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2 ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՄԲԱՏՅԱՆՑԻ 
 ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ 

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի նվիրյալ միաբան Մեսրոպ արքեպիսկոպոս 
Սմբատյանցը XIX դարի տեղագիր-ճանապարհորդներից էր: Անգնա-
հատելի է Մ. Սմբատյանցի դերը հատկապես ձեռագրերի պահպանման 
գործում: Նա հավաքել է հայ արվեստի և գրչության անգնահատելի 
գանձեր, ընդօրինակել է ձեռագիր հիշատակարաններ (մոտ 300 
ձեռագիր մատյան): 

8 ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ. ԱՆԿՐԿՆԵԼԻ 
 ԱՐՁԱԿԱԳԻՐՆ ՈՒ ԳԵՂԱԳԵՏԸ

ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Գրական-գեղարվեստական ի՞նչ նորություններ էր բերում Ակսել 

Բակունցը, ո՞րն էր նորօրյա արձակագրի առանձնահատկությունը` 
որպես գեղարվեստական իրականություն կերտողի. ահա այս խնդիր-
ների վերլուծությանն է նվիրված Ս. Ավետիսյանի սույն հոդվածը:

18  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆՆ 
 ԱՅՍՕՐ

ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադի-
տարանը Հայաստանի կարևորագույն գիտական կազմա կեր պու թյուն-
ներից է, նաև տարածաշրջանի կարևորագույն աստղադիտարաններից 
մեկը։ Տասնամյակներ շարունակ այն իր գործունեությամբ եղել և մնում 
է մեր գիտության և ընդհանրապես՝ Հայաստանի այցեքարտը։ 
Հոդվածը նվիրված է Բյուրականի աստղադիտարանի անցյալ և ներկա 
պատմությանը, զարգացման հեռանկարներին և տեսլականին:

30 2018 Թ. ՏԱՍԸ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
(Սկիզբը՝ §Գիտության աշխարհում¦, NN 2, 3, 2019)
Շարունակաբար ներկայացնում ենք 2018 թ. 10 նոր տեխնոլո-

գիաները:

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

Գլխավոր խմբագիր` Կիրակոսյան Ա. 
Գլխավոր խմբագրի 
տեղակալ`  Սուվարյան Յու.
Բաժինների խմբագիրներ` Պապոյան Ա., ¸անագուլ յան Գ.
  Խառատյան Ա., Սիմոնյան Ս.
Գործադիր տնօրեն` Սարգսյան Ա.
Պատասխանատու 
քարտուղար`  Վարդանյան Ն.
Տեխնիկական 
խմբագիր`  Կիրակոսյան Ա.
Համակարգչային 
օպերատոր`  Ամիրխանյան Լ.
¸իզայներ`  Օհանջանյան Ա.
Թարգմանիչ`  Սարգսյան Մ.
Համարի 
պատասխանատու` Կիրակոսյան Ա.  
Ստորագրված է 
տպագրության` 07.11.2019
§Գիտության աշխարհում¦-ի խմբագրական 
խորհրդի կազմը`

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., 
Այվազյան Ս. (Ռ¸), Գալստյան Հ., Եսայան Ս. (ԱՄՆ), 
Թավադյան Լ., Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ.,  
Հարությունյան Ս., Հովհաննիսյան Լ., Ղազարյան Էդ.  
(հիմնադիր խմբագիր), Ղազարյան Հ., Մար
տիրոս  յան Բ. (Ռ¸), Մելքոնյան Ա., Ներսիսյան Ա.,  
Շահինյան Ա., Շուքուրյան Ս., Ջրբաշյան Ռ., Սեդրակյան ̧ .,  
Սիմոնյան Ա.

Խմբագրության հաëó»ն՝

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

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

Տպաքանակը՝ 500 օրինակ
Ìավալը՝ 64 էջ
Գինը՝ պայմանագրային

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն 
խմբագրու թյան գրավոր համաÓայնության դեպքում: 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պար 
տա դիր է: Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա
կարծիք է հեղինակների հետ: Խմբագրությունը պա
տասխանատվություն չի կրում գովազդային նյու թերի 
բովանդակության համար:
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40 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԱԹՆԱԹԹՎԻ 
 ՊՈԼԻՄԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
 ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԱՌՆՈՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ տնտեսության արագ զարգացման համար պոլիլակտիդի 

արտադրություն կազմակերպելը կարող է դառնալ կարևոր խթան: 
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտա տեխ նո-

լոգիական կենտրոնի պոլիմերային դիսպերսիաների լաբորատորիան 
ՀՀ Կառավարության քննարկմանն է ներկայացրել Հայաստանում 
տեղական գյուղատնտեսական հումքի հիման վրա պոլիլակտիդի 
արտադրություն կազմակերպելու առաջարկություն և հիմնավորում:

44 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 
 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 150-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԸ

 ԳԵՎՈՐԳ ԴԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ
2017 թ. դեկտեմբերի 17-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր Վեհաժողովն  իր 

74-րդ լիագումար նիստում 2019 թ. հռչակեց Մենդելեևի  քիմիական 
տարրերի պարբերական աղյուսակի տարի՝ ի պատիվ ռուս գիտ նա-
կանի հայտնագործության 150-ամյակի: Կարելի է փաստել, որ Պար-
բե րական աղյուսակի հայտնագործումից 150 տարի անց էլ այն չի 
կորց րել արդիականությունը և ոչ միայն շարունակում է համալրվել 
նոր տարրերով և նոր` ավելի խորը տրամաբանությամբ, այլև 
շարունակում է մնալ գիտական մտքի կատարելության մեծագույն 
դրսևորումներից մեկը:

56 ՀԱՅԵՐԻ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ 
 ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԼԵՎՈՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՅԱՆ, ԶԱՐՈՒՀԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ   
Հայերի ժողովրդագրական պատմությունը հետազոտվում է 

ժամանակակից և հնագույն գենետիկական նյութի հիման վրա։ 
Հնագույն ԴՆԹ-ի հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս որոշելու 
տարբեր ժամանակաշրջաններում պոպուլ յացիայի գենետիկական 
կառուցվածքը և դրա հիման վրա վերականգնելու ժողովրդագրական 
պատմությունը։ 

62 ՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ – 2019 
Այս հոդվածում ներկայացված են 2019 թվականի Նոբել յան 

մրցանակի դափնեկիրները՝ ըստ գիտական ուղղությունների:
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ
Պատ մա կան գի տութ յու նե րի թեկ նա-
ծու, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ գի տաշ խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ հա յա գի տութ յուն, հնա գի-
տութ յուն, հու շար ձան նե րի պահ պա-
նում և  ու սում նա սի րում, վի մագ րութ-
յուն, պատ մութ յուն

ՄԵՐ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԸ  ...................................................................................................................  

Մայր Ա թոռ Ս. Էջ
միած նի նվիր յալ 
միա բան Մես րոպ 

ար քե պիս կո պոս Սմ բատ յան ցը 
XIX դա րի տե ղա գիրճա նա
պար հորդ նե րից էր, ում վի
ճակ ված էր ար ժա նի տեղ ու
նե նալ հա յա գի տութ յան մեջ:

Սմ բատ յանց տոհ մի ազ
գա բա նութ յու նը սկզբնա վոր
վում է 1625 թվա կա նից, «ի 
Սմ բատ ա նուն իշ խա նէ ի կող
մա նոյ Սիւ նեաց և  եօթն քա
հա նա յիւք ան ցեալ՝ հա սա նի 
զՍմ բատ»1: Ն րա նա խա պապ 

1 ՀԱԱ, գործ 44, Պատմական տե
ղե կանք Նորս, Բադամլու, Ղա րա
բաբա, Շխմահմուդ գյուղերի մա սին: 
Սմբատյանի ընտանիքի տոհմա
գրության ուրվագիծը, թերթ 34բ:

ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ 
ՍՄԲԱՏՅԱՆՑԻ
ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Սմ բատն իշ խել է Վա յոց ձո
րում (նստա վայ րը՝ Նա խիջ
ևան): Տոհ մը հայտ նի է նաև 
Շա հա պու նի ան վամբ, քա նի 
որ XIXXX դդ. տոհ մի հոգ ևոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գոր ծել են 
Շա հա պոնք, Երն ջակ, Նա խիջ
ևան գա վառ նե րում, հե տա գա
յում նաև՝ Երևա նում: XVIIXVIII 
դդ. թուրքպարս կա կան պա
տե րազմ ե րի պատ ճա ռով Սմ
բատ յանց տոհ մի շա ռա վիղ նե
րը ստիպ ված են ե ղել դե գե րել, 
ի վեր ջո հաս տատ վել են Նա
խիջ ևա նում: 

Տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ Աբ
րա համ Տեր Կա րա պետ յանՍմ
բատ յան ցի և Ջա վա հի րի ըն
տա նի քում ծնվել է ի նը զա վակ՝ 

յոթ որ դի և  եր կու դուստր: 
Որ դի նե րից ա վա գը` Մես

րոպ Սմ բատ յան ցը, ծնվել է 
1833 թ. մար տի 10ին Փո րա
դաշտ գյու ղում: Կր թութ յունն 
ստա ցել է նախ հոր մոտ (1840
1844 թթ.), հե տո՝ Նա խի ջևա նի 
գա վա ռա կան ու սում ա րա նում 
(18441847 թթ.), ա պա Էջ միած
նի Ժա ռան գա վո րաց դպրո
ցում: 

1851 թ. Մ. Սմ բատ յան ցը 
նշա նակ վել Մայր Ա թո ռի քար
տու ղար, իսկ 1857 թ. Էջ միած նի 
Ս. Գա յա նե վան քում ձեռ նադր
վել է վար դա պետ: 18591861 
թթ. ե ղել է Ա պա րա նից Սար
դա րա պատ ըն կած 75 գյու ղե
րի հոգ ևոր գոր ծա կալ, շրջել է 
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բնա կա վայ րե րում, ծա նո թա ցել 
հու շար ձան նե րի վի ճա կին և 
հա վա քել վի մագ րա կան նյու
թեր:

18591860 թթ. Մ. Սմ բատ
յան ցը գլխա վո րել է Մուղ նիի 
Ս. Գ ևորգ վան քի միա բա նութ
յու նը` կա տա րե լով մի շարք 
բա րե կար գում եր, կա ռու ցել է 
վա նա կան դպրո ցի հա մար նա
խա տես ված սեն յակ նե րը, բա
րե կար գել պար տե զը: 

 18621863 թթ. ե րի տա
սարդ հոգ ևո րա կա նը կարգ
վել է Նոր Բա յա զետ գա վա ռի՝ 
Քա նա քե ռից մինչև Չի բուխ լու 
և Բա սար գե չար (ներ կա յիս Գե
ղար քու նի քի մար զը և Կո տայ
քի մար զի մի մա սը) ըն կած 
հա յաբ նակ գյու ղե րի հոգ ևոր 
գոր ծա կալ: Այդ տա րի նե րին 
նա հա վա քել է նյու թեր 73 
հա յաբ նակ և 80 այ լա դա վան 
գյու ղե րում առ կա հայ կա կան 
հու շար ձան նե րի վե րա բեր յալ, 
ո րոնք ամ փո փել է « Տե ղա գիր 
Գե ղար քու նի ծո վա զարդ գա
ւա ռի, որ այժմ Նոր Բա յա զիտ 
գա ւառ» ու սում ա սի րութ յան 
մեջ: Գր քում տեղ են գտել 
պատ մա կան, տե ղագ րա կան, 
հնա գի տա կան, ազ գագ րա կան, 
վի մագ րա կան, բա նահ յու սա
կան հա րուստ նյու թեր: Հատ
կա պես կար ևոր են տար բեր 
դա րաշր ջան նե րին վե րա բե րող 
վի մագ րե րը, ո րոնց մի մա սի 
բնօ րի նակ նե րը, ցա վոք, մեզ 
չեն հա սել մի քա նի հայտ նի 
պատ ճառ նե րով: Այդ ա ռու մով 
էլ Մ. Սմ բատ յան ցի գրա ռում
նե րը հա մար վում են ե զա կի և  
ու նեն գի տա կան կար ևոր ար
ժեք: 

 18641866 թթ. Մ. Սմ բատ
յան ցը ե ղել է Նա խիջ ևա նի 
Շամ բի ( Մա ղար տա) Ս. Ս տե
փա նոս Նա խավ կա վան քի վա

նա հայ րը, իսկ 1866 թ. 
գլխա վո րել է Տաթ ևի 
վա նա կան միա բա
նութ յու նը: 

 1867 թ. Մես րոպ 
Սմ բատ յան ցը ստանձ
նել է Նա խիջ ևան 
քա ղա քի և շր ջա
նի գյու ղե րի հոգ ևոր 
ա ռաջ նոր դութ յու նը: 
Պաշ տո նա վա րութ յան 
ըն թաց քում ե ղել է գա
վա ռի 88 հա յա  բնակ և 
76 այ լա դա վան գյու
ղե րում, հա վա քել 
նյու թեր Նա խիջ ևան 
քա ղա քի և գա վա ռի 
տե ղագ րութ յան, ինչ
պես նաև հա րա կից 
հինգ գա վառ նե րի՝ 
Շա րու րի, Վա յոց ձո
րի, Երն ջա կի, Գողթ
նի, Ջա հու կի ( Ճա հուկ) 
պատ մու թյանն ու 
մշա կու թա յին ար ժեք
նե րի վե րա բեր յալ, քա նի որ 
«ցայ սօր ամ բողջ գրքի մէջ բո
վան դա կո ւած ոչ ո քից չէ գրո
ւած»2: « Գա ւա ռա ցոյց Նա խիջ
ևա նայ» գոր ծը պատ րաստ է 
ե ղել տպագ րութ յան 1877 թ., 
այս տեղ հե ղի նա կը ներ կա յաց
րել է Նա խիջ ևա նի հիմ ադ
րու մից մինչև 1877 թ. պատ
մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րը, 
սա կայն ձե ռա գի րը ոչ միայն չի 
տպագր վել, այլև չի պահ պան
վել: 

18681870 թթ. Մ. Սմ բատ
յան ցը ստանձ նում է Եր ևա
նի փոխ թե մա կալ ա ռաջ նոր դի 
պաշ տո նը: Այդ տա րի նե րին նա 
հիմ ում է «Ար տա շատ յան ըն
կե րութ յու նը», ո րի մի ջոց նե րով 
վե րա նո րոգ վում է Խոր Վի րա

2 ՀԱԱ, գործ 11, Հրաւիրագիր Նախի
ջևանի գաւառի տեղագրութեան 
տպա գրութեան համար, թերթ 9ա: 

պի վան քը, ա վարտ վում է նոր 
զան գա կա տան շի նա րա րութ
յու նը և նա խա տես վում էր կա
ռու ցել վա նա կան դպրոց: 1868 
թ. Մ. Սմ բատ յան ցի նա խա ձեռ
նութ յամբ Քա նա քե ռի Ս. Հա
կոբ ե կե ղե ցուն կից բաց վում է 
Ս. Սա հակ Պարթև թե մա կան 
դպրո ցը, նո րոգ վում են Եր ևա նի 
Ս. Սար գիս ե կե ղե ցու ա ռաջ նոր
դա րանն ու դպրո ցը: 1870 թ. նա 
հիմ ել է հայ րե նի Նորս գյու ղի 
դպրո ցը, իսկ 1875 թ. վե րա նո
րո գել գյու ղի Ս. Եր րոր դութ յուն 
բա զի լիկ ե կե ղե ցին:

18701887 թթ. Մ. Սմ բատ
յան ցը ե ղել է Ս. Էջ միած նի Սի
նո դի ան դամ: 1872 թ. նա ձեռ
նադր վել է ե պիս կո պոս, իսկ 
1888 թ.՝ ար ժա նա ցել ար քե պիս
կո պո սի պատ վո աս տի ճա նի: 

18751879 թթ. Մ. Սմ բատ
յան ցը Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի

....................................................................................................................  ՄԵՐ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԸ
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կո սի և Օ շա կան գյու ղի բնակ
չութ յան օ ժան դա կութ յամբ 
վե րա կա ռու ցել է Օ շա կա նի Ս. 
Մես րոպ Մաշ տոց ե կե ղե ցին: 
1884 թ. ա վար տել է ե կե ղե ցու 
ար ևել ան մա սում կրկնա հարկ 
զան գա կա տան կա ռու ցու մը, 
տե ղադ րել Ս. Մաշ տո ցի գե րեզ
մա նի նոր մար մա րե տա պա
նա քա րը և  ե կե ղե ցու կա ռուց
ման վկա յա գի րը: Դեռևս 1860 
թվականներին, ե կե ղե ցուն կից 
Մ. Սմ բատ յան ցը բա ցել է գյու
ղի ծխա կան դպրո ցը:

Նա մի շարք պա տաս խա
նա տու պաշ տոն ներ է վա րել 
Մայր Ա թո ռում` ար ժա նա նա լով 
հայ րա պետ նե րի ջերմ վե րա
բեր մուն քին:

1887 թ. վե հա փա ռի և Սի
նո դի հանձ նա րա րութ յամբ Մ. 
Սմ բատ յան ցը բա ցել է Կար
սի հոգ ևոր կա ռա վա րութ յան 
ատ յա նը՝ կազմակերպական 
նպատակներով: 

18871894 թթ. նա գլխա
վո րել է Շա մա խու թե մը 
( Շիր վա նի, Բաք վի և Թուր
քես տա նի թեմ), որ տեղ նրա 
նա խա ձեռ նութ յամբ և  օրհ
նութ յամբ, ինչ պես նաև տե
ղի մե ծա հա րուստ հա յե րի մի
ջոց նե րով վե րա կա ռուց վել 
կամ կա ռուց վել են ե կե ղե ցի
ներ, դպրոց ներ, այդ թվում՝ 

Ս. Սա ղիա նի վանքն ու վա
նա կան դպրո ցը (բաք վա
բնակ Բու դաղ ան եղ բայր նե
րի նյու թա կան մի ջոց նե րով), 
վան քի կա թո ղի կեն, վա նա
հայ րե րի հա մար նա խա տես
ված վեց սեն յակ նե րը, Բաք վի 
աղ քա տա նո ցը (մե ծա հա րուստ 
Դիլ դար յան ցի ա ջակ ցութ յամբ), 
հայ կա կան գե րեզ մա նա տան 
Ս. Հով հան նեսՄկր տիչ ե կե ղե
ցիմա տու ռը, Ս. Գ րի գոր Լու
սա վո րիչ ե կե ղե ցու խարխլ ված 
գմբե թը, Շա մա խի քա ղա քի 
ա րա կան դպրո ցը և  այլն: Ն րա 
ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ 
կա ռուց վել կամ վե րա բաց
վել են թե մի Գան ձակ, Գիրք, 
Ղու լա կա ( Ղա լա կա), Քիլ վար, 
Մեյ սա րի, Ա վա նա շեն գյու ղե
րի ե կե ղե ցա կան դպրոց նե րը, 
Բաք վի հայ կա կան գե րեզ մա
նա տան Ս. Հա րութ յուն մա
տու ռը, Ք յալ բանդ, Բի լիս տան, 
Աղ բու լաղ, Ար փա վուտ, Հն ղար, 
Քով լուջ, Բ զա վանդ գյու ղե րի 
ե կե ղե ցի նե րը, Քար քան ջի Ս. 
Սա հակ մա տու ռը (XVXVI դդ.): 
Հայտ նի է, որ միայն 18721910 
թթ. ըն թաց քում նա օ ծել է 33 
ե կե ղե ցի: 

Մես րոպ Սմ բատ յան ցը 
շրջա գա յել է պատ մա կան Աղ
վա նից աշ խար հում՝ նպա տակ 

ու նե նա լով գտնել հնութ յուն
ներ, բևե ռագ րեր, դրանք ամ
փո փել է «Ն կա րա գիր սուրբ 
Ս տե փան ո սի վա նուց Սա ղիա
նի և միւս վա նօ րէից և ուխ
տա տե ղեաց, ևս և քա ղա քացն 
և գիւ ղօ րէից որք ի Շա մախ ւոյ 
թե մի» աշ խա տութ յան մեջ: 

1892 թ. հուն վա րից Մ. Սմ
բատ յանցն ան դա մակ ցել է 
Մոսկ վա յի Կայ սե րա կան հնա
գի տա կան ըն կե րութ յա նը, ո րին 
տրա մադ րել է հնա գի տա կան 
տե ղե կութ յուն ներ: Հայտ նի է 
նաև, որ նա մի շարք բնա
կա վայ րե րից հայտ նա բեր ված 
հնա գի տա կան նմուշ ներ է ու
ղար կել Մոս կով ան հանձ
նա ժո ղո վին, ո րոնց հա մար 
պար բե րա բար ստա ցել է շնոր
հա կա լագ րեր: Ցա վոք, այդ 
նմուշ նե րի ճա կա տա գիրն այ
սօր ան հայտ է:

18971907 թթ. Մ. Սմ բատ
յան ցը վարել է պատ մա կան 
Երն ջակ գա վա ռի Ս. Կա րա
պետ վան քի հոգ ևոր ա ռաջ
նոր դի պաշ տո նը և  իր տաս
նամ յա տպա վո րութ յուն ներն 
ու ու սում ա սի րութ յուն ներն 
ամ փո փել «Ն կա րա գիր ս. Կա
րա պե տի վա նուց Երն ջա կայ 
և շրջա կա յից նո րա» գրքում: 

ՄԵՐ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԸ  ...................................................................................................................  
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Պահ պան վել են նաև հե
ղի նա կի պատ մա գի տական 
գրա ռում ե րը 19051906 թթ. 
հայթա թա րա կան ընդ հա
րում ե րի վե րա բեր յալ: Այդ 
տա րի նե րին նա նկա րագ րել 
է  Նա խիջ ևա նի և Վա յոց ձո րի 
բնա կա վայ րե րի դրութ յու նը, 
ներ կա յաց րել հա յե րի ինք նա
պաշտ պա նա կան մար տե րը: 

Մես րոպ ար ք. Սմ բատ յան ցը 
նա մա կագ րութ յուն է ու նե ցել 
ժա մա նա կի հայ ան վա նի մտա
վո րա կան նե րի հետ (Ղ ևոնդ 
Ա լի շան, Գաբ րիել Այ վա զովս կի, 
Քե րով բե Պատ կան յան, Լ ևոն 
Մ սեր յանց, Պերճ Պ ռոշ յան, Սմ
բատ Շա հա զիզ, Եր վանդ Լա
լա յան, Մկր տիչ Է մին, Մա կար 
ե պիս կո պոս Բար խու դար յանց): 
Մե ծե րը հի շում են, որ նա «միշտ 
պա րա պում էր օգ տա ւէտ եր կա
սի րու թիւն նե րով… նա ան կեղծ 
էր և  ընդ հա նու րին բա րե կամ»3:

Եր կա րատև հոգ ևոր գոր
ծու նեութ յան հա մար Մես րոպ 
ար ք. Սմ բատ յան ցը ար ժա նա
ցել է բարձ րա գույն պարգ ևի՝ 
Ար ևել ան պա տե րազ մի (1853
1856 թթ.) հի շա տա կին նվիր
ված բրոն զե խա չի և շ քան շա նի:  
1910 թ. գրված իր կտա կի հա
մա ձայն՝ նա Մայր Ա թո ռին է 
հանձ նել իր ե րեք տպա գիր և 
յոթ ձե ռա գիր աշ խա տութ յուն
նե րը, կորս տից փրկված ե րեք 
տասն յակ ձե ռա գիր մատ յան նե
րը, 47 կրո նա կան և պատ մա
կան գրութ յուն ներ, իր ար ծաթ ե 
ոս կե զօծ ե պիս կո պո սա կան գա
վա զա նը, դրամ ե րի հա րուստ 
հա վա քա ծուն, այլ ի րեր: Դ րա
մա կան կա րո ղութ յուն չի ու նե
ցել, ապ րել է ամ սա կան աշ խա

3 Ման դակունի Գր. աւագ քահ., 
Ոսկի բարեկամ հայ ընտանեաց, 
Թիֆլիս, 1917, էջ 552:

տա վար ձով: 
Մ. Սմ բատ յան ցի գի տա կան 

ժա ռան գութ յու նը հա րուստ է 
ժո ղովր դագ րա կան նյու թե րով, 
տե ղե կութ յուն ներ կան բնա
կա վայ րե րի բնակ չութ յան ընդ
հա նուր թվի, դա վա  նա կան ու 
սե ռա տա րի քա յին կազ մի, տե
ղա բաշխ վա ծութ յան մա սին: 

Անգ նա հա տե լի է Մ. Սմ բատ
յան ցի դե րը ձե ռագ րե րի պահ
պան ման գոր ծում: Նա հա վա քել 
է հայ ար վես տի և գր չութ յան 
անգ նա հա տե լի գան ձեր, ըն
դօ րի նա կել ձե ռա գիր հի շա տա
կա րան ներ (մոտ 300 ձե ռա գիր 
մատ յան): 

18601890ա կան թթ. Մ. 
Սմ բատ յանցն Ար ևել ան Հա
յաս տա նի տար բեր վայ րե րից 
հայտ նա բե րել է ա վե լի քան եր
կու տասն յակ սե պագ րեր, ո րոնք 
առնչ վում են Ա րա րատ յան պե
տութ յան (Ք. ա. IXVI դդ.) 
պատ մութ յան հետ: Մե ծա նուն 
հոգ ևո րա կա նը ինք նակր թութ
յան ու եր կա րատև աշ խա տանք
նե րի արդ յուն քում հսկա յա կան 
ա վանդ է ներդ րել վի մագ րա

գի տութ յան մեջ՝ հա վա քե լով 
ա վե լի քան 700 հա յա տառ վի
մա գիր (տպա գիր և  ան տիպ), 
ո րից ա վե լի քան 300ը մեզ չեն 
հա սել, ևս մեկ տասն յակ այ լա
լե զու ար ձա նագ րութ յուն ներ:

Մ. Սմ բատ յան ցը զբաղ վել 
է պատ մագ րութ յամբ. կազ մել 
է 18001896 թթ. պատ մա կան 
ի րա դար ձութ յուն նե րի ժա մա
նա կագ րութ յու նը: Նա ու նի նաև 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն
ներ՝ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, 
քա ռա տո ղեր:

Մ. Սմ բատ յան ցի ու սում ա
սի րութ յուն նե րը հա րուստ են 
նաև ազ գագ րա կան նյու թե րով, 
ո րոն ցից ա ռա վել կար ևոր են 
Աղ վան քի հայ կա կան բնա կա
վայ րե րի, սրբութ յուն նե րի, հա
վա տա լիք նե րի, բա նահ յու սութ
յան գրա ռում ու պահ պա նու մը, 
քա նի որ ժա մա նա կի ըն թաց
քում բար բառ նե րը խառն վում և 
կորց նում են ի րենց ա նա ղար
տութ յու նը:

1910 թ. աշ նա նը Մ. ար ք. Սմ
բատ յան ցը մեկ նել է Ե րու սա
ղեմ՝ ուխ տագ նա ցութ յան, որ
տեղ էլ մի քա նի ա միս անց՝ 1911 
թ. փետր վա րի 8ին, մա հա ցել է 
գեր մա նա կան հի վան դա նո ցում: 
Ե րու սա ղե մի պատ րիար քի և 
միա բա նութ յան հա մա ձայ նութ
յամբ նրան թա ղել են Ե րու սա
ղե մի Ս. Փրկ չի գե րեզ մա նա տա
նը: 

Մես րոպ արք. Սմ բատ յան ցի 
անձ նա կան ար խի վը Հա յաս
տա նի ազ գա յին ար խի վի 429 
ֆոն դում է, իսկ Մես րոպ Մաշ
տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա
նի պա հոց նե րում կան նրանից 
մացած մոտ եր կու տասն յակ 
վա վե րագ րեր:

....................................................................................................................  ՄԵՐ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԸ
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Ի ԴԵՊ

2017 թ. ըն թաց քում ար ևա
յին մարտ կոց նե րից ստաց վող 
է լեկտ րաէ ներ գիա յի մի ջին գինն 
աշ խար հում նվա զել է 26 %ով, 
իսկ Չի նաս տա նում՝ ան գամ  
44 %ով:

Պ րո ֆե սիո նալ և սի րո ղա
կան նպա տակ նե րով Գեր մա
նիա յում այժմ օգ տա գործ վում 
է շուրջ կես մի լիոն ման րա չափ 
ա նօ դա չու թռչող սարք՝ դրոն:

Եր կու տասն յակ երկր ներ 
հայ տա րա րել են գա զա վոր ված 
քաղցր ըմ պե լի քի հարկ մտցնե
լու մտադ րութ յան մա սին: Դ րա 
նպա տակն է կրճա տել շա
քա րի սպա ռու մը և դ րա հետ 

կապ ված շա քա րախ տի, ճար
պա կալ ման և սիրտա նո թա յին 
հի վան դութ յուն նե րի տա րա ծու
մը: Մեք սի կա յում, որ տեղ այդ 
հար կը գոր ծում է 2014 թվա կա
նից, գա զա վոր ված քաղցր ըմ
պե լի քի սպա ռու մը կրճատ վել է 
գրե թե 8 %ով:

Տե սած րե լով (սկա նա վո
րե լով) 46000 մար դու ու ղեղ՝ 
ա մե րի կա ցի նյար դա կեն սա
բան նե րը պար զել են, որ կա
նանց ու ղեղն ա վե լի ակ տիվ է, 
քան տղա մարդ կան ցը: Հատ
կա պես ակ տիվ են կա նանց ու
ղե ղի այն հատ ված նե րը, ո րոնք 
պա տաս խա նա տու են հույ զե րի 
և  ու շադ րութ յան հա մար, իսկ 
տղա մարդ կանց դեպ քում՝ այն 
հատ ված նե րը, ո րոնք կար գա
վո րում են տե սո ղա կան ըն կա
լու մը և շար ժում ե րի ներ դաշ
նակ վա ծութ յու նը:

Ըստ ՄԱԿի ծրագ րի՝ մինչև 
2030 թվա կա նը երկ րագն դի 

վրա պետք է վե րա նա ծայ րա
հեղ աղ քա տութ յու նը: Այս պի սի 
աղ քա տութ յան շեմ է հա մար
վում օ րա կան 1,9 դո լար կամ 
դրա նից ցածր «ե կա մու տը»: 
Այժմ աշ խար հում շատ աղ քատ 
է հա մար վում 767 մի լիոն մարդ, 
նրանց 40 %ն ապ րում է Հնդ
կաս տա նում և Նի գե րիա յում:

Տն տե սա գետ նե րի տվալ նե
րով՝ 2018 թ. աշ խար հում վա
ճառ վել է շուրջ 1,93 մի լիարդ 
բջջա յին նոր հե ռա խոս, ո րոն ցից 
1,6 մի լիար դը բազ մա ֆունկ ցիո
նալ սմարթ ֆոն ներ են:

Տիե զե րա կան կա յա նում 
շուրջ կես տա րի անց կաց րած 
15 ա մե րի կա ցի աստ ղագ նաց
նե րի տե սո ղութ յու նը վա տա
ցել է, տե սո ղա կան նյար դե րը «Наука и жизнь», 2018, N 6.
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բոր բոք վել են: Սա կա պում են 
անկշ ռութ յան եր կա րատև ազ
դե ցութ յան հետ: 

Վի ճա կագ րութ յան հա մա
ձայն՝ ե թե գի տա կան հոդ վա ծի 
հե ղի նակ նե րի շար քում առ կա 
են թե՛ կա նայք, թե՛ տղա մար
դիկ, ա պա սո վո րա բար ա ռա
ջի նը նշվում է տղա մար դը: 
Վեր լուծ վել է կեն սա բա նա կան 
և բժշ կա կան ա մե նա հե ղի նա
կա վոր գի տա կան հան դես նե
րում 1995ից մինչև 2017 թթ. 
հրա տա րակ ված 3000 հոդ ված: 
Ճիշտ է, 2007 թ. հե տո այդ մի
տում սկսել է փոխ վել:

Գեր մա նիա յում քննար կում 
են քա ղա քա յին հա սա րա կա կան 
ամ բողջ տրանս պորտն անվ ճար 
դարձ նե լու հնա րա վո րութ յու նը, 
որ պես զի դրա նից օգտ վեն նաև 
մաս նա վոր ավ տո մե քե նա նե րի 
վա րորդ նե րը՝ կրճա տե լու հա
մար օ դի աղ տոտ վա ծութ յու նը: 
Գի տա փորձն սկսվել է 2018 թ. 
վեր ջին, հինգ քա ղաք նե րում, 
այդ թվում նաև Բոն նում ու 
Ման հայ մում, ընդ ո րում՝ նոր 
ավ տո բուս նե րը պետք է լի նեն 
է լեկտ րա կան: Բ նա պահ պան նե
րի տվալ նե րով՝ եվ րո պա կան 
առն վազն 130 քա ղա քում օ դի 

աղ տո տում ավ տո մո բի լա յին 
ար տա նե տում ե րի հետ ևան քով 
հա սել է սպառ նա լից չա փե րի:

Ո՞ր երկ րի հետ է Ֆ րան
սիա յի ա մե նաեր կար սահ
մա նը: Գեր մա նիա յի՞ հետ: Ո՛չ, 
Բ րա զի լիա յի հետ: Մենք, որ
պես կա նոն, մո ռա նում ենք, որ 
Ֆ րան սիա յի Հան րա պե տութ յան 
անդր ծով ան դե պար տա մենտ
նե րից մե կը՝ Ֆ րան սիա կան 
Գ վիա նան Հա րա վա յին Ա մե
րի կա յում է: Ի դեպ, այն տեղ է 
ֆրան սիա կան Կու րու տիե զե
րա կա յա նը, քա նի որ է ներ գե
տիկ տե սա կե տից շա հա վետ է 
տիե զե րա կա յան ներ կա ռու ցել 
հա սա րա կա ծին մոտ: 

Ա մե նա կարճ եր կա թու ղի ու
նե ցող պե տութ յու նը Վա տի կանն 
է: Մինչ Ի տա լիա յի եր կա թու ղա

յին ցանց տա նող ճյու ղի եր կա
րութ յու նը ըն դա մե նը 600 մ  է:

«Բ րի տիշ Էյր վեյզ» ա վիաըն
կե րութ յան բո լոր ինք նա թիռ
նե րում օ դա չո ւին և  երկ րորդ 
օ դա չո ւին ար գել ված է թռիչ քից 
ա ռաջ պատ վի րել միև նույն կե
րակ րա տե սակ նե րը: Սա ար վում 
է հնա րա վոր թու նա վոր ման 
դեպ քում ուղ ևոր նե րի կյան քը 
վտան գի չեն թար կե լու նպա
տա կով:

Անգ լիա ցի նե րը հինգ ան գամ 
ա վե լի շատ գու մար են ծախ սում 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի կե րի, 
քան ման կա կան սննդի վրա:
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ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, դո ցենտ 
Մ. Ա բեղ  յա նի ան վան գրա կա նութ-
յան ինս տի տու տի ա վագ գի տաշ-
խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ հայ նոր գրա կա նութ յան 
պատ մութ յուն

XIX դա րի երկ
րորդ կե սի 
և XX դա րի 

ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րի հայ 
ար ձա կի, մաս նա վո րա պես հայ 
գյու ղա կան ար ձա կի պատ մութ
յան քննութ յու նը ցույց է տա
լիս, որ ա բով ա նա կան կոչ ված 
ուղ ղութ յու նը աս տի ճա նա կան 
զար գաց մամբ ամ բող ջա նում և  
որ պես գե ղար վես տա կան մտա
ծո ղութ յան ո րակ բյու րե ղա նում 
ու կեր պա վոր վում է Հով հան
նես Թու ման յա նի գե ղար վես
տա կան աշ խար հում: Թու ման
յա նը զար գաց րել և հա ջորդ
նե րին է ա վան դել բազ մա թիվ 
նոր գե ղա գի տա կան պա հանջ
ներ, խնդիր ներ, լու ծում եր, 

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ. 
ԱՆԿՐԿՆԵԼԻ 
ԱՐՁԱԿԱԳԻՐՆ ՈՒ 
ԳԵՂԱԳԵՏԸ

գե ղար վես տա կան պատ կե րի 
և կեր պա րի կա ռուց ման հո գե
բա նա կան, ազ գա յինաշ խար
հագ րա կան և  այլ ե ղա նակ ներ 
ու բա նաս տեղ ծա կան հնար ներ: 
Եվ քա նի որ մշա կույ թի պատ
մութ յու նը, մաս նա վո րա պես 
գրա կա նութ յան զար գաց ման 
շղթան միշտ էլ ա վանդ նե
րի ժա ռան գորդ ման և նո րե
րին փո խանց ման մշտա հո լով 
ըն թացք է են թադ րում, ա պա, 
բնա կա նա բար, Թու ման յա նով 
կան խո րոշ ված էր նոր ար
վես տա գե տի հայտ նութ յու նը, 
ո րը կկա րո ղա նար շա րու նա
կել, զար գաց նել ու հարս տաց
նել նրա գե ղար վես տա կան 
ա վանդ նե րը: Հայտ նութ յու նը 
եր կար չսպա սեց րեց. XX դա րի 

