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ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Լեզուների պատմության ընթացքում բառերի թեք ձևերը 

կարող են անկախանալ իբրև ինքնուրույն միավորներ՝ բառեր, 
և հանդես գալ նոր բառիմաստով ու անկախ գործածությամբ։ 
Այս դեպքում տեղի է ունենում բառաձևի բառական ու քերա–

ճիվահանիս*մսասէր հւ̂ նդէւ.
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Լրատվական գործունեություն
իրականացնող ՀՀ ԳԼԼԱ նախագահություն
Նախագահ՜
Պետական գրանցման 
վկայականի համարը՝ 
Տրված՝
Գլխավոր խմբագիր՝ 
Գլխավոր խմբագրի 
տեղակալ՝
Բաժինների խմբագիրներ՝

Ռ. Մարտիրոսյան

03Ա055313 
28.06.2002 թ. 
Ղազար յան էդ.

Սուվարյան Յու. 
Պապոյան Ա. 
Նորավյան Ա. 
Պողոսյան Ա. 
Խառատյան Ա. 
Սարգսյան Ա.

Վարդանյան Ն.

Կիրակոսյան Ա.

Հովհաննիսյան Ք. 
Օհանջանյան Ա. 
Սարգսյան Մ.

Կիրակոսյան Ա.

Գործադիր տնօրեն 
Պատասխանատու 
քարտուղար՝
Տեխնիկական 
խմբագիր՝
Համակարգչային 
օպերատոր՝
Դիզայներ՝
Թարգմանիչ՝
Համարի
պատասխանատու՝
Ստորագրված է 
տպագրության՝ 01.03.2013
«Գիտության աշխարհում» խմբագրական 
խորհրդի կազմը՝

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., Այվազյան 
Ս. (ՌԴ), Աֆրիկյան է., Բրուտյան Գ., Գալստյան Հ., 
Եսայան Ս.(ԱՄՆ), Թավադյւսն Լ., Հարությունյան Բ., 
Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ., Համբարձումյան 
Ս., Հովհաննիսյան Լ., Ղազարյան Հ., Մարտիրոսյան 
Բ.(ՌԴ), Մելքոնյան Ա., Ներսիսյան Ա., Շահինյան Ա., 
Շուքուրյան Ս., Ջրբւսշյան Ռ., Սեդրակյան Դ.

Խմբագրության հասցեն՝
ՄԼսրշալ Բաղյւամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք, 9-րդ հարկ, 
Հեռ.՝ 52 38 30, ֆաքս՝ 56 80 68
6–տՅւհ յօսա31@տօ.3տ 

© «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի 
հանդեսը ստեղծվել է կառավարության և Հ Հ  ԳՍւՍւ 
նախագահության որոշմամբ։
Տպաքանակը՝ 500 օրինակ։
Ծավալը՝ 64 էջ։
Գինը՝ պայմանագրային։
Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն 
խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում։ 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը 
պարտադիր է։ Խմբագրությունը միշտ չէ, որ 
համակարծիք է հեղինակների հետ։ Խմբագրությունը 
պատասխանատվություն չի կրում գովազդային 
նյութերի բովանդակության համար։

կանական նախնական իմաստների մթագնում։

10 ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ

ԿԱՐԵՆ 1»ՈԽԱ1»ՅԱՆ

Հազարամյակների խորքից եկող քարեղեն ժառանգության 
մեջ փայլում է տիեզերագիտական շերտը՝ մարդու պատկե
րացումներն աշխարհակառույցի, երկնոլորտի ու երկնային 
երևույթների, տարեղանակի, օրերի ու տարվա մասին։

20 ՇԱՀՈՒՄՑԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՅՔԱՐԸ ԵՎ ԱՆԿՈՒՄԸ 
(1991-1992 թ թ .)

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Շահումյանի շրջանի տարածքային կորստի հարցը չի 

կորցրել իր արդիականությունը, այն հայ հասարակության 
քննարկման առարկան է առ այսօր։

30 ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՄԻՔԱՅԵԼ ԼԵՎՈՆԻ ՏԵՐ-ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

ԳԱՅԱՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ականավոր գիտնական և գիտու

թյան կազմակերպիչ Միքայել Լևոնի Տեր-Միքայելյանն այս 
տարի կդառնար 90 տարեկան։

38 ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԴԵՐԸ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՖԻԶԻԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱԳԱՅԻ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՒՄ

ՅՈՒՐԻ ՄԱԼԱՔՅԱՆ
Հոդվածում մատչեփ ձևով ներկայացված է ՔՏՏ-ը, այդ 

թվում՝ քվանտային ծածկագրությունը, քվանտային հեռատե– 
ղափոխումը, քվանտային հաղորդակցությունը և այլն։



50 ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՈՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ

ՀՐԱՉՅԱ ԱՍՑԱՏՐՅԱՆ, 
ՇՈՒՇԱՆԻԿ ԱՍՄԱՐՅԱՆ

Միջազգային գիտական հանրության ու
շադրության կենտրոնում շարունակում են 
մնալ բնական և մարդկային ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործման և շրջակա 
միջավայրի պահպանության խնդիրները, 
որոնց լուծման բարդ ճանապարհն առավել 
հաղթահարելի են դարձնում ժամանակակից 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները՝ տեղե
կատվության վերլուծության և համադրման 
հնարավորություններով։

56 ՖԱՆՏԱՍՏԻԿԱՆ՝ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱՐԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

եթե մի քանի տարի առաջ մարդու մտքերը 
կարդալը հնարավոր էր միայն ֆանտաստիկ 
ֆիլմերում, ապա այսօր այն արդեն հնարավոր 
է իրական կյանքում։ Դրա համար պահանջ
վում է ընդամենը գփյարկանման մի սարք, 
որի հեղինակը կուվենի կաթոլիկ համալսա
րանի պրոֆեսոր Մարկ Վան Հյուլեն է։

58 ՀԱԳՈՒՍՏ՝ ՀԱՃԱՐԵՆՈՒՑ

ԲՈՐԻՍ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ 
ՄԱՐԻԵՏՏԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Արդյոք Հայաստանը չունի բամբակին 
փոխարինող այլընտրանք։ Ունի՜։ Դա հաճա– 
րենին է, որը լայն տարածում ունի Հայաստա
նում՝ մասնավորապես Լոռու մարզում, և որը 
ներկայումս անխնա հատվելով օգտագործ
վում է որպես վառելափայտ։

1 ՅէզաՏէէտ 
( ա մ  ,՜ւո;ւ1>
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ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ 
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

յ

երևանի Խ. Աբովյւսնի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական համալսա
րանի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բան֊գիտ. 
դոկտոր, պրոֆեսոր
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
հայոց լեզվի պատմություն, գրաբար, ընդ
հանուր լեզվաբանություն և բառարանագ
րություն

ԼԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1.քքվ է ԿՈՐԻՖԵՅԸ
Լեզուներում հանդիպում 

են բառեր, որոնք առաջին 
հայացքից անճանւսչե–
1ի են թվում, դրանք, անշուշտ, 
բառային Փոխառություններ են, 
որոնք, լեզվից լեզու անցնելով, 
կրում են իմաստային զանազան 
փոփոխություններ և, ի վերջո 
հանգրվանելով փոխառյալ լե
զուներից մեկում, ցուցաբերում 
են այնպիսի իմաստներ, որոնք 
նախնական նշանակության 
կամ ճյուղավորումն են դառնում, 
կամ բոլորովին նոր իմաստա

վորում են ստանում։ Իսկ եթե 
համեմատում ենք տվյալ բառի 
նախնական նշանակությունը և 
նրա իմաստափոխված տարբե
րակը, զարմանալի իմաստային 
անցումներ են ի հայտ գալիս։

Օրինակ, հին հունարենից է 
անցել կորիֆեյ բառը, որ ժա
մանակակից եվրոպական լեզու
ներում և հայերենում նշանակում

է «գիտության, գրականության 
և արվեստի, ինչպես նաև հա
սարակական այլ բնագավառի 
ականավոր գործիչ»։ Հմմտ. «Ռու
սաց լեզվով թարգմանվում են 
համաշխարհային գրականու
թյան և գիտության կորիֆեյնե
րի բոլոր աչքի ընկնող գործերը» 
(մամուլ)։

Մեզ տվյալ դեպքում հե– 
տաքրքրում է փոխառյալ այս բա
ռի նախնական իմաստն ու նշա
նակությունը։

Կորիֆեյ-ը հունական փոխա
ռություն է՝ ճօւ^թհՅւօտ, որ մայր 
լեզվում նշանակում է «առաջ
նորդ, պարագլուխ»։ Սակայն հին 
հունարենում այդ բառն արդեն 
նեղ, մասնավոր նշանակություն 
էր ձեռք բերել և նշանակում էր 
«դրամատիկական ներկայա
ցումներում՝ հատկապես ողբեր
գություններում երգչախմբի ղե
կավար, որ անմիջական կապի 
մեջ էր երգչախմբի հետ»։

Լատիներենում օօւ^թհտտստ 
գործածվում է մայր լեզվի առաջ
նային նշանակություններով՝ 
«գլխավոր, առաջնորդ, ղեկա
վար», գերմաներենը պահպանել 
է լատիներեն նշանակություննե
րը, իսկ ճօւ^թհտտո Ժ6Ր 06Տ©11– 
տշհտքէ-ը ծաղրական իմաստ ունի 
և նշանակում Է «հասարակու–
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թյան լուսավորիչներ՝ սյուներ», 
ֆրանսերենում և ռուսերենում՝ 
«որևէ բնագավառի ականավոր 
գործիչ»՝ *օթ«Փ6Ո հտ̂ ւ<ս և այլն։

Հետաքրքրական է այն իրո
ղությունը, որ բառը
ռուսերենում (նախահեղափո
խական թատրոնում) նշանակել 
է «բալետախմբի («օթ^ճտ/ւտյ) 
առաջատար դերասան, որ պա
րում է առաջին գծում և կատա
րում է զգալիորեն շատ պարեր»։

Հայերենում գործածվում է 
եվրոպական լեզուներում տա
րածված նշանակությամբ՝ «ար
վեստի, գիտության բնագավառի 
ականավոր գործիչ» իմաստով, 
հմմտ. շախմատի կորիֆեյ, մա
թեմատիկայի կորիֆեյ, գրա 
կանության կորիֆեյ և այլն։

Փաստորեն, կորիֆեյ-ը նախ
նական «առաջնորդ, պարագ
լուխ» իմաստներից անցել է 
«գիտության և արվեստի առաջ
նորդ՝ պարագլուխ» իմաստների, 
իսկ թատերական բնագավառին 
հատուկ «երգչախմբի ղեկավար» 
նախնական իմաստից՝ նաև 
«բալետախմբի ղեկավար» (ռու
սերենում) նշանակության։

Երևի բառերն էլ «հոտառու
թյուն» ունեն, եթե նրանք ի զո– 
րու են «երգչախմբի կամ թա
տերախմբի» պարագլուխ լինել, 
ուրեմն՝ կարող են նաև արվեստի 
և գիտության բնագավառում էլ 
«առաջնորդ» լինել։

2. ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՔԱՐՏՈՒ
ՂԱՐԻՑ ԱԻՆՉԵՎ ԵՐԿՐԻ 
ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ո՞վ է գրասենյակի պետը, և 
այդ ինչպես է պատահում, որ նա 
հասնում է երկրի վարչապետի 
աստիճանին։ Պարզվում է՝ դա 
ոչ թե անձ է, այլ բառ։ Բառն է իր 
իմաստային կողմով հարում թե 
մեկ, թե մյուս իմաստին։

Եվ այդ որ բառն է կամ որ լեզ
վին է հատուկ։

Գերմաներենում ւ<ՅՈշ|6Ր նա
խապես նշանակել է «թագա
վորական գրասենյակի պետ, 
կնքապահ», այս իմաստով այն 
գործածվել է Եվյտպայի ֆեոդա
լական մի շարք երկրներում։

Բառիմաստի ընդլայնման 
հետևանքով այն ձեռք է բերել 
իմաստային նոր ճյուղավորում
ներ. իմաստափոխությունն էլ 
պայմանավորված է տվյալ անձի 
ստանձնած պաշտոնական գոր
ծառույթներով։ Տվյալ դեպքում 
ճ3ոշ|6ւ՚–ը հանդես է գալիս հա
մապատասխան բառակապակ
ցություններում։

Այսպես, Ցարական Ռուսաս
տանում ՐՕՇ^ՅթՇւ 86հ X Ա ճ
ւօհւյ/ւտթ նշանակել «քաղա
քացիական բարձր կոչում», 
Գերմանիայում (1871-1945 թթ.) 
ճ61շհտ1օո շ |61՛՝ «կառավարու

թյան առաջնորդ՝ գլխավոր», 
Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հան
րապետությունում և Ավստրի– 
այում՝ «կառավարության ղե
կավար», Մեծ Բրիտանիայում՝ 
Շհտոշ611օք օք էհտ Խշհտգստք 
«ֆինանսների նախարար», Լօո1 
ՇհՅոշ611օւ՛՝ «լորդերի պալատի 
նախագահ» և այլն։

Գերմանիայի Դաշնային Հան
րապետությունում ւ<ՅՈ2|6Ր այժմ 
նշանակում Է «իշխանության 
գլուխն անցած անձ, վարչա
պետ», ինչպես նաև՝ «պետական 
գրասենյակի պետ» և «դեսպա
նական և հյուպատոսական գրա
սենյակների պետ՝ կառավարիչ»։

Գերմաներենում ունենք « յ ո – 
շ|@ւ՝ «գրասենյակ», ճտոշ|616ո՝ 
«պատրաստել գրասենյակում 
(փաստաթղթերը)», ճ3ոշ|6ւ– 
տտոտօհ՝ «գրասենյակի աշխա
տող», ւ<ՅՈ2|61ՏթՐՅօհ6՝ «գրա
սենյակային լեզու», Ճ3ոշ|6ւտէւ1՝ 
«գրասենյակային ոճ»,
«Յոշ|6րտշհտքէ՝ «կանցլերի պաշ
տոնը» և այլն։

Ռուսերենում գործածական
են՝ «Յայտյւոթււօւ (հնց.), «յալհտ– 
/ւոթււշււ»՝ «գրասենյակային 
աշխատող», ւօաւտյւոթսո՝ «հաս
տատության բաժանմունք, որ
տեղ ձևակերպում են պաշտոնա
կան գրությունները և իրազեկում 
դրանց մասին»։ Խոսակցական 
ոճում կա հտճտշհտտւ ւօհւյտ– 
տւոթւա (երկնային գրասենյակ) 
իմաստով, հմմտ.՝ 1<օւ7|3 «6
ՈՕ»<Ոե 1ՀՕ»4աՇյ|7 ~ ՇոթՕՇԱ 8
»666Շհ@ււ ւօհԱտււոթւա։ Հանդի
պում Է նաև ւօ»կ61ւք|թշւ<ւ1ււ օւօր
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բառակապակցությունը՝ (գրասե
նյակային ոճ) իմաստով։

Ինչպես տեսնում ենք, գրա
սենյակի պետը, զանազան գոր
ծառույթներ ստանձնելով, երկրի 
վբւս կարող է նախարարի և վար
չապետի հաստիքներ զբաղեց
նել, իսկ երկնքում գերբնական 
ուժերի զորություն ստանալ։

3. ԿԱՌԱՓՆԱՐԱՆ ԳՆԱՑՈՂ 
ՍՐԲԵՐԸ

Սովորաբար քրիստոնեական 
եկեղեցին է խարույկ բարձրաց
րել կամ կառափնարան ուղար
կել «հերետիկոսներին», բայց, 
որպես կյանքի և ճակատագրի 
հեգնանք, այս անգամ եկեղեցու 
որդիներին են կառափնարան ու
ղարկել ...

