըն-
թաց քին լայն տեղ նո ւի րած է 50 
կո պէկ չու նե ցող հայ փախս տա-
կա նին, որ պէս զի հնա րա ւո րու-
թիւն ու նե նայ այդ փախս տա-
կա նը իր բա րե կա մը փնտրե լու, 
մինչ դեռ ու րիշ հայ լրա գիր ներ 
կե ցած առևտ րա կան հո ղի վրա 
2 րուպ լի կը պա հան ջէին «կը 
փնտռո ւի» մը տպագ րե լու հա-
մար»9: Ա յո, « Հա յաս տա նը» հա-
մախմ բե լու և շաղ կա պե լու իր 
գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րում 
էր ոչ միայն հոգ ևոր ու բա րո-
յա կան չա փա նիշ նե րով, այլև 
ու ղիղ ի մաս տով՝ ֆի զի կա պես: 
7 «Հայաստան», 1917 թ., թիվ 99:
8 Նույն տեղում:
9 «Հայաստան», 1917 թ., թիվ 109:
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Թեր թի մի ջո ցով հար յու րա վոր 
հայ հայ րե նա կից ներ գտան 
միմ յանց, ըն տա նիք նե րի բե-
կոր ված մա սե րը կրկին միաս-
նա կան դար ձան:

Պար բե րա կա նի է ջե րում 
մշտա պես տե ղե կութ յուն ներ 
էին հա ղորդ վում արևմ տա հայ 
հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րի 
կազ մա վոր ման, ծա վա լած գոր-
ծու նեութ յան, հա մա ժո ղով նե րի և 
հան գա նա կութ յուն նե րի կազ մա-
կերպ ման մա սին: Գ րե թե ա մեն 
հա մա րում հայ րե նա կից նե րին, 
հա մայն հա յութ յանն ուղղ ված 
կո չեր, հոր դոր ներ, խնդրանք ներ 
էին հրա պա րակ վում:

« Գաղ թա կա նու թիւն» խո-
րագ րի ներ քո կոչ էր հղվում 
հա նուր հա յութ յա նը՝ օգ նութ յան 
ձեռք մեկ նե լու եր բեմ նի շեն ու 
հա րուստ, սա կայն այժմ ա վե-
րակ նե րի կույտ դար ձած Էրզ-
րու մի շրջա նի վե րապ րող նե րին. 
«Այն ժա մա նակ, երբ… ան գամ 
մէկ հա յի վտան գո ւած կեան քը 
փրկե լը մեր օ րո ւայ ա մե նէն ու-
շագ րաւ խնդիրն է դար ձած՝ այս 
պայ ման նե րու մէջ չենք կրնար 
և չ պի տի ա նու շադ րու թեան 

մատ նենք Էրզ րու մի և շր ջա նի 
6-7000 հայ գաղ թա կա նու թեան 
սուր կա րիք նե րը: Կար նոյ գաղ-
թա կա նա կան կո մի տէն իր եղ-
բայ րա կից նե րուն ծանր վի ճա կէ 
ա զա տե լու հա մար՝ վճռեց կո-
չով դի մել հա նուր հա յու թեան 
և խնդ րել ա նոր նիւ թա կան 
ա ջակ ցու թիւ նը»10:

« Հա յաս տա նի» ու շադ րութ-
յան ա ռանց քում բազ մա հա զար 
հայ որ բե րի ճա կա տա գիրն էր 
և սույն թե ման մշտա պես ար-
ծարծ վում էր նրա է ջե րում: 1917 
թ. օ գոս տո սի 13-ին Վ. Թո թո-
վեն ցը խմբագ րա կա նում դի մե-
լով որ բե րին, ար ձա նագ րում է 
հու զախ ռով սույն ի րա վի ճա կը. 
« Հի մա կու հի մա ձեր պատ մու-
թիւ նը գրող չի կայ: Դուք պի-
տի գծեք օր մը Ձեր հո գե կան 
աշ խար հի պատ կե րը: Միայն 
Ձեր ձեռ քով գծո ւած պատ կե րը 
կրնայ տալ Ձեր վշտին և տժ-
գոյն քնա րեր գու թեան և  ա հա-
ւոր սա սան ման տե սիլ քը»11: 

Ըստ խմբագ րի, այ սօր վա 
ող բեր գա կան պատ մութ յու նը, 
10 «Հայաստան», 1917 թ., թիվ 111:
11 «Հայաստան», 1917 թ., թիվ 95:

ի րա կա նութ յան սար սա փե լի 
պատ կե րը ըմբռ նե լու հա մար 
դեռ տա րա ծութ յուն և ժա մա նակ 
է պետք: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հույ-
սի, հա վա տի և լա վա տե սութ յան 
զգա ցո ղութ յու նը ա մուր է ու ան-
բե կա նե լի, ո րը եզ րա փակ վում է 
սույն տո ղե րով. « Ձեր աշ խար հի 
փի լի սո փա յութ յու նը ման կա կան 
չէ, ո րով հետև ման կութ յու նը ձեր 
մեջ թռչուն ըլ լա լէ, փե տուր ըլ լա-
լէ դադ րած է: Ես կար դա ցած եմ 
Ձեր գրա կա նութ յու նը, Ձեր երգն 
ու բա նաս տեղ ծու թիւ նը: Ես գի-
տեմ, որ դուք պի տի բարձ րա-
նաք և պի տի եր գէք, թա թա ւուն 
տրտմու թեամբ, նոր քնա րով և 
չ նաշ խար հիկ հա գներ գու թեամբ, 
քա ղաք նե րէ քա ղաք և գիւ ղե րէ 
գիւղ, մեծ ոս տան նե րէ ու րիշ մեծ 
ոս տան մը»12:

Պետք է նշել,որ ե ղեռ նի ըն-
թաց քում հայ որ բե րի թի վը հա-
սավ շուրջ 200 հա զա րի, ո րից 
«50 հա զա րը ոչն չաց վեց թուր-
քա կան յա թա ղա նով ու ա նա-
պատ նե րի մեջ, 50 հա զար հո գի 
ա պաս տա նեց Ար ևել յան Հա-
յաս տա նում, իսկ մնա ցած նե րը 
ծվա րե ցին աշ խար հի տար բեր 
երկր նե րում»13:

Թեր թը, ե թե ոչ ա մեն հա-
մա րում, ա պա ա մեն շա բաթ 
անդ րա դարձ ու ներ հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մի և ցե-
ղաս պա նութ յան հետ ևան քով 
բյուր-բյուր դար ձած որ բե րի 
ճա կա տագ րին, նրանց ա ռօր-
յա-ա մե նօր յա հոգ սե րին: Թեր-
թի թղթա կից նե րը տար բեր 
վայ րե րից տե ղե կութ յուն ներ 
էին հա ղոր դում որ բե րի խնամ-
քի և պահ պա նութ յան գոր ծում 
ե ղած դրա կան ու բա ցա սա կան 
12 Նույն տեղում:
13 Արզումանյան Մ. Հայաստան 1914-

1917, Ե, 2021թ., էջ 473:
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մի տում նե րի վե րա բեր յալ:
Ա խալ քա լա կի և Ա խալց խա-

յի որ բա նոց նե րում տի րող ի րա-
վի ճա կի վե րա բեր յալ նշվում է, 
որ Ա խալց խա յի որ բա նո ցում 
գտնվում են 105 որ բեր: Ն րանց 
գտնվե լու հան գա մանք նե րը բար-
վոք են, ան կո ղին նե րը՝ մա քուր, 
հա գուս տե ղե նը՝ նմա նա պես: 
Որ բե րը «ու նին ի րենց զբա ղում-
նե րը,- գուլ պա ներ շի նել, ա սեղ-
նա գոր ծու թիւն ներ ը նել և  այլն 
փոք րե րէն մինչև մե ծը»14:

Ա խալց խա յի որ բա նո ցում 
փոք րիկ նե րի խնամ քը լա վա-
գույնս է կազ մա կերպ ված. որ-
բե րի մա զե րը գե ղե ցիկ սանր-
ված և հար դար ված, ձեռ քե րը 
մա քուր և  այս բո լո րը շնոր հիվ 
այն խիստ կարգ ու կա նո նի, 
որ կգոր ծադր վի հսկիչ նե րի 
կող մից: Իսկ ա հա Ա խալ քա-
լա կի որ բա նո ցում պայ ման-
նե րը գո հա ցու ցիչ չեն: Ըստ 
թղթակ ցի, որ բե րը «ցրո ւած 
են 5 բնա կա րան նե րուն մէջ: 
Որ բե րը Ա խալ քա լա կի մէջ 
չու նէին ոչ մէկ զբա ղում»15: 
« Պա  տաս խա նա տո ւու թիւն» վեր -
նագ րով խմբագ րա կան խոս քում 
Թո թո վեն ցը այս պես է ի մաս-
տա վո րում սույն թե մա տի կան. 
« Մենք շատ կու զենք շեշ տել 
ան պա տաս խա նա տո ւու թեան 
մա սին… Մեր այ սօր վա որ բերն 
են, որ մեզ պի տի դա տի կան-
չեն վա ղը… Վա ղո ւան հայ րե-
նի քը ա նոնցն է և  ըլ լանք լուրջ, 
պա տաս խա նա տու, որ պէս զի 
հի մա կո ւը նե ձա խո ղան քին չեն-
թար կենք ա նոնց ա պա գան»16:

Թեր թում հա ճա խա կի ար-
ծարծ վում էին նաև հայ գե րի նե-
14 «Հայաստան », 1917թ., թիվ 107:
15 Նույն տեղում:
16 «Հայաստան », 1917թ., թիվ 31:

րի խնդիր նե րը, այն 
գե րի նե րի (թուր քա-
հա յե րի), ո րոնք ան-
տա նե լի պայ ման-
նե րում պահ վում 
էին սի բիր յան ա քո-
րա վայ րե րում: Հ րա-
պա րակ վե ցին հայ 
գե րի նե րից ստաց-
ված նա մակ նե րը, 
ո րոնք խնդրում էին 
հայ ազ գա յին պատ-
կան մար մին նե րին՝ 
զբաղ վել ի րենց 
ա զատ ար ձա կե-
լու հի մնա հար ցով: 
Տագ նապ էր ար-
տա հայտ վում, որ 
շատ ե րի տա սարդ 
«կեան քեր ցուրտ 
Սի պի րի հո ղե րում» 
հու սա հա տութ յու-
նից գի շեր-ցե րեկ 
տա ռա պում են:

« Հա յաս տա նը» օրն ի բուն 
ապ րում, շնչում էր ա վե րակ-
ված երկ րի մեծ ու փոքր հոգ սե-
րով, ան հանգս տութ յուն նե րով և 
տագ նապ նե րով, ազ գա յին, տա-
րա ծաշր ջա նա յին և մի ջազգս յին 
ի րա դար ձութ յուն նե րի ար ձա-
գանք նե րով, հայ րե նի քի ա պա-
գա յի կան խա տե սում նե րով:

Ազ գի ներ սում տե ղի ու նե-
ցող ցան կա ցած զար գա ցում, 
նշա նա կա լից որ ևէ քայլ կամ 
ի րա դար ձութ յուն ար ձա գանք-
վում էր թեր թի է ջե րում: Հա-
մազ գա յին եր կու կար ևո րա-
գույն ի րա դար ձութ յուն ներ՝ 
արևմ տա հա յե րի հա մա գու մա-
րը և  ար ևե լա հա յե րի ազ գա յին 
խորհր դակ ցութ յու նը հիմ նա-
վոր լու սա բա նութ յուն նե րով և 
քննար կում նե րով տեղ գտան 
նրա մի շարք հա մար նե րում:

1917 թ. մա յի սի 7-ին «Արևմ-
տա հայ հա մա գու մա րը» խո-
րագ րի ներ քո հրա պա րակ վել 
էին այդ բախ տո րոշ ի րա դար-
ձութ յու նը լու սա բա նող բազ-
մա թիվ նյու թեր, ո րոնք շա-
րու նա կութ յուն ու նե ցան նաև 
հե տա գա յում: Ար ժա նա պատ-
վութ յամբ նշվում էր, որ ո րո-
տըն դոստ ծա փե րի և դղր դա լից 
կեց ցե նե րի ներ քո հայ բազ կի 
հա վա քա կան խորհր դա նի շը 
հան դի սա ցող Զո րա վար Անդ-
րա նի կը հա մա գու մա րը «բա ցաւ 
և  ան կեղծ շեշ տե լով թո ւեց հա-
յու թեան գլխուն պայ թած սոս-
կա լի ա ղէտ նե րը, Արևմ տա հայ 
հա մա գու մա րի անհ րա ժեշ տու-
թիւ նը ծո վա ծա ւալ կա րիք նե րը 
դար մա նե լու հա մար»17:

Նույն հա մա րում ամ բող-
ջութ յամբ զե տեղ ված էր արև-
17 «Հայաստան », 1917թ., թիվ 18:
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մտա հայ ան վա նի ար ձա կա գիր, 
ազ գա յին գոր ծիչ Զա պել Ե սա-
յա նի ե լույ թը: Գ րո ղը հայ տա րա-
րում էր, որ մենք մեր ազ գա յին 
պատ մութ յան ա մե նից վճռա-
կան «կէ տե րէն մէ կուն վրայ կը 
գտնո ւինք և թերևս ոչ մէկ ժա-
մա նակ հայ ազ գի մա հու և կե-
նաց խնդի րը չէ դրված այն քան 
դա ժան և  այն քան ան մի ջա կան 
կեր պով մը»18:

Զ. Ե սա յա նի շուր թե րով հան -
րա յին կար ծիքն էր հաս տա-
տում, ար ձա նագ րում, որ հա-
վա քա կան ջան քե րով պի տի 
հան դես բե րենք այն պի սի հո գե-
կան տրա մադ րութ յուն ներ, «որ 
մեզ մով հե տաքրք րո ւող և մեզ 
ա ջակ ցող բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը 
պի տի տես նեն որ վհա տու թիւ-
նը չի եղ ծա նած մեր ազ գի համ-
բա ւա ւոր տո կու նու թիւ նը և թէ 
18 Նույն տեղում:

ան գամ մը ևս սաս տիկ և  ան-
դա դար հա րո ւա ծը կրե լէ ետ քը՝ 
կանգ նած ենք բա րի»19:

Ա յո՛, դա ան կաս կա ծե լի ճշմար  -
տութ յուն էր:

Հա յութ յու նը, չնա յած կրած 
ան նա խա դեպ սոս կա լի կո-
րուստ նե րին, հույ սի և հա վա տի 
նոր պա շար նե րով գոտ ևոր ված, 
կամ քի մեծ ուժ դրսևո րե լով, 
ձգտում էր լա վա տես լի նել 
վաղ վա օր վա հան դեպ:

Դ րա լա վա գույն և հու սա-
դրող վկա յութ յունն ու գրա վա -
կա նը հան դի սա ցավ Զո րա վար 
Անդ րա նի կի « Հա յաս տան» թեր-
թը, որն իր ար ժա նա պա տիվ 
տեղն ու դե րա կա տա րութ յունն 
ու նե ցավ հայ մա մու լի բազ մա-
դար յան հա րուստ ա վան դույթ-
նե րով լի ըն տա նի քում:

Ի րավ, ճշմա րիտ ու բնու-
19 Նույն տեղում:

թագ րիչ է խմբագ րա կան նե րից 
մե կում աս ված այն խոս քը, թե 
« Հա յաս տա նը» մթնշաղն է մեծ 
ա ռա վոտ յան:

Ա յո՛, « Հա յաս տա նի» ծնուն-
դով և գոր ծու նեութ յամբ Զո րա -
վար Անդ րա նիկն ու հա յոց դա տի 
պա տաս խա նա տու նե րը հա վել-
յալ ճի գեր էին գոր ծադ րում, որ-
պես զի հայ րե նի քի վե րա շի նութ-
յան ո գին ու գա ղա փա րը ա մուր 
և կեն սու նակ մնան ցե ղաս պա-
նութ յու նից մա  զա պուրծ վե րապ-
րող նե րի հո  գում:

Հայ ժո ղովր դի ան կեղծ ու 
ան շա հա դետ բա րե կամ նե րի 
խոսքն ու պատ գամն էր հնչում 
նրա է ջե րում՝ հա նուն հայ ժո-
ղովր դի կեն սու նա կութ յան և 
ն րա պատ մա կան եր թի հա րա-
տ ևութ յան:

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
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Ի ԴԵՊ

Ա մեր իկա ցի կեն սա բան նե րը 
սկյու ռիկ նե րի հա մար ան տա-
ռում միաց րել են թռչուն նե րի 
սո վո րա կան եր գե ցո ղութ յան 
և  որ ևէ գի շատ չի հայտն վե լուց 
հե տո թռչուն նե րի տագ նա պա-
լի ճի չե րի ձայ նագ րութ յուն նե րը։ 
Պարզ վել է, որ սկյու ռիկ ներն 
օգ տա գոր ծում են փետ րա վոր-
նե րի ազ դան շան նե րը ճիշտ 
ժա մա նա կին ու շադ րութ յու նը 
լա րե լու և թաքն վե լու հա մար։

2020 թ. փո թո րիկ նե րի 
շրջանն Ատ լան տի կա յում այն-
քան եր կար էր և  ա ռատ, որ 
դրանց ան վան ման հա մար օգ-
տա գործ վել են լա տի նե րեն այ-
բու բե նի բո լոր տա ռե րը։ Սեպ-
տեմ բե րին մաս նա գետ նե րը 
ստիպ ված էին անց նել հու նա-
րեն այ բու բե նին։

Քա նի որ Արկ տի կա յում հալ-
վում է բազ մամ յա սա ռույ ցը, օվ-
կիա նո սա յին ա լիք նե րը կա րող 
են ի րենց ա զա տութ յուն տալ։ 
Կա նա դա ցի կլի մա յա բան նե րը 
հաշ վար կել են, որ ե թե ջեր մո-

ցա յին գա զե րի ար տա նետ ման 
ա րա գութ յու նը չփոխ վի, ա պա 
մինչև այս դա րի վերջ ա լիք նե-
րի ա ռա վե լա գույն բարձ րութ յու-
նը բաց ծո վում կհաս նի 6 մ, իսկ 
ա փե րի մոտ՝ 3 մ։

Նոր վե գա ցի բնա պահ պան-
նե րի հաշ վարկ նե րով, ե թե  
2020 թվա կա նին ամ բողջ աշ-
խար հը դա դա րեց ներ CO2-ի ար-
տա նե տում նե րը, ա պա ար դեն 
2033 թ. կ լի մա յի տա քա ցու մը 
կդան դա ղեր։ Ա վե լի ի րատեսա-
կան սցե նա րով, այն  է՝ ար տա-
նե տում  նե րը տա րե կան 5 %-ով 
կրճա  տե լու դեպ քում, արդ յուն-
քը կդրսևոր վի մո տա վո րա պես 
2044 թ.։

ԱՄՆ Ք նի ու սում նա սիր-
ման ազ գա յին հի մա նադ րա-
մի տվյալ նե րով, գի շե րա յին 
հանգս տի ամ ենա բա րեն պաստ 
տևո ղութ յու նը 7–9 ժամ է։ Բայց 
աշ խա տող նե րի 35 %-ը քնում է 
7 ժա մից պա կաս, իսկ հա մա-
վա րա կի պատ ճա ռով աշ խա-
տանք կորց րած նե րի 10,7 %-ը՝ 
10 ժա մից ա վե լի։ Իսկ մարդ-
կանց մի մա սին քնել թույլ չի 
տա լիս աշ խա տան քի բա ցա կա-
յութ յու նը։

Որ պես կա նոն, գրի պի սե-
զո նին Ավստ րա լիա յում հի վան-
դա նում է մո տա վո րա պես 85000 
մարդ, մա հա նում՝ շուրջ 130-ը։ 
Բայց 2020 թ. գ րանց վել է ըն-
դա մե նը 627 դեպք, և դ րա նցից 
մա հա ցել է միայն մեկ մարդ։ 
Հարց ված նե րի միայն 0,4 % է 
ձման ըն թաց քում (Ավստ րա-
լիա յում ձմե ռը հու նիս-օ գոս տոս 
ա միս նե րին է) ու նե ցել մրսա-
ծութ յուն։ Սո վո րա բար մրսա-
ծութ յուն ու նե ցող նե րի թի վը 20 
ան գամ ա վե լի է։ Հա մա ճա րա-
կա բան նե րի կար ծի քով, պատ-
ճա ռը կո րո նա վի րու սա յին կա-
րան տինն է։

Ա մե նա ժա մա նա կա կից միկ-
րոս խե մա նե րի բա ղադ րիչ նե րի՝ 
տրան զիս տոր նե րի և դիոդ նե-
րի տրա մա գի ծը շուրջ 7 նա նո-
մետր է։ Սա 1000 ան գամ փոքր 
է մար դու է րիթ րո ցի տի՝ ար յան 
կար միր գնդի կի տրա մագ ծից։

Աշ խար հի քաղց րա համ ջրի 
70 %-ն  օգ տա գոր ծում է գյու-
ղատն տե սութ յու նը։ Օ րի նակ՝ մի 
գա վաթ սուր ճի հա մար պա-
հանջ վող հա տիկ ներ ա ճեց նե-
լու հա մար անհ րա ժեշտ է 140 լ 
ջու ր։
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ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ Կա ռա վա րման ամ բիո նի վա-
րիչ, տն տե սա գի տութ յան թեկ նա ծու, դո ցենտ

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
տնտե սութ յան պե տա կան կա ռա վա րում, հա-
կաճգ նա ժա մա յին կա ռա վա րում, ֆի նանս նե րի 
կա ռա վա րում, մար քե թին գի կա ռա վա րում

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԱՃԸ ԵՎ ԴԵՖՈԼՏԻ 

ՌԻՍԿԵՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Բազմա թիվ վեր լու-
ծու թյուն ներ վկա-
յում են, որ 2021 

թվա  կա նը հա մաշ խար հա յին 
տնտե սու թյան հա մար դար-
ձավ պարտ քա յին ճգնա ժա մի 
տա րի: 2020 թ. կո րո նա վի րու-
սա յին հա մա վա րակն ավե-
լի սրեց պե տա կան պարտ-
քի հիմ նախն դի րը աշ խար հի 
բազ մա թիվ երկր նե րում, և այդ 
տա րին ռե կոր դա յին դար ձավ 
պե տու թյուն նե րի դե ֆոլտ նե րի1 
թվա քա նա կով: 

2020 թ. պե տա կան պարտ քի 
բարձր մա կար դակ ու նե ցող մի 
1 Դեֆոլտ՝ փոխառության պայ մա-

նա գրով նախատեսված տոկո սա-
գու մարների կամ մայր գումարի 
վճար ման պարտավորության չկա-
տարում։

շարք պե տու թյուն ներ՝ Ար գեն-
տի նան, Լի բա նա նը, Էկ վա դո րը, 
Սու րի նա մը, Զամ բի ան ար դեն 
հայ տա րա րել են դե ֆոլտ: Իսկ 
առա ջի կա յում դե ֆոլ տը կա րող է 
սպառ նալ Ան գո լա յին, Կա մե րու-
նին, Քե նի ա յին, Պա կիս տա նին, 
Թուր քի ա յին և Ուկ րա ի նա յին:

Թուր քի ա յի պե տա կան 
պարտ քի ծա վա լը թեև մեծ չէ՝ 
այն կազ մում է երկ րի հա մա-
խառն ներ քին ար դյուն քի շուրջ 
30 %-ը, սա կայն բա վա կան մեծ է 
կոր պո րա տիվ ար տար ժու թա յին 
պար տա վո րու թյուն նե րի ծա վա-
լը: Ընդ որում, պար տա վո րու-
թյուն նե րի զգա լի մա սը կար ճա-
ժամ կետ է և 2021 թ. Թուր քի ա յի՝ 
վճար ման են թա կա պարտ քի 

գու մա րը զգա լի ո րեն գե րա զան-
ցել է երկ րի ար տար ժու թա յին 
պա հուստ նե րի ծա վա լը: Ընդ 
որում, Թուր քի ա յի դե ֆոլ տը կա-
րող է շղթա յա կան ռե ակ ցի ա յի 
սկզբուն քով տա րած վել նաև այլ 
երկր նե րում, ինչ պես դա տե ղի է 
ու նե նում ճգնա ժա մե րի ժա մա-
նակ: 

Ար տա քին պար տա վո րու-
թյուն նե րի հետ կապ ված հա-
մե մա տա բար մեծ ռիս կեր են 
առ կա այն երկր նե րի հա մար, 
որոնք ֆի նան սա վոր ման դժվա-
րու թյուն ներ են ու նե ցել դե ռևս 
հա մա վա րա կից առաջ: Խոս քը 
պա կա սուր դա յին՝ բյու ջեի և ըն-
թա ցիկ հաշ վի մշտա կան պա կա-
սուրդ ու նե ցող երկր նե րի մա սին 
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է, որոնց մեջ առա վել հստա կ 
առանձ նա նում են Թուր քի ան և 
Ուկ րա ի նան: Հա մե մա տա բար 
ավե լի ցածր ռիս կի գո տում են 
հայտն վել նաև Հնդկաս տա նը, 
Բրա զի լի ան և եվ րո պա կան մի 
շարք երկր ներ:

Իրա կա նում զար գա ցած 
տնտե սու թյուն ներ ու նե ցող երկր-
նե րը, ինչ պի սիք են, օրի նակ, 
Իտա լի ան և Պոր տու գա լի ան, 
ու նե նա լով պե տա կան պարտ քի 
հետ կապ ված բա վա կան բարձր 
ռիս կեր, Եվ րո մի ու թյան շրջա-
նա կում ար տա քին ֆի նան սա-
վոր ման գոր ծող մե խա նիզմ նե րի 
շնոր հիվ կա րող են խույս տալ 
դե ֆոլ տից: 

Փաս տա ցի, պարտ քե րի նման 

ան նա խա դեպ աճի պայ ման-
նե րում հա մաշ խար հա յին ֆի-
նան սա կան հա մա կար գը լուրջ 
փոր ձու թյան կեն թարկ վի, և 
կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա-
կի հե տև ան քով առա ջա ցած 
տնտե սա կան ճգնա ժա մին կա-
րող է հա ջոր դել պարտ քա յին 
ճգնա ժա մը, որն էլ, իր հեր-
թին, կհան գեց նի ֆի նան սա կան 
ճգնա ժա մի: Հա մաշ խար հա յին 
պարտ քի արագ աճի պայ ման-
նե րում ֆի նան սա պես նվազ կա-
յուն երկր նե րը ստիպ ված կդի մեն 
պարտ քե րի վե րա կազ մա վոր ման 
կամ դե ֆոլ տի ըն թա ցա կար գե րի: 

Ներ կա յաց նենք աշ խար հի 
ամե նա մեծ պե տա կան պարտք/
ՀՆԱ հա րա բե րակ ցու թյան ցու-

ցա նիշ ու նե ցող 10 պե տու թյուն-
նե րը՝ Ճա պո նիա՝ 257 %, Սու դան՝ 
212 %, Հու նաս տան՝ 210 %, Էրիտ-
րեա՝ 176 %, Իտա լիա՝ 157 %, Սու-
րի նամ՝ 157 %, Բար բա դոս՝ 143 %, 
Մալ դիվ ներ՝140 %, Կա պո Վեր դե՝ 
138 %, Բե լիզ՝ 135 %:

Թեև Ճա պո նի ա յի պե տա-
կան պարտ քի ծա վալն ավե լի 
քան 2,5 ան գամ գե րա զան ցում 
է երկ րի ՀՆԱ-ն, սա կայն, մի-
և նույն ժա մա նակ, այս երկ րի 
կա ռա վա րու թյու նը պարտ քե րի 
գծով վճա րում նե րի հետ կապ-
ված խնդիր ներ դե ռևս չի ու նե-
ցել: Նույ նը վե րա բե րում է նաև 
Եվ րա գո տու պե տու թյուն նե րին: 