երկ րորդ տաս նամ յա կում նա՝ 
Ակ սել Բա կուն ցը, մուտք գոր
ծեց հայ գրա կա նութ յուն, որ պես 
կազ մա վոր ված գե ղա գի տա կան 
հա մա կարգ ու նե ցող ար ձա կա
գիր:

Իր հզոր կեն սազ գա ցո ղութ
յամբ և ճա նա չո ղութ յան ան
պար փակ հնա րա վո րութ յուն նե
րով Բա կուն ցը շա րու նա կեց իր 
մեծ նա խոր դի գոր ծը` ստեղ ծե
լով իր գե ղար վես տա կան ի րա
կա նութ յու նը: Հայ գրա կա նութ
յա նը քա ջա ծա նոթ, գրող նե րի 
ար դեն բազ միցս ու շադ րութ
յանն ար ժա նա ցած հայ գյու ղը 
նո րից դար ձավ գե ղար վես տա
կան գրա կա նութ յան նյութ 1927
ին լույս տե սած «Մթ նա ձոր» ժո
ղո վա ծո ւով, ո րը նոր էջ բա ցեց 

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԸ  .....................................................................................  
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հայ ար ձա կի պատ մութ յան մեջ: 
Իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րով այս գիր քը ո րա կա պես 
փո խեց հայ գյու ղա կան ար ձա
կի դի մա գիծն ու զար գաց ման 
ըն թաց քը:

Գ րա կանգե ղար վես տա
կան ի՞նչ նո րութ յուն ներ էր բե
րում Ակ սել Բա կուն ցը, ո՞րն էր 
նո րօր յա ար ձա կագ րի ա ռանձ
նա հատ կութ յու նը, որ պես գե
ղար վես տա կան ի րա կա նութ
յուն կեր տո ղի: XX դա րի 20
30ա կան թվա կան նե րի բարդ 
ու փո փո խա կան ժա մա նակ
նե րում, երբ շատ ու շատ նյու
թա կան, բա րո յա կան ու հոգ ևոր 
ար ժեք ներ ոչն չաց վում էին, երբ 
բարձ րաց վել էր հի նը մեր ժե լու 
և նորն ար մա տա վո րե լու ա րա
տա վոր պա հան ջը, երբ գրող
նե րից շա տե րը դեռ չէին ճշտել 
ի րենց գրա կան կողմ ո րո շում 
ու ա սե լի քը, Բա կուն ցը վստահ 
ու ա ներկյ ուղ կանգ նեց ազ գա
յին գրա կա նութ յան ա վանդ նե րի 
յու րաց ման, նա խորդ նե րի փոր
ձի արժ եվոր ման և  իր ա սե լի
քը ազ գա յին ի րա կա նութ յու նից 
քա ղե լու, ազ գա յին դի մագ ծի գե
ղա կերտ ման ճիշտ ու ղու վրա: 
Ա ռա ջին պատմ վածք նե րում ար
դեն նա ամ րագ րեց իր գրա կան 
դա վա նան քը` ա րա րե լով խիստ 
ազ գա յին, զան գե զուր յան ի րա
կա նութ յան և մարդ կանց կեն
սա պա տու մը, մինչ դեռ գրա կա
նութ յան մեջ ստեղծ վում էին և 
ս տեղծ վե լու էին ան հող ու ան
հայ րե նիք բազ մա թիվ ստեղ ծա
գոր ծութ յուն ներ:

«Մթ նա ձոր» ժո ղո վա ծուն 
պատմ վածք նե րի մե խա նի կա
կան միա գու մար չէր, այլ Մթ նա
ձո րի գե ղար վես տա կան պատ
կե րը, որ տեղ դա րե րով կերտ վել 

......................................................................................  ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԸ

էին հայ ինք նութ յան ազ գա յին 
դի մա գի ծը, նրա խառն ված քի 
և  էութ յան լա վա գույն ո րակ նե
րը: Գ յու ղը` մթնա ձոր յան կամ 
ընդ հան րա պես, գրո ղի հա մար 
այն կեն սա կան հողն էր, որ տեղ 
ա րար վում և հղկ վում են ազ գի 
հո գե կերտ ված քը, ի մաս տութ
յունն ու տա ղան դը, գո յութ յան 
ար դար և գե ղե ցիկ կեր պը:

Ինչ պես Թու ման յա նը, այն
պես էլ Բա կունցն իր ժո ղո վա
ծո ւի հե րոս դարձ րեց հա սա
րակ մարդ կանց, կյան քի սո
վո րա կան, ոչն չով աչ քի չընկ

նող փաս տերն ու եր ևույթ նե րը 
դարձ րեց պատմ ված քի նյութ, 
բա նաս տեղ ծութ յուն հայտ նա
բե րեց գեղ ջու կի կե ցութ յան 
բազ մա զան շեր տե րում: Գ րա
կա նա գետ Ս. Ա ղա բաբ յա նը 
նկա տում է. « Բա կունցն այս 
պատմ ված քում՝ «Ալ պիա կան 
մա նու շա կում», և  առ հա սա րակ 
իր մյուս պատմ վածք նե րում 
ու շադ րութ յուն է հրա վի րում 
սո վո րա կան մարդ կանց վրա, 
ոչն չով չա ռանձ նա ցող հե րոս
նե րի վրա` գրա կա նութ յան մեջ 
ե ղած հե րոսին դի վի դո ւա լիստ

Ակսել Բակունցը հոր՝ Ստեփան Թևոսյանի և մոր՝Բոխչագյուլ Խուրշուդյանի հետ

Ակսել Բակունցը որդու՝ Սևադայի և 
կնոջ՝ Վարվարա Չիվիջյանի հետ
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նե րի փո խա րեն: Նոր չէր այս 
հա յաց քը հայ գրա կա նութ յան 
մեջ (դրա ա կունք նե րը տա նում 
են դե պի Հ. Թու ման յա նի և Ավ. 
Ի սա հակյ ա նի ստեղ ծա գոր ծութ
յու նը, սա կայն նոր էր սո վե տա
հայ գրա կա նութ յան մեջ, որն իր 
ձևա վոր ման ա ռա ջին տա րի նե
րին «Օ րե րի վիթ խա րիութ յան» 
հոր ձա նու տի մեջ կար ծեք թե 
սկսել էր կորց նել իր գլխա վոր 
ա ռար կան` հա սա րակ հայ մար
դու հո գե բա նութ յու նը, նրա աշ
խար հը»1: 

Բա կունցն ա ռա ջին նե րից 
մե կը հայ գրա կա նութ յան մեջ՝ 
մարդբնութ յուն առն չութ յու
նը դարձ րեց իր գե ղա գի տա
կան ի դեա լի սնուց ման հիմ քը, 
ինք նութ յունբնօր րան կա պը 
բարձ րաց րեց փի լի սո փա յա
կանհո գե բա նա կան այն պի սի 
մա կար դա կի, ըստ ո րի, բնութ

1 Աղաբաբյան Ս., Ակսել Բակունց,  
Երևան, 1971, էջ  68:

յու նը (տվալ դեպ քում` Մթնա
ձո րը) ան հա տի ոչ միայն կե
ցութ յան, նյու թա կան ար ժեք
նե րի ա րար ման հիմքն է, այլև 
հոգ ևոր հայ րե նի քը: Ն րա հե
րոս նե րի հեն ման կե տը Մթնա
ձորն է. այն տեղ են գտնում 
հո գու խա ղա ղութ յուն ու ներ
դաշ նա կութ յուն, այդ աշ խարհն 
է նրանց բնա կան ապ րում ե րի 
կեն սա մի ջա վայ րը:

Մար դու՝ բնութ յան զա վակ
նե րի հետ ան խար դախ եղ բայ
րութ յու նից մինչև սո ցիա լա կան 
հա կա սութ յուն, ազ գա յին հնա
վանդ բար քեր, չար քաշ կե
ցութ յուն, ազ գա պահ պա նա կան 
տեն չե րի ի րա կա նաց ման մղում, 
հայ րե նա կա րոտ` ա հա թե մա
տիկ այն բազ մա զա նութ յու նը, 
որ կա Բա կուն ցի ար ձա կում: 
Բայց որ քան այդ ար ձա կը տա
րաբ նույթ ու տա րա սեռ է թվում 
ա ռա ջին հա յաց քից, նույն քան 
միաս նա կան ու ամ բող ջա կան 
է ներ քուստ: Ն րա հե րոս նե րը 
գա լիս են ամ բող ջաց նե լու հե
ղի նա կի գե ղա գի տա կան կա
տա րե լա տի պը. նրանք բո լորն էլ 
կյան քի հար ված նե րին են թա կա, 
չար քաշ գո յութ յան տեր մար դիկ 
են. չնա յած ապ րում են աշ խար
հից կտրված լեռ նա յին գյու ղում, 
բայց են թա կա են մեծ աշ խար
հի հա կա սա կան օ րենք նե րին, 
ո րոնք ան վերջ ներ խու ժում են 
նրանց կեն ցաղն ու ա ռօր յան` 
զրկե լով հե րոս նե րին ի րենց 
հոգ ևոր աշ խար հը սնու ցող 
հիմ քե րից: Բա կուն ցի հե րոս նե
րի հո գե կան աշ խար հի կա յու
նութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
ան հա տի և մի ջա վայ րի, ան հա
տի և բ նաշ խար հի նա խաս տեղծ 
փո խառն չութ յուն նե րով. մար դը 
թե կեն դա նին ի րենց բնա կան, 
ա զատ գո յութ յու նը պահ պա

նում են այս սահ ման նե րում: 
Բա կուն ցի գյու ղը խո րա պես 

ի րա կան և խո րա պես բա նաս
տեղ ծա կան մի աշ խարհ է, և  
որ քան փոր ձենք նմա նութ յուն
ներ տես նել նա խորդ գյու ղա
գիր նե րի և ն րա ար ձա կի միջև, 
միև նույն է՝ վերջ նա կան եզ րա
հան գում այն է, որ այս ար ձա
կը` ի րա պես շատ ազ գա յին, թեև 
շա րու նա կում է հայ գյու ղա գիր
նե րին, նրանց ա վան դույթ նե
րը, այ նո ւա մե նայ նիվ նա խորդ 
գյու ղա գիր նե րի վաս տա կի հա
մե մատ գե ղա գի տա կան մի նոր 
եր ևույթ է` իր աշ խար հըն կալ
մամբ, ո ճով, գա ղա փար նե րով 
ու ի դեալ նե րով նկա տե լիո րեն 
տար բեր: 

Հ. Մն ձու րու մա սին գրա
կան երկ խո սութ յան մեջ Հր. 
Մաթ ևոս յանն ա հա այս պի սի մի 
միտք ու նի. ...« Սի լան» ե թե ին քը 
գրած չլի ներ, ե թե կա րո ղա նա յի, 
ես էի գրե լու, կեն դա նի, բա րի 
գո յութ յան կա րոտն ինձ ա հա
ա հա կանգ նեց նում էր նման մի 
կեր պա րի սյու ժեի վրա»2: Եր
կու տար բեր սերն դի` Հա կոբ 
Մնձու րու և Հ րանտ Մաթ ևոս յա
նի այս հոգ ևոր հա րա զա տութ
յու նը ծնվել է ի րա կա նութ յանն 
ու մարդ կանց ուղղ ված նույ նա
տիպ հա յաց քից: Մն ձու րու գրա
կա նութ յան նյու թը իր գա վա ռի 
պայ ծառ ի րա կա նութ յունն է, հո
ղի մար դու, մա միկ նե րի, հարս
նե րի, աղ ջիկ նե րի ոչն չով աչ քի 
չընկ նող ա ռօր յան, ո րում գրո
ղը հայտ նա գոր ծում է ա ռողջ, 
կեն սու նակ ազ գա յին ո րակ նե
րը: Գ յու ղը, գա վա ռը այն ա նեղծ 
հիմքն են, որ տե ղից սե րում է 
հայ ինք նութ յան ամ րութ յունն 

2 Մաթևոսյան Հ.Դավթյան Վ.,  
Հեռացող աշխարհի առաքյալը, 
«Գրական թերթ», թիվ 47, 1976: 

Ակսել Բակունցը մտերմուհու՝ Ժենյա 
Գյուզալ յանի հետ

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԸ  .....................................................................................  
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ու գո յութ յան ճշմա րիտ կեր պը: 
Մն ձու րու ար ձակն իր ազ գի 
ա ռողջ կեն սա գո յութ յան վա
վե րա ցում է, որ ա ռանձ նա նում 
է ստեղ ծու մով, մե ծե րի ի մաս
տութ յամբ, հարս նե րի խո նար
հութ յամբ, փոք րե րի ու սում
նա տեն չութ յամբ ու հնա զան
դութ յամբ, մարդ կա յին հա րա
բե րութ յուն նե րի բարձ րա գույն 
դրսևո րում ե րով: Նույ նա տիպ 
«կեն դա նի, բա րի գո յութ յան» 
կա րո տից է սկսվում ճշմա րիտ 
գրա կա նութ յու նը, որն էլ Բա
կուն ցի անկրկ նե լի գե ղար վես
տա կան աշ խար հը մեր ձեց նում 
է Հա մաս տե ղի կամ Հ րանտ 
Մաթ ևոս յա նի գրա կա նութ յա
նը. չէ՞ որ այդ գրա կա նութ յուն
նե րը սնու ցող ա կուն քը նույնն է: 
Դարձ յալ ի րա վա ցի է հնչում Հր. 
Մաթ ևոս յա նի հետև յալ ձևա կեր
պու մը. «Այս պես, կար ևո րը դառ
նում է ոչ թե ստեղ ծող ան հա տը, 
այլ բնորդ Եր կի րը»: 

Մարդբնութ յուն հոգ ևոր 
առն չութ յու նը 20ա կան թվա
կան նե րին հայ ար ձա կում նոր 
մեկ նութ յուն ու կերպ ա ռավ: 
Գ յու ղը, որ մինչ այդ գրա կա
նութ յուն էր մտել սո ցիա լա կան 
հե ղա բե կում ե րի, հարս տի ու 
աղ քա տի, չուն ևոր խա վի կե
ղեք ման, ցա վա տանջ գո յութ յան 
ու ազ գա յին հնա վանդ բար քե րի 
պատ կեր նե րով, հայ ար ձա կում 
ստա ցավ գե ղա գի տա կան նոր 
ո րակ, ար տա հայտ վեց պատ
կե րա կերտ ման նոր հա մա կար
գով: Գ րա կա նութ յուն ե կավ 
հո ղի մար դը` հայ գեղ ջու կը, իր 
հա նա պա զօր յա հոգ սե րի հետ 
նաև իր սե րե րով, կա րոտ նե րով, 
ե րազ նե րով, իր բո լոր մարդ կա
յին մղում ե րով, և  որ ա մե նա
կար ևորն է` բնութ յան տար րե

րի` հո ղի, կեն դա նու, իր նմա նի 
հան դեպ ու նե ցած աստ վա ծա
յին սի րով: Նոր ար ձա կում, ո րի 
դպրո ցի հիմ քերն ար ևե լա հայ 
գրա կա նութ յան մեջ ա մուր և 
հիմ ա վոր դրեց Բա կուն ցը, չէր 
ան տե սում գյու ղա ցու սո ցիա լա
կան գո յա վի ճա կը. ա վե լին՝ նա 
հենց այդ տե ղա շար ժե րի հեն
քի վրա բա ցա հայ տում էր դրա
մա տիկ փո փո խութ յուն նե րը հայ 
մար դու հո գում՝ կար ևո րե լով 
հո ղի ու ինք նութ յան հա վեր ժա
կան կա պի կեն սա կան անհ րա
ժեշ տութ յու նը: 

« Ձի ու նե՞ս,– հան կարծ հարց
րեց,– կամ ու նե ցե՞լ ես: 

– Ձի՞,– հան կար ծա կիի ե կա 
ես,–  ո՛չ, չու նեմ: Իսկ ին չո՞ւ ես 
հարց նում:

 – Իսկ ես ու նեմ: Գ յու ղում է: 
Ա հա նստել քեզ հետ գա րե ջուր 
եմ խմում և շա րու նակ մտա
ծում եմ նրա մա սին, գա րե ջուր 
եմ խմում, իսկ նրան գա րի տվե՞լ 
են, ջրե՞լ են...:

 – Դե պի ձին տա ծած մարդ
կա յին սե րը իս կա պես որ բա
նաս տեղ ծա կան զգաց մունք 
է,– հաս տա տեց նա ա մե նայն 
լրջութ յամբ»3:

 Գուր գեն Մա հա րու հու շե րից 
վերց րած այս պա տա ռի կը խո
սուն վկա յութ յունն է այն բա նի, 
որ Բա կունցն իր ողջ էութ յամբ՝ 
խո հե րով, հույ զե րով, կա րո
տով, կապ ված էր կեն դա նա
կան աշ խար հին, այս տե ղից էլ 
կեն դա նու, մաս նա վո րա պես 
ձիու բնույ թի ու կեն դա նա կան 
մղում ե րի հիա նա լի ի մա ցութ
յու նը:

Բ նութ յան բո լոր զա վակ նե
րի հան դեպ բա նաս տեղ ծա կան 

3 Գուրգեն Մահարի, «Չարենց
Նամե», Երևան, 1963, էջ 73:

սե րը Բա կունց ար վես տա գետն, 
ի րե նից օ տա րե լով, «ա վան դել 
է» իր հե րոս նե րին` Պե տուն, 
Բա դուն, Սի մո նին, բնա կա նա
բար ո րոշ չա փով նաև իր խոր 
ի մա ցութ յուն նե րը բու սա կան ու 
կեն դա նա կան աշ խար հի մա
սին վե րագ րել նրանց: Բայց 
մարդ կա յին ի մա ցութ յուն նե րի 
ու զգա յութ յուն նե րի պատ կեր
նե րով չեն վեր ջա նում գրո ղի 
բնա պաշ տա կան հա յացք նե րը:

Նա իր գրի տա րած քում հա
ջո ղութ յամբ վե րար տադ րում, 
վեր լու ծում, զգում է կեն դա նու 
ապ րում երն ու զգա յութ յուն
նե րը. այն, ինչ բա նա կան ա րա
րա ծի հա մար ար տա քին, խոս
քա յին թա փան ցի կութ յուն ու նի, 
կեն դա նու վար քագ ծում զգա լի 
չա փով թաքն ված է, և գ րողն 
իր` եր ևույթ նե րի ներ քին շեր
տե րը տար րա լու ծող հա յաց քով 
պատ կե րագ րում է կեն դա նու 
էութ յան, տա ռա պան քի, տեն չե
րի, ե րազ նե րի շար ժըն թա ցը:

 Բա կունց յան ար ձա կի այս 
գի ծը նկա տե լիո րեն ուղ ղոր դել 

Ակսել Բակունցը որդու՝ Սևադայի հետ

......................................................................................  ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԸ
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է նրա ար ձա կի գե ղա գի տութ
յամբ ձևա վոր ված գրող նե րի աշ
խար հա յաց քը. Հր. Մաթ ևոս յա նը 
ար ձա նագ րում է. « Բա կունցն 
ա ռա ջինն էր հայ նշա նա վոր 
գրող նե րից, որ խո սե լու հնա
րա վո րութ յուն տվեց ժո ղովր դի 
այն հատ վա ծին, որ զրկված լի
նե լով այդ հնա րա վո րութ յու նից` 
ձայ նի իր ի րա վուն քը տվեց միջ
նորդ նե րին, ո րոնք և պատ մե ցին 
քա ղա քին ու աշ խար հին «մուն
ջե րի» մա սին:

Բա կուն ցը շեշ տեց հենց այդ 
«մա սի նը». նա գրեց ոչ թե ժո
ղովր դի մա սին, այլ ժո ղովր դի 
ներ սից: Այդ «ներ սի» սկզբուն քը, 
որ քա նով որ դա ե ղել է իմ հնա
րա վո րութ յուն նե րի սահ ման նե
րում, փոր ձել եմ տա րա ծել ողջ 
օր գա նա կան և  ա նօր գա նա կան 
աշ խար հի վրա: Դա նշա նա կում 
է գրել ոչ թե ծա ռի մա սին, այլ 
ծա ռի ներ սից, ոչ թե ձիու մա սին, 
այլ ձիու ներ սից»4:

 Եվ ի րոք, Հր. Մաթ ևոս յա նը 
կեն դա նու, ծա ռի, լայն ա ռու մով՝ 
բնութ յան ներ սից, մի ջից տես
նե լու, զգա լու, վե րար տադ րե
լու կա րո ղութ յամբ շա րու նա կեց 
բա կունց յան ա վան դույ թը` իր 
հե ղի նա կա յին ո ճի և գե ղա գի
տութ յան ինք նօ րի նակ դրսևո
րում ե րով: Բա կուն ցը կեն դա նու 
ճա կա տագ րից, կե ցութ յու նից 
գնում է նրա «հո գու» ծալ քե րը` 
բա ցա հայ տե լու և  ամ րագ րե լու 
կեն դա նու տա ռա պանք ներն ու 
«խո հե րը»: Բ նա կան է` գրո ղը 
սուբ յեկ տիվ մո տե ցում ե րից չի 
կա րող խու սա փել, գի տա կան 
պար զա բա նում եր չի կա րող 
տալ կեն դա նու մտա ծո ղութ յան 
ու զգա ցո ղութ յուն նե րի մա սին, 

4 Մաթևոսյան Հ., Սպիտակ թղթի 
առջև, Երևան, 2004, էջ  102:

բայց նա գե ղա կեր պում է մարդ
կա յին կեն սա փոր ձով հաս տատ
ված ու ստուգ ված կեն դա նա կան 
մղում ե րը, և  այդ տե ղից էլ են
թադ րում տվալ տե սա կի հնա
րա վոր խո հերն ու տեն չե րը: 

Կեն դա նա կան աշ խար հի 
նկատ մամբ տա ծած մեծ սեր, 
ա նանձ նա կան եր ջան կութ
յան զգա ցո ղութ յուն, հա մայն քի 
ցա վերն ի րենց ու սե րին կրե լու 
ցան կութ յուն` ա հա հատ կա նիշ
ներ, ո րոնք միա վո րում են Բա
կուն ցի «Ա յու Սա րի լան ջին», 
« Վան դունց Բա դին», «Մթ նա
ձոր», «Սև ցե լե րի սերմ ա ցա
նը» պատմ վածք նե րը: Բա կուն
ցի հե րոս նե րը եղ բայ րա նում են 
բնութ յան հետ ի րենց առն չութ
յուն նե րով: Ն րանց հոգ ևոր աճն 
ու հա սու նա ցու մը ներ դաշ նակ 
է ի րենց ծնող կեն սա մի ջա վայ
րին: Չա փա զանց մեծ է հե րո սի 
և բ նութ յան ո րո շա կի ո լոր տի 
(տվալ դեպ քում՝ կեն դա նա կան 
աշ խար հի) կա պը. հե րոսն ապ
րում է միայն այդ տա րած քում 
և  այլ կեն սա կերպ պար զա պես 
չի պատ կե րաց նում, դա նրա 
կեն սա գո յութ յան բնա կան մի
ջա վայրն է: Հե րո սի՝ բնութ յան 
բա նա կան դրսևոր ման մի ջո ցով 
կար գա վոր վում և  ի մաս տա վոր
վում են տե սակ նե րի գո յա կեր
պի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րը: 

* * *
 Ազ գի ճա կա տա գիրն ու ժո

ղովր դի կյան քը այն հոր դուն 
ա կունքն են, որ տե ղից սնվում է 
մշա կույ թը: Գ յու ղը, մեծ ի մաս
տով՝ Հա յոց աշ խարհն է Բա
կուն ցի խո հե րի ա ռանց քը, գե
ղար վես տա կան ի դեա լի հայ րե
նի քը, և ն րան սպառ նա ցող յու
րա քանչ յուր ի րո ղութ յուն գրա

կան հիմ ախն դիր է դառ նում ու 
են թարկ վում գե ղագր ման:

Ա. Բա կուն ցը 192030ա կան 
թվա կան նե րին ար մա տա վո րում 
էր նոր թե մա` գյու ղի ա մա յաց
ման թե ման, որն ար դեն կապ
վում էր ոչ միայն հե ղա փո խա
կան շար ժում ե րի, այլև քա ղա
քա շի նութ յան խոր քա յին ծա վալ
ման հետ. նոր հա սա րա կար գը 
կա ռու ցում էր արդ յու նա բե րա
կան կենտ րոն ներ, և գ յու ղա ցին 
լքում էր գյու ղը` հեշտ ու բա
րե կե ցիկ ապ րե լու մղու մով: Մի 
կող մից դրսի աշ խար հի մի ջա
մտութ յունն էր խզում գյու ղաշ
խար հի բնա կան կա պե րը, մյուս 
կող մից` զար գա ցող քա ղա քա շի
նութ յու նը, հեշտ ապ րե լու տեն չը 
գայ թակ ղում էին գյու ղա ցուն, և 
նա ար դեն սկսել էր հա ճա խա կի 
լքել իր ե զեր քը: Մեծ է Բա կուն ցի 
ցա վը Վան դունց Բա դու ա վեր
ված խրճի թի հա մար. ի՞նչ կլի նի, 
ե թե այս պես շա րու նակ գյու ղից 
ու հո ղից հե ռա նան սերմ ա
ցա նը, ջրվորն ու հնձվո րը, ե թե 
գնա ցած ե րե խան այլևս չվե րա
դառ նա` ժա ռան գե լու պա պե րի 
հո ղա գոր ծութ յու նը: Գա ղա փա
րա կան այս ա կուն քից էր սնվում 
նաև «Պ րո վին ցիա յի մայ րա
մու տը» ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: 
Քա ղա քակր թութ յամբ բնա կան 
մար դու ա ղա վաղ ման Բա կուն
ցի ա ռա ջադ րած հիմ ախն դի րը 
գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե
րում դար ձավ աշ խար հա յաց
քա յին մեկ նա կետ: Մար դու օ տա
րու մը հո ղից, բնօր րա նից հիմք 
են դնում մար դու դի մազրկ ման, 
նախ նա կան մար դու ան հե տաց
ման: Օ տար ման այս թե մա յի 
լա վա գույն ի րա ցու մը Հր. Մաթ
ևոս յա նը հա մա րում է Բա կուն ցի 
«Պ րո վին ցիա յի մայ րա մու տը». 

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԸ  .....................................................................................  
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« Քա նի սի ու շադ րութ յունն եմ 
հրա վի րել Բա կուն ցի «Պ րո վին
ցիա յի մայ րա մու տի¦ վրա. ի՜նչ 
այժ մեա կան, ի՜նչ ճշմա րիտ կի
նոն կար կլի ներ: Մեր ժա մա նա
կի մե ծա գույն գործն է՝ մար դու 
օ տա րում իր երկ րից: Քա ղա
քակր թութ յան ա նու նով ե կան, 
ար ևել ան քո կա վի դղա կը, որ 
էիր դու, փլե ցին, քեզ քո երկ
րից դուրս քշե ցին, շո րերդ քա
ղա քի գլխին մի տեղ թո ղիր ու 
վե րա ցար: Այ սօր վա իմ վի ճակն 
է: Դարձ յալ Մ հե՞ր, ա յո՛»5: Պ րո
վին ցիա յի կոր ծան ման ա ղե տը 
Բա կուն ցի կեն սա փի լի սո փա
յութ յամբ ար դեն գե ղագր վել 
էր. «այ սօր վա իմ վի ճակն է» 
ար տա հայ տութ յու նը շեշ տում է 
հայ մար դու` իր սկզբից օ տար
վե լու դրա մա տիկ ըն թաց քի շա
րու նա կա կա նութ յու նը, իսկ այն, 
որ օ տար մանան հե տաց ման 
ա ռաս պե լը մի եզ րով կապ վում 
էր փոքր Մ հե րի աշ խար հա թո
ղութ յա նը, ամ րագ րում էր հա յոց 
մշա կույ թի պատ մութ յան մեջ 
երևույ թի պար բե րա կա նութ յու նը: 

Բա կուն ցի մի շարք հե րոս
ներ ( Սե թը, Հա բու դը, Ան դոն) 
լքում են գյու ղը և միա նում հե
ղա փո խա կան շար ժում ե րին. 
նրանք օ տար վում են հո ղից, 
հայ րե նի տնից և կոր ծան վում: 
Բա կուն ցը ստեղ ծում է նո րօր
յա գա ղա փար նե րի ա ռա ջին 
նվիր յալ նե րի կեր պար նե րը, 
բայց հե ղի նա կի հա մար ա ռա
վել կար ևոր է ու ցա վա լի գյու
ղի ա մա յաց ման հիմ ախն դի րը, 
և պատմ վածք նե րում ա ռա վել 
շեշ տադր ված են Վան դունց 
Բա դու, Ե րա նի, բրուտ Ա վա գի 
կեր պար նե րը` որ պես տոհ միկ 
հայ աշ խա տա վո րի տի պեր, 

5 Նույն տեղում, էջ  59:

ո րոնք հո ղին ու աշ խա տան քին 
կապ ված գեղ ջուկ ներ են և փայ
փա յում են ի րենց օ ջա խը շեն 
պա հե լու ե րա զան քը: Մի նու
ճար զա վա կի մա հով կոր ծան
վում է նրանց ե րա զան քը, և ծե
րա ցած հե րոս նե րի գո յութ յու նը 
դառ նում է ա վե լորդ ու ի մաս
տա զուրկ: Ո րոշ պատմ վածք
նե րում ող բեր գութ յան հիմ քը 
ազ գա յին կյան քի հնա վանդ 
բար քերն են. Սան դուխ տը, Տիգ
րա նու հին, «Ալ պիա կան մա նու
շա կի» հե րո սու հին, Խո նար հը 
նա հա պե տա կան բար քե րի և 
չար քաշ կե ցութ յան զո հեր են: 
Իսկ « Լառ Մար գար», « Ծի րա նի 
փող» պատմ վածք նե րում հե
րոս նե րի ան հա տա կան ցա վի 
հիմ քում ըն կած է հա մազ գա յին 
ող բեր գութ յու նը՝ Ե ղեռ նը:

« Նա (Ա. Բա կուն ցը` Ս. Ա.) 
կա րո ղա նում է հաղ թա հա րել 
մեր հին գյու ղա գիր նե րի մե թո
դի շտամպ նե րը, նրան հա ջող
վում է նյու թը տալ «ան սո վոր 
կեր պով», «հա սա րակ բա նե րը» 
դարձ նել ար տա կարգ, ո րով և 
մե ծաց նել ար տա հայ տութ յան 
ու ժը»6, գրում է 30ա կան նե րի 
քննա դա տը Բա կուն ցի մա սին:

Ի րոք, գրո ղի ա ռա ջին իսկ 
պատմ վածք նե րը ե կան ա պա
ցու ցե լու, որ նոր ար ձա կա գի
րը կա րո ղա նում է կյան քի աչ քի 
չընկ նող հա րա բե րութ յուն ներն 
ու եր ևույթ նե րը բարձ րաց նել 
գե ղա գի տա կան բարձ րար ժեք 
նյու թի մա կար դակ, գտնել հա
սա րակ գեղ ջու կի հո գում, կեն
ցա ղում, ազ գա յին բնա վո րութ
յան մեջ զար մա նա լի նրբութ
յուն ներ ու խորք: Չ նա յած Ս. 
Զոր յա նի և Դ. Դե միրճ յա նի ար

6  «Նոր ուղի», 1930, թիվ 67, էջ 49: 
Հեղինակը ստորագրել է Ս.:

ձա կը 1910ա կան թվա կան նե րին 
հա սա րակ մար դու հոգ ևոր ար
ժեք նե րի հայտ նա բեր ման մեջ 
նշա նա կա լից ձեռք բե րում ե րի 
էր հա սել, բայց բա կունց յան ոճն 
ու պոե տի կա յի ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը, նյու թի բնույթն 
ու հե ղի նա կի օժտ վա ծութ յու նը 
ազ գա յին կե ցութ յան կեն սու նակ 
շեր տե րի գե ղագր ման նոր ո րակ 
ար ձա նագ րե ցին: 

Բա կուն ցի ար ձա կին բնո րոշ 
է պատ կե րա կա ռուց ման այ լա
բա նա կան կեր պը, ի րա կա նութ
յան ըն կալ ման բա նաս տեղ ծա
կան թանձ րութ յու նը, հե րոս նե
րի հու զա կանքնա րա կան հո
գե կերտ ված քը: Ն րանք բո լորն 
էլ ապ րում են ի րա կա նութ յան 
և  ե րա զի սահ մա նագ ծում, և  
որ քան գոր շա նում է նյու թի աշ
խար հը, այն քան հո գու տա րած
քը ընդ լայն վում է` ինք նութ յան 
պահ պան ման ո գե ղեն լծակ նե րը 
ամ րաց նե լով, յու րօ րի նակ ձևով 
խու սա փե լով աղ ճա տու մից: 
Այս պի սի կե ցութ յու նը նրանց 
տա նում է դե պի ի մաստ նա
ցում, ստեղծ վում է հոգ ևոր մի 
մա կար դակ, երբ հե րոս նե րը 
հույ զե րից նրբա ցած ու տա
ռա պան քից ի մաստ նա ցած նե
րաշ խար հով կտրվում են փոք
րիկ շա հախնդ րութ յուն նե րով 
ու մանր կրքե րով ապ րող մի
ջա վայ րից: Գե ղե ցի կի ու բա րու 
պաշ տա մուն քը նրանց մղում 
է այն պի սի հոգ ևոր տա րածք
ներ, որտեղ նրանք դառ նում են 
ա վե լի խո հա կան, բա նաս տեղ
ծա կան զգայ նութ յուն ու ըն կա
լում են ձեռք բե րում:

Բա կուն ցի հե րոս նե րի կե
ցութ յան դրա մա տիզ մը նրանց 
էութ յան և մի ջա վայ րի միջև 
խոր հա կադ րութ յունն է. նրանք 

......................................................................................  ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԸ
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կտրված են շրջա պա տից ի րենց 
հո գի նե րում ու նե ցած այս կամ 
այն վեհ զգաց ման, տեն չի 
պատ ճա ռով, սո վո րա կան ցան
կութ յուն նե րով չեն ապ րում, մի 
տե սակ ա պա սո ցիա լա կա նաց
ված են, նրանց միտ քը սևեռ
ված է ո րո շա կի գա ղա փա րի, 
նպա տա կի, զգաց ման վրա: 
Հե րո սի ող բեր գութ յու նը ծնվում 
է այն պա հին, երբ կորց նում է 
հա վա տը մարդ կանց հան դեպ, 
հոգ ևոր ամ բող ջա կա նութ յու նը 
խախտ վում է, երբ նրան հա
կադ րում են իր ներ քին մար
դուն: Կոր ծան վում է Պե տին, 
երբ նրան ստի պում են կտրվել 
նախ րից և դիր քեր փո րել Ա յու 
սա րի լան ջին: Ի րենց հա վատն 
ու սո ցիա լա կան հե նա րանն են 
կորց նում Սի մո նը, որն ա կա մա 
դուրս է գա լիս իր սի րե լի ձիու 
դեմ և  ար նո տում նրա և  իր գո
յութ յու նը, Շար մաղ բի բին, ո րին 
զան գե րի ա վե տած ա նանձ նա
կան ան դորրն այլևս չի սփո
փում, ա զա տութ յան տեն չը 
սպա նում է կապ տա վուն նժույ
գին («Ս պի տակ ձին»): Ե րա զի և  
ի րա կա նութ յան ան գո սահ մա
նը խախտ վում է ոչ միայն Բա
կուն ցի հե րոս նե րի կյան քում, 
այլև հե ղի նակն ինքն է լքում 
իր հղա ցում ե րի բա ցա ռիկ աշ
խար հը բիրտ ի րա կա նութ յան 
պար տադ րան քով: 

* * *
Ծանր է այ սօր մտա ծել, 

թե որ քան պա կաս բան մաց 
Բա կուն ցի կյան քի ե ղե րա կան 
վախ ճա նով: Գ րո ղի կյան քի ար
յու նոտ ընդ հա տու մով ոչ միայն 
խա թար վել են մի ա ռան ձին 
ան հա տի կյան քի ճա նա պարհն 
ու ե րազ նե րը, այլև ա վեր վել է 