Ո՞ր եկեղեցու որդիների մա
սին է խոսքը, և ովքեր էին նրա 
որդիները։

Խոսքը վերաբերում է Փարի
զի Սուրբ Հակոբ եկեղեցուն, որի 
անունով էլ մկրտվեցին XVIII դ. 
վերջին ֆրանսիական հեղափո
խական դեմոկրատները՝ յակո
բինյանները։

1793 թ. մայիսի 31-րց հունի
սի 2-ի ժողովրդական ապստամ
բության հետևանքով Փարիզում 
հաստատվեց հեղափոխական– 
դեմոկրատական իշխանություն, 
որի գլուխ կանգնած էին յակո
բինյանները (Ժ.-Պ. Մարատ, Մ. 
Ռոբեսպիեր, ժ. Դանտոն, Լ. Սեն– 
ժյուստ)։

Հեղափոխական դեմոկրատ
ները և նրանց քաղաքական 
կուսակցությունն իրենց անունը 
(անվանումը) վերցրել են Փարի
զի Ս. Հակոբ մենաստանի անու
նից, որը նրանք 1789 թ. գրա
վել էին և դարձրել ռազմական 
խորհրդի շտաբ։

Ս. Հակոբ եկեղեցու «որդի
ները» այդ ժամանակաշրջանի 
բուրժուազիայի ծայրահեղորեն 
դաժան ներկայացուցիչներն էին, 
որոնք պայքարում էին միապե
տության և ինքնակալության դեմ։

Որպես ըմբոստ հեղափոխա
կանի խորհրդանիշ՝ յակոբինյան 
բառը ֆրանսերենից անցել է 
եվրոպական որոշ լեզուների և 
հայերենին, դրանով ստեղծվել են 
նաև այլ կազմություններ։ Հմմտ. 
գերմաներենում՝ յՅեօԵտքր ֊յա 
կոբինյան, փխբ. արմատական, 
յտ1(օԵտ6ւ1(1սԵ -  յակոբինյան 
ակումբ, յ31«»Ետ6տւսէ26 -  յա
կոբինյանների գլխարկ, յՅեօե– 
տտւէստ -  յակոբինականություն, 
փխբ. արմատականություն, խ –  

եօԵտւտշհ -  յակոբինական և 
այլն։ Անգլերենում՝ յտ1<օԵտ –յա
կոբինյան, յՅՇօԵտւօ(31) -  յա–
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կոբինակւսն, ռուս. ո*օ6ււհ6Լ4 -  
1 . յակոբինյան, 2. հեղափոխա
կանորեն տրամադրված անձ. 
ազատամիտ, ոսօճւաշճսս –յա– 
կոբինական և այլն։

Վերջապես քւնչ եղան յա
կոբինյանները։ 1794 թ. 
հուլիսի 27-28-ին Յակոբինյան 
դիկտատուրան անկում ապրեց. 
Մ. Ռոբեսպիերի գլխավորած հե
ղափոխական իշխանության դեմ 
դավադրություն կազմակերպ
վեց՝ Թերմիդորյան հեղաշրջման 
հետևանքով։

Ֆր.էհ6Րտւժ0Ր(< հուն.էհ6Րտ6– 
տ ա ք ,  շ ո գ  և  Ճօրօո - ն վ ե ր ) ,  ֆ ր ա ն 
ս ի ա կ ա ն  հ ե ղ ա փ ո խ ա կ ա ն  օ ր ա 
ց ո ւ յց ո վ  տ ա ս ն մ ե կ ե ր ո ր դ  ա մ ի ս ն  Է՝ 
հո ւլիսի  19-20-ից մ ի ն չև  օ գ ո ս տ ո 
սի  17-18-ը։ Եվ ա յդ  « շ ո գ  օ ր ե ր ի ն  
յա կ ո բ ի ն յա ն ն ե ր ը  փ ո խ հ ա տ ո ւ 
ցում»  ս տ ա ց ա ն ՝  մ ա հ ա պ ա տ ի ժ ։

Ս. Հակոբի եկեղեցում 
մկրտված հեղափոխականնե
րի առաջնորդներն ուղարկ
վեցին կառափնարան, որտեղ 
նրանց սպասում Էր ֆրանսիա
ցի տխրահռչակ բժշկի ձեռքով 
ստեղծված մահապատժի մեքե
նան՝ գիլիոտինը։

Յակոբինյաններն ավարտե
ցին իրենց երկրային կյանքը, իսկ

նրանց անունը, մի շարք լեզունե
րում տարածվելով, ձեռք բերեց 
«ազատամիտ», «ծայրահեղ», 
«համարձակ» նշանակություն
ներ։

Յակոբինյանները բռնեցին 
կառափնարան տանող այն 
ճանապարհը, որով անցել Էին 
իրենց զոհերը։

4. ՄԱՀԱԲԵՐ ԲԺԻՇԿԸ
Այդ ինչպես կարող Է բժիշ

կը «մահաբեր» լինել, ասել Է թե՝ 
բառացիորեն սպանել մարդուն։ 
Խոսքը, անշուշտ, ոչ թե բժշկի, այլ 
նրա հորինած դժոխային սարքի 
մասին Է, որ դատապարտյալին 
խոստանում Է արագ մահ։

Ֆրանսիացի մի բժիշկ, հու
մանիստական զգացումներից 
մղված, առաջարկել Է դատա
պարտյալին կամ պետական 
հանցագործին տանջամահ անե
լու փոխարեն սպանել արագ մա
հով։

Այդ բժիշկը ֆրանսիացի ժ. 
Գիլիոտինն Էր (Օսւ11օէւո), որն 
ստեղծեց և ֆրանսիական մեծ հե
ղափոխության շրջանում՝ 1792 թ., 
ներդրեց մարդու գլխատման 
մի սարք, որ վայրկենապես 
դատապարտյալին զրկում Է 
կյանքից։

Լեզվի մեջ կա բառիմաստա– 
փոխության մի տեսակ, որ կոչ
վում Է իմաստի ընդլայնում, դրա 
մի դրսևորումն Էլ այն Է, երբ հա
տուկ անունը վերածվում Է հասա
րակ անվան, ավելի մասնավոր 
դրսևորումը, երբ գյուտարարի 
անունն անցնում Է նրա գյուտին 
կամ ստեղծած առարկային, ինչ
պես՝ մաուզեր, մակինտոշ, կու
լոն, հերց, ջոուլ, նյուտոն, դիզել 
և այլն։

Այդպես Է առաջացել նաև 
գիլիոտին հասարակ գոյականը՝ 
կրելով իր գյուտարարի անունը։

Թեև այդ մահվան մեքենան, 
ամենայն հավանականությամբ, 
Ֆրանսիայից բացի, այլ երկր–

ներում չի գործադրվել, այնուա
մենայնիվ, ֆրանսերեն ցսւ11օէւո6 
բառը և նրանով կազմված որոշ 
նորակազմություններ թափան
ցել են եվրոպական մի շարք լե
զուներ։

Հմմտ. գերմ. Օտ11օէտ6 -  1. 
գիլիոտին, 2. տեխն. լայնակի 
կտրող մեքենա։ Անգլ. ցտհօէտտ
-  1. գիլիոտին, 2. տեխն. կտրող 
մեքենա, 3. վիրաբուժական գոր
ծիք՝ նշիկները հեռացնելու հա
մար, ռուս. այւեօասՅ, հայ. գիլի– 
ոտին և այլն։

Փոխառյալ այդ բառով որոշ 
լեզուներում հանդիպում են նորա
կազմություններ, ինչպես՝ գերմ. 
ցտ11օէտւ6Ր6ո, անգլ. (էօ) ցտ1– 
1օէւոտ, ռուս. աոեօաւաթօտՅւե, 
հայ. գիլիուոինել (գլխատել), 
գերմ. Օսւ11օէւո6աոց, ռուս. 
աոհօաւաթօտՅււււ6՝ գիլիոտինով 
գլուխը կտրել, գլխատում, կա
ռափնատում։

Անգլերենում խորհրդարա
նական խոսակցական լեզվում
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ցտ11օէւո6 նշանակում Է նաև «բանավեճերի գլխա
տում» (ժամանակի արձանագրումը քվեարկու
թյան համար)։

Ավելացնենք նաև, որ որքան Էլ տարօրինակ 
թվա, գերմաներենում 6սւ11օէւոտ բառին զուգահեռ 
կա ևս մեկ տարբերակ՝ Բյ11Ե6|| նույն նշանակու
թյամբ։

Գիլիոտինի մահաբեր գյուտը միանշանակ չըն
դունվեց նրա հարազատների կողմից, նրա ժամա
նակ անգամ զյաւյցներ Էին պտտվում, որ բժշկի 
մերձավոր հարազատները հրաժարվել են իրենց 
ազգանունից՝ իրենց ակամա մեղսակից համարե
լով մահաբեր մեքենայի ստեղծման գործում։

Մի՞թե կարելի Է «մահ մատուցելով» անմահա
նալ։

5. ԱՂՈԹՔԻՑ «ԾՆՎԱԾ» ՆՈՏԱՆԵՐԸ
Երաժշտական նոտաները կազմում են գրա

ֆիկական նշանների յուրահատուկ համակարգ, 
որով գրի են առնում երաժշտությունը։ Դեռևս Հին 
Հունաստանում գոյություն ուներ հնչյունները գրա
ռելու տառային համակարգ, որ արձանագրում 
Էր հնչյունների միայն բարձրությունը, սակայն ոչ 
տևողությունը։ Երաժշտության պատմության մեջ 
հնչյունների գրառման տառային համակարգը 
պահպանվել Է մինչև X դարը, երբ դրանք փոխա
րինվեցին լատիներենով։

Ր յ  . յ է  է՝ ■ ՜–

/ *
--  Հ* ա յ  փ ա * է ա *• »
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Հ–ք16 Տ  –ա 1^||*էւք (է քւ1ւս«

֊ւ;–.. ^ .1

Երաժշտության պատմության մեջ հեղաշրջում 
Է կատարել XI դ. իտալացի բենեդիկտյան վա
նական Գվիդո դ՚Արեցցոն։ Նա հնչյունների բարձ
րությունն ավելի ստույգ նշելու համար ստեղծեց 
հորիզոնական գծերի համակարգը, դա չորս նո
տային գծերի համակարգ Էր, որ դարձավ ժամա
նակակից հնգագծի նախատիպը։ Գծերի սկզբում 
նա տեղադրեց լատինական տ առա կապակցու
թյուններ, որոնք նշում Էին գծերի վրա գրառված 
հնչյունների բարձրությունը։

ՒԳւչ տառակապակցություններ օգտագործեց 
դ՚Արեցցոն, որոնք դարձան երաժշտական նոտա
ների անվանումներ. Դո, Ռե, Մի, Ֆա, Սոլ, Լա, Սի։ 
Պարզվում Է, որ բենետիկյան վանականն օգտվել 
Է Սուրբ Հովհաննես Մկրտչին ձոնված օրհներգ– 
աղոթքից, որով երգիչները խնդրում Էին նրան՝ 
պահպանել իրենց ձայնը, որպես աստվածային 
շնորհ։ Ահա այդ օրհներգ-աղոթքի տեքստը.

Սէ զԱՏՑՈէ 13X15 
Բ 6 Հ Օ Ո Յ Ր 6  ք լ ե ո տ  

ա՜6 ցտտէօռւտ 
Բտտս1ւ էսօռւտ, 
Տօ/1/6 թօ11սէւ 
ԼյԵա ՐՏՅէստ, 
Տ Յ Ո Ժ Ց  յՕ Յ Ո Ո Ց Տ .

Որպեսզի կարողանան երգել 
Ազատ ձայներով՝
Քո գործերի հրաշալիքները 
Քո ծառաները,
Մեղքերից մաքրիր
Մեր ապականված շուրթերը,
Ով Սուրբ Հովհաննես։

Գվիդո դ՚Արեցցոն յուրաքանչյուր տողի առա
ջին բառի շեշտված առաջին վանկը առանձնաց
րեց՝ ստեղծելով համապատասխան նոտաների 
անվանումները, ինչպես՝ ՈՒՏ, ՌԵ (ռե-ցիտատե), 
ՄԻ (մի-րա), ՖԱ (ֆա-մուլի), ՍՐԼ (սոլ-վե), ԼԱ (լա–
ԲԻԻ)։

Հետագայում «Սանկտե հոաննես» բաղադրյալ 
անվան սկզյշնատառերից կազմվեց յոթերորդ նո
տան՝ ՍԻ-ն։ Վերջինս երկար ժամանակ համար
վում Էր «ոչ ուղղափառ» և հանվել Էր եկեղեցական 
երգեցողությունից։ XVII դարում, սակայն, երբ ան
ցան վեց ձայնից օկտավայի համակարգի, նոտա
յին այբուբենում ՍԻ-ն գրավեց իր պատշաճ տեղը։

Փաստորեն, մինչև XVII դարը նոտաները 
հնչում Էին հետևյալ հաջորդականությամբ՝ ուտ, 
ռե, մի, ֆա, սոլ, լա, սի։ Այդ ժամանակից Էլ ուտ 
նոտային փոխարինելու եկավ դո-ն։ Մասնագետ
ները կարծում են՝ այդ նոտան առաջարկել Է Ֆլո– 
րենցիայի երաժիշտ Ջ. Դոնին։ Ելնելով ուտ վանկի 
խուլ հնչումից՝ նա այդ նոտան փոխարինել Է իր 
ազգանվան առաջին վանկով՝ Դո։

Իրոք, երաժշտական նոտաների անվանումնե
րը ծագել են աղոթքից։ Դա չափազանց բնական Է. 
չէ՞ որ երաժշտությունն ինքնին աղոթք է՝ ուղղված 
առ Աստված։
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6. ՈՐՏԵՂԻՑ է ԳԱԼԻՍ 
ԱԼԳՈՐԻԹՄ-Ը