Պետք է նշել, որ պե տա կան 
պարտ քի նման նշա նա կա լի աճը 
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ԱՄՆ-ում և աշ խար հի զար գա-
ցած շատ երկր նե րում ար դյունք 
է ոչ ավան դա կան դրա մա վար-
կա յին քա ղա քա կա նու թյան մի-
ջո ցա ռում նե րի, որոնք առա ջի-
նը կի րառ վե ցին Ճա պո նի ա յում 
1990-ական նե րի վեր ջե րին: Մաս-
նա վո րա պես, Ճա պո նի ա յի բան-
կը սահ մա նեց վե րա ֆի նան սա-
վոր ման տո  կո սադ րույք2  0 %-ի 
չա փով՝ տնտե սու թյան մեջ ար-
ձա նագր ված դեֆ լյա ցի ան3 հաղ-
թա հա  րե լու և տնտե սա կան աճը 
խթա  նե լու նպա տա կով: Ըստ էու-
թյան, փո խա ռու թյուն նե րի ցածր 
գի նը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս բիզ նե սին և կա ռա վա րու-
թյուն նե րին՝ ավե լի հեշ տու թյամբ 
ներգ րա վե լու փո խա ռու թյուն ներ, 
որն էլ հան գեց նում է դրանց 
կտրուկ աճի: Իհար կե, զար գա-
ցած տնտե սու թյան առ կա յու-
թյու նը և փո խա ռու թյան ցածր 
2 Վերաֆինանսավորման տոկո սա

դրույք՝ տարեկան կտրվածքով հաշ-
վարկով տոկոսադրույքի չափ, որը 
վճարվում է երկրի կենտրոնական 
բանկին՝ բանկերին տրամադրված 
վարկերի դիմաց։

3 Դեֆլյացիա՝ ապրանքների և ծառա-
յու թյունների գների ընդհանուր մա-
կարդակի նվազում

տո կո սադ րույք նե րը զար գա ցած 
երկր նե րում որո շա կի ո րեն նվա-
զեց նում են պե տա կան պարտ քի 
սպա սարկ ման ռիս կե րը: Սա կայն 
վեր ջին ներս նույն պես ապա հո-
վագր ված չեն և եթե թվում է, 
թե դե ֆոլ տի հնա րա վո րու թյունն 
առ կա է մի այն թույլ զար գա ցած 
և ֆի նան սա պես խո ցե լի երկր-
նե րում, ապա իրա կա նում այդ-
պես չէ: Աշ խար հի առա ջա տար 
տնտե սու թյուն ու նե ցող երկ րում՝ 
ԱՄՆ-ում, պե տա կան պարտ քի 
մա կար դա կը կտրուկ բարձ րա-
ցել է հա մա վա րա կի դեմ տար-
վող պայ քա րի ար դյուն քում: 
Մաս նա վո րա պես, եթե չլի ներ 
Դաշ նա յին պա հուս տա վոր ման 
հա մա կար գի (ԴՊՀ) ակ տիվ մի-
ջամ տու թյու նը, ապա իրա վի-
ճա կը կա րող էր հաս նել նաև 
դե ֆոլ տի: Ավան դա բար ԴՊՀ-ն 
ակ տի վո րեն ֆի նան սա վո րում 
է ամե րի կյան պե տա կան բյու-
ջեի պա կա սուր դը, որը 2020 թ. 
կազ մել է 3,13 տրի լի ոն դո լար 
կամ երկ րի ՀՆԱ-ի ավե լի քան 15 
%-ը: Փաս տա ցի ԱՄՆ պե տա կան 
բյու ջեի պա կա սուր դի մե ծու թյու-
նը 2020 թվա կա նին գե րա զան ցել 
է ան գամ Ռու սաս տա նի ՀՆԱ-ի 

ծա վա լը: Ինչ վե րա բե րում է երկ-
րի պե տա կան պարտ քի ծա վա-
լին, ապա 2021 թ. տա րե վեր ջին 
ԱՄՆ պե տա կան պարտքն ար-
դեն կազ մում էր 29,6 տրի լի ոն 
դո լար՝ ՀՆԱ-ի 124 %-ը: Սա կայն 
այս պա հին Մի ա ցյալ Նա հանգ-
նե րի պե տա կան պարտքն այ լևս 
աճե լու հնա րա վո րու թյուն չու նի՝ 
բախ վե լով ԱՄՆ Կոնգ րե սի սահ-
մա նած պարտ քի «առաս տա ղի» 
սահ մա նա փակ մա նը: Եր կու տա-
րի առաջ ԱՄՆ Կոնգ րե սը դաշ-
նա յին պարտ քի սահ մա նա չա փը 
ժա մա նա կա վո րա պես ամ րա  գրեց 
22 տրի լի ոն դո լա րի սահ մա նում: 
Մի ա ժա մա նակ, ամե րի կյան կա-
ռա վա րու թյա նը թույ լատր վեց 
ֆի նան սա կան շու կա յից փո-
խա ռու թյուն ներ ներգ րա վել այն 
ծա վա լով, որն անհ րա ժեշտ էր 
բյու ջեի պա կա սուր դը ծած կե լու 
հա մար՝ ան կախ ամ րագր ված 
սահ մա նա չա փից: Նշված «ար-
տո նու թյա ն» ժամ կետն ավարտ-
վել է 2021 թ. հու լի սի 31-ին և 
ար դյուն քում պե տա կան պարտ-
քի մա կար դա կի վե րին սահ մա-
նա չա փը կրկին ու ժի մեջ է մտել: 
Սա կայն, եր կա մյա սա ռե ցու մից 
հե տո սահ մա նը կազ մում էր ոչ 
թե 22 տրի լի ոն դո լար, այլ վեր-
ջի նիս գու մա րած նաև 2019 թ. 
օգոս տո սից կու տակ ված պարտ-
քը՝ հաս նե լով շուրջ 30 տրի լի-
ոն դո լա րի: Թեև դե ռևս 2021 թ. 
հու լի սի 29-ի դրու թյամբ ԱՄՆ-ի 
ընդ հա նուր պե տա կան պարտ-
քը փոքր-ինչ պա կաս էր նշված 
չա փից, սա կայն ըստ էու թյան 
երկ րի կա ռա վա րու թյու նը կորց-
րել է պե տա կան նոր ար ժեթղ-
թե րի տե ղա բաշխ ման մի ջո ցով 
պարտք ներգ րա վե լու հնա րա-
վո րու թյու նը: Պե տա կան պարտ-
քի սահ մա նա չա փը լրա նա լուն 
պես, ԱՄՆ գան ձա պե տա րանն 
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այ լընտ րանք չու նի, քան ապա-
վի նել մի այն գան ձա պե տա կան 
հա շիվ նե րում առ կա կան խի կի 
մնա ցորդ նե րին (2021 թ. հու լի-
սի վեր ջին այն կա զմում էր մոտ 
450 մլրդ դո լար) և բյու ջե տա յին 
եկա մուտ նե րի ու նա խա տես ված 
բյու ջե տա յին ծախ սե րի դրա կան 
տար բե րու թյա նը, ինչ պես նաև 
որո շա կի «ար տա կարգ մի ջո-
ցա ռում նե րի»` իր ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րը ֆի-
նան սա վո րե լու հա մար: Երկ րի 
ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու-
նը 2021 թ. հու լի սի 30-ին ար-
դեն հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ է 
ձեռ նար կել, մաս նա վո րա պես, 
կա սեց րել է մի շարք ար ժեթղ-
թե րի թո ղար կու մը, ինչ պես նաև 
որո շում է կա յաց րել օգ տա գոր-
ծե լու որոշ պարտ քա յին գոր-
ծիք ներ, որոնք հաշ վի չեն առն-
վում պարտ քի սահ մա նա չա փի 
մեջ: Եթե այս բո լոր մի ջոց նե րը 
սպառ վե ին և պե տա կան պարտ-
քի առաս տա ղը չբարձ րաց վեր, 
ապա ԱՄՆ կա ռա վա րու թյու նը 
ար դեն աշ նա նը լուրջ խնդիր ներ 
կու նե նար պե տու թյան ստանձ-
նած ֆի նան սա կան պար տա-
վո րու թյուն նե րի սպա սարկ ման 
հար ցում և դե ֆոլ տի հե ռան կարն 
ան խու սա փե լի կլի ներ: Ուս տի, 
2021 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ին ԱՄՆ 
Սե նա տը հաս տա տեց պե տա կան 
պարտ քի սահ մա նա չա փի բարձ-
րա ցու մը մին չև 31,4 տրի լի ոն դո-
լար, որի մի ջո ցով կանխ վեց դե-
ֆոլ տի ան մի ջա կան վտան գը: 

Հարկ է նշել, որ Մի ա ցյալ Նա-
հանգ ներն ակ տի վո րեն ավե լաց-
րել է ար տա քին փո խա ռու թյուն-
նե րը դե ռևս 2008 թվա կա նից: Բ. 
Օբա մա յի վար չա կազ մի օրոք 
պե տա կան պարտքն ավե լա ցել 
է 9 տրի լի ոն դո լա րով, Թրամ-

փի օրոք՝ ևս 7 տրի լի ո նով: 2018 
թ. պե տա կան պարտ քը կազ մում 
էր երկ րի ՀՆԱ-ի 78 %-ը, և Հա-
մաշ խար հա յին բանկն այն ար-
դեն իսկ վտան գա վոր գնա հա-
տեց: Ըստ կան խա տե սում նե րի՝ 
ԱՄՆ պե տա կան պարտ քը պետք 
է գե րա զան ցեր երկ րի տնտե սու-
թյան ծա վա լը մի այն 10 տար վա 
ըն թաց քում: Սա կայն դա տե ղի 
ու նե ցավ շատ ավե լի վաղ՝ հա-
մա վա րա կի ար դյուն քում երկ րի 
տնտե սու թյանն աջակ ցե լու նպա-
տա կով կա տար ված հսկա յա կան 
ֆի նան սա կան նե րար կում նե րի 
պատ ճա ռով: Ըստ ան կախ գնա-
հա տում նե րի՝ 2020 թ. ամե րի-
կյան կա ռա վա րու թյու նը ավե լի 
քան 9 տրի լի ոն դո լար է նե րար-
կել տնտե սու թյան մեջ, որի ար-
դյուն քում պե տա կան պարտ քը 
ներ կա դրու թյամբ ավե լի քան 
30 %-ով գե րա զան ցում է երկ րի 
ՀՆԱ-ն: Նման բան պատ մու թյան 
մեջ տե ղի է ու նե ցել մի այն մեկ 
ան գամ ՝ Երկ րորդ հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազ մից ան մի ջա-
պես հե տո՝ 1946 թ., երբ ԱՄՆ 
պե տա կան պարտ քի չա փը հա-
սել էր ՀՆԱ 106 %-ին: 

Որ պես կա նոն, ԱՄՆ-ում 
պարտ քի սահ մա նա չա փի հա մար 
ներ կու սակ ցա կան «պա տե րազ-
մը» դե մոկ րատ ներն ու հան րա-
պե տա կան ներն օգ տա գոր ծում 
են որ պես բյու ջեի կա ռուց ված-
քի և պե տա կան ծախ սե րի վե-
րա բե րյալ իրենց հա մար որո շա-
կի զի ջում նե րի դի մե լու մի ջոց:  
2021 թ. հու լիսին Սե նա տի հան-
րա պե տա կան խմբակ ցու թյան 
առաջ նորդ Միթչ Մաք քո նե լը 
հայ տա րա րեց, որ հան րա պե-
տա կան նե րը չեն պատ րաստ վում 
քվե ար կել պե տա կան պարտ քի 
սահ մա նա չա փը բարձ րաց նե լու 

օգ տին: Ինչ պես գրում է «Politico» 
հրա տա րա կու թյու նը, 2011 թ., 
երբ Մաք քո նե լը և նրա հան րա-
պե տա կան կու սա կից նե րը ԱՄՆ 
դե մոկ րատ նա խա գա հին պա-
հանջ ներ կա յաց րե ցին պե տա-
կան պարտ քի սահ մա նա փակ-
ման մա սով, ԱՄՆ-ի մի ջազ գա յին 
վար կա նի շը երկ րի պատ մու թյան 
մեջ առա ջին ան գամ իջեց վեց: 
Այ նու հե տև, կոնգ րե սում միջ կու-
սակ ցա կան պայ քա րի ար դյուն-
քում ամե րի կյան գան ձա րա նը 
զրկվեց պե տա կան ծրագ րե րի 
ան խա փան ֆի նան սա վոր ման 
և կու տակ ված պարտ քի սպա-
սարկ ման հա մար հե տա գա փո-
խա ռու թյուն նե րի ներգ րավ ման 
հնա րա վո րու թյու նից: Այս իրա վի-
ճա կը տև եց եր կու սու կես ամիս 
և հան գեց րեց ԱՄՆ-ում դե ֆոլ տի 
իրա կան սպառ նա լի քի, սա կայն 
գոր ծը դրան չհա սավ: Այ նու հե-
տև, ճգնա ժա մը կրկնվեց 2013 
թ. հոկ տեմ բե րին, երբ դաշ նա-
յին կա ռա վա րու թյու նը 16 օրով 
ընդ հա տեց աշ խա տան քը՝ պե-
տա կան բյու ջեի մա սին օրեն քը 
Կոնգ րե սում ժա մա նա կին չհաս-
տատ վե լու պատ ճա ռով, ին չը 
դար ձյալ կապ ված էր պե տա-
կան պարտ քի սահ մա նա փակ-
ման հետ:

Այս պի սով, տնտե սա կան 
ճգնա ժա մե րի հաղ թա հար ման 
ուղ ղու թյամբ պե տու թյուն նե րի 
ակ տիվ հա կաճգ նա ժա մա յին 
մի ջո ցա ռում նե րը կտրուկ մե-
ծաց նում են պե տա կան պարտ-
քի ծա վա լը, որի սպա սարկ ման 
հետ կապ ված նույ նիսկ զար-
գա ցած տնտե սու թյուն ու նե ցող 
պե տու թյուն նե րը լուրջ դժվա րու-
թյուն ներ են ու նե նում և պար բե-
րա բար հայտն վում են դե ֆոլ տի 
սպառնալիքի տակ:

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
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ՀՀ ԳԱԱ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԳՆԱՀԱՏՎԵԼ Է ԹՈԼՈՐՍԻ,  

ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆԻ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ 

ՊԱՏՎԱՐՆԵՐԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ՎՏԱՆԳՆ ՈՒ ՌԻՍԿԸ

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ գի տութ յուն նե րի 
ազ գա յին ա կա դե միա յի 
երկ րա բա նա կան գի-
տութ յուն նե րի ինս տի-
տու տի գի տաշ խա տող-
նե րը ի րա կա նաց րել 
են հե տա զո տութ յուն-
ներ՝ գնա հա տե լու 
հա մար ՀՀ Ս յու նի քի 
մար զի Ո րո տան գե-
տի վրա կա ռուց ված Ո րո տան 
հիդ րո կաս կա դի՝ Ս պան դար-
յա նի,  Տաթ ևի և Թո լոր սի 
ջրամ բար նե րի պատ վար նե րի 
սեյս միկ վտանգն ու ռիս կը։ Աշ-
խա տանք ներն ի րա կանց վել են 
«Ո րո տան կաս կա դի տա րած քի 
բեկ վածք նե րի բնու թագ րում 
և սեյս միկ վտանգ նե րի գնա-
հա տում» ծրագ րի շրջա նակ-
նե րում՝ « Գեո ռիսկ գի տա հե-
տա զո տա կան ըն կե րութ յուն» 
ՓԲԸ-ի և « Հայ կա կան սեյս մո-
լո գիա յի և Երկ րի ֆի զի կա յի 
ա սո ցիա ցիա»-ի հետ հա մա-
տեղ, « Քոն թուր Գ լո բալ» ՓԲԸ-ի 
պատ վե րով: Հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րել 
է երկ րա բա նա կան գի տութ-
յուն նե րի թեկ նա ծու Մի քա յել 
Գ ևորգ յա նը: 

Ա ռանձ նաց վել և  ու սում նա-

սիր վել են Ո րո տան կաս կա-
դի տա րած քի տեկ տո նա կան1 
կա ռուց ված քը, խզվածք նե րը, 
կա ռուց վել է ու սում նա սիր վող 
գո տու սեյս մա տեկ տո նա կան 
մո դե լը, գնա հատ վել է խզվածք-
նե րի հա րու ցած երկ րա շար ժի 
ա ռա վե լա գույն մագ նի տու դը։ 
Այս տեղ է հա տվում Հա յաս տա նի 
ա մե նաակ տիվ՝ Փամ բակ-Ս ևան-
Ս յու նիք խզված քի հա րա վա յին 
սեգ մեն տը, ո րը են թադ րում է 
սեյս միկ վտան գի բարձր մա-
կար դակ, և  ո րի գնա հա տումն 
ու դրա նից բխող սեյս միկ ռիս-
կի նվա զե ցու մը հա մար վում է 
խիստ կար ևոր և  ար դիա կան։

«Ի րա կա նաց ված աշ խա-
տանքն ամ բող ջութ յամբ կրում 
է կի րա ռա կան և հիմ նա րար 
1 Տեկտոնիկա` երկրակեղևի կառուց-

վածքը և նրանում ընթացող 
երևույթ ներն ուսումնասիրող գի-
տու թյուն

նշա նա կութ յուն։ Հա-
յաս տա նը և հա րա կից 
տա րածք ներն ամ բող-
ջութ յամբ սեյս միկ ակ-
տիվ գո տում են, ո րը 
են թադ րում է սեյս միկ 
վտան գի բարձր մա-
կար դակ։ Իսկ երբ դա 
վե րա բե րում է ջրամ-
բար նե րի պատ վար-

նե րի սեյս միկ կա յու նութ յա նը, 
վտան գի մա կար դա կի գնա-
հա տումն ա ռա վել կար ևոր 
և  անհ րա ժեշտ է դառ նում։ 
Վ տան գով պայ մա նա վոր ված՝ 
սեյս միկ ռիս կի գնա հա տումն 
ու նվա զե ցումն ար դիա կան և 
հե ռան կա րա յին են հա մար վում 
ՀՀ ամ բողջ տա րած քում ջրամ-
բար նե րի պատ վար նե րի կա-
յու նութ յու նը պահ պա նե լու տե-
սանկ յու նից», - ա սաց Մի քա յել 
Գ ևորգ յա նը։

Հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րում ներ գրավ ված են 
ե ղել ե րի տա սարդ գիտ նա կան-
ներ, ով քեր մաս նակ ցել են դաշ-
տա յին հե տա զո տութ յուն նե րին:

ՀՀ ԳԱԱ տե ղե կատ վա կան-վեր-
լու ծա կան ծա ռա յութ յուն

12.01.2022 թ. 
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Ի ԴԵՊ

Ավստ րա լիա յի Ք վինս լեն դի 
հա մալ սա րա նի կեն սա քի մի-
կոս նե րը և մո լե կու լա յին կեն-
սա բան ներն ու սում նա սի րել են 
այս նա հան գի շուրջ հար յուր 
բնա կա վայ րե րի կո յու ղու կեղ-
տաջ րե րի նմուշ նե րը՝ փնտրե-
լով 40 միա ցութ յուն , ո րոնց առ-
կա յութ յու նը շատ բան է ա սում 
քա ղա քի կամ ա վա նի կյան քի 
մա սին։ Եզ րա կա ցութ յուն նե-
րը բա վա կան հե տաքրք րա կան 
են։ Այս պես՝ քա ղաք նե րի կեղ-
տաջ րե րում նի կո տինն ա վե լի 
հազ վա դեպ է հան դի պում, քան 
գյու ղա կան վայ րե րում. քա ղաք-
նե րում քիչ են ծխում։ Կո ֆեի նի 
քա նակն առնչ վում է բնա կիչ-
նե րի կրթութ յան մա կար դա-
կին՝ մտա վոր աշ խա տան քով 
զբաղ վող մար դիկ գե րա դա-
սում են սուր ճը։ Կո ֆեի նի և B 
խմբի վի տա մին նե րի (դրանք 
պա րու նակ վում են մսի մեջ, 
ամ բող ջա հա տիկ մթերք նե րում, 
տեր ևա յին կա նա չե ղե նում՝ հա-
զար, սպա նախ) բարձր պա րու-
նա կութ յու նը հատ կան շա նա կան 
է բարձր կեն սա մա կար դակ ու-
նե ցող շրջան նե րի, քա ղաք նե րի 
կենտ րո նա կան թա ղա մա սե րի 
հա մար։ Աղ քատ  թա ղա մա սե րի 
կեղ տաջ րե րում սո վո րա կա նից 
բարձր է հա կաընկ ճախ տա յին 

պատ րաս տուկ նե րի պա րու-
նա կութ յու նը։ Այն վայ րե րում, 
որ տեղ մեծ է թո շա կա ռու նե րի 
թի վը, կեղ տաջ րե րում առ կա են 
գերճն շու մա յին դե ղա մի ջոց նե րի 
հետ քեր։

Հիմն վե լով քի միա կան վեր-
լու ծութ յուն նե րի վրա՝ աշ խա-
տութ յան հե ղի նակ ներն ան-
գամ հանդգ նել են ներ կա յաց նել 
սո ցիո լո գա կան հե ռա կա ո րոշ 
գնա հա տում ներ՝ արդ յոք քա-
ղա քի բնա կիչ նե րի մեծ մասն 
ա վար տե՞լ է միջ նա կան դպրո-
ցը, քա նի՞ տո կոսն ու նի ավ տո-
մե քե նա, արդ յոք մե՞ծ է միայ-
նակ մայ րե րի թի վը և  այլն։ 
Արդ յունք նե րը հա մե մա տել են 
բնակ չութ յան վեր ջերս կա տար-
ված մար դա հա մա րի տվյալ նե-
րի հետ։ Պարզ վել է, որ սխա լի 
հա վա նա կա նութ յու նը 25 %-ից 
փոքր է։ Վատ չէ այս քան տար-
բեր աղբ յուր նե րի հա մե մա-
տութ յան հա մար։

ԷՆԵՐԳԻԱՆ  

ԿԿՈՒՏԱԿԵՆ 

ԱՇՏԱՐԱԿՆԵՐՈՒՄ

Շ վեյ ցա րա կան նո րաս տեղծ 
ըն կե րութ յունն  ա ռա ջար կում 
է ար ևա յին է ներ գիա յի ոչ հաս-
տա տու նութ յան խնդրի ևս մի 
լու ծում։ Ար դեն վա ղուց գո յութ-
յուն ու նեն կու տա կա յին ՋԷԿ-
եր՝ լեռ նե րում կա ռուց վում են 
պա հես տա րան ներ, ո րոնց մեջ  
է ներ գիա յի ա վել ցու կի ժա մա-
նակ ջուր են ներմ ղում, որ պես-
զի չդա դա րեց նեն ՋԷԿ-ի աշ-
խա տան քը, իսկ ա ռա վե լա գույն 
օգ տա գործ ման ժա մա նակ ջու րը 
մղում են դե պի տուր բին նե րը։ 
Բայց գա ղա փա րի հե ղի նակ-
ներն ա սում են՝ ա վե լի է ժան 
է և հեշտ կա ռու ցել բարձր 
աշ տա րակ 35-տոն նա նոց բե-
տո նե բլոկ նե րից։ Պարզ ե ղա-
նա կին դրանք կբարձ րաց վեն 
վերև՝ դրա հա մար ծախ սե լով 
այդ պա հին ա վե լորդ է ներ-
գիան, իսկ գի շեր նե րը կամ 
վատ ե ղա նա կին կի ջեց վեն  
3 մ/վ ա րա գութ յամբ՝ հետ ստա-
նա լով է ներ գիան (ան շուշտ, ոչ 
ամ բող ջը)։ Ըստ հաշ վարկ նե րի՝  
120 մ բարձ րութ յամբ աշ տա րակն 
է ներ գիա յով կա պա հո վի մինչև 
11000 բնա կիչ նե րով ա վան։

Ա ռայժմ կա ռուց վել է միայն 
20 մ բարձ րութ յամբ փորձ նա-
կան սարք՝ 1 ամ բար ձիչ գե-
նե րա տո րով և 500 կգ ծան-
րութ յամբ բե տո նե բեռ նե րով։ 
Գա ղա փա րը հե տաքրք րութ յուն 
է ա ռա ջաց րել Ճա պո նիա յում և 
Հնդ կաս տա նում։
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ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԷԴՈՒԱՐԴ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

Ա  կա դե մի կոս Է դուարդ 
 Ղա զար յա նի գի տա-
կան գոր ծու նեութ յան 

մա սին աս վել և գր վել է բազ-
միցս:  Սա կայն այդ հրա պա րա-
կում ներն ար տա ցո լում էին Է. 
 Ղա զար յա նի և ն րա գի տա կան 
դպրո ցի գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան այս կամ այն փու լե-
րը:  Մինչ դեռ ա կա նա վոր գիտ-
նա կա նի 80-ամ յա հո բել յա նին 
մենք ո րո շե ցինք կեր տել ա կա-
դե մի կոս  Ղա զար յա նի գի տա-
կան գոր ծու նեութ յան պատ կե-

րը նրա իսկ ստեղ ծած դպրո ցի 
հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ-
յան հիմ նա կան փու լե րի օգ-
նութ յամբ:

Է. Ղա զար յա նի գի տա կան 
հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա-
նա կը բա վա կան ըն դար ձակ է 
և  ընդգր կում է կի սա հա ղոր-
դիչ նե րի ֆի զի կա յի զա նա զան 
հար ցեր:  Սա կայն կան նաև 
աշ խա տանք ներ, ո րոնք հիմք 
են հան դի սա ցել հե տա զո տութ-
յուն նե րի գլխա վոր ուղ ղութ յուն-
նե րի հա մար՝ ո րոշ դեպ քե րում 

լի նե լով նաև պիո նե րա կան: 
 Մենք փոր ձե լու ենք վեր լու-

ծել այդ հոդ ված նե րը և  ցույց 
տալ դրանց կար ևո րութ յու նը 
կի սա հա ղորդ չա յին նա նո կա-
ռուց վածք նե րի ֆի զի կա յի ա ռա-
ջըն թա ցի տե սա կե տից, ինչ պես 
նաև Է.  Ղա զար յա նի վաղ շրջա-
նի աշ խա տանք նե րի ազ դե-
ցութ յան աս տի ճա նը նրա ա շա-
կերտ նե րի ներ կա յիս գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի վրա:

 Մոսկ վա յի պե տա կան հա-
մալ սա րա նում ու սա նող Է. 
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 Ղա  զար յա նի գի տա կան ղե կա-
վարն էր Ն. Ն.  Բո գոլ յու բո վի 
ա շա կերտ, կի սա հա ղոր դիչ նե րի 
ո լոր տի  ճա նաչ ված մաս նա գետ 
Վ. Լ.  Բոնչ-Բ րու ևի չը:  Նա իս-
կույն ն կա տեց Է.  Ղա զար յա նի 
օժտ վա ծութ յան աս տի ճա նը և  
ար դեն ու սա նո ղա կան տա րի-
նե րին վեր ջի նիս առջև դրեց 
բա վա կան բարդ խնդիր, այն 
է՝ նկա րագ րել կի սա հա ղոր-
դիչ նե րում կլան ման պլազ մո-
նա յին մե խա նիզ մը: Ընդ ո րում՝ 
խնդիրն անհ րա ժեշտ էր լու ծել՝ 
հիմն վե լով Գ րի նի ֆունկ ցիա-
նե րի մե թոդ նե րի վրա, ին չը, 
բնա կա նա բար, ե րի տա սարդ 
Է դո ւար դից պա հան ջում էր մա-
թե մա տի կա կան գի տե լիք նե րի 
խոր ի մա ցութ յուն:

Է.  Ղա զար յանն իր առջև 
դրված խնդի րը լու ծեց փայ լուն 
կեր պով, և  իր ա շա կեր տի ստա-
ցած արդ յունք նե րը պրո ֆե սոր 
 Բոնչ-Բ րու ևի չը ներ կա յաց րեց 
հո լան դա ցի պրո ֆե սոր  Դիրկ 
 Տեր- Հաա րին, ով խմբագ րում 
էր ֆի զի կա յի ա մե նա հե ղի նա-
կա վոր հան դես նե րից մե կը՝ 
Physics Letters-ը:

 Ծա նո թա նա լով ե րի տա-
սարդ հե տա զո տո ղի ստա-
ցած արդ յուն քին՝  Տեր- Հաա րը 
միան գա մից ա ռա ջար կեց 
հրա  պա րա կել այն այդ հե ղի-
նա կա վոր հան դե սում: Ընդ 
ո րում՝   Բոնչ-Բ րու ևի չը, հա-
մա րե լով  Ղա զար յա նի ներդ-
րումն այդ աշ խա տան քում 
ծան րակ շիռ, ա ռա ջար կեց հոդ-
վա ծը հրա պա րա կել  միայն Է. 
 Ղա զար յա նի հե ղի նա կութ յամբ: 
Ա հա այս պես, 23 տա րե կա նում 
 Ղա զար յա նը դար ձավ “Indirect 
transitions due to the Coulomb 
interactions”  հոդ վա ծի միակ 

հե ղի նա կը, ո րը տպագր վեց 
շատ հե ղի նա կա վոր մի ջազ գա-
յին հան դե սում:        

1969 թ. ա վար տե լով աս-
պի րան տու րան՝  Ղա զար յա նը 
պաշտ պա նում է թեկ նա ծո ւա-
կան ա տե նա խո սութ յուն և 70-
ա կան թվա կան նե րի սկզբից 
սկսած իր ամ բողջ ու շադ րութ-
յու նը կենտ րո նաց նում է չա փա-
յին-քվան տաց ված կի սա հա ղոր-
դիչնե րի ֆի զի կա յի՝ նոր ծնունդ 
ա ռած ուղ ղութ յան ու սում նա-
սի րութ յա նը: Այն տա րի նե րին  

դրանք բա ցար ձա կա պես ար-
տա սո վոր ֆի զի կա կան հա մա-
կար գեր էին, ո րոնք ա պա գա յում 
խա ղա լու էին կար ևո րա գույն 
դեր է լեկտ րո նի կա յի նոր տեխ-
նո լո գիա կան հե ղա փո խութ յան 
մեջ, և  ո րոնք այժմ լայ նո րեն 
հայտ նի են որ պես կի սա հա-
ղորդ չա յին նա նո կա ռուց վածք-
ներ, որ նա նո տեխ նո լո գիա նե րի 
տար րա յին  հիմքն են:

1968 թ. “Успехи физических 
наук”  հան դե սում լույս տե-
սավ Բ.  Տավ գե րի և Մ. 