հղա ցում ե րով լի մի աշ խարհ, 
որ կոչ վում է գրո ղի գե ղար վես
տա կան ի րա կա նութ յուն:

Մահ վան շե մին կանգ նած, 
ան լուր կտտանք նե րի են թարկ
ված Ակ սել Բա կուն ցը այդ վեր
ջին պա հե րին ի՞նչ է մտա ծել 
ըն տա նի քի, հայ րե նի քի և  իր 
մտահ ղա ցում ե րի մա սին: Որ իր 
գրա կան աշ խա տանք նե րի ընդ
հա տու մը շատ է հու զել նրան, 
ա ռա վել քան որ ևէ բան, վկա
յում է 1936 թ. հոկ տեմ բե րի 6ին 
ՀԿ(բ)Կ Կենտ կո մի քար տու ղար 
Ա մա տու նուն և պե տանվ տան
գութ յան մա յոր Մուղ դու սուն 
հաս ցեագր ված նա մա կը. «Ես 
գի տեմ, որ գրում եմ դեռևս չա
վարտ ված գոր ծի մա սին, բայց և 
գի տեմ, որ դի մում եմ կու սակ
ցութ յա նը ինձ գթա լու խնդրան
քով, ոչ անձ նա կան շա հե րի հա
մար: Ինձ գրե լու և կար դա լու 
հնա րա վո րութ յուն տվեք: Ինչ 
ժա մա նա կով որ անհ րա ժեշտ 
կհա մա րեք, ինձ ու ղար կեք Հա
յաս տա նի որ ևէ հե ռա վոր շրջան, 
գյուղ կամ խորհր դա յին տնտե
սութ յուն, միա.յն թե ես լսեմ կեն
դա նի խոս քը, միայն թե ես կա
րո ղա նամ աշ խա տել...»7:

Բա կուն ցը թևա կո խում էր իր 
ու ժե րի վե րել քի մի նոր շրջան 
և շատ նո րա նոր տա ղան դա վոր 
է ջեր պի տի ծնվեին, ա նա վարտ 
է ջե րը ամ բող ջա կան կա տար
ման հաս նեին, ե թե ան ժա մա
նակ չկա սեց վեր նրա կյան քի 
ըն թաց քը: Ըն կավ հայ մշա կույ
թի անկրկնելի դեմ քե րից մե
կը` իր հետ տա նե լով իր հղա
ցում ե րի բա ցա ռիկ աշ խար հը: 
Ճա կա տա գի րը որ քան դա ժան, 
նույն քան էլ շռայլ ե ղավ տաս

7 Գասպարյան Դ., Փակ դռների 
գաղտնիքը, Երևան, 1994, էջ 638: 

նամ յակ ներ հե տո: Բախտն 
ինչոր ա նեղ ծե լի բան էր պա
հել գրո ղի վաս տա կի հա մար: 
Գ րա կան նոր բարձ րա ցող սե
րունդ նե րին վի ճակ ված էր մի 
փոքր հետ գնալ, կապ ստեղ ծել 
ի րենց և 30ա կան թվա կան նե
րի միջև` շա րու նա կե լու հա մար 
ար գա սա վոր այն ա վանդ նե րը, 
որ ար մա տա վո րել էր Բա կուն ցը: 
Ն կա տի ու նենք Խ. Դաշ տեն ցի, 
Հր. Քո չա րի, Մ. Գալ շո յա նի, Ս. 
Խան զադ յա նի, Հր. Մաթ ևոս յա
նի և նո րա գույն ար ձա կի մյուս 
դեմ քե րի վաս տա կը, ով քեր ոչ 
միայն շա րու նա կե ցին Բա կուն ցի 
ար ձա կի թե ման, գա ղա փար նե
րը, գե ղա գի տա կան հա մա կար
գը, այլև նրան դարձ րին ի րենց 
գրա կա նութ յան հե րո սը՝ կեր տե
լով նրա գրա կան ու մարդ կա յին 
դի ման կա րը հա վեր ժի հա մար: 

Տաս նամ յակ ներ հե տո մե րօր
յա ար ձա կա գի րը` Սե րո Խան
զադ յա նը, ան մի ջա կա նո րեն շա
րու նա կեց Բա կուն ցի «Կ յո րե սի» 
ա վան դույթ նե րը` գրե լով « Մատ
յան ե ղե լութ յանց» վի պա կը, 
ո րը գա լիս էր պատ կե րագ րե լու 
հենց նույն աշ խար հագ րա կան 
տա րած քի մարդ կանց կյան քի 
պատ մութ յու նը: Գա ղա փա րա
կան հա րա զա տութ յու նից զատ 
ա ռա վել կար ևոր է Խան զադ
յա նի պատ կե րա կա ռուց ման և  
ո ճա կան հնարք նե րի, բա նար
վես տի ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րի հա րա զա տութ յու նը 
Բա կուն ցի բա նար վես տին:

Փո ղոց առ փո ղոց մաք րե լով 
քա ղա քը` ճել Ա վան բի ձան կանգ 
է առ նում Գե տա հա յաց փո ղո ցի 
տնե րից մե կի ա ռաջ. «Այս տու նը 
Բա կունց Ս տե փա նինն է»,  ար
ձա նագ րում է հե ղի նա կը: Հե
տա գա հա ղոր դում ե րը ա վե լի 

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԸ  .....................................................................................  
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են մե ծաց նում այս տան ար ժե քը. 
«Այս մայ թը ավ լե լիս ճել Ա վան 
բի ձան հի շում է Ս տե փա նի որ
դուն` Ա լեք սա նին՝ կա պույտ աչք 
– ծի ծա ղով տղա էր»8:

Նո րօր յա ար ձա կա գիրն իր 
վի պա կի հե րոս է դարձ նում այդ 
գա վա ռա քա ղա քում ծնված, մե
ծա ցած, այդ ե զեր քին իր բո լոր 
հոգ ևոր տեն չե րով կապ ված 
տա ղան դա վոր ար ձա կագ րին` 
իր մեծ նա խոր դին: Հե տա գա 
մի քա նի է ջում գրո ղը տա լիս է 
Բա կուն ցի վաս տա կի ար ժեքն 
ու գնա հա տա կա նը. « Մի ու
րույն աշ խարհ բե րեց Բա կունց 
Ա լեք սա նը: Մի աշ խարհ, որ կար, 
հրեն, Դրն գա նի ձո րում և քու 
տա նը: Բայց չգի տեիր, թե կա: 
Այդ պես լե ռան լան ջից գլոր վող 
հե ղեղն է բաց ա նում կո րած 
աղբ յու րի ա կուն քը» (էջ 518): 
Խան զադ յա նը գրողգե ղա գե
տի իր հա յաց քով և  իր հե րոս
նե րի մարդ կա յինան հա տա կան 
ըն կա լում ե րի մի ջո ցով նո րո վի 
և ճշգ րիտ ներ կա յա ցում է Բա
կուն ցի և ն րա ստեղ ծա գոր ծութ
յան ճա կա տա գի րը, մի փոք րիկ 
պատ կե րի մեջ խտա ցում է ցավն 
ու ող բեր գութ յու նը. «Ակ սե լին 
բռնել են: Գր քե րը վա ռում են» 
(էջ 520):

Ող բեր գութ յու նը շա րու նակ
վում է և  ա վարտ վում, Բա
կուն ցի պոե տի կա յին հա տուկ 
լռութ յունհամ րութ յու նը իջ նում 
է նրա ծննդա վայ րի և բ նա կիչ
նե րի վրա, հոր և  որ դու մահ վան 
բո թը քա ղա քը կրում է լռութ
յամբ. « Ծե րու նուն թա ղե ցին լուռ, 
սրտնե րում ահ ու լաց» (էջ 520): 
Ա վա նը ժո ղովր դա կան ա ռողջ 

8 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու 
6 հատորով, հ. 5, Երևան, 1983, էջ  517: 
Մյուս քաղվածքների էջերը կնշենք 
տեղում: 

բնազ դով ու գի տակ ցութ յամբ, 
մի սուրբ գործ ա նե լու ա ռա քե
լութ յամբ թաքց նում է Ա լեք սա
նի գիր քը ցո րե նի մեջ. « Ցո րենն 
աշ խարհ է պա հում, այս գիրքն 
էլ կպա հի» (էջ 521): Եվ լռութ յու
նը, ցո րենն ու գիր քը ժա մա նա
կի մի հատ վա ծում ձուլ վում են, 
փակ վումթաքն վում, լռութ յու նը` 
որ պես ցա վի և բեկ ված ճա կա
տագ րի խորհր դա նիշ, ցո րենն 
ու գիր քը` որ պես նյու թա կան և 
հոգ ևոր ար ժեք նե րի շա րու նա
կա կա նութ յուն:

Խան զադ յա նը պա տու մին 
հյու սում է բա կունց յան պատ
կեր ներ. « Կա քա վա բեր դի գլխին 
տա րին բո լոր ամպ է նստում»: 
Ն կա տենք, որ «Ալ պիա կան մա
նու շա կում» այս պատ կե րի խո
հա կանխորհր դան շա կան ու ժը 
մեծ էր, ամ պի՝ որ պես խտա
ցած ցա վի, ա ղե տի, ար ցուն քի 
խորհր դա նի շը ձուլ վում է այդ 
ե զեր քում ապ րող գե ղեց կութ
յուն նե րի դրա մա տիկ կե ցութ յա
նը: Ո ճա կանխորհր դան շա կան 
նույն ի մաս տով Խան զադ յա նը 
այս պատ կե րը տա րա ծում է 
Բա կուն ցի, 30ա կան թվա կան
նե րի մյուս զո հե րի, հա մազ

գա յին ցա վի վրա: Բա կուն ցի 
ե ղե րա կան ճա կա տագ րի վեր
ջին է ջը Խան զադ յա նը փա
կում է նույն անձր ևա բերար
ցուն քա բեր ամ պի բա կունց յան 
պատ կե րով. « Կա քա վա բեր դի 
գլխին տա րին բո լոր ամպ է 
նստում»: Բայց պա տու մի հե
տա գա ծա վա լում ե րում պատ
կե րը շրջվում է, դառ նում մայր 
պատ կե րի հա կոտն յան. «Այդ 
օ րը Կա քա վա բեր դի գլխին մի 
բե րան գցե լու ամպ չկար»: Նոր 
ժա մա նակ նե րի ու գե ղար վես
տի օ րենք նե րով վե րա կեն դա
նա նում են լռութ յան մատն ված, 
թաղ ված ար ժեք նե րը, տաս նամ
յակ ներ հե տո Ակ սել Բա կուն ցին 
ար դա րաց նում են, և նա ընդ
միշտ վե րա դառ նում է իր բնօր
րան. « Հին քա ղա քի նոր փո ղո ցը 
Բա կունց է»: 

Ար վես տի իս կա կան գոր ծերն 
ան մահ են, ան մահ են այդ գոր
ծերն ստեղ ծող նե րը, հե րո սի բնու
թագ րու մը` «Էդ հո գրով գիրք չի, 
էդ ցո րեն հաց է, հաց», լա վա գույն 
արժ եվո րում է Բա կուն ցի վաս
տա կի, գիր, որ ի րա պես ցո րե նի 
կեն սա կա նութ յունն ու նի և հա տի
կի հա րատ ևու թ յու նը:

Ակսել Բակունցի տուն-թանգարանը Գորիսում

......................................................................................  ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԸ
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Ի ԴԵՊ

Ա մե րի կա ցի բնա պահ պան
նե րի հաշ վարկ նե րով, չի
նա կան է ժան ապ րանք նե րը, 
ո րոնք պա հան ջարկ ու նեն ամ
բողջ աշ խար հում, ա մեն տա րի 
ա վե լի քան 100000 չի նա ցի նե րի 
մահ վան պատ ճառ են դառ նում: 
Բանն այն է, որ արդ յու նա բե
րութ յան բուռն զար գա ցու մը, 
ա ռանց շրջա կա մի ջա վայ րի 
պաշտ պա նութ յան բա վա րար 
մի ջոց նե րի, խիստ աղ տո տում 
է Չի նաս տա նի օդն ու ջու րը:

2017 թ. ըն թաց քում Հա րա
վա յին Կո րեան ներ մու ծել է 
9,74 մլն տոն նա գե նե տի կո րեն 
ձևա փոխ ված օր գա նիզմ եր, 
ո րոնց 21 %ն օգ տա գործ վել է 
բնակ չութ յան սննդի մեջ, իսկ 
79 %ը՝ գյու ղատն տե սութ յան 
և  արդ յու նա բե րութ յան կա րիք
նե րի հա մար:

Բո լոր եվ րո պա ցի նե րից 
ֆրան սիա ցի ներն ա վե լի հա
ճախ են նշում ի րենց ծննդյան 
հար յու րե րորդ տա րե դար ձը: 
Վի ճա կագ րութ յան և տն տե
սա գի տութ յան ազ գա յին ինս
տի տու տի տվալ նե րով, այ սօր 
հար յու րամ յա ֆրանս իա ցի նե րի 
թի վը մո տա վո րա պես 21 հա զար 
է (երկ րի բնակ չութ յու նը 70 մի
լիոն է ): 1975 թվա կա նից ա մեն 
տա րի այդ տա րի քի հաս նում է 
7,5 %ից ա վե լի մարդ, քան ե ղել 
է նա խորդ տա րում, և  ե թե այդ 
մի տու մը շա րու նակ վի, ա պա 
2070 թ. Ֆ րան սիա յում կլի նի 
270000 եր կա րակյ աց: 

Կա պիկ նե րի տե սակ նե րի 
առն վազն 60 %ն  այժմ բնաջնջ
ման վտան գի տակ է: 

Եվ րո պա կան տիե զե րա կան 
գոր ծա կա լութ յան տվալ նե րով, 
Երկ րի շուրջ ու ղեծ րե րում առ կա 
են մո տա վո րա պես 7500 տոն
նա տար բեր «մեռ յալ» տիե զե
րա կան սար քեր և դ րանց բե
կոր նե րը: Ար դեն տե ղի է ու նե
ցել գրե թե 300 բա խում դրանց 
հետ և դ րանց միջև:

Գ րի պով հի վանդ մեկ հի
վան դը վա րա կում է իր հետ 
շփում ու նե ցած 23 մար դու: 
Կարմ րախ տի և պո լիո միե լի տի 
դեպ քում  այդ ցու ցա նի շը 56 
մարդ է, բայց ա մե նա վա րա կիչ 
հի վան դութ յու նը հա մար վում է 
կարմ րու կը՝ մեկ հի վան դից վա
րակ վում է 1218 մարդ:

Ֆ րան սիա յի նյար դա ֆի
զիո լոգ նե րի տվալ նե րով, մեր 
ու ղե ղի 80 %ը զբաղ ված է 
ան գի տակ ցա կան գոր ծու
նեութ յամբ, 10 %ը՝ ընդ հա

«Наука и жизнь», 2018, N 7.
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ԳՈՒՄԱ՞Ր, ԹԵ՞ 
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պարզ վում է, որ այն երկր
նե րում, որ տեղ տի րում է սե
ռե րի լիա կա տար ի րա վա հա
վա սա րութ յուն, կա նայք ա վե լի 
հազ վա դեպ են ընտ րում գի
տա կան և ճար տա րա գի տա կան 
մաս նա գի տութ յուն ներ, քան 
այն երկր նե րում, որ տեղ այս 
կամ այն չա փով պահ պան վում 
է տղա մարդ կանց և կա նանց 
հա մար մաս նա գի տութ յուն նե րի 
բա ժա նու մը: Օ րի նակ՝ Ալ ժի րում 
կամ Ալ բա նիա յում հա մա պա
տաս խան ֆա կուլ տետ նե րի ու
սա նո ղու հի նե րի տո կոսն ա վե
լի բարձր է, քան Շ վե դիա յում, 
Ֆին լան դիա յում կամ Նոր վե
գիա յում:

Սո ցիո լոգ նե րի և հո գե բան
նե րի մի ջազ գա յին խում բը աշ
խար հի 67 երկր նե րում հա վա
քել է տվալ ներ դե ռա հաս նե րի 
վե րա բեր յալ: Բո լոր երկր նե
րում աղ ջիկ ներն ա վե լի քիչ են 
հե տաքրքր վում ֆի զի կա յով, 
մա թե մա տի կա յով և տեխ նի
կա յով, քան տղա նե րը, ան գամ 
այն դեպ քե րում, երբ աղ ջիկ
նե րի գնա հա տա կան նե րը հա
մա պա տաս խան ա ռար կա նե
րից ա վե լի բարձր են: Օ րի նակ՝ 
Անգ լիա յում բու հե րի ֆի զի կա
մա թե մա տի կա կան և ճար տա
րա գի տա կան մաս նա գի տութ
յուն նե րի շրջա նա վարտ նե րի 
29 %ը կա նայք են, մինչ դեռ 
դա տե լով դպրո ցում ստաց ված 
նրանց գնա հա տա կան նե րից՝ 
աղ ջիկ դպրո ցա կա նե րի 48 %ը 
կա րող էր ընտ րել այդ մաս նա
գի տութ յու նը, իսկ հաշ վի առ
նե լով հարց ման ըն թաց քում 

նրանց հայտ նած հե տաքրք
րութ յու նը՝ այդ ցու ցի չը կա րող 
էր լի նել 39 %: Հե տա զո տութ
յան հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, 
պատ ճառն աշ խա տա վար ձերն 
են, ո րոնք ֆի զի կա մա թե մա տի
կա կան և ճար տա րա գի տա կան 
ուղ ղութ յան մաս նա գետ նե րի 
հա մար ա վե լի բարձր են, քան 
այլ մաս նա գետ նե րի աշ խա տա
վար ձե րը: Սե ռե րի հա վա սա
րութ յան ա վե լի ցածր մա կար
դակ ու նե ցող երկր նե րը սո վո
րա բար ա վե լի աղ քատ են, քան 
այն երկր նե րը, որ տեղ տղա
մար դիկ և կա նայք հա վա սա
րա պես մրցակ ցում են աշ խա
տա շու կա յում: Ուս տի աղ քատ 
երկր նե րում մաս նա գի տութ յան 
ընտ րութ յան ա մե նա կար ևոր 
գոր ծոնն աշ խա տա վարձն է, 
իսկ հա րուստ երկր նե րում աղ
ջի կը հան գիստ ընտ րում է այն 
մաս նա գի տութ յու նը, ո րը նրան 
դուր է գա լիս. ա պա գա աշ
խա տա վար ձի չափն այս տեղ 
նշա նա կութ յուն չու նի: Ան գամ 
ե թե իր ըն դու նա կութ յուն նե
րով աղ ջի կը կա րող էր դառ նալ 
ֆի զի կոս կամ ճար տա րա գետ 
և վաս տա կել ա վե լի մեծ գու
մար ներ, հո գե կան հա կու մը, 
հե տաքրք րութ յուն ներն ա վե լի 
կար ևոր են:

նուր գի տակ ցութ յամբ (դրսից 
ստաց վող տե ղե կատ վութ յուն, 
ինչ պես նաև դրա ար ձա գանք
ման գնա հա տում և մ շա կում), 
ևս 10 %ը՝ բուն ու ղե ղի վի ճա
կի և գոր ծու նեութ յան մա սին 
տե ղե կատ վութ յան մշակ մամբ, 
այ սինքն՝ ինք նա գի տակց մամբ:

Բ նա կան ա ղետ նե րի պատ
ճա ռած վնա սի տե սանկյ ու նից 
2017 թ. ռե կոր դա յին էր ԱՄՆի 
հա մար. կո րուստ նե րը կազ մել 
են 300 մլրդ դո լար: 
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ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Ֆ ի զ ի կ ա մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն 
գիտութ յունների թեկնածու, 
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան 
Բյուրականի աստղադիտարանի 
տնօրեն 
Էլ. փոստ` aregmick@yahoo.com 

Նե րա ծութ յուն

ՀՀ ԳԱԱ Վ.  Համ բար ձում յա
նի ան վան Բ յու րա կա նի աստ
ղա դի տա րա նը (ԲԱ)  Հա յաս տա
նի կար ևո րա գույն գի տա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից է, 
նաև տա րա ծաշր ջա նի կար ևո
րա գույն աստ ղա դի տա րան
նե րից մե կը։  Տաս նամ յակ ներ 
շա րու նակ այն իր գոր ծու
նեութ յամբ ե ղել և մ ում է մեր 
գի տութ յան և  ընդ հան րա պես՝ 
 Հա յաս տա նի այ ցե քար տը։ ԲԱ
ն  հիմ ադ րել է ա կա նա վոր 
գիտ նա կան  Վիկ տոր  Համ բար

ՍՈՆԱ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Վ.  Համ բար ձում յա նի ան-
վան Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա-
րա նի  հան րա յին կա պե րի բաժ նի 
ղե կա վար

ՄԵԼԻՆԵ ԱՍՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Վ.  Համ բար ձում յա նի ան-
վան Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա-
նի մա մու լի քար տու ղար

ձում յա նը (19081996 թթ.) 1946 
թ.։ Ար դեն ա ռա ջին տա րի նե րից 
աստ ղա դի տա րա նը հայտ նի 
դար ձավ ամ բողջ աշ խար հում 
շնոր հիվ  Համ բար ձում յա նի և 
 մեր այլ աստ ղա գետ նե րի փայ
լուն աշ խա տանք նե րի՝ աստ
ղասփ յուռ նե րի հայտ նա գործ
ման, ակ տիվ գա լակ տի կա կան 
մի ջուկ նե րի վար կա ծի, անդ րա
մա նու շա կա գույն ա վել ցու կով 
գա լակ տի կա նե րի հայտ նա
բեր ման և  այլն։  Հենց ա ռա ջին 
տա րի նե րից  Համ բար ձում յա նը 

նա խանշել է ԲԱ գլխա վոր գի
տա կան ուղ ղութ յուն նե րը՝
•	 աստ ղա ռա ջաց ման եր ևույ  թը 

 Մեր  Գա լակ տի կա յում, աստ
ղա ռա ջաց ման տի  րույթ  ներ, 
ե րի տա սարդ աստ ղեր, փո
փո խա կան աստ ղեր,

•	 մի գա մա ծութ յուն ներ, դրանց 
կապն աստ ղե րի հետ, ա ռա
ջաց ման մե խա նիզմ ու 
է վոլ ու ցիան,

•	 գա լակ տի կա նե րի մի ջու կա
յին և  աստ ղա ռա ջաց ման 
ակ տի վութ յու նը,

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ......................................................................................................................  
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ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ 
ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆՆ 

ԱՅՍՕՐ

•	 տե սա կան հե տա զո տութ
յուն ներ՝ ճա ռա գայթ ման 
տե ղա փոխ ման տե սութ յուն, 
տիե զե րա կան օբ յեկտ նե
րի սպեկտր նե րի մեկ նա
բա նութ յուն, հա կա դարձ 
խնդիր ներ:  

 Վեր ջին տա րի նե րին ձեռ նարկ
վել են նաև նոր ուղ ղութ յուն ներ՝ 
աստ ղա քի միա, աստ ղա կեն սա
բա նութ յուն, բարձր է ներ գիա
նե րի աստ ղա ֆի զի կա և  այլ։

ԲԱի ներ կա յիս բա զա յին 

ծրա գի րը կոչ վում է «Ան կա յուն 
եր ևույթ նե րի դե րը տիե զե րա
կան օբ յեկտ նե րի է վոլ ու ցիա
յում»։  Բա ցի այդ, ԲԱի աստ
ղա գետ ներն ի րա կա նաց նում 
են մի շարք այլ հան րա պե տա
կան թե մա տիկ և  մի ջազ գա յին 
ծրագ րեր։

1990ա կան նե րի սկզբին 
աստ ղա դի տա րա նում, ինչ պես 
և  Հա յաս տա նի գի տութ յան մեջ 
ընդ հան րա պես, լուրջ ճգնա
ժամ էր։ ԲԱն  ա ռա ջին նե րից 
էր, որ սկսեց հա մե մա տա բար 

ակ տիվ գոր ծել, և 1990ա կան
նե րի կե սե րից, հատ կա պես՝ 
2000ա կան նե րի սկզբից վե
րա հաս տա տեց իր մի ջազ գա
յին կա պե րը և  հե ղի նա կութ յու
նը։ 

 Ներ կա յիս գի տա կան 
արդ յունք նե րը և  աստ ղա դի
տա րա նի արդ յու նա վե տութ
յու նը

ՀՀ ԳԱԱ Վ.  Համ բար ձում յա
նի ան վան Բ յու րա կա նի աստ
ղա դի տա րա նը ե ղել և մ ում է 
տիե զե րա կան նոր մար մին

.......................................................................................................................  ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

4
. 

2
0
1
9

20

նե րի հայտ նա բեր ման գոր ծում 
աշ խար հի ա մե նաարդ յու նա
վետ աստ ղա դի տա րան նե րից 
մե կը։  Վեր ջին տա րի նե րին այս
տեղ հայտ նա բեր վել են հա զա
րա վոր աստ ղեր, աստ ղասփ
յուռ ներ, մի գա մա ծութ յուն ներ, 
գա լակ տի կա ներ, քվա զար ներ, 
գա լակ տի կա նե րի խմբեր և 
 կույ տեր։ Աշ խար հի շատ աստ
ղա դի տա րան ներ և  աստ ղա
գետ ներ ու սում ա սի րում են 
ար դեն հայտ նա բեր ված տիե
զե րա կան օբ յեկտ նե րը. դա 
հա մե մա տա բար հեշտ խնդիր 
է, ե թե առ կա է բարձ րա կարգ 
տեխ նի կա։  Սա կայն շատ ա վե
լի բարդ է հնա րա միտ ո րո նո
ղա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց
նել, ո րոնց արդ յուն քում հայտ
նա բեր վում են տիե զե րա կան 
նոր օբ յեկտ ներ, քա նի որ դա 
կապ ված է եր կա րատև և  ման
րակր կիտ ո րո նում ե րի հետ։ 

ԲԱի վեր ջին շրջա նի ա ռա
վել կար ևոր գի տա կան արդ
յունք նե րից կա րե լի է ա ռանձ
նաց նել հետև յալ նե րը.
	 Աստ ղա ռա ջաց ման 

նոր տի րույթ նե րի, բազ մա թիվ 

նոր ե րի տա սարդ աստ ղա
յին օբ յեկտ նե րի և դ րանց հետ 
կապ ված  մի գա մա ծութ յուն նե
րի, շի թե րի և  Հեր բիգ Հա րո յի 
օբ յեկտ նե րի հայտ նա բե րում (Ա. 
Գ յուլ բու դաղ ան, Տ.  Մա ղաք
յան, Տ.  Մով սիս յան և  այլք)։
	 Են թա կար միր տի րույ

թի ու սում ա սի րութ յուն ներ, 
ո րոնց արդ յուն քում հայտ նա
բեր վել են օպ տի կա յում ան տե
սա նե լի ե րի տա սարդ աստ ղեր 
և  մի գա մա ծութ յուն ներ (Ե.  Նի
կո ղոս յան և  այլք)։
	  Մե ծա ծա վալ շրջա հա

յութ յուն նե րի տվալ նե րի հա
մե մա տա կան բազ մա լի քա յին 
ու սում ա սի րութ յուն նե րի արդ
յուն քում մեծ թվով նոր ակ տիվ 
գա լակ տի կա նե րի (քվա զար ներ, 
 Սեյ ֆեր տի տի պի գա լակ տի կա
ներ,  Լայ ներ ներ, բա ղադր յալ 
սպեկտր նե րով օբ յեկտ ներ և  
այլ) հայտ նա բե րում և  բազ մա
կող մա նի ու սում ա սի րութ յուն 
(Ա.  Մի քա յել ան և  այլք)։
	  Մեր  Գա լակ տի կա յի 

հա լո յում ուշ սպեկտ րա յին դա
սե րի (M, R, N) նոր աստ ղե րի, 
այդ թվում՝ փո փո խա կան նե րի 

և  հազ վագ յուտ թզուկ ած խած
նա յին աստ ղե րի հայտ նա բե
րում և  ու սում ա սի րութ յուն (Կ. 
 Գի գո յան և  այլք)։
	  Մեր  Գա լակ տի կա

յի բա բա խիչ նե րի և  այլ գա
լակ տի կա նե րի մագ նի սա կան 
դաշ տե րի ու սում ա սի րութ յուն 
և դ րանց տա րա ծա կան դա սա
վոր վա ծութ յան պար զա բա նում 
(Ռ. Անդ րեաս յան և  այլք)։
	 Աստ ղա քի միա յի և  

աստ  ղա կեն  սա բա նո ւթ  յան 
խնդիր նե րի հե տա զո տում՝ միջ
մո լո րա կա յին և  մի ջաստ ղա յին 
տա րա ծութ յու նում բարդ քի
միա կան և  օր գա նա կան միա
ցութ յուն նե րի գո յութ յան ա պա
ցույց և  ու սում ա սի րութ յուն (Ա. 
Ե ղիկյ ան և  այլք)։
	 Ա րե գա կի և  աստ ղե րի 

մթնո լորտ նե րի հա մար տե սա
կան աստ ղա ֆի զի կա յի խնդիր
նե րի լու ծում (Ա.  Նի կո ղոս յան, Հ. 
 Հա րութ յուն յան, Հ.  Պի կիչ յան և  
այլք)։
	 Աստ ղա վի ճա կագ րա

կան խնդիր նե րի ու սում ա
սի րութ յուն, մաս նա վո րա պես՝ 
բռնկվող և  այլ փո փո խա կան 

Աստ ղա դի տա րա նի գլխա վոր վար չա կան շեն քը և  
եր կու փոքր աստ ղա դի տակ նե րը

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ......................................................................................................................  
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աստ ղե րի բռնկման հա ճա
խութ յան ֆունկ ցիա յի ար տա
ծում (Ա.  Հա կոբ յան)։

ԲԱի արդ յու նա վետ աշ խա
տան քի մա սին են վկա յում մի 
շարք փաս տեր և  վեր լու ծութ
յուն ներ։  Վեր ջին 20 տար վա 
տվալ նե րով, «SCIMAGO» մի
ջազ գա յին տվալ նե րի շտե մա
րա նում երկր նե րի գի տա կան 
վար կա նի շա յին ցան կում  Հա
յաս տանն աստ ղա գի տութ յամբ 
զբա ղեց նում է 40րդ  տե ղը, 
մինչ դեռ տնտե սա կան ցու ցա
նիշ նե րով  Հա յաս տա նը 130
րդն  է։  Հայ աստ ղա գետ նե րը 
վեր ջին տա րի նե րին շա հել են 
բազ մա թիվ դրա մաշ նորհ ներ։ 
 Մաս նա վո րա պես` ԲԱ աստ ղա
գետ ները 20012019 թթ. ար ժա
նա ցել են  Հայ օգ նութ յան ֆոն
դի  Գի տութ յան և կր թութ յան 
հայ կա կան ազ գա յին հիմ ադ
րա մի (ANSEF) ա մե նա մեծ թվով 
դրա մաշ նորհ նե րի (42, ընդ հա
նու րի շուրջ 10 %ը)։ Դ րա մա
շնոր հա յին ծրագ րեր են կա
տար վել նաև FAST, COST և  այլ 
հիմ ադ րամ ե րի ֆի նան սա
վոր մամբ։  Պե տա կան մրցու
թա յին ֆի նան սա վոր ման ձևա
չա փով ի րա կա նաց վել են թե
մա տիկ և  մի ջազ գա յին հա մա
գոր ծակ ցութ յան նա խագ ծեր: 
Աստ ղա դի տա րա նի 41 գի տաշ
խա տող նե րից 4ն  ընդգրկ ված 
են  Հա յաս տա նի 100 արդ յու նա
վետ գի տաշ խա տող նե րի ցան
կում:  Սա 4 ան գամ բարձր է 
երկ րի մի ջին ցու ցա նի շից։ 

Աստ ղա դի տա րա նի աշ
խա տա կից նե րը գի տա կան 
հոդ ված ներ են հրա տա րա
կում ա մե նա բարձր վար

կա նիշ ու նե ցող ամ սագ րե
րում՝ «Astronomical Journal», 
«Astrophysical Journal», 
«Astronomy & Astrophysics», 
«Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society» և  այլ 
մի ջազ գա յին հան դես նե րում։ 
Իսկ «Աստ ղա ֆի զի կա» հան
դե սը, ո րի խմբագ րա կան կո
լե գիա յի հիմ քը կազ մում են 
Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա
նի գիտ նա կան նե րը,  Հա յաս
տա նի գի տա կան ամ սագ րե րի 
մեջ ու նի ա մե նա բարձր ազ դե
ցութ յան գոր ծա կի ցը: 2017  ից 
առ ցանց անգ լե րեն տար բե
րա կով վե րահ րա տա րակ վում 
է  Համ բար ձում յա նի՝ դեռևս 
1946ին հիմ ադ րած «Բ յու
րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի 
հա ղոր դում եր» պար բե րա
կա նը։  Վեր ջին 10 տա րի նե րին 
ԲԱ աշ խա տա կից նե րը գրքեր 
են հրա տա րա կել մի ջազ գա
յին հե ղի նա կա վոր հրա տա
րակ չութ յուն նե րում՝ Cambridge 
University Press, Springer, 
Cambridge Scientific Publishers, 
Astronomical Society of the 
Pacific, ARACNE Editrice և  այ
լուր, մի շարք գրքեր տպագր
վել են ՀՀ ԳԱԱ « Գի տութ յուն» 
հրա տա րակ չութ յու նում:

Աստ ղա դի տա րանն այ սօր 
 Հա յաս տա նում միջճյու ղա յին 
ու բազ մաճ յու ղա յին գի տութ
յուն նե րի զար գաց ման ակ տիվ 
կենտ րոն նե րից մեկն է: Այս տեղ 
է 2014 թ. անց կաց վել «Աստ ղա
գի տութ յան կապն այլ գի տութ
յուն նե րի, մշա կույ թի և  հա սա
րա կութ յան հետ» միջճյու ղա յին 
գի տա ժո ղո վը, 20172018 թթ . 
բաց վել են աստ ղա քի միա յի 

և  աստ ղա կեն սա բա նութ յան, 
բարձր է ներ գիա նե րի աստ ղա
ֆի զի կա յի, ռե լա տի վիս տա կան 
գրա վի տա ցիա յի, պատ մամ
շա կու թա յին աստ ղա գի տութ
յան նոր գի տա հե տա զո տա կան 
բա ժին ներ։ 

Աստ ղա դի տա րա նի կադ
րա յին կազ մը, դի տո ղա կան 
բա զան, են թա կա ռուց ված քը

 Ներ կա յում ԲԱում աշ
խա տում է 107 աշ խա տա կից, 
ո րից 41ը գի տաշ խա տող ներ 
են։ 2017ին եր կա րատև ընդ
մի ջու մից հե տո վերս տեղծ վել 
են գի տա հե տա զո տա կան (ԳՀ) 
բա ժին նե րը։ Այժմ գոր ծում է 10 
ԳՀ բա ժին՝ «Աստ ղա գի տա կան 
շրջա հա յութ յուն նե րի», «Ան կա
յուն եր ևույթ նե րի», «Ե րի տա
սարդ աստ ղա յին օբ յեկտ նե
րի», «Ակ տիվ գա լակ տի կա նե
րի», « Գեր նո րե րի», « Տե սա կան 
աստ ղա ֆի զի կա յի», «Աստ ղա
քի միա յի, աստ ղա կեն սա բա
նութ յան և  ար տա րե գակ նա յին 
մո լո րակ նե րի», « Բարձր է ներ
գիա նե րի աստ ղա ֆի զի կա
յի», « Տիե զե րա կան կոմ պակտ 
օբ յեկտ նե րի և  ռել ա տի վիս
տա կան գրա վի տա ցիա յի», և 
« Պատ մամ շա կու թա յին աստ
ղա գի տութ յան»։  Վեր ջին 4ը 
նոր եր ևույթ են աստ ղա դի տա
րա նի կյան քում։ 

Ս տեղծ վել է նաև եր կու են
թա կա ռուց ված քա յին բա ժին՝ 
« Դի տո ղա կան աստ ղա գի
տութ յուն» և «Աստ ղաին ֆոր
մա տի կա»։  Վեր ջի նիս գոր ծու
նեութ յան ո լորտ ներն են հա
մա կարգ չա յին ցան ցը, հա մա
ցան ցը, ԲԱ հա մա ցան ցա յին 
կայ քէ ջը, գի տա կան գրա դա

.......................................................................................................................  ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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րա նի և  դի տո ղա կան ար խի
վի թվայ նա ցու մը,  Հայ կա կան 
վիր տո ւալ աստ ղա դի տա րա նի 
զար գա ցու մը, հաշ վո ղա կան 
աստ ղա ֆի զի կան, աստ ղա
վի ճա կագ րութ յու նը, պատ
կե րա վո րում ե րը (վի զո ւա լի
զա ցիա), շար ժա պատ կե րու մը 
(ա նի մա ցիա), մո դե լա վո րումը  
(սի մուլ ա ցիա), լա բո րա տոր 
աստ ղա ֆի զի կան և  այլն։