Ալգորիթմը մաթեմատիկայի 
հիմնական հասկացություններից 
մեկն է, որ չի սահմանվում ավելի 
պարզ հասկացությունների միջո
ցով, այլ անմիջապես վերացարկ
վում է փորձից։ Այդպիսի ալգո– 
րիթմեր են, օրինակ, գումարման, 
հանման, բազմապատկման և 
բաժանման թվաբանական կա
նոնները, Էվկլիդեսի ալգորիթ
մը և այլն։ Ալգորիթմը, այլ կերպ 
ասած, տվյալ խնդրի լուծման 
մաթեմատիկական գործողու
թյունների ամբողջությունն է։

Ալգորիթմը մաթեմատիկա
յից դուրս տարածվում է նաև այլ 
գիտությունների բնագավառ՝ 
նշանակելով արդեն տվյալ հիմ
նահարցի լուծման քայլերի հա
ջորդականությունն ու գործողու
թյունների ամբողջականությունը։

Որտեղից է ծագել ալգորիթ
մը, և ինչ է նշանակում։

Եզրույթի ծագումը որոշելը 
նեղ մասնագիտական բնույթի 
հարց է և առնչվում է ստուգաբա
նությանը։

Պարզվում է՝ ալգորիթմ-ը ծա
գում է հատկանունից՝ մաթեմա
տիկոսի անունից։

Իսկ ով է եղել այդ անվանի մա
թեմատիկոսը, որի անունը մա

թեմատիկայի պատմության մեջ 
մնացել է եգրութային արժեքով։

Խոսքը IX դարի խորեզմցի 
(Խորեզմ՝ հնագույն պետություն 
Կենտրոնական Ասիայում) մաթե
մատիկոս Ալ-Խորեզմի մասին է։ 
Նրա արաբական անունը լատի
նական գրադարձությամբ գրվում 
և հնչում է ̂ 1ցօոէհտւ -  Ալգորիթմի։ 
Ամենայն հավանականությամբ, 
խնդրի լուծման գործողություն
ների ամբողջության գաղափարը 
տվել Ալ-Խորեզմին, և ըստ այդմ 
Էլ Ալ-Խորեզմի անունը ձեռք Է բե
րել եգրութային նշանակություն՝ 
ապրելով բառիմաստի ընդլայն
ման գործընթաց՝ ալգորիթմի > 
ալգորիթմ։ Մաթեմատիկոսի հա
տուկ անունն անցել Է նրա մա
թեմատիկական հայտնագոր
ծությանը՝ նշանակելով արդեն 
գիտական տվյալ բնագավառի 
հասկացության բովանդակու
թյունը։

Որպես գիտական հասկացու
թյուն՝ ալգորիթմը տարածվել 
Է մի շարք լեզուներում՝ պահ
պանելով իր եգրութային արժե
քը. հմմտ. գերմ. ձ1ցօհէհտստ, 
անգլ. տ1ցօհէհտ, ռուս. Յ/ււ՜օթա՚ս, 
ֆրանս. 31ցօհէհւո6, հայ. ալգո
րիթմ և այլն։ Գոյություն ունի 
նաև ալգորիթմների տեսություն 
// Յյււ՜օթասօտ ւտօթստւ բառակա
պակցությունը։

Ալգորիթմն ընկածԷնւսևձ1ցօ1 
արհեստական լեզվի անվանման 
մեջ (31ցօհէհտճ 1տոցսՅց6). դա 
համակարգչային ծրագրավոր
ման լեզուներից Է, որ զրաղվում 
Է հաշվողական ալգորիթմների 
նկարագրությամբ և օգտագործ
վում Է գիտական հաշվարկումնե
րի ընթացքում։

Փաստորեն, գիտական յու– 
րաքանչյուր հիմնախնդրի առնչ
վելիս պետք Է նկատի ունենանք 
ալգորիթմի սահմանած քայլերի 
հաջորդականությունը, միաժա
մանակ զգույշ լինենք, որպեսզի 
չշեղվենք Ալ-Խորեզմիի մշակած 
ալգորիթմի տեսությունից։

7. ԻՆՉՈՐՎ Է ԶԲԱՂՎԱԾ 
ԱՍԻՍՏԵՆՏԸ

Լեզուների պատմության ըն
թացքում բառերի թեք (հոլովման 
կամ խոնարհման) ձևերը կա
րող են անկախանալ իբրև ինք
նուրույն միավորներ՝ բառեր, և 
հանդես գալ նոր բառիմաստով 
ու անկախ գործածությամբ։ Այդ 
դեպքում տեղի Է ունենում բա
ռաձևի բառական ու քերակա
նական նախնական իմաստների 
մթագնում (կամ քարացում)։

Ւմաստաարժեքային այդ 
կարգի փոփոխությունների ուղի
ով Է անցել բոլորիս քաջածանոթ 
ասիստենտ-ը։

Այն ծագում Է լատիներեն ՅՏ– 
տւտէօՐ6 (1. ներկա գտնվել, 2. 
շարք կանգնել, 3. օգնել) բայի 
թեք ձևից՝ Յտտւտէտոտ (< Յտտւտէտո– 
էւտ), որ արդեն նշանակել Է «ներ
կա գտնվող», «օգնող»։

Նախնական իմաստի համար 
հմմտ. ֆրանս. Յտտւտէտր, գերմ. 
Յտտւտէ16ր6ո, անգլ. տտտւտէ, ռուս. 
ՅՇշւէշաթօտՅւե և այլն։
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ձտտւտէտոտ բառը լատիներե
նից անցել Է մի շարք լեզուների, 
ինչպես՝ գերմ. ձտտւտէտոէ, անգլ. 
Յտտւտէտոէ, ֆրանս. Յտտւտէտոէտ, 
ռուս. ՅՇՇհՇ76ււ7, հայ. ասիստենտ 
և այլն։

Ասիստենտ բառի հիմնական 
նշանակություններն են 1. մաս
նագետի օգնական, (բուհական 
միջավայրում՝ գործնականում 
օգնող անձ, քննող դասախոսի 
օգնական), 2. բժշկի օգնական, 
որ հետևում Է բուժվողի հիվան
դության ընթացքին, օգնում Է վի
րահատող վիրաբույժին, 3. առա
ջին գիտական կոչումը բուհում, 
4. պետական դրոշի պատվո 
պահակախմբի անդամ։

Հետաքրքրական Է այն իրո
ղությունը, որ ասիստենտը տար
բեր լեզուներում իմաստային

տարբերություններ Է ցուցաբե
րում, օրինակ, գերմաներենում, 
բացի բուն իմաստից, նաև՝ 1. 
փոքր պաշտոնյա, 2. ժամանա
կավոր ծառայող, իսկ անգլերե
նում՝ վաճառող և այլն։

Լեզուներում այդ բառով 
կան նորակազմություններ, որ
տեղ ասիստենտ-ը հիմնակա
նում պահպանում Է «օգնող, 
օժանդակող» նշանակությունը։ 
Հմմտ. գերմ. ձտտւտէտոշ -  օգ
նություն, համագործակցություն,
ձՏՏ1Տէ6Ո231"2է -  1. բ ժ ի շ կ  -

ա ս ի ս տ ե ն տ ,  2 . բ ժ շ կ ա կ ա ն  ծ ա 
ռ ա յ ո ւ թ յ ա ն  լ ե յ տ ե ն ա ն տ ,  և այլն։ 
Անգլ. 3տտւտէո306 -  օգնություն, 
համագործակցություն, բ6ՐՏՕՈ31 
Յ տ տ ւտ էտ ոէ -  ա ն ձ ն ա կ ա ն  օ գ ն ա 
կ ա ն ,  է Յ Յ օ հ տ ց  Յ տ տ ւտ էտ ոէ -  ո ւ 

ս ո ւ ց չ ի ն  օ գ ն ո ղ ,  տհօթ Յ տտ ւտ էտոէ

-  վ ա ճ ա ռ ո ղ ի  օ գ ն ա կ ա ն  և այլն։ 
Ռուս. Յշօէշւտհւօօա, հայ. ասիս
տենտական, ասիստենտություն 
և այլն։

Ի վերջո, ինչով Է զբաղվում 
ասիստենտը։

Եթե նկատի ունենանք ա ս ի ս 
տ ե ն տ ի  նախնական նշանակու
թյունը, ապա նա ընդհանրապես 
«օգնող, օժանդակող» Է, եթե 
հաշվի առնենք նրա իմաստային 
զարգացումներն ու անցումները, 
ապա պրոֆեսորի օգնական Է, 
քննողի ընթերակա, բժշկի օգնա
կան, նույնիսկ՝ դասախոս, վա
ճառողի օգնական, դրոշի պատ
վո պահակ և այլն։

Իրոք, բազմաշնորհ մասնա
գետ Է ա ս ի ս տ ե ն տ ը ։

Ի ԴԵՊ

ԱՌԱՆՑ ՈՒՂԵՂԻ ՄԻԱԿ ՄԱՐԴՆ ԱՊՐՈՒՄ Է
Ուղեղը, թերևս, մարդու ամե

նակարևոր օրգանն Է։ Այն ղեկա
վարում Է մեր մարմինը, պատաս
խանատու Է մեր գիտակցության 
և հույզերի համար։ Ուղեղը, ըստ 
Էության, բուն մարդն Է։ Այսպես 
Էին կարծում աշխարհի բոլոր 
գիտնականները, քանի դեռ այդ 
կանոնում չհայտնվեց բացա
ռություն, որն ստիպեց գիտնա
կաններին վերանայել այդ կան
խադրույթը։

Կառլոս Ռոդրիգես անունով 
կենսուրախ ամերիկացին, ըստ 
Էության, ապրում Է առանց ուղե
ղի։ Ահավոր ավտովթարից հետո 
նրա գանգատուփը գրեթե դա
տարկ Է։ Բայց նա ոչնչովչի տար
բերվում մյուս մարդկանցից, երբ 
գլխարկ Է կրում։

Գրականության մեջ նկա
րագրված Է նաև մի դեպք, որ
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Ի ԴԵՊ
ՎԱԶՆԵՐՆ ԱՌԱՋ 

ԵՆ ԱՆՑՆՈՒՄ1
Աշխարհի ամենաարագընթաց ավազները 

հանդիպում են Չադի Հանրապետությունում։ 
Արբանյակներից ստացված լուսանկարների 
օգնությամբ բրիտանացի հետազոտողները 
պարզել են, որ Աֆրիկա– 
յի այդ շրջանի համար 
բնորոշ հյուսիսարևելյան 
ուժեղ քամիների շնորհիվ 
ավազաթմբերը կարող են 
շարժվել տարում 200 մ 
արագությամբ։ Որքան 
հայտնի է, սա թափա
ռող ավազների շարժման 
արագության համաշ
խարհային ռեկորդ է։

ԱՌԱՋԻՆ 
ԵՎՐՈՊԱՑԻՆ

Իսպանիայի հյուսիսում՝ Փղի քարայրում 
կատարված պեղումների ժամանակ հնէ– 
ամարդաբանների հայտնագործությունը 
կես միլիոն տարով ավելացնում է Եվրոպա
յի առաջին բնակիչների տարիքը։ Այստեղ 
հայտնաբերվել է մարդու ներքին ծնոտի մի 
մաս։ Գտածոյի տարիքը մոտավորապես 1,2 
միլիոն տարի է։ Հայտնաբերվել են նաև քա 
րից պատրաստված պարզունակ գործիքներ 
և բիզոնի մշակված ոսկորներ։ Հավանաբար 
Փղի քարայրը թաքցնում է նաև այլ անակն
կալներ. հնագետները դեռ նոր են սկսել ու
սումնասիրել նստվածքների ավելի քան 3 
մետր հաստությամբ շերտը։

հՅ^ւՕ Ա աԱՅհե, 2009, |Տ| 9

ԵՎ ԶԱՐՄԱՑՆՈՒՄ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻՆ*
պատահել է XVI դարում, երբ դիւս– 
հերձել էին մի տղայի, որը 3 տա
րի անց մահացել էր գանգի ծանր 
վնասվածքից։ Հերձման ժամանակ 
պարզվել էր, որ նա ուղեղչունի։ Ւնչ– 
պէւս է նա ապրել այդ 3 տարվա ըն
թացքում։ Մի շարք գիտնականների 
կարծիքով՝ գոյություն ունի այսպես 
կոչված «որովայնային ուղեղ»։ Եվ, 
իրոք, ստամոքսում և աղիներում 
առկա են շուրջ 100 միլիոն նյարդաբ
ջիջներ՝ շատ ավելի, քան օրինակ, 
ողնուղեղում։ Ինչ վերաբերում է Ռոդ– 
րիգեսին, ապա գլխուղեղի ավելի 
քան 60%-ը հեռացնելուց հետո նրա 
անհատականությունը բոլորովին չի 
փոխվել, չեն կորսվել հիշողությու
նը և մտավոր կարողությունները։ 
Այդ դեպքում ինչով է նա մտածում։ 
Գիտնականները դեռ պետք է 
պատասխանեն այդ հարցին։
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ԿԱՐԵՆ ԹՈԽԱԹ0ԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի 

գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրություննե
րի ոլորտը՝ ժայռապատկերների 

հայտնաբերում, քարտեզագրում և 
դասակարգում, 

հնագույն աստղագիտության և 
օրացույցի պատմություն

յ

Տարածության ու ժամա
նակի անհունում կողմնորոշման 
անհրաժեշտությունը ծագել է 
անհիշելի անցյալում։ Մարդու 
դիտողական և վերլուծական ու
նակությունների զարգացմանը 
զուգընթաց, դեռևս քարեդարյան 
շրջանում առաջանում են ժամա
նակի ընկալման ու չափման մի 
շարք պարզունակ ձևեր, որոնք 
հիմնված էին մարդու կենսագոր
ծունեության ու կենցաղի, երկրա
յին ու երկնային երևույթների ժա
մանակային բնութագրերի վրա։ 
Մարդածին, երկրածին ու տիե– 
զերածին բնույթի այս հաշվեհիմ– 
քերը, լինելով պարբերական և 
դիպվածային, միշտ էլ առկա են 
մարդկության պատմության ըն
թացքում։

ժամանակաչափման խնդրում 
հետզհետե գերիշխող են դառ
նում բնության պարբերական 
երևույթների, հատկապես երկ
նային լուսատուների կրկնվող 
շարժումների դիտարկման վրա 
հիմնված պատկերացումները։ 
Մաթեմատիկական պարզագույն 
գիտելիքների կիրառման շնոր–

հիվ հնարավոր է դառնում աստ
ղագիտական հիմքով առաջին 
կայուն, անկախ ու ոչ պայմանա
կան օրացույցների ստեղծումը։