Վ. Լ. Բոնչ-Բրուևիչ Ն. Ն.  Բո գոլ յու բո վ
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 Դե  մի  խովս կու “Квантовые размерные эффек ты в 
полупроводниковых и по лу металлических пленках”  
ա ռա   ջին ակ նար կա յին հոդ վա ծը, որ նվիր ված էր 
չա փա յին-քվան տաց ված թա ղանթ  նե րի ֆի զի-
կա կան հատ կութ յուն նե րին:  Է. Ղա  զար յա նի ֆի-
զի կա կան նե րըմբռ նո ղութ յու նը նրան հու  շեց, որ 
այդ ուղ ղութ յու նը շատ հե ռան կա րա յին է: Եվ ար-
դեն 1971 թ. հա մա միու թե  նա կան Физика и техника 
полупроводников հան  դեսում հրա պա րակ վում է Է. 
Մ.  Ղա զար    յա նի և Ռ. Լ. Էն ֆիաջ յա նի “К теории пог-
ло ще ния света в тонких полупроводниковых плен-
ках при наличии квантового раз мерного эффекта” 
 հոդ  վա ծը՝ նվիր ված չա փա յին քվան տաց ված թա-
ղանթ նե րում էք սի տո նա յին կլան մա նը:

 Մեկ տա րի անց «Ոչ ու ղիղ միջ գո տիա կան ան-
ցում նե րը քվան  տաց ված բա րակ կի սա հա ղորդ չա-
յին թա ղանթ նե րում» աշ խա տան քում  Ղա զար յա նը, 
իր ա շա կերտ նե րի հետ միա սին, ար դեն բա ցա-
հայ տում է ոչ ու ղիղ միջ գո տիա կան կլա նում նե-
րի բնույ թը քվան տա յին թա ղանթ նե րում՝ հաշ վի 
առ նե լով լից քա կիր նե րի ցրում նե րը ա կուս տի կա-
կան և  օպ տի կա կան ֆո նոն նե րի վրա: Իսկ ար-
դեն 1974 թ. «Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
գի տա կան տե ղե կագ րում», Ա.  Կի րա կոս յա նի և 
Է.  Ղա զար յա նի հե ղի նա կութ յամբ, հրա պա րակ-
վում է “Поглощение света в тонкой квантующей 
проволоке”  վեր նագ րով հոդ ված, ո րը նվիր ված 
էր օպ տի կա կան կլան մա նը քվան տա յին լա րում:

70-ա կան թվա կան նե րի կե սե րից  Ղա զար յանն 
իր ա շա կերտ նե րի հետ  միա սին սկսում է հե տա-
զո տութ յուն նե րի մի ամ բողջ շարք՝ նպա տակ ու-
նե նա լով ու սում նա սի րել օպ տի կա կան կլան ման 
բնույ թի վրա ու ժեղ է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա-
ռա գայթ ման ազ դե ցությու նը կի սա հա ղոր դիչ նե-
րում:  Մաս   նա  վո րա պես, 1976 թ. լույս է տես նում Ս. 
 Հա րութ յուն յա նի, Գ.  Մի նաս յա նի և Է.  Ղա զար յա նի 
“Собственное поглощение в полупроводниках в 
поле силь ной электромагнитной волны”  հոդ վա ծը 
Физика твердого тела հան դե սում՝ նվիր ված լույ-
սի մեկմաս նի կա յին և  էք սի տո նա յին կլան մա նը 
կի սա հա ղոր դիչ նե րում՝ ու ժեղ է լեկտ րա մագ նի-
սա կան ա լի քի առ կա յութ յամբ: Այ նու հետև հե-
ղի նակ նե րը դի տար կում են հա ման ման խնդիր, 
բայց ար դեն հաշ վի առ նե լով լից քա կիր նե րի 
դիս պեր սիա յի օ րեն քը  Քեյ նի մո դե լի շրջա նակ-
նե րում: Այդ աշ խա տանք նե րը միան գա մից գրա-

Է. Ղազարյանի առաջին գիտական հոդվածը 
Physics Letters ամսագրում (1965թ.)

Ուժեղ էլեկտրամագնիսական դաշտում կիսահա-
ղորդիչների օպտիկական կլանմանը նվիրված 
հոդվածը (1976 թ.)
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վում են հե տա զո տող նե րի ու շադ րութ յու նը: Դ րան-
ցից, մաս նա վո րա պես, հղում ներ էին ար ված Վ. 
 Գա լից կու և Ե. Ե լե սի նի հայտ նի “Резонансное 
взаимодействие электромагнитных полей с полу-
проводниками”  մե  նա գ րութ յան մեջ: Ն շենք, որ 
թվարկ ված բո լոր աշ խա տանք ներն ի րենց շա-
րու նա կութ յուն ներն ու նե ցան  Ղա զար յա նի ա շա-
կերտ նե րի՝ ա վե լի ուշ հրա պա րակ ված աշ խա-
տանք նե րում: Այս պես, 1998 թ. “Semiconductor 
Science and Technology”  հան դե սում հրա  պա-
րակ վեց “Resonance interaction between shallow 
electron states of donor and acceptor impurities 
subjected to an extremely strong external magnetic 
field” հոդվածը, որում քննարկվում են չափազանց 
ուժեղ մագնիսական դաշտում դոնորային և 
ակցեպտորային մակարդակների միջև ռեզոնան-
սային անցումները: 1999 թ. “Thin Solid Films” 
հանդեսում լույս տեսած “Indirect transitions in 
thin films due to Coulomb interactions between 
electrons” հոդվածում քննարկված է քվանտային 
փոսում կլանման պլազմոնային մեխանիզմը, ընդ 
որում դարձյալ Գրինի ֆունկ ցիաների մեթոդի 
շրջանակ ներում:

1980-ական թվականների սկզբին Է. Ղա զա-
րյա նի ու շադ րու թյու նը գրա վե ցին քվան տա յին 
նա նո կա ռուց վածք նե րի վի ճա կագ րա կան հատ-
կու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, Ղա զա րյանն ու 
իր աշակերտները սկսե ցին հե տա զո տել ցածր-
չա փա յին կի սա հա ղոր դիչ նե րում էք սի տո նա յին 
բո զե-կոն դեն սաց ման հիմ նախն դի րը: Բանն այն 
է, որ զանգ վա ծեղ կի սա հա ղոր դիչ նե րում նման 

Առաջին հոդվածը, նվիրված նանոկառուց վածք-
ների օպտիկական հատկություններին (1971 թ.)

Ալ. Էֆրոսի հետ համատեղ հոդվածը, նվիրված 
բարդ գոտիական կառուցվածքով քվանտային կե-
տերի օպտիկական հատկություններին (1990 թ.)

Նևայի ափին 
Լենինգրադ  (այժմ՝ Սանկտ Պետերբուրգ), 1970 թ.
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կոն դեն սա ցում հնա րա վոր չէ իրա կա նաց նել, 
սա կայն ցածր չա փայ նու թյամբ հա մա կար գե րում 
էք սի տո նա յին բո զե-կոն դեն սա ցու մը հնա րա վոր 
է: 1984 թ. “Thin Solid Films” ամ սագ րում հրա-
պա րակ վում է Վ. Հա րու թյու նյա նի և Է. Ղա զա-
րյա նի “An investigation of the possibility of Bose 
condensation of excitons in semiconducting films” 
հոդ վա ծը, որում քննարկ վում են էք սի տոն նե րի 
բո զե-կոն դեն սաց ման իրա կա նաց ման պայ ման-
նե րը չա փա յին-քվան տա յին թա ղան թում: Այ նու-
հե տև այդ նույն գա ղա փար ներն ընդ հան րաց-
վում են գնդա ձև և սկա վա ռա կա ձև քվան տա յին 
կե տե րի հա մար: Այս տեղ հար կա վոր է հա տուկ 
նշել, որ քվան տա յին կե տե րում լույ սի կլան ման 
մա սին Ալ. և Ա. Էֆրոսների “Физика и техника 
полупроводников” ամսագրում 1982 թվականին 
լույս տեսած “Межзонное поглощение света в 
полупроводниковом шаре” նշա նա վոր աշ խա-
տան քի հրա պա րա կու մից ըն դա մե նը եր կու տա րի 
անց Կ. Ահա րո նյա նը և Է. Ղա զա րյա նը հե տա զո-
տում են գնդա յին քվան տա յին կե տում կլան ման 
ֆո նո նա յին մե խա նիզ մի խնդի րը: Այդ հոդ վա ծը 
“Однофононное поглощение поглощение света в 
полупроводниковых мик ро крис  таллах” վեր նագ-
րով հրա պա րակ վում է Физика твердого тела 
հանդեսում 1985 թվա կա նին, այ սինքն՝ 80-ական-
նե րի կե սե րին, երբ քվան տա յին կե տե րի ֆի զի-
կան նոր-նոր ծնունդ էր առել՝ Ղա զա րյանն իր 
աշա կերտ նե րի հետ մեկ տեղ ար դեն վեր ջին նե րիս 
օպ տի կա կան և վի ճա կագ րա կան բնու թագ րե րի 
վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն ներ էր կա տա րում:

90-ական թվա կան նե րի սկզբին տե ղի ու նե ցան 
տեկ տո նիկ տե ղա շար ժեր խորհր դա յին պե տու թյան 
ժո ղո վուրդ նե րի ճա կա տագ րե րում: Սկսվեց նախ-
կին խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն նե րի ան կա-
խաց ման շքեր թը: Շատ բնա գա վառ նե րում առա-
ջա ցան քա ոս և խառ նաշ փո թու թյուն: Գի տու թյու նը 
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան նոր ղե կա վար նե-
րի կող մից սկսեց ըն կալ վել իբ րև ծանր բեռ, որից 
անհ րա ժեշտ էր ազատ վել: Հենց այդ ծանր ժա մա-
նա կաշր ջա նում Ղա զա րյանն սկսում է ձևա վո րել 
իր հետ խորհր դա յին գի տա կան դպրո ցը:

Ղե կա վա րե լով ԵՊՀ-ի պինդ մարմ նի ֆի զի-
կա յի ամ բի ո նը՝ նա ակ տիվ դա սա վանդ ման հետ 
մեկ տեղ, մի ա ժա մա նակ սկսում է ձև ա վո րել իր 
գի տա կան դպրո ցի եր րորդ սե րուն դը: Նրա ու-

շադ րու թյու նը հատ կա պես սև եռ վում է քվան տա-
յին կե տե րի ֆի զի կա կան բնու թագ րե րի ու սում-
նա սի րու թյան վրա: Այս տեղ հարկ է հա տուկ նշել, 
որ 1990 թ. Физика твердого тела ամսագրում  Գ. 
Գրիգորյանի, Է. Ղազարյանի, Տ. Յազեվայի և Ալ. 
Էֆրոսի համահեղինակությամբ հրապարակվում 

Ոսպնյակաձև քվանտային կետերում Կոնի ընդ -
հան րաց ված թեորեմի փորձնական հաս տատ-
մանը և տեսական հիմնա վորմանը նվիրված 
հոդ վածը (2020 թ.) 
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է “Квантование дырки и край поглощения в сфе-
рических микрокристаллах по лупроводников со 
сложной струк турой валентной зо ны” հոդ վա ծը՝ 
նվիր ված գնդա յին քվան տա յին կե տե րի ար ժե քա-
կան գո տու բարդ կա ռուց ված քի հատ կու թյուն նե-
րին: Դրա հետ մեկ տեղ, Ղա զա րյա նը հաս կա նում 
է, որ անհ րա ժեշտ է ման րա մա սո րեն ու սում նա-
սի րել նաև ֆի զի կա կան պրո ցես ներն այն պի սի 
քվան տա յին կե տե րում, որոնք օժտ ված են ավե լի 
բարդ երկ րա չա փու թյամբ, քան գնդա յի նը կամ 
գլա նա յի նը: Նման դա սի խնդիր ներն իրենց մեջ 
պա րու նա կում էին բա վա կան բարդ մա թե մա տի-
կա կան բա ղադ րիչ. Շրյո դին գե րի հա վա սա րու մը 
լու ծե լի ս ա ռաջ էին գա լիս ոչ սո վո րա կան եզ-
րա յին պայ ման ներ: Պարզ էր, որ նման կա ռուց-
վածք նե րի նկա րագր ման հա մար անհ րա ժեշտ էր 
օգտ վել մո տա վոր վեր լու ծա կան մե թոդ նե րից. այդ 
դեպ քու մ այս կամ այն մո տա վո րու թյու նը թե լադր-
վում էր քվան տա յին կե տի երկ րա չա փու թյամբ: 
Կա մուրջ անց կաց նե լով մի ջու կա յին  ֆի զի կա յի 
և քվան տա յին կե տե րի ֆի զի կա յի խնդիր նե րի 
մի ջև՝ Է. Ղա զա րյա նը ձև ա վո րում է խնդիր նե րի 
նոր դաս՝ նվիր ված էլիպ սար դա յին երկ րա չա փու-
թյամբ քվան տա յին կե տե րում ըն թա ցող ֆի զի կա-
կան պրո ցես նե րի նկա րագ րու թյա նը: Ոչ գնդա յին 
մի ջուկ նե րի տե սու թյան նմանությամբ, առա ջին 
փու լում ձև ա վոր վում են հիմ նախն դիր ներ՝ կապ-
ված թույլ էլիպ սար դա յին քվան տա յին կե տե րում 
ձև ա վոր վող էներ գի ա կան վի ճակ նե րի հետ: Օգտ-
վե լով Ա. Միգ դա լի տե սու թյու նից՝ հա ջող վում է 
նկա րագ րել նման օբյեկտ նե րի գո տի ա կան կա-
ռուց ված քը: Հե տա զո տու թյուն նե րի հա ջորդ փու-
լում Ղա զա րյանն իր աշա կերտ նե րի հետ սկսում 
է ու սում նա սի րել ու ժեղ ձգված կամ սեղմ ված 
քվան տա յին կե տե րի հատ կու թյուն նե րը: Խնդիր-
նե րի այդ դասն առա ջարկ վում է դի տար կել ստա-
ցի ո նար ադի ա բա տա կան մո տա վո րու թյան շրջա-
նակ նե րում: Տվյալ մո տե ցու մը, ինչ պես պարզ վեց, 
բա ցա ռիկ բեղմ նա վոր էր և հե տա գա յում հնա րա-
վո րու թյուն տվեց նկա րագ րե լու ինչ պես ոսպ նյա-
կա ձև, այն պես էլ կո նա ձև քվան տա յին կե տե րը: 
1998 թ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղե կագ րում  տպագր վում է 
“Примесные сос тояния в квазинульмерных полу-
про водниковых структурах с силь но сплюснутой 
(вытянутой) эллип соидальной формой” հոդ վա ծը, 
որում հե տա զոտ վում են խիստ ձգված և խիստ 

սեղմ ված էլիպ սար դա յին քվան տա յին կե տե-
րում խառ նու կա յին վի ճակ նե րը: Ավե լի ուշ, այն 
նույն մո տեց մամբ, որն առա ջարկ վել էր ան վա նել 
երկ րա չա փա կան ադի ա բա տի կա նու թյան մե թոդ, 
կա տար վել են օպ տի կա կան և կու լո նյան բնու-
թագ րե րի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյուն ներ 
խիստ ձգված և խիստ սեղմ ված էլիպ սար դա յին 
քվան տա յին կե տե րում: 

2000-ական նե րի կե սե րին Ղա զա րյա նի դպրո-
ցը ձեռ նա մուխ է լի նում շեր տա վոր (core/shell) և 
օղա կա ձև նա նո կա ռուց վածք նե րում ֆի զի կա կան 
պրո ցես նե րի ու սում նա սի րու թյա նը: Ընդ որում՝ 
դի տարկ վել է խնդիր նե րի դաս, որոն ցում հաշ-
վի էր առն վել տա րա ծու թյան կո րու թյու նը: 

2000-ական նե րի վեր ջե րին սկսվում է Ղա-
զա րյա նի դպրո ցի գի տա կան ակ տիվ հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը Դուբ նա յի մի ջու կա յին հե տա զո տու-
թյուն նե րի մի ա ցյալ ինս տի տու տի գոր ծըն կեր նե րի 
հետ: Քա նի որ քվան տա յին կե տե րի նկա րագր ման 
հա մար լայ նո րեն օգ տա գործ վել են մի ջու կա յին 
ֆի զի կա յին բնո րոշ մե թոդ ներ, ապա պարզ վեց, 
որ կա րե լի է ձև ա կեր պել քվան տա յին կե տե րի ֆի-
զի կա յի վե րա բե րյալ մի ամ բողջ շարք խնդիր ներ, 
որոնք հնա րա վոր է լու ծել մի ջու կա յին ֆի զի կա-
յին բնո րոշ մո տա վոր կամ թվա յին մե թոդ նե րով: 
Մաս նա վո րա պես՝ կի րա ռել ոչ գնդա ձև  մի ջուկ-
նե րի նկա րագր ման մե թոդ նե րը՝ ոչ գնդա յին 
քվան տա յին կե տե րի ֆի զի կա կան բնու թագ րե-
րի որոշ ման հա մար: 2012 թ. ”Ядерная физика” 
հան դե սում տպագր վում է “Adiabatic Description of 
Nonspherical Quantum Dot Models” հոդ վա ծը, որ տեղ 
հե ղի նակ նե րը ու սում նա սի րում են գնդարդային և 
հան տե լան ման քվան տա յին կե տեր:

2013 թ. Ղա զա րյանն իր աշա կերտ նե րի հետ 
մի ա սին սկսում է աշ խա տանք նե րի մի ամ բողջ 
շարք, որոն ցում ընդ հան րաց նում է ադի ա բա-
տա կան մո տա վո րու թյու նը մի քա նի մաս նի կա յին 
հա մա կար գե րի հա մար: Դա պայ մա նա վոր ված 
էր այն հան գա ման քով, որ կար են թադ րու թյուն, 
թե Կո նի ընդ հան րաց ված թե ո րե մը  կա րե լի է կի-
րա ռել խիստ սեղմ ված կամ էլ էլիպ սար դա յին 
և ոսպ նյա կա ձև քվան տա յին կե տե րի հա մար:  
2013 թ. «ՀՀ ԳԱԱ Տե ղե կա գիր», իսկ 2016 թ. “Physica 
E” ամսագրերում տպագրված “О возможности 
реализации тео ремы Кона в случае эллип сои-
дальных квантовых точек” և “Implementation of 
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Kohn’s theorem for the ellipsoidal 
quantum dot in the presence of 
external magnetic field”  հոդ-
ված նե րում քննարկ վում են 
Կո նի ընդ հան րաց ված թե ո րե մի 
իրա կա նաց ման պայ ման նե րը 
խիստ սեղմ ված էլիպ սար դա-
յին քվան տա յին կե տե րում: Տե-
սա կան մո դե լը, որ ստեղծ ված 
էր էլեկտ րո նա յին գա զի հա մար, 
ի սկզբա նե ու նի վեր սալ մո դել 
էր լից քա կիր մաս նիկ նե րի լից քի 
նշա նի տե սա կե տից:

2016 թ. Էդո ւարդ Ղա զա րյա-
նի գոր ծըն կեր նե րը Սանկտ-Պե-
տեր բուր գի պո լի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նի կի սա հա ղոր դիչ-
նե րի ֆի զի կա յի և նա նո է լեկտ-
րո նի կա յի ամ բի ո նից, պրո ֆե սոր 
Դ. Ֆիր սո վի ղե կա վա րու թյամբ 
փոր ձով հաս տա տում են Կո նի 

թե ո րե մի ճշմա րիտ լի նե լը ծանր 
խո ռոչ նե րի հա մար, որոնք տե-
ղայ նաց ված են  Ge/Si  ոսպ նյա-
կա ձև քվան տա յին կե տե րում: 
2019 թ. Nanomaterials հան դե սում 
լույս է տես նում` “Realization 
of the Kohn’s theorem in Ge/
Si quantum dots with hole gas: 
theory and experiment” պե-
տեր բուրգ ցի գոր ծըն կեր նե րի 
հետ հա մա տեղ հոդ վա ծը, որն 
ամ փոփում է եռա մյա հե տա-
զո տու թյուն նե րը և փաստ ում է 
այդ թե ո րե մի իրա կա նա ցու մը 
Ge/Si  ոսպ նյա կա ձև քվան տա-
յին  կե տե րում, ծանր խո ռոչ նե-
րի գա զի դեպ քում: Ընդ որում 
տե սու թյու նը և փոր ձը լավ հա-
մընկ նում են:

Է. Ղա զա րյանն իր թի մով 
այ սօր էլ ակ տիվ հե տա զո տու-

թյուն ներ է իրա կա նաց նում 
կի սա հա ղորդ չա յին նա նո կա-
ռուց վածք նե րի ֆի զի կա յի ուղ-
ղու թյամբ: Խնդիր նե րի դա սը 
գնա լով ընդ լայն վում է և աշ-
խա տանք նե րին ակ տի վո րեն 
ներգ րավ վում են երի տա սարդ 
գի տաշ խա տող ներ, աս պի-
րանտ  ներ և մա գիստ րոս ներ: 
Լի ա հույս ենք, որ ակա դե մի կոս 
Էդո ւարդ Ղա զա րյա նի դպրո ցը 
կշա րու նա կի իր գի տա կան գոր-
ծու նե ու թյու նը՝ բա ցա հայ տե լով 
կի սա հա ղորդ չա յին նա նո կա-
ռուց-վածք նե րում տե ղի ու նե-
ցող ֆի զի կա կան երև ույթ նե րի 
օրի նա չա փու թյուն նե րը:

Հ. Սարգսյան, Դ. Հայրապետ յան, 
Ս. Մայիլյան

(Հայ-Ռուսական համալսարան)
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Մ.թ .ա. 44 թվա կա նին Հու-
լիոս Կե սա րի սպա նութ յու նից 
հե տո Հ ռո մեա կան կայս րութ յու-
նը հա մա կե ցին ու րիշ դժբախ-
տութ յուն ներ՝ հա ջորդ եր կու 
տա րի նե րը շատ ցուրտ էին, 
ուս տի և  ան բերրի։ Վեր ջերս 
Ա նա պատ նե րի ինս տի տու տի 
ա մե րի կա ցի կլի մա յա բան նե րի, 
հրա բու խա բան նե րի և պատ-
մա բան նե րի` Ջո զեֆ Մակ քո նե լի 
ղե կա վա րած խում բը կար ծիք է 
հայտ նել, որ այդ ի րա դար ձութ-
յուն նե րում դեր է ու նե ցել Ալ յաս-
կա յի ա փա մերձ Ում նակ կղզում 
Օկ մոկ հրա բու խի ա ղե տա բեր 
ժայթ քու մը։ Ու սում նա սի րե լով 
արկ տի կա կան սա ռույց նե րի 
խոր քա յին այն շեր տե րի բա-
ղադ րութ յու նը, որ տեղ հայտ նա-
բեր վել են հրաբ խա յին մոխ րի 
մաս նիկ ներ, և վեր լու ծե լով հի-

նա վուրց ծա ռե րի նմուշ նե րում և  
ո րոշ քա րան ձավ նե րի շթա քա-
րե րում (ստա լակ տիտ) պահ-
պան ված աճ ման օ ղակ նե րը՝ 
գիտ նա կան նե րը պար զել են, 
որ ժաքթ քու մից հե տո մոխ րի 
ամ պե րը թու լաց րել են ար ևի 
լույ սը։ Եվ րո պա յի հա րա վում և 
Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում մի-
ջին ջեր մաս տի ճա նը նվա զել է 
7 0C-ով, հա ցա հա տի կա յին բույ-
սե րը չեն հա սել, բեր քը նվա-
զա գույն էր։ Օկ մո կից 9300 կմ 
հե ռու Հ ռո մում բռնկված սո վը 
և ժո ղովր դա կան զանգ ված նե-
րի հու զում նե րը պա հան ջե ցին 
կենտ րո նա կան ու ժեղ իշ խա-
նութ յուն, և հան րա պե տա կան 
հա սա րա կար գը փո խա րին վեց 
կայ սե րա կա նով։ Գահ բարձ-
րա ցավ Կե սա րի եղ բոր թո ռը՝ 
Օկ տա վիա նո սը։ Սկս վեց Հին 
Հ ռո մի պատ մութ յան նոր դա-
րաշր ջան։ Ալ յաս կա յի հրա բու-
խը մինչև մեր օ րե րը չի մա րել, 
բայց  այդ պի սի ա ղե տա բեր 
ժայթ քում ներ այլևս չեն ե ղե լ։

Ա մե րի կա ցի ակ նա-
բույժ նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի 
հա մա ձայն` փո ղոցն անց նե լիս 
մար դիկ ա վե լի հա մար ձակ են 
վա զե լով կտրում ճա նա պար հը 
բաց գույ նի ավ տո մե քե նա նե րի 
առջ ևից, և հա պա ղում են, ե թե 
փո ղո ցով նույն ա րա գութ յամբ  
սլա նում է սև  ավ  տո  մե քե նա:

Կո րո նա վի րու սով հա մակ-
ված 52 երկր նե րից ստաց ված 
տվյալ նե րով, հա մա ճա րակն 
ա վե լաց րել է ֆի զի կա կան ակ-
տի վութ յու նը (հիմ նա կա նում 
վազ քը) այն մարդ կանց շրջա-
նում, ով քեր զբաղ վում էին 
դրա նով մինչև կա րան տի նը, և 
ն վա զեց րել է նրանց շրջա նում, 
ով քեր նախ կի նում  ևս գե րա-
դա սում էին նստած-պառ կած 
ապ րե լա կեր պը:

Ըստ բրի տա նա կան վի ճա-
կագ րութ յան` 2005-2015 թթ. 
վա րորդ տղա մար դիկ եր կու ան-
գամ ա վե լի հա ճախ են հայտն-
վում ճա նա պար հատ րանս պոր-
տա յին պա տա հար նե րում, քան 
վա րորդ կա նայք: Իսկ մո տո ցիկ-
լե րի հետ կապ ված վթար նե րի 
դեպ քում այդ տար բե րութ յունն 
ահ ռե լի է` 10 ան գամ ա վե լի հա-
ճախ:
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ՀՐԱՉԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, ՇՊՀ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի 
դոցենտ 

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ֆիզիկամաթե-
մատիկական առարկաների ամբիոնի դոցենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
կոհերենտ ոչ գծային օպտիկա կան երևույթ-
ները նանոչափային կիսահաղորդչա յին հա-
մակար գերում 

ԳՈՌ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկ նածու, ԵՊՀ ակադեմիկոս Ա. Սիսակյանի 
անվան հեռանկարային հետազոտությունների 
միջազգային կենտրոնի կրտսեր գիտաշ խա-
տող 

ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի միջուկային ֆի-
զի կայի ամբիոնի դասախոս

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
վերջավոր ֆերմիոնային համակարգերի կո-
լեկ տիվ գրգռված վիճակների կառուցվածքը

Ներածություն

Բ նության մեջ կան երևույթներ, որոնք, 
թվում է, հակասում են բանա կա նու-
թյանը և ընկալվում են որպես գեր-

բնական: Դրանցից է ինքնամակածված թա-
փան ցելիությունը (ԻՄԹ), որը հայտնագործել 
են անցած դարի վաթսունական թվականներին 
ամե  րիկացի գիտնականներ ՄքՔոլը (S.L. McCall) 

«ԿՈՀԵՐԵՆՏ ԹԱՓԱՆՑԻԿԱՑՈՒՄ», ԿԱՄ ԻՆՉՊԵՍ Է 

ԼՈՒՅՍԸ ՈՒՂԻ ՀԱՐԹՈՒՄ ԱՏՈՄՆԵՐԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

և Հանը (E.L. Hahn)։ Վերջիններս ճառա-
գայթման դաշտի հետ ատոմների ոչ գծային 
ռեզոնանսային փոխազդեցության թվա յին 
վերլուծության մեթոդով հանգեցին կլա նող 
միջավայրում որոշակի տևողությամբ լազե-
րային իմպուլսների տարածման ռեժիմին 
վերաբերող զարմանալի եզրահանգումների։ 
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Տեսական կանխատեսումներին հետևեց նաև 
հենց նրանց իրականացրած փորձարարական 
հաստատումը։ Ըստ նրանց հետևությունների՝ 
պատճաշ պրոֆիլով, այսինքն՝ որոշակի տարա-
ծաժամանակային կախվածությամբ և խիստ 
որոշակի տևողությամբ օպտիկական իմպուլս-
ները միջավայրում տարածման ընթացքում 
պահ  պանում են իրենց ձևը կլանման մի քանի 
երկա րության հավասար ճանապարհի վրա՝ կո-
հե րենտության տևողությունը չգերազանցող 
ժամանակային միջակայքի ընթացքում։ Այլ 
կերպ ասած, ժամանակի մի կարճ ակնթարթում 
միջավայրը կարծես դառնում է բացարձակ 
թափանցիկ իմպուլսների համար, և դրանք 
անցնում են անսովոր մեծ հեռավորություններ 
անոմալ փոքր արագություններով։ Ոչ գծային 
միջավայրում տարածվող նման կայուն 
կառուցվածքով ալիքային փաթեթները կոչվում 
են «սոլիտոններ» (մեկուսացված ալիքներ)։ 

ԻՄԹ երևույթը, ի թիվս բոլոր այլ ոչ գծային 
օպտիկական երևույթների, հնարավոր է 
դարձել լոկ լազերների1 կիրառման շնորհիվ։ 
Միայն լազերներն են, որ, ի տարբերություն 
լույսի ավանդական աղբյուրների, առաքում 
են տարածական խիստ ուղղվածությամբ, 
սպեկտրային մեներանգությամբ և ժամանակային 
կոհերենտությամբ լուսային ալիքներ։ Նշված 
հատկանիշները մակածված (ինդուկտված) 
ճառագայթման ուղղակի և բնորոշ հետևանքն 
են։ Այլ խոսքով, լազերները հնարավորություն 
են ընձեռում ճառագայթման էներգիան կենտ-

1  Լազեր՝ կամ օպտիկական քվանտային գեներատոր՝ 
սարքավորում, որը գրգռման (լուսային, էլեկտրական, 
ջերմային, քիմիական կամ այլ) էներգիան վեր ածում է 
կոհերենտ, մեներանգ, բևեռացված և խիստ ուղղորդված 
ճառագայթման փնջի

րոնացնելու տարածական, ժամանակային և 
սպեկտ րային սահմանափակ տիրույթներում։ 
Հենց լազերներն էլ, մասնավորապես՝ նանո- 
(10-9), պիկո- (10-12), ֆեմտո- (10-15) վայրկենային 
տևողությամբ, անփոփոխ հաճախությամբ, բևե-
ռա   ցումով, ուղղվածությամբ, փուլով, այսինքն՝ 
որ պես կոհերենտ լուսային բռնկումների աղ-
բյուրներ, նպաստեցին նման երևույթների բա-
ցա   հայտմանը: Տարածության ու ժամանակի 
միկ  րո մասշտաբներում, որտեղ օբյեկտների 
փոխ  հարաբերությունների (էներգիայի ու իմ-
պուլ սի փոխանակումների) անընդհատությունը 
դառնում է ընդհատ՝ հակառակ մտածողության 
առօրեական տրամաբանությանը, բացվում է 
զարմանալի հնարավորությունների գործունեութ-
յան ասպարեզ, որոնք ենթակա չեն դասական 
ֆիզիկային։ 

Մարումը, անշրջելիությունն ու 

կոհերենտությունը ատոմների 

աշխարհում

Միկրոաշխարհի համայնապատկերում որ-
պես էական օղակ եղել և մնում են հաճախ ման-
րակրկիտ ու սպառիչ վերլուծության չենթարկվող 
ցրման և մարման երևույթները։ Վերջիններս 
բնորոշելու և գնահատելու համար, գործնական 
խնդիրների լուծման նպատակով, ներմուծում 
են երկայնական ու լայնական ռելաքսացիայի 
երևութաբանական ժամանակների գաղափարը, 
որոնցից յուրաքանչյուրը նկարագրում է չկար-
գավորված միկրոպրոցեսների որոշակի դաս 
և պատասխանատու է դիտվող սպեկտ րա-
յին գծերի համասեռ կամ անհամասեռ ընդլայ-
նացումների համար, որպես ցրման անկասելի 
մեխանիզմների դրսևորում։ Հարկ է նկատել, որ 
ժամանակի այդ երևութաբանական հաստա-
տունների անվանումները ելակետ ունեն 
նմանակումներն ու ավանդույթները, որը 
հազվադեպ չէ ֆիզիկայում։ Ընդ որում, մարման 
պրոցեսների մոտավոր պատկերը կարելի է 
ուրվագծել հետևյալ կերպ։ Քվանտային համա-
կարգերում փոխազդեցությունների արդյուն-
քում կատարվում են մակածված և ինքնակամ 
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(սպոնտան) ճառագայթային, ինչպես նաև ռելաք-
սային անճառագայթ անցումներ քվանտային 
օբյեկտի, մասնավորապես՝ ատոմի կամ մոլե-
կու լի մեկ ընդհատ վիճակից մյուսը։ Ըստ այդմ 
էլ հաստատվում է քվանտային վիճակի ընդ հատ 
մակարդակում կյանքի տևողության   ժամանակը, 
մակարդակի էներգիայի արժեքի   
անորոշությունը և անցման հաճախության  

 անորոշությունը (գծի լայնություն), որպես 
«էներգիա-ժամանակ» անորոշությունների 
առնչության հետևանք։ Ռելաքսային փոխազ-
դե ցությունների (բախումներ հեղուկի և գազի 
մո լեկուլների միջև, ֆոնոնների ցրում պինդ 
մարմնում և այլն) հետևանքով տեղի է ունենում 
էներգիայի փոխանակում և ջերմադինամիկական 
հավասարակշռության հաստատում դիտարկվող 
համակարգի ու շրջապատի միջև երկայնական 
ռելաքսացիայի  ժամանակի ընթացքում։ 
Այն տարբերվում է լայնական ռելաքսացիայի 

 ժամանակից։ Վերջինս բնորոշում է 
ժամանակային այնպիսի միջակայք, որի ըն-
թացքում քվանտային համակարգերը տա-
րա փուլավորվում են՝ ձեռք բերելով միմյանց 
նկատ մամբ պատահական փուլեր (փուլային 
հիշո ղության ժամանակ)։   ժամանակը կապված 
է բոլոր ատոմների վրա համասեռ կերպով 
ազ դող ոչ կոհերենտ փոխազդեցությունների 
հետ (բախումներ, ճառագայթային մարում, 
«սպինային» փոխանակում2 և այլն)։ Միևնույն 
ժամանակ այն տարբերվում է քվանտային 
համակարգի անհամասեռ երևույթների հետ 
կապված կյանքի  ժամանակից։ Գազերում 
դա կապված է ատոմների ջերմային շարժման 
հետ, որի պատճառով առանձին ատոմների 
ռեզոնանսային հաճախությունը ստանում է 
արագությունից կախված դոպլերյան շեղում, իսկ 
պինդ մարմիններում այն կապված է բյուրեղային 
ցանցի տեղային լարումների պատահական 
դաշ տերի հետ։ Ի վերջո, ռեզոնանսային հաճա-
խությունների արդյունարար պատահական 
բաշխումը և ատոմների մակրոանսամբլում3 
2 Սպինային փոխանակում՝ սպինային մոմենտով օժտված 

փոխազդող մասնիկների սպինային վիճակների փոփո-
խու թյուն, որը պայմանավորված է զուտ քվանտային 
բնույթ և դասական նմանակ չունեցող փոխանակային 
փո խազդեցությամբ

3  Մակրոանսամբլ՝ մեծ թվով մասնիկների (այս դեպքում՝ 
ատոմների) համախումբ

առան ձին ատոմային երկբևեռների (դիպոլների) 
մոմենտ ների տարափուլավորումը հանգեցնում 
է մագնիսական կամ էլեկտրական երկբևեռային 
մոմենտի՝ այն է ատոմների համախմբի 
մակրոբևեռացման մարման, փորձնականորեն 
դիտվող մարման լայնական լրիվ  ժամանակի 
ընթացքում, որտեղ ։ 

Միկրոմասնիկների անկանոն, քաոսային 
բա  խում  ներն անհնար են դարձնում ատո մա-
կան պրոցեսների (կլանման, ճառագայթման, 
ուղղորդ ված շարժման) ցանկացած համաձայ-
նեցվածություն։ Մարման և ցրման պրոցեսների 
պատճառով ատոմական մասնիկները տա րան-
ջատված վարք ունեն, որին խորթ է ցան կա ցած 
փոխկապվածություն։ Ռելաքսային պրո  ցեսների 
դերը համանման է առօրյա մեխա  նիկայում 
մշտապես առկա շփմանը, որը մակ րոշարժումների 
կանոնավորված էներ գիան անվերադարձ կեր պով 
վերափոխում է քաոսայնորեն ան  կանոն, շարժվող 
միկ րոմասնիկների ջերմային էներգիայի։ Սա-
կայն, չնա յած բարդությանը, բազմադեմությանն 
ու բացար ձակ քաոսայնությանը, ռելաքսային 
երևույթ  ները, այնուամենայնիվ, ապահովում 
են միկրոաշխարհի էվոլյուցիոն պրոցեսների 
միուղղ վածությունը։ Ֆիզիկական գիտության 
համար մշտապես գայթակղիչ է եղել ատո մա-
կան պրոցեսների քաոսը ինչ որ կերպ «կար-
գա վորելու» գաղափարը։ Այսպես, օրինակ, ժա-
մանակին խնդիր էր առաջադրվել՝ հնարավո՞ր 
է արդյոք իրագործել այնպիսի պրոցես, որի 
դեպքում միկրոմասնիկների տարափուլավորված 
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մոմենտների պահեստավորած, ցրված էներգիան 
վերականգներ իր ամբողջականությունն ինչ-
որ կոհերենտ մեխանիզմի շնորհիվ։ Այլ կերպ 
ասած՝ հետ շրջել տարափուլավորման պրոցեսը 
և ապահովել միկրոմասնիկների համակարգի 
համափուլային վիճակի վերականգնումը։ Այդ 
վճռորոշ քայլը կատարեց Հանը 1950 թ., հայտ-
նագործելով ֆիզիկայում ռեզոնանսային արձա-
գանքի (echo) երևույթներից առաջինը, այն է՝ 
միջուկային սպինային արձագանքը։ Նման 
սպինային արձագանքի էլեկտրաերկբևեռային 
նմանակն է ոչ գծային օպտիկայի բնագավառի 
կոհերենտ ոչ ստացիոնար երևույթներից ֆոտո-
նային արձագանքը։ Եվ կարելի է պնդել, որ այդ 
ուղղությամբ առաջին ձեռքբերումներից մեկը 
նաև օպտիկական քվանտային գեներատորների՝ 
լազերների ստեղծումն էր, որոնցում գրգռված 
ատոմների համախմբին «հարկադրում են» 
համաժամանակորեն ճառագայթել։ 

Ինքնամակածված 

թափանցելիության կոհերենտ 

ոչ ստացիոնար երևույթը

Նշված ուղղությամբ ևս մեկ այլընտրանք 
կիրականանա, եթե անցնենք գերկարճ լազերային 
իմպուլսների հաճախությունների տերահերցային 
տիրույթ (  ), որտեղ երևույթները դառնում 
են շատ ավելի կանխատեսելի ու կառավարելի։ 
Միկրոմասնիկների վարքի քաոսայնության պատ-
ճառով գոյություն ունեցող արագընթաց քվան-
տային ֆլուկտուացիաները4 ժամանակային այդ-
պիսի միջակայքերերի ընթացքում արդեն չեն 
հասցնում խաթարել ատոմային անսամբլների՝ 
արտաքին գարծոնների ստեղծած կոհերենտ 
կոլեկտիվ վիճակները։ 

Սակայն ուրվագծված իրավիճակն այդ պես 
էլ կմնա անկատար, եթե չստեղծվեն համա պա-
տասխան պայմաններ այն կյանքի կոչելու համար։ 
4 Ֆլուկտուացիա՝ ֆիզիկական մեծության պատահական 

փոփոխություն, որի պատճառը մակրոհամակարգում 
ջերմային շարժումն է կամ քվանտային օրինաչափու-
թյունները՝ կախված համակարգի բնույթից (դասական 
կամ քվանտային)

Մարման պրոցեսների համար պատաս խա-
նատու գլխավոր արգելքը նմուշի ջերմաստիճանն 
է, որն էլ հենց խթանում է ռելաքսային պրոցեսների 
բազմազանությունը։ Այնպես որ դեպի ատոմային 
կոհերենտության հնարավորություններ տանող 
ուղին անցնում է գերցածր ջերմաստիճանների 
ստացման տեխնիկական պրոբլեմների միջով, 
որոնց հասանելիության դեպքում հնարավոր 
ռելաքսիաների դերը ճնշվում է։ Պակաս կարևոր 
չէ նաև փորձարարական նմուշների ընտրությունը 
ԻՄԹ ռեժիմի իրականացման ցանկալի նպատակն 
իրագործելու՝ այսինքն նրանց միջով լազերային 
ճառագայթման իմպուլսների անարգելք, առանց 
իմպուլսի լայնութային պրոֆիլի փոփոխության, 
տարածման համար։ Լազերի իմպուլսային 
բռնկում ների՝ ինքնմակածված թափանցելիության 
տեսքով ատոմային կոհերենտության դրսևորման 
համար, միջավայրի միկրոմասնիկները պարտա-
դրո րեն պետք է օժտված լինեն բավարար մե-
ծությամբ երկբևեռային մոմենտներով։ Ցածր 
ջերմաստիճան, գերկարճ իմպուլսային բռնկում-
ներ, միջավայրի բավարար չափով բևեռացված 
մասնիկներ. թվում է, թե նպատակին հասնելու 
բոլոր հատկանիշները պատրաստ են։ Լուսային 
իմպուլսը, կամ, ինչպես այն այլ կերպ հաճախ 
անվանում են, որոշակի տևողությամբ և լայ-
նույթի պահանջվող տարածաժամանակային 
պրո ֆիլով ալիքային «ցուգը», որը գիտափորձի 
անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար բաղադրիչն է, 
մտնում է միջավայրի հետ բարդ փոխհարա-
բերությունների խաղի մեջ։ Եվ չնայած լույսի 
և նյութի փոխհարաբերությունների խրթին 
մանրամասներին, ֆիզիկական մտածողությունը, 
այնուամենայնիվ, թույլատրելի է դարձնում 
երևույթ ների մոտավոր նկարագրության հնա-
րա վորությունը։ Դիտարկման նման առա վել 
հաջողված հաշվեկարգ (ալգորիթմ) է կիսա-
դասական մոտավորությունը, երբ ատո մա -
կան համակարգերի հետ փոխազդե ցու թյան 
խնդիրներում ճառագայթման դաշտերի թույլ 
բացահայտվող ընդհատ, էապես քվան տա-
յին կառուցվածքի գաղափարը երկրորդ պլան 
է մղվում։ Այսպիսով, մի կողմում էլեկտ րա -
մագ նիսական ճառագայթման դասա կան ալի-
քային դաշտն է, իսկ մյուս կող մում՝ ատո-
մային համակարգերի ընդհատ քվան տաց ված 
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մակարդակները։ Կիրառվող երկ րորդ գլխա-
վոր մոտավորությունը կոչվում է քվա զի-
ռեզոնանսային, երբ հենց անվանումն ի ցույց 
է դնում նրա էությունը, այն է՝ «ռեզո նան սան-
ման», այսինքն՝ ընկնող մեներանգ լույսի հաճա-
խությունը ռեզոնանսի մեջ է ընդհատ ատոմային 
համակարգերի երկմակարդակ ան ցումների 
հետ։ Ըստ այդմ էլ ատոմների՝ տրված խնդրի 
համար քիչ վճռորոշ էներգիական կա ռուց վածքը 
փոխարինվում է լոկ աշխատող մա կարդակների 
զույգով։ 

Այժմ ատոմների և ճառագայթման քվազի-
ռեզո նանսային մոտավորությամբ կիսադասական 
փոխազդեցության վճռորոշ գործոնը էներգիայի 
փոխադարձ փոխանակումն է, որտեղ «գոր-
ծող անձիք» լույսի գերկարճ իմպուլսն ու երկ-
մակարդակ ատոմական համակարգն են։ Լուսային 
իմպուլսի՝ միջավայրի հետ փոխազդեցության 
կար ճատև ակնթարթի ընթացքում հասցնում են 
իրականանալ փոխազդեցության երեք հնարավոր 
ձևերից (ճառագայթման կլանում, ճառագայթման 
հարկադրական և ինքնակամ արձակում) առա-
ջին երկուսը հերթագայության կարգով, քանի որ 
ինքնակամ ճառագայթային տրոհումը ատոմական 
ժամանակների մասշտաբով չափազանց դան-
դաղ պրոցես է։ Միջավայր մուտք գործող 
ալի քային ցուգի առաջնամասը կլանվում է, 
ատոմ ներին ստորին մակարդակի հիմնական, 
չգրգռված կայուն վիճակից տեղափոխելով 
վերին մակարդակի գրգռված, անկայուն վի-
ճակ։ Կարելի էր սպասել, որ դրանից հետո 
գրգռված ատոմները մարման պրոցեսների 
բնա կանոն պատճառներով երկայնական և 
լայնա կան ռելաքսային բնորոշ ժամանակների 
ընթաց քում պետք է ռելաքսացվեին միմյանցից 
ան կախ՝ ցրելով ձեռք բերած գրգռման էներ-
գիան և ճառագայթային կամ անճառագայթ 
անկանոն անցումների ճանապարհով կրկին 
կհայտնվեին հիմնական վիճակում։ Նման հան-
գու ցալուծումը կբերեր միջավայրում ճառա-
գայթ ման անվերադարձ կլանման։ Սակայն 
ամեն ինչ այլ կերպ է դասավորվում խստիվ 
սահ մանափակ, գերկարճ, խիստ որոշակի պրո-
ֆիլով ճառագայթման իմպուլսի դեպքում, որի 
տևողությունը չի գերազանցում միջավայրի 
առավել արագընթաց ռելաքսային պրոցեսի 
տևողությունը։ 

Այս դեպքում փոխազդեցության պրոցեսն 
իրականանում է ըստ հետևյալ փուլերի. իմպուլսի 
առաջնային ճակատը գրգռում է միջավայրի 
ատոմները, կարծես ի պահ տալով էներգիան 
իր ճանապարհին հանդիպող ատոմներին, 
իսկ իմպուլսի հետնամասը հարկադրում է իր 
իսկ գրգռած ատոմներին մակածված կերպով 
ճառագայթել, ընդ որում՝ շատ ավելի վաղ, քան 
սկիզբ կառներ նրանց անկանոն ռելաքսացիան 
և գրգռման ձեռք բերված էներգիաների ցրումը։ 
Ընկնող իմպուլսի «պոչի» ներգործությամբ 
ատոմների ստիպողաբար առաքած էլեկտրա-
մագնիսական էներգիայի քվանտներն ըստ իրենց 
բնութագրերի կոհերենտ են և գումարվելով, 
լրացնում են գրգռող իմպուլսի կորուստները, 
վերականգնելով նրա պրոֆիլն ու «ճառագայթում 
+ ատոմ» միասնական համակարգի էներգիայի 
հաշվեկշիռը։ Էներգիայի փոխադարձ փոխանակ-
ման պրոցեսների նկարագրված ցիկլի արդ-
յունք ներն են. 1) տարածման միջավայրի թվա-
ցող թափանցիկացումը և լույսի գերկարճ 
իմպուլսների հոսքի անարգելք անցումը (ձևի 
զարմանալի կայունությամբ, սակայն տարածման 
հապաղումով առանձնացող այս իմպուլսները 
կոչվում են «  - իմպուլսներ» կամ սոլիտոններ), 
2) միջավայրի ատոմների վերադարձը սկզբնա-
կան վիճակներ։ 

Ինքնամակածված թափանցելիության հիմ-
նա հարցի լուծման տեսական մոտեցումը հիմն-
ված է ճառագայթման դիրակյան տեսության 
մեջ ընդունելի՝ ատոմներին և դրանց հետ 
փոխազդող դաշտին որպես միասնական հա-
մա կարգ դիտարկելու գաղափարի վրա։ Դաշտի 
և ատոմների համակարգին սկզբնական վի-
ճակ բերող պրոցեսների շրջապտույտը միտք է 
հղացնում երևույթը արտապատկերել երկրա-
չափորեն, որպես վիճակի ինչ-որ վեկտորի լրիվ 
շրջապտույտ վերացական (աբստրակտ) տա-
րածության մեջ, որի չափայնությունը տրվում 
է համակարգի պարամետրերով։ Ատոմ  ների և 
ճառագայթման դինամիկական փոփո խա կան-
ներին նկարագրող օպերատորների5 համար 
նման հնարավորություն ընձեռում է քվանտային 
մեխանիկայում հայտ նի հայզենբերգյան ներկա-
5  Օպերատոր՝ մաթեմատիկական կանոն, գործողություն, 

որի միջոցով մեկ ֆունկցիան արտապատկերվում է մեկ 
այլ ֆունկցիայի

ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՕՊՏԻԿԱ

¹1. 2022  |   ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø38



յացումը։ Իրոք, միջմա կարդակային անց-
ման երկբևեռային մոմենտ ների, ինչպես 
նաև երկմակարդակ հա մակարգերի շրջման 
(ինվերսիայի) հետ կապված մատրիցական 
օպե րատորների Հայզենբերգի հա վասարումը 
բեր վում է մի տեսքի, որը հիշեցնում է պտտող 
մոմենտի ներգործությամբ պինդ մարմնի 
կոնապտույտի (պրեցեսիա) կամ արտաքին հա-
մասեռ մագնիսական դաշտում լարմորյան կո-
նապ տույտի նկարագրությունը։ 

Ստացված հավասարումները մագնիսա կան 
ռեզոնանսի ժամանակ սպիների կոնապտույտը 
նկարագրող հավասարումների էլեկտ րա երկ-
բևեռային նմանակն են, և այդ պատճառով երկ-
մակարդակ համակարգի բնակեցվածությունը 
նկարագրող վեկտորն անվանում են «պսևդո-
սպինի էլեկտրաերկբևեռային վեկտոր»։ 

Ֆիզիկական իրականության ակնառու մա-
թե մա տիկական արտապատկերումն իր մեջ 
պարունակում է դիտարկվող համակարգերի 
ատրիբուտների նույնականացում երկրաչափա-
կան խորհրդանիշների հետ։ Օրինակ՝ ճառագայթ-
ման իմպուլսի ներգործությամբ պսևդոսպինի 
վեկտորի պտույտի անկյունը նույնականացվում 
է իմպուլսի պարուրիչով սահմանափակված 
մակերեսի հետ, իսկ ատոմի քվանտային վի ճա-
կի՝ միավորի հավասար նորմավորման ըստ ժա-
մանակի պահպանումը նույնացվում է մոդե լա-
յին գնդոլորտի (որի վրա իր ուղեծիրն է գծում 
պսևդո սպինի կոնապտույտ կատարող վեկտորի 
ծայրա կետը) շառավղի միավորի հավասար մե-
ծու թյան հետ։

Ճառագայթման դաշտի վրա միջավայրի 
կլանող երկմակարդակ համակարգերի հակա-
դարձ ազդեցության հաշվառման նպատակով 
դիտարկման սխեմայի մեջ ներգրավում են 
նաև Մաքսվելի դասական ալիքային հա վա-
սա րումը, որի աջ մասում ալիքային դաշ-
տի աղբյուրի դերում հանդես է գալիս միջա-
վայ րի մակրոսկոպական բևեռացումը: Նման 
կերպ ճառագայթման և ատոմների փոխհա րա-
բերությունների վերլուծությունը դառնում է առա-
վել համապարփակ ու սպառիչ։

Ըստ գնահատումների՝ օպտիկական ռեզո-
նան սային միջավայրերի լայն ընտրանիի հա մար 
ԻՄԹ երևույթը դիտելի դարձնելու նպա տակով 
լազերային իմպուլսների անհրաժեշտ տևո-

ղությունը կարող է փոփոխվել  վ 
միջակայքում։ Ժամանակակից լազերների մի-
ջոցով դժվար չէ ստանալ մի քանի նանո- կամ 
պիկովայրկյան տևողությամբ իմպուլսային 
բռնկումներ։ Միևնույն ժամանակ նոսր գազերի 
կամ ցածր (հելիումային) ջերմաստիճաններում 
պինդ մարմինների համար ռելաքսային 
ժամանակը զգալիորեն գերազանցում է մի քանի 
նանովայրկյանը։ Այնպես որ կարճատև լազերային 
իմպուլսների հետ փոխազդեցությունների ընթաց-
քում ատոմների դինամիկական էվոլյուցիան 
ընթանում է գործնականում առանց մարման 
պրո ցեսների ուղեկցության, որը միանգամայն հա-
մահունչ է ՄքՔոլի և Հանի ԻՄԹ երևույթի տեսա-
կան դիտարկման անհրաժեշտ պայմաններին։ 