ԲԱ  Կի րա ռա կան աստ ղա
գի տութ յան կենտ րո նում ի րա
կանց վում են մի շարք կի րա ռա
կան խնդիր ներ։  Մաս նա վո րա
պես, « Ռոս կոս մո սի» հետ պա
յա մա նագ րի շրջա նակ նե րում 
Բ յու րա կա նում ի րա կա նաց վում 
է տիե զե րա կան մա ցոր դա յին 
բե կոր նե րի մշտա դի տարկում՝ 
նոր տե ղադր ված ռու սա կան 
ե րեք աստ ղա դի տակ նե րով։ 

Աստ ղա դի տա րա նի 2,6 մ 
 հա յե լու տրա մագ ծով աստ ղա
դի տակն առ այ սօր էլ խո շո րա
գույն նե րից մեկն է Եվ րո պա յի, 
Ա սիա յի, Աֆ րի կա յի և Ավստ
րա լիա յի աստ ղա դի տակ նե րի 
ցան կում։ Այն ա ռա վել արդ յու
նա վետ կա րող է գոր ծել ար
դիա կան սար քա վո րում ե րով 

հա մալր ման դեպ քում։ 2013
2014 թթ. ըն թաց քում՝ Բ յու րա
կա նի աստ ղա դի տա րանն Ազ
գա յին ար ժեք ճա նաչ վե լու կա
պակ ցութ յամբ, ՀՀ  Կա ռա վա
րութ յու նը լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ 
էր հատ կաց րել, ո րոնց շնոր
հիվ վե րա կանգն վեց ալ ու մի
նա պատ ման ար տադ րա մա սը 
և  եր կար տա րի նե րի ընդ մի ջու
մից հե տո ալ ու մի նա պատ վեց 
2,6 մ  աստ ղա դի տա կի հա յե
լին, վե րա նո րոգ վեց գմբե թը, 
ար դիա կա նաց վե ցին դի տա
կի ուղ ղորդ ման ու ու ղեկց ման 
(pointing and guiding) և  կա ռա
վար ման այլ հա մա կար գեր, 
ձեռք բեր վեց նոր թվա յին լու
սաըն դու նիչ սարք,  ար դիա կա
նաց վեց սպեկտ րա յին և  լու սա
չա փա կան ձևա փո խի չը։ Այ սօր 
այս աստ ղա դի տա կով ի րա կա
նաց վում է մի ջազ գա յին 7 ծրա
գիր՝ ԱՄՆի, Ֆ րան սիա յի, Իս
պա նիա յի,  Լե հաս տա նի,  Ռու
սաս տա նի,  Լիտ վա յի և Վ րաս
տա նի աստ ղա գետ նե րի հետ։ 
2015  ից վե րա գոր ծարկ վել է 
նաև 1 մ Շ միդ տի հա մա կար գի 
աստ ղա դի տա կը, ո րը հա մար
վում է 20րդ  դա րի ա ռա վել 

արդ յու նա վետ աստ ղա դի տակ
նե րից մեկն աշ խար հում։

20022005 թթ. թվայ նաց վել 
է աշ խար հահռ չակ աստ ղա գետ 
 Բե նիա մին  Մար գար յա նի շրջա
հա յութ յու նը, ո րի արդ յուն քում 
20 մի լիոն երկ նա յին մար մին
նե րի սպեկտ րա յին տվալ նե րը 
պահ պան վում են թե՛ լու սան
կար չա կան թի թեղ նե րի վրա, 
և  թե՛ թվա յին տես քով:  Սա  Հա
յաս տա նում բո լոր ո լորտ նե րում 
ա ռա ջին թվայ նաց ման նա խա
գիծն է։ 2011ին  Մար գար յա
նի շրջա հա յութ յունն ընդգրկ
վել է ՅՈՒՆԵՍԿՕի «Աշ խար հի 
հի շո ղութ յուն» փաս տագ րա
կան ար ժեք նե րի մի ջազ գա յին 
գրան ցա մատ յա նում՝ դառ նա
լով  Հա յաս տա նի գրանց ված 11 
ար ժեք նե րից մե կը։  Մար գար յա
նի շրջա հա յութ յան հի ման վրա 
2005ին ստեղծ վել է տա րա
ծաշր ջա նում ե զա կի  Հայ կա կան 
վիր տո ւալ աստ ղա դի տա րա նը, 
ո րը կնպաս տի է հայ աստ ղա
գետ նե րի մաս նակ ցութ յա նը 
աստ ղա գի տութ յան ա ռա ջի կա 
զար գաց ման հե ռան կար նե րի 
քննարկ ումերին։ 

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի խո շո րա գույն՝ 2,6 մ և Շ միդ տի հա մա կար գի 1 մ  աստ ղա դի տակ նե րը և 0,5 մ Շ միդ-
տի հա մա կար գի աստ ղա դի տա կի աշ տա րա կը

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ......................................................................................................................  
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Աստ ղա դի տա րա նի մի
ջազ գա յին կա պե րը

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա
րա նը միշտ ա ռանձ նա ցել է իր 
մի ջազ գա յին ակ տիվ կա պե
րով։  Վեր ջին տա րի նե րին մի
ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ
յունն էլ ա վե լի է զար գա ցել։ 
Այս պես, այ սօր 2,6 մ  հա յե լու 
տրա մագ ծով աստ ղա դի տա
կով ի րա կա նաց վում է 6 մի
ջազ գա յին ծրա գիր, իսկ 1մ  հա
յե լու տրա մագ ծով Շ միդ տի հա
մա կար գի աստ ղա դի տա կով՝ 1 
մի ջազ գա յին ծրա գիր:

Աստ ղա դի տա րա նի գիտ
նա կան նե րի ստաց ված արդ
յունք նե րը ներ կա յաց վում են 
ար տերկ րի խո շոր գի տա կան 
կենտ րոն նե րում կազ մա կերպ
ված հե ղի նա կա վոր գի տա
ժո ղովն ե րում՝ որ պես պլե նար 
և հ րա վիր ված զե կու ցում եր, 
ԲԱի գիտ նա կան նե րը նաև 
հրա վիր վում են ներ կա յաց նե
լու ե լույթ ներ սե մի նար նե րում։ 

 Վեր ջին տա րի նե րին ԲԱն 
կն քել է մի ջազ գա յին հա մա
գոր ծակ ցութ յան մի շարք պայ
մա նագ րեր։ Աստ ղա դի տա րա
նը հա մա գոր ծակ ցում է ընդ
հա նուր առ մամբ 23 պե տութ
յան և  բազ մա թիվ մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: 
 Հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա
նակ նե րում ի րա կա նաց վում 
են հա մա տեղ հե տա զո տա կան 
նա խագ ծեր և  դի տո ղա կան 
ծրագ րեր, կազ մա կերպ վում 
են հա մա տեղ մի ջո ցա ռում եր՝ 
գի տա ժո ղովն եր, աշ խա տա
ժո ղովն եր, ա մա ռա յին դպրոց
ներ, գոր ծում են գիտ նա կան
նե րի փո խա նակ ման ծրագ րեր, 

տպագր վում են հա մա տեղ գի
տա կան աշ խա տանք ներ:

2015 թ . ԲԱ և  Մի ջազ գա յին 
աստ ղա գի տա կան միութ յան 
(ՄԱՄ) միջև կնքվել է պայ
մա նա գիր, ո րով ստեղծ վել է 
ՄԱՄի  Հա րավԱրևմտ յան և 
 Կենտ րո նա կան Ա սիա յի տա
րա ծաշր ջա նա յին աստ ղա գի
տա կան կենտ րո նը (ՄԱՄ ՀԱԿԱ 
ԱԶՏԳ, IAU SWCA ROAD): Այն 
սեր տո րեն գոր ծակ ցում է  Քեյփ
թաու նում ( Հա րա վա յին Աֆ րի
կա) գոր ծող հա մաշ խար հա յին 
աստ ղա գի տա կան կենտ րո նի 
հետ և  հա մա կար գում է աստ
ղա գի տութ յան զար գա ցու մը 
տա րա ծաշր ջա նում, հա մա գոր
ծակ ցե լով Վ րաս տա նի, Ի րա նի, 
 Ղա զախս տա նի,  Տա ջիկս տա նի, 
 Թուր քիա յի կազ մա կեր պութ
յուն նե րի հետ: 2018 թ. մեկ նար
կել է հա մա գոր ծակ ցութ յու
նը  Լայ դե նի ( Նի դեռ լանդ ներ) 
ՄԱՄ Եվ րո պա կան տա րա
ծաշր ջա նա յին կենտ րո նի հետ։ 
 Նույն թվա կա նին ԲԱն  հա մա
գոր ծակ ցութ յան պայ մա նա գիր 

է կնքել նաև  Հոր դա նա նում 
գոր ծող Ա րա բա կան աշ խար հի 
տա րա ծաշր ջա նա յին աստ ղա
գի տա կան կենտ րո նի հետ:

Ինչ պես նախ կի նում, այն
պես էլ այ սօր ԲԱի ա մե նա
սերտ կա պե րը  Ռու սաս տա նի 
հետ են։ 2015ից ԲԱն « Ռոս
կոս մոս»ի հետ հա մա տեղ 
ի րա կա նաց նում է տիե զե րա
կան մա ցոր դա յին բե կոր նե
րի մշտա դիտ արկման ծրա
գիր։ 20172019 թթ. հա մա գոր
ծակ ցութ յան պայ մա նագ րեր 
են կնքվել ռու սաս տան յան 6 
աստ ղա դի տա րան նե րի, աստ
ղա գի տա կան ինս տի տուտ նե րի 
և  հա մալ սա րան նե րի հետ։  Հա
մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րեր 
կամ կա պեր են հաս տատ վել 
նաև այլ երկր նե րի կազ մա կեր
պութ յուն նե րի հետ՝ ԱՄՆ (2), 
Ֆ րան սիա (6),  Գեր մա նիա (5), 
Ի տա լիա (3),  Միաց յալ  Թա գա
վո րութ յուն (1), Իս պա նիա (2), 
 Պոր տու գա լիա (1), Իռ լան դիա 
(1),  Լե հաս տան (1),  Բուլ ղա րիա 
(1), Ի րան (2):

Աստ ղա դի տա րա նի մասնաշենքը, որ տեղ անց կաց վել են բազ մա թիվ գի տա ժո ղով-
ներ, խորհր դակ ցութ յուն ներ, աշ խա տա ժո ղով ներ և  ա մա ռա յին դպրոց ներ

.......................................................................................................................  ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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ԲԱն  ան դա մակ ցում կամ 
հա մա գոր ծակ ցում է նաև մի 
շարք մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն ներ հետ`  Մի ջազ գա
յին աստ ղա գի տա կան միութ
յուն (ՄԱՄ, IAU), Եվ րո պա կան 
աստ ղա գի տա կան ըն կե րութ
յուն (ԵԱԸ, EAS), Եվ րա սիա կան 
աստ ղա գի տա կան ըն կե րութ
յուն (ԵԱԱԸ, EAAS), Եվ րո պա
կան են թա տա րա ծաշր ջա նա
յին աստ ղա գի տա կան կո մի տե 
(SREAC),  Վիր տո ւալ աստ ղա
դի տա րան նե րի մի ջազ գա յին 
ալ անս (ՎԱՄԱ, IVOA),  Մո լո
րա կա յին տվալ նե րի մի ջազ
գա յին ալ անս (IPDA), ԳՄՄԽ 
 Հա մաշ խար հա յին տվալ նե րի 
հա մա կարգ (WDS) և  գի տա կան 
տվալ նե րի կո մի տե (CODATA), 
Astronomy & Astrophysics եվ
րո պա կան ամ սա գիր,  Փա
րիզ, Ֆ րան սիա, ՅՈՒՆԵՍԿՕի 
«Աստ ղա գի տութ յու նը և  հա
մաշ խար հա յին ժա ռան գութ
յու նը» են թած րա գիր, ՄԱՄի 
նույ նա նուն աշ խա տան քա յին 
խումբ, «Աստ ղա գի տութ յու նը 
մշա կույ թում» եվ րո պա կան ըն
կե րութ յուն (SEAC):

Աստ ղա դի տա րա նի գի տա
կազ մա կեր պա կան գոր ծու
նեութ յու նը

 Վեր ջին 20 տա րում 3 ան
գամ (1998, 2001, 2013 թթ.) Բ յու
րա կա նի աստ ղա դի տա րա նը 
կազ մա կեր պել և հ յու րըն կա լել 
է աստ ղա գի տութ յան մեջ ա մե
նա հե ղի նա կա վոր մի ջո ցա ռու
մը՝  Մի ջազ գա յին աստ ղա գի
տա կան միութ յան պաշ տո նա
կան գի տա ժո ղո վը։ 2007թ.ին 
ՀՀում է անց կաց վել Եվ րո
պա կան աստ ղա գի տա կան 
հեր թա կան հա մա գու մա րը՝ 
«Աստ ղա գի տութ յան և  տիե
զե րա գի տութ յա ն եվ րո պա կան 
շա բաթ»ը, ո րը հա մար վում է 
Եվ րո պա յի աստ ղա գետ նե րի 
տար վա գլխա վոր ի րա դար
ձութ յու նը։ 2017թ . ՅՈՒՆԵՍԿՕի 
հո վա նու ներ քո ԲԱն  կազ
մա կեր պել է նաև մի ջազ գա
յին կոն ֆե րանս « Մեր ձա վոր 
ար ևել քի աստ ղա գի տա կան 
ժա ռան գութ յու նը» թե մա յով։ 
2006ից Բ յու րա կա նի աստ ղա
դի տա րա նում ի րա կա նաց վող 
աստ ղա գի տա կան մի ջազ գա
յին ա մա ռա յին դպրոց նե րի 

շար քը  Մի ջազ գա յին աստ ղա
գի տա կան միութ յու նը ճա նա
չել է որ պես աշ խար հի 3 լա վա
գույն մի ջազ գա յին դպրոց նե
րից մե կը:

 Զար գաց նե լով աստ ղաին
ֆոր մա տի կա յի ուղ ղութ յու նը, 
2015 թ. ԲԱն  կազ մա կեր պել է 
«Աստ ղա գի տա կան շրջա հա
յութ յուն ներ և  մեծ տվալ ներ» 
թե մա յով մի ջազ գա յին գի
տա ժո ղով, որ տեղ մեկ տեղ
վե լ են վիր տո ւալ աստ ղա
դի տա րան նե րի, աստ ղա գի
տութ յան և  հա մա կարգ չա յին 
գի տութ յան մաս նա գետ նե րը։ 
 Նույն խո րագ րով 2րդ  գի տա
ժո ղո վը կկա յա նա 2020ին։ 
1997  ից վերսկս վել են դեռևս 
1970ա կան նե րից ԲԱում կազ
մա կերպ վող հայվրա ցա կան 
հա մա տեղ կո լոք վիում ե րը, 
1995 թ. և 2009 թ. տե ղի են ու
նե ցել հայֆրան սիա կան հա
մա տեղ աշ խա տա ժո ղովն եր, 
իսկ 2015 թ.՝ ա ռա ջին հայ
իրա նա կան աշ խա տա ժո ղո վը։ 
2020 թ . մա յի սին  Հա յաս տա
նում կանց կաց վի եվ րո պա
կան հե ղի նա կա վոր Astronomy 

ՄԱՄ-ի թիվ 304 §Ակ տիվ գա լակ տի կա կան մի ջուկ նե րի բազ մա լի քա յին շրջա հա յութ յուն ներ և  ու սում նա սի րութ յուն նե ր¦ (2013) և 
§Աստ ղա գի տա կան շրջա հա յութ յուն ներ և  մեծ տվ յալ նե ր¦ (2015) գի տա ժո ղով նե րի ցու ցա պաս տառ նե րը

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ......................................................................................................................  
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& Astrophysics ամ սագ րի տնօ
րեն նե րի խորհր դի նիս տը:

Աստ ղա դի տա րա նի կրթա
կան գոր ծու նեութ յու նը

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա
րա նը գի տա կան գոր ծու նեութ
յու նից զատ ի րա կա նաց նում է 
լայ նա ծա վալ կրթա կան գոր
ծու նեութ յուն՝ ե րի տա սար դա
կան ա մա ռա յին դպրոց ներ, 
օ լիմ պիա կան թի մե րի նա խա
պատ րաստ ման դա սըն թաց
ներ, ար տագ նա աստ ղա գի
տա կան դա սա խո սութ յուն ներ, 
աստ ղա գի տա կան ա կումբ նե
րի հիմ ադ րում, ու սու ցիչ նե րի 
վե րա պատ րաստ ման ծրագ
րեր, գի տա ճամ բար ներ և  այլն։ 

2012ից ՀՀ մար զե րի և Ար
ցա խի ա վագ, միջ նա կարգ և 
 հիմ ա կան դպրոց նե րում ԲԱն 
և  Հայ կա կան աստ ղա գի տա
կան ըն կե րութ յու նը ՀՀ և Ար
ցա խի ԿԳՆնե րի ա ջակ ցութ
յամբ ի րա կա նաց նում են դպրո
ցա կան աստ ղա գի տա կան դա
սա խո սութ յուն նե րի «Դպ րո ցից 
դե պի  Տիե զեր ք» մե կամս յա 
ծրա գի րը: Դպ րոց նե րի գրա
դա րան նե րին տրա մադր վում 
են աստ ղա գի տութ յան մա
սին հան րա մատ չե լի նյու թեր` 
գրքեր, բրոշ յուր ներ, ֆիլ մեր և  
այլն: Ծ րագ րի նպա տակ նե րից 
են նաև  Հա յաս տա նի դպրոց
նե րում ա շա կերտ նե րի նե րու ժի 
բա ցա հայ տու մը և  աստ ղա գի
տութ յան նկատ մամբ ա ռանձ
նա հա տուկ հե տաքրք րութ յուն 
ու նե ցող շնոր հա լի ե րե խա նե րի 
հետ հե տա գա կա պի պահ պա
նու մը։ 

2014ից ա մեն տա րի ԲԱ–ն 
1215 տա րե կան ե րե խա նե

րի հա մար կազ մա կեր պում է 
ա մա ռա յին գի տա ճամ բար
ներ՝ նպա տակ ու նե նա լով հե
տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նել 
ե րե խա նե րի մոտ թե՛ աստ ղա
գի տութ յան, թե՛ ընդ հան րա պես 
գի տութ յան հան դեպ: Հ րա վիր
վում են գի տութ յան զա նա զան 
ո լորտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
կազ մա կերպ վում են փոխ գոր
ծուն (ին տե րակ տիվ) դա սա
խո սութ յուն ներ, աստ ղա դի
տում եր, մտա վոր խա ղեր, այլ 
հե տաքր քիր մի ջո ցա ռում եր։ 
 Գի տա ճամ բար նե րին ար դեն 
մաս նակ ցել են շուրջ 200 շնոր
հա լի դպրո ցա կան ներ, այդ 
թվում՝ սփյուռ քա հա յեր։

ԲԱն  ա ջակ ցում է Աստ ղա
գի տութ յան մի ջազ գա յին օ լիմ
պիա դա նե րին  Հա յաս տա նի 
թի մի նա խա պատ րաստ մա
նը: Ա մեն տա րի օ լիմ պիա դա
յի մաս նա կից նե րը մի քա նի 
օր անց կաց նում են աստ ղա
դի տա րա նում, կա տա րում դի
տում եր և  ձեռք բե րում գործ
նա կան գի տե լիք ներ: ԲԱում 
բազ միցս կազ մա կերպ վել են 
 Հան րա պե տա կան օ լիմ պիա
դա նե րի եզ րա փա կիչ փու լեր, 
ինչ պես նաև այլ օ լիմ պիա դա
ներ, օ րի նակ՝ պա տա նի մա
թե մա տի կոս նե րի « Կեն գու րո ւ» 
օ լիմ պիա դան։ 

Աստ ղա դի տա րանն ի րա
կա նաց նում է ու սու ցիչ նե րի 
վե րա պատ րաստ ման մի շարք 
մի ջազ գա յին ծրագ րեր։  Նո րա
րա րա կան մե թոդ նե րով աստ
ղա գի տութ յան դա սա վան դու
մը խրա խու սե լու նպա տա կով 
 Գա լի լե յան ու սու ցիչ նե րի վե
րա պատ րաստ ման ծրագ րով 

(GTTP) կա տար վում է աստ
ղա գի տութ յան ու սու ցիչ նե րի 
վե րա պատ րաս տում և  Գա լի
լե յան վկա յագ րե րի հանձ նում: 
 Լե հաս տա նի հետ հա մա գոր
ծակ ցութ յամբ ի րա կանց վում 
են « Պա տա նի հե տա զո տո ղի 
ա կում բ» և « Հա յոց երկն քի տա
կ» խո րագ րե րով ու սու ցիչ նե րի 
վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե
րը։  Վեր ջի նիս շրջա նակ նե րում 
ԲԱում վե րա պատ րաստ վում 
են ֆի զի կա յի և  աստ ղա գի
տութ յան ու սու ցիչ նե րը,  Հա
յաս տա նի մի շարք դպրոց նե
րում հիմ ադր վում են աստ
ղա գի տա կան ա կումբ ներ,  
տրա մադր վում են սի րո ղա
կան աստ ղա դի տակ ներ: ԲԱն 
Հայաստա նի պե տա կան ման
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ 
ի րա կա նաց նում է «Աստ ղա գի
տութ յան դպրո ցա կան ու սուց
ման ցան ց» (NASE) ծրագ րով 
դա սըն թաց ներ ու սու ցիչ նե րի 
հա մար:

 Կազ մա կերպ վել են ՌԴ 
«Տ րա յեկ տո րիա» հիմ ադ րա
մի աստ ղա ֆի զի կա կան դպրո
ցը (2019 թ., Ա լի խան յա նի անվ. 
ազ գա յին լա բո րա տո րիա յի հետ 
հա մա տեղ), «Օ րիոնԲ յու րա
կան պա տա նի տի զե րագ նաց
նե րի դպրոց նե րը» (20172019 
թթ.,   Ռոս կոս մո սի և Եր ևա նի 
ֆիզ մաթ դպրո ցի հետ հա մա
տեղ), ՆԱՍԱի տիե զե րա կան 
հա վել ված նե րի հա քա թոն նե րը 
(NASA Space Apps Hackathon), 
 Հայ կա կան ե րի տա սար դա կան 
օ դագ նա ցութ յան և  տիե զե
րագ նա ցութ յան ըն կե րութ յան 
(AYAS) տա րե կան այ ցե լութ

.......................................................................................................................  ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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յուն նե րը: Ար դեն ա վան դույթ է 
«Իմ  Տիե զեր քը» խո րագ րով շա
րադ րութ յուն նե րի մրցույ թը  Տա
վու շի սահ մա նա մերձ գյու ղե րի 
դպրո ցա կան նե րի հա մար, որն 
ի րա կա նաց վում է ՀՕՖի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ: ԲԱում 
կազ մա կերպ վում են ԵՊՀի ֆի
զի կա յի ֆա կուլ տե տի ընդ հա
նուր ֆի զի կա յի և  աստ ղա ֆի
զի կա յի ամ բիո նի ու սա նող նե րի 
ա մա ռա յին տա րե կան պրակ
տի կա ներ:  Սանկտ  Պե տեր բուր
գի  Պետ րոս  Մե ծի անվ. պո լի
տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի 
և  Հայռու սա կան հա մալ սա րա
նի հետ ե ռա կողմ պայ մա նագ րի 
շրջա նակ նե րում 2017ին Բ յու
րա կա նում կազ մա կերպ վել է 
Աստ ղա գի տա կան դպրոց:

Աստ ղա դի տա րա նի աշ խա
տա կից նե րից մի քա նի սը վա րել 
և  վա րում են աստ ղա գի տա
կան և  այլ մաս նա գի տա կան 
խմբակ ներ՝ ֆիզ մաթ դպրո
ցում, «Ք վան տ» վար ժա րա նում, 
Ա նա նիա  Շի րա կա ցու ան վան 
ճե մա րա նում, Մ խի թար  Սե բաս
տա ցու ան վան կրթա հա մա լի
րում,  Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ճար տա րա գի տա կան հա մալ
սա րա նի հե նա կե տա յին վար
ժա րա նում ու ա վագ դպրո ցում, 
Այբում:

Աստ ղա դի տա րա նի հան
րա յին գոր ծու նեութ յու նը

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա
րա նը կար ևո րում է նաև հան
րութ յան շրջա նում ԲԱի գոր
ծու նեութ յան և  առ հա սա րակ՝ 
գի տութ յան մա սին տե ղե կատ
վութ յան տա րա ծու մը: ԲԱն 
 Հա յաս տա նի միակ գի տա կան 
կազ մա կեր պութ յունն է, որ տեղ 
կա մա մու լի քար տու ղա րի պաշ
տոն և  հան րա յին կա պե րի բա

ժին։ 2017 թ. ստեղծ ված բաժ նի 
խնդիր ներն են. ԲԱ գո վազ դը, 
հա մա ցան ցա յին կայ քէ ջի ձևա
վո րու մը, ԲԱ ՖԲ կայ քէ ջը, աստ
ղա դի տա րա նի տա րած քի ու 
շի նութ յուն նե րի ներ քին ձևա վո
րու մը, լրագ րութ յունն ու կա պը 
ԶԼՄնե րի հետ, հրա տա րակ
չութ յու նը, այ ցե լութ յուն նե րի 
կազմակերպումը պատ վա վոր 
հյու րե րի, աստ ղա ցու ցա րա նի 
և  աստ ղա դի տա րա նի հյու րա
տան գոր ծու նեութ յան ա պա հո
վու մը, մի ջո ցա ռում ե րի կազ
մա կեր պու մը և  ֆոնդ հայ թայ
թու մը։

 Նա խա ձեռ նե լով գի տա կան 
լրագ րութ յուն՝ ԲԱն  ի րա կա
նաց նում է գի տա հան րա մատ
չե լի նյու թե րի պատ րաս տում 
(հոդ ված ներ, գրքեր) և  բազ
մաբ նույթ հան րա յին մի ջո
ցա ռում ե րի կազ մա կեր պում: 
Աստ ղա դի տա րա նը պար բե րա
բար թո ղար կում է մա մու լի հա
ղոր դագ րութ յուն ներ, ո րոն ցում 
լու սա բան վում են ԲԱի գի տա
կան և  այլ նո րութ յուն նե րը, ո րի 
շնոր հիվ հան րութ յունն ի րա
զեկ վում է ԲԱ գի տա կան ադ
յունք նե րի, վեր ջին շրջա նում 
կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում
նե րի (գի տա ժո ղովն եր, սե մի
նար ներ, դպրոց ներ և  այլն) մա
սին:  Բա ցի այդ, տե ղե կատվութ
յան տա րած ման հա մար կազ
մա կերպ վում են մա մու լի ա սու
լիս ներ և  աստ ղա գետ նե րի հետ 
անց կաց վող հարցազրույց ներ, 
ո րոն ցում լու սա բան վում է ԲԱի 
գոր ծու նեութ յու նը: 

 Հան րա յին գոր ծու նեութ յան 
ա ռան ձին տե սակ է աստ ղա
գի տա կան տու րիզ մի զար գա
ցու մը, որը նե րա ռում է ՀՀ և  
օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե

րի, պե տա կան և մ շա կու թա յին 
գոր ծիչ նե րի, պաշ տոն յա նե րի, 
դես պան նե րի այ ցե լութ յուն
նե րը Բ յու րա կա նի աստ ղա դի
տա րան՝ աստ ղա դի տակ ներ, 
տունթան գա րան։ Այս ծրագ
րի նպա տակն է հան րութ յան 
ի րա զե կում ու ու շադ րութ յան 
հրա վի րու մը ինչ պես դե պի Ազ
գա յին ար ժեք ճա նաչ ված Բ յու
րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի 
գոր ծու նեութ յու նը, այն պես էլ 
դե պի գիտ նա կա նի կեր պարն 
ու գի տութ յունն առ հա սա րակ:

Աստ ղա դի տա րա նի պաշ
տո նա կան կար գա վի ճակ նե րը

ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը 2013 թ. 
Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա
նը ճա նա չել է որ պես ՀՀ Ազ գա
յին ար ժեք, ինչ պի սին են նաև 
 Մա տե նա դա րա նը, և  Ցե ղաս
պա նութ յան ինս տի տուտթան
գա րա նը: Նշ ված կար գա վի ճա
կի շնոր հիվ ՀՀ կա ռա վա րութ
յու նը լրա ցու ցիչ հատ կա ցում
ներ է ա րել ԲԱին՝ են թա կա
ռուց վածք նե րի պահ պան ման 
և  զար գաց ման հա մար, ո րի 
արդ յուն քում մա սամբ վե րա նո
րոգ վել է խո շո րա գույն՝ հա յե լու 
2,6 մ տ րա մագ ծով աստ ղա դի
տա կը։

 Մի ջազ գա յին աստ ղա գի
տա կան միութ յան (ՄԱՄ) ռազ
մա վա րա կան ծրագ րով աշ
խար հը բա ժան վել է 10 խո շոր 
տա րա ծաշր ջան նե րի, ո րոնց 
կենտ րոն նե րը հա մա կար գում 
են աստ ղա գի տութ յան զար
գա ցու մը։  Հա յաս տա նը 2015 թ. 
ստա ցել է  Հա րա վարևմտ յան 
և  Կենտ րո նա կան Ա սիա յի տա
րա ծաշր ջա նա յին աստ ղա գի
տա կան կենտ րո նի (IAU SWCA 
ROAD) պաշ տո նա կան կար գա
վի ճակ։  Տա րա ծաշր ջա նը ներ

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ......................................................................................................................  
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գրա վում է  Հա յաս տա նը, Վ րաս
տա նը, Ի րա նը,  Ղա զախս տա նը, 
 Տա ջիկս տա նը և  Թուր քիան։ 
 Հա յաս տա նի նման կենտ րոն 
հան դի սա նա լը ան նա խա դեպ է 
և  շատ կար ևոր՝ երկ րի մի ջազ
գա յին հե ղի նա կութ յան ամ
րապնդ ման հա մար։ 

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի
տա րա նի դենդ րո պար կը և 
 ճար տա րա պե տա կան հա մա
լի րը։ ԲԱի այ գին հա րուստ է 
զա նա զան, ընդ հա նուր առ մամբ 
շուրջ 140 ծա ռա տե սակ նե րով, 
այդ թվում՝ ար տա սահ ման յան 
մի շարք երկր նե րից բեր ված 
ե զա կի տե սակ նե րով։ ՀՀ բնա
պահ պա նութ յան նա խա րա
րութ յան հետ 2017ին կնքված 
պայ մա նագ րով ԲԱ այ գին ճա
նաչ վել է որ պես պահ պան վող 
տա րածք՝ դենդ րո պարկ։ ԲԱն 
 հա մա գոր ծակ ցում է ՀՀ ԳԱԱ 
բու սա բա նութ յան ինս տի տու տի 
հետ, ո րի մաս նա գետ նե րը ժա
մա նակ առ ժա մա նակ ու սում
նա սի րում են աստ ղա դի տա րա
նի այ գին։ Աստ ղա դի տա րա նի 
ճար տա րա պե տա կան հա մա
լի րը հայ ճար տա րա պե տա կան 
մտքի վառ դրսևո րում ե րից 
է։ Այն կա ռուց վել է 19401980 
թվա կան նե րին՝ եր կու հեր թա
փո խով։ 19401960ին գլխա վոր 
ճար տա րա պետն էր  Սամ վել 

 Սա ֆար յա նը, իսկ 19701980
ին՝  Սար գիս  Գուր զադ յա նը։ 
 Հատ կա պես ա ռանձ նա նում 
են աստ ղա դի տա րա նի գլխա
վոր վար չա կան շեն քը,  Վիկ տոր 
 Համ բար ձում յա նի ա ռանձ նա
տու նը (ներ կա յում՝ տունթան
գա րա նը), հյու րա տու նը, 2,6 մ  
աստ ղա դի տա կի աշ տա րա կը, 
կոն ֆե րանս նե րի դահ լի ճը, նոր 
լա բո րա տոր շեն քը։ ԲԱի ճար
տա րա պե տա կան հա մա լի րը 
ներ կա յաց վել է ՄԱՄի նշա
նա կա լից աստ ղա գի տա կան 
ժա ռան գութ յան (Outstanding 
Astronomical Heritage, OAH) 
ցան կում ընդգրկ վե լու հա մար։

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի
տա րա նը՝ գի տա կան տու
րիզ մի կենտ րոն։ ԲԱն  Հա
յաս տա նում գի տա կան տու
րիզ մի նա խա ձեռ նողն է։  Դեռևս 
խորհր դա յին ժա մա նակ նե րից 
այս տեղ ի րա կա նաց վում են 
դպրո ցա կան նե րի, տե ղա ցի և  
ար տա սահ ման ցի տու րիստ նե
րի այ ցե լութ յուն ներ, ո րոնց ըն
թաց քում ցու ցադր վում են  Վիկ
տոր  Համ բար ձում յա նի տուն
թան գա րա նը, հա յե լու 2,6 մ 
տ րա մագ ծով աստ ղա դի տա կը, 
անց կաց վում են գի շե րա յին դի
տում եր։  Ներ կա յում տա րե կան 
ԲԱ է այ ցե լում շուրջ 16 հա զար 
այ ցե լու։  Գի տա կան տու րիզ

մի նա խագ ծի շրջա նակ նե րում 
ԲԱն հա մա գոր ծակ ցում է  Տու
րիզ մի հայ կա կան ինս տի տու
տի և  մի շարք տու րիս տա կան 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ։ Գ նա
հա տե լով գի տա կան տու րիզ
մի զար գաց ման գոր ծում Բ յու
րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի 
դե րը, ՄԱՄն  ա ռա ջար կել է 
ստեղ ծել մի ընդ հա նուր հա մա
ցան ցա յին կայ քէջ, ո րը կա րող է 
նաև օ րի նակ ծա ռա յել այլ տա
րա ծաշր ջան նե րում գի տա կան/
աստ ղա գի տա կան տու րիզ մի 
զար գաց ման հա մար։ 

 Վեր ջա պես, կար ևոր է, որ 
Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա
նում գոր ծում է ՀՀ ազ գա յին 
հե րոս  Վիկ տոր  Համ բար ձում
յա նի տունթան գա րա նը, որն 
անգ նա հա տե լի նշա նա կութ յուն 
ու նի ինչ պես ճա նա չո ղա կան և 
 տու րիս տա կան տե սա կե տից, 
այն պես էլ դպրո ցա կան նե րի 
դաս տիա րակ ման և  գի տութ յան 
նկատ մամբ հե տաքրք րութ յան 
ա ռա ջաց ման գոր ծում։ 

Իր բազ մաբ նույթ գոր ծու
նեութ յամբ Բ յու րա կա նի աստ
ղա դի տա րա նը բարձր հե ղի նա
կութ յուն է վաս տա կել և՛  Հա յաս
տա նի գի տա կան հա մայն քում, 
ՀՀ ղե կա վա րութ յան ու հա սա
րա կութ յան լայն շեր տե րի մեջ, 
և՛ մի ջազ գա յին աս պա րե զում։

.......................................................................................................................  ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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Ի ԴԵՊ

Շար ժա կան հա մա ցան
ցի ա րա գութ յամբ առջ ևում են 
Քա թա րը, Նոր վե գիան և Է մի
րութ յուն նե րը: Կա պի այդ պի
սի ծա ռա յութ յուն ու նե ցող 126 
երկր նե րի ցու ցա կում վեր ջին 
ե րեք տե ղե րը զբա ղեց նում են 
Տա ջիկս տա նը, Լի բիան և Աֆ
ղանս տա նը: Ռու սաս տանն այդ 
ցու ցա կում զբա ղեց նում է 72
րդ տե ղը:

Ծա ռա տուն կի ա րա գութ յան 
ռե կորդ է սահ ման վել հնդկա
կան Մադխ յաՊ րա դեշ նա
հան գում: 1,5 մլն կա մա վոր ներ 
12 ժա մում տնկել են 66 մլն 
ծառ: Այդ կերպ նրանք դի մա
կա յում են հա մընդ հա նուր տա
քաց մա նը:

Չի նա ցի գիտ նա կան նե րի 
մի խումբ ռես տո րան է բա ցել 
Պե կի նում, որ տեղ մեծ զեղ չեր 
են տրա մադր վում այն այ ցե լու