Հնագիտական, մշակութա– 
բանական և բնագիտական հե
տազոտությունները վկայում են, 
որ պարզագույն աստղագիտա– 
կան-տոմարագիտական գիտե
լիքները սաղմնավորվել են 20-30 
հազարամյակ առաջ։ Հնագույն 
ժամանակներից աստղային 
երկնքի դիտումներով կարգա
վորվում էր տնտեսական և ծի
սական կյանքը։ Զարգանում էին 
տիեզերագիտական պատկե
րացումները։ Կենսապահովման, 
գործնական ու հոգևոր կարիք
ներից ելնելով՝ հնադարի հո
վիվն ու երկրագործը դառնում 
էին աստղային երկնքի, եղանա
կի փոփոխությունների, գետերի 
հորդացման և այլբներևույթների 
առաջին պարզունակ ուսումնա
սիրողները։

\/11–\/1 հազարամյակներում 
արդեն կար այն գիտակցումը, որ 
երկրային երևույթների մեծ մա
սը Արևի ու Լուսնի, գուցե նաև

երկնային մարմինների՝ մոլո
րակների ու աստղերի, շարժման 
հետևանք է։ \/–1\/ հազարամյակ
ներում կիրառությունից դուրս են 
մղվում երկրածին և մարդածին 
գործոններով (երկրաշարժ, հրա
բուխ, երաշտ, հեղեղում, ցանք) 
պայմանավորված բազմաթիվ 
հաշվեհիմքեր։ 11-1 հազարամ
յակներում արդեն, երբ պարզ
վեց, որ երկնային մարմինների 
շարժումներն «իրական» չեն, այլ 
թվացյալ (սոսկ արտացոլումն են 
Երկրագնդի առանցքաշուրջ և 
արեգակնաշուրջ պտույտների), 
մի շարք ժամանակաչափ համա
կարգեր դադարում են գործելուց։ 
Վերջապես արդեն հռոմեական 
շրջանում՝ մ.թ.ա. 46 թ., Հուլիոս 
Կեսարի պատվերով ձևավորվեց 
ալեքսանդրիացի աստղագետ 
Սոզիգենեսի կազմած միասնա
կան արեգակնային օրացույցը՝ 
Հուլյան տոմարը։ հր հարմարու
թյան, ճշգրտության, և հատկա–
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ե ր կ նա դ իտ ա ր ւս ն ն ե ր ՝ Պ որտաբլուրում, Զ որա ցքա րում , մե ծա մո րո ւմ

պես քրիստոնեության լայն տա
րածման շնորհիվ միջնադարում 
այն համընդունելի դարձավ, իսկ 
1582 թ. աշխարհում գործել է 
դրա բարեփոխված տարբերա
կը՝ Գրիգորյւսն տոմարը։ Այդու
հանդերձ որոշ երկրներ ու ժողո
վուրդներ (հեռավոր արևելյան, 
սեմական) պահպանել են իրենց 
ավանդական օրացույցները, թե
պետ նրանք ևս հաշվի են առնում 
և մասամբ կիրառում համաշ
խարհայինը։

Աշխարհայացքային վերո– 
նշյալ պատկերացումների զար
գացմանը համապատասխան՝ 
տարբեր երկրներում ու ժամա
նակներում ձևավորվել են հա
րյուրավոր տարատեսակ օրա
ցույցներ, որոնց միավորում է 
«օրացույց» բւսռեզրի սահմանու
մը. երկարատև ժամանակամի

ջոցների հաշվարկի համակարգ, 
որում կա օրերի և ավեփ խո
շոր միավորների հաշվարկման 
որոշակի կարգ և հաշվանքի 
սկզբնակետ։

Հայաստանը մարդկության 
վաղնջական բնակեցման օջախ
ներից է, որտեղ հնուց մարդիկ 
աշխուժորեն հետաքրքրվել են 
աստղային երկնքով, որի վկան 
են պատմամշակութային եզակի 
կոթողները, հատկապես՝ երկնա– 
դիտարաններն ու ժայռապատ
կերները։

ժայռապատկերները սփռված 
են ողջ Հայկական լեռնաշխար
հում և մերձակա տարածքնե
րում՝ Սև ծովից մինչև Հայկական 
Տավրոս, Կասպից ծովից՝ Կիլի– 
կիա։ Լեռնալանջերի 2400-3300 
մ բարձրության ալպիական գո- 
տու քարացրոններում սփռված 
փորագիր պատկերներն անգին 
տեղեկություններ են պարունա
կում նախագրային ժամանակ
ներում ապրած մեր ժողովրդի 
կյանքի ու կենցաղի, արվեստի ու 
գիտելիքների, դիցամտածողու– 
թյան ու սովորույթների մասին։

Հազարամյակների խորքից 
եկող քարեղեն ժառանգության 
մեջ փայլում է տիեզերագիտա
կան շերտը՝ մարդու պատկերա
ցումներն աշխարհակառույցի, 
երկնոլորտի ու երկնային երև
ույթների, տարեղանակի, օրերի

ու տարվա մասին։ Հայոց բնա– 
տարածքում ժայռաքարերին 
փորագրվում էին Արևի ու Լուսնի, 
մոլորակների ու աստղերի, աստ
ղախմբերի ու համաստեղութ
յունների, ինչպես նաև բնության 
երևույթների՝ կայծակի, գիսավո
րի, ասուպի պատկերներ։ Առաս– 
պելաբանորեն մեկնելով շրջակա 
աշխարհը՝ մեր նախնիները ոգե
ղենացնում ու մարդեղացնում էին 
երկնային լուսատուները, մար
միններն ու երևույթները, ձևա
վորում դրանց ոգիների ու աստ– 
վածների պաշտամունք։

Մթամած երկնքի աստղածո
վերում կողմնորոշման համար 
մարդը պայծառ աստղերով մտո
վի ձևավորել է կայուն ու հիշելի 
պատկերներ՝ համաստեղություն
ներ։ Երկնոլորտն աստղային 
տների բաժանելու ավանդույթը 
տարածված է եղել Հայկական 
լեռնաշխարհի բնիկների՝ հայե
րի միջավայրում, որոնք երկնքի՝ 
հյուսիսային կիսագնդից երևա
ցող մասում առանձնացրել ու 
անվանակոչել են 12 Կենդանա– 
կերպերը (Զոդիակոս)։

1910 թ. աստղագետ-պատ֊ 
մաբան Վիլյամ Օլքոթը, ընդհան
րացնելով հնագետ եղվարդ Մա– 
ունդերի և սիրող-աստղագետ 
Կարլ Սվարցի ենթադրություն
ները և աստղագետներ Կամիլ 
Ֆլամարիոնի և Արթուր Բերրիի
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Տ ի եզեր ա գի տ ա կա ն  բ ո վա նդա կո ւթ յա մ բ  ժա յռ ա պ ա տ կ ե ր ն ե ր  Գ եղա մա  լեռն երից

աշխատանքները, համոզմունք 
է հայտնել, որ Կենդանակերպի 
համաստեղությունները ձևավո
րել ու անվանակոչել են 36°–42° 
լայնությունների միջև՝ Եվւրա– 
տի հովտում և Արարատ լեռան 
շրջակայքում մ.թ.ա. 30-28-րդ դդ. 
բնակվողները1։ Հետազոտողնե– 
րը նման եզյւահանգմւսն են 
եկել զուտ տեսականորեն՝ քննե–

1 Օւօօէէ, ա | |3 տ  1^16Ո ՏէՅՐ Լ0Ր6 Օք /\|| 
ձցտտ, |Տ|6\̂  ՝Հ01՜1<, 1911, թ. 7-8.

լով աստղագիտական-աշխար֊ 
հագիտական, կենդանաբա– 
նական-ա շխարհագիտական 
(համաստեղության կենդանու 
կենսատարածքի) և ընդհանուր 
հնագիտության տվյալները (հա
յոց մշակույթին, պատմությանը, 
բանահյուսությանն ու տիեզե
րածնական դիցաբանությանը 
նրանք տեղյակ չեն Էլ եղել)։

Նրանց եզյւակացությունները 
փաստական ապացույց գտան

տասնամյակներ անց, երբ ան
ցած 50 տարում հայտնաբերվե
ցին և բացահայտվեցին՝

ա) հնագույն երկնադիտա– 
րաններ, որ թվագրվում են մ.թ.ա. 
1\/–1 II հազարամյակներ՝ Սևսար 
(1965), Մեծամոր2 (1967), Զորաց

2 Բյ1՚տյ1Ո13ո Ը.Տ., աւ՜էժսՅՈ հ ո ֊ 
016Ոէ ^տ ՏՈ ւՅՈ  ՕեՏ6Ո/Յէ017–– Տ1<7 ՅՈ<յ 
1տ1տտ00բտ, Ւյէ^տտԵտՈ 1967, 37, բ. 297, 
Խ ս ւն զա դ յա ն  Է.Վ., Մ կրտչյան Կ.Հ., 
Պ ա րսա մ յա ն  Է.Ս., Մ եծամոր, Եր., 1973, Էջ 
142-149։

Առյուծ, Ցուլ և այլ
հա մա ստ եղո ւթ յո ւններ
(Պ որտաբլուր)

Հա յկ  և Ցուլ
հա մա ստ եղո ւթ յո ւնները
Ա ստ ղա բերդի
ժա յռա պ ա տ կ երն ե ր ո ւմ ՝ ը ս տ  
Յ ան Հեվեփ ո ւսի  ա տ լա սի  
(1690 թ.)
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քարեր3 (1985), Աստղաբերդ4 
(1989), Պորտարլուր5 (1995), 
Ագարակ (2000, Արագածոտն), 

բ) հսկայակերտ քարաշար– 
քեր՝ Կողես (1990, Լոռի), Ադւս– 
մանց քարեր6 (2009), Նեմրութ7 
(2010) և Շարվան քարեր8 (2003),

ՏՈՄԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վ անի թ ա գա վ ո ր ո ւթ յա ն  ա ր քա ն ե ր ի  վա հա ն -օրա ցո ւյց նե ր

Ք արե կի սա շրջա ններ  Կ ողես գյուղի  մոտ ։ 
Լ ե զ ք ի  « Ա դա մա նց քա ր եր»  քա ր ա խ մ բ ի  մի  
հա տ վա ծ ը

գ) քրմերի բրոնզե գոտի– 
օրսւցույցներ, րիայնական արքա
ների վահան-օրացույցներ9։

3 ՈՏթՕՅԱՈհ Յ.Շ., 0  803Ա0)«Ւ10|Ա ՅՇ1բՕ–
հ0Աէա6Շ|<0|\/| Ւ133Ւ1346Ւ1ա1 1^6ՐՅՈաւ146Շ–

|<0Ո6վ /\հՐ6ՈՅ|<073.– Շ006ԼԼ|6ա/18 նւօ–
թՅ ւօհշա ս  օճշտբտՅ ւօբա , 1985, յ. 57, շ. 
101-103, Ո.Ա., ^ՕԱ1Շ10թԱ146Շ10Ո
|ՕԱ6հՒ|ՅՈ 06Շ6թ6310թԱՈ |<ՅթՅ)(^Ւ1Ո>1<–1<3–
թ6հսա, 0̂1Մ13Հ1ե1, 1998, 1\|Տ4, Շ. 307-328.

4 Գ եղա մա  լեռների Ա ստ ղա բեր դ  լեռա ն 
ժ ա յռ ա պ ա տ կ ե ր ն ե ր ի  մեծ  մա սն  ունեն 
ա ս տ ղ ա գ ի տ ա կ ա ն  ու պ ա շտ ա մո ւն քա յի ն  
ի մա ստ , շա տ  են Արևի, Ե րկրա գն դի  ու 
ա ս տ ղ ա խ մ բ ե ր ի  պ ա տ կեր ն ե ր ը , օ ր ա 
ցույցները, ա ր և ա ծ ա գ ի  ու ա րև ա մո ւտ ի  
կ ետ երի  դ ի ր քե ր ի  և Երկրի կողմերի 
ն շա ններ ը ։ Կա  Հա յկ  (Օրիոն) և Ցուլ հ ա 
մա ստ եղութ յո ւնները մ ե կ տ ե ղ  ց ո ւց ա դ ր ո ղ  
պ ա տ կերա զո ւյգ , ա ս տ ղ ա գ ի տ ա կ ա ն  
գրա նցո ւմ ներ ի  ե զա կի  մի ա ղ յո ւսա կ ։

5 Ուռհա  ք ա ղ ա ք ի  մոտ  տ ա ս ն հ ա զ ա ր ա մ յա
Պ որտաբլուր հ նա վա յրի  սա լա քա րեր ի ն
կա ն  կ ե նդա ն ինե րի  պ ա տ կեր նե ր , որ
գ ր ե թ ե  նույն տ ե ս ք ն  ունեն, ինչ հ ա մ ա ս 
տեղություններում ա ր տ ա ցո լվ ա ծ  կ ե ն դ ա 
նի ները  երկնքում։

Հայաստանի հնագույն աստ
ղագիտության օրրան լինելն ար
դեն կարող են վկայել նաև վե– 
րոնշյալ ճարտարապետական 
կառույցներն ու հնագիտական 
գտածոները։

Առհասարակ հնագույն հու
շարձանների տարիքի որո
շումը հնագիտության ու մշւս– 
կութաբանության հիմնարար 
խնդիրներից է։ ժայռապատ
կերի դեպքում այն բարդանում 
է, քանի որ անհնար է կիրառել 
ժամանակագրման ավանդա
կան՝ բնագիտական եղանակ–

6 Վ անի հյուսիսում՝ հինա վո ւրց  Լ ե զ ք  
գյուղից 1.5 կմ հս. արևելք՝ Ա դա մա նց  
ք ա ր ե ր  բլրի ստ որոտ ում , 400 մ2 տ ա 
րա ծքո ւմ  պ ա հ պ ա ն վ ե լ  է մինչև 1 մ բա ր ձ 
րությամբ, 25-50 սմ հա ստ ութ յա մբ  
2475 քա ր ։ Այս « քա ր ա նտ ա ռը»  հ ա 
վ ա ն ա բ ա ր  ունի ա ս տ ղ ա գ ի տ ա կ ա ն –  
օրա ցո ւցա յին  նշա նա կութ յուն ։ Մ ոտ ա կա  
դ ա մ բ ա ր ա ն ն ե ր ի ց  պ եղվե լ է մ.թ.ա. 9-7 դդ. 
խ եցեղեն ։

7 Վ անա  լճի ա վա զա նո ւմ , Նեմրութ 
հ ր ա բխ ի  հա րա վ -ա րև ե լյա ն  ստ որոտ ում  
կա  ո ւղ ղա ձիգ  քա ր ե ր ի  խումբ՝ « կա րգ  
մը տ ն կ վա ծ ի  կա մ  կ ա ն գ ն վ ա ծ ի  պ ես 
սև քա րեր ... տ ե ղ ա ց ի ք  Բելի ուղտ եր և 
ո ւղտ ա պ ա ն ն ե ր  կ ՛ա ն վ ա ն ե ն  զա նոնք»