Լազերային գերկարճ իմպուլսների ոչ գծա յին 
ռեզոնանսային փոխազդեցությունները միջա վայրի 
կլանող ատոմների հետ ենթարկվում են ՄքՔոլի և 
Հանի «մակերեսների թեորեմին», որը փոխարինում 
է գծային կլանման Բեռի օրենքին։ Թեորեմը 
նկարագրում է լուսա յին իմպուլսի էլեկտրական 
դաշտի պարու րիչով սահմանափակված մակերեսի 
դեֆոր մա ցիան՝ ռեզոնանսային միջավայրով իմ-
պուլ սի տարածմանը զուգընթաց։ Այն բա ցատ-
րում է կլանող միջավայրում առանց կորուստների 
տարածման, «երկար» իմպուլս ների տրոհման 
առավել «կարճ» իմպուլսների, իմպուլսների 
դեֆորմացիաների և սեղմման «անոմալ» թվացող 
միանգամայն դիտելի երևույթների շարքը։ Հարկ 
է նշել, որ ինքնաթափանցելիության երևույթի 
այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են միջավայրով 
լույսի անցման կտրուկ շեմային բնույթը և տա-
րածման արագության խիստ նվազումը, համա-
ֆիզիկական հետաքրքրությունից բացի, ունեն 
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նաև գործնական կիրառում ռելաքսային կար-
ճատև ժամանակների, անցումների երկբևեռային 
մոմենտների և ռեզոնանսների այլ բնութագրերի 
չափման բնագավառում, ինչպես նաև օպտո-
էլեկտրոնիկայում (լույսի իմպուլսների տարա-
ծական չափերի նվազման նպատակներով)։ 

ԻՄԹ երևույթի դիտման փորձնականորեն 
գնահատված շեմային հզորությունների արժեք-
ները փոփոխվում են լայն տիրույթում՝ սկսած 
1 Վտ/սմ2-ուց (մոլեկուլային գազեր) մինչև  
102  կՎտ/սմ2 (պինդ դիէլեկտրիկներ) և 102  ՄՎտ/սմ2 
(կիսահաղորդիչներ)։ Ինքնաթափանցելիության 
հասնելու դեպքում լուսային իմպուլսի կլանումը 
կարող է նվազել մինչև շուրջ 105 անգամ, իսկ 
իմպուլսի տարածման հապաղումը կարող է 
համապատասխանել արագության մինչև 1500 
անգամ նվազմանը։ 

Ինքնամակածված թափանցելիության երևույ-
թի ուսումնասիրություններն արդեն վաղուց 
վերածվել են ոչ գծային օպտիկայի համարյա 
ինքնուրույն բնագավառի, որը բուռն զարգանում 
է և՛ փորձարարական, և՛ տեսական առումներով։ 
Չնայած երևույթի հիմնական ֆիզիկական 
սկզբունքներն ու մեխանիզմները պարզաբանված 
են, այնուամենայնիվ ձևավորվում են զարգացման 
նոր նախադրյալներ և ուղղություններ։ Մասնա-
վորապես, գործնական կիրառությունների տե սան-
կյունից չափազանց կարևոր են ԻՄԹ երևույթի 
դիտարկումները նոր սինթեզվող կլանող մի-
ջա վայրերում կամ դրա ակուստիկական և այլ 
նմա նակների վերլուծությունները, առնչու թյուն-
ները սոլիտոնների ընդհանուր տեսության հետ։ 
ԻՄԹ երևույթից բացի, կոհերենտ ոչ ստա ցիո-
նար երևույթների շարքին են դասվում նաև 
ֆոտո նային արձագանքի, օպտիկական նու-
տա ցիայի, ադիաբատ շրջման, ազատ բևեռաց  -
ման մարման երևույթները, որոնք ևս առանձ-
նանում են հետազոտողի համար չափա զանց 
գրա վիչ ֆիզիկական ընթացքով և տա րա բնույթ 
գործնական կիրառությունների հնա րավո րութ-
յուններով։ 

Ինքնամակածված 

Թափանցելիության պրոցեսը 

ցածր չափայնությամբ 

կառուցվածքներում

Կիսահաղորդչային (և ոչ միայն) միջա վայ-
րերում ինքնաթափանցելիության երևույ թի 
փորձ նականորեն իրականացման դժվարութ յուն-
ները կապված են միջմակարդակային անց ման 
երկբևեռային մոմենտի և ռելաքսային ժամա-
նակների փոքր լինելու փաստի հետ։ Վերջիններս 
կանխորոշվում են արագընթաց էլեկտրոնային 
և էլեկտրոն-ֆոնոնային բախումներով։ Այնպես 
որ կլանման անկման և միջավայրերում ԻՄԹ 
ռեժիմով տարածվող ճառագայթման իմպուլսների 
հապաղման ցանկալի երևույթների հասնելու 
համար պահանջվում է ապահովել ծայրահեղ 
ցածր ջերմաստիճաններ և ընկնող իմպուլսների 
բարձր շեմային ուժգնություններ։ 

Այդ ճա նա պար հի սկզբուն քա յին դժվա րու թ յուն-
նե րը կա րե լի է շրջան ցել ցածր չա փայ նու թյամբ 
կի սա հա ղորդ չա յին հա մա կար գե րում, որ տեղ 
տա րա ծա կան սահ մա նա փակ ման և բյու րե ղա յին 
ցան ցի տա տա նո ղա կան մո դե րի տե ղայ նաց ման 
շնոր հիվ հպվող կի սա հա ղորդ չա յին շեր տե րի 
առաձ գա կան պա րա մետ րե րի հա մա պա տաս խան 
ընտ րու թյամբ կա րե լի է զգա լի ո րեն ճնշել ռե լաք-
սա յին փո խազ դե ցութ յուն նե րը: Հե տև ա բար՝ մար-
ման հաս տա տուն նե րը հիմ նա կա նում կո րոշ վեն 
մա կար դակ  նե րի ինք նա կամ տրոհ ման դան դաղ 
պրո  ցես նե րով, որը նպաս տում է ԻՄԹ երև ույ թի 
հա սա նե լի ու թյա նը: Իրոք, դա հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս երև ույ թի փոր ձա րա րա կան դի տարկ ման 
հա մար կի րա ռե լու հա մե մա տա բար եր կա րա տև՝ 
նա նո վայր կե նա յին և պի կո վայր կե նա յին տի րույ-
թի օպ տի կա կան իմ պուլս ներ: Վեր ջին ներս իրենց 
ժա մա նա կա յին ընդգրկ վա ծու թյան մեջ 

պա րու նա կում են էլեկտ րա մագ նի սա կան դաշ  -
տի՝ բա վա րար քա նա կով լրիվ տա տա նում ներ, 
երբ ըն դու նե լի է դառ նում մեկ այլ կա  րև որ, վեր-
լու ծու թյու նը պար զեց նող մո տա վո րու թ յուն, այն 
է՝ քվա զի ներ դաշ նակ ալիք նե րի մո տա վո րու թյու-
նը, երբ կրող ալի քին կա րե լի է վե րագ րել հա-
ճա խու թյան որո շա կի ար ժեք: Քվա զի ներ դաշ նակ 
մո տա վո րու թյան վրա խարսխ վում է քվա զի ռե-
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զո նան սա յին մո տա վո րու թյու նը, ըստ որի ԻՄԹ 
երև ույ թի հե տա զոտ ման հա մար կա րե լի է սահ-
մա նա փակ վել նա նո հա մա կար գի սպեկտ րի լոկ եր-
կու էներ գիա կան վի ճակ նե րով, որոնց մի ջև ընկ-
նող իմ պուլ սի ներ գոր ծու թյամբ իրա կա նա նում է 
քվան տա յին ան ցում: Նման կերպ ամ բող ջա նում 
է նա նո հա մա կար գե րում ստա ցի ո նար  - իմ-
պուլս ների ( ) ձևավորման և տարածման 
վրա չափային երևույթների ազդեցու թյան վերլու-
ծու թյունը։ 

Մասնավորապես, նանոմիջավայրի կառուց-
ված քային միավորների գծային չափերի ընտ-
րությունը հնարավորություն է ընձեռում իրակա-
նացնելու լազերային փնջերի կիզակետում կամ  
ապակիզակետում։ Քվանտային չափային երևույթ- 
 ները կանխորոշում են նաև ԻՄԹ երևույ թի 
դիտելիության շեմը, միջավայրում ԻՄԹ ռե-
ժի մով տարածվող լազերային իմպուլս նե րի 
տարածմանը զուգընթաց էներգիայի հարա -
բերական կորստի օրինաչափությունը։ Այսինքն՝ 
նանոկառուցվածքային միջավայրում կա րելի 
է ապահովել տարածման ընթացքում իմ պուլ-
սի թույլ ցրման, դրա տևողության կա ռա վարելի 
նվազեցման պայմաններ, ինչպես նաև լայ նույթի 
միաժամանակյա աճ։ Այլ կերպ ասած, նանո-
կառուցվածքային կլանող միջա վայրի հա մա-
պատասխան ընտրությամբ կարելի է իրակա-
նացնել պահանջվող պրոֆիլով գեր կարճ 
լազերային իմպուլսների ձևավորում, ուսում նա-
սիրել նման միջավայրերում իմպուլսների տա-
րածման հապաղումները՝ կախված իմպուլսի 
նախ  նական պարամետրերից և միջավայրի 
նանո կոմպոզիտային միավորների չափերից, 
որոնք հետևանք են տարածման արագության 
կտրուկ նվազման։ Մասնավորապես, կոհերենտ 
լույսի իմպուլսի արդյունավետ «սեղմման» համար 
կարելի է կիրառել շերտից շերտ կառուցվածքային 
միավորների չափերի միընթաց փոփոխությամբ 
քվազիզրոչափանի կիսահաղորդչային գոյա-
ցում ներ պարունակող հերթագայվող շեր տե-
րով բազմաշերտ հետերոկառուցվածք։ Նման 
շերտերի հավաքածուն կարող է ապա հո վել 
իմպուլսի արդյունավետ կրճատում, և բազ-
մաշերտ կառուցվածքից դուրս կգա մուտ քային 
սկզբնա կան արժեքը գերազանցող լայ նույ-
թով իմպուլս։ Նանոկառուցվածքային միջա-
վայ րերի կիրառությունը հնարավորություն է 

տալիս ներգործելու տարածվող իմպուլսների 
էվոլյու ցիայի վրա նաև քվազիզրոչափանի 
գոյա ցումների  կոնցենտրացիայի հար մար 
ընտրու թյան ճանապարհով։ -ի փոփոխությամբ 
կարելի է կառավարել իմպուլ սի վարքը, ինչպես 
նաև դրա կլանման օրինաչափությունները միջա-
վայրում։

Ընդհանրապես միջավայրի հետ կարճ լու-
սային իմպուլսների ոչ ստացիոնար կոհերենտ 
փոխազդեցությունների համընդհանուր տեսութ-
յունը, որն իր մեջ ընդգրկում է ԻՄԹ երևույթների 
բնագավառը, ուսումնասիրում է կոհերենտ 
լազերային իմպուլսներով մակածված միջավայրի 
օպտիկական բևեռացման էվոլյուցիան։ Նաև 
հնարավորություն է ընձեռնվում մանրամասնորեն 
հետևելու միջավայրի կոհերենտ արձագանքի 
ձևին, իրականացնելու ռելաքսային ժամա-
նակ ների ուղղակի չափումներ ժամանակի 
ֆեմտովայրկենային մասշտաբով՝ 10-14 վ հասնող 
լուծունակությամբ։ Նման տվյալները կրում են 
բացառիկ տեղեկատվություն գազերում միջ- և 
ներմոլեկուլային փոխազդեցությունների դի-
նամիկայի և կոնդենսացված միջավայրերում 
տարրական գրգռումների ֆիզիկայի մասին։ 

Տատանման լոկ մի քանի պարբերություն 
տևողությամբ, փոխարկելի հաճախություններով 
գերկարճ լազերային իմպուլսների գեներացման 
և գրանցման մեթոդների ներկա զարգացումը 
չափազանց լայն հնարավորություններ է բացել 
կոհերենտ սպեկտրադիտման բնագավառում։ 
Դրան ցից են, օրինակ, կիսահաղորդիչներում 
տար րական գրգռումների ապափուլավորման 
գեր  կարճ ժամանակների ուղղակի չա փում նե-
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րը, խիստ անհավասարակշիռ վի ճակ նե րի ոչ 
գծային ռելաքսացիայի և մակ  րո մոլե կուլ ներում 
ներմոլեկուլային ռելաքսացիայի ուսում նա սի-
րությունները։ Կոհե րենտ օպտիկական սպեկտ-
րադիտումը հնարավորություն է տալիս ձեռք 
բերելու հարուստ տեղեկատվություն ուսում նա սիր-
վող համակարգերի էներգիական կառուցվածքի և 
սպեկտրային գծերի բնական լայնության մասին։ 
Իսկ լույսի իմպուլսային աղ բյուր ների կիրառումը 
հնարավորություն է ընձեռում անցկացնելու ժա-
մանակային լուծե լիու թյան փորձեր, ստանալու 

տվյալներ կո հերեն տության կորստի հանգեցնող 
դինամի կա կան պրոցեսների ու հիմնական մե խա-
նիզմ ների մասին։ 

Թվարկված և բազմաթիվ այլ տարաբնույթ 
ձեռքերումները նյութի հետ լուսային իմպուլս-
ների կոհերենտ փոխազդեցության զարմանալի 
հատկությունների փորձարարական դրսևորում-
ներ են։ 

Նյութը պատրաստվել է ՀՀ գիտության կոմի տեի 
ֆինանսական աջակցությամբ՝ 21T-1C022 ծածկագրով 

գիտական թեմայի շրջանակներում:

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԱԱ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԲՆՈՒԹԱԳՐՎԵԼ 

ԵՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԳԵՆՈՄՆԵՐԸ ԵՎ 

ՆԱԽԱԳԾՎԵԼ ԵՆ ԱՅԴ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ
ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի 

մո լե կու լա յին կեն սա բա նութ յան ինս տի տու տում 
ա ռա ջին ան գամ ման րակր կիտ բնու թագր վել են 
Հա յաս տա նում շրջա նառ վող հա կա ման րէա յին 
կա յու նութ յուն դրսևո րող շի գե լո զի (ման րէա կան 
դի զեն տե րիա) կլի նի կա կան հա րու ցիչ նե րը: 

Սնն դա ծին ման րէա կան վա րակ նե րի վե րահս-
կումն ար դիա կան խնդիր է աշ խար հում: Հա րու-
ցիչ նե րի դեմ կի րառ վող հա կա ման րէա յին դե-
ղա մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը նվա զում է 
ման րէ նե րի մոտ դե ղա մի ջոց նե րի նկատ մամբ կա-
յու նութ յան ա ռա ջաց ման և տա րած ման պատ ճա-
ռով: Նշ ված վա րակ նե րից Հա յաս տա նում ա ռա վել 
տա րած ված նե րից է շի գե լո զը։ Խնդ րի ար դիա-
կա նութ յու նից ել նե լով` ի րա կա նաց վել են Ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան հի վան դութ յուն-
նե րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման ազ գա յին 
կենտ րո նում հի վանդ նե րից ան ջատ ված շի գե լո զի 
հա րու ցիչ նե րի հե տա զո տութ յուն ներ:

Գի տա կան աշ խա տանք նե րի ղե կա վար, կեն-
սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ա նա հիտ 
Սեդ րակ յա նը ներ կա յաց րեց ստաց ված գի տա-

կան արդ յունք նե րը. «Ա ռա ջին ան գամ կա տար-
վել է Հա յաս տա նում հի վանդ նե րից ան ջատ ված 
շի գե լո զի ա ռա վել խնդրա հա րույց հա րու ցիչ նե րի 
ման րակր կիտ բնու թագ րում՝ ամ բող ջա կան գե-
նո մի սեք վե նա վոր ման կի րառ մամբ: Ս տաց վել են 
հա րու ցիչ նե րը բնու թագ րող ան նա խա դեպ և ծա-
վա լուն տվյալ ներ: Բա ցա հայտ վել և բ նու թագր վել 
են հա րու ցիչ նե րի հա կա ման րէա յին դե ղա մի ջոց-
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նե րի նկատ մամբ կա յու նութ յան մե խա նիզմ նե րը 
և վա րա կե լիութ յան նե րու ժը (վի րու լեն տութ յուն): 
Հա յաս տա նում հի վանդ նե րից ան ջատ ված շի գե-
լո զի հա րու ցիչ նե րի գե նո մա յին տվյալ նե րը հա մե-
մատ վել են այլ երկր նե րում տա րած ված հա րու-
ցիչ նե րի հա ման ման տվյալ նե րի հետ, որը կար ևոր 
է հա մա ճա րա կա յին բարձր ռիսկ ներ կա յաց նող 
կլոն նե րի հայտ նա բեր ման հա մար։ 

Բա ցա հայտ վել է, որ բո լոր հե տա զոտ ված հա-
րու ցիչ նե րը ցու ցա բե րել են կա յու նութ յուն տար-
բեր դա սե րին պատ կա նող հա կա բիո տիկ նե րի 
նկատ մամբ: Ա ռա վել մտա հո գիչ է, որ Հա յաս-
տա նում շրջա նառ վող շի գե լո զի հա րու ցիչ նե րի 
շար քում հայտ նա բեր վել են «գլո բալ ա ռաջ նայ-
նութ յան» ախ տա ծին նե րին բնո րոշ հա կա բիո տի-
կա կա յու նութ յուն ցու ցա բե րող հա րու ցիչ ներ: 

Ներ կա յում սննդա ծին հի վան դութ յուն նե րի 
կան խար գել ման և բուժ ման խոս տում նա լից այ-
լընտ րան քա յին մի ջոց է բակ տե րիո ֆա գե րի (ման-
րէա կան վի րուս նե րի) կի րա ռու մը: Ան ջատ վել են 
շի գե լո զի հա րու ցիչ նե րի նկատ մամբ ակ տի վութ-
յուն ցու ցա բե րող բակ տե րիո ֆա գեր: Կա տար վել 
են շի գե լո զի հա րու ցիչ նե րի դեմ բակ տե րիո ֆա-
գե րի ակ տի վութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված աշ-
խա տանք ներ: 

Արդ յուն քում Հա յաս տա նում ան ջատ ված և 
մ շակ ված բակ տե րիո ֆա գե րի հի ման վրա նա-
խագծ վել են շի գե լո զի հա րու ցիչ նե րի դեմ արդ-
յու նա վե տութ յուն ցու ցա բե րող պատ րաս տուկ ներ, 
ո րոնք կա րող են ծա ռա յել որ պես հա կա բիո տի-
կա կա յուն հա րու ցիչ նե րի դեմ պայ քա րի այ լընտ-
րան քա յին կամ լրա ցու ցիչ մի ջոց»:

Ա նա հիտ Սեդ րակ յա նի խոս քով՝ արդ յունք նե-
րը վկա յում են հա կա բիո տիկ նե րի կի րառ մամբ 
շի գե լո զի արդ յու նա վետ բուժ ման խնդիր նե րի և  
այ լընտ րան քա յին հա կա ման րէա յին դե ղա մի ջոց-
նե րի մշակ մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րի ար-
դիա կա նութ յան մա սին: 

« Հա յաս տա նում ան ջատ ված շի գե լո զի հա րու-
ցիչ նե րի գե նոմ նե րի մուտ քագ րու մը Եվ րո պա կան 
նուկ լեո տի դա յին ար խիվ (ԵՆԱ) ըն թաց քի մեջ է, 
ո րից հե տո ստաց ված տվյալ նե րը հա սա նե լի 
կդառ նան ամ բողջ հե տա զո տա կան հա մայն քին: 
Սա այս աշ խա տանք նե րի նշա նա կա լի ներդ րու մը 
կլի նի շի գե լո զի հե տա զոտ ման ո լոր տում», - նշեց 
Ա նա հիտ Սեդ րակ յա նը: 

Նա ընդգ ծեց նշված ուղ ղութ յուն նե րով աշ-
խա տանք նե րը շա րու նա կե լու կար ևո րութ յու նը՝ 
Հա յաս տա նում շի գե լո զի վե րահսկ ման հա մար:

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը փոխ գոր ծուն 
պաս տառ նե րի ձևով ներ կա յաց վել են 2021 թվա-
կա նին Ման րէ նե րի հա մաշ խար հա յին ֆո րու մում: 
Աշ խա տանքն ան ցել է Ման րէ նե րի հա մաշ խար-
հա յին ֆո րու մի փոր ձա գետ նե րի գրա խո սութ յան 
մի շարք փու լեր և  ար ժա նա ցել հա վա նութ յան: 

Աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են 
« Հա յաս տա նում տա րած ված սննդա ծին բակ տե-
րիալ ծագ ման հի վան դութ յուն նե րի կան խար-
գել ման և բուժ ման մո տե ցում նե րի մշա կում՝ 
բակ տե րիո ֆա գե րի կի րառ մամբ» ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում՝ ՀՀ գի տութ յան կո մի տեի ֆի նան սա-
վոր մամբ:

28.12.2021թ. 
ՀՀ ԳԱԱ տե ղե կատ վա կան-վեր լու ծա կան  

ծա ռա յութ յուն
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ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆՎԱՃՈՒՄԸ ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՈԼՈՐՏՈՒՄ

ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա-
յին ա կա դե միա յի Նա զա րո վի 
ան վան երկ րա ֆի զի կա յի և  ին-
ժե նե րա յին սեյս մա բա նութ յան 
ինս տի տու տում նա խագծ վել, 
պատ րաստ վել ու փոր ձարկ վել 
է շեն քե րի վնաս վա ծութ յան աս-
տի ճա նի ո րոշ ման սեյս միկ հա-
մա կար գ: Բ նա կան պայ ման նե-
րում փոր ձար կում նե րի մի ջո ցով 
ստաց վել են տար բեր կոնստ-
րուկ տիվ հա մա կար գե րի շեն քե-
րի տա տան ման նոր ձևե րը: Այս 
աշ խա տանք նե րն ի րա կա նաց վել 
են « Շեն քե րի և կա ռուց վածք նե-
րի սեյս միկ անվ տան գութ յան 
գնա հատ ման և  ա պա հով ման 
դիս տան ցիոն մո բիլ հա մա-
կարգ» թե մա յով ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում՝ ՀՀ գի տութ յան կո-
մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ:

« Հա յաս տա նում սեյս մա կա-
յուն շի նա րա րութ յան գի տա կան 
դպրո ցը զար գա նում է եր կու 
հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րով: 
Ա ռա ջի նը սեյս մա կա յու նութ-
յան տե սութ յան կա տա րե լա-
գործ մանն ուղղ ված հե տա զո-
տութ յուն ներն են, թե որ քա նով 
են տե սա կան հաշ վարկ նե րը, 
հաշ վար կա յին սխե մա նե րը 
հա մա պա տաս խա նում ի րա-
կա նութ յա նը: Երկ րոր դը՝ բնա-
կան պայ ման նե րում շեն քե րի 
փոր ձար կում ներն են, ո րոնք 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 

պար զե լու շա հա գործ վող շեն քի 
վար քը ի րա կան երկ րա շար ժի 
դեպքում: Բա ցի այդ, դա հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս եզ րա-
կա ցութ յուն ա նե լու շա հա գործ-
վող շեն քի ի րա կան վի ճա կի 
մա սին, գնա հա տե լու վնաս վա-
ծութ յան աս տի ճա նը» - ա սաց 
գի տա կան աշ խա տանք նե րի 
ղե կա վար, ՀՀ ԳԱԱ Նա զա րո վի 
ան վան երկ րա ֆի զի կա յի և  ին-
ժե նե րա յին սեյս մա բա նութ յան 
ինս տի տու տի տնօ րեն Ջոն Կա-
րա պետ յա նը:   

Նա նշեց, որ շեն քե րը շա հա-
գործ ման ըն թաց քում են թարկ-
վում են բնա կան և տեխ նա ծին 
ազ դե ցութ յուն նե րի: Դ րա պատ-
ճա ռով շեն քե րում ա ռաջ են գա-
լիս ո րո շա կի վնաս վա ծութ յան 
աս տի ճան ներ, ո րոնք անհ րա-
ժեշտ է ժա մա նա կի ըն թաց քում 

պար զել ու գնա հա տել: «Ս պի-
տա կի 1988 թ. ա ղե տա լի երկ-
րա շար ժի ժա մա նակ ա վեր վե-
ցին բնա կե լի ֆոն դի տար բեր 
կոնստ րուկ տիվ հա մա կար-
գե րի շեն քեր, ո րոնք տար բեր 
գրուն տա յին պայ ման նե րում 
էին: Ս պի տա կի երկ րա շար ժի 
մակ րո սեյս միկ դի տար կում նե-
րի տվյալ նե րի հա մա կող մա նի 
վեր լու ծութ յու նը ցույց տվեց, որ 
ե ղել են դեպ քեր, երբ երկ րա-
շար ժի ժա մա նակ հին շեն քե րի 
երկ րա շար ժա դի մա կա յու նութ-
յու նը ե ղել է ա վե լի բարձր, քան 
նոր կա ռուց ված շեն քե րի նը: 
Մինչ օրս ի րա կա նաց վում են 
հե տա զո տութ յուն ներ՝ պար զե-
լու ա վեր վա ծութ յուն նե րի հնա-
րա վոր հիմ նա կան պատ ճառ նե-
րը: Ն մա նա տիպ շեն քերն այ սօր 
շա հա գործ վում են նաև Հա յաս-
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տա նի մի շարք խո շոր բնա կա-
վայ րե րում, մաս նա վո րա պես՝ 
Եր ևան քա ղա քում: Այդ պատ-
ճա ռով ներ կա յում հրա տապ է 
հա մար վում ի րա կա նաց նել լայ-
նա ծա վալ հե տա զո տութ յուն ներ՝ 
պար զե լու հին և նոր շեն քե րի 
վար քը երկ րա շար ժե րի ժա մա-
նակ», - ա սաց Ջոն Կա րա պետ-
յա նը: 

Այս հա մա կար գը կի րառ վում 
է շեն քե րի տեխ նի կա կան վի-
ճա կի հե տազն նութ յան, վար քի 
ու սում նա սիր ման, ախ տո րոշ-
ման նպա տա կով քա ղա քա շի-
նութ յան, բնա պահ պա նութ յան, 
ռազ մաարդ յու նա բե րութ յան 
ո լորտ նե րում: Այն կա րող է 
օգ տա գործ վել ռե գիո նալ կա-
յան նե րի, երկ րա շար ժե րից 

ան մի ջա պես հե տո օ ջա խա յին 
գո տում օ պե րա տիվ դի տար-
կում նե րի կազ մա կերպ ման, 
ջրամ բար նե րի պատ վար նե րի 
վար քի ու սում նա սիր ման, վաղ 
ազ դա րար ման հա մա կար գե րի 
մշակ ման նպա տա կով: 

«Դժ վար չէ նկա տել, որ գի-
տա կան մշա կու մը ժա մա նա կի 
ըն թաց քում դար ձել է շո շա փե-
լի արդ յունք, որն էլ ներդր վել 
է տնտե սութ յան զար գաց ման 
գոր ծում: Ն մա նօ րի նակ մշա-
կում ներ ու նի Ռու սա տա նի Դաշ-
նութ յու նը, կոչ վում է «СТРУНА», 
ճա պո նա կան հայտ նի «OYO» ըն-
կե րութ յու նը և  այլ կազ մա կեր-
պութ յուն ներ: Սա կայն դրանց 
ձեռք բե րու մը բա վա կան թանկ 
է», - ա սաց Ջոն Կա րա պետ յա նը:

Հե տա զո տութ յուն նե րի շրջա  -
նակ  նե րում ձեռք է բեր վել 
մշա  կում նե րի հե ղի նա կա յին 
ի րա  վունք, արդ յունք նե րը տպա-
գր վել են Scopus գի տա կան 
շտե մա րան նե րում ընդգրկ ված 
մի ջազ գա յին հան դես նե րում, 
այդ աշ խա տանք նե րի վրա կան 
բա վա կա նա չափ մի ջազ գա յին 
հղում ներ: Մ շակ ված հա մա-
կար գի տվիչ նե րը մի ջազ գա յին 
մաս նա գետ նե րը ե րաշ խա վո րում 
են զանգ վա ծա յին կի րա ռութ յան, 
հատ կա պես շեն քե րի վի ճա կի 
ախ տո րոշ ման, վնաս վա ծութ-
յան աս տի ճա նի գնա հատ ման 
նպա տա կով:

«Ն մա նօ րի նակ մշա կում նե րը, 
ո րոնք ի րա կա նաց րել է ինս տի-
տու տի գի տա կան խում բը, ու նեն 
մի շարք ա ռաձ նա հատ կութ-
յուն ներ, ո րոնք այ սօր ի զո րու 
է ի րա կա նաց նել միայն Նա զա-
րո վի ան վան երկ րա ֆի զի կա յի և  
ին ժե նե րա յին սեյս մա բա նութ յան 
ինս տի տու տը՝ իր գի տա կան նե-
րու ժով ու ժա մա նա կա կից սար-
քա վո րում նե րով հա գեց ված 
լա բո րա տո րիա նե րով», - ա սաց 
Ջոն Կա րա պետ յա նը: 

Աշ խա տանք նե րում ներ-
գրավ ված են ե ղել ե րի տա սարդ 
մաս նա գետ ներ, ով քեր ի րա կա-
նաց րել են ի րենց թեկ նա ծո ւա-
կան աշ խա տանք նե րը « Տար բեր 
կոնստ րուկ տիվ հա մա կար գե րի 
շեն քե րի դի նա միկ բնու թագ րե-
րի հե տա զո տութ յուն նե րը բնա-
կան պայ ման նե րում փոր ձար-
կում նե րով» թե մա յով, ստա ցել 
տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծո ւի աս տի ճան:

17.01.2022 թ.
ՀՀ ԳԱԱ տե ղե կատ վա կան-
վերլու ծա կան ծա ռա յութ յո ւն
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1. Հա ղոր դա կա նութ յան  

նոր տե սակ

ԱՄՆ Պիտս բուր գի հա մալ սա րա նի ֆի զի կոս նե-
րը բա ցա հայ տել են, որ միա չափ հա ղոր դիչ նե րում 
է լեկտ րոն նե րը կա րող են կազ մել եր կո ւսից մինչև 
հինգ մաս նիկ նե րից բաղ կա ցած և տար բեր սպի-
ներ ու նե ցող թանձ րուկ ներ, ո րոնք ի րենց պա հում 
են որ պես նոր տե սա կի մաս նիկ ներ: Ն մու շով հո-
սան քի անց նե լիս դրանք շատ ա րագ շարժ վում են 
հա ղոր դիչ նե րում` չբախ վե լով միմ յանց և չցր վե լով 
ա տոմ նե րի վրա: Դ րա շնոր հիվ հա ղորդ չում ջեր-
մութ յուն չի ան ջատ վում: Այս եր ևույ թը ստա ցել է 
«բա լիս տիկ հա ղոր դա կա նութ յուն» ան վա նու մը: 
Փետր վա րին «Science» հան դե սում հայտ նա գոր-
ծութ յա նը նվիր ված հոդ ված է տպագր վել:

Հե տա զո տող նե րը նյու թի է լեկտ րո նա յին նոր 
վի ճա կը հայտ նա բե րել են լան թա նի ալ յու մի-
նա տից և ստ րոն ցիու մի տի տա նա տից բաղ-
կա ցած նյու թի խոր շե րում: Ն րանք այս քվան-
տա յին երևույ թը հա մե մա տել են այն եր ևույ թի 
հետ, երբ քվարկ նե րը կապ վում են միմ յանց հետ` 
ա ռա ջաց նե լով նեյտ րոն ներ և պ րո տոն ներ: Մինչ 
այս երևույ թը է լեկտ րոն նե րի զույգ վե լը դիտ վել 
է գեր հա ղոր դա կա նութ յան վի ճա կի  անց նե լիս, 
իսկ տվյալ դեպ քում դրանց միա վո րու մը տե ղի է 
ու նե ցել ա ռանց գեր հա ղոր դա կան վի ճա կի անց-

նե լու: Աշ խա տութ յան հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, 
նոր մաս նիկ նե րը կա րող են կի րառ վել քվան տա-
յին հաշ վար կում նե րի ո լոր տում, իսկ բուն հայտ-
նա գոր ծութ յու նը նոր քայլ է դե պի քվան տա յին 
ֆի զի կա յի հա ջորդ փուլ:

* «Наука и жизнь», 2021, N 1

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ՈԼՈՐՏԻ 2020 Թ. ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԱՍԸ 
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2. Է լեկտ րա կան դաշ տը  

կա ռա վար ում է

Ավստ րա լիա յի Հա րա վա յին Նոր Ո ւել սի հա-
մալ սա րա նի ֆի զի կոս նե րը ար տա քին է լեկտ րա-
կան դաշ տի օգ նութ յամբ ա տոմ նե րի մի ջուկ նե րի 
սպի նե րը կա ռա վա րե լու նոր ե ղա նակ են հայտ-
նա բե րել, ո րի մա սին մար տին նրանք հայտ նել 
են «Nature» հան դե սում:

Մագ նի սա կան ռե զո նան սի օգ նութ յամբ մի ջուկ-
նե րի սպի նե րի վե րահս կու մը և հայտ նա բե րու մը 
լայ նո րեն կի րառ վում է նյու թե րի և դաշ տե րի վեր-
լու ծութ յան հա մար քի միա յի, բժշկութ յան, նյու թա-
գի տութ յան և հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լորտ նե-
րում: Մի ջուկ նե րի սպի նե րը հի շա տակ վել են նաև 
քվան տա յին պինդ մարմ նա յին հա մա կար գիչ նե րին 
վե րա բե րող սկզբնա կան ա ռա ջարկ նե րում:

Սա կայն մագ նի սա կան դաշ տի օգ նութ յամբ 
ա ռան ձին ա տոմ նե րի կա ռա վա րու մը դժվար 
խնդիր է, քա նի որ բարդ է ինչ պես դաշ տի տե-
ղայ նա ցու մը, այն պես էլ էկ րա նա վո րու մը: Բա ցի 
այդ, անհ րա ժեշտ մագ նի սա կան դաշտ ստեղ ծե լու 
հա մար պա հանջ վում են բարդ սար քա վո րում ներ 
և մեծ հո սանք ներ: Է լեկտ րա կան դաշ տե րի օգ-
նութ յամբ կա ռա վա րու մը լու ծում է այս խնդի րը: 
Դ րանք կա րե լի է ստա նալ ման րա չափ է լեկտ րո-
դի ծայ րին և բա վա կա նա չափ ճշգրիտ կեր պով 
կենտ րո նաց նել պա հանջ վող կե տում:

Նոր ե ղա նա կը հիմն ված է Նո բել յան մրցա նա-
կի դափ նե կիր Նի կո լաս Բ լոմ բեր գի` դեռևս 1961 
թ. ա ռա ջար կած գա ղա փա րի վրա: Մի ջու կա յին 
է լեկտ րա կան ռե զո նան սը փո փո խում է բյու րե ղա-

յին ցան ցի մի ջու կի շուրջ առ կա կա պե րը` նպաս-
տե լով մի ջու կի սպի նի վե րա կողմ նո րոշ մա նը: 
Այս պի սի մի ջուկ նե րը կա րե լի է կի րա ռել որ պես 
դե ֆոր մա ցիա յի և  է լեկտ րա կան ու մագ նի սա կան 
դաշ տե րի բա ցա ռիկ ճշգրիտ տվիչ ներ:

3. Մի ջու կա յին ու ժե րի  

ան սո վոր վար քը գեր փոքր  

հե ռա վո րութ յուն նե րում 

Մի ջու կա յին ու ժե րի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը 
գոր ծո ղութ յան շա ռավ ղի ծայ րա հեղ փոք րութ յունն 
է (10-13 սմ), ո րը մի կար գով փոքր է ծանր մի ջուկ-
նե րի չա փե րից: Այ պես որ այդ ու ժե րի տե սա կե-
տից, ան գամ ա տո մի պստլիկ մի ջու կում նուկ-
լոն նե րը մեծ մա սամբ բա վա կա նա չափ հե ռու են 
միմ յան ցից: Տվ յալ հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե-
րում ֆի զի կոս ներն ա ռա ջին ան գամ կա րո ղա ցել 
են ու սում նա սի րել, թե ինչ է կա տար վում ու ժեղ 
փո խազ դե ցութ յան հետ գեր կարճ հե ռա վո րութ-
յուն նե րում: Շատ փոքր հե ռա վո րութ յուն նե րում 
նուկ լոն նե րի զույ գի փո խազ դե ցութ յան նշան է 
դրանց մեծ ա րա գութ յամբ շարժ վե լը: Այս պի սի 
հազ վագ յուտ դեպ քեր կա րե լի է հայտ նա բե րել` 
ռմբա կո ծե լով ա տոմ նե րը վիթ խա րի թվով, չա փա-
զանց մեծ է ներ գիա յով է լեկտ րոն նե րով: Բա խու-
մից հե տո է լեկտ րո նի է ներ գիան, ո րով այն ցրվում 
է, հա մե մա տա կան է հա մա պա տաս խան նուկ լո նի 
իմ պուլ սին: Դի տար կե լով քվադ րի լիոն է լեկտ րոն-
նե րի բա խում ներ` հե տա զո տող նե րին հա ջող վել 
է ա ռանձ նաց նել և հաշ վար կել նուկ լոն նե րի մի 
քա նի հար յուր հար մար զույ գե րի իմ պուլս ներ: 
Հենց սա էլ հնա րա վո րութ յուն է տվել հետ ևե լու 
մի ջու կա յին փա խազ դե ցութ յան փո խա կերպ մա նը:

Ֆի զի կոս նե րը նաև հայտ նա բե րել են, որ հա-
կա ռակ սպա սում նե րի, նուկ լոն նե րի վար քը այդ-
պի սի փոքր հե ռա վո րութ յուն նե րում նկա րագր վում 
է բա վա կան պարզ մո դե լի օգ նութ յամբ` պրո տոն-
նե րի և նեյտ րոն նե րի մա կար դա կում, ո րը  հաշ-
վի չի առ նում քվարկ նե րի և գլ յո ւոն նե րի միջև 
չա փա զանց բարդ փո խազ դե ցութ յու նը: Նախ կի-
նում նրանք կար ծում էին, որ հար կա վոր կլի նի 
դի տար կել դրան ցից ստա ցած «ա պու րը»:

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ
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CLAS հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում 
Ռու սաս տա նը ներ կա յաց նում են Ա. Ի. Ա լի խա նո վի 
ան վան Տե սա կան և փոր ձա րա րա կան ֆի զի կա-
յի ինս տի տու տը և Մոսկ վա յի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի Դ. Վ. Ս կո բել ցի նի ան վան Մի ջու կա յին 
ֆի զի կա յի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տը:

4. Լա զեր նե րը հա սել են  

ատ տո վայր կե նա յին տի րույ թին

Ն յու թում է լեկտ րոն նե րի շարժ ման նման շատ 
ա րագ գոր ծըն թաց նե րի ու սում նա սի րութ յան 
հա մար հար կա վոր է մի կար գով ա վե լի ա րագ 
աշ խա տող գոր ծիք: Ա տոմ նե րում է լեկտ րոն նե րի 
շար ժում նե րը կա տար վում են մի քա նի ատ տո-
վայրկ յա նի (1ավ = 10-18վ) կար գի ժա մա նա կա-
հատ վա ծում: Այդ ժա մա նա կը շատ փոքր է` 1 ավ 
ըն թաց քում լույսն անց նում է ըն դա մե նը ա տո մի 
չա փե րի կարգի հեռավորություն:

Այս պի սի գոր ծըն թաց նե րը ֆի զի կոս ներն ու-
սում նա սի րում և կա ռա վա րում են լա զե րա յին 
կարճ իմ պուլս նե րի օգ նութ յամբ: Դ րա հա մար 
լա զե րի ճա ռա գայ թու մը պետք է ու նե նա չա փա-
զանց բարձր հա ճա խութ յուն (ա լի քի փոքր եր-
կա րութ յուն): Հար մար իմ պուլս ներ ա ռա ջաց նում 
են ա զատ է լեկտ րոն նե րով աշ խա տող ռենտ գեն-
յան լա զեր նե րը, բայց դրանց տևո ղութ յու նը մինչ 
այժմ գե րա զան ցել է 10 ֆեմ տո վայրկ յա նը (1 ֆվ = 
1000 ավ): Պա հանջ վող հատ կութ յուն ներ ու նե ցող 
ա վե լի կարճ իմ պուլս ներ ա ռա ջաց նե լու դժվա-

րին խնդի րը լու ծել է հե տա զո տող նե րի մի ջազ-
գա յին թի մը, ո րի կազ մում են  նաև ռու սաս տան ցի 
ֆի զի կոս ներ: Աշ խա տան քի արդ յունք նե րը հրա-
պա րակ վել են «Nature» հան դե սում փետր վա րին: 
ՄՊՀ Մի ջու կա յին ֆի զի կա յի գի տա հե տա զո տա-
կան ինս տի տու տի աշ խա տա կից ներ Ա լեք սեյ 
Գ րում-Գր ժի մայ լոն և Ե լե նա Գ րիզ լո վան ո րո շա կի 
ներ դրում են ու նե ցել ե ղա նա կի տե սա կան հիմ-
նա վոր ման հար ցում, ո րի փորձ նա կան ի րա կա նա-
ցու մը կա տար վել է ա զատ է լեկտ րոն նե րով աշ-
խա տող FERMI (Տ րիեստ, Ի տա լիա) ռենտ գեն յան 
լա զե րի օգ նութ յամբ:

Իմ պուլս նե րի ա ռա ջաց ման մշակ ված ե ղա նա կը 
հիմն ված է ռենտ գեն յան տի րույ թի է լեկտ րա մագ-
նի սա կան ա լիք նե րի և  այն հա ճա խութ յուն նե րի 
գու մար ման վրա, ո րոնք ընտր ված են այն պես, 
որ հան րա գու մա րա յին տա տա նումն ու նե նա եր-
կա րատև ընդ մի ջում նե րով շատ կարճ ա լե ցայ տի 
տեսք: Ա զատ է լեկտ րոն նե րով աշ խա տող լա զե-
րի ռենտ գեն յան ճա ռա գայ թումն ա ռա ջա նում է 
կար գա վոր վող օն դուլ յա տոր նե րի` մագ նիս նե րի 
հա ջոր դա կա նութ յան մի ջով գծա յին ա րա գա րա րի 
ստեղ ծած է լեկտ րո նա յին թանձ րուկ նե րի անց ման 
ըն թաց քում:

5. Գեր հա ղոր դա կա նութ յուն  

սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում

Հոկ տեմ բե րին «Nature» հան դե սում հրա պա-
րակ վել է հա ղոր դագ րութ յուն այն մա սին, որ ԱՄՆ 
ֆի զի կոս նե րին հա ջող վել է սին թե զել աշ խար հում 
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ա ռա ջին գեր հա ղոր դի չը, որ ն ի րոք  աշ խա տում է 
սեն յա կա յին` 15 0C ջեր մաս տի ճա նում, և  ո րը մո-
տա վո րա պես 35 0C-ով բարձր է, քան նա խորդ` 
2019 թ. ռե կոր դա յին արդ յուն քը: Հե տա զո տող ներն 
օգ տա գոր ծել են ած խա ծին և ծ ծումբ պա րու նա-
կող, ջրած նով հա րուստ նյութ, որն ստա ցել են` 
խառ նե լով մե թա նը ծծմբաջ րած նի և ջ րած նի հետ: 
Ընդ ո րում, հայտ նա բեր վել են ծծմբի ջրած նա յին 
H3S միա ցութ յուն պա րու նա կող բարդ կա ռուց-
վածք ներ: Այս նյու թի ստեղծ ման խթան է հան-
դի սա ցել 2015 թ. ռու սաս տան ցի և գեր մա նա ցի 
հե տա զո տող նե րի` սո վո րա կան ծծմբաջ րած նի 
գեր հա ղոր դիչ վի ճա կի հնա րա վո րութ յան բա ցա-
հայ տու մը, որն ա ռա ջա նում է, երբ այն սեղմ վում է 
մինչև մի քա նի մի լիոն մթնո լորտ: Բայց այն ժա-
մա նակ հա ջող վել էր ստա նալ մո տա վո րա պես – 
70 0C աշ խա տան քա յին ջեր մաս տի ճան, ո րը հա մե-
մա տե լի է Ան տարկ տի դա յի ջեր մաս տի ճա նի հետ:

Ցա վոք, նոր գեր հա ղորդ չի գործ նա կան կի րա-
ռութ յու նը դժվար է, քա նի որ դրա աշ խա տան-
քա յին ջեր մաս տի ճա նի կտրուկ բարձ րա ցու մը 
տե ղի է ու նե նում 2,2 մի լիոն մթնո լոր տից բարձր 
ճնշման դեպ քում: Սա կայն հնա րա վոր է, որ նման 
բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին ա ռա ջին գեր հա ղորդ-
չի ստեղ ծու մը խթա նի բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին 
գեր հա ղոր դա կա նութ յան մե խա նիզ մի ըմբռ նու մը 
և ճա նա պարհ հար թի դրա գործ նա կան կի րառ-
ման հա մար: Իսկ ա ռայժմ ֆի զի կոս նե րը պետք է 
պար զեն, թե որ նյու թե րը կա րող են ա պա հո վել 
հո սան քի հա ղոր դումն ա ռանց կո րուստ նե րի, քա-
նի որ սա հա կա սում է XX դ. կե սե րին ստեղծ ված 
գեր հա ղոր դա կա նութ յան դա սա կան տե սութ յա նը:

6. Ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր-

վել է աստ ղի ու ղեծ րի գրա վի-

տա ցիոն կո նապ տույտ

2020 թ. ապ րի լին աստ ղա գետ նե րը հայտ նել 
են, որ գա լակ տի կա յի կենտ րո նում գեր հոծ սև 
խո ռո չի շուրջ պտտվող S2 աստ ղի մո տա կայ քում 
հայտ նա բեր վել է Շ վարց շիլ դի կո նապ տույտ: Հա-
րա բե րա կա նութ յան ընդ հա նուր տե սութ յու նում, ի 
տար բե րութ յուն նյու տոն յան ձգո ղա կա նութ յան, 

հոծ մարմ նի շուրջ պտտվող մարմ նի ու ղե ծի րը 
փակ չէ: Ու ղեծ րի յու րա քանչ յուր հա ջորդ պտույտ 
շրջվում է դե պի նա խոր դը ո րո շա կի անկ յու նով, 
և մարմ նի բազ մամ յա հե տա գիծն ու նի յու րա հա-
տուկ «վար դա կի» տեսք: Այդ եր ևույ թը, որն ա ռա-
ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է Փայ լա ծո ւի ու ղեծ րի 
հա մար, դար ձել է ա ռա ջին փաս տար կը հօ գուտ 
Ալ բերտ Այնշ տայ նի ձգո ղա կա նութ յան նոր տե-
սութ յան: Աստ ղե րի ու ղեծ րե րի հա մար նախ կի-
նում այն եր բեք չի չափ վել: S2-ը շատ մոտ է սև 
խո ռո չին, ո րից հե ռա վո րութ յու նը մո տա վո րա պես 
20 մի լիարդ կի լո մետր է և  ըն դա մե նը 120 ան գամ 
է մեծ Ա րե գա կի և Երկ րի միջև հե ռա վո րութ յու-
նից: Այս հան գա ման քը, մի կո մից, նկա տե լի է 
դարձ նում եր ևույ թը, մյուս կող մից, հեշ տաց նում 
է դի տար կու մը, քա նի որ աստ ղը մեկ պտույ տ 
կա տա րում է ըն դա մե նը 16 տար վա ըն թաց քում: 
Դի տար կում նե րը կա տար վում են 1992 թվա կա-
նից, և  այդ ըն թաց քում S2-ը կա տա րել է հա մար յա 
եր կու լրիվ պտույտ, ո րը և հ նա րա վո րութ յուն է 
տվել հայտ նա բե րե լու կո նապ տույ տը: Դ րա մե-
ծութ յու նը 12,5 անկ յու նա յին րո պե է և  այն ճիշտ 
հա մըն կել է տե սա կան կան խա գու շակ ման հետ: 
Աշ խա տութ յան հե ղի նակ նե րից մե կը Ռայն հարդ 
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Գեն ցելն է, ո րը 2020 թ. ար ժա նա ցել է Նո բել յան 
մրցա նա կի` Ծիր Կա թ նի կենտ րո նում սև խո ռո չի 
հայտ նա բեր ման հա մար: S2-ի ու սում նա սի րութ-
յու նը նրա աշ խա տան քի կար ևո րա գույն մասն է:

Հե տաքրք րա կան է, որ 2020 թ. հուն վա րին 
աստ ղա գետ նե րի մի այլ խումբ հայտ նել էր S62 
աստ ղի ու ղեծ րի կո նապ տույ տի մա սին, որն ա վե-
լի մոտ է սև խո ռո չին (հե ռա վո րութ յու նը` 16 աստ-
ղա գի տա կան միա վոր), ուս տի դրսևո րում է ա վե-
լի մեծ կո նապ տույտ: Մեկ պտույ տի ըն թաց քում 
դրա ու ղե ծի րը տե ղա շարժ վում է 10 աս տի ճա նով:

7. Ա րագ ռա դիոա լե ցայ տեր 

ա ռա ջաց նում է մագ նե տա րը

Հ նա րա վոր է, 2020 թվա կանն իր հետ բե-
րեց վեր ջին տաս նամ յա կի ա մե նա հե տաքր քիր 
եր ևույթ նե րից մե կի, այս պես կոչ ված, ա րագ 
ռա դիոա լե ցայ տե րի (Fast Radio Bursts, FRB) բա-
ցատ րութ յու նը: Ա րագ ռա դիոա լե ցայ տե րը ռա դիո-
ճա ռա գայթ ման շատ հզոր բռնկում ներ են, ո րոնց 
տևո ղութ յու նը մի լի վայրկ յա նի կար գի է: Այդ կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում դրանց աղբ յուրն ար-
ձա կում է է ներ գիա, ո րը հա մար ժեք է Ար ևի` մի 
քա նի տասն յակ հա զար տա րի նե րի ըն թաց քում 
ար ձա կած է ներ գիա յին: 2007 թ. հայտ նա բեր վե-
լուց ի վեր աստ ղա գետ նե րը գրան ցել են հար յու-
րից ա վե լի այդ պի սի ա լե ցայ տեր, ո րոնք ցրված 
են տիե զեր քով մեկ, 
և դ րան ցից մի քա նի-
սը, ինչ պես պարզ վեց, 
կրկնվել են: Սա կայն 
ա մեն ան գամ դրանց 
աղբ յուր նե րը միան շա-
նակ գրան ցե լու հա-
մար շատ հե ռու են 
ե ղել: Այդ պատ ճա ռով 
մինչև այժմ ա րագ ռա-
դիոա լե ցայ տե րի բնույ-
թը մնա ցել է հա նե լուկ, 
թեև ա ռա ջարկ վել է մի 
քա նի վար կած:

Սա կայն 2020 թ. 
ապ րի լի վեր ջին կա-

նա դա ցի և  ա մե րի կա ցի աստ ղա գետ նե րը CHIME 
( Կա նա դա) ռա դիոաս ղա դի տա կի օգ նութ յամբ որ-
սա ցել են նախ մի քա նի ռենտ գեն յան բռնկումներ 
SGR 1935+2154 մագ նե տա րից, ո րը Ծիր Կա թ նի 
կենտ րո նում է` Երկ րից մո տա վո րա պես 30 հա զար 
լու սա տա րի հե ռու, ա պա ապ րի լի 28-ին` ա րագ 
ռա դիոա լե ցայտ, ո րը մեր գա լակ տի կա յում հայտ-
նա բեր ված նե րից ա ռա ջինն էր: Մագ նե տա րը շատ 
ա րագ պտտվող նեյտ րո նա յին աստղ է, որն ու-
նի չա փա զանց հզոր մագ նի սա կան դաշտ: SGR 
1935+2154-ը մեր գա լակ տի կա յում հայտ նա բեր ված 
մի քա նի մագ նե տար նե րից մեկն է, ո րը ոչն չով չի 
տար բեր վում իր եղ բայր նե րից: Թեև տե սա բան-
ներն ա ռաջ նե րում էլ են թադ րել են, որ FRB-նե րը 
կա րող են կապ ու նե նալ մագ նե տար նե րի հետ, 
ա ռա ջին ան գամ հա ջող վեց դա ճշտիվ հաս տա-
տել: Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը հրա պա-
րակ վել են «Nature» հան դե սի ե րեք հա մար նե րում: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, բռնկում ներ ա ռա ջաց նող գոր-
ծըն թա ցի ֆի զի կան դեռևս ան հայտ է: Այս հայտ-
նա գոր ծութ յու նը չի բա ցա ռում FRB-նե րի ծագ ման 
նաև այլ վար կած ներ:

Ա րագ ռա դիոա լե ցայ տե րի հան դեպ մեծ հե-
տաքրք րութ յու նը բա ցատր վում է ոչ միայն տիե-
զեր քում, մաս նա վո րա պես, մագ նե տար նե րում 
տե ղի ու նե ցող ֆի զի կա կան հե տաքր քիր գոր ծըն-
թաց նե րի հետ դրանց կա պով: Մի քա նի FRB-նե րի 
ո րո շա կի տե ղադ րութ յու նը վկա յում է, որ դրանց 
ճա ռա գայ թու մը հաղ թա հա րում է միջ գա լակ տի-
կա կան տա րա ծութ յու նը և հ նա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ըստ ձայ նագր ված ազ դան շա նի ա ռանձ-
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նա հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սի րե լու դրա ճա-
նա պար հին հան դի պած մի ջաստ ղա յին մթնո լոր տը 
և  ան մի ջա կան դի տար կում նե րի հա մար ան հա-
սա նե լի տիե զե րա կան մար մին նե րը:

8. Ած խա ծի նը սին թե զում են  

սպի տակ թզուկ նե րը

Հու լի սին «Nature Astronomy» հան դե սում հրա-
պա րակ վել է հե տա զո տութ յուն, ո րում աստ ղա-
գետ նե րը ներ կա յաց րել են ա պա ցույց ներ, որ մեր 
գա լակ տի կա յում Ա րե գա կի զանգ վա ծը շուրջ եր-
կու ան գամ գե րա զան ցող զանգ վա ծով աստ ղե րից 
գո յա ցած սպի տակ թզուկ ներն ած խած նի ա տոմ-
նե րի հիմ նա կան աղբ յուր ներն են: Տիե զեր քում 
տա րած վա ծութ յամբ ած խա ծի նը չոր րորդ տա-
րին է (ջրած նից, հե լիու մից և թթ ված նից հե տո) 
և  երկ րա յի նի նման կյանք ձևա վոր վե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ քի միա կան տար րե րից մեկն է: Ըստ 
ար դի պատ կե րա ցում նե րի` այն ամ բո ջութ յամբ 
գո յա ցել է աստ ղե րի է վոլ յու ցիա յի ըն թաց քում, 
սա կայն աստ ղա գետ նե րը դեռևս չու նեն միա հա-
մուռ կար ծիք, թե աստ ղի ո՞ր տե սակն է պա տաս-
խա նա տու դրա հա մար:

Տվ յալ աշ խա տութ յու նում Կե կա աստ ղա դի-
տա րա նի ( Հա վա յան կղզի ներ, ԱՄՆ) մաս նա գետ-
ներն օգ տա գոր ծել են Ծիր Կա թ նի աստ ղա յին հին 
ցրված կու տա կում նե րում ած խած նաթթ ված նա յին 
սպի տակ թզուկ նե րի դի տար կում նե րը: Հե տա զո-
տե լով կա պը աստ ղի սկզբնա կան զանգ վա ծի և  
է վոլ յու ցիա յի ըն թաց քում դրա նից ա ռա ջա ցած 
սպի տակ թզու կի զանգ վա ծի միջև` նրանք ե կել են 
եզ րա կա ցութ յան, որ Ա րե գա կի զանգ վածն ա վե-
լի քան եր կու ան գամ գե րա զան ցող սկզբնա կան 
զանգ վա ծով աստ ղե րը գա լակ տի կան հարս տաց-
նում են ած խած նով, իսկ ե թե աստ ղի զանգ վա ծը 
1,5 ան գամ է փոքր  ա րե գակ նա յին զանգ վա ծից, 
ա պա` ոչ:

Ս պի տակ թզուկ նե րը տաք (մինչև 100000 Կ) և 
շատ հոծ, Ա րե գա կի զանգ վա ծի 1,4 մա սը չգե րա-
զան ցող զանգ վա ծով աստ ղերն են, ո րոնք ա ռա ջա-
նում են Ար ևի զանգ վա ծից շուրջ 10 ան գամ ա վե լի 
մեծ զանգ վա ծով աստ ղե րի է վոլ յու ցիա յի վեր ջում: 
Այս պի սով, գա լակ տի կա յի աստ ղե րի 97 %-ը վե րած-

վում է սպի տակ թզուկ նե րի: Դ րան ցում ար դեն 
մա րել է ջեր մա մի ջու կա յին ռեակ ցիան, և դ րանք 
դան դաղ, մի լիո նա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում 
սառ չում են` աս տե ղա յին քա մու շնոր հիվ դուրս 
նե տե լով դե պի տիե զերք ի րենց նյու թը: Այդ աս-
տե ղա յին «մո խի րը» պա րու նա կում է ած խա ծին և  
ո րոշ այլ քի միա կան տար րեր:

9. Լուս նի վրա ա վե լի շատ ջուր 

կա, քան կար ծում էին

Հա մա ձայն «Nature Astronomy» հան դե սում 
հոկ տեմ բե րին հրա պա րակ ված եր կու հե տա զո-
տութ յուն նե րի` Լուս նի լու սա վոր կող մում ջուր 
կա, իսկ սա ռույ ցը կա րող է շատ ա վե լի տա րած-
ված լի նի, քան կար ծում էին նախ կի նում: Ա ռա ջին 
հայտ նա գոր ծութ յու նը կա տար վել է Լուս նի մա-
կեր ևույ թի հե ռա վար ե ղա նա կով ու սում նա սիր ման 
արդ յուն քում, որն ի րա կա նաց վել է Բոինգ-747 
ինք նա թի ռում տե ղադր ված SOFIA (NASA/DLR) 
աստ ղա դի տա րա նի են թա կար միր աստ ղա դի տա-
կի օգ նութ յամբ: Ինք նա թի ռը թռչում է 12–13 կմ 
բարձ րութ յու նում և տե սած րում Լուս նի մա-
կերևույ թը: Լուս նի լույ սի սպեկտ րում  հե տա զո-
տող նե րը հայտ նա բե րել են ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն ներ, ո րոնք բնո րոշ են միայն մո լե կու լա յին 
ջրի հա մար և չեն հան դի պում հիդ րոք սիլ (OH) 
պա րու նա կող միա ցութ յուն նե րում: Աշ խա տութ յան 
հե ղի նակ նե րը նշում են, որ Լուս նի վրա սա ռույց 
հայտ նա բե րած նա խորդ տիե զե րա կան ե րեք հե-
տա զո տութ յուն նե րը, ի տար բե րութ յուն ի րենց, 
չէին կա րող բա ցա ռել ջրած նաթթ ված նա յին այլ 
միա ցութ յուն ներ: Դի տար կում նե րը ցույց են տվել 
ջրի ա ռան ձին մո լե կուլ նե րի առ կա յութ յու նը Լուս-
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նի հա րա վա յին հատ վա ծում՝ Կ լա վիում խառ նա-
րա նի մո տա կայ քում` 0,1–0,4 գրամ ջուր ա պա րի 
1 կի լոգ րա մում: Ընդ ո րում, մո լե կուլ նե րը խիստ 
ա պա կենտ րո նաց ված են և չեն կա րող ա ռա ջաց-
նել հե ղուկ ջուր կամ սա ռույց:

Աստ ղա գենտ նե րի մի ու րիշ խումբ` կի րա ռե-
լով Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA) ու ղեծ րա-
յին զոն դի տվյալ նե րը և տե սա կան մո դել նե րը, 
պար զել է, որ Լուս նի վրա ջուր կա րող է լի նել 
ոչ միայն նախ կի նում հայտ նա բեր ված բևե ռա յին 
խառ նա րան նե րում, այլև մա կեր ևույ թի 1 սմ -ից 
մինչև 1 կմ չա փե րով ստվե րա ծածկ հատ ված-
նե րում, որ տեղ ան գամ ցե րեկ վա ժա մե րին ջեր-
մաս տի ճա նը չի գե րա զան ցում սա ռույ ցի հալ ման 
կե տը: Սա մե ծաց նում է Լուս նի մա կեր ևույ թի 
ընդ հա նուր մա կե րե սը, որ տեղ, հնա րա վոր է ջուր 
կա, մինչև մո տա վո րա պես 40000 քա ռա կու սի կի-
լո մետր և զ գա լիո րեն գե րա զան ցում է նա խորդ 
գնա հա տա կան նե րը: Ճիշտ է, հե տա զո տութ յու նը 
չի պնդում, որ սա ռույ ցը ներ կա է ա մե նուր:

Լուս նի ջրի հան դեպ հե տաքրք րութ յու նը ոչ 
միայն տե սա կան է, այլ նաև գործ նա կան: Ա պա-
գա յում նա խա տես վող լուս նա յին բնա կա վայ րե րի 
հա մար ջրի ա ռա քումն ա ռայժմ ար ժե հա զա րա վոր 
դո լար ներ՝ 1 կի լոգ րա մի հա մար: Իսկ ե թե Լուս  նի 
վրա առ կա է բա վա րար չա փով ջուր, ա պա ա պա-
գա հե տա զո տող նե րը կա րող են այն օգ տա գոր ծել:

Ն կա տենք, որ սույն թե մա յով ար տա սահ ման-
յան տե սութ յուն նե րը հիմ նա կա նում ան տե սում են 

1976 թվա կա նի խորհր դա յին « Լու սին-26» ա նօ դա-
չու ա ռա քե լութ յան արդ յունք նե րը, երբ Եր կիր էին 
բե րել լուս նա յին բնա հո ղի նմուշ ներ Ճգ նա ժամ նե-
րի ծո վից, ո րոնք պա րու նա կում էին ջուր` զանգ-
վա ծի շուրջ 0,1 % քա նա կութ յամբ: Այդ տվյալ նե րը 
հրա պա րակ վել են 1978 թվա կա նին «Геохимия» 
հան դե սում:

10. Տիե զեր քի ըն դար ձա կումն  

ա նի զոտ րոպ է

Ապ րի լին «Astronomy & Astrophysics» հան-
դե սում աստ ղա գետ նե րը հրա պա րակ վել են 
հե տա զո տութ յուն, ըստ ո րի տիե զեր քը բո լոր 
ուղ ղութ յուն նե րով միև նույն ա րա գութ յամբ չի ըն-
դար ձակ վում, ինչ պես կար ծում էին նախ կի նում: 
Սա հա կա սում է ի զոտ րոպ1 տիե զեր քի տիե զե րա-
գի տա կան ստան դարտ մո դե լին: Կան նաև ո րոշ 
այլ տվյալ ներ հօ գուտ ա նի զոտ րո պութ յան, բայց 
վերջ նա կան եզ րա կա ցութ յունն ա ռա ջի կա յի հարց 
է: Ե թե պարզ վի, որ տիե զերքն ա նի զոտ րոպ է 
թե կուզ վեր ջին մի քա նի  մի լիարդ տա րի նե րի 
կտրված քով, ա պա դա կհան գեց նի ոչ միայն տիե-
զե րա գի տա կան մո դե լի, այլ նաև ու սում նա սի րող 
օբ յեկտ նե րի մի շարք բնու թագ րե րի վե րա նայ ման: 
Այս պես, մինչև տիե զեր քի շատ հե ռու օբ յեկտ ներ 
հե ռա վո րութ յուն նե րը աստ ղա գետ նե րը գնա հա-
տում են` կի րա ռե լով տիե զե րա գի տա կան տար-
բեր չա փա նիշ ներ պա րու նա կող հա վա սա րում ներ: 
Հա մար վում է, որ այդ չա փա նիշ ներն ա մե նուր 
միա տե սակ են: Ա նի զոտ րոպ տիե զեր քը կստի պի 
վե րա նա յել ստաց ված արդ յունք նեը:

Նոր հե տա զո տութ յու նը հիմն ված է XMM-
Newton (ESA), Chandra (NASA) և ROSAT (DLR, Գեր-
մա նիա) տիե զե րա կան ռենտ գե նա յին աստ ղա դի-
տա րան նե րի տվյալ նե րի վրա: Աստ ղա գետ նե րը 
հա մե մա տել են գա լակ տի կա նե րի 800-ից ա վե-
լի կու տա կում ներ ճեղ քող-անց նող չա փա զանց 
տաք գա զի ջեր մաս տի ճա նը և  այդ կու տա կում նե-
րի պայ ծա ռութ յան աս տի ճա նը երկն քում: Ի զոտ-
րո պութ յան դեպ քում դրանց հատ կութ յուն նե րը 
1 Իզոտրոպություն` մարմնի կամ տարածության ֆիզիկա-

կան հատկությունների միատեսակություն բոլոր ուղղու-
թյուններով:
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Ի ԴԵՊ

պետք է միա տե սակ լի նեին ողջ երկն քում` միև-
նույն ջեր մաս տի ճա նով և միև նույն հե ռա վո րութ-
յամբ կու տա կում նե րը պետք է չլի նեին նույն չափ 
պայ ծառ: Սա կայն ի րա կա նում առ կա են զգա լի 

տար բե րութ յուն ներ, ո րոնք  հաս նում են մինչև  
30 %-ի: Ընդ ո րում պարզ վել է, որ այդ տար-
բե րութ յուն նե րը պա տա հա կան չեն, այլ հստակ 
կա խում ու նեն ուղ ղութ յու նից:

Նախ քան տիե զե րա գի տա կան ըն դուն ված 
մո դե լին մար տահ րա վեր նե տե լը աշ խա տութ յան 
հե ղի նակ ներն ու սում նա սի րել են նաև դիտ վող 
տար բե րութ յուն նե րի հնա րա վոր այլ բա ցատ-
րութ յուն ներ: Օ րի նակ` գա զի կամ փո շու դեռևս 
չհայտ նա բեր ված ամ պե րի առ կա յութ յուն, ո րոնց 
պատ ճա ռով ո րո շա կի հատ ված նե րում կու տա-
կում ներն ու նեն ա վե լի խամ րած տեսք: Սա կայն 
գո յութ յուն ու նե ցող տվյալ նե րը չեն հաս տա տում 
այդ սցե նար նեը:

325 տա րեց ա մե րի կու հի նե-
րի օ րի նա կով ա պա ցուց վել է, 
որ օ տար լե զու նե րի ի մա ցութ-
յու նը պաշտ պա նում է Ալց հայ-
մե րի հի վան դութ յու նից, և լավ 
է ի մա նալ մի քա նի օ տար լե զու:

«Наука и жизнь», 2021, N 1.

Պան րի տա րե կան ար տադ-
րութ յունն աշ խար հում 22 մլն 
տոն նա է: Ս պառ ման տե սա կե-
տից ա ռա ջին տե ղում ֆրան սիա-
ցի ներն են` տա րե կան 27-ա կան 
կգ, Ռու սաս տա նում այդ ցու ցա-
նի շը մո տա վո րա պես 5,5 կգ  է:

Ա մե րի կա ցի աստ ղա գետ նե րի 
վեր ջին մո տա վոր հաշ վարկ նե-
րով, բա նա կան կյանք կա րող է 
գո յութ յուն ու նե նալ մեզ հայտ նի 
մո լո րա կա յին հա մա կար գե րից 
1004-ում: Իսկ ընդ հա նուր առ-
մամբ 1995 թվա կա նից գրանց-
վել է 4292 էկ զո մո լո րակ, ո րոնք 
պտտվում են 3185 աստ ղե րի 
շուրջ:

Մինչև հի մա կար ծում էին, 
որ ժա մա նա կա կից ձկնե րի 
ա մե նա խո շոր տե սա կի` կե-
տա յին շնաձ կան կյան քի տևո-
ղութ յու նը 7 տա րի է: Սա կայն 

շնաձկ նե րի ող նե րի ած խած նի 
ի զո տոպ նե րի մի ջո ցով կյան-
քի տևո ղութ յու նը ո րո շե լու 
նոր ե ղա նա կը ցույց է տվել, 
որ եր կու ա ռանձն յակ ներ 35 
և 50 տա րե կան են:
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ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ-
գա յին ա կա դե միա յի մո լե կու-
լա յին կեն սա բա նութ յան ինս-
տի տու տում ի րա կա նաց վել է 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի և 
Բալ կան նե րի հնա գույն և ժա-
մա նա կա կից բնակիչների ԴՆԹ 
նմուշ նե րի ամ բող ջա կան գե-
նոմ նե րի հա մե մա տա կան վեր-
լու ծութ յուն: Այն ցույց է տվել, 
որ հա յե րը տար բեր վում են 
Բալ կան նե րի հնա գույն և ժա-
մա նա կա կից բնակ չութ յու նից՝ 
հեր քե լով հայ ժո ղովր դի ծագ-
ման վե րա բեր յալ պատ մա գի-
տութ յան մեջ գե րակշ ռող տե-
սութ յուն նե րից մե կը հա մար վող 
«բալ կան յան վար կա ծը»։ Հե-
տա զո տութ յուն ներն ուղղ ված 
են Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
բնակ չութ յան գե նե տի կա կան 
շա րու նա կա կա նութ յան վե րա-
կանգն մա նը, հայ կա կան գե-
նո ֆոն դի քար տե զագր մա նը և  
ի րա կա նաց վել են Քեմբ րի ջի, 
Կո պեն հա գե նի, Տար տո ւի հա-
մալ սա րան նե րի, ինչ պես նաև 
Ռու սաս տա նի գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յամբ:

Գի տա կան աշ խա տանք նե րի 
ղե կա վար, ՀՀ ԳԱԱ մո լե կու լա յին 
կեն սա բա նութ յան ինս տի տու տի 

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԵՆՈՖՈՆԴՆ ՈՒՆԻ ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 

6000 ՏԱՐՎԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑ

Է վոլ յու ցիոն գե նո մի կա յի լա բո-
րա տո րիա յի վա րիչ, պրո ֆե սոր 
Լ ևոն Ե պիս կո պոս յա նը նշեց. 
« Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում 
հա յե րի նախ նի նե րի բնի կութ յան 
կամ եկ վո րութ յան հար ցը վա-
ղուց ի վեր բուռն բա նա վե ճե րի 
ա ռար կա է հնա գետ նե րի, մար-
դա բան նե րի, պատ մա բան նե րի 
և լեզ վա բան նե րի հան րութ յու-
նում։ Ա կա դե միա կան գրա կա-
նութ յան մեջ շրջա նառ վող՝ հայ 
ժո ղովր դի ոչ բնիկ ծագ ման վե-
րա բեր յալ վար կած նե րի թվում 
գե րակշ ռում է այս պես կոչ ված 
«բալ կան յան տե սութ յու նը», ո րը 

հիմն ված է հին հույն պատ միչ 
Հե րո դո տո սի (մ.թ.ա. 440 թ.) 
հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե-
րի վրա։ Պատ մա գի րը հա յե-
րին հա մա րում էր փռյու գիա ցի 
գա ղու թա րար ներ ի րենց լեզ վի 
և զին վո րա կան հան դերձ նե րի 
պատ ճա ռով, ո րը նրանք կրում 
էին պար սից ար քա Ք սերք սե սի 
բա նա կում»։  

Լեզ վա կան, պատ մա կան 
և հ նա գի տա կան   հա մո զիչ 
ա պա ցույց նե րի բա ցա կա յութ-
յան պա րա գա յում հա յե րի բալ-
կան յան ծագ ման վար կածն 
անհ րա ժեշտ է ստու գել ա վե լի 
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զգա յուն և  օբ յեկ տիվ գոր ծի քա-
կազ մի կի րառ մամբ, ինչ պի սին 
է ժա մա նա կա կից գե նե տի կան։ 
«Այդ տե սանկ յու նից Հե րո դո տո-
սի «տար բե րա կը» հնա րա վոր 
է միայն բալ կան յան գե նե տի-
կա կան սուբստ րա տի ո րո շա-
կի ազ դակ նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում Բալ կան նե րից մինչև 
Հայ կա կան լեռ նաշ խարհ ըն կած 
տա րա ծաշր ջա նի ինչ պես հնա-
գի տա կան նյու թում, այն պես էլ 
ժա մա նա կա կից բնակ չութ յան, 
այդ թվում՝ հա յե րի գե նո ֆոն-
դում», - ա սաց պրո ֆե սոր Լ ևոն 
Ե պիս կո պոս յա նը:

Անց յա լի ժո ղովր դագ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի մա սին գե նե-
տի կա կան ա ռու մով «գրա վոր» 
ա պա ցույց ներ ստա նա լու հա-
մար հե տա զոտ վել են վե րոնշ-
յալ աշ խար հագ րա կան տա-
րած քից ստաց ված հնա գույն 
ԴՆԹ-ի նմուշ ներ, ո րոնք պատ-
կա նում են ժա մա նա կագ րո րեն 
հա ջոր դա կան դա րաշր ջան նե-
րին (նեո լի թից1 մինչև ան տիկ)՝ 
հա մե մա տե լով դրանք հա մա-
պա տաս խան տա րա ծաշր ջա-
1  Նեոլիթ` նոր քարե դար

նի ժա մա նա կա կից բնակ չութ-
յան գե նե տի կա կան նյու թի 
հետ։ Ամ բող ջա կան գե նո մա յին 
վեր լու ծութ յան արդ յուն քում 
պարզ վել է, որ հայ կա կան գե-
նո ֆոնդն ու նի ա վե լի քան 6000 
տար վա շա րու նա կա կան գե նե-
տի կա կան պատ մութ յուն։ Այս 
պատ կերն էա կա նո րեն տար-
բեր վում է հա րա վարևմտ յան 
Ա սիա յի այլ պո պուլ յա ցիա նե-
րի ժո ղովր դագ րա կան պատ-
մութ յու նից, ո րոնք են թարկ վել 
են ար տա քին գե նե տի կա կան 
զգա լի ազ դե ցութ յուն նե րի։ « Մի 
քա նի հա զա րամ յակ նե րի ըն-
թաց քում գե նո ֆոն դի կա յու-
նութ յան բարձր մա կար դա կով 
հա յերն ա ռանձ նա նում են նույ-
նիսկ Սար դի նիա յի բնակ չութ-
յու նից, ո րը եր կար ժա մա նակ 
հա մար վում էր դա սա կան գե նե-
տի կա կան ի զոլ յատ2 նեո լի թից 
ընդ հուպ մինչև բրոն զի դա րի 
վեր ջը, այն դեպ քում, երբ գրե թե 
ողջ մայր ցա մա քա յին Եվ րո պան 
են թարկ վել է օ տա րերկ րա ցի-
նե րի բազ մա թիվ ներ խու ժում-
նե րի, ո րոնց գե նե տի կա կան 
2  Իզոլյատ` մեկուսացված օբյեկտ

ազ դակ նե րը պահ պան վել են 
մինչ օրս: Հայ կա կան լեռ նաշ-
խար հում հա յե րի բնիկ ծա գումն 
ա պա ցու ցող տե ղե կութ յուն ներն 
ար ժե քա վոր աղբ յուր են հա յա-
գետ նե րի հա մար, ո րոնք զբաղ-
վում են հա յե րի էթ նո գե նե զի, 
հայ կա կան մշա կույ թի և լեզ վի 
ծագ ման ու զար գաց ման հար-
ցե րով», - ընդգ ծեց պրո ֆե սոր 
Լ ևոն Ե պիս կո պոս յա նը:

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա-
կա նաց վում են հայ կա կան գե-
նո ֆոն դի ու սում նա սիր մանն 
ուղղ ված մի շարք պե տա կան 
ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում, 
ո րոնք հո վա նա վո րում է ՀՀ 
գի տութ յան կո մի տեն։ Աշ խա-
տանք ներն ի րա կա նաց վել են 
ա ռա վե լա պես ե րի տա սարդ 
գիտ նա կան նե րի ջան քե րով։ 

Արդ յունք նե րը տպագրվել 
են «Current Biology», «Human 
Genetics», «Human Biology», «Mo-
le  cular Genetics and Geno mics» 
ամ սագ րե րում:

22.12.2021թ.
ՀՀ ԳԱԱ տե ղե կատ վա կան-վեր-

լու ծա կան ծա ռա յութ յուն
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ԱՐՄԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ գի տութ յան 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ, ԳՊՀ պատ-
վա վոր պրո ֆե սոր

ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու, դո ցենտ, Մոսկ վա յի մար զա-
յին « Պե տա կան սո ցիալ-հու մա նի-
տար Հա մալ սա րան» բարձ րա գույն 
կրթութ յան պե տա կան կրթա կան 
հաս տա տութ յան բժշկակեն սա բա-
նա կան դիս ցիպ լին նե րի ամ բիո նի 
վա րիչ

ՄԱՐԻՆԵ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
դա սա խոս

Մա ս  ն ա  գ ե տ  ն ե  ր ի 
գնա  հա  տո ւմ  նե -
րով, XXI դա րը կլի-

նի է կո լո գիա յի և գե նե տի կա յի 
բուռն զար գաց ման ժա մա նա-
կաշր ջան։ Դա պայ մա նա վոր-
ված է նրա նով, որ ֆի զի կա յի, 
քի միա յի, մա թե մա տի կա յի և  այլ 
գի տութ յուն նե րի նվա ճում նե-

րի հի ման վրա ստեղծ ված գի-
տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա-
ցը «մարդ-շրջա կա մի ջա վայր» 
հա մա կար գում ձևա վո րել է 
բարդ փոխ հա րա բե րութ յուններ, 
ո րոնց մեջ հայտն վել է մարդ-
կութ յու նը։ Ն ման փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րի մեջ ներ դաշ-
նա կութ յան կա րե լի է հաս նել 

ոչ միայն է կո լո գիա կան քա-
ղա քակր թութ յան ձևա վորման 
ճա  նա պար հով, այլև հաշ վի 
առ նե լով սո ցիո լո գիա կան օ րի-
նա չա փութ յուն նե րը և մար դու 
կեն սա բա նութ յու նը: Մար դը 
կա  րող է գե նե տի կո րեն հար-
մար վել մի ջա վայ րի փո փոխ-
ված պայ ման նե րին, սա կայն 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԱՐԴՈՒ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
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այդ հար մա րո ղա կա նութ-
յունն ան սահ ման չէ և կա րող 
է դրսևոր վել միայն ո րո շա կի 
նոր մա յի սահ ման նե րում, քա նի 
որ ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում 
մի ջա վայ րի պայ ման նե րի փո-
փո խութ յուն նե րը կա տար վում 
են այն պի սի տեմ պե րով, ո րոնք 
ան հա մա տե ղե լի են մար դու՝ 
գե նե տի կո րեն ծրագ րա վոր ված 
հար մա րո ղա կա նութ յան փո-
փոխ ման հնա րա վո րութ յուն նե-
րի հետ: Հար մա րո ղա կա նութ-
յու նը սեր տո րեն առնչ վում է 
պո պուլ յա ցիա յի1 գե նո ֆոն դին 
բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րի հետ: Գե նո ֆոն դը գե նե րի 
ամ բող ջութ յունն է, ո րով օժտ-
ված են տվյալ պո պուլ յա ցիա յի 
կամ տե սա կի բո լոր ան դամ նե-
րը։ Օր գա նիզմ նե րի գե նո ֆոն դի 
1  Պոպուլյացիա` երկար ժամանակ 

որոշակի տարածք զբաղեցնող և 
ինքնավերարտադրվող միևնույն 
տե սակի առանձնյակների ամբող-
ջություն

վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում-
նե րը սկսե ցին ձևա վոր վել և 
զար գա նալ այն բա նից հե տո, 
երբ 1953 թ. Դ. Ո ւոտ սո նը և Ֆ. 
Կ րի կը բա ցա հայ տե ցին դե զօք-
սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ԴՆԹ) 
կա ռուց ված քը։ Ցույց տրվեց, 
որ մի քա նի մի լիոն մո լա յին 
զանգ վա ծով ԴՆԹ-ի երկ պա-
րույր շղթա յի կա ռուց ված քա-
յին տար րե րը չորս նուկ լեո-
տիդ ներն են, ո րոնք կազմ ված 
են ա զոտ պա րու նա կող հիմ-
քից, դե զօք սի ռի բո զա շա քա-
րից և ֆոս ֆո րա կան թթվի 
մնա ցոր դից։ ԴՆԹ-ի շղթա յի 
ո րո շա կի հատ վա ծա մա սեր, 
դրանք պա րու նա կում են 1–3 
հա զար զույգ նուկ լեո տիդ-
ներ, կոչ վում են գե ներ. ո րոնք 
և պա րու նա կում են այն ժա-
ռան գա կան տե ղեկատ վութ-
յունը, ո րի հա մա ձայն բջջի ցի-
տոպ լազ մա յում սին թեզ վում 
է որևէ սպի տա կու ցի ա ռաջ-

նա յին կա ռուց ված քը կամ 
ա մի նաթ թու նե րից կազմ ված 
պո լի պեպ տի դա յին շղթան։ 
Մար դու ԴՆԹ-ի շղթան կա-
րող է կազմ ված լի նել մինչև 
3,3 մլրդ զույգ նուկ լեո տիդ-
նե րից։ Ե թե նուկ լեո տիդ նե րից 
կազմ ված նման կա ռուց ված քը 
տպագր վեր, ա պա այն կկազ-
մեր 1000 է ջա նոց եր կու հար-
յուր հա տոր: Զար մա նա լի է, թե 
նման տե ղե կատ վութ յուն պա-
րու նա կող կա ռուց ված քը ինչ-
պես կա րող էր տե ղա վոր վել 
յու րա քանչ յուր բջջի կո րի զի 
մեջ և  այն էլ՝ նուկ լեո տիդ նե-
րի կրկնա կի հա վա քա կազ մով 
(ո րոն ցից մե կը ստաց վում է 
մայ րա կան, իսկ մյու սը՝ հայ-
րա կան օր գա նիզ մից)։ Կո-
րի զա յին կա ռուց վածք նե րը, 
ո րոնք ի րենց մեջ կա նո նա-
վոր ու խստո րեն սահ ման ված 
կար գով կրում են պա րուր-
ված ԴՆԹ-ի շղթան, քրո մո-
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սոմ ներն են: Միայն 1956 թ. 
հա ջող վեց ո րո շել մար դու 
բջջա կո րի զում քրո մո սոմ նե րի 
քա նա կը (46)։ XX դա րի վեր-
ջին ար դեն տար բեր երկր նե-
րի գե նե տի կոս նե րի ջան քե րով 
հնա րա վոր դար ձավ վեր ծա-
նել մար դու գե նե տի կա կան 
ամ բողջ քար տե զը` ո րո շե լով 
յու րա քանչ յուր գե նի տե ղը 
քրո մո սո մում: Մո տա վոր գնա-
հա տում նե րով, մար դու գե նե-
րի քա նա կը հաս նում է 50–100 
հա զա րի։ Դ րանց 1/3-ը հա-
մար վում է բազ մաձև (պո լի-
մորֆ) գե ներ, դրանք գո յութ-
յուն ու նեն եր կու կամ ա վե լի 
տար բե րակ նե րով՝ ա լել նե րով, 
իսկ 2/3-ը` միաձև (մո նո մորֆ) 
գե ներ, դրանք ներ կա յաց ված 
են մեկ տար բե րա կով։

Բեր ված տվյալ նե րի հի-
ման վրա ներ կա յում գե նո-
ֆոն դը բնու թագր վում է որ պես 
ԴՆԹ-ի մո լե կու լում կո դա վոր-

ված պո պուլ յա ցիա յի գե նե-
տի կա կան հի շո ղութ յուն, ո րը 
սերն դե սե րունդ փո խանց վում է 
բնակ չութ յան բնա կան վե րար-
տադր ման պրո ցե սում։ Որ պես 
գե նո ֆոն դի կա ռուց ված քի միա-
վոր ըն դուն վում է պո պուլ յա-
ցիան, իսկ ժա մա նա կի միա վոր՝ 
սե րուն դը։ Յու րա քանչ յուր պո-
պուլ յա ցիա յի գե նո ֆոն դը բնու-
թագր վում է ո րո շա կի ո րա կա-
կան բազ մա զա նութ յամբ, որն 
ան մի ջա կա նո րեն կախ ված է 
ա ռան ձին գե նե րի ա լել նե րի հա-
վա քա ծո ւից և դ րանց դրսևոր-
ման հա րա բե րա կան հա ճա խա-
կա նութ յու նից։ Պո պուլ յա ցիա յի 
գե նե տի կա կան բազ մա զա նութ-
յու նը ձևա վոր վում է հիմ նա կա-
նում բազ մաձև գե նե րի հաշ-
վին: Ե թե ըն դու նենք, որ նման 
գե նե րի թի վը 25 հա զար է և 
դ րան ցից յու րա քանչ յուրն ու նի 
եր կու ա լել, ա պա հնա րա վոր 
գե նո տի պե րը կկազ մեն մի թիվ, 

ո րը հա վա սար է 2-ի 25000 աս-
տի ճա նին: Աստ ղա բաշ խա կան 
այդ մե ծութ յունն ընդգ ծում է 
ա ռանձն յակ նե րի գե նե տի կա կան 
բազ մա զա նութ յան հնա րա վո-
րութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող են 
ամ բող ջութ յամբ ի րա կա նաց վել 
միայն խո շոր պո պուլ յա ցիա նե-
րի գե նո ֆոն դի մեջ: Բա նա կան 
մար դու տե սա կի գե նո ֆոն-
դը բարդ ձևով կազ մա վոր ված 
ստո րա կար գա յին (հիե րար-
խիա կան) հա մա կարգ է, ո րի 
ա մե նա ցածր աս տի ճա նը պո-
պուլ յա ցիա ներն են (ա ռան ձին 
գյու ղե րի, քա ղաք նե րի ազ գաբ-
նակ չութ յու նը), մի ջին աս տի ճա-
նում էթ նոս նե րը և ռաս սա ներն 
են, իսկ վե րին աս տի ճա նում՝ 
ամ բողջ մարդ կութ յու նը:

Գե նո ֆոն դի մեջ մտնում են 
ոչ միայն «դրա կան», այլև «բա-
ցա սա կան» գե նե րի տար բե րակ-
ներ: Գե նե րի ա ռա ջին տար բե-
րա կը ձևա վո րում է նոր մալ 
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գե նե տի կա կան փո փո խա կա-
նութ յուն (օ րի նակ՝ աչ քե րի գույ-
նի, ար յան խմբե րի, մտա վոր 
ըն դու նա կութ յուն նե րի դրա-
կան փո փո խութ յուն նե րը), իսկ 
երկ րոր դը, ո րին ան վա նում են 
նաև պո պուլ յա ցիա յի գե նե տի-
կա կան բեռ, կա րող է ա ռա ջաց-
նել, օ րի նակ, չկան խա տես ված 
ամ լութ յուն, բնա ծին ա րատ ներ, 
ժա ռան գա կան կամ ժա ռան գա-
կան հակ վա ծութ յամբ օժտ ված 
հի վան դութ յուն ներ: Տար բեր 
տվյալ նե րով, ե րե խա նե րի և 
չա փա հաս նե րի գե նե տի կա կան 
բե ռը կազ մում է 4–10 %. դրա  
զգա  լի մա սը մա հա նում է վաղ 
ման կա կան հա սա կում, իսկ 
մյուս նե րի մոտ հա սուն շրջա-
նում դրսևոր վում են այն պի սի 
ա րատ ներ, ինչ պի սիք են սիր-
տա նո թա յին, հո գե կան հի վան-
դութ յուն նե րը, ստա մոք սի խո ցը 
և  այլն։ Ն կա տի ու նե նա լով նաև 
այդ ախ տա բա նութ յուն նե րը, 
բնակ չութ յան գե նե տի կա կան 
բե ռի գու մա րա յին ծա վա լը զար-

գա ցած երկր նե րում կա րող է 
հաս նել մինչև 67 %-ի:

Հաշ վի առ նե լով ա ռողջ 
սերն դի պահ պա նութ յան ան-
հրա ժեշ տութ յան նաև սո ցիա լա-
կան կող մը՝ կա րե լի է տալ դրա 
եր րորդ բնու թա գի րը։ Պո պուլ-
յա ցիա յի գե նո ֆոն դը բնա կան 
կար ևո րա գույն պա շար է, ո րի 
վրա հիմն վում է հա սա րա կութ-
յան աշ խա տան քա յին, մտա վոր 
և մ շա կու թա յին նե րու ժը, ինչ-
պես նաև դրա ան դամ նե րի 
ա ռող ջութ յու նը։ Այս բնու թա-
գրու մից հետ ևում է, որ մար դու 
ա ռող ջութ յան և ժա ռան գա կա-
նութ յան պահ պա նութ յու նը գե-
նե տի կա կան անվ տան գութ յան 
ա ռար կա է, ո րը են թադ րում 
է գե նո ֆոն դի պաշտ պան վա-
ծութ յուն սո ցիա լա կան և  է կո-
լո գիա կան գոր ծոն նե րի ան բա-
րեն պաստ ներ գոր ծութ յու նից։ 
Այս ա մե նի հի ման վրա, որ պես 
պո պուլ յա ցիա յի գե նե տի կա կան 
պրո ցե սի բնա կա նոն զար գաց-
ման չա փա նիշ, ըն դուն վում է 

սե րունդ նե րում կա յուն վե րար-
տադր ման հնա րա վո րութ յու նը 
և գե նե տի կա կան բազ մա զա-
նութ յան ո րա կա կան մա կար-
դա կի պահ պա նու մը՝ գե նե տի-
կա կան բե ռի կա յուն ծա վա լի 
պայ ման նե րում։

Ցա վոք, պետք է փաս տել, որ, 
ինչ պես շատ երկր նե րում, այն-
պես էլ Հա յաս տա նում, վեր ջին 
տաս նամ յակ նե րում գե նո ֆոն դի 
պահ պա նութ յու նը չի հա մա պա-
տաս խա նում բեր ված չա փա նիշ-
նե րին: Դ րա հետ ևան քով մեր 
երկ րում մա հա ցութ յու նը գե-
րա զան ցում է ծնե լիութ յու նը։ 
Դա, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան 
այլ գոր ծոն ներ, հան գեց նում են 
ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա-
կի կրճատ ման, ո րը մեզ, որ պես 
փոք րա թիվ ազ գաբ նակ չութ յուն 
ու նե ցող երկ րի, չի կա րող լուրջ 
մտա հո գութ յան տե ղիք չտալ:

Գե նո ֆոն դի կա յու նութ յան 
պահ պա նութ յան մեջ չա փա-
զանց կար ևոր է մու տա ցիա նե-
րի գոր ծո նը։ Մու տա ցիա նե րը 
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գե նե տի կա կան նյու թի՝ ԴՆԹ-ի 
քա նա կի կամ կա ռուց ված քի մեջ 
դրսևոր վող ժա ռանգ վող թռիչ-
քաձև փո փո խութ յուն ներն են։ 
Սա կայն գե նե տի կա կան փո-
փո խա կա նութ յան հե տա գա ա ճը 
նոր մու տա ցիա նե րի հաշ վին, 
որ պես կա նոն, հան գեց նում 
է ոչ բա րեն պաստ հետ ևանք-
նե րի: Այդ պատ ճա ռով գե նա-
թու նա վոր նյու թե րով շրջա կա 
մի ջա վայ րի աղ տո տու մը մեծ 
սպառ նա լիք է ստեղ ծում ա մե-
նայն կեն դա նիի գե նե տի կա կան 
անվ տան գութ յան հա մար։ 

Կեն սա բա նա կան հետ ևանք-
նե րի ի մաս տով գո յութ յուն ու-
նեն սո մա տիկ և գա մե տա յին 
մու տա ցիա ներ։ Սո մա տիկ մու-
տա ցիա նե րը կա տար վում են 
մարմ նա կան բջիջ նե րում և 
դրս ևոր վում են այն մարդ կանց 

մոտ, ով քեր ան մի ջա կա նո րեն 
են թարկ վում են գե նա թու նա-
վոր նյու թե րի ներ գոր ծութ յա նը։ 
Այդ դեպ քում ու ռուց քած նութ-
յան (օն կո գե նեզ) ակ տի վաց ման 
հետ ևան քով ա ճում է ու ռուց քա-
բա նա կան հի վան դութ յուն նե րի 
ռիս կը, իջ նում է օր գա նիզ մի 
ի մու նա յին պաշտ պան վա ծութ-
յու նը, կրճատ վում է կյան քի 
տևո ղութ յու նը։ Գա մե տա յին 
մու  տա ցիա նե րը ծա գում են սե-
ռա կան բջիջ նե րում, ո րոնք այ-
նու հետև դրսևոր վում են սերն-
դում և մեծ վտանգ ստեղ ծում 
ա պա գա սե րունդ նե րի ա ռող-
ջութ յան հա մար` մե ծաց նե լով 
պո պուլ յա ցիա յի գե նե տի կա կան 
բե ռը։ Գե նա թու նա վոր ներ գոր-
ծութ յուն նե րը հատ կա պես կոր-
ծա նա րար են նե րար գան դա յին 
զար գաց ման շրջա նում և հան-

գեց նում են պտղի բնա ծին այ-
լան դա կութ յուն նե րի ձևա վոր-
ման։

Ըստ գե նե տի կա կան նյու թի 
վնաս վածք նե րի՝ մու տա ցիա նե-
րը լի նում են գե նո մա յին (վե րա-
բեր վում են քրո մո սոմ նե րի թվի 
փո փո խութ յուն նե րին), քրո մո սո-
մա յին (վե րա բեր վում են քրո մո-
սոմ նե րի կա ռուց ված քի փո փո-
խութ յուն նե րին) և գե նա յին կամ 
կե տա յին (շո շա փում են ԴՆԹ-ի 
կա ռուց ված քի մեկ կամ մի քա-
նի նուկ լեո տիդ): Գե նո մա յին և 
ք րո մո սո մա յին գրե թե բո լոր մու-
տա ցիա ներն ան հա մա տե ղե լի են 
կյան քի հետ, քա նի որ դրանց 
կրող նե րը մա հա նում են օն տո-
գե նե զի2 սաղմ նա յին կամ վաղ 
ման կա կան շրջա նում, հան գեց-
2 Օնտոգենեզ` օրգանիզմի անհատա-

կան զարգացումը գոյության սկզբից 
մինչև վերջ
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նում են մոր ֆո ֆի զիո լո գիա կան 
ու մտա վոր ձևա խե ղում նե րի։ 
Ն ման տի պի ախ տա բա նութ յուն 
է Դաու նի հա մախ տա նի շը, ո րի 
հա ճա խա կա նութ յու նը շուրջ 0,14 
% է (700 նո րած նից մե կը)։ Չ նա-
յած գե նա յին մու տա ցիա ներն 
այս կամ այն չա փով ի ջեց նում 
են ա ռանձն յակ նե րի հար մա րո-
ղա կա նութ յան ըն դու նա կութ յու-
նը, սա կայն դրանց ո րոշ մա սը 
(օժտ ված, օ րի նակ, վեց մատ նա-
նիութ յամբ, լուս նա մաշ կութ յամբ) 
կա րող է ապ րել նոր մալ կյան-
քով և սե րունդ ու նե նալ: Այժմ 
գե նա յին մու տա ցիա նե րի հետ 
կապ ված ժա ռան գա կան հի-
վան դութ յուն նե րը լայն տա րա-
ծում են գտել։ Հայտ նի են շուրջ 
6 հա զար նման հի վան դութ յուն-
ներ, ո րոնք գու մա րա յին հա ճա-
խա կա նութ յամբ պո պուլ յա ցիա յի 
մեջ կազ մում են 1 %:

Մու տա ցիա նե րը մար դու 
սե  ռա  կան բջիջ նե րում տե ղի 
են ու նե նում ինք նա բե րա բար, 
մոտ 10-5–10-6 հա ճա խա կա նութ-
յամբ: Դա նշա նա կում է, որ 100 
հա զար սպեր մա տո զոիդ նե րից 
մե կը որ ևէ գե նի մեջ կրում է 
մու տա ցիա: Սա կայն մար դու 
գե նո մում գե նե րի թվի հաշ-
վար կով գրե թե յու րա քանչ յուր 
սե ռա կան բջիջ պա րու նա կում 
է մու տանտ գեն։ Գե նո մա յին և 
ք րո մո սո մա յին մու տա ցիա նե-
րի քա նա կն ա ճում է ծնող նե-
րի տա րի քին զու գըն թաց: Սա է 
պատ ճա ռը, որ Դաու նի հա մախ-
տա նի շով ծնվող ե րե խա նե րի 
հա վա նա կա նութ յու նը մեծ է 35 
և  ա վե լի տա րիք ու նե ցող կա-
նանց մոտ:

Բ նութ յան մեջ մու տա ցիոն 
գոր ծոն ներ մշտա պես գո յութ-
յուն ու նե ցել են: Սա կայն բո լո-

րո վին այլ ի րա վի ճակ ստեղծ-
վեց, երբ շրջա կա մի ջա վայ րում 
հայտն վե ցին նոր մու տա գեն ներ, 
ո րոնք աս տի ճա նա բար սկսե ցին 
բարձ րաց նել մու տա ցիա նե րի 
հա ճա խա կա նութ յու նը: Ըստ 
ի րենց բնույ թի՝ մու տա գեն նե-
րը բա ժան վում են ե րեք խմբի՝ 
ֆի զի կա կան (իո նաց նող ճա ռա-
գայ թում, գեր մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայ թում, է լեկտ րա մագ նի-
սա կան դաշ տեր, բարձր և ցածր 
ջեր մաս տի ճան ներ), քի միա կան 
(ալ կի լաց ված միա ցութ յուն ներ, 
գե րօք սիդ ներ, ծանր մե տաղ-
ներ, քլո րաց ված ած խաջ րա ծին-
ներ, բազ մա ցիկ լա յին ա րո մա-
տիկ ած խաջ րա ծին ներ և  այլն), 
կեն սա բա նա կան (վի րուս ներ և 
հա կա վի րու սա յին պատ վաս -
տան յու թեր, օ տար ԴՆԹ և ՌՆԹ, 
ներ մա կա բույծ նե րի ար տադ րած 
թույ ներ)։ Պետք է ընդգ ծել, 
որ քի միա կան մու-
տա գեն նե րի մեծ 
մա սը միա ժա մա-
նակ ու ռուց քա ծին 
է, իսկ մի քա նի սը՝ 
նաև հրե շա ծին (տե-
րա տո գեն)։

Բեր ված մու տա-
գեն նե րի մի մասն 
անտ րո պո գեն ծա գում 
չու նի և կեն սո լոր-
տի բնա կան տարր 
է։ Անտ րո պո գեն 
մու տա գեն նե րը 
բնութ յան մեջ եր-
ևան ե կան 

այն շրջա նից, երբ մարդն սկսեց 
օգտ վել կրա կից: Քի միա կան 
մու տա գե նե զը բա ցա հայտ վեց 
անց յալ դա րի սկզբին` Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տի տա րի նե րին, 
երբ ա ռա ջին ան գամ իպ րիտն 
օգ տա գործ վեց որ պես մար տա-
կան թու նա վոր նյութ։ Ներ կա-
յում սին թեզ վել են մոտ 20 մլն 
քի միա կան միա ցութ յուն ներ, 
ո րոնց մեջ մեծ թիվ են կազ մում 
նաև մու տա գեն նե րը։ Հս կա յա-
կան քա նա կութ յամբ մու տա գեն 
նյու թեր են ար տա նե տում և մի-
ջա վայրն աղ տո տում արդ յու նա-
բե րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րը 
և փո խադ րա մի ջոց նե րը։ Գ յու-
ղատն տե սութ յան մեջ օգ տա-
գործ վող թու նա քի մի կատ նե-
րի (պես տի ցիդ ներ) մեծ մասն 
օժտ ված է մու տա գեն, ինչ պես 
նաև՝ քաղց կե ղա ծին հատ կութ-

յամբ։ Բազ մա թիվ են 
մու տա գեն գոր-

ծոն նե րը նաև 
մեր ա ռօր-
յա յում` ծխա-
խո տի ծու-
խը, կո ֆեի նը, 

սննդա յին 
հա վե լան-
յու  թե րը, 
պ ա  հ ա -

ծո  յաց  նող 
նյու թե րը (կոն-
սեր վանտ ներ, 

ռ ե ն տ  գե ն -
յան ճա ռա-
գայթումով 
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բու ժում նե րը, դե ղա մի ջոց նե րի 
մի մա սը, դի մա հար դար մի ջոց-
նե րը, շի նա րա րա կան և  ե րես-
պատ ման նյու թե րը, ներ կե րը 
և  այլն)։ Զա նա զան գրի պա յին 
հա մա ճա րակ նե րի բռնկում-
նե րը ընդ լայ նում են նաև մու-
տա ցիա նե րի կեն սա բա նա կան 
գոր ծոն նե րի սահ ման նե րը։ Ո րոշ 
վի րուս ներ (օ րի նակ՝ կարմ րախ-
տի վի րու սը), օժտ ված են հրե-
շա ծին հատ կութ յամբ և մեծ 
վտանգ են ներ կա յաց նում հղի 
կա նանց հա մար:

Ճա ռա գայ թաակ տի վութ յան 
մու տա գեն ներ գոր ծութ յան վե-
րա բեր յալ լուրջ նա խազ գու շա-
ցում էր Հի րո սի մա և Նա գա-
սա կի քա ղաք նե րի ա տո մա յին 
ռմբա հա րու մը Երկ րորդ աշ-
խար հա մար տի վեր ջին։ Սա կայն 
այն ժա մա նակ լրիվ հաս կա նա-
լի չէր ճա ռա գայթ ման գե նե-
տի կա կան վտան գը, քա նի որ 
գի տութ յու նը դեռևս չէր տի րա-

պե տում մու տա ցիա նե րի հա-
ճա խա կա նութ յան հաշ վառ ման 
ե ղա նակ նե րին: Միայն XX դա րի 
վեր ջե րին, դա ռը փոր ձից ել նե-
լով, մարդ կութ յու նը գի տակ ցեց 
ճա ռա գայթ ման հա մընդ հա նուր 
վտան գա վոր ներ գոր ծութ յու նը 
ոչ միայն կեն դա նա կան ու բու-
սա կան աշ խար հի, այլև՝ մարդ-
կանց վրա: Չեռ նո բի լի ԱԷԿ-ի 
վթա րի հետ ևան քով ճա ռա-
գայ թաակ տիվ աղ տոտ ման են-
թարկ վեց բազ մա մի լիոն ազ-
գաբ նակ չութ յամբ հսկա յա կան 
տա րածք: Հար յուր հա զա րա-
վոր մար դիկ մաս նակ ցե ցին այդ 
վթա րի հետ ևանք նե րի վե րաց-
մա նը` ստա նա լով ճա ռա գայթ-
ման զգա լի բաժ նա չա փեր։ Այդ 
մարդ կանց ար յան բջիջ նե րում 
աս տի ճա նա բար եր ևան ե կան 
քրո մո սոմ նե րի ձևա խե ղում ներ, 
վա հա նաձև գեղ ձի ու ռուցք ներ, 
իսկ նրանց սե րուն դը ծնվում է 
տար բեր ա րատ նե րով:

Ներ կա յում ու շադ րութ յուն 
են գրա վում քի միա կան նոր 
մու տա գեն նե րը՝ դիօք սան նե րը, 
ո րոնք գո յա նում են աղ բի այր-
ման հետ ևան քով: Դ րանք մար-
դու վրա կա րող են ներ գոր ծել 
ան գամ փոքր բաժ նա չա փե րով 
և պատ ճառ դառ նալ տար բեր 
ախ տած նութ յուն նե րի։

Մար դու հա մար ոչ պա կաս 
վտան գա վոր են նաև բակ տե-
րիա նե րի ու վի րուս նե րի միկ-
րոաշ խար հում գո յութ յուն ու նե-
ցող փո խա կեր պութ յուն նե րը, 
ո րոնց հետ ևան քով կա րող է 
բարձ րա նալ հի վան դութ յուն նե-
րի հա րու ցիչ նե րի ախ տա հա րույց 
կա րո ղութ յու նը (վի րու լեն տութ-
յուն), իսկ ո րոշ անվ նաս միկ-
րօր գա նիզմ ներ կա րող են վե-
րա փոխ վել ախ տա հա րույց նե րի:

Վե րը բեր վա ծը կաս կած չի 
հա րու ցում, որ շրջա կա մի ջա-
վայ րում մու տա գեն նե րի ներ-
գոր ծութ յամբ մու տա ցիա նե րի 
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բե ռի կու տա կու մը կոր ծա նա-
րար ներ գոր ծութ յուն կա րող 
է ու նե նալ գե նո ֆոն դի վրա, 
քա նի որ մու տա ցիա նե րի մեծ 
մասն ի ջեց նում է ա ռանձն յակ-
նե րի հար մա րո ղա կա նութ յան 
ըն դու նա կութ յու նը` հա ճախ 
հան գեց նե լով մա հա ցու ել քի: 
Այս տե ղից հետ ևում է նա խա-
պահ պա նա կան մի ջո ցա ռում նե-
րի ան հա պաղ կի րառ ման ան - 
 հրա ժեշ տութ յու նը, ո րոնք կա-
րող են թեթ ևաց նել մու տա ցիա-
նե րի բե ռը։ Մինչև մի ջա վայր 
ներ մու ծե լը պետք է ստուգ վեն 
սին թեզ վող միա ցութ յուն նե րի 
մու տա գեն և քաղց կե ղա ծին 
հատ կութ յուն նե րը։ Շր ջա նա-
ռութ յու նից պետք է հան վեն 
մու տա ցիա ներ ա ռա ջաց նող 
նյու թե րը՝ դրանք փո խա րի նե լով 
ա վե լի անվ նաս նմա նակ նե րով: 

Անհ րա ժեշտ է աս տի ճա նա բար 
ար գե լել արդ յու նա բե րութ յան, 
գյու ղատն տե սութ յան, բժշկութ-
յան մեջ և կեն ցա ղում օգ տա-
գործ վող այն նյու թե րը, ո րոնք 
գե նա թու նա ծին ներ գոր ծութ յուն 
ու նեն մար դու վրա: Ա վե լի հե-
ռան կա րա յին կա րող են լի նել 
այն մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք 
նպաս տում են մու տա գեն նե րի 
նկատ մամբ մար դու օր գա նիզ մի 
դի մաց կու նութ յան բարձ րաց-
մա նը։ Օր գա նիզ մում ֆեր մեն-
տա յին հա տուկ հա մա կար գե րը 
պայ քա րում են մու տա ցիա նե րի 
ներ գոր ծութ յուն նե րի դեմ՝ վե-
րա կանգ նե լով ԴՆԹ-ի վնաս-
վածք նե րը։ Այդ հա մա կար գե-
րի ակ տի վութ յու նը կա րե լի է 
բարձ րաց նել հա կա մու տա գեն-
նե րի օգ նութ յամբ, ո րոնցից են 
C և E վի տա մին նե րը, ին տեր ֆե-

րո նը, ո րոշ բույ սե րի մզվածք ներ 
և  այլն։

Ներ կա յում գե նա յին ճար-
տա րա գի տութ յան մե թոդ նե րի 
զար գաց ման շնոր հիվ հնա րա-
վոր է նաև ո րոշ հի վան դութ-
յուն նե րի գե նա յին բուժ ման 
կի րա ռութ յու նը` նոր մալ գե նե-
տի կա կան նյու թի փոխ պատ-
վաստ ման ճա նա պար հով:

Այս պի սով, կա րե լի է փաս-
տել, որ գո յութ յուն չու նի մարդ-
կա յին հա սա րա կութ յան կյան-
քի որ ևէ կողմ, ո րը չի ազ դում 
մար դու գե նո ֆոն դի վրա: Այդ 
ի մաս տով գե նե տի կա կան 
մշտա դի տարկ ման մե թոդ նե րի 
լայն օգ տա գոր ծու մը պո պուլ-
յա ցիա յի գե նե տի կա կան ան-
վ տան գութ յան ա պա հով ման 
կար ևո րա գույն պայ մանն է։
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Ի ԴԵՊ

ԱՄՆ-ում նոր դե ղա մի ջո ցի 
մշա կու մից և ս տու գու մից մինչև 
դե ղատ նե րում դրա հայտն վելն 
անց նում է մի ջին հաշ վով 13 
տա րի:

Է ներ գիա յի տնտես ման գծով 
գեր մա նա ցի մաս նա գետ նե րը 
կի րա ռութ յան մեջ են դրել նոր 
հաս կա ցութ յուն` «ե րեք լիտ րա-
նոց շենք»: Սա այն պի սի շենք 
է, որ տեղ տար վա ըն թաց քում 
1 քա ռա կու սի մետ րի հաշ վով 
ծախս վում է մինչև 3 լիտր հե-
ղուկ վա ռե լիք:

ԱՄՆ-ի Տն տե սա կան հե տա-
զո տութ յուն նե րի ազ գա յին բյու-
րո յի տվյալ նե րով,  Ա մե րի կա յի 
այն շրջան նե րում, որ տեղ տե-
ղա կան հե ռուս տա տե սութ յու նը 
նսե մաց րել է COVID-19 հա մա-
ճա րա կի լրջութ յու նը, վա րակ-
վա ծութ յան և մա հա ցութ յան 
մա կար դա կը բարձր է ե ղել, 
քա նի որ քչերն են պահ պա-
նել վի րու սից պաշտ պան վե լու 
հանձ նա րա րութ յուն նե րը:

Բ ժիշկ նե րի աշ խա տան քի` 
Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի մաս-
նա գետ նե րի կա տա րած վեր-
լու ծութ յու նը ցույց է տվել, որ 
բժիշկ նե րի հանձ նա րա րութ յուն-
նե րի միայն 10 %-ն  է հիմն ված 
բա վա կա նա չափ մեծ վի ճա կա-
գրութ յուն ու նե ցող ծան րակ շիռ 
հե տա զո տութ յուն նե րի արդ-
յունք նե րի վրա` ստաց ված աշ-
խար հի բժշկա կան լա վա գույն 
կենտ րոն նե րում:

ՄԱԿ-ի վի ճա կագ րութ յան 
հա մա ձայն` մի զույգ ջինս ար-
տադ րե լու հա մար` բամ բա կի 
ա ճե ցու մից մինչև խա նու թի 
դա րա կ, ծախս վում է շուրջ 3800 
լիտր ջուր:

Մր սա ծութ յան բո լոր դեպ քե րի 
մո տա վո րա պես 20–30 %-ն  ա ռա-
ջաց նում են կո րո նա վի րուս նե րը, 
մնա ցած գրե թե բո լոր դեպ քե րի 
մե ղա վոր նե րը րի նո վի րուս ներն 
են: Հայտ նի է րի նո վի րուս նե րի 
շուրջ հար յուր տե սակ:

Այն ժա մա նակ նե րից, երբ 
մար դը բնա կութ յուն է հաս տա-
տել Նոր Զե լան դիա յում, այս-
տեղ ան հե տա ցել է թռչուն նե-
րի շուրջ 70 տե սակ և կա րող է 
վե րա նալ մնա ցած տե սակ նե րի 
գրե թե մեկ եր րոր դը:

14 երկր նե րի գիտ նա կան նե-
րին հարց րել են` արդ յոք այդ 
երկր նե րի քա ղա քա կան գոր-
ծիչ նե րը հաշ վի ա ռե՞լ են մաս-
նա գետ նե րի խոր հուրդ նե րը 
հա մա ճա րա կի դեմ պայ քա րում: 
Լա վա գույն գնա հա տա կա նը 
ստա ցել են Նոր Զե լան դիա յի, 
Չի նաս տա նի և Ար գեն տի նա յի 
իշ խա նութ յուն նե րը: Վա տա գույ-
նը` Ռու սաս տա նի, Անգ լիա յի, 
Բ րա զի լիա յի և ԱՄՆ-ի իշ խա-
նութ յուն նե րը: Եր կու դեպ քում 
էլ երկր նե րը ներ կա յաց վեծ են 
հարց ված նե րի հա վա նութ յան 
աս տի ճա նի նվազ ման հա մե-
մատ:
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