նե րին, ո րոնց գի տա կան հոդ
ված նե րը հա ճախ են մեջ բեր
վում ու րիշ աշ խա տութ յուն նե
րում: Զեղ չի չա փը կախ ված է 
մեջ բեր ման հա ճա խութ յու նից: 
Մինչև այժմ հա ճա խորդ նե րից 
մե կի ա մե նա խո շոր տնտե սու
մը կազ մել է 295 յո ւան (մո տա
վո րա պես 44 դո լար): 

Այն երկր նե րում, որ տեղ 
բնակ չութ յունն ու նի ե կա մուտ
նե րի մի ջին կամ ցածր մա կար
դակ, վա ճառ վող դե ղո րայ քի 
10,5 % ա նո րակ է կամ կեղծ:

Թուր Հե յեր դա լի « Ճա նա
պար հոր դութ յուն Կոն Թի կի»
ով գիր քը հրա տա րակ չութ յուն
նե րը մեր ժել են առն վազն 20 
ան գամ: Հե տա գա յում նույ նը 
կա տար վել է այն պի սի հան րա
հայտ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե
րի հետ, ինչ պի սիք են Ռի չարդ 

Բա խի « Ջո նա թան Լի վինգս
թոն ա նու նով ճա յը» վի պա կը 
և Ֆ րանկ Հեր բեր տի «Դ յու նա» 
ֆան տաս տիկ վե պը:

Սո վո րա բար հա մար վում է, 
որ ե րի տա սարդ ներն ա վե լի 
ե ռան դուն են, քան տա րեց նե
րը: Սա կայն ԱՄՆի Բալ թի մոր 
քա ղա քի հա մալ սա րա նի ֆի
զիո լոգ նե րի հե տա զո տութ յու
նը ցույց է տվել, որ ա մե նօր յա 
ֆի զի կա կան ակ տի վութ յու նով 
19ամ յա ա մե րի կա ցին հա մա
պա տաս խա նում է 65ամ յա 
իր հայ րե նակ ցին: Այս հան գա
ման քը կա պում են հա մա կարգ
չա յին սար քե րով ե րի տա սարդ
նե րի տար վա ծութ յան հետ, ո րը 
բա ցա ռում է ֆի զի կա կան ակ
տի վութ յու նը:

Մեր մո լո րա կի մա կեր ևույ
թի 71 %ը ծածկ ված է օվ կիա

«Наука и жизнь», 2018, N 8.
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նոս նե րով, ո րից 45 %ը մի ջազ
գա յին ջրեր են՝ չպատ կա նող 
որ ևէ երկ րի: Ուս տի այդ ջրե րի 
մաք րութ յան և  է կո լո գիա կան 
վի ճա կի հա մար ոչ ոք պա
տաս խա նատ վութ յուն չի կրում:

Շ պից բեր գեն կղզում գյու
ղատն տե սա կան բույ սե րի գե
նո ֆոն դի պա հո ցում պահ պան
վող սեր մե րի տա րա տե սակ նե
րի քա նա կը 2018 թվա կա նին 
կազ մել է 1059646 նմուշ:

Ման րէա բան նե րի տվալ
նե րով, թռչուն նե րի և կաթ նա
սուն նե րի օր գա նիզ մում շրջա
նառ վում են 1670000 դեռևս 
չբա ցա հայտ ված ման րէ ներ: 
Դ րան ցից 827000 կա րող է 
վտան գա վոր լի նել մար դու 
հա մար, իսկ ներ կա յում հայտ
նի է մար դու հի վան դութ յուն 
ա ռա ջաց նող 263 ման րէ:

Իս պա նա կան Գ րա նա
դա քա ղա քի հա մալ սա րա նի 
բժիշկ նե րը հայտ նա բե րել են, 
որ հո գե բա նա կան ցնցում
նե րից հե տո պետք է հանգս
տա նալ կա պույտ լույ սով լու
սա վոր ված սեն յա կում: Մինչև 
այժմ կա պույտ լամ պերն օգ
տա գործ վել են միայն հար բու
խը բու ժե լու հա մար:

Անգ լիա ցի թմրա բան նե
րը նկա տել են, որ ծխա խո տից 
հրա ժար ված մար դիկ սկսում 
են նաև ա վե լի քիչ ո գե լից 
խմիչք օգ տա գոր ծել:

Ըստ վի ճա կագ րութ յան՝ 
գեր մա նա ցի բու սա կեր նե րի 

շրջա նում կա նանց թի վը ե րեք 
ան գամ ա վե լի է, քան տղա
մարդ կան ցը: Որ պես կա նոն, 
մսից, իսկ եր բեմ նաև կաթ
նե ղե նից և ձ վից հրա ժար վում 
են ա վե լի ե րի տա սարդ և  ա վե
լի կրթված մար դիկ: Բա ցի այդ՝ 
բու սա կեր ներն ա վե լի հակ ված 
են դե պի նոր տպա վո րութ յուն
ներ, պա կաս պահ պա նո ղա կան 
են, ա վե լի շատ են հե տաքրքր
վում քա ղա քա կա նութ յամբ և  
ա վե լի շատ են վստա հում հա
մա քա ղա քա ցի նե րին:

XX դ. կե սե րից աշ խար հում 
ար տադր վել է 6,3 մլրդ տոն նա 
պլաստ մաս սա, որն այ նու հետև 
վե րած վել է թա փո նի: Դ րա 9 
%ն  օգ տա գործ վել է նոր ար
տադ րան քի հա մար, իսկ 12 %ն  
այր վել է: Մ նա ցա ծը հայտն վել 
է աղ բա նո ցում կամ պար զա
պես շա րու նա կում է աղ տո
տել դաշ տե րը, ան տառ նե րը և 
ջ րամ բար նե րը:
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2018 Թ. ՏԱՍԸ ՆՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ *
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ԿՕԳՆԻ 
ՊԱՐԶԵԼ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 
ՕԳՈՒՏ ՔԱՂԵԼ ԴՐԱՆՑԻՑ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ  ...........................................................................................................  

ՀԱԲԻԲԱ ԱԼՍԱՖԱՐ 
ԷԼԻԶԱԲԵԹ Օ’ԴԵՅ

7. ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ 
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ՃՇԳՐԻՏ 
ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ 
ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆ¸Ը ԿԱՐՈՂ Է ՎԵՐՋ 
¸ՆԵԼ ԲՈՒԺՄԱՆ ՇԱԲԼՈՆԱՅԻՆ 

ՄՈՏԵՑՄԱՆԸ

XX դ. գրե թե ողջ ըն թաց
քում կրծքա գեղ ձի քաղց կե
ղով հի վանդ կա նայք բուժ վել 
են նույն ձևով: Այժմ բու ժում 
ա վե լի ան հա տա կան է դար
ձել. կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղը 
դա սա կար գում են ըստ են
թա տե սակ նե րի և կա տա րում 
հա մա պա տաս խան բու ժում: 
Օ րի նակ՝ շատ կա նայք, ո րոնց 
ու ռուց քի բջիջ նե րը պա րու նա

կում են էստ րո գեն նե րի1 ըն կա
լիչ ներ (ռե ցեպ տոր ներ), հետ
վի րա հա տա կան ըն դուն ված 
քի միա բուժ ման հետ մեկ տեղ 
կա րող են ըն դու նել դե ղա
մի ջոց ներ, ո րոնք ազ դում են 
հենց այդ պի սի ըն կա լիչ նե րի 
վրա: 2018 թ. հե տա զո տող նե
րը կա տա րել են ևս մեկ քայլ 
դե պի ան հա տա վոր ված բու
ժում: Ն րանք նույ նա կա նաց րել 
են զգա լի թվով հի վանդ նե րի, 
ո րոնց ու ռուցք ներն ու նեն այն
պի սի հատ կութ յուն ներ, ո րոնք 
թույլ են տա լիս անվն աս հրա
ժար վել քի միա բու ժու մից և 
խու սա փել հա ճախ ա ռա ջա ցող 
լուրջ կողմ ա կի եր ևույթ նե րից:

Շատ հի վան դութ յուն նե րի 
ախ տո րոշ ման ե ղա նակ նե րի և 
մի ջոց նե րի զար գաց ման ըն
թաց քում ստաց ված նվա ճում
ներն ա րա գաց նում են դե պի 
ան հա տա կան կամ ճշգրիտ 
բժշկութ յուն ան ցու մը: Ն ման 

1 Էստրոգեն՝ իգական սեռական 
հոր մոն:* В мире науки, 2019, N 12.

(Ս կիզ բը՝ « Գի տութ յան աշ խար հում», NN 2, 3, 2019)

տեխ նո լո գիա նե րը կա րող են 
օգ նել բժիշկ նե րին նույ նա կա
նաց նել և քա նա կա պես ո րո
շել բազ մա թիվ կեն սան շիչ ներ՝ 
(շե ղում ե րի առ կա յութ յու նը 
մատ նան շող մո լե կուլ ներ), հի
վանդ նե րին բա ժա նե լու հա
մար են թախմ բե րի՝ ըստ հի
վան դութ յան, հի վան դութ յան 
զար գաց ման պատ կե րա ցում
նե րի կամ բուժ ման ո րո շա
կի ե ղա նա կին ար ձա գան քե լու 
հա վա նա կա նութ յան:

Ախ տո րոշ ման ա ռա ջին 
ե ղա նակ նե րը հիմ ված էին 
մո լե կուլ նե րի մի տե սա կի 
ո րոշ ման վրա, օ րի նակ՝ շա քա
րախ տի դեպ քում՝ գլու կո զա յի 
ո րոշ ման վրա: Սա կայն վեր
ջին տաս նամ յա կի ըն թաց քում 
մեծ ա ռա ջըն թաց է գրանց վել 
այն գի տութ յուն նե րի ե ղա նակ
նե րում, ո րոնց ան վան ման մեջ 
առ կա է «ո մի կա» բա ղադ րի չը. 
կա րե լի է ա րագ, հու սա լիո րեն 
և  է ժան վեր լու ծել ա բողջ օր
գա նիզ մի գե նո մը կամ ո րո շել 
սպի տա կուց նե րի (պրո տեոմ), 
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............................................................................................................  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ 

նյու թա փո խա նա կութ յան արդ
յուն քի (մե տա բո լոմ) կամ միկ
րոօր գա նիզմ ե րի (միկ րո բիոմ) 
մա կար դա կը հե ղուկ նե րի կամ 
հյուս վածք նե րի նմուշ նե րում: 
Այս ե ղա նակ նե րի կի րառ
ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցել 
է տվալ նե րի զանգ ված նե րի 
հսկա յա կան քա նակ, ո րոնք 
ԱԲն (ար հես տա կան բա նա
կա նութ յունը) կա րող է մշա կել 
բժշկա կան գոր ծու նեութ յան 
մեջ օգ տա կար նոր կեն սան շիչ
նե րի ո րոն ման հա մար: ԱԲ և 
բարձր ար տադ րո ղա կա նութ
յամբ «ո մի կաե ղա նակ նե րի» 
նման զար գա ցու մը նոր դա
րաշր ջան է բա ցում ա ռա ջա
վոր ախ տո րոշ ման ո լոր տում, 
ո րը փո խա կեր պում է բազ մա
թիվ հի վան դութ յուն նե րի ըն
կա լու մը և բու ժու մը, քա նի որ 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
բժիշկ նե րին՝ յու րա քանչ յուր 
հի վան դի մո լե կու լա յին բնույ
թին հա մա պա տաս խան ընտ
րե լու բուժ ման ե ղա նակ:

Ախ տո րոշ ման ո րոշ ա ռա

ջա վոր ե ղա նակ ներ ար դեն 
կի րառ վում են ու ռուց քա բա
նութ յան մեջ: Oncotype DX 
ան վա նու մը կրող թես տի օգ
նութ յամբ, ո րի շրջա նակ նե րում 
վեր լուծ վում է 21 գեն, հա ջող
վել է հայտ նա բե րել, որ կրծքի 
քաղց կեղ ու նե ցող բազ մա
թիվ կա նայք կա րող են խու

սա փել քի միա բու ժու մից: Մեկ 
այլ, FoundationOne CDx թես
տը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
հայտ նա բե րե լու փո փո խութ
յուն ներ (մու տա ցիա ներ) խո
շոր ու ռուցք նե րի 300ից ա վելի 
գե նե րում և  ո րո շել գե նի վրա 
ազ դող այն դե ղա մի ջոց նե րը, 
ո րոնք կա րող են օգ նել տվալ 
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հի վան դին: 
Եվս մի զար մա նա լի ե ղա

նակ է կի րառ վում էն դո մետ
րիո զի2 ախ տո րոշ ման հա մար: 
DotLabsում մշակ ված նոր, 
ա ռանց ներ թա փանց ման (ոչ 
ին վա զիվ) ե ղա նա կը կա րող 
է ո րո շել էն դո մետ րիո զի առ
կա յութ յու նը՝ հե տա զո տե լով 
թքի միկ րոՌՆԹն: Մ շակ վում 
են ար յան հե տա զոտ ման ե ղա
նակ ներ, ո րոնք կօգ նեն ախ տո
րո շել ու ղե ղի այն պի սի խախ
տում եր, ինչ պի սիք են աու
տիզ մը, Պար կին սո նի և Ալց
հայ մե րի հի վան դութ յուն նե րը, 
ո րոնք դեռևս ախ տո րոշ վում են 
ըստ ան հա տա կան գնա հա տա
կա նի: Գիտ նա կան նե րը նաև 
պար զում են՝ կա րե լի՞ է արդ յոք 
ա ռողջ մար դու ամ բողջ գե նո
մի, միկ րո բիո մի, հար յու րա վոր 
սպի տա կուց նե րի ու մե տա բո
լիտ նե րի մա կար դա կի ո րոշ ման 
արդ յունք նե րով մշա կել հի վան
դութ յուն նե րի կան խար գել ման 
ան հա տա կան ու ղե ցույց:

Հարկ է զգու շաց նել, որ ախ
տո րոշ ման այդ պի սի ե ղա նակ
ներ և բժշ կա կան սար քա վո
րում եր կի րա ռող բժիշկ նե րը 
պետք է խստո րեն պահ պա նեն 

2 Էնդոմետրիոզ՝ արգանդի լորձա
թաղանթի բորբոքում, որն ուղեկցվում 
է ցավերով և արգանդից դուրս հյուս
վածքի տարածմամբ:

հի վան դի մաս նա վոր կյան քը 
պաշտ պա նե լու անվ տան գութ
յան մի ջոց նե րը: Ա վե լին՝ հար
կա վոր են կար գա վո րիչ հստակ 
հանձ նա րա րա կան ներ կեն
սան շի չի՝ որ պես ախ տո րոշ
ման գոր ծի քի նշա նա կութ յան 
հա ջոր դա կան գնա հատ ման 
հա մար: Այս պի սի հանձ նա րա
րա կան նե րը կա րա գաց նեն նոր 
կեն սան շիչ նե րի կի րա ռու մը 
բժշկա կան պրակ տի կա յում:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ար դեն 
այ սօր ախ տո րոշ ման ա ռա ջա
վոր ե ղա նակ ներն սկսում են 
փո խել հի վան դութ յան ախ
տո րոշ ման և բուժ ման գո
յութ յուն ու նե ցող մո տե ցու մը: 
Ն ման ե ղա նակ նե րի օգ տա
գոր ծու մը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս կի րա ռե լու բուժ ման 
ա ռա վել արդ յու նա վետ ե ղա
նա կը տվալ հի վան դի հա մար 
և գու ցե կրճա տել ա ռող ջա պա
հութ յան ծախ սե րը: Հ նա րա վոր 
է, մեզ նից շա տե րը երբ ևէ կու
նե նան կեն սան շիչ նե րի՝ ժա
մա նա կի ըն թաց քում կու տակ
ված տվալ նե րի ան հա տա կան 
ամ պա յին պա հոց, և բուժ ման 
հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե
կատ վութ յու նը հնա րա վոր կլի
նի ստա նալ՝ որ տե ղից էլ որ 
դի մենք բժշկա կան օգ նութ յան 
հա մար:

ՍԻՆՏԻԱ ԿՈԼԻՆԶ 

8. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԳԵՆԱՅԻՆ 

ԴՐԱՅՎԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՈՒՆԱԿ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱÌ 
ՎՏԱՆԳԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

Գե նա յին ճար տա րա գի
տութ յան հետ կապ ված հե
տա զո տութ յուն նե րի ո լոր տը, 
ո րը կա րող է ընդ միշտ փո
խել պո պուլ ա ցիա յի և  ան գամ 
ամ բողջ տե սա կի հատ կա նիշ
նե րը՝ ֆե նո տի պե րը, ա րագ 
զար գա նում է: Խոս քը գե նա յին 
դրայ վի՝ գե նո մի այն տար րե
րի օգ տա գործ ման մա սին է, 
ո րոնք փո խանց վում են ծնող
նե րից մեծ թվով սե րունդ նե րի 
և  այդ պատ ճա ռով բա վա կա
նա չափ ա րագ են տա րած վում 
պո պուլ ա ցիա յի ներ սում: Գե
նա յին դրայ վե րը հան դի պում 
են բնութ յան մեջ, բայց դրանք 
կա րե լի է նաև կա ռու ցել, և սա 
կա րող է շատ տե սա կետ նե րից 
դառ նալ բա րիք մարդ կութ յան 
հա մար: Այս տեխ նո լո գիա յի 
օգ նութ յամբ կա րե լի է կա սեց
նել մի ջատ նե րի մի ջո ցով հա
րուց վող ճահ ճա տեն դի (մա լա
րիա) և  այլ սոս կա լի վա րակ նե
րի տա րա ծու մը, բարձ րաց նել 
հա ցա բույ սե րի բեր քատ վութ
յու նը՝ փո փո խե լով բույ սե րի 
վնա սա տու նե րին, մար ջան նե
րը դարձ նել կա յուն է կո լո գիա
կան սթրես նե րի նկատ մամբ 
և կան խել է կո հա մա կար գե րի 
քայ քա յու մը վա րակ կրող բույ
սե րի և կեն դա նի նե րի կող մից: 
Ընդ ո րում գիտ նա կան նե րը 
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հստակ գի տակ ցում են, որ տե
սակ նե րի փո փո խութ յու նը և  
ան գամ ոչն չա ցու մը կա րող է 
ու նե նալ լուրջ հետ ևանք ներ: 
Ուս տի նրանք մշա կում են այն
պի սի կա նոն ներ, ո րոնք կար
գա վո րում են լա բո րա տոր հե
տա զո տութ յուն նե րից ան ցու մը 
դաշ տա յին փոր ձար կում ե րի 
և  ա պա գա յում ա վե լի լայն օգ
տա գործ ման:

Տասն յակ տա րի ներ գիտ նա
կան ներն ու սում ա սի րում են 
գե նա յին դրայ վի կի րառ ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը հի վան
դութ յուն նե րի և  այլ խնդիր
նե րի դեմ պայ քա րում: Այս 
ուղ ղութ յան համ բա վի ա ճին 
նպաս տել է CRJSPR գե նե րի 
խմբագր ման տեխ նո լո գիա յի 
ա ռա ջա ցու մը, ո րը հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս հեշ տութ
յամբ ներդ նե լու գե նե տի կա
կան նյու թը քրո մո սո մի ո րո
շա կի հատ ված նե րում: 2015 թ.  
ո րոշ հոդ ված նե րում նշվել է 
CRJSPR հա մա կար գի օգ նութ
յամբ խմո րիչ նե րի, պտղա ճան
ճե րի և մ ժեղ նե րի մոտ գե նա յին 
դրայ վե րի հա ջող տա րած ման 
մա սին: Հե տա զո տութ յու նե րից 
մե կում ճահ ճա տեն դի պլազ
մո դիու մի նկատ մամբ կա յու
նութ յան գե նե րը ներդր վել են 
մժեղ նե րի պո պուլ ա ցիա յում, 
ո րը տե սա կա նո րեն պետք է 
սահ մա նա փա կեր մա կա բույ ծի 
փո խադ րու մը: Մի այլ գի տա
փոր ձում մի ջամ տութ յու նը վե
րա բե րում էր տար բեր տե սա կի 
էգ մժեղ նե րի բեղմ ա վոր ման 
կար գա վոր մա նը:

2018 թ. գե նա յին դրայ վի 
CRJSPR հա մա կար գը փոր ձարկ

վել է մկնե րի վրա. գիտ նա կան
նե րը փոր ձել են փո փո խել մա
զա ծած կույ տի գույ նը: Փոր ձը 
հա ջող վել է միայն է գե րի դեպ
քում: Բայց ան գամ այդ դեպ
քում արդ յունք նե րը վկա յում 
են, որ տեխ նո լո գիան կա րող 
է օգ նել կամ փո փո խել վա րակ 
կրող այն մկնե րի և  ու րիշ կաթ
նա սուն նե րի պո պուլ ա ցիաե րը, 
ո րոնք հի վան դութ յու ներ են 
տա րա ծում կամ հա ցա բույ սե րի 
կամ վայ րի բնութ յան հա մար 
վտանգ են ներ կա յաց նում:

ԱՄՆ պաշտ պա նութ յան նա
խա րա րութ յան հե ռան կա րա յին 
հե տա զո տա կան նա խագ ծե րի 
վար չութ յու նը (DARPA) տեխ
նո լո գիա յի զար գաց մամբ շա
հագրգռ ված ներդ րող նե րից է: 
DARPAն հատ կաց րել է 100 մլն 
դո լար ֆի նան սա վո րում՝ հե
տա զո տե լու հա մար գե նա յին 
դրայ վի կի րա ռու մը մժեղ նե
րի և կր ծող նե րի վա րակ կրող 
տե սակ նե րի մի ջո ցով տա րած
վող հի վան դութ յուն նե րի դեմ 
պայ քա րում: Բիլ և Մե լին դա 
Գեյթս նե րի հիմ ադ րա մը 75 
մլն դո լար է տրա մադ րել ճահ
ճա տեն դի դեմ պայ քա րի նպա
տա կով գե նա յին դրայվ ստեղ

ծող հե տա զո տա կան կոն սոր
ցիու մին:

Չ նա յած խոս տում ա
լից հե ռան կար նե րին՝ գե նա
յին դրայ վե րի օգ տա գոր ծում 
ա ռա ջաց նում է բազ մա թիվ 
կաս կած ներ: Արդ յոք գե նա
յին դրայ վե րը կա րո՞ղ են պա
տա հա բար փո խանց վել վայ րի 
բնութ յան մյուս տե սակ նե րին 
և բա ցա սա բար ազ դել դրանց 
վրա: Ինչ պի սի՞ վտանգ ներ կան 
է կո հա մա կար գե րի հա մար՝ 
կապ ված ընտր ված տե սա կի 
ոչն չաց ման հետ: Արդ յոք կա
րո՞ղ է որ ևէ մե կը չա րամ տո րեն 
օգ տա գոր ծել գե նա յին դրայ
վե րը որ պես զենք, օ րի նակ՝ 
գյու ղատն տե սութ յու նը վնա սե
լու նպա տա կով:

Փոր ձե լով խու սա փել ի րա
դար ձութ յու նե րի նման մռայլ 
զար գա ցու մից՝ հե տա զո տող
նե րի մի խումբ հե ղի նա կել է 
«փո խար կիչ», որն անհ րա
ժեշտ է «միաց նել» ո րո շա կի 
նյու թի ներ մուծ ման մի ջո ցով՝ 
գե նա յին դրայվն աշ խա տեց
նե լու հա մար: Զու գա հե ռա բար 
գիտ նա կան նե րի բազ մա թիվ 
խմբեր աշ խա տում են գե նա
յին դրայ վե րի ստուգ ման յու
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րա քանչ յուր փու լը կար գա
վո րող դրույթ նե րի մշակ ման 
ուղ ղութ յամբ: Օ րի նակ՝ 2016 թ. 
ԱՄՆ գի տութ յու նե րի ազ գա յին 
ա կա դե միան և դ րա կազ մի մեջ 
մտնող ճար տա րա գի տութ յան 
ազ գա յին ա կա դե միան ու Բժշ
կութ յան ինս տի տու տը ու սում
նա սի րել են տեխ նո լո գիան 
և մ շա կել են դրա կի րառ ման 
հանձ նա րա րա կան ներ: 2018 թ. 
մի ջազ գա յին աշ խա տան քա յին 
մի մեծ խումբ մշա կել է ճա
նա պար հա յին քար տեզ՝ կա
ռա վա րե լու հա մար հե տա զո
տութ յուն նե րը՝ լա բո րա տո րիա
յում կա տա րե լով գի տա փոր ձե
րից մինչև ի րա կան պայ ման
նե րում ի րա կա նա ցու մը: Խմ բի 
ո րոշ հան դի պում ե րին ներ կա 
էին DARPAի, Գեյթս նե րի հիմ
նադ րա մի և  այլ գոր ծա կա լութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
Խում բը մշա կել է մո դե լա յին 
հանձ նա րա րա կան ներ՝ նա
խա տես ված Աֆ րի կա յում ճահ
ճա տեն դի վե րահս կո ղութ յան 
նպա տա կով գե նա յին դրայ վի 
օգ տա գործ ման հա մար, որ
տեղ, նրանց կար ծի քով, տեխ
նո լո գիան կա րող է ա ռա վե լա
գույն օ գուտ բե րել ա ռող ջա
պա հութ յա նը:

Բա ցի բուն տեխ նո լո գիա
յի հետ կապ ված վտանգ նե րի 
սահ մա նա փա կու մից՝ շատ հե
տա զո տող ներ ցան կա նում են 
խու սա փել այն սխալ քայ լե րից 
և մի ջա դե պե րից, ո րոնք կա րող 
են ա ռա ջաց նել քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի կամ հա սա րա
կութ յան բա ցա սա կան ար ձա
գանք: 2017 թ. հրա տա րակ ված 
ակ նար կում, որ տեղ խոս վում 

է վնա սա տու կաթ նա սուն նե րի 
ոչն չաց ման հա մար գե նա յին 
դրայ վի հնա րա վոր կի րառ ման 
մա սին, գիտ նա կան ներ Քե վին 
Էս վել տը Մա սա չու սեթ սի տեխ
նո լո գիա կան ինս տի տու տից և 
Նիլ Գե մե լը Նոր Զե լան դիա յի 
Օ տա գա հա մալ սա րա նից նշում 
են, որ մի ջազ գա յին որ ևէ մի
ջա դե պի պատ ճա ռով հե տա զո
տութ յու նը կա րող է հե տաձգ
վել տա սը կամ ա վե լի տա րի
նե րով: « Միայն ճահ ճա տեն դի 
դեպ քում, զգու շաց նում են 
գիտ նա կան նե րը, նման հե
տաձգ ման գի նը կա րող են լի
նել մի լիո նա վոր մա հեր, ո րոնք 
կա րե լի էր կան խել»:

ԽԱՎԻԵՐ ԳԱՐՍԻԱ ՄԱՐՏԻՆԵՍ

9. ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ 
ՊԼԱԶՄՈՆԻԿԱՅԻ 
ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ

ԼՈՒՅՍԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱԿՏԻՎԱՑՈՂ 
ՆԱՆՈՆՅՈՒԹԵՐԸ ՆՈՐ 

ՄԱԿԱՐ¸ԱԿԻ ԵՆ ՀԱՍՑՆՈՒՄ 
ԶԳԱՅԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱ¸ՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

2007 թ. Scientific American 
հան դե սում հրա պա րակ ված 
հոդ վա ծում Կա լի ֆոռ նիա յի 
տեխ նո լո գիա կան ինս տի տու
տի գիտ նա կան Հար րի Է թու
ո թե րը կան խա տե սել էր, որ 
«պլազ մո նի կա» ան վա նում 
ստա ցած տեխ նո լո գիան է 
գտնել լայն կի րա ռում՝ ծայ րա
հեղ զգա յուն կեն սա դե տեկ
տոր նե րից միչև ան տե սա նե լի 
թիկ նոց ներ ստեղ ծե լու գոր
ծում: Տա սը տա րի անց պլազ
մո նի կա յի մի շարք գա ղա փար
ներ դար ձան առևտ րա կան 

ի րո ղութ յուն, իսկ մյուս նե րը 
լա բո րա տո րիա յից շու կա դուրս 
գա լու փու լում են:

Այս տեխ նո լո գիա նե րը հիմ
ված են է լեկտ րա մագ նի սա կան 
դաշ տի և մե տա ղի (որ պես կա
նոն, ոս կու կամ ար ծա թի) օպ
տի կա կան հատ կութ յուն նե րի և 
հա ղոր դա կա նութ յան հա մար 
պա տաս խա նա տու մե տա ղա
կան ա զատ է լեկտ րոն նե րի 
փո խազ դե ցութ յան կա ռա վար
ման վրա: Լույ սը գրգռում է 
ա զատ է լեկտ րոն նե րի ընդ հա
նուր տա տա նում եր մե տա ղի 
մա կեր ևույ թին՝ ա ռա ջաց նե
լով մա կեր ևու թա յին պլազ մոն: 
Ե թե մե տա ղի կտորն ու նի մեծ 
չա փեր, ա զատ է լեկտ րոն ներն 
անդ րա դարձ նում են լույ սը, և 
մե տա ղը փայ լում է: Բայց ե թե 
մե տա ղի կտո րի չա փե րը ըն
դա մե նը մի քա նի նա նո մետր 
են, դրա ա զատ է լեկտ րոն նե րը 
չա փա զանց փոքր տի րույ թում 
են, և  ընդ հա նուր տա տա նում
նե րի տի րույ թը սահ մա նա փակ 
է: Տա տա նում ե րի հա ճա խութ
յու նը կախ ված է մե տա ղի նա
նո մաս նի կի չա փե րից: Այն եր
ևույ թը, ո րի ժա մա նակ պլազ
մո նը կլա նում է լույ սի միայն 
այն մա սը, ո րի հա ճա խութ յու
նը հա մընկ նում է բուն պլազ
մո նի հա ճա խութ յան հետ և  
անդ րա դարձ նում մա ցած լույ
սը, կոչ վում է պլազ մո նա յին 
ար ձա գան քում: Պ լազ մո նա յին 
մա կեր ևու թա յին ար ձա գան
քու մը կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
նա նոա լե հա վաք նե րի, ար ևա
յին արդ յու նա վետ մարտ կոց
նե րի և  այլ օգ տա կար սար քե րի 
ստեղծ ման հա մար:

Պ լազ մո նա յին նյու թե րի կի
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րա ռութ յան ա մե նաու սում ա
սիր ված ո լորտ նե րից մե կը քի
միա կան և կեն սա բա նա կան 
գոր ծոն նե րի ո րոշ ման հա մար 
նա խա տես ված զգա յակ ներն 
են: Մո տե ցում ե րից մե կը հիմ
ված է այն ի րո ղութ յան վրա, 
որ գիտ նա կան նե րը ծած կում 
են պլազ մո նա յին նա նոն յու թը 
միա ցութ յամբ, ո րը կապ վում է 
հե տաքրք րող մո լե կու լի, օ րի
նակ, ման րէա կան թու նան յու
թի հետ: Թու նան յու թի բա ցա
կա յութ յամբ նյու թի վրա ընկ
նող լույ սը վե րա ճա ռա գայթ
վում է ո րո շա կի անկյ ան տակ: 
Բայց թու նան յու թի առ կա յութ
յամբ մա կեր ևութ յին պլազ մո
նի հա ճա խութ յու նը փոխ վում 
է, հետ ևա բար՝ փոխ վում է նաև 
լույ սի անդ րա դարձ ման անկ
յու նը: Այս եր ևույ թը կա րե լի է 
ճշգրտո րեն չա փել, ո րը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս ան գամ 
ո րո շե լու թու նան յու թի քա նա
կը: Նո րաս տեղծ ո րոշ ըն կե
րութ յուն ներ մշա կում են այս և 
ս րա հետ կապ ված ե ղա նակ նե

րի հի ման վրա ստաց վող ար
տադ րանք: Այս ար տադ րան
քից է կու տա կիչ նե րի ներ քին 
տվի չը, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս հետ ևե լու մարտ կոց
նե րի աշ խա տան քին և  օգ նե լու 
դրանց տե սա կա րար հզո րութ
յան և լից քա վոր ման ժա մա նակ 
հո սան քի ու ժի ա վե լաց մա նը, 
ինչ պես նաև սար քեր, ո րոնք 
կա րող են տար բե րել վի րու
սա յին վա րակ նե րը ման րէա
կան նե րից: Պ լազ մո նի կան կի
րառ վում է նաև մագ նի սա կան 
սկա վա ռա կով հի շող սար քում: 
Օ րի նակ՝ տա քաց մամբ գրան
ցող մագ նի սա կան սար քերն 
ա վե լաց նում են հի շո ղութ յան 
ծա վա լը գրանց ման ժա մա նակ 
սկա վա ռա կի փոք րիկ տե ղա
մա սե րի վայր կե նա կան տա
քաց ման հաշ վին:

Բժշ կութ յան ո լոր տում 
քաղց կե ղի բուժ ման հա մար 
կա տար վում են կլի նի կա կան 
փոր ձար կում եր լույ սի մի
ջո ցով ակ տի վաց վող նա նո
մաս նիկ նե րի հնա րա վոր կի

րառ ման ուղ ղութ յամբ: Նա նո
մաս նիկ նե րը ներ մուծ վում են 
ար յան մեջ, ո րից հե տո դրանք 
կու տակ վում են ու ռուց քի ներ
սում: Այ նու հետև զանգ վա ծը 
լու սա վո րում են մե կեր ևու թա
յին պլազ մո նի հա ճա խութ յան 
լույ սով՝ ռե զո նան սի հետ ևան
քով ա ռա ջաց նե լով մաս նիկ նե
րի տա քա ցում: Բարձր ջեր մաս
տի ճա նը հան գեց նում է քաղց
կե ղի բջիջ նե րի ոչն չաց ման 
ու ռուց քի ներ սում՝ չվնա սե լով 
շրջա պա տող ա ռողջ հյուս ված
քը:

Պ լազ մո նի կա յի տեխ նո լո
գիա յի կի րառ ման ո լոր տում 
հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա
մար նո րաս տեղծ ըն կե րութ
յուն նե րը պետք է հա մոզ վեն, 
որ ի րենց ար տադ րանքն է ժան 
է ու հու սա լի, որ այն հեշ տութ
յամբ կա րե լի է ար տադ րել մեծ 
ծա վալ նե րով և միա վո րել ու
րիշ բա ղադ րիչ նե րի հետ: Չ նա
յած այդ խնդիր նե րին՝ հե ռան
կար նե րը բա րեն պաստ են: Մե
տան յու թե րի՝ սին թե տիկ նա
նոն յու թե րի հայտն վե լը, ո րոն
ցում պլազ մոն ներն ա ռա ջաց
նում են ան սո վոր օպ տի կա կան 
եր ևույթ ներ, հնա րա վո րութ յուն 
է տվել պլազ մո նի կա յի ո լոր
տի հե տա զո տող նե րին, ոս կուց 
և  ար ծա թից բա ցի, օգ տա գոր
ծե լու այլ նյու թեր, ինչ պի սիք 
են գրա ֆե նը և կի սա հա ղորդ
չա յին մե տան յու թե րը: Future 
Market Insightը կան խա տե
սում է, որ միայն պլազ մո նա
յին զգա յակ նե րի կի րառ ման 
ո լոր տում հյու սի սա մե րիկյ ան 
շու կա յի ծա վա լը 2017 թ. գրե թե 
250 մլն դո լա րի դի մաց կա ճի 
մինչև 470 մլն դո լար:
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ԱԼԱՆ ԱՍՊՈՒՐՈՒ-ԳՈՒԶԻԿ 

10. ՀԱՇՎԵԿԱՐԳԵՐ 
ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՄՇԱԿՈՂՆԵՐԸ 

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐÌՈՒՄ ԵՆ 
ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ÌՐԱԳՐԵՐԸ

 Ք վան տա յին հա մա կար գիչ
նե րը կա րող են մի քա նի տա
րում հաս նել կամ ան գամ գե
րա զան ցել դա սա կան հա մա
կար գիչ նե րին, քա նի որ լար
ված աշ խա տանք է տար վում 
գոր ծի քա յին ա պա հով ման և 
հաշ վե կար գե րի ուղ ղութ յամբ:

Հաշ վարկ ներ կա տա րե լու 
հա մար քվան տա յին հա մա
կար գիչ ներն օգ տա գոր ծում 
են քվան տա յին մե խա նի կա յի 
սկզբունք նե րը: Տե ղե կատ վութ
յան բա զա յին միա վո րը՝ քու բի
թը հա ման ման է ստան դարտ 
բի թին (0 կամ 1), բայց հան դես 
է գա լիս որ պես եր կու քվան
տա յին վի ճակ նե րի միջև քվան
տա յին վե րադ րում. քու բի թը 
կա րող է լի նել միա ժա մա նակ 
թե՛ զրո, թե՛ մեկ: Այս հատ կութ