Լճ ա շե ն ի  և Մ եծա մորի  
գոտ ի -օրա ցո ւյց ներ ը

ները (ռադիոածխածնային, 
բ ո ւ սաժամանակագրական ,  
հնամագնիսական, ծաղկաւիո– 
շային, սպեկտրային, պիգմեն
տի ու կոլագենի վերլուծության 
և այլն)։ Ուստի՝ կիրարկելի են 
մնում միայն հարաբերական-հա֊ 
մեմատական մեթոդները, որոնք 
ժայռապատկերների ստեղծ
ման տարիքը նշում են մոտ 1-2 
հզ. տարվա ճշտությամբ, այն էլ՝ 
անուղղակիորեն։ Այսինքն՝ ժայ
ռապատկերի տարիքը որոշ
վում է ոճաբանորեն ու տիպա
բանորեն՝ այն համեմատելով
(Ս րո ւա նձտ եա նց  Գ., Գրոց ու Բրոց եւ 
Սասունցի Դա ւիթ կա մ  Մհէրի Դուռ, 
Կ.Պօլիս, 1874, էջ 47-48)։

8 Բա սենի դ ա շտ ի  Տ ա նձուտ  (Արմտլու) 
գ յուղից 5 կմ հ ա ր ա վ  կա  մ ոտ  60 մ 
տ ր ա մ ա գ ծ ո վ  հ ս կա յա կա ն  բո լորա շա րք ՝ 
Շ ա րվա ն Ք արերը։ Մ ետ րա նոց  ք ա ր ե ր ո վ  
ե զ ր ա գ ծ վ ա ծ  շրջա նի  կենտ րոնում  մեծ 
կա րմիր  ք ա ր  է դ ր վ ա ծ  (Հա կոբ յա ն  Գ., 
Ն երքին Բասենի ա զգա գրո ւթ յո ւն ը  և 
բանահյուսությունը, Եր., 1974, էջ 36, 
253)։

9 յՕ հՅ ւՕհՈհ ձ . I"., Օ  հՅ/Օ^ւՕՃ Յօյբօ– 
հ օ ս ւա տ շա տ  ւօյւտհՈՅթտս I ւեւշ. բբ ւլյ.– 
Լ ր ա բ ե ր  հա ս. գիտ ., 1989,1\1տ12, էջ 71-81։
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մոտակա կառույցների (բնա
կատեղի, կացարան, դամբա
րանադաշտ) և մերձակայքում 
հայտնաբերված իրերի (գործիք, 
խեցեղեն, զենք, զարդ) հետ։ 
Ընդունված է, որ Հայաստա
նում ժայռապատկերման ոլոր
տը հարատևել է մ.թ.ա. 7-2-րդ 
հազարամյակներում։

Բացարձակ թվագրման հա
մար հավաստի և անփոխա
րինելի են հատկապես աստ
ղագիտական եղանակները։ 
Բարեբախտաբար, հայոց պատ– 
մամշակութային ժառանգութ
յան մեջ կան աշխարհում նմանը 
չունեցող եզակի կոթողներ, որ 
տալիս են այդ հնարավորությու
նը։ Դրանցից երկուսը, որոնք ՀՀ 
Գեղւսրքունիքի մարզի հարավում 
են, ի թիվս Գեղամւս լեռների հա
զարավոր այլ ժայռապատկեր
ների, 1965 թ. հայտնաբերել և 
արտանկարել է ճարտարապետ 
Սուրեն Պետրոսյանը10։

Առաջինը Վարդենիսի լեռ
նանցքի բարձրակետում (2410 մ) 
հայտնաբերված աստղային 
երկնքի քարտեզներն են, որ, 
բնականաբար, ունեցել են նաև 
տեղանքում կողմնորոշման 
գործառույթ (դրանցից 1 կմ հե
ռավորությամբ Սուլեմայի միջ
նադարյան իջևանատունն է։ 
Բրոնզեդարյան հսկայակերտ 
ամրոցներով պաշտպանվող այս

Վ ա րդենիսի լե ռ ն ա ն ց քի  ա ս տ ղ ա քա ր տ ե զ ն ե ր ը

10 Գ եղա մա  լեռների ժ ա յռ ա պ ա տ կ ե ր ն ե ր ի  
մեծա գույն  մա սը  1966-68 թթ. հա յտ 
նա բերե լ  և պ ա տ ճ ե ն ա հ ա ն ե լ  է Ս.Բ. 
Պ ետրոսյա նը, ՀՍՍՀ ԳԱ Հնա գիտ ո ւթ յա ն  
և ա զ գ ա գ ր ո ւթ յա ն  ի ն ստ իտ ո ւտ ի  հա ն ձ 
նա րա րո ւթ յա մբ ։

11 Թ ումանյան Բ.Ե., Ա ս տ ղա գ իտ ա կա ն  
բնույթի ժա յռա պ ա տ կերնե ր .–  Գիտություն 
և տ ե խ ն ի կա , 1969, Ւ1°3, էջ 7։

12 Թ ոխ ա թ յա ն  Կ., Որոշ ժ ա յռ ա պ ա տ 
կերների տ ա ր ի ք ի  ո ր ո շմա ն  փորձ.– 
Հ ն ա գիտ ո ւթ յա ն  և ա զ գա գ ր ո ւթ յա ն  
ի ն ստ իտ ո ւտ ի  հ ա ն ր ա պ ե տ ա կ ա ն
գի տ . ն ս տ ա շր ջ ա ն ի  զե կուցմա ն հիմ– 
նա դրույթ ներ , Եր., 1995, էջ 26-27, 
1օ1<հՅ^Յո 1<–, 1հ6 Շ հրօոօ1օ ց 7 օք Տօօ1<– 
Շտոոոցտ աւէհ Շօտաօ1օցւշ31 ձ/163ուոց քւ՜օտ
էհ6 ՕտցհՅտւՅՈ քՏՅոցտ.– 1հ6ՏՏՏ օք Տտ– 
բօրէտ. 2ոմ 1ոէ6ւ՜ոցէւօոց1 Շօոց-րտտտ օք Տսթ– 
ՏՏէՈՅՈ ձ|՜Ժ136010ց^, \/յ103Ո10Ո||<3, 1997.

հնագույն լեռնւսնցքուղին, կա
պելով Սևանա լճի ավազանը և 
Արփայի հովիտը, հետագայում 
դարձավ Մետաքսի ճանապարհ 
մայրուղու մի մասը)։ Հայ աստ
ղագիտության պատմաբան, 
աստղագետ Բենիկ Թումանյա– 
նը քարասալերին փորագրված 
օղակախմբերի արտանկար
ներում ստուգապես ճանաչել Է 
Կենդանակերպի Կարիճ, Առյուծ 
և Աղեղնավոր համաստեղու
թյունները11։ Հիմնավորելով նրա 
տեսակետը տեղում արված 
գիշերային դիտումների ու չա
փումների միջոցով, համարելով, 
որ այս պատկերները համապա
տասխանում են վաղ անցյալում 
այդ համաստեղությունների տես
քին և դիրքին՝ աստղագիտական 
ճշգրիտ բանաձևերով 1995 թ. 
գնահատել եմ դրանց փորագր
ման ժամանակը՝ մ.թ.ա. 29-26-րդ 
դարերի միջև, այսինքն՝ քարե
րին դրոշմվածը, իրոք, հնագույն 
աստղաքարտեզներ են12։

Երկրորդ կոթողը, որը կա
րող Է թվագրման ևս մի հնարա
վորություն ընձեռել, Վարդենի
սի լեռնաշղթայի Սևսար լեռան 
հնագույն երկնադիտական հա
մալիրում Է՝ Գեղհովիտ գյուղից 
Ց կմ հարավ, 2650 մ բարձրու
թյամբ։ Ամենամեծ քարաբեկորի 
6 մ2 մակերեսին փորագրված են 
մետրանոց շրջանաձև մի շքեղ 
պատկեր, երկու մարդապատ
կեր, ձի, օձ-վիշապներ, աստ
ղանշաններ, կետախմբեր, բոլո
րակներ և այլ նշաններ՝ խաչեր,

մահիկ, անկյունիկներ։
ժայռապատկերը մեկնաբան

վել են տարբեր կերպ.
ա) շրջանաձև պատկերն 

արևի ժամացույց Է, իսկ կից 
նշանները՝ օրացույցներ (հայտ
նաբերող և արտանկարող՝ Ս. 
Պետրոսյան, 1965);

բ) շրջանաձև պատկերը չա
փազանց հազվադեպ (նույն վայ
րում կարող Է դիտվել մի քանի 
միլիոն տարին մեկ) մի երևույթի՝ 
խոշոր ասուպի պատկեր Է, իսկ 
կից նշանները՝ համաստեղու
թյուններ են (Արծիվ, Օձ, Օձակիր, 
Կարապ, Քնար, Աղվես, Աղեղ, 
Դելֆին, Նետ) և Ծիր Կաթնի մի 
հատված։ Այս կերպ փորագրողը 
նշել Է երկնքի այն մասը, որտե
ղից եկել Է երկնաքարը (Բ. Թու– 
մանյան, ըստ Ս. Պետրոսյանի 
արտանկարի, 1969)13;

գ) շրջանաձև պատկերը կից 
նշաններով հանդերձ մ.թ.ա. 11–1 
հազ լուսնարեգակնային դա
սի օրացույց Է (հնագետ, ժայ– 
ռապատկերաբան Հարություն 
Մարտիրոսյան, դարձյալ ըստ 
արտանկարի, 1973)14։

Այս երեք վարկածները 
արդյունք են համալիրի կենտրո
նական քարաբեկորի՝ շրջակա 
ժայռապատկերներից անջատ 
քննության, ինչպես նաև՝ լոկ

13 Թ ումանյան Բ., նշվ . ա շխ ., Էջ 12-13։
14 Մ ա րտ իրոս յա ն  Հ., Ն ա խ նա դ ա ր յա ն  

Հ ա յա ս տ ա ն ի  լո ւսնա ա րեգա կնա յին  տ ո 
մա րը, - Լ րա բ ե ր  հա ս. գիտ ., Ւյտ7, 1973, 
Էջ 32-40, Ս ա րտ իրոս յա ն  Հ., Գիտությունն 
սկսվում Է ն ա խ ն ա դա րո ւմ , Եր., 1978, Էջ 
193-195։
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Սևսա րի երկ ն ա դ ի տ ա կ ա ն ի  կ ե նտ ր ո նա կ ա ն  քա ր ա բ ե կ ո ր ը

արտանկարի օգնությամբ ու
սումնասիրման։ Մինչդեռ մո
տակայքում երկու տասնյակ 
պատկերակիր ու ձևավոր քա 
րաբեկորներ կան, որ սփռված 
են 200x100 մ2 տարածքում, ին
չը հնարավորություն է տալիս 
ենթադրել, որ դրանք երկնադի– 
տական-պաշտամունքային հզոր 
մի կառույցի մաս են ու մնացորդ։

Թվագրման հնարավորու
թյուն ընձեռելու առումով մի
ակ խոստումնալից վարկածը Բ. 
Թումանյւսնինն է։ Այն զարգաց
նելով 2000 թ. մենք ենթադ
րել ենք, որ շրջանաձև պատ
կերից սկիզբ առնող երեք կոր 
ճառագայթները նշում են երկ

նաքարի սրընթաց թռիչքի 
ուղղությունը, և այն ճիշտ դե
պի Աժդահակ լեռն է՝ ՀՀ երրորդ 
գագաթը (3597 մ)։ Իսկ Աժդա
հակ հրաբխակոնի հիմքի հյու– 
սիս-արևմտյան մասում՝ 3210 մ 
բարձրությամբ կա 4 մ խորու
թյամբ, 28 մ և 36 մ առանցքներով 
թմբավոր ձվածիր մի փոսորակ, 
նման խառնարան կարող էր 
առաջացնել 80-300 կգ զանգվա
ծով և 20-10 կմ/վ արագությամբ 
ընկնող երկնաքարը։ Գուցե սա 
հենց այն երկնաքարի անկման 
հետքն է։

Սա մեր երկրում հայտնի, թե
րևս, երկնաքարային միակ խառ
նարանն է։ Շատ հավանական

է, որ այն, իրոք, երկնաքարային 
ծագում ունի, քանի որ հրաբխա
յին խառնարանների համեմատ 
այդչափ փոքր ու ոչ խոր գոյա
ցումը միլիոն տարվա ընթաց
քում վաղուց վերացած ու հողով 
լցված պիտի լիներ (Աժդահակը 
և ամբողջ Գեղամւս լեռնահամա– 
կարգը ձևավորվել են մոտ մեկ 
միլիոն տարի առաջ)։ Պարզո
րոշ նկատելի է խոտածածկույ
թի կազմի ու գույնի տարբերու
թյունը խառնարանի ներսում և 
շրջակայքում։ Ընտանի ու վայ
րի կենդանիներն, ըստ դիտված 
հետքերի, շրջանցում են խառ
նարանը մոտ 50 մ հեռավորու
թյամբ, այսինքն՝ խուսափում են 
մտնել փոսորակ։

Օ րա ցույցներ Սևսա րի ե ր կ ն ա դ ի տ ա կ ա ն  հա մա փ րո ւմ
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ե ր կ նա քա րա յի ն  խ ա ռ ն ա ր ա ն ը  Ա ժդա հա կի  ստ որոտ ո ւմ  
(տ ես քը  գ ա գ ա թ ի  հա րա վա յի ն  պ ռնկից )

Երբ հետագա համալիր որո
նումներով խառնարանի խոր
քում հայտնաբերվեն երկնա
քարի մի մասը կամ հետքերը, 
կամ հարվածի հետևանքները, 
ապա բնագիտական դյուրին 
ու վստահելի (ֆիզիկաքիմիա– 
կան, երկրաբանական, հնաբու– 
սաբանական, հողագիտական) 
եղանակներով հնարավոր կլինի 
որոշել բախման ժամանակը։ Դա 
հնարավորություն կտա որոշելու 
անկման (հարվածի) ժամանակը, 
թերևս՝ 2-3 դարի ճշտությամբ, 
ուստի և՝ թվագրելու ասուպի 
երևույթի պատկերը Սևսարի երկ– 
նադիտարանում։

Այսպիսով՝ Վարդենիսի լեռ
նանցքում և Սևսարում աստղա
յին երկնքի հնագույն տեսքերը 
պահպանած այս երկու կոթող
ները բացահայտում են իրենց 
տարիքը ժամանակի ու պատմու
թյան անհունում՝ ժամանակագր
ման փարոս դառնալով մեր իսկ 
կողմնորոշման համար։

Հազարամյակներ առաջ 
Սևսարի մոտակայքի բնակիչ
ներն ականատես են եղել երբևէ 
չտեսնված, հզոր ու ահարկու, 
նույնիսկ ցերեկր շլացուցիչ փայ
լող ու պտտվող, խլացուցիչ ձայ
նով, երկնակամարը մի քանի 
վայրկյանում հատող լուսավոր 
գնդի թռիչքին ու անկմանը։ Իսկ