յու նը մեկ այլ ե զա կի բնու թագ
րի՝ քվան տա յին խճճվա ծութ
յան հետ միա սին քվան տա յին 
հա մա կար գիչ նե րին հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս ա վե լի արդ
յու նա վետ լու ծե լու խնդիր նե րի 
ո րո շա կի խմբեր, քան ցան կա
ցած սո վո րա կան հա մա կար
գի չը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս հե
տաքր քիր տեխ նո լո գիան շատ 
բարդ է: Օ րի նակ՝ քվան տա յին 
հա մա կարգ չի աշ խա տան քը 
խախ տում է ա պա կո հե րեն
տութ յուն կոչ վող գոր ծըն թա ցը: 
Հե տա զո տող նե րը պնդում են, 
որ կա րե լի է ստեղ ծել ո րո շա
կիո րեն կա ռա վար վող  մի քա
նի հա զար քու բիթ ծա վա լով 
քվան տա յին հա մա կար գիչ ներ, 
ե թե կի րառ վեն քվան տա յին 
սխալ նե րի շտկման ե ղա նակ
ներ ա պա կո հե րեն տութ յա նը 
դի մա կա յե լու հա մար: Բայց 
ա մե նա մեծ քվան տա յին հա
մա կար գիչ նե րը, որ մինչև 
այժմ ցու ցադ րել են լա բո րա
տո րիա ներ (ա ռա վել հայտ նի 
օ րի նակ ներն են IBM, Google, 
Rigetti Computing և IonQ  ըն կե
րութ յուն նե րի հա մա կար գիչ նե

րը) ու նեն ըն դա մե նը մի քա նի 
տասն յակ քու բիթ ծա վալ: Այս 
տար բե րակ նե րը, ո րոնք Կա
լի ֆոռ նիա յի տեխ նո լո գիա կան 
ինս տի տու տի մաս նա գետ Ջոն 
Պ րես կիլն ան վա նել է աղ մուկ
նե րով մի ջին չա փի քվան տա
յին հա մա կար գիչ ներ (NISQ), 
դեռևս չեն կա րող ի րա կա նաց
նել սխալ նե րի շտկում: Սա կայն 
բազ մա թիվ հե տա զո տող ներ 
զբաղ վում են հա տուկ NISQ
նե րի հա մար նա խա տես ված 
հաշ վե կար գե րի մշակ մամբ, և 
սա, հնա րա վոր է, թույլ տա, որ 
նման սար քա վո րում երն ա վե
լի արդ յու նա վետ կա տա րեն 
ո րո շա կի հաշ վարկ ներ, քան 
դա սա կան հա մա կար գիչ նե րը: 

 NISQ մե քե նա նե րի օգ տա
տե րե րի թվի ա ճը ողջ աշ խար
հում մե ծա պես նպաս տում է 
այս ուղ ղութ յան զար գաց մա
նը, քա նի որ ա վե լա նում է հա
մալ սա րան նե րում գոր ծող այն 
գիտ նա կան նե րի թի վը, ո րոնք 
հնա րա վո րութ յուն ու նեն այդ
պի սի մե քե նա նե րի հա մար 
մշա կե լու և փոր ձար կե լու փոքր 
ծրագ րեր: Զար գա նում է քվան
տա յին հա մա կար գիչ նե րի հա
մար նա խա տես ված ծրագ
րա յին ա պա հով ման տար բեր 
հա յե ցա կե տե րի վրա կենտ րո
նա ցած նո րաս տեղծ ըն կե րութ
յուն նե րի հա մա լիր:

Հե տա զո տող նե րի կար ծի
քով, ա ռա վել հե ռան կա րա յին 
է NISQ հաշ վե կար գե րի եր կու 
տե սակ՝ մո դե լա վոր ման և մե
քե նա յա կան ու սուց ման հա
մար: 1982 թ. աշ խար հահռ չակ 
ֆի զի կոս Ռի չարդ Ֆեյն մա նը 
են թադ րել էր, որ քվան տա յին 
հա մա կար գիչ նե րի կի րառ ման 
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ա մե նա կար ևոր ո լորտ նե րից 
մե կը լի նե լու է բուն բնութ
յան՝ ա տոմ ե րի, մո լե կուլ նե րի 
և ն յու թե րի մո դե լա վո րու մը: 
Բազ մա թիվ հե տա զո տող ներ, 
այդ թվում նաև ես, մշա կում 
են NISQ սար քա վո րում ե րի, 
ինչ պես նաև սխալ նե րի լիա
կա տար շտկում ա պա հո վող 
հա մա կար գիչ նե րի օգ նութ յամբ 
մո լե կուլ նե րի և ն յու թե րի մո
դե լա վոր ման հաշ վե կար գեր: 
Ն ման հաշ վե կար գե րը կա րող 
են ա րա գաց նել նոր նյու թե րի 
մշա կու մը տար բեր բնա գա
վառ նե րի հա մար՝ է ներ գե տի
կա յից մինչև բժշկութ յուն:

Մ շա կող նե րը նաև գնա
հատ ման են են թար կում քվան
տա յին հա մա կար գիչ նե րի 
հնա րա վո րութ յուն նե րը մե քե
նա յա կան ու սուց ման խնդիր
նե րի լուծ ման հա մար, երբ հա
մա կար գիչ նե րը սո վո րում են 
տվալ նե րի մեծ զանգ ված նե րի 
կամ փոր ձի հի ման վրա: NISQ 
սար քա վո րում ե րի հա մար 
նա խա տես ված ա ճող թվով 
հաշ վե կար գե րի փոր ձար կու մը 
ցույց է տվել, որ քվան տա յին 
հա մա կար գիչ ներն, ի րոք, կա
րող են լու ծել մե քե նա յա կան 
ու սուց ման այն պի սի խնդիր
ներ, ինչ պի սիք են տե ղե կատ
վութ յան դա սա կար գում ըստ 
խմբե րի, նման գի տա բա ռե րի 
կամ հատ կա նիշ նե րի խմբա վո
րու մը և  առ կա տե ղե կատ վութ
յու նից վի ճա կագ րա կան նոր 
տե ղե կութ յուն նե րի կազ մու մը: 
Օ րի նակ՝ կան խա տե սել նյու թի 
մո լե կու լա յին այն պի սի կա ռուց
վածք, ո րի դեպ քում մեծ հա
վա նա կա նութ յամբ կդրսևոր
վի հատ կութ յուն նե րի անհ րա

ժեշտ զու գակ ցու մը: Առն վազն 
ե րեք ան կախ հե տա զո տա կան 
խմբեր հայ տա րա րել են մե քե
նա յա կան ու սուց ման այն պի
սի ձևի քվան տա յին ե ղա նա կի 
մշակ ման ա ռա ջըն թա ցի մա
սին, ո րը հայտ նի է «բազ մաց
ման մրցո ղա կան ցան ցեր» 
ան վամբ և վեր ջին տա րի նե
րին շռնդա լից հա ջո ղութ յուն է 
ար ձա նագ րել մեք նա յա կան ու
սուց ման ո լոր տում:

Չ նա յած որ մի շարք հաշ վե
կար գեր, կար ծես, լավ են աշ
խա տում գո յութ յուն ու նե ցող 
NISQ մե քե նա նե րում, դեռևս ոչ 
ոք չի ներ կա յաց րել ձևա կան 
ա պա ցույց, որ այդ հաշ վե կար
գերն ա վե լի հզոր են, քան սո
վո րա կան հա մա կար գիչ նե րում 
կի րառ վող նե րը: Ն ման ա պա
ցույց ներ հա վա քե լը բարդ 
խնդիր է, և հ նա րա վոր է, դրա 
հա մար պա հանջ վեն տա րի
ներ:

Շատ հա վա նա կան է, որ մո
տա կա տա րի նե րին հայտն վեն 
ա վե լի խո շոր և կա ռա վար վող 
NISQ սար քա վո րում եր, ա պա 
սխալ նե րի լիա կա տար շտկում 
կա տա րող մե քե նա ներ, ո րոնք 
գործ կու նե նան հա զա րա վոր 
քու բիթ նե րի հետ: Հաշ վե կար
գեր մշա կող նե րը հույս ու նեն, 
որ NISQի հաշ վե կար գե րը կլի
նեն այն քան արդ յու նա վետ, որ 
կգե րա զան ցեն ժա մա նա կա կից 
սո վո րա կան հա մա կար գիչ
նե րին, թեև հնա րա վոր է, որ 
ստիպ ված լի նենք սպա սե լու 
սխալ նե րի լիա կա տար շտկում 
կա տա րող քվան տա յին մե քե
նա նե րի հայտն վե լուն:  

Թարգ մա նեց Մ. Սարգս յա նը

Ի ԴԵՊ

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐՆ 
ՍՏԵՂԾԵԼ ԵՆ ԱՌԱՑ 
ՊԼՈՄԲԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՏԱՄԸ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ 
ՄԻՋՈՑ1

Չի նաս տա նի Չ ժեծ յա նի հա
մալ սա րա նի գիտ նա կան ներն 
ստեղ ծել են հա տուկ քսուք, 
ո րը վե րա կանգ նում է ա տա մի 
ամ բող ջա կա նութ յու նը՝ ա ռանց 
պլոմ բա վոր ման։

Ինչ պես հայտ նում է New 
Scientistը, քսու քի բա ղադ
րութ յան մեջ իս կա կան ա տա մի 
է մա լի ո րոշ կա ռու ցա տար րեր 
են պա րու նակ վում, մաս նա վո
րա պես կալ ցիում և ֆոս ֆատ։ 
Փոր ձար կում երն ի րա կա նաց
նե լիս օգ տա գործ վել են թթու
նե րով քայ քայ ված մարդ կա յին 
ա տամ եր։ Դ րանք տե ղադր վել 
են ար հես տա կան մի ջա վայ րում, 
ո րը ե ղել է հա մար ժեք մար դու 
բե րա նի խո ռո չի մի ջա վայ րին, 
և ք սել քսու քը։ 48 ժամ անց 
նկա տել են նոր է մա լի աճ։ Նոր 
է մա լի հաս տութ յու նը ըն դա մե
նը ե րեք միկ րո մետր է։ Սա կայն 
գիտ նա կան նե րը վստահ են, որ 
քսու քի մշտա կան օգ տա գործ
ման ըն թաց քում վե րա կանգն
ված մա սի հաս տութ յու նը կա
րե լի է մե ծաց նե լ։

1 Ըստ՝ https://hraparak.am/post/
f071029860b716e666820b93ca603961

https://hraparak.am/post/f071029860b716e666820b93ca603961
https://hraparak.am/post/f071029860b716e666820b93ca603961
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Ի ԴԵՊ

«Наука и жизнь», 2018, N 8.

1,52,5 տա րե կան ե րե
խա նե րին ա մե րի կա ցի հո
գե բան նե րը տվել են կամ 
4, կամ 16 խա ղա լիք և հե
ռուս տախ ցիկ նե րի մի ջո ցով 
հետ ևել են նրանց խա ղին: 
Խա ղի յու րա քանչ յուր սեան
սը տևել է 15 րո պե: Ե թե խա
ղա լիք նե րը քիչ էին, ե րե խան 
հիմ ա կան ու շադ րութ յու նը 
նվի րում էր որ ևէ մի խա ղա
լի քի, ընդ ո րում, խա ղի ըն

թաց քում դրսևո րում էր ա վե լի 
մեծ եր ևա կա յութ յուն: Օ րի նակ՝ 
խա ղա լիքդույ լի կը կա րող էր 
օգ տա գործ վել որ պես թմբուկ 
կամ գլխարկ: Իսկ ե թե խա ղա
լիք նե րի քա նա կը մեծ էր, փոր
ձի մաս նա կի ցը նետ վում էր մի 

խա ղա լի քից դե պի մյու
սը: Ծ նող նե րի շրջա նում 
կա տար ված հար ցու մը 
ցույց է տվել, որ ա մե րիկ
յան ըն տա նի քում մի ջին 
հաշ վով լի նում է 87 խա
ղա լիք: Հե տա զո տող նե
րը խոր հուրդ են տա լիս 
ծնող նե րին ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ պա հել 
խա ղա լիք նե րի մի մա
սը. Այդ դեպ քում վե րա
դարձ ված խա ղա լիք նե րը 
ըն կալ վում են որ պես նոր 
և  ա ռա ջաց նում են ա վե լի 

մեծ հե տաքրք րութ յուն:

ԱՎԵԼՈՐԴ 
ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ
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ԱՌԱՋԻՆ ԶՐՈՆ

Պարզ վել է, որ հնդկա կան 
մա թե մա տի կա կան տեքս տը, 
որ տեղ ա ռա ջին ան գամ հան
դի պում է զրո յի խորհր դա նի շը, 
500 տա րով ա վե լի հին է, քան 
կար ծում էին մինչև այժմ: 1881 
թվա կա նին Բախ շա լի գյու ղում 
(այժմ՝ Պա կիս տան) հայտ նա
բեր ված կե չու թեր թիկ նե րի վրա 
գրված ձե ռագ րի տա րի քը ո րոշ
վել է ռա դիոած խած նա յին ե ղա
նա կով: Հա վա նա բար, վա ճա
ռա կան նե րի հա մար գրված դա
սագր քի հայ տնա բեր ված ե րեք 
տար բեր թեր թիկ ներն ստեղծ
վել են 224383, 680779 և 885
993 թթ., այ սինքն՝ դա սա գիր քը 
գրվել, պահ պան վել և հա մալր
վել է դա րե րի ըն թաց քում: Խո
շոր կե տի տես քով պատ կեր
ված զրոն հան դի պում է ար դեն 

ա մե նա հին տեքս տե րում:

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՕԴԻ 
ԶՏԻՉ

Չի նաս տա նի Սիան քա ղա
քում փոր ձարկ վում է օ դի աղ
տոտ վա ծութ յու նից պաշտ պա
նող «հա մա քա ղա քա յին հա
կա գա զը»: Շի նութ յունն ի րե նից 
ներ կա յաց նում է 300 մ բարձ
րութ յամբ աշ տա րակ, ո րը տե
ղադր ված է բե տո նե հիմ քի՝ 
ա պա կե տա նի քով տու փի վրա: 
Քա նի որ Սիա նը հա րա վա
յին քա ղաք է և  ան գամ ձմռա
նը ջեր մաս տի ճա նը չի իջ նում 
5 0Cից ցածր, ա պա կու մի
ջով ար ևը տա քաց նում է բե
տո նե ջեր մո ցի օ դը, տա քա ցած 

թեթև օ դը բարձ րա նում է խո
ղո վա կով՝ անց նե լով զտիչ նե րի 
մի ջով, և մաքր ված վի ճա կում 
օ րա կան 58 մլն խո րա նարդ 
մետր օդ դուրս է գա լիս խո ղո
վա կի վե րին մա սից: Շի նութ յու
նը շրջա պա տող 10 կմ2 մա կե
րե սի վրա ձմռա նը կա տար ված 
չա փում ե րը ցույց են տվել, որ 
ծխի մաս նիկ նե րի պա րու նա

կութ յու նը աշ տա րա կի մի ջով 
ան ցած օ դում նվա զում է 19 
%ով: Հե ռաց վում են նաև ա զո
տի օք սիդ նե րը: Արդ յուն քում 
աշ տա րա կի շուր ջը 7 կմ շա
ռա վի ղով տա րած քի օ դը նկա
տե լիո րեն թար մա ցել էր: Այս 
նա խագ ծի հե ղի նակ նե րի կար
ծի քով, քա ղա քի կենտ րո նում 
պետք է տե ղադ րել այդ պի սի 
առն վազն վեց աշ տա րակ:
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ԱՌՆՈՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Քի միա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր 

Կաթ նաթթ վի պոլի
մե րը (պո լի լակ տիդ) 
կեն սա բա նո րեն քայ

քայ վող պո լի մեր նե րի շար
քից է և  իր կեն սա բա նա կան և 
 ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ
յուն նեե րով ոչ միայն չի զի ջում, 
այլև շատ չա փա նիշ նե րով գե
րա զան ցում է նավ թա քի միա
կան հում քից ստաց վող պո
լի մեր նե րին:  Պո լի լակ տի դը 
հեշ տութ յամբ են թարկ վում է 
կեն սատ րոհ ման ինչ պես օ դում, 

 ԳԱՅԱՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Քի միա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու, դո ցենտ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԱԹՆԱԹԹՎԻ 
ՊՈԼԻՄԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

այն պես էլ ա նօդ պայ ման նե
րում: 

 Պո լի լակ տիդ նե րի ար տադ
րութ յու նը հիմ ված է կեն սա և 
 քի միա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
ա մե նա ժա մա նա կա կից մե թոդ
նե րի վրա: Որ պես հումք ծա ռա
յում են ա մե նա տար բեր գյու
ղատն տե սա կան մթերք նե րը և 
 կեն ցա ղա յին աղ բը: 

 Պո լի լակ տիդ ներն օգ տա
գործ վում են է կո լո գիա պես 
մա քուր փա թեթ նե րի, տա րա

նե րի, անձ նա կան հի գիե նա յի 
մի ջոց նե րի և  վի րա հա տա կան 
թե լե րի ար տադ րութ յու նում: 
 Պո լի լակ տի դը՝ որ պես ել քա յին 
նյութ, օգ տա գործ վում է նաև 
3D տպիչ սար քա վո րում ե րում: 
 Մեծ է այ սօր պո լի լակ տի դի և 
ն րա ա ծանց յալ նե րի դե րը նաև 
դե ղա գոր ծութ յան մեջ: 

 Պո լի լակ տի դի ստաց
ման տեխ նո լո գիա կան շղթան 
բաղ կա ցած է մի քա նի փու

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ  ...................................................................................................  
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լից, ո րոն ցից ա ռա ջի նը հում քի 
ձեռք բե րում է:

Այս փու լում մեծ ե կա մուտ
ներ կա րող են ակն կա լել այն 
պե տութ յուն նե րը, ո րոն ցում 
ի րա կա նաց վում է տե սա կա
վոր ված աղ բա հա նութ յուն: 
Եվ րո պա կան երկր նե րի ճնշող 
մե ծա մաս նութ յան քա ղա քա ցի
նե րը պար տա դիր տե սա կա վո
րում և  հա վա քում են սննդամ
թեր քի, ա պա կու, թղթի, պլաս
տի կի և  մե տա ղի թա փոն նե րը, 
ո րի շնոր հիվ լուծ վում են ա մե
նաէ ժան հում քի ձեռք բեր ման 
և  միա ժա մա նակ աղ բի է կո լո
գիա կան մաքր ման խնդիր նե
րը: Այս փու լը, ան շուշտ, խթա
նում է նաև տվալ պե տութ յու
նում հո ղա գոր ծութ յան ա րագ 
զար գա ցու մը: 

Տեխ նո լո գիա կան շղթա
յի երկ րորդ փու լը հում քի կեն
սա սին թեզն է և  կաթ նաթթ վի 
ստա ցու մը E.coli խմո րի չով:

 Տեխ նո լո գիա կան շղթա յի 
հա ջորդ փու լը կեն սա մի ջա վայ
րից կաթ նաթթ վի ան ջա տում 
ու մաք րում է, ո րը մտնում է 
կեն սա տեխ նո լո գիա կան բո լոր 
ար տադ րութ յուն նե րի տեխ նո
լո գիա կան շղթա նե րի մեջ:

 Չոր րորդ՝ քի միա կան տեխ
նո լո գիա յի բնա գա վա ռին վե
րա բե րող փու լում ի րա կա նաց
վում է կաթ նաթթ վի դի մե րի
զա ցում և  դի մե րի կա տա լի տիկ 
պո լի մե րում: 

 Հին գե րորդ փու լը վերջ
նան յու թի ան ջա տում է մի ջա
վայ րից և դ րան ապ րան քա յին 
տեսք տա լը:

 Պո լի լակ տի դի ար տադ
րութ յան կազ մա կերպ ման ե րեք 
հիմ ախն դիր ներ կան, ո րոն ցից 

եր կու սը  Հա յաս տա նի  Հան րա
պե տութ յու նում կա րող են լուծ
վել ա վե լի մեծ հա ջո ղութ յամբ, 
քան մեկ այլ երկ րում: 

Ա ռա ջին խնդի րը տե ղա կան 
և  է ժան հում քի ձեռք բե րում է: 
 Պո լի լակ տի դի հումք են՝ կար
տո ֆի լը, ցո րե նը, ե գիպ տա ցո
րե նը և  բո լոր այն գյու ղատն
տե սա կան մթերք նե րը, ո րոնք 
են թարկ վում են կաթ նաթթ վա
յին խմոր ման:  Հա յաս տա նում 
գյուղմ թեր քի ար տադ րութ յան 
քա նա կութ յու նը մի քա նի ան
գամ ա վե լաց նե լու մեծ հնա րա
վո րութ յուն ներ կան: 

Երկ րորդ և  ա մե նա կար ևոր 
խնդի րը ին ժե նե րա տեխ նի կա
կան և  գի տա կան կադ րե րի 
առ կա յութ յունն է և  նոր կադ
րեր պատ րաս տե լու հնա րա վո
րութ յու նը: Այսօր Հայաստանում  
կան քի միա կան (քլո րոպ րե
նա յին կաու չու կի) արդ յու նա
բե րութ յան և  կեն սա տեխ նո լո
գիա յի (լի զինի և  այլն) բնա գա

վառ նե րում աշ խա տած, բարձր 
ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս
նա գետ ներ,  պե տա կան բու հե
րում կան քի միա կան և  կեն
սա բա նա կան ֆա կուլ տետ ներ, 
ՀՀ ԳԱԱ  Գի տակր թա կան մի
ջազ գա յին կենտ րո նի մա գիստ
րա տու րա յում պատ րաստ վում 
են կադ րեր « Դե ղա գի տութ
յուն» և « Դե ղա գոր ծա կան քի
միա» մաս նա գի տութ յուն նե րով: 
Ա կա դե միա յիում առ կա են նաև 
քի միա կան ֆի զի կա յի, օր գա
նա կան և  դե ղա գոր ծա կան քի
միա յի, միկ րո կեն սա բա նութ յան 
և  մո լե կու լա յին կեն սա բա նութ
յան ինս տի տուտ ներ: Նշ ված 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա
րող են ար տադ րութ յու նում և 
 գոր ծա րա նա յին լա բո րա տո
րիա նե րում աշ խա տե լու հա մար 
բարձ րա կարգ ճար տա րա գի
տա կան և  գի տա կան կադ րեր 
պատ րաս տել: 

Եր րորդ խնդի րը ֆի նան սա
կան մի ջոց նե րի հայ թայ թում 

...................................................................................................  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ
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է:  Մինչ այս խնդրի լուծ մանն 
անդ րա դառ նա լը՝ հարկ է նշել, 
որ պո լի լակ տի դի գոր ծա րան
ներ գոր ծում են աշ խար հի 
ա մե նա զար գա ցած երկր նե րում 
(Շ վե դիա,  Հո լան դիա,  Բել գիա, 
ԱՄՆ,  Ճա պո նիա,  Հա րա վա
յին  Կո րեա,  Չի նաս տան):  Պո
լի լակ տիդ ար տադ րող հան
րա հայտ ֆիր մա նե րից են` 
DuPont (ԱՄՆ), Toyota, Hitachi, 
(Ճապոնիա), LG (Հարավային 
Կորեա), Galactic (Բելգիա) Hisun 
Biomaterials (Չինաստան), Purac 
(Հոլանդիա):

Հոլանդական Purac ֆիր
ման նաև պոլիլակտիդի գոր
ծարան նախագծող և կա
ռու ցող ամենաառաջատար 
կազ մակերպություն է: 2012 թ. 
այդ ֆիրման ավարտել է պո
լիլակտիդի գործարանի կառու
ցումը Թայլանդում, 2018 թ. 
շվեյ ցարական Sulzer Chemtech 
ֆիր մա յի հետ շա հա գործ ման 
է հանձ նել լրիվ նոր տեխ նո լո
գիա յով պո լի լակ տի դի գոր ծա
րան՝ տա րե կան 1000 տոն նա 
հզո րութ յամբ:  Ֆիր ման պլա նա
վո րել է ֆրան սիա կան Arkema 
ֆիր մա յի հետ հա մա տեղ ար
տադ րել լակ տի դի խիստ թան
կար ժեք բլոկ հա մա պո լի մեր ներ: 

Ե թե  Հա յաս տա նում սկսի 
գոր ծել պո լի լակ տի դի գոր ծա
րան, ա պա բա ցի գեր ժա մա նա

կա կից քի միա կան ար տադ րան
քից, կու նե նանք նաև ա ռա ջա
տար և  զար գա ցող գի տութ յուն` 
քի միա յի, դե ղա գոր ծութ յան և 
 կեն սա տեխ նո լո գիա յի ուղ ղութ
յուն նե րով:  Բա ցի գյու ղատն
տե սութ յու նից, մեծ տեմ պե րով 
կսկսեն զար գա նալ նաև պո
լի մե րա յին կեն ցա ղա յին ի րե րի 
ար տադ րութ յուն նե րը (սննդի 
և  պա րե նա յին ապ րանք նե րի 
փա թե թա վոր ման շու կա յում 
պո լի լակ տի դի մաս նա բա ժի
նը դեռևս 2010 թ. տվալ նե րով 
կազ մել է 42,5 %): 

 Հա ջո ղութ յան դեպ քում  Հա
յաս տա նը կու նե նա մեծ թա փով 
զար գա ցող գյու ղատն տե սութ
յուն, գյու ղա կան բնակ չութ
յան գոր ծազր կութ յան և  ար
տա գաղ թի կտրուկ նվա զում: 
 Կու նե նա նաև կեն ցա ղա յին 
ու դե ղա գոր ծա կան քի միա յի 
զար գա ցող ար տադ րութ յուն: 
 Պո լի լակ տի դի գոր ծա րա նին 
կից կգոր ծեն խիստ թան կար
ժեք բժշկա կան պո լի մեր նե րի 
և  գեր ժա մա նա կա կից դե ղե րի 
հում քի ար տադ րութ յան մի նի
տեխ նո լո գիա կան գի տա հե տա
զո տա կան լա բո րա տո րիա ներ: 

 Պո լի լակ տի դի գոր ծա րան 
կա ռու ցե լու մո տա վոր ար
ժե քը կա րող է կազ մել շուրջ 
ե րեք հար յուր մի լիոն ԱՄՆ դո
լար:  Պո լի լակ տի դի և դ րա նից 

պատ րաստ ված ապ րանք նե րի 
շու կան բա վա կան մեծ է մեր 
տա րա ծաշր ջա նում, այն տա
րած վում է նաև ա րա բա կան, 
մի ջի նա սիա կան և  աֆ րիկյ ան 
երկր ներ:  Շու կան ճշգրիտ ներ
կա յաց նե լու և վս տա հութ յուն 
ներշն չե լու դեպ քում «Purac» 
ֆիր ման կա րող է հան դես 
գալ որ պես ներդ նող և  կա ռու
ցել գոր ծա րան  Հա յաս տա նում: 
 Գոր ծա րա նը կա րող են նաև 
գնել ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը և  այն 
աշ խա տեց նել որ պես ազ գա յին 
ձեռ նար կութ յուն: ՀՀ  Կա ռա վա
րութ յու նը կա րող է նաև ձեռ
նա մուխ լի նել ան հա տա կան 
ներդ րող հրա վի րե լու գոր ծըն
թա ցին:

Ակն հայտ է, որ ՀՀ տնտե
սութ յան ա րագ զար գաց ման 
հա մար պո լի լակ տի դի ար տադ
րութ յուն կազ մա կեր պե լը կա
րող է դառ նալ կար ևոր խթան: 

ՀՀ ԳԱԱ օր գա նա կան և  դե
ղա գոր ծա կան քի միա յի գի տա
տեխ նո լո գիա կան կենտ րո նի 
պո լի մե րա յին դիս պեր սիա նե րի 
լա բո րա տո րիան ՀՀ  Կա ռա վա
րութ յան քննարկ մանն է ներ
կա յաց րել  Հա յաս տա նում տե
ղա կան գյու ղատն տե սա կան 
հում քի հի ման վրա պո լի լակ
տի դի ար տադ րութ յուն կազ մա
կեր պե լու ա ռա ջար կութ յուն և 
 հիմ ա վո րում:

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ  ...................................................................................................  

https://ru.wikipedia.org/wiki/DuPont
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hitachi
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նե րի (մե գա պո լիս) վե րա բեր
յալ: Այժմ Երկ րի վրա առ կա է 
1 մլն և ա վե լի բնակ չութ յուն ու
նե ցող 470 քա ղաք և 32  խո շոր 
քա ղաք, որ տեղ բնակ չութ յան 
թի վը գե րա զան ցում է 10 մլն: 
Դ րան ցից խո շո րա գույն նե րը 
չի նա կան Գո ւան ջոուն է (բնակ
չութ յու նը՝ 46038426), Կա հի
րեն (Ե գիպ տոս, 37893850) 
և Ջա կար տան (Ին դո նե զիա, 
36398769): Դ րանց հա ջոր դում 

ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ 
ՄՈԼՈՐԱԿ

Մ շա կե լով 19752015 թթ. 
կա տա րած ար բան յա կա յին 12,4 
մլրդ լու սան կար ներ և նույն 
թվա կան նե րի ժո ղովր դագ րա
կան վի ճա կագ րութ յու նը՝ Եվ
րո պա յի աշ խար հագ րա գետ նե
րի մի խումբ ստա ցել է տվալ
ներ՝ աշ խար հի խո շոր քա ղաք

են Տո կիոն, Դե լին, Կալ կա թան 
և  ու րիշ ա վե լի փոքր խո շոր 
քա ղաք ներ: 19902015 թթ. Աֆ
րի կա յի քա ղաք նե րի բնակ չութ
յու նը կրկնա պատկ վել է, իսկ 
Ա սիա յում քա ղաք նե րի բնակ
չութ յունն ա վե լա ցել է 1,1 մլրդ 
ով: Այս գոր ծըն թա ցի դրա կան 
կողմ այն է, որ 20002015 թթ. 
կա նաչ տնկարկ նե րի մա կե
րես ներն աշ խար հի քա ղաք նե
րում ա ճել են 20 %ով:
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ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 
ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 
150-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԸ

2017 թ. դեկ տեմ բե րի 17ին 
ՄԱԿի Գլ խա վոր Վե հա ժո
ղովն  իր 74րդ լիա գու մար 
նիս տում 2019 թ. հռչա կեց Մեն
դե լե ևի  քի միա կան տար րե
րի պար բե րա կան աղ ու սա կի 
տա րի (IYPT2019)` ի պա տիվ 
ռուս գիտ նա կա նի հայտ նա
գոր ծութ յան 150ամ յա կի: Ան
շուշտ, դա թե՛ գիտ նա կա նի, 
և թե՛ նրա հայտ նա գոր ծութ
յան բա ցա ռիկ նշա նա կութ յան 
գնա հա տա կանն էր: Այս տա
րի մի ջո ցա ռում ե րի մեկ նար կը 
տրվեց հուն վա րին` Փա րի զում 
կա յա ցած ՅՈՒՆԵՍԿՈյի գլխա

ԳԵՎՈՐԳ ԴԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ օր գա նա կան և դե ղա գոր ծա-
կան քի միա յի ԳՏ կենտ րո նի
լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, քի միա կան  
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
Հայ- Ռու սա կան (Ս լա վո նա կան) հա-
մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, 
ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը` կեն սաակ տիվ նյու թե րի սին-
թեզ և հե տե րո ցիկ լա յին միա ցութ յուն-
նե րի նոր վե րախմ բա վո րում ներ

վոր գրա սեն յա կում: Տար վա 
ըն թաց քում մեծ ու փոքր մի ջո
ցա ռում ե րով ի րենց մաս նակ
ցութ յամբ ա ռանձ նա ցան ա վե
լի քան 50 պե տութ յուն ներ, այդ 
թվում` նաև Հա յաս տա նը: Ինչ
պես և ս պաս վում էր, հո բել ա
նա կան տար վա խո շո րա գույն 
և  ա ռա վել տպա վո րիչ մի ջո ցա
ռում երն էին Փա րի զում հու
լի սի 5 – 12ը կա յա ցած Տե սա
կան և Կի րա ռա կան Քի միա յի 
Մի ջազ գա յին Միութ յան (IUPAC` 
International Union of Pure and 
Applied Chemistry) հո բել ա նա
կան վե հա ժո ղո վը և Ռու սաս

տա նի Դաշ նութ յան Սանկտ 
Պե տեր բուրգ քա ղա քում վեր
ջերս ա վարտ ված Ռու սաս տա
նի Մեն դե լեև յան քի միա կան 
ըն կե րութ յան XXI հա մա գու
մա րը, ո րոնք նույն պես նվիր
ված էին քի միա կան տար րե
րի Պար բե րա կան աղ ու սա կի 
150ամ յա կին: Հա մա գու մա րին 
մաս նակ ցում էր 52 երկ րի ա վե
լի քան 3000 գիտ նա կան: Հա
մա գու մա րը միա վո րում էր 16 
մի ջազ գա յին գի տա կան մի ջո
ցա ռում եր, ո րոնք նվիր ված 
էին քի միա յի և հա րա կից գի
տութ յուն նե րի բազ մա զան հիմ

ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԸ  ......................................................................................  
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նախն դիր նե րին և մար տահ րա վեր նե րին:
Խո սե լով Մեն դե լե ևի հայտ նա գոր ծութ

յան դե րի և ն շա նա կութ յան  մա սին, քի միա յի 
դպրո ցա կան և բու հա կան ծրագ րե րում, ինչ
պես նաև մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան 
մեջ, որ պես կա նոն, ըն դուն ված է ա ռաջ նութ
յու նը տալ Պար բե րա կան օ րեն քին` ստո րա
դա սե լով Պար բե րա կան աղ ու սա կը, այ սինքն` 
դի տար կե լով վեր ջինս որ պես սահ ման ված 
օ րեն քի ա ծանց յալ` գրա ֆի կա կան պատ կեր: 
Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված հո բել ա նա կան 
մի ջո ցա ռում ե րում Պար բե րա կան աղ ու սա
կին ա ռաջ նութ յուն տա լը:  Կ փոր ձեմ  շա րադ
րել իմ անձ նա կան կար ծիքն այդ հար ցի վե
րա բեր յալ:

Ին չո՞ւ է նշվում Պար բե րա կան աղ
յու սա կի և  ոչ Պար բե րա կան օ րեն քի 
150ամ յա կը

Օ րենք նե րը ըն կած են բո լոր գի տութ յուն նե րի 
հիմ քում` դրանք գի տութ յան յու րա քանչ յուր բնա
գա վա ռի հիմ ա քա րերն են: Դ րանք ոչ միայն սահ
մա նում և  ամ փո փում են գի տութ յան զար գաց ման 
ըն թաց քում ի հայտ ե կած օ րի նա չա փութ յուն նե րը, 
հա մա կար գե լով տվալ բնա գա վա ռում հայտ նի 
տե սա կան և փոր ձա րա րա կան գի տե լիք նե րը, այլև  
հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում կան խա տե սե լու 
դեռևս ան հայտ եր ևույթ ներ, հաշ վար կե լու տար բեր 
փոր ձե րի կամ գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յունք նե րը: 

Օ րենք նե րը կա րող են լի նել հա մընդ հա նուր 
և գոր ծել ֆի զի կա յի,  քի միա յի և բ նա գի տութ յան 
բո լոր բնա գա վառ նե րում, սա կայն կա րող են ու

.......................................................................................  ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԸ
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նե նալ կի րա ռութ յան սահ մա
նա փակ ո լորտ` վե րա բեր վե լով  
գի տութ յան որ ևէ բնա գա վա ռի 
կամ նույ նիսկ դրա հատ վա ծին: 
Վստա հութ յամբ կա րող ենք 
ար ձա նագ րել` օ րենք նե րը շատ 
են: Պար բե րա կան աղ ու սա կի 
ա ռանձ նա հատ կութ յու նը և, ան
շուշտ, յու րօ րի նա կութ յունն այն 
է, որ դա միակն է, հա մընդ
հա նուր նշա նա կութ յուն ու նի 
ոչ միայն քի միա յի, այլև բո լոր 
բնա կան գի տութ յուն նե րի, ինչ
պես նաև դրան ցից զար գա ցած 
և դ րանց հեն քի վրա ստեղծ ված 
գի տութ յան ճյու ղե րի հա մար` 
երկ րա բա նութ յան, բժշկութ յան, 
դե ղա գոր ծութ յան, նյու թա գի
տութ յան, աստ ղա գի տութ յան, 
տիե զե րա գի տութ յան, ո րոն ցից 
յու րա քանչ յու րը ի րա վունք ու նի 
աղ ու սա կը հա մա րե լու ի րե նը: 

Աղ ու սա կն ստեղ ծեց նոր 
գի տա կան լե զու և գի տա կան 

մթնո լորտ` հնա րա վո րութ յուն 
ըն ձե ռե լով գի տութ յան ան նա
խա դեպ թռիչ քա յին զար գաց
ման: Ան տա րա կույս, նույ նիսկ 
ին քը` Մեն դե լե ևը, չէր կա րող 
ան գամ պատ կե րաց նել իր 
հայտ նա գոր ծութ յան դերն ու 
նշա նա կութ յու նը գի տութ յան 
տար բեր ճյու ղե րի զար գաց ման 
հա մար: Այս պես, աղ ու սա կի 
նոր տար րե րի հայտ նա գոր ծու
մը նա խադր յալ ներ ստեղ ծեց 
բո լո րո վին նոր հատ կութ յուն նե
րով օժտ ված ճա ռա գայ թաակ
տիվ տար րե րի և  որ պես դրա 
հետ ևանք` ճա ռա գայ թաակ տի
վութ յան եր ևույ թի հայտ նա գոր
ծութ յան հա մար, որն իր հեր
թին նոր հնա րա վո րութ յուն ներ 
բա ցեց ա տո մի կա ռույ ցի տե
սութ յան ստեղծ ման հա մար: 
Ճա ռա գայ թաակ տիվ տար րե րի 
հատ կութ յուն նե րի հե տա զո տու
մը, դրանց տրոհ ման օ րի նա չա

փութ յուն նե րի ու սում ա սի րութ
յու նը հան գեց րեց գի տութ յան 
նոր բնա գա վա ռի` մի ջու կա յին 
ֆի զի կա յի ձևա վոր ման և զար
գաց ման, ինչ պես նաև մի ջու կա
յին ռեակ ցիա նե րի մի ջո ցով նոր 
տար րե րի ստեղծ ման, ա տո մա
յին է ներ գիա յի ար տադ րութ յան, 
ա տո մա յին և մի ջու կա յին զեն քի 
ստեղծ ման: Ն ման հայտ նա գոր
ծութ յուն նե րի շղթա յա կան զար
գաց ման օ րի նակ ներ կա րե լի է 
բե րել գի տութ յան և  այլ բնա գա
վառ նե րից: Այս ա մե նը խո սում 
է Պար բե րա կան աղ ու սա կի 
հայտ նա գոր ծութ յան բա ցա ռիկ 
նշա նա կութ յան և գի տութ յան 
զար գաց ման գոր ծում դրա մեծ 
դե րի մա սին:

Հարկ է նշել, որ եր բեմ 
կար ծիք ներ են հնչում առ այն, 
որ Մեն դե լե ևի պար բե րա կան 
օ րեն քը և  հա մա նուն աղ ու սա կը 
ժա մա նա կին միան շա նակ չեն 
ըն դուն վել գի տա կան հան րութ
յան կող մից` ա վե լին, որ դրան
ցում այ սօր էլ չի ըն դուն վում 
ռուս գիտ նա կա նի ա վան դը: Որ
պես հա կա փաս տարկ ներ կա
յաց նենք ստորև պատ կեր ված 
պար բե րա կան աղ ու սա կը, ո րը 
մեզ հա սած տար րե րի հնա
գույն տպա գիր պար բե րա կան 
աղ ու սակն է, և  ո րում, ինչ պես 
եր ևում է, նշված է Մեն դե լե ևի 
ազ գա նու մը: Այն տպագր վել է 
Գեր մա նիա յում, հա վա նա բար 
1879–1885թթ. ժա մա նա կա հատ
վա ծում: 

Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա
ծի  մա սին է վկա յում հետև յալ 
հե տաքր քիր փաս տը: Ինչ պես 
գի տենք, կազ մե լով աղ ու սա
կը և հիմ վե լով աղ ու սա կում 
նկատ ված օ րի նա չա փութ յուն
նե րի վրա` Մեն դե լե ևը են թադ

Իս պա նա կան Մուր սիա քա ղա քի հա մալ սա րա նի պա տե րին պատ կեր-
ված  աշ խար հի ա մե նա մեծ պար բե րա կան աղ յու սա կը (150 մ2) 

ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԸ  ......................................................................................  
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րել և կան խա գու շա կել է այն 
ժա մա նակ դեևս ան հայտ ե րեք 
տար րե րի գո յութ յու նը բնութ յան 
մեջ: Այդ տար րե րը նա ան վա
նել էր է կա բոր, է կա սի լի ցիում 
և  է կաալ ու մին (է կա մաս նի կը 
նշա նա կում է «նման»): Հե տա
գա յում` դեռևս Մեն դե լե ևի կեն
դա նութ յան օ րոք, այդ տար րե րը 
հայտ նա բեր վե ցին և ս տա ցան 
սկան դիում (Sc), գեր մա նիում 
(Ge) և գա լիում ան վա նում ե
րը (Ga)` ի պա տիվ այն երկր նե
րի, որ տեղ հայտ նա բեր վել էին 
(սկան դի նավ ան Շ վե դիա, Գեր
մա նիա և Ֆ րան սիա, ո րի լա տի
նա կան ան վա նու մը Գա լիա է): 
Հայտ նի է որ գա լիու մը հայտ
նա բեր վել է 1875թ, սկան դիու մը` 
1879թ., մինչ դեռ գեր մա նիու մի 
մա սին ա ռա ջին հա ղոր դու մը 
տպագր վել է 1886թ. փետր վա
րի 6ին: Աղ ու սա կում նշված են 
սկան դիու մի և գա լիու մի նշան
նե րը և զանգ ված նե րը (հա մա
պա տաս խա նա բար` 44 և 68), 
սա կայն բա ցա կա յում է գեր մա
նիու մի նշա նը, թեև բեր ված է 
այդ տար րի հա մար Մեն դե լե ևի 
կան խա տե սած ա տո մա յին կշի
ռը (72): Ն շա նա կում է` աղ ու սա

կը տպագր վել է  1886 ից ա ռաջ` 
1879–1885 թթ. և դեռևս այդ տա
րի նե րին Մեն դե լե ևի ա վան դը 
չէր ժխտվում: 

Մեն դե լե ևի պար բե րա
կան աղ ու սա կը

Մինչ Մեն դե լե ևի պար բե
րա կան օ րեն քի սահ մա նու մը 
և դ րա հեն քի վրա Պար բե րա
կան աղ ու սա կի կա ռու ցու մը, 
քի միա յում կու տակ վել էին մե
ծա ծա վալ փոր ձա րա րական 

տվալ ներ քի միա կան տար րե
րի և դ րանց միա ցութ յուն նե րի 
մա սին: Հատ կա պես լավ էին 
հե տա զոտ ված ալ կա լիա կան և 
հո ղալ կա լիա կան մե տաղ նե րի, 
հա լո գեն նե րի և մի շարք այլ 
խմբե րի պատ կա նող տար րե
րի և դ րանց միա ցութ յուն նե րի 
հատ կութ յուն նե րը: Սա կայն բա
ցա կա յում էր հա մա կարգ ված 
և  ընդ հա նուր պատ կե րա ցում 
քի միա կան տար րե րի և դ րանց 
միա ցութ յուն նե րի հատ կութ
յուն նե րի, ինչ պես նաև դրանց 
փո փո խութ յան օ րի նա չա փութ
յուն նե րի մա սին: Չի կա րե լի 
ա սել, որ այդ պի սի հա մա կարգ
ման փոր ձեր չէին ար վել: Սա
կայն 1869 թ. Մեն դե լե ևին  հա
ջող վեց գտնել և  ա ռա ջար կել 
հա մա կար գի ստեղծ ման և կա
ռուց ման պար զա գույն բա նա
լին` նա ի րար կա պեց տար րին 
առնչ վող եր կու կար ևո րա գույն 
հաս կա ցութ յուն ներ` ա տո մա
յին զանգ վա ծը և տար րի քի
միա կան հատ կութ յուն նե րը: Եվ 
պարզ վեց, որ այդ պար զա գույն 

Պար բե րա կան աղ յու սա կին նվիր ված ար ձան Ս լո վա կիա յում

.......................................................................................  ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԸ
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և  այ սօր վա դիր քե րից ակն հայտ 
թվա ցող բա նաձ ևը գոր ծում է 
գրե թե ան խա փան. տար րե րի 
քի միա կան հատ կութ յուն ներն 
ա տո մի զանգ վա ծի փո փո խութ
յա նը զու գըն թաց փոխ վում են 
ո րո շա կի օ րի նա չա փութ յամբ: 
Եվ, որ ա մե նա կար ևորն է, 
տար րե րի քի միա կան հատ կութ
յուն նե րը պար բե րա բար (յու
րա քան չուր 8 կամ 18 տար րից 
հե տո) կրկնվում են: Տե ղադ րե
լով միան ման հատ կութ յուն ներ 
ու նե ցող տար րե րը նույն շար
քե րում` Մեն դե լե ևը ստա ցավ 
այժմ իր ա նու նը կրող աղ ու սա
կը: Հի րա վի` հան ճա րե ղութ յու
նը պար զութ յան մեջ է: Զար մա
նա լին այն է, որ պար բե րա կան 
աղ ու սա կի ստեղծ ման ժա մա
նակ այ սօր հայտ նի 118 տար րե
րից գի տեին միայն 63ի մա սին, 
և նույ նիսկ շատ տա րած ված 
տար րեր դեռևս հայտ նա բեր ված 
չէին, ընդ ո րում, ո րոշ տար րե րի 
հատ կութ յուն նե րը դեռ նույ նիսկ 
ու սում ա սիր ված չէին կամ տե
ղե կութ յուն նե րը դրանց հատ

կութ յուն նե րի մա սին սխալ էին: 
Թ վում է ան հա վա նա կան, սա
կայն 150 տա րի ա ռաջ, երբ Մեն
դե լե ևը կա տա րեց իր հայտ նա
գոր ծութ յու նը, դեռևս ան հայտ 
էր ա տո մի կա ռույ ցը, ա վե լին` 
շատ գիտ նա կան ներ նույ նիսկ 
չէին ըն դու նում ա տո մի գո յութ
յու նը: 

Պար բե րա կան աղ ու սա կը, 
ինչ պես և Պար բե րա կան օ րեն
քի սահ մա նու մը գի տութ յան 
զար գաց մա նը զու գըն թաց են
թարկ վել են փո փո խութ յուն նե
րի: Ե թե Մեն դե լե ևը աղ ու սա կի 
կա ռուց ման հիմ քում դնում էր 
տար րե րի ա տո մա յին զանգ վա
ծը (նրա սահ ման մամբ` կշի ռը), 
ա պա այ սօր դա ա տո մի կար
գա թիվն է, ո րը ո րո շում է մի ջու
կի դրա կան լից քի մե ծութ յու նը: 
Սա կայն կար ևոր է ընդգ ծել, որ 
դա չի բե րել աղ ու սա կի տես քի 
և ն րա նում տար րե րի հեր թա
կա նութ յան սկզբուն քա յին որ ևէ 
փո փո խութ յան: Ա վե լին, զար
մա նա լի է, որ 150 տար վա ըն
թաց քում կա տար ված բազ մա

թիվ հայտ նա գոր ծութ յուն նե րը 
(օ րի նակ` ա տո մի կա ռույ ցի բա
ցա հայ տու մը, 55 նոր տար րե րի 
հայտ նա գոր ծու մը, ա տոմ ե րի 
է լեկտ րո նա յին շեր տե րի կա ռու
ցու մը, նյու թի և  ա տո մի հե տա
զոտ ման նո րա գույն ֆի զի կա
կան և ֆի զի կա քի միա կան ե ղա
նակ նե րի մշա կու մը, տար րե րի և 
դ րան ցից ա ռա ջա ցող նյու թե րի 
հատ կութ յուն նե րի ճշտգրտու
մը, նոր նյու թե րի և  եր ևույթ նե րի 
բա ցա հայ տու մը և  այլ բազ մա
թիվ հայտ նա գոր ծութ յուն ներ) 
ոչ միայն չսա սա նե ցին այս տե
սութ յան հիմ քե րը և չս տի պե
ցին փո խա րի նել  Մեն դե լե ևի 
տե սութ յունն ու աղ ու սա կը նո
րով` ա վե լի ար դիա կա նով, այլև 
հաս տա տե ցին 150 տա րի ա ռաջ 
կա տար ված հայտ նա գոր ծութ
յան ան թե րի լի նե լը:  Ա վե լին, 
այդ բո լո րը  միայն պար զա
բա նե ցին և հաս տա տե ցին այն 
ա մե նը, որն այդ քան էլ պարզ 
չէր, և  ըն դուն վում էր միայն այն 
պատ ճա ռով, որ ա վե լի տրա մա
բա նա կան էր թվում գիտ նա կա
նին: Հիմ ա վո րենք դա մեկ օ րի
նա կով:

Կա ռու ցե լով պար բե րա կան 
հա մա կարգն իր սահ մա նած 
սկզբուն քի հա մա ձայն` ա վե լի ուշ` 
ար գոն գա զի հայտ նա բե րու մից 
հե տո,  Մեն դե լե ևը նկա տել էր 
ո րոշ ան հա մա պա տաս խա նութ
յուն ներ, ո րոնք խախ տում էին 
աղ ու սա կի օ րի նա չա փութ յուն
նե րը և տ րա մա բա նութ յու նը, այն 
է` որ նման հատ կութ յուն նե րով 
տար րե րը պետք է լի նեն միև
նույն խմբում: Քա նի որ ալ կա
լիա կան մե տաղ  կա լիում տար րի 
ա տո մա յին զանգ վա ծը (39) փոքր 
է ար գո նի ա տո մա յին զանգ վա
ծից (40), աղ ու սա կում կա լիու մը 

Մեն դե լե ևի` պար բե րա կան աղ յու սա կի ա ռա ջին ձե ռագ րե րը

ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԸ  ......................................................................................  
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պետք է տեղ զբա ղեց ներ ար գո
նից ա ռաջ: Սա կայն այդ դեպ քում 
կա լիու մը կհայտն վեր ի ներտ 
գա զե րի, իսկ ի ներտ գազ ար
գո նը` ալ կա լիա կան մե տաղ նե րի 
խմբում: Գի տակ ցե լով դրա անտ
րա մա բա նա կան լի նե լը և միև
նույն ժա մա նակ չկա րո ղա նա լով 
բա ցատ րել իր ո րո շու մը, հիմ վե
լով միայն աղ ու սա կում ար ձա
նագր ված օ րի նա չա փութ յուն նե րի 
և տար րե րի զբա ղեց րած տե ղի և 
դ րանց հատ կութ յուն նե րի կա պի 
վրա` Մեն դե լե ևը ո րո շում է փո
խել կա լիու մի և  ար գո նի զբա
ղեց րած  դիր քե րը` ա ռաջ նութ յու
նը տա լով տրա մա բա նութ յա նը: 
Տաս նամ յակ ներ անց, երբ պարզ
վեց, որ ա վե լի ճիշտ է տար րե րի 
կար գա թի վը կա պել ոչ թե ա տո
մա յին զանգ վա ծի մե ծութ յան, 
այլ ա տո մի մի ջու կի լից քի հետ, 
պարզ դար ձավ, որ, ի րոք, ա վե
լի թեթև կա լիում աղ ու սա կում 
պետք է տեղ զբա ղեց նի ծանր 
ար գո նից հե տո, քա նի որ կա լիու
մի ա տո մի մի ջու կի լից քը 19 է, 
իսկ ար գո նի ա տո մի մի ջու կի լից
քը` 20, և  այդ թվա յին ար ժեք նե րը 
հա մընկ նում են տվալ տար րե րի 
կար գաթ վե րի հետ: 

Մեն դե լե ևը այս տեղ ևս ճիշտ 
էր:

Պար բե րա կան աղ ու
սա կի տար րե րը, երկ
րա գունդն ու տիե զեր քը

Բո լո րի հա մար, ով քեր սո
վո րել են դպրո ցում, սո վո
րա կան և նույ նիսկ ակն հայտ 
է Պար բե րա կան աղ ու սա
կի գո յութ յու նը: Սա կայն այդ 
պար զութ յան մեջ կա ևս մեկ 
«հրաշք», ո րի մա սին եր բեք 
չենք մտա ծում: Այն է` Աղ ու սա

կը միա վո րում է տիե զեր քում 
առ կա բո լոր տար րե րը: Բո լոր 
մար մին նե րը, ո րոնք գո յութ յուն 
ու նեն տիե զեր քում` ա րե գակ
նա յին հա մա կար գի մո լո րակ
նե րը և դ րանց ար բան յակ նե
րը, հե ռա վոր գա լակ տի կա
նե րի աստ ղե րը, ո րոնց լույ սը 
հաս նում է մեզ հա զա րա վոր 
լու սա տա րի նե րի ըն թաց քում` 
բո լո րը կազմ ված են միայն 
պար բե րա կան աղ ու սա կում 
ե ղած տար րե րից: Ին չո՞ւ են 
գիտ նա կան նե րը դրա նում հա
մոզ ված, ե թե, բա ցի Եր կիր մո
լո րա կից, մար դը կա րո ղա ցել է 
ոտք դնել միայն Լուս նի վրա: 
Դ րա մա սին են վկա յում տար
րե րի ա տոմ ե րի սպեկտ րա յին 
գծե րը, ո րոնք յու րա քանչ յուր 
տար րի հա մար յու րա հա տուկ 
են, ինչ պես մատ նա հետ քե րը: 
Հե ռա վոր տիե զե րա կան մար
մին նե րից ար ձակ ված և Եր կիր 
հաս նող ճա ռա գայթ ման մեջ, 
բա ցա կա յում են նոր` ան հայտ 
սպեկտ րա յին գծեր, ո րոնց հի
ման վրա կա րե լի էր են թադ րել 
այլ` ան հայտ տար րե րի գո յութ
յան մա սին: Ի դեպ, հենց Ա րե
գա կի լույ սի սպեկտ րա յին վեր
լու ծութ յան մի ջո ցով է 1868 թ. 
հայտ նա բեր վել այն ժա մա նակ 
դեևս ան հայտ հե լիում տար րը, 
ո րի գո յութ յու նը Երկ րի վրա 
հայտ նա բե րել է շոտ լան դա ցի 
գիտ նա կան Ռամ զա յը 1895 թ. 
(նկ. 1):

Նկ. 1. Ս պեկտ րա յին վեր լու ծութ յամբ 
հայտ նա բեր ված հե լիում տար րին հա-

մա պա տաս խա նող վառ դե ղին գի ծը 
(587,56 նմ) 

Պար բե րա կան աղ ու սա կը 
կազմ ված է 118 տար բեր տար
րե րից, ո րոն ցից յու րա քանչ
յու րը զբա ղեց նում է ա ռան ձին 
տեղ` վան դակ: Այն ա մե նը, ինչ 
շրջա պա տում է մեզ ` օ դը, ջու
րը, հո ղը, սա րե րը, կեն դա նի նե
րը, բնա կան և  ար հես տա կան 
շի նութ յուն նե րը, նոր սին թե տիկ 
նյու թե րը, կազմ ված են նշված 
տար րե րի ա տոմ ե րից: 

Պար բե րա կան աղ ու սակի 
տար րերն ան հա մա չափ են տա
րած ված: Այս պես, երկ րա կեղ ևի 
99,5 %ը կազ մում են` թթվա ծի
նը, սի լի ցիու մը, ալ ու մի նը, եր
կա թը, կալ ցիու մը, նատ րիու մը, 
կա լիու մը, մագ նե զիու մը և տի
տա նը, իսկ մա ցած բո լոր տար
րե րը միա սին` 0,5%ը: Օվ կիա
նոս նե րը և ծո վե րը 99,5%ով 
կազմ ված են  թթված նից, ջրած
նից, քլո րից և նատ րիու մից, 
մթնո լոր տը` ա զո տից (78,5%), 
թթված նից (20,5%), ար գո նից 
(0,93%), կեն սո լոր տը` հիմ ա
կա նում թթված նից, ած խած նից, 
ջրած նից, ա զո տից, ֆոս ֆո րից և  
ո րոշ չա փով ծծմբից: 

Տար րե րը ոչ միայն ան հա մա
չափ են տա րած ված, այլ նաև 
խիստ ան հա մա չափ են ծախս
վում: Ա վե լին, ո րոշ քի միա կան 
տար րե րի քա նա կը Եր կիր մո
լո րա կի վրա վտանգ ված է: 
Նկ. 2ում տար բեր գույ նե րով 
պատ կեր ված են Երկ րի վրա 
տար րե րի պա շար նե րը: Այս
պես, կար միր գույ նը նշա նա
կում է, որ տար րի պա շար նե րին 
մո տա կա 100 տար վա ըն թաց
քում լուրջ վտանգ է սպառ նում: 
Նարն ջա գույ նը նշա նա կում է, 
որ պա շար նե րը վտանգ ված են 
օգ տա գործ ման ա ճող տեմ պե
րի պատ ճա ռով: Դե ղին գույ նը 
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ցույց է տա լիս, որ ա պա գա յում 
հնա րա վոր են ռիս կեր, քա նի որ 
տար րե րի կոր զու մը սահ մա նա
փակ ված է ռիս կե րի պատ ճա
ռով: Կա նաչ գույ նը նշա նա կում 
է, որ տար րի քա նա կը և պա
շար նե րը մեծ են և  այն վտանգ
ված չէ: Սև գույ նը ցույց է տա
լիս, որ տար րերն ստաց վում 
են պա տե րազ մա կան գո տի նե
րում: Ն շենք, որ պատ կեր ված 
90 տար րե րից 31ը կի րա ռութ
յուն են գտել ժա մա նա կա կից 
սմարթ ֆոն նե րի և հե ռա խոս նե
րի ար տադ րութ յան տեխ նո լո
գիա նե րում /նշված են փոք րիկ 
սպի տակ ուղ ղանկյ ու նով/: 

Նկ. 2. Քի միա կան տար րե րի պա շար նե-
րը Երկ րի վրա

Քի միա կան տար րե րի 
ան վա նում ե րը

Ինչ պե՞ս են տրվում քի միա
կան տար րե րի ա նուն նե րը և 
դ րանց նշան նե րը: Այս տեղ գոր
ծում է մի քա նի սկզբունք: Ո րոշ 
տար րե րի ա նուն ներ մատ նան
շում են տար րի կար ևո րա գույն 
քի միա կան հատ կութ յուն նե րը: 
Օ րի նակ` ջրա ծին տար րի ա նու
նը (Hydrogenium) լա տի նե րե նից 
թարգ ման վում է «ջուր ծնող»: 
Եվ ի րոք, ջրած նի (քի միա կան 
նշա նը` H) փո խազ դե ցութ յու նը 
թթված նի հետ ա ռա ջաց նում է 
ջուր` 

2H2 + O2 = 2H2O
Ն ման կերպ է ա ռա ջա ցել 

թթված նի (Oxygenium, քի միա

կան նշա նը O)` «օք սիդ ներ ծնող» 
ա նու նը: 

Մի շարք ա նուն ներ նկա րագ
րում են տար րե րին բնու թագ րող 
հատ կութ յուն ներ: Այս պես, «յոդ» 
հու նա րեն նշա նա կում է մուգ 
կա պույտ, մա նու շա կա գույն, 
«chlorine gas», ինչ պես ի սկզբա
նե կոչ վում էր քլո րը, նշա նա կում 
է դեղ նա կա նաչ գազ: Ֆոս ֆո րի 
ա նունն ա ռա ջա ցել է phosphorus 
mirabilis ար տա հայ տութ յու նից, 
ո րի լա տի նե րե նից թարգ մա
նութ յու նը նշա նա կում է զար մա
նահ րաշ լույ սի կրող (սպի տակ 
ֆոս ֆո րը մթութ յան մեջ լու սար
ձա կում է):

Ա ռան ձին շարք են կազ մում 
այն տար րե րը, ո րոնց ա նուն
նե րը պայ մա նա վոր ված են աշ
խար հագ րա կան տե ղա նուն նե
րով: Այս պես, « Մագ նե զում» (Mg) 
տարրն ան վա նել են հու նա
կան Մագ նե սիա քա ղա քի, իսկ 
պղին ձը` «Cuprum» (Cu) Կիպ րոս 
կղզու ա նու նով: Պար բե րա կան 
հա մա կար գի մեծ թվով տար
րեր ի րենց ա նուն ներն ստա ցել 
են ի պա տիվ այն վայ րե րի տե
ղա նուն նե րի, որ տեղ հայտ նա
բեր վել են, կամ որ տեղ ծնվել 
են դրանք հայտ նա բե րող գիտ
նա կան նե րը: Այս պես, « Գեր մա
նիում» (Ge) և «Ֆ րան սիում» (Fr) 
տար րե րի ա նուն նե րը հու շում 
են դրանց հայտ նա բե րած գիտ
նա կան նե րի հայ րե նի քը, « Պո
լո նիում»  (Po), « Ռու թե նիում» 
(Ru), « Գա լիում» (Ga) տար րե րի 
ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա
նում են Լե հաս տա նի, Ռու սաս
տա նի և Ֆ րան սիա յի լա տի
նա կան ա նուն նե րին: Աշ խար
հագ րա կան ծա գում ու նի նաև 

« Հոլ միում» (Ho) տար րի ա նու նը, 
որն ան վա նել են ի պա տիվ Շ վե
դիա յի մայ րա քա ղաք Ս տոկ հոլ
մի, ո րի հին լա տի նե րեն ա նունն 
էր Holmia: Մի շարք լան թա
նոիդ ներ, մաս նա վո րա պես, 
«Էր բիում» (Er) , «Ի թեր բիում» 
(Yb) և «Իտ րիում» (Y) տարրերը 
ան վա նա կոչ վել են շվե դա կան 
Ի թերբ յու գյու ղի պատ վին, որ
տեղ հայտ նա բեր վել էր նշված 
տար րե րը պա րու նա կող հան
քա քա րը: «Լ յու տե ցիում» (Lu) 
և  « Հաֆ նիում» (Hf) տար րե րի 
ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա
նում են Ֆ րան սիա յի և Դա նիա
յի մայ րա քա ղաք նե րի ( Փա րիզ և 
Կո պեն հա գեն) լա տի նե րեն ան
վա նում ե րին (« Հաֆ նիան» Կո
պեն հա գե նի հին ա նունն է) (նկ. 
3): 

Աշ խար հագ րա կան ծա գում 
ու նեն նաև «Եվ րո պիում» (Eu),  
«Ա մե րի ցիում» (Am), « Կա լի ֆոր
նիում» (Cf) և « Բերկ լիում» (Bk) 
տար րե րի ա նուն նե րը. վեր ջի նը 
սին թեզ վել է ԱՄՆ Կա լի ֆոռ նիա 
նա հան գի Բերկ լի քա ղա քում:  

Ցե րիում (Ce) տարրն իր ան
վամբ պար տա կան է  փոքր մո
լո րակ նե րից  ա մե նա մե ծին` Ցե
րե րա յին  (Ceres), ո րին էլ հնում 
ան վա նել են ի պա տիվ հու նա
կան պտղա բե րութ յան աստ վա
ծու հու: Տիե զե րա կան մար մին
նե րի ա նուն նե րով են կոչ վել 
նաև «Ու րան» (U), « Նեպ տու
նիում» (Np), «Պ լու տո նիում» (Pu) 
և « Տե լուր» (Te) տար րե րը, ո րոնց 
ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա
նում են ա րե գակ նա յին հա մա
կար գի մո լո րակ նե րի ա նուն նե
րին, իսկ « Տի տան» (Ti) և « Սե
լեն» (Se) տար րե րի ա նուն նե րը 

ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԸ  ......................................................................................  
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Ու րան և Եր կիր մո լո րակ նե րի 
ար բան յակ նե րի ա նուն ներն են: 

Հե տաքր քիր ձևով են կազմ
վում տար րե րի ան վա նում ե
րը չի նա րե նում` հիե րոգ լիֆ նե րը 
պա րու նա կում են հատ ված ներ, 
ո րոնք ցույց են տա լիս տար րի 
տե սա կը` մե տաղ, գազ կամ այլ 
տի պի ոչ մե տաղ: Ս տորև բեր
վում է մինչ այդ տրված պատ
կեր, ո րում նշված են տար րե րի 
թվարկ ված  տե սակ նե րը (նկ. 4 
և նկ. 5).

Գիտ նա կան նե րի հա
վեր ժա կան հու շա կո
թող ներ

Պար բե րա կան հա մա կար
գի ո րոշ տար րե րի ա նուն նե րը 
գի տութ յան բնա գա վա ռում մեծ 
ա վանդ ու նե ցող գիտ նա կան
նե րի յու րա հա տուկ հա վերժ և 
տե սա նե լի հու շար ձան ներն են: 
Ի րոք, դժվար է ստեղ ծել ա վե լի 
մա յուն, բարձր և պատ վա բեր 
հու շար ձան մարդ կանց ա նու նով: 

Այդ շար քում նշենք հետև յալ 
տար րե րը` «Էյնշ տեյ նիում» (Es), 
« Գա դո լի նիում» (Gd), « Մեն
դե լե ևիում» (Md), « Նո բե լիում» 
(No), « Լոու րեն սիում» (Lr), « Ռե
զեր ֆոր դիում» (Rf), « Բո րիում» 
(Bh), «Կ յու րիում» (Cm), « Սա մա
րիում» (Sm), « Ֆեր միում» (Fm), 
« Սի բոր գիում» (Sg), « Մայտ նե
րիում» (Mt), « Ռենտ գե նիում» 
(Rg), « Կո պեռ նի կում», «Ֆ լե րո
վիում» (Fl): Մեր հա մար այդ 
շար քում ա ռանձ նա նում է հա
յազ գի գիտ նա կան Յու րի Ցո
լա կի Հով հան նիս յա նի ա նու
նով կոչ ված «Օ գա նե սոն» (Og) 
տար րը (նկ. 6 ):

Նկ. 6 . 118-րդ տար րի հայտ նա գոր ծող
Յու. Հով հան նիս յա նին նվիր ված նա մա-

կա նի շը

Նկ. 3. Աղ  յու սա կում նշված են պե տութ յուն նե րի դրոշ նե րը, որ տեղ հայտ նա բեր վել են 
քի միա կան տար րե րը:

Նկ. 5Նկ. 4 

.......................................................................................  ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԸ
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«Օ գա նե սոն»

Հայ ժո ղո վուր դը հի րա վի 
հպար տա նա լու ի րա վունք ու
նի իր մեծ ներդր մամբ հա մաշ
խար հա յին մշա կույ թի տար բեր 
բնա գա վառ նե րում: Եվս մեկ 
հա մաշ խար հա յին մասշ տա բի 
ի րա դար ձութ յուն կա տար վեց 
վեր ջին տա րի նե րին, որն սա
կայն, դեռևս պատ շաճ կեր պով 
չի լու սա բան վել և չի գնա
հատ վել, չնա յած որ բա ցա ռիկ 
ի րա դար ձութ յուն էր բնա գի
տութ յան մեջ:  2016թ Տե սա կան 
և Կի րա ռա կան Քի միա յի Մի
ջազ գա յին Միութ յու նը (IUPAC) 
Z = 118 կար գաթ վով քի միա կան 
տար րին շնոր հեց «Օ գա նե սոն» 
ան վա նու մը, հաս տա տե լով 
դրա հա մար «Og» նշա նը: Դա 

բա ցա ռիկ էր մի քա նի պատ
ճա ռով: Նախ` դա պատ մութ
յան մեջ երկ րորդ դեպքն է, որ 
տար րին տրվում է  ան վա նում 
ի պա տիվ գիտ նա կա նի` նրա 
կեն դա նութ յան օ րոք: Ն շենք, 
որ ա ռա ջի նը Նո բել ան մրցա
նա կա կիր Գ լեն Սի բորգն է 
(19121999), ում պատ վին ան
վա նել են « Սի բոր գիում» (Sg, 
Z = 106) տար րը: Երկ րորդ` այդ 
ան վա նու մը տրվել է ի պա տիվ 
հա յազ գի գիտ նա կա նի` Յու րի 
Հով հան նիս յա նի (Oganessian), 
ով սին թե զել է այդ տար րը ՌԴ 
Դուբ նա քա ղա քի Մի ջու կա յին 
հե տա զո տութ յուն նե րի միաց
յալ ինս տի տու տում: Ն շենք 
նաև, որ օ գա նե սո նը ներ կա
յում Մեն դե լե ևի պար բե րա կան 
հա մա կար գի վեր ջին տարրն 

է, ո րով ամ փոփ վում է պար
բե րա կան հա մա կար գի 7րդ 
պար բե րութ յու նը: Հաշ վի առ
նե լով օ գա նե սոն տար րի դիր քը 
պար բե րա կան հա մա կար գում` 
են թադր վում է, որ այն ի ներտ 
է (այս տե ղից էլ` ոն վեր ջա ծան
ցը` նեոն, ար գոն, կրիպ տոն, 
քսե նոն, ռա դոն, օ գա նե սոն):

Կա րե լի է մե ծա գույն հա
մոզ վա ծութ յամբ փաս տել, որ 
Պար բե րա կան աղ ու սա կի 
հայտ նա գոր ծու մից 150 տա րի 
անց էլ այն չի կորց րել ար դիա
կա նութ յու նը և  ոչ միայն շա
րու նա կում է հա մալր վել նոր 
տար րե րով և նոր` ա վե լի խո րը 
տրա մա բա նութ յամբ, այլև շա
րու նա կում է մալ գի տա կան 
մտքի կա տա րե լութ յան մե ծա
գույն դրսևո րում ե րից մե կը: 

Նկ. 7. Ան վա նի գիտ նա կան նե րի նկար նե րով աղ յու սակ, ի պա տիվ ո րոնց կոչ վել են ո րոշ տար րեր

ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԸ  ......................................................................................  
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Ի ԴԵՊ

Երկ րի մթնո լոր տի զանգ վա
ծը մո տա վո րա պես 5 կվա դրի
լիոն տոն նա է: Օ դի մեկ խո րա
նարդ մետ րի զանգ վա ծը ծո վի 
մա կեր ևույ թին 1,3 կգ  է: Բո լոր 
օվ կիա նոս նե րի ջրի զանգ վա ծը 
270 ան գամ մեծ է մթնո լոր տի 
զանգ վա ծից:

Հա սա րա կա կան շո գե բաղ
նիք նե րի քա նա կով հա մաշ
խար հա յին ռե կոր դը պատ կա
նում է Գեր մա նիա յին. երկ րում 
կա 10000 բաղ նիք:

Շ վե դիա յի օ րի նա կով, որ
տեղ 2017 թվա կա նին բաց վել 
է առևտ րի տե սա կե տից ան

հա ջող ապ րանք նե րի թան
գա րան, այդ պի սին բաց վել է 
նաև ԱՄՆում: Այս տեղ ցու
ցադր ված են տնտե սա կան 
ի րեր, սննդամ թերք, խա ղա լիք
ներ և  այլ ապ րանք ներ, ո րոնք 
մերժ վել են գնոր դի կող մից և  
ա րագ հան վել ար տադ րութ յու
նից: Այդ հա վա քա ծո ւից է կա
նաչ կետ չու պը, ան գույն կո լան, 
ար տա նետ ված գա զի հո տով 
օ ծա նե լի քը մո տո ցիկ լա վա րի 
հա մար: Ան գամ ցու ցադր ված 
են շու կա յում ան հա ջո ղութ յուն 
կրած ավ տո մե քե նա ներ: Թան
գա րա նը հե տաքր քիր է հիմ
նա կա նում այն մաս նա գետ նե
րի հա մար, ո րոնք ցան կա նում 
են դաս քա ղել ու րի շի սխալ
նե րից: Օ րի նակ՝ ցու ցադր ված 
է կնճիռ նե րի դեմ պայ քա րի 
է լեկտ րա կան դի մակ: Է լեկտ
րա կան հո սան քի ազ դակ նե
րը պետք է խթա նեին դեմ քի 
մկան նե րը՝ հար թե լով մաշ կը: 
Բայց այդ դի մա կով կինն ու նի 
այն քան զար հու րե լի տեսք, որ 
գնորդ ներն այն մեր ժել են:

   

Մարդ կութ յան մշա կու թա
յին ժա ռան գութ յան ցան կում 
ՅՈՒՆԵՍԿՈն գ րան ցել է ի տա
լա կան պի ցան: Պի ցան հայտ նի 
է XIII դա րից, երբ Նեա պո լում 
սկսել են թխել կլոր բլիթ ներ 
ան չոու սով, սխտո րով և զա
նա զան հա մե մունք նե րով: Նոր 
կե րակ րա տե սա կն ու տում էին 
հիմ ա կա նում բնակ չութ յան 
աղ քատ շեր տե րը:

Աշ խար հում շրջա նառ վող 
թղթադ րամ ե րի ընդ հա նուր 
քա նակն ա մեն տա րի ա վե լա
նում է 5 %ով:

Մինչև 2025 թ. Նոր վե գիա
յի ճա նա պարհ ներ դուրս ե կող 
բո լոր նոր ավ տո մե քե նա նե րը 
պետք է լի նեն է լեկտ րա կա նութ«Наука и жизнь», 2018, N 9
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յամբ աշ խա տող: Իսկ մինչև 
2040 թ. նոր վե գա ցի նե րը մտա
դիր են ներ քին բո լոր թռիչք ներն 
ի րա կա նաց նել է լեկտ րաինք նա
թիռ նե րի մի ջո ցով:

Ա մեն տա րի ա մե րի կա ցի
ներն աղ բա նոց են նե տում 
շուրջ 10 մլն տոն նա ջարդ ված 
կամ հնա ցած է լեկտ րո նա յին 
սար քեր՝ հա մա կար գիչ նե րից 
մինչև սմարթ ֆոն ներ:

Վի րա բու ժութ յան մեջ 
բժշկա կան սխալ նե րի 7080 

%ը տե ղի է ու նե նում վի րա հա
տութ յան մաս նա կից նե րի միջև 
ոչ լրիվ փո խըմբռն ման հետ
ևան քով:

Ա րե գա կի զանգ վա ծը կազ
մում է Ա րե գակ նա յին հա մա
կար գի զանգ վա ծի 99,86 %ը:

Ավստ րա լիա ցի աստ ղա
գետ նե րը կազ մել են հա րա վա
յին երկն քի ա մե նալ րիվ աստ
ղա յին քար տե զը: Դ րա նում 
նշված են 300 մլն  աստղ և գա
լակ տի կա:

Յու րա քանչ յուր դո լար, որ 
ներդր վել է 1990–2003 թթ. 
մար դու գե նո մի վեր ծան ման 
նա խա գիծն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար, հե տա գա յում տնտե
սութ յան, բժշկութ յան և դե ղա
գոր ծութ յան ո լորտ նե րում բե
րել է 141 դո լար ե կա մուտ:

Եր կի րը շրջա պա տող ու
ղեծ րե րում այժմ կա մո տա վո
րա պես 4300 ար հես տա կան 
ար բան յակ: Մաշ վե լու կամ 
վնաս վե լու հետ ևան քով դրանց 
72 %ը չի աշ խա տում:

ՄԱԿի սննդամ թեր քի և 
գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա
կեր պութ յան տվալ նե րով, աշ
խար հում տա րե կան ար տադր
վում է 36 մլրդ շիշ գի նի:

Երկ րի ա ռանց քի թե քութ
յու նը, ո րը ճշգրտո րեն չափ վել 
է 2018 թ. սկզբին, կազ մում է 
23,436938 աս տի ճան:
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ՀԱՅԵՐԻ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԼԵՎՈՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ մո լե կու լա յին կեն սա բա նութ-
յան ինս տի տու տի էթ նո գե նո մի կա յի 
լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, 
 կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ մար դու պո պուլ  յա ցիոն գե-
նե տի կա, հնա մար դա բա նութ յուն 

ԶԱՐՈՒՀԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ մո լե կու լա յին կեն սա բա նութ-
յան  ինս տի տու տի էթ նո գե նո մի կա յի 
լա բո րա տո րիա յի ա վագ գի տաշ խա-
տող, կեն սա բա նա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծու 
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե-
րի  ո լոր տը՝  բժշկա կան գե նե տի կա, 
մար դու պո պուլ  յա ցիոն գե նե տի կա

Հա րա վա յին Կով
կասը, ո րը Եվ րո պան 
և Մեր ձա վոր Ար ևել

քը կա պող խաչ մե րու կում է, իր 
աշ խար հագ րա կան դիր քի շնոր
հիվ հա զա րամ յակ ներ շա րու նակ 
ե ղել է մարդ կանց զանգ վա ծա
յին գաղ թե րի կի զա կետ։ Չ նա
յած ի րար հա ջոր դող հնա գի տա
կան մշա կույթ նե րի վե րա բեր յալ 
հստակ վկա յութ յուն նե րին՝ այս 
տա րած քի էթ նի կա կան խճան
կա րի ձևա վոր ման հիմ քում ըն
կած ժո ղովր դագ րա կան ի րա
դար ձութ յուն նե րը դեռևս սա կավ 
ու սում ա սիր ված են։

Հա յե րի ժո ղովր դագ րա կան 
պատ մութ յու նը հե տա զոտ վում է 
ժա մա նա կա կից և հ նա գույն գե
նե տի կա կան նյու թի հի ման վրա։ 
Ա ռա ջին դեպ քում պատ մութ յան 
վե րա կանգ նու մը հիմ ված է մո
դե լա վոր ման վրա, ո րը հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս. 