լավ եղանակի դեպքում, թերևս, 
տեսել են մոտ 35 կմ հեռվում 
բարձրացած փոշու, գոլորշու 
կամ ծխի ամպը։ 15 վայրկյան 
անց կարող էին զգալ նաև գետ֊ 
նի թեթև ցնցումը, երկու րոպե 
անց՝՝ նաև թնդյունի հեռավոր ու 
խուլ ձայնը (ժամանակամիջոց
ները հաշվարկված են սեյսմիկ 
(2.3 կմ/վ) և ձայնային (330 մ/վ) 
ալիքների տարածման արագու
թյուններով)։

Ամենայն հավանականու
թյամբ, այս արտասովոր երև
ույթը ծիսապաշտամունքային 
երանգավորում է ստացել, ծա
գել են տիեզերածին և աշխար
հակործան ուժերի մասին նոր 
պատկերացումներ և, համա
պատասխանաբար՝ պաշտա
մունքի նոր դրսևորումներ։ Տե
սածն ու ապրածն արտացոլվել 
է առասպելաբանության մեջ։ 
Աշխարհընկալումային հա
մակարգի անբաժան մասը՝ 
ճանաչողական ոլորտը, նոր էա
կան լիցք է ստացել, երևույթը 
տեղեկատվորեն արձանագրելու 
նպատակով դիտվածը հնարա
վորին չափ արագ փորագրվել է 
հատուկ ընտրված, սևեռված ու 
փոքր-ինչ ողորկված մի մեծ քա 
րաբեկորի մակերևույթին՝ պարզ 
ու անմիջականորեն նշումով, թե 
երկնքի որ մասից եկավ և ինչ

ուղղությամբ թռավ հրե գունդը։ 
Պետք է կարծել, որ պատկերման 
ճշգրտությունն էլ համապատաս
խան է եղել երևույթի նշանակա
լիությանը։ Հետագայում այդ մեծ 
քարաբեկորի շուրջ հավանաբար 
ձևավորվել է պաշտամունքա
յին ու դիտողական կենտրոն, 
քարերի մակերևույթին փորա
գրվել են աստղագիտական-տո– 
մարագիտական նպատակնե
րին ծառայող «գործիքներ» ու 
դիտումների գրանցման «աղյու
սակներ», դրվել ուղեցույց և ուղ– 
ղորդքարեր։

Գուցե մարդիկ նաև գնացել 
են անկման վայր, տեսել հարթ 
ու խոտածածկ հովտում գոյա
ցած ու դեռ ծխացող ձագարաձև 
փոսորակը, շուրջը թափված ու 
տեղաշարժված հսկայական 
քարերը, այրված խոտը կամ 
հալված ձյունը, զգացել գետնի 
տաքությունը։ Հնարավոր է, որ 
տարբեր վայրերից այստեղ եկած 
մարդիկ հանդիպել են, տեղեկու
թյուններ ու տպավորություններ 
փոխանակել։ Շատ հավանական 
է նաև, որ այստեղ՝ Գեղամա լեռ
նաշղթայի բազմաթիվ երկրային 
(հրաբխային) խառնարանների 
կողքին հայտնված նոր՝ երկնա
յին (երկնաքարային) ծագման 
խառնարանի շուրջ ձևավորվել 
է պաշտամունքային կենտրոն։
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Բնության այս արտակարգ երևույթը ևս կարող էր դիցա– 
առասպելական արձագանք գտնել հնագույն տիեզերածնա
կան և աստվածածնական հանրահայտ «Վահագնի ծնուն
դը» երգում.

Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, երկնէր և ծովն ծիրանի.
Երկն ի ծովուն ունէր և զկարմրիկն եղեգնիկ
Ընդ եղեգւսն փող ծուխ ելանէր, ընդ եղեգան փող բոց ելանէր.
Եվ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ.
Նա հուր հեր ունէր, բոց ունէր մորուս,
Եվ աչկունքն էին արեգակունք։

Դիցամտածողության առումով ուշագրավ է և այն, որ Սև
սարի ժայռապատկերում երկնաքարի թռիչքի ուղղությունը 
նշող կորագծերը զուգահեռ են քարին պատկերված «Ծիր 
Կաթին -  Հւսրդագողի ճանապարհ» ուղղությանը։ Այսինքն՝ 
եթե երկնաքարի անկումը տեղի է ունեցել գիշերը, ականա
տեսները կնկատեին, որ երկնային հուրը՝ ասուպը, սլանում է 
կրակաբեր Վահագնի ծիրով։ Սա ևս մի հուշում է պարունա
կում երկնաքար –Վահագն առնչության մասին։

Ն երքևում՝ Ծիր Կ ա թնի մի հ ա տ վա ծ ը  նշող  կ ետ ա խ մբերը , 
վե րին  ա ջ  մա սո ւմ ՝ թ ռ ի չքի  ուղղությունը նշող  ե ռ ա գ ի ծ ը

Ավելին, թերևս այստեղ և այսպես են հա
յոց նախնիք ծանոթացել երկաթին՝ երկն
քից կաթած... Վահագնը ամպրոպի, անձ
րևի, ամպի, կրակի, նաև քաջության, ուժի, 
հերոսության ու ռազմի աստվածն էր հայոց 
միջավայրում։ Հին հույների ստորերկրյա 
կրակի, նաև դարբնության աստվածն էր 
Հեփեստոսը, որի արհեստանոցն Իտալիա
յի ետնա հրաբխի ընդերքում էր։ Իսկ Վա– 
հագնինը... գուցե Աժդահակ հրաբխի ըն
դերքում կամ քարանձավներում էր, որոնք 
գագաթի հյուսիսային լանջին են։ Գրեթե 
հարյուր կիլոգրամանոց երկաթանիկելային 
երկնաքարի հալված կտորների ամրությու
նը փորձելով՝ մարդն այն կարող էր կիրա
ռել առօրյայում՝ պաշտպանվելու, կառուցե
լու և կերտելու նպատակով։ Երկնաքարային 
երկաթից պատրաստած գործիքով մարդն 
արարում էր ժայռապատկերներ, որ 
սփռված են այստեղից ընդամենը 3 կմ հե
ռու։ Գեղամա ժայռապատկերներում շատ 
են գաղափարագրերը, խորհրդանշաններն 

ու տառանման նշանները։ Հավա
նական է, որ Մաշտոցյան տառե
րին տրված երկաթագիր բնորո
շումն ունի նաև ուղղակի իմաստ։

Հայաստանի ժայռապատ
կերները հայոց անցյալի իրակա
նության ու դիցամտածողության 
պատկերագրական դրսևո
րումներ են, իսկ հայոց տոմա
րը՝ հնագույն աստղագիտական 
գիտելիքի արգասիք։ Դրանց 
համակողմանի ուսումնասիրու
թյունը զգալի ներդրում կարող 
է լինել մշակույթի ու գիտության 
բազմաթիվ այլ ոլորտների հա
մաշխարհային պատմության 
ասպարեզում։

Հայոց բարձրալեռնային 
սրբավայրերի ապառաժներին 
մեր նախնիների կերտած քա 
րեղեն քարտեզներն ասես ժա
մանակի մեքենա են դառնում ու 
մեզ տեղափոխում վաղնջական 

ժամանակներ։ Հինգ հազարամյակ երկա
րությամբ ժամանակային ցատկ՝ մեր 3-րդ 
հազարամյակից դեպի նախնյաց 3-րդ հա
զարամյակ։
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«Օվկիանոսի հատակին՝ 
Բերմուդյան եռանկյունու շրջա
նում խորջրյա ռոբոտը հայտնա
բերել է հսկայական չափերի մի 
քաղաք, շինությունների փլա
տակներ, չորս բուրգ և սֆինքս 
հիշեցնող ինչ-որ արձան», -  հա
ղորդում է 88Շ–ին։

Գիտնականները կատարել են 
շշմեցուցիչ բացահայտում։ Կա
բայի ափերի մոտ օվկիանոսի 
հատակի ուսումնասիրություննե
րը խորջրյա ռոբոտի օգնությամբ 
հաստատել են, որ Բերմուդյան 
եռանկյունու հատակին հսկա
յական մի քաղաք է։ Ջրի տակ 
հայտնաբերված հին քաղաքի 
փլատակները օվկիանոսի մա
կերևույթից շուրջ 200 մ ցածր են։ 
Գիտնականները ենթադրում են, 
որ «Ատլանտիդայի» տարիքը 
տաս հազար տարուց ավելի է։ 
ճարտարապետական առանձ
նահատկությունները վկայում են, 
որ քաղաքը կառուցել է հնդկա
ցիների հին քաղաքակրթությու
նը։

Լուսանկարված բուրգերը 
ձևով նման են եգիպտականնե
րին, բայց չափերով ավելի մեծ 
են։ Դրանք նույնպես կառուց
ված են մի քանի հարյուր տոննա

քաշով շատ մեծ քարերից։ Հին 
քաղաքում կան նաև հոյակապ 
սֆինքսներ և Սթոունհենջի պես 
շարված քարեր՝ հին լեզվով ար
ված գրություններով։ Հավանա
բար մի ժամանակ այստեղ եղել 
է հսկայական մեգապոլիս, որը 
քանդվել է ծովի մակերևույթի 
բարձրանալու և ավերիչ երկրա
շարժի արդյունքում։ Հետաքր
քիր է, որ այս ամենն առնչվում 
է Ատլանտիդայի մասին առաս
պելի հետ։ Սակայն 2011 թ. մար
տին հնագետների միջազգա
յին խումբը բացահայտել է, որ 
«Ատլանտիդա» առասպելական 
պետությունը կարող էր լինել ժա
մանակակից Իսպանիայի հարա
վում։ Մասնագետները հայտնա
բերել են խորտակված քաղաքի 
հետքեր Կադիսից դեպի հյուսիս 
ընկած ճահճոտ տեղանքում։ Հե
տազոտությունները ղեկավա–

՚ հ0306 Տթ61մՈ, 2012, Օա)6թե, 25.

րել է Կոնեկւոիկուտի Հորթֆորդ 
համալսարանի աշխատակից 
Ռիչւսրդ Ֆրոյնդը։ Համաձայն 
գիտնականի տեսության՝ հան
րահայտ քաղաք-պետությունը 
ոչնչացվել է շատ հազարամյակ
ներ առաջ ուժեղագույն ցունա
միի հետևանքով։ Պիրենեյան թե– 
րակղզու հարավային մասի վյւա 
հասած ենթադրյալ աղետի և 
կործանված քաղաքակրթության 
վայրը հաջողվել է որոշել արբա
նյակներից արված լուսանկար
ների օգնությամբ։

Հնագետների խոսքով՝
արդյունքում հայտնաբերվել է 
«ինչ-որ բան, որը նախկինում ոչ 
ոք չէր տեսել»։ Փորձագետնե
րը նաև նշել են, որ հօգուտ այս 
վարկածի են խոսում Իսպանիա
յի շատ շրջաններում հանդի
պող այսպես կոչված «Մեմորի
ալ» (հուշարձան) քաղաքների 
փլատակները։ Հետազոտող– 
ները բազմիցս հայտարարել 
են առասպելական պետության 
հերթական «բացահայտման» 
մասին։ Նախկինում այն հայտ
նաբերել էին Աֆրիկայի ափերի 
մոտակայքում, Կարիբյան ծովի 
հատակին և այլ շրջաններում։ 
Սակայն դեռևս գիտնականները 
չեն հանգել միասնական տեսա
կետի։ Թե թնչ է հայտնաբերվել 
այս անգամ, ցույց կտան հետա
գա հետազոտությունները։
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Ա. ԲՈԼՇԱԿՈՎԱ

ԲԵԿՈՒՄՆԱՅԻՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ 
ԵՐԿԻՐ ՄՈԼՈՐԱԿԻ 
ՀԱՄԱՐ1

Երկիրը մոտենում է կլիմա
յի ւիուիոխության կրիտիկա
կան կետին, որը կհանգեցնի 
շրջակա միջավայրի արագ ու 
անդառնալի քայքայման։ Այս 
եզրակացությանն են հանգել 
Բերկլիի (Կալիֆորնիւս) հա
մալսարանի մի խումբ գիտնա
կաններ՝ կենսաբան էնթոնի 
Բարնոսկու գլխավորությամբ։ 
Նրանց հոդվածը հրապարակել է 
“ւտւՅէսՐՏ” հանդեսը։

Նրանց կարծիքով՝ բնակչու
թյան թվաքանակի արագ աճը, 
բույսերի ու կենդանիների հազ
վագյուտ տեսակների անհետա
ցումը, Էներգիական պաշար– 
ների անխնա շահագործումը 
և համընդհանուր տաքացումն 
առաջացնում են համընդհանուր 
ճգնաժամ, որի հետևանքներն 
անդառնափ կլինեն։ «Վերջին ան
գամ նման շրջադարձային կետ 
Երկիրը հաղթահարել է 14 հա
զար տարի առաջ, երբ ավարտ
վեց սառցադաշտային ժամա
նակաշրջանը։ Այդ ընթացքում 
անհետացավ կենդանիների կե
սը, ապա սկսվեց մարդկային ցե
ղի տարածումը մոլորակի բոլոր 
մայրցամաքներում»,– նշում են 
գիտնականները։

Օրգանական վառելիքի այր
ման արդյունքում մթնոլորտում 
ածխաթթու գազի կոնցենտրա
ցիան նախաարդյունաբերական 
դարաշրջանի համեմատությամբ 
աճել է 35 %-ով, որի հետևան
քով օվկիանոսի թթվայնությունը 
վերջին 20 տարում ավելացել է 
5 %-ով։ Նաև այն պատճառով,
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որ քաղաքները շա
րունակում են ընդ
լայնվել և զբաղեց
նել ավելի ու ավելի 
մեծ տարածքներ, 
կտրուկ կրճատվել 
Է կեն սա բազմազա
նությունը։

Հետազոտության 
հեղինակները ընդգ
ծում են, որ բնակչու
թյան թվաքանակի 
աճն անընդհատ մե
ծացնում Է մոլորակի 
պաշարների շահա
գործումը։ Եթե ծնե
լիության մակարդա
կը զարգացող երկրներում մնա 
անփոփոխ, ապա 2050 թ. մարդ
կության թվաքանակն աճելու Է 
մինչև 9 մլրդ, իսկ դարավերջին՝ 
կհասնի մինչև 27 մլրդ։

Գիտնականները նախազգու
շացնում են, որ եթե իրավիճակը 
թողնվի անփոփոխ և չձեռնարկ
վեն որոշակի գործողություններ, 
ապա համընդհանուր փոփոխու
թյուններ կարող են տեղի ունե
նալ մի քանի տասնամյակների 
ընթացքում։ «Հենց որ Երկիրը մո
տենա կրիտիկական նշագծին, 
շատ դժվար կամ անգամ անհ
նար կլինի մոլորակը վերադարձ
նել նախկին վիճակին»,– մեջբե
րում Է Բարնոսկու խոսքերը Տյո 
քրՅոշւտօօ ՇհՐօուշ16–ը։

Այն մասին, որ մոտակա տա
րիներին մարդկությունը կարող Է 
ենթարկվել համընդհանուր բնա
պահպանական աղետի, առա
ջին անգամ չի ասվում։ 2012 թ. 
ապրիլին «Մոլորակի վիճակը» 
հռչակագրում, որն ընդունվել Է 
ՄԱԿ-ի հերթական համաժողովի 
առթիվ, ասվում Էր, որ անդառ– 
նալի հետևանքներով հղի բնա
պահպանական համընդհանուր 
աղետից խուսափելու համար 
մարդկությունն ունի ընդամենը 
10 տարի։

«Հետազոտությունները ցույց 
են տալիս, որ Էկոհամակարգերի 
հետագա գոյությունն այն տես
քով, որի շնորհիվ պահպանվել 
է մարդկային քաղաքակրթու
թյան բարեկեցությունը վերջին 
տասնամյակների ընթացքում, 
վտանգված է»,– ասվում է 
փաստաթղթում։

2011 թ. նոյեմբերին կլիմայի 
փոփոխության հարցերով զբաղ
վող փորձագետների միջազգա
յին խումբը նախազգուշացրել 
է, որ համընդհանուր տաքաց
ման հետևանքով մարդկությա
նը սպառնամ են ջրհեղեղներ և 
երաշտ։ Եվ որքան քիչ են մար
դիկ պատրաստ մոլեգնող տա
րերքի հետ հանդիպմանը, այդ
քան մեծ է հավանականությունը, 
որ նրանք չեն կարողանա դիմա
կայել համընդհանուր աղետին։

2012 թ. սկզբին |Տ|̂ Տ̂ –ում 
քննարկվել է համաշխարհային 
կործանումից խուսափելու մի
ջոցներից մեկը։ Առաջարկվել է 
14 քայլ, որ հնարավորություն 
կտա վերահսկելու ջերմոցային 
գազերի արտանետումը2։ Գիտ
նականների կարծիքով՝ այդ մի
ջոցառումները կարող են փրկել 
մոլորակը համընդհանուր տա
քացումից և կանխել համընդհա
նուր ճգնաժամը։

- Տե՜ս՝ Գ իտությա ն ա շխ ա րհո ւմ , 2012, ն1 4
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ՇԱՀՈՒՍՅԱՆԻ 
ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՅՔԱՐԸ 

ԵՎ ԱՆԿՈՒՄԸ 
(1991-1992 թ թ .)

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության 

ինստիտուտի 
«Նորագույն պատմության» 

բաժնի
կրտսեր գիտաշխատող

^^ատմական Արցա
խում 1988 թ-ից ծավալված 
ազատագրական պայքարը 
1991թ. վերջերից թևակոխեց 
պատերազմական փուլ. Արցա
խում սկսվեց չհայտարարված 
պատերազմ։ Առաջին ռազ
մական գործողությունների, 
առաջին բռնագաղթի և բռնու
թյունների զոհը դարձավ Հյու
սիսային Արցախը, որի մի մասը 
XX դարասկզյշին բռնակցվել էր 
Ադրբեջանին, իսկ մյուս մասը՝ 
ընդգրկվել ԼՂԻՄ-ի մեջ։

Հյուսիսային Արցախի տա
րածքային կորուստը հայ ժո– 
ղովյւդի մեջ առաջացրեց 
զայրույթի պոռթկում։ Հայաստա
նի կառավարությունը, ինքնա– 
պաշտպանական ուժերի ղեկա
վարները սկսեցին մեղադրվել 
դավաճանության մեջ, ամենու
րեք փնտրվում էին մեղավորներ։

Շահումյանի շրջանի տարած
քային կորստի հարցը չի կորց
րել իր արդիականությունը, այն 
հայ հասարակության քննարկ
ման առարկան է առ այսօր։ Այս 
դեպքերի մասին հրատարակ
վել են հոդվածներ, գրվել գրքեր, 
արտահայտվել հակասական
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կարծիքներ։
Արցախյան հիմնահարցի վե– 

րաբացման առաջին իսկ օր
վանից Շահումյանի շրջանը 
միացավ արցախահայության 
պայքարին, սկսվեց պայքարը 
մարզին միավորվելու համար 
(հիշենք, որ շրջանը դուրս էր 
մնացել մարզի կազմից, և 1930թ. 
կազմավորվել էր Շահումյանի 
շրջանը)։

Շրջանում ստեղծվեցին ինք– 
նապաշտպանական ուժեր, 
հռչակվեց շրջանի միացումը 
մարզին, կազմավորվեց ժո
ղովրդի կողմից ընտրված իշխա
նություն, սակայն մեծ ջանքեր 
պահանջվեցին գոնե ժամանա
կավորապես պահպանելու այս 
ձեռքբերումները։ Ինչպես ցույց 
տվեցին հետագա իրադարձու
թյունները, մասնակի հաջողու
թյուններին հետևեց անկումների 
մի ողջ շղթա։

Հյուսիսային Արցախի գրա
վումը կատարվեց երկու փու
լով։ Առաջինը՝ «Օղակ» գոր
ծողությունն էր, որով էլ սկսվեց 
արցախյան հակամարտության 
բացահայտ զինված փուլը։ Ռազ
մական այս օպերացիան կրկին 
բացահայտեց և Ռուսաստանի և

Ադրբեջանի վերաբերմունքը հայ 
ժողովրդի նկատմամբ։ Իրակա
նում Գետաշենն էլ հանձնվեց, 
մի փոքր ուշ՝ Շահումյանը և ողջ 
Հյուսիսային Արցախը։ Գործողու
թյունն սկսելու առիթը Մ. Գոր– 
բաչովի 1991թ. հուլիսի 4-ի հրա
մանագիրն էր, որի համաձայն 
հայկական գյուղերը պաշտպա
նող ՆԳՆ ստորաբաժանումները

հետ կանչվեցին։ Նրանց դուրս 
գալուն պես 4-րդ բանակի 23– 
րդ դիվիզիայի զինվորներն ու 
ՕԱՕՆ-ականները շրջապատե– 
ցին էրքեջ, Բուզլուխ և Մանաշիդ 
գյուղերը։ Նրանք զինված էին 
զենքի բոլոր տեսակներով։ ժո
ղովրդի մեջ հոգեբանական սար
սափ էր տարածվում։

Իր կողմից Աութալիբովը բա
ցահայտ սպառնալիքի դիմեց, 
որը տարածվեց գրեթե բոլոր 
լրատվամիջոցներով. «...ԼՂ-ում 
և Ադրբեջանում ապրող հայերը 
կամ պետք է ընդունեն ադրբեջա
նական օրենքները, կամ պետք է 
հեռանան»1։

Նախ, Ադրբեջանը և Կենտրո
նը «Օղակ» գործողությամբ խա
ռը իրավիճակ ստեղծելով՝ փոր
ձեցին դրության տերը դառնալ, 
այնուհետև Արցախի և Ադրբե
ջանի միջև առճակատումը վե
րածեցին Հայաստանի և Ադրբե
ջանի միջև տարածքային վեճի, 
ինչը ձեռնտու էր Ադրբեջանին, և, 
վերջապես, հայերի բռնագաղ–

1 Ա բրա հա մյա ն Հ., ՀՀ  Դա շնա կցութ յո ւնը  
Ա րցա խում  (1989-19Ց2թթ.), «Դրոշակ», 
2011թ., Ա 02։
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թով փորձեցին փոխել Արցախի 
ժողովրդագրական պատկերը և 
ադրբեջանցիների քանակական 
առավելությամբ ի չիք դարձնել 
հայերի ինքնության ձգտումը։

Անդրադառնալով Շւսհու– 
մյանի շրջանի ինքնապաշտ
պանության կազմակերպմանը՝ 
բախվում ենք տխուր փաստե
րի։ Կարևոր էր շրջանի ինք
նապաշտպանության խնդիրը, 
որովհետև մարդկային ռեսուրս
ները, թեկուզև փոքրաթիվ, կա
յին, բայց շատ սուդ էր զինամթեր
քի, ճշգրիտ ռազմավարության, 
ռազմական մասնագիտական 
գիտելիքների պակասի, կազմա
կերպվածության հարցը։

Հակառակորդի հետ շփման 
30 կմ սահմանագծի հսկողությու

նը և պաշտպանությունը իրակա
նացնում էին տեղական աշխար
հազորայինները, և շրջանի բոլոր 
զորամիավորումների ընդհանուր 
թվաքանակը չէր անցնում 300 
մարդուց։ Ընդ որում, մինչև 1991 թ. 
դեկտեմբերի վերջը մարտական 
հրաձգային զենքով զինված էին 
հատուկ գնդի և «Մեծն Տիգրա
նի» մարտիկները։ Շրջանում 
հակատանկային և հակաօդա
յին պաշտպանության միջոցներ 
ընդհանրապես գոյություն չու
նեին, իսկ անընդմեջ պաշտպա
նական բնագծի բացակայության 
պատճառով հակառակորդը կա
րող էր ազատ ներխուժել շրջանի 
խորքերը։

1989 թ. վերջերին Շահեն Մեղ– 
րյանի առաջարկությամբ ստեղծ

վեց Պաշտպանության շրջանա
յին խորհուրդ, որը ենթարկվում 
էր շրջանի ղեկավարությանը։ 
Նախկինում նմանատիպ խոր
հուրդներ ստեղծվել էին շրջանի 
բոլոր գյուղերում՝ դարձյալ շրջա
նի ղեկավարությամբ։ 1991 թ. 
Պաշտպանության խորհուրդը 
վերակազմավորվեց Ռազմական 
խորհրդի2։

Անուրանալի է ՀՅԴ գործունե
ությունը Արցախում, որը սփյուռ
քահայության մարդկային ռե
սուրսները նպատակաուղղեց 
հայրենյաց պայքարին՝ կազ
մակերպելով կամավորական 
ջոկատներ, ինչպես նաև Ար
ցախ տեղափոխեց մեծաքանակ 
սպառազինություն։ Հյուսիսում՝ 
Շահումյանում, պաշտպանու
թյան գործը հանձնարարվել էր 
դաշնակցական «Լեռնապար» 
կոմիտեին, որը ղեկավարում էիր 
Շահեն Մեդրյանը և ՀՅԴ Հայաս
տանի կազմակերպության անու
նից այնտեղ գործուղված Վահան 
Հովհաննիսյանը3։

Մի փոքր առաջ անցնելով 
նշենք, որ 1992թ. հունիսին, երբ 
կենաց ու մահու պայքար էր գնում 
Շահումյանը պաշտպանելու հա
մար և, չնայած որ շրջանում գոր– 
ծում էին ՀՑԴ մի ջոկատ՝ Կարո–

2 «Երկիր», 1991թ., հոկտ եմբեր ի  5։
3 «Ազգ», 1992թ., հունիսի 6։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  Ւվ°1. 2013



ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  Ւվ°1. 2013 »

տի գլխավորությամբ, «Երզնկա», 
«Արաբո», «Մեծն Տիգրան» ջո
կատները, միայն Բուզլուխում 
120 զինված տղաներ կային՝ բո
լորն էլ ՀՅԴ անդամներ, Հակոբի 
ջոկատը, Պողոսի գլխավորած 
Գյուլիստւսնի ջոկատը, Նովիկի 
գլխավորած Վերին Շենի ջոկա
տը, ՀՅԴ Հոկտեմբերյանի ջոկա
տը գործում էր Մանաշիդում և 
այլ ջոկատներ, սակայն ինչպես 
հետագայում պարզվեց, այս բո
լոր ուժերի գործողությունները 
արդյունավետ չէին կազմակերպ
ված, որը ևս հանգեցրեց շրջանի 
շղթայական անկմանը4։

Շրջանում ստեղծվել էր ծայ
րաստիճան ծանր վիճակ, Շա– 
հումյան և Գետաշեն տանող բո
լոր ճանապահները Փակվել էին։ 
Կապն արտաքին աշխարհի հետ 
իրականացվում էր ուղղաթիռնե
րով։ Դեռևս 1990 թ. հունվարի 
26-ին Ստեփանակերտ ժամա
նած ԽՍՀՄ պաշտպանության 
նախարար Յագովը և ՆԳ նախա
րար Բակատինը կարգադրել էին 
դադարեցնել Երևանից Ստեփա
նակերտ, Շահումյան, Գետաշեն 
և այլ վայրեր ուղղաթիռների 
թռիչքը։

Այս առումով անուրանալի է 
հայ օդաչուների խիզախությունը, 
ոոոնբ աոհամաոհեամ վտանգը՝ 

4 "1՜0/10Շ ձթսՏՒաս”, 1992ր, 4 աօ»տ։

շարունակում էին թռչել, սննդամ
թերք, դեղորայք բերել, շրջա
նից դուրս հասցնել վիրավոր
ներին, երեխաներին, ծերերին։ 
Օդաչուների համար իսկական 
Փորձություն էին դառնում այն 
թռիչքները, որոնց ընթացքում 
Շահումյանի շրջան էին փոխադ
րում ազատամարտիկների5։

Հուլիսի 13-ի երեկոյան «Լրա
բեր» լրատվականը տագնապա
լի լուր հայտնեց Շահումյանից՝ 
խորհրդային և ադրբեջանական 
բացահայտ ահաբեկումների 
մասին, ըստ որի «հայ բնակչու
թյունը մինչև ժամը 16-ը պետք է 
հեռանա հայրենի հողից, այլա
պես բոլորը կգնդակահարվեն՝ 
որպես «գրոհայիններ»։ Ապա 
շարունակվում է. «խորհրդային 
զորքերը դասավորված են մեր 
ողջ սահմանի երկարությամբ՝ 
Նոյեմբերյանից մինչև Երասխ՝ 
այն հաշվով, որ Հայաստանից ոչ 
մի ուժ չգնա օգնության։ Բաքվից 
մեծ քանակությամբ լյոագրող– 
ներ են գնացել՝ վավերացնելու 
արյան այդ խրախճանքը»6։

Նույնիսկ պետական հեղաշրջ
ման անհաջող փորձից հետո էլ 
ԽՍՀՄ 4-րդ բանակի հրամանա
տար, գեներալ Սոկոլովը և 23–

5 «Ա զատա մարտ» , փ ետ րվա ր , 1992թ., 
թ իվ  6։

6 ՀՀ  ՆՊԿՊԱ, ֆ. 756, ց. 1, գ. 113, թ. 164։

րդ դիվիզիայի հրամանատար, 
գնդապետ Բուդեյկինը անտե
սում են պաշտպանության նոր 
նախարար Շապոշնիկովի հրա
մանը՝ կրակը դադարեցնելու, 
Վերին Շենից զորքերը հետ քա 
շելու մասին։

1991 թ. աշնանը Շահումյանի 
շրջանը վերածվել էր բացահայտ 
ռազմական գործողություննե
րի թատերաբեմի։ Դատարկված 
Բուզլուխ, Մանաշիդ, էրքեջ 
գյուղերում տնօրինություն էին 
անում ադրբեջանական զին
ված հրոսակախմբերը, քայլեր 
էին ձեռնարկվում այդ գյուղերը 
ադրբեջանցիներով բնակեցնե
լու համար։ Կարևորություն էր 
ներկայացնում գրավված կամ 
ազատագրված տարածքը բնա
կեցնելը, քանի որ այն պետք է 
դառնար կենսական տարածք։ 
Եվ նույնիսկ 1991 թ. սեպտեմ
բերին, երբ հայկական ինքնւս– 
պաշտպանական ջոկատները 
ազատագրեցին Շահումյանի 
գյուղերը, բնակեցում չկատար
վեց, որը խիստ կարևոր էր, սա
կայն որի համար նպաստավոր 
պայմաններ չկային (փաստորեն, 
1991-1992 թթ. ընթացքում Շա– 
հումյանը ձեռքից-ձեռք էր անց
նում)։

Պատերազմի օրհասական վի
ճակը Շահումյանում պահպան
վեց նաև Լեռնային Դարաբաղի 
Հանրապետության հռչակումից 
հետո։ 1991 թ. սեպտեմբերի 2-ին 
ԼԴԻՄ-ի Մարզխորհրդի և Շահու– 
մյանի շրջանի գործկոմի համա
տեղ նիստը հռչակեց ԼԴՀ՝ ԼԴՒՄ- 
ի և Շահումյանի կազմով:

1991 թ. սեպտեմբերին Շա– 
հումյանի շրջանը նորաստեղծ 
ԼԴՀ առաջին շրջաններից էր, 
որտեղ ընթացան բացահայտ 
ռազմական գործողություններ 
մի կողմից՝ ԼԴՀ ինքնապաշտ– 
պանական ջոկատների, մյուս 
կողմից՝ Ռուսաստանի ՆԳՆ զոր
քերի և Ադրբեջանի ձևավորվող 
ազգային բանակի միջև։ Ի տար–
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բերություն ԼՂՀ այլ շրջանների, 
Շահումյանի ողջ սահմանագի
ծը վերածվեց ռազմաճակատի։ 
Շրջանի անվտանգությունը 
կրկին պաշտպանում էին տե
ղական ուժերը և Հայաստանից 
եկած ջոկատները, սակայն հայ
կական ուժերի փոքրիկ հաջողու
թյունները ժամանակավոր էին, 
քաղաքական դաշտում հարցին 
այլ լուծումներ էին սպասվում։

1991 թ. սեպտեմբերին Ռու
սաստանի և Ղազախստանի միջ
նորդությամբ կոնֆլիկտի կար
գավորման ուղղությամբ փորձեր 
են կատարվում, որի արդյունքում 
ստորագրվում է ժելեզնովոդս– 
կյան կոմյունիկեն։ Սակայն կա
րելի է ենթադրել, որ Հյուսիսային 
Արցախի ճակատագիրը Ռուսաս
տանի և Ադրբեջանի կողմից կան
խորոշված էր դեռևս այն ժամա
նակ, երբ հայատյաց մոլուցքով 
դատարկում էին հայկական գյու
ղերը։ Դեռևս ժելեզնովոդսկյան 
հանդիպումների ժամանակ 
արդեն խոսակցություններ էին 
գնում, որ «Շահումյանը պարտ
վել է», որի պատճառը Ելցին-Նւս֊ 
զարբաև–Մութալիբով–Տեր–Պետ– 
րոսյան հանդիպումներն են։

Այս հանդիպումների ճիշտ 
գնահատականը տվեց Շահեն 
Մեդրյանը։ Վերջինս Ելցինին,Նա– 
զարբաևին, Տեր-Պետրոսյանին 
սեպտեմբերի 30-ին հղեց դիմում, 
որի բովանդակությունը հետև

յալն էր. «Ձեր կողմից՝ ԼՂ-ում 
հակամարտության կարգավոր
մանն ուղղված հուշագրի ստո
րագրումից հետո կտրուկ սրվել 
է իրադրությունը Շահումյանի 
շրջանում...»7։

Ռուսաստանի պաշտպանու
թյան նախարար Պ. Գրւսչովը մի 
կողմից հայտարարում էր, թե 
Ադրբեջանից դուրս են բերվում 
ռուսական զորքերը, իսկ մյուս 
կողմից Ադրբեջանին էին նվիր
վում տանկային գնդեր՝ դրա
նով իսկ ռազմական գործողու
թյունների ծավալման նոր առիթ 
ստեղծելով տարածաշրջանում։ 
Երբ հայտարարվեց ԱՊՀ զինա
նոցը հանրապետությունների մի
ջև բաժանելու ծրագրի մասին, 
հաշվի չառնվեց այն փաստը, որ 
առճակատումը ոչ թե Հայաստա
նի ու Ադրբեջանի միջև է, այլ ԼՂՀ 
ու Ադրբեջանի միջև։ Իսկ կողմե
րից մեկին զինելը՝ տարածաշր
ջանում ռազմաքաղաքական 
վիճակի ապակայունացման մի
տում է։8 (Հայաստանին և Ադրբե
ջանին հանձնված սպառազի
նությունների հարաբերությունը 
կազմում էր 1: 5)։

Ադրբեջանի կողմից ռուսա
կան բանակի մասնակցությունը 
Արցախյան պատերազմին հաս
տատվել է բազմիցս։ Այս իրո–
7 «Ազգ», 1992թ., հունիսի 18։
8 «Ա զատա մարտ» , թ իվ  11,1992թ., 
հուլիսի 21-27։

ղությունը ամբողջանում է բազ
մաթիվ փաստերով։ Օրինակ՝ 
Ադրբեջանի նախագահի մամու
լի ծառայությունը հաղորդում էր, 
որ «Գանձակում տեղակայված 
4-րդ բանակի ազգությամբ ռուս 
310 սպաներ հունիսի 1-ից ծա
ռայության են անցել Ադրբեջանի 
ազգային բանակի շարքերում։ 
Ռուս սպաների թիվը, որոնք ցան
կություն են հայտնել մնալ Ադրբե– 
ջանում, շուտով կանցնի հազա
րից»9։

Կամ Ադրբեջանի պաշտպա
նության նախարար Ռ. Գազիևը 
հայտարարեց, որ «ռուս զինծա
ռայողների մոտ 7%-ը ցանկա
նում է մնալ Ադրբեջանում՝ որպես 
պայմանագրային զինծառայող
ներ»10։

Շահումյանի շրջանի գրավու
մը քաղաքական վերին ատյան
ների համար այնքան էլ անսպա
սելի չէր։ Նախ, հակասական էին 
տեղեկությունները, արդյոք Շա– 
հումյանում դիմադրություն կազ
մակերպվել է, թե ոչ։ Շահումյա– 
նի ղեկավարությու՞նն է հանձնել 
շրջանը, թճ որոշակի շրջաննե
րում կատարվել է փոխանակու
թյուն։

Կրկին բախվելու ենք այն 
տխուր փաստին, որ մեր ռազ
մական դաշնակցի օգնությամբ 
կատարւ|եց գրաւ|ում–հանձնու–
9 «Ազգ», 1992թ., հունիսի 6։

10 “ Րօ/ւօշ ձթ|Ա|6»աս” , 1992ր, 4 սւօոո։
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մը, չնայած որ Ռուսաստանի 
պաշտպանության նախարարու
թյան մամլո կենտրոնը ժխտում 
էր Գյանջւս քաղաքում տեղա
կայված 4-րդ ռուսական բանա
կի 23-րդ դիվիզիայի՝ Արցախի 
գրոհներին մասնակցության տե
ղեկությունները՝ հայտարարելով, 
որ «Ռուսաստանի Դաշնության 
զորքերը չեզոքություն են պահ
պանում և չեն մասնակցում ռազ
մական գործողություններին»11։

Շ. Մեղրյանը 1992թ. փետր
վարին «Ազատամարտ» թերթին 
տված հարցազրույցում պատմում 
է. «ԼՂ-ում չի գործում ռուսական 
քաղաքական համակարգը։ Կա 
վարձկանների մի հավաքածու, 
որը ծառայում է ադրբեջանցի
ներին։ ...Դետաշենը հանձնելուց 
առաջ Մոսկվայի հրահանգով 
Շահումյանից հեռացվել էր 470 
ազատամարտիկ»12։

Հյուսիսային Արցախում
ռազմական գործողություններին 
մասնակցում էր ռուսական 
բանակը, որին ադրբեջանական 
բանակն ընդամենը աջակցում էր։ 
Շահումյանում կռվող տղաներից 
շատերը վկայում են, որ գրոհի
11 « Հա յա ստ ա նի  Հա նրա պ ետ ութ յուն» , 
1992թ., հունիսի 18։
12 «Ա զա տ ա մա րտ » , 1992 թ., փ ե տ րվա ր ։

ընթացքում հայտնվել են ռուս 
զինվորների նշանառության 
տակ, բայց չեն խփվել, այլև 
անարգել նահանջել են13։

Տեղեկություններ կան, որ Շա– 
հումյան ներխուժած ռուսական 
դիվիզիայի առաջին անձնա– 
կազմերը ժողովրդին բնաջնջելու 
փորձ չեն արել, այլ միայն զգու
շացրել են, որ մարդիկ հեռանան 
ու փրկվեն, քանի որ իրենցից հե
տո գալու են բուն ադրբեջանա
կան զորամասերը՝ կողոպտելու 
և ոչնչացնելու գրավված գյուղե– 
րը։14

Փաստորեն, այսչափ մեծա
ծավալ հարձակման և գործադր
ված ճնշման ազդեցությամբ ժո
ղովրդի մեջ սկսվել է տագնապ և 
տարերային գաղթ։

ԼՂՀ ինքնապաշտպանության 
ուժերի շտաբից էլ հայտնվում 
էր, որ տեղեկություններ ունեն 
ԼՂ վրա հարձակվելու պլանի 
մշակմանը թուրք զինվորական 
մասնագետների անմիջական 
մասնակցության մասին։ Ըստ 
երևույթին, պատահական չէր, որ 
Բաքվում Թուրքիայի զինվորա–
13ՀՀՆՊԿՊԱ, ֆ. 756, ց. 1, գ . 113, թ. 164։
14 Ղ ա հրա մա ն յա ն  Կ., Հ յուսիսա յին Ա րցախ, 
գո յութ յա ն պ ա յքա ր , գ ի ր ք  Բ, Եր., 1993 թ., 
էջ 83։

կան կցորդ էնշանակվելայդ երկ
րի ցամաքային զորքերի կազմա
կերպման վարչության նախկին 
պետ, բրիգադային գեներալ 
Խալիլ Կալաբայջին։15 Նույնիսկ 
լրատվամիջոցներով տարածվեց 
այն միտքը, որ ադրբեջանցինե
րը այդ դեպքերի նախօրյակին 
Բաքու ժամանած Ռուսաստանի 
պետքարտուղար Դ. Բուրբուլիսին 
կաշառել են և մի քանի ժամով 
վարձել 23-րդ դիվիզիան՝ Շահու– 
մյանի շրջանը հայաթափ անելու 
պայմանով։16 Հարձակման ժա
մանակ դիվիզիան օգտագոր
ծել է իր ողջ զրահատեխնիկան՝ 
օդուժի աջակցությամբ՝ գործադ
րելով քիմիական ու զանգվածա
յին բնաջնջման ժամանակակից 
միջոցներ։

Պարզ էր, որ Ադրբեջանը 
պատրաստվում է վճռական 
հարձակման։ Աժճ-ն, որը գրա– 
վել էր իշխանությունը, երկրում 
հայտարարեց ընդհանուր զորա
հավաք (ձևով այն կամավոր էր, 
էությամբ՝ ստիպողաբար)։

Հետաքրքիր է, որ տղաները 
գրոհից դեռևս երեք օր առաջ 
Հայաստանի ռազմական ղեկա
վարությանը հաղորդում են Շա– 
հումյանի սահմանում զինուժի 
և տեխնիկայի կուտակումների 
մասին, բայց շրջանի պաշտպա
նությունն ուժեղացնելու համար 
որևէ քայլ չի ձեռնարկվում։ Ավե
լին, Շահումյանում տեղակայված 
պետական վաշտի հրամանա
տարությունը դարձյալ գրոհից 
երեք օր առաջ հրաման է ստա
նում Ստեփանակերտի վրայով 
վերադառնալ Հայաստան։ Սա
կայն ազատամարտիկները հրա
ժարվում են17։

Իրականում ինքնապաշտպա– 
նական ուժերը կռվել են անե
րևակայելի քաջությամբ։ Միայն 
Բուզլուխում յոթ ժամ պահել են

15 « Հա յա ստ ա նի  Հա նրա պ ետ ութ յուն» , 
1992թ., հունիսի 17։

16 Ղ ա հրա մա ն յա ն  Կ., ն շվ . ա շխ ., էջ 83։
17 Հ Հ  ՆՊԿՊԱ, ֆ. 756, ց. 1, գ. 113, թ. 164։
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բարձունքները՝ տանկերի և հե
տևակի դեմ կռվելով առանց 
տեխնիկայի։ Գյուղի պաշտպան
ներին հաջողվել է կապվել ՀՀ 
Պաշտպանության նախարարի 
հետ, որը խոստացել էր 30 միա
վոր զրահւստեխնիկա ուղարկել։ 
Բայց ոչ մի օգնություն այդպես էլ 
չի ստացվել18։

Առանց լուրջ դիմադրության 
հանձնվել է միայն Գյուլիստա– 
նը, որովհետև դիմադրություն 
կազմակերպելը լուրջ խնդիր էր, 
քանի որ այստեղ էին հավաքվել 
շրջանի 14 հազար բնակիչները, 
որոնցից 4 հազարը՝ երեխաներ։

Շրջանի հայերը տեղափոխ
վեցին Ստեփանակերտ, այնտե
ղից էլ՝ Երևան և Ռուսաստան։

Մեջբերենք 1ՑՑ2 թ. 
«Ազատամարտ» թերթում Շ. 
Մեղրյւսնի տված հարցազրույ
ցից մի հատված. «Գալով Մար– 
տակերտի շրջան՝ բախվեցինք 
պատրաստի տարբերակի հետ. 
Շահումյանում կատարված է 
դավաճանություն։ Այս ամենից 
հետո Ս. Սարգսյանի հրամանով 
զինաթափվեցին ավելի քան 500 
մարտիկներ, նրանք հռչակվեցին

18 «Ազգ», 1ՑՑ2թ., հունիսի 18։

դավաճաններ, իսկ Շահումյանի 
շրջանը՝ «նախկին»19։

ՀՀ ԳԽ որոշումով ստեղծվեց 
«Շահումյանի շրջանի և Մարտա– 
կերտի շրջանի հյուսիսային հատ
վածի անկման պատճառներն 
ուսումնասիրող