1. գնա հա տել պո պուլ ա ցիա
յի1 տա րի քը, թվա քա նա կի ա ճը, 
վե րար տադ րո ղա կան մե կու սաց
ման տևո ղութ յու նը, 

1 Պոպուլացիա` որոշակի տարած
քում բնակվող, նույն լեզվով խոսող և 
նույն պատմամշակութային ժա ռան
գությունը կրող մարդկանց հանրույթ։

2. պար զա բա նել հա յե րի ա 
կուն  քա յին պո պուլ ա ցիա նե րը, 

3. բա ցա հայ տել գաղ թե րի 
և  ար շա վանք նե րի արդ յուն
քում հնա րա վոր գե նե տի կա կան 
շփում ե րի հետ քե րը։ 

Հ նա գույն ԴՆԹի հե տա զո
տութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ո րո շե լու տար բեր ժա
մա նա կաշր ջան նե րում պո պուլ
յա ցիա յի գե նե տի կա կան կա
ռուց ված քը և դ րա հի ման վրա 
վե րա կանգ նե լու ժո ղովր դագ րա
կան պատ մութ յու նը։ 

Հա յե րը, Մեր ձա վոր Ար ևել

ԷՏՆՈԳԵՆՈՄԻԿԱ  ..............................................................................................................................  
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քում բնակ վող հրեա նե րի, դրու
զե րի և ք րիս տոն յա ա րաբ նե րի 
հետ միա սին, տա րա ծաշր ջա նի 
այն սա կա վա թիվ գե նե տի կա
կան մե կու սի խմբե րի շար քում 
են, ո րոնց ու սում ա սի րութ յունն 
օգ նում է վե րա կանգ նել հնա գույն 
բնակ չութ յան պո պուլ ա ցիոն կա
ռուց ված քը և նա խա պատ մա կան 
ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն թաց
նե րը։ 

Հայ ժո ղովր դի պատ մա կան 
հայ րե նի քը՝ Հայ կա կան լեռ նաշ
խար հը, որն ըն կած է Բեր րի կի
սա լուս նի տա րած քից ( Մեր ձա վոր 
Ար ևել քում տա րածք, որ տեղ ծա
գել է երկ րա գոր ծութ յու նը) դե պի 
հյու սիսար ևելք, ա ռանց քա յին 
դեր է խա ղա ցել ժա մա նա կա կից 
մար դու է վոլ ու ցիա յի գոր ծըն թա
ցում։ Նեո լիթ յան (նոր քա րի դա
րի) երկ րա գործ նե րի գաղ թերն 

ան ցել են այս շրջա նով՝ նկա տե
լի հետք թող նե լով բնակ չութ յան 
գե նո ֆոն դում: Բա ցի այդ, Հա յաս
տա նի աշ խար հագ րա կան դիր քը 
կար ևոր նշա նա կութ յուն է ու նե ցել 
հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի տա
րած ման գոր ծում, քա նի որ Հայ
կա կան լեռ նաշ խար հը սեր տո րեն 
սահ մա նակ ցում է այդ լեզ վաըն
տա նի քի ծագ ման հնա րա վոր 
օ ջախ նե րին։ 

Ժա մա նա կա կից հայ կա կան 
պո պուլ ա ցիա յի ա ռա ջին ներ
կա յա ցուց չա կան ու սում ա սի
րութ յու նը հայ րա կան գծով ժա
ռանգ վող Y քրո մո սո մի նշիչ նե րի 
(մար կեր) մի ջո ցով բա ցա հայ տել 
է զգա լի տա րած քա յին շեր տա վո
րում, ո րը գե րա զան ցում է Եվ րո
պա յում էթ նոազ գա յին տար բեր 
խմբե րի միջև գե նե տի կա կան 
տար բե րակ վա ծութ յան մա կար
դա կը։ Բ նակ չութ յան կտրուկ աճն 
սկսվել է մոտ հինգ հա զար տա րի 
ա ռաջ (վեր ջին 10 հա զար տար
վա սահ ման նե րում), ին չը հա
մընկ նում է տա րա ծաշր ջա նում 
նեո լիթ յան երկ րա գոր ծութ յան 
սկզբի հետ։

Մո լե կու լա յին տեխ նո լո գիա
նե րի և կեն սաին ֆոր մա տի կա յի 

ա ռա ջըն թա ցը հնա րա վո րութ յուն 
է տվել քա նա կա պես գնա հա տե
լու տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի գե
նե տի կա կան միա խառն ման աս
տի ճա նը և  ա վե լի ճշգրիտ թվագ
րե լու դրան ցից ա ռա վել նշա նա
կա լի ի րա դար ձութ յուն նե րը։ Այս
պես, հա րա վարևմտ յան Ա սիա յում 
դրու զե րի մոտ հայտ նա բեր վել է 
աֆ րիկյ ան խառ նուր դի նվա զա
գույն տո կոս, իսկ հա յե րի գե նո
ֆոն դում` դրա լիա կա տար բա ցա
կա յութ յուն։ «Աֆ րիկյ ան հետ քի» 
բա ցա կա յութ յու նը հա յե րի մոտ 
բա ցատր վում է կրո նի ազ դե ցութ
յամբ և  ազ գա յին հո գե բա նութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, 
ո րոնք, հատ կա պես օ տար ար
շա վանք նե րին դի մա կա յե լու ժա
մա նա կաշր ջա նում, խո չըն դո տել 
են այլ ժո ղո վուրդ նե րի հետ գե
նե տի կա կան շփում ե րը։ 

Հայ կա կան գե նո ֆոն դի հա
մար հնա րա վոր չէ նույ նա կա
նաց նել ա կուն քա յին պո պուլ ա
ցիա նե րը։ Դա նշա նա կում է, որ 
այ սօր վա հա յե րը տևա կան ժա
մա նակ (շուրջ չորս հա զար տա
րի) գրե թե «մաք րար յուն» (գե նե
տի կո րեն մե կու սաց ված լի նե լու 
պատ ճա ռով) պո պուլ ա ցիա յի 

...............................................................................................................................  ԷՏՆՈԳԵՆՈՄԻԿԱ
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ժա ռանգ ներ են։ Այս պի սով` կա
րե լի է են թադ րել, որ Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հում էթ նո ցե ղա յին 
խմբե րի գե նե տի կա կան շփում
նե րի ակ տիվ գոր ծըն թաց նե րը 
հիմ ա կա նում ա վարտ վել են մոտ 
չորս հա զա րամ յակ ա ռաջ։

Այս եզ րա կա ցութ յու նը հաս
տատ վել է հա յե րի ծագ ման 
(էթ նո գե նեզ)` լայ նա գե նո մա յին 
տվալ նե րի հի ման վրա ի րա կա
նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րով։ 
Ցույց է տրվել, որ հա յե րի գե
նո ֆոն դը կազ մա վոր վել է մոտ 
մ.թ.ա. երկ րորդ հա զա րամ յա
կում, ո րը հա մա հունչ է Y քրո մո
սո մի նշիչ նե րի հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րի հետ: Պո պուլ ա
ցիա նե րի ակ տիվ խառ նա կում է 
տե ղի ու նե ցել բրոն զի դա րաշր
ջա նում, ո րը բնու թագր վում է 
մե տա ղի լայն կի րառ մամբ, գրի 
ստեղծ մամբ, առևտ րա յին ու ղի
նե րի զար գաց մամբ։ Այդ նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում Հին Ար
ևել քի շատ քա ղա քակր թութ յուն
ներ հա սել են ի րենց ծաղկ ման 
գա գաթ նա կե տին։ Ու շագ րավ է, 
որ հա յե րի գե նո ֆոն դի կազ մա

վոր ման ա վար տը, ըստ հա յոց 
պատ մագ րութ յան հայր Մով սես 
Խո րե նա ցու, ժա մա նա կագ րո րեն 
հա մընկ նում է մ.թ.ա. եր րորդ հա
զա րամ յա կի կե սին հռչա կա վոր 
հայ կա կան թա գա վո րութ յան տա
րի քի հետ։

Խառ նակ ման մա կար դակն 
աս տի ճա նա բար մա րել է մ.թ.ա. 
12րդ դա րից հե տո, երբ ար ևել
յան մի ջերկ րա ծով ան տա րած
քում բրոն զի դա րաշր ջա նի պե
տութ յուն ներն ան կում ապ րե ցին 
և փ լուզ վե ցին։ Այդ ի րա դար ձութ
յուն նե րը կա րող էին նպաս տել 
հա յե րի վե րար տադ րո ղա կան 
մե կու սաց մանն ի րենց մշա կու
թա յին, լեզ վա կան և կ րո նա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
պատ ճա ռով, ո րը պահ պան վել է 
մինչ օրս։ Բ րոն զի դա րաշր ջա նի 
վեր ջից հա յե րը տա րա ծաշր ջա նի 
այլ պո պուլ ա ցիա նե րի հետ էա
կան գե նե տի կա կան շփում եր 
չեն ու նե ցել և  այդ ժա մա նակ վա
նից ի վեր գե նե տի կո րեն մե կու
սաց ված են։

Միև նույն ժա մա նակ Մի ջին 
Ար ևել քի մեծ մա սում գե նե տի

կա կան բնա պատ կերն ա նընդ
հատ փո փոխ վել է։ Թուր քիա յի 
ժա մա նա կա կից բնակ չութ յան 
գե նո ֆոն դը պա րու նա կում է 
կենտ րո նա սիա կան են թա շերտ, 
ո րը բե րել են 7 – 10 դար ա ռաջ 
տա րա ծաշր ջան ներ խու ժած 
թյուրքսել ջուկ նե րը։ Նույն ժա
մա նա կա հատ վա ծում Սի րիա
յի, Պա ղես տի նի և Հոր դա նա նի 
բնա կիչ նե րի մոտ, ա րա բա կան 
ար շա վանք նե րի շրջա նում լայն 
տա րա ծում ստա ցած ստրկա վա
ճա ռութ յան հետ ևան քով, ար ձա
նագր վել է աֆ րիկյ ան գե նե տի
կա կան ազ դե ցութ յուն:

Միա խառն ման ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րով հա յե րը 
նման վում են տա րա ծաշր ջա
նի այլ գե նե տի կա կան մե կու սի 
խմբե րին՝ սե ֆարդ հրեա նե րին 
և լի բա նան յան քրիս տոն յա նե
րին, ո րոնց մոտ վեր ջին եր կու 
հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում 
հայտ նա բեր վել է հար ևան` մշա
կու թա յին ա ռու մով տար բեր պո
պուլ ա ցիա նե րի չնչին ազ դե ցութ
յուն։ 

Ժա մա նա կա կից ԴՆԹի ու
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¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

4
. 

2
0
1
9

59

սում ա սի րութ յան արդ յուն քում 
ստաց ված եզ րա կա ցութ յուն նե
րը հաս տատ վում են Հա յաս տա նի 
տա րած քում դամ բա րա նա դաշ
տե րից վերց րած ոսկ րա յին մա
ցորդ նե րի (նեո լի թից մինչև միջ
նա դար) հե տա զո տութ յուն նե րով։ 
Հայտ նա բեր վել է գե նե տի կա կան 
նմա նութ յուն պղնձի և բ րոն զի 
դա րաշր ջան նե րի բնակ չութ յան և 
ժա մա նա կա կից հա յե րի, ինչ պես 
նաև Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
բնա կիչ նե րի միջև։

Հ նա գույն ԴՆԹի նմուշ նե
րի ա ռա վել ներ կա յա ցուց չա կան 
ընտ րանք վեր ջերս հե տա զոտ վել 
է հայռուսդա նիա կան հա մա
տեղ նա խագ ծի շրջա նակ նե րում։ 
Վե րա կանգ վել է Հա րա վա յին 
Կով կա սի մայ րագ ծա յին գե նե
տի կա կան պատ մութ յու նը Հա յաս
տա նում և Ար ցա խում պեղ ված 52 
հնա գույն կմախք նե րի  (մոտ 8000 

տար վա կտրված քով), ինչ պես 
նաև տա րած քի ժա մա նա կա կից 
բնա կիչ նե րի ամ բող ջա կան մի
տո գե նոմ ե րի2 ու սում ա սի րութ
յան հի ման վրա։ Արդ յունք նե րը 
ցույց են տվել, որ Հա րա վա յին 
Կով կա սի առն վազն այս տա րած
քի բնակ չութ յան մայ րագ ծա յին 
գե նո ֆոն դը նոր քա րի դա րի ժա
մա նա կաշր ջա նից ի վեր տե ղի 
ու նե ցած մի շարք մշա կու թա յին 
փո փո խութ յուն նե րի և գաղ թե րի 
ըն թաց քում բա վա կան կա յուն է 
ե ղել և չի են թարկ վել լուրջ գե նե
տի կա կան փո փո խութ յուն նե րի։

Հ նա գույն նմուշ նե րում իս
պառ բա ցա կա յում են կենտ րո
նա սիա կան ծագ ման մայ րագ ծա
յին հատ կա նիշ նե րը։ Այս պի սով` 

2 Միտոգենոմ` բջիջների ցիտո պլազ
մում առկա հատուկ օրգանոիդների՝ 
միտոքոնդրիումերի ԴՆԹի ամբող
ջական հաջորդականություն, որը 
ժառանգվում է մայրական գծով։

թյուր քե րի և մոն ղոլ նե րի ներ
խու ժում ե րը Հա րա վա յին Կով
կաս նկա տե լի հետք չեն թո ղել 
պո պուլ ա ցիա նե րի մայ րա կան 
գե նո ֆոն դում։ 

Մ.թ. XIXIV դա րե րում հա յե
րի և կենտ րո նա սիա կան քոչ վոր 
մահ մե դա կան նե րի միջև գե նե
տի կա կան շփում ե րի հա մար 
խո չըն դոտ կա րող էին հան դի սա
նալ ինչ պես աշ խար հագ րա կան 
(լեռ նա յին տե ղանք), այն պես էլ 
մշա կու թա յին (հնդեվ րո պա կան 
լեզ վով խո սող քրիս տոն յա ներ և 
թ յուր քա խոս մահ մե դա կան ներ) 
գոր ծոն նե րը։ Ի դեպ, հայ կա կան 
տար բեր աշ խար հագ րա կան 
խմբե րում Y քրո մո սո մի նշիչ նե
րի հի ման վրա ար ձա նագր վել է 
հա ման ման արդ յունք։

Ս տաց ված արդ յունք նե րը 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս նո
րո վի մեկ նա բա նե լու Հա րա վա յին 

...............................................................................................................................  ԷՏՆՈԳԵՆՈՄԻԿԱ
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Լ. Ե պիս կո պոս յա նը և ն րա ար շա վա խում բը

Կով կա սում մշա կու թա յին փո
փո խութ յուն նե րի հետ ևանք նե րը։ 
Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, 
վեր ջին ութ հա զար տա րի նե
րի ըն թաց քում տա րա ծաշր ջա
նի բնակ չութ յան մայ րագ ծա յին 
գե նո ֆոն դը մա ցել է կա յուն՝ 
չնա յած մշա կույթ նե րի ակն հայտ 
հեր թա փո խութ յա նը։ Դա հա
կադր վում է նույն ժա մա նա կա
հատ վա ծում Կենտ րո նա կան Եվ
րո պա յում մայ րա կան գե նե տի կա
կան կա ռուց ված քում տե ղի ու նե
ցած էա կան տե ղա շար ժե րի հետ։

Բ րոն զի և  եր կա թի հա րա փո
փող դա րաշր ջան նե րի ըն թաց
քում, ո րոնք բնու թագր վում են 
բարձր զար գա ցած հա սա րա
կութ յուն նե րի ձևա վոր մամբ և 
յու րօ րի նակ մշա կույթ նե րի ( Կուր
Ա րաքս յան, Կար միր բերդ, Կար
միր վանք, Լ ճա շեն Մե ծա մոր յան 
և Ու րար տու) ի հայտ գա լով, տա
րա ծաշր ջա նի կին բնակ չութ յու նը 
մա ցել է ան փո փոխ։ Դա վկա
յում է հօ գուտ Հա րա վա յին Կով
կա սի տա րած քում մշա կու թա յին 
դի ֆու զիա յի մո դե լի, ե թե միայն 

ժո ղովր դագ րա կան փո փո խութ
յուն ներն ա ռա վել նշա նա կա լի 
ար տա հայտ ված չեն ե ղել տղա
մարդ կանց հա մար, ինչ պես հա
ճախ տե ղի է ու նե ցել բրոն զե
դար յան Եվ րո պա յում։ 

Թերևս, հնա րա վոր է նաև 
տար բե րակ, ո րի դեպ քում գե նե
րի ներ հոս քը Հա րա վա յին Կով
կաս սկիզբ է ա ռել նման գե նե
տի կա կան կա ռուց վածք ու նե ցող 

խմբե րից, ո րը հան գեց րել է չնչին 
փո փո խութ յուն նե րի, ո րոնք չեն 
հայտ նա բեր վում ժա մա նա կա կից 
տվալ նե րի բա զա նե րում։

Հե տա գա ու սում ա սի րութ
յուն նե րը հնա րա վո րութ յուն 
կտան ստա նա լու հա յե րի ժո
ղովր դագ րա կան պատ մութ յան 
վե րա բեր յալ այս և մի շարք այլ 
չպար զա բան ված հան գու ցա յին 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը։

ԷՏՆՈԳԵՆՈՄԻԿԱ  ..............................................................................................................................  



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

4
. 

2
0
1
9

61

ՆԱԽԱՄՈԼՈՐԱԿԻ 
ՄԻ ԿՏՈՐ

Երբ 2008 թ. հոկ տեմ բե րի 
7ին Երկ րի մթնո լորտ մխրճվեց 
4 մ տ րա մագ ծով և շուրջ 80 
տոն նա զանգ վա ծով աստ ղա
կերպ, այն տրոհ վեց, և դ րա 
կտոր ներն ըն կան Սու դա նի Նու
բիա կան ա նա պա տում։ Աստ
ղա գետ նե րի դի տար կում ե րի 
արդ յուն քում մեծ ճշտութ յամբ 
պարզ վեց անկ ման վայ րը, և  
ան մի ջա պես այդ տեղ ժա մա նած 
ար շա վա խում բը հայտ նա բե րեց 
շուրջ 10 կգ  ընդ հա նուր զանգ
վա ծով գրե թե 600 բե կոր։ Վեր
ջերս հե տա զո տե լով բե կոր նե րից 
մե կը՝ շվեյ ցա րա ցի գիտ նա կան
նե րը դրա նում հայտ նա բե րե ցին 
նա նոալ մաստ ներ։ Դ րանց ներ
կա յութ յու նը և  աստ ղա կեր պի 
ընդ հա նուր բա ղադ րութ յու նը 
հու շում են, որ այդ երկ նա յին 
մար մի նը ձևա վոր վել է բարձր 
ճնշման պայ ման նե րում, ո րը կա
րող է հան դի պել միայն Փայ լա
ծո ւի ( Մեր կու րի) կամ Հ րա տի 
( Մարս) չա փեր ու նե ցող փոքր 
մո լո րա կի ըն դեր քում։ Այս պի սի 
նա խա մո լո րակ ներ շրջա պա տել 
են մեր Ա րե գա կը 4,56 մլրդ տա
րի ա ռաջ։ Բա խում ե րի արդ յուն
քում դրան ցից աս տի ճա նա բար 
ձևա վոր վել են ժա մա նա կա կից 
մո լո րակ նե րը, նե րառ յալ Եր կի
րը։ Մինչև այժմ գիտ նա կան նե րը 
չէին հան դի պել նա խա մո լո րակ

նե րի բե կոր նե րի։

ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԻ 
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ի՞նչ է բամ բա սան քը։ Բազ մա
թիվ սո ցիո լոգ ներ և հո գե բան
ներ այդ եր ևույ թը սահ մա նում 
են որ պես եր կու կամ ա վե լի 
զրու ցա կից նե րի՝ բա ցա կա ծա
նոթ նե րի ան ձի և վար քի քննար
կում։ Ինչ պես ժա մա նա կին ա սել 
է Բ լեզ Պաս կա լը, ե թե մար դիկ 
ի մա նա յին, թե ի րենց բա ցա կա
յութ յամբ ի՞նչ են խո սում ի րենց 
մա սին, ա պա աշ խար հում թե
կուզ մի եր կու զույգ բա րե կամ 
չէր մա։ Բայց, որ քան էլ տա
րօ րի նակ է, ա մե րի կա ցի սո ցիո
լոգ նե րի տվալ նե րով, ա սե կո սե
նե րի մի ջո ցով փո խանց վող տե
ղե կութ յան ըն դա մե նը 34 %ը 
կա րե լի է հա մա րել չա րա միտ 
և բա ցա սա կան։ Ինչ պես նշում 
են Տե խա սի և Օկ լա հո մա յի հա
մալ սա րան նե րի հո գե բան նե րը, 
ե թե եր կու զրու ցա կից տա րա
ծում են միան ման բա ցա սա կան 
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զգաց մունք ներ եր րորդ ան ձի 
հան դեպ, նման կար ծիք նե րի 
փո խա նա կում ա վե լի է ամ
րապն դում այդ զրու ցա կից նե
րի փոխ հա րա բե րութ յու նը, քան 
ե թե նրանք գո վա բա նեին բա
ցա կա եր րոր դին։ Բա ցա սա կան 
տե ղե կատ վութ յու նը որ ևէ մե կի 
մա սին հա ճա խա կի ա ռա ջաց
նում է դրա կան ար ձա գանք. 
ի՜նչ լավ է, որ ես այդ պի սին չեմ։

Ման կա վարժ նե րի և հո գե
բան նե րի դի տար կում ե րը ցույց 
են տվել, որ ե րե խա ներն սկսում 
են բամ բա սել մո տա վո րա պես 
հինգ տա րե կան հա սա կից։

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անգ լիա կան « Լան ցետ» 
բժշկա կան հան դե սում հրա
պա րակ ված վեր լու ծութ յու նը 
վկա յում է, որ աշ խար հում յու
րա քանչ յուր 6 վա ղա ժամ մահ
վան դեպ քե րից մե կի պատ
ճա ռը ջրի, օ դի կամ հո ղի աղ
տո տում է։ 2015 թ. այդ աղ
տո տու մից մա հա ցել է գրե թե 
9 մի լիոն մարդ, գե րա զան ցա
պես Հնդ կաս տա նում և Չի նաս
տա նում։ Սա 3 ան գամ ա վե լի 
է, քան ՁԻԱՀից, թո քախ տից 

և ճահճատենդից (մա լա րիա ) 
մա հա ցած նե րի ընդ հա նուր թի
վը։ Գ րե թե բո լոր մա հա ցած նե
րը բնակ վել են քա ղաք նե րում, 
որ տեղ օ դի ո րա կը չի հա մա
պա տաս խա նում բժշկա կան և 
բ նա պահ պա նա կան նոր մե րին։

Ի ԴԵՊ
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Ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում 
Նո բել ան մրցա նա կի դափ նե
կիր ներ են դար ձել Ջեյմս Փիբլ
զը՝ «ֆի զի կա կան տիե զե րա
բա նութ յան ո լոր տում տե սա
կան հայտ նա գոր ծութ յուն նե րի 
հա մար», Մի շել Մա յո րը և Դի
դիե Քե լո յը՝ «ար ևան ման աստ
ղի ու ղեծ րում էկ զո մո լո րակ նե
րի հայտ նա բեր ման հա մար»։

Քի միա յի գծով Նո բել ան 
մրցա նակ ստա ցել են Ջոն Գու
դե նա ֆը, Ս թեն լի Ո թին հե մը և 
Ա կի րա Յո շի նոն՝ լի թիու մաիո
նա յին մարտ կոց նե րի մշակ ման 
հա մար։

Ֆի զիո լո գիա յի և բժշ կութ
յան աս պա րե զում Նո բել ան 
մրցա նա կը շնորհ վել է Ո ւիլ
յամ Քե լի նին, Պի տեր Ռատկ լի
ֆին ու Գ րեգ Սե մեն ցա յին այն 
հայտ նա գոր ծութ յան հա մար, 
թե ինչ պես են կեն դա նի բջիջ
ներն ար ձա գան քում թթված նի 
ներ կա յութ յա նը։

Ն Ո Բ Ե Լ Յ Ա Ն 
Մ Ր Ց Ա Ն Ա Կ

Ջեյմս Փիբլզ

Ջոն Գուդենաֆ

Պիտեր Ռատկլիֆ

Դիդիե Քելոյ

Սթենլի Ոթինհեմ 

Գրեգ Սեմենցա

Միշել Մայոր

Ակիրա Յոշինո

Ուիլ յամ Քելին
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Տն տե սա գի տութ յան ո լոր
տում Նո բել ան մրցա նա կի են 
ար ժա նա ցել տնտե սա գետ
ներ Ա բի ջիթ Բա ներ ջին, Էս թեր 
Դ յուֆ լոն և Մայքլ Կ րե մե րը՝ 
աղ քա տութ յան դեմ պայ քա
րում ներդ րած ջան քե րի հա
մար։

Գ րա կա նութ յան բնա գա
վա  ռում ընտր վել է Նո բել ան 
2 դափ նե կիր, քա նի որ 2018ին 
սե ռա կան ոտնձ գութ յուն նե րի 
հետ կապ ված սկան դա լի ֆո նին 
մրցա նակ չի շնորհ վել։

2018 թ. Նո բել ան մրցա նա
կը շնորհ վել է լեհ բա նաս տեղ
ծու հի Օլ գա Տո կար չու կին, իսկ 
2019ի նը՝ ավստ րիա ցի գրող 
Պե տեր Հանդ կեին։ Օ. Տո կար
չու կը մրցա նա կն ստա ցել է 
«պատ մո ղա կան եր ևա կա յութ
յան հա մար, ո րը հան րա գի տա
րա նա յին կրքով ներ կա յաց նում 
է սահ ման նե րի հա տու մը որ պես 
կյան քի ձև», իսկ Պ. Հանդ կեն՝ 
«մարդ կա յին գո յութ յան սահ
ման ներն ու ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը հե տա զո տող ազ
դե ցիկ աշ խա տան քի հա մար»։

Խա ղա ղութ յան Նո բել ան 
մրցա նա կը շնորհ վել է Ե թով
պիա յի վար չա պետ Ա բիյ Ահ մեդ 
Ա լիին՝ հար ևան Է րիթ րեա յի 
հետ հա կա մար տութ յու նը կար
գա վո րե լու գոր ծում ներդ րած 
ջան քե րի հա մա ր։

Աբիջիթ Բաներջ Մայքլ Կրեմեր 

Օլգա Տոկարչուկ

Ա բիյ Ահ մեդ Ա լիին

Էսթեր Դյուֆլո

Պետեր Հանդկե
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ԱՂՆ ՈՒ ՊՂՊԵՂԸ

Պե կի նի ռազ մաբժ շկա կան 
հա մալ սա րա նի գիտ նա կան նե րի 
կար ծի քով, սե ղա նի շուրջ պետք 
է ա ղին գե րա դա սել պղպե
ղը։ Աղն ա ռա ջաց նում է ար յան 
ճնշման բարձ րա ցում, իսկ պղպե
ղի հիմ ա կան կծու միա ցութ յու
նը՝ կապ սաի ցի նը, այն ի ջեց նում 
է։ Բա ցի այդ, պղպե ղով հա մեմ
ված կե րա կու րը թվում է ա վե
լի ա ղի, քա նի որ կապ սաի ցի նը 
բարձ րաց նում է ա ղի հան դեպ 
լեզ վի զգա յութ յու նը։

ՃԿՈՒՆ ԱԼՄԱՍՏ

Ալ մաս տը հայտ նի է իր կարծ
րութ յամբ, բայց ոչ եր բեք ա ռաձ
գա կա նութ յամբ։ Սա կայն բազ մա
թիվ նյու թե րի հատ կութ յուն ներ 
խիստ կախ ված են չա փից։ Մի 
խումբ քի մի կոս ներ և ֆի զի կոս
ներ ԱՄՆից, Սին գա պու րից, 
Հոն կոն գից և Հա րա վա յին Կո
րեա յից՝ վա կո ւու մում խե ցե ղեն 
տակ դի րի վրա ած խած նի գո
լոր շի նե րի նստեց ման ե ղա նա
կով ա ճեց նե լով ալ մաս տե նա
նոա սեղ ներ, ցույց են տվել, որ 
ստաց ված սուր ծայ րե րը, ո րոնց 
եր կա րութ յու նը մի քա նի հար յուր 
նա նո մետր է, կա րող են է լեկտ
րո նա յին ցան ցա յին ման րա դի
տա կի զոն դի ճնշման տակ ճկվել։ 
Ճն շու մը վե րաց նե լուց հե տո ալ
մաս տե ա սեղ ներն ուղղ վում են, 
բայց չա փից մեծ ճնշու մը կա րող 
է նաև կոտ րել դրանք։

ՆՈՐԻՆ 
ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՈՐԴԸ

Երբ 1928 թ. Էն րի կո Ֆեր մին 
ընտր վել էր Ի տա լիա յի Թա գա
վո րա կան ա կա դե միա յի ան դամ, 
նա ըն դա մե նը 27 տա րե կան էր, 
իսկ ար տա քա նա պես ա վե լի ե րի
տա սարդ տեսք ու ներ։ Ա կա դե մի
կոս նե րը կրում էին հան դի սա վոր 
և փոքրինչ ան հե թեթ զգեստ: 
Ֆեր մին ա մա չում էր կրել այն, 
ուս տի պա հում էր Ա կա դե միա
յի հան դեր ձա րա նում և հագ նում 
էր ժա մա նե լուց հե տո, մինչ դեռ 
մյուս ա կա դե մի կոս նե րը ժո ղով
նե րի գա լիս էին լրիվ զգես տա
վոր մամբ։ Բա ցի այդ՝ Ֆեր մին 
շրջում էր Հ ռո մի փո ղոց նե րով 
դեռևս ե րի տա սարդ տա րի նե րին 
գնված ա մե նաէ ժան ավ տո մե
քե նա յով՝ ձվի դեղ նու ցի գույ նի 
երկ տե ղա նոց « Պե ժո Բե բե»ով։ 
Ուս տի, երբ նա ա ռա ջին ան գամ 
ե կել էր նիս տի, դռնա պա նը չէր 
ցան կա ցել նրան ներս թող
նել Ա կա դե միա յի շենք։ Ֆեր մին 
ստիպ ված էր ա սել. 

– Ես նո րին գե րա զան ցութ յուն 
Էն րի կո Ֆեր միի վա րորդն եմ։

Եվ նրան ներս էին թո ղել։

ԱՅՆՇՏԱՅՆՆ ԱՅՆՔԱՆ ԷԼ 
ՀԻՄԱՐ ՉԷՐ

Վոլֆ գանգ Պաու լին սուր 
լե զու ու ներ և հայտ նի էր գոր
ծըն կեր նե րի, հատ կա պես հե ղի
նա կութ յուն նե րի հան դեպ ան
հար գա լից վե րա բեր մուն քով։ 
Խոսք վերց նե լով Մ յուն խե նի 
հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե
ցած գի տա ժո ղո վում Այնշ տայ նի 
ե լույ թից հե տո՝ Պաու լին մեկ նա
բա նել էր այդ ե լույ թը.

– Այնշ տայ նի ա սածն ի րա կա
նում այն քան էլ հի մա րութ յուն 
չէ, ինչ պես կա րող է թվալ։

Մի հա սա կակ ցի մա սին, ո րը 
չէր փայ լում գի տա կան արդ
յունք նե րով, Պաու լին ա սել է.

– Այդ քան ե րի տա սարդ և  
ար դեն այդ քան ան հայտ։

Մի խառ նա միտ և քիչ հաս
կա նա լի տե սա կան հոդ վա ծի 
մա սին.

– Այն քան վատն է, որ այն 
ան գամ սխա լա կան չի կա րե լի 
ան վա նե լ։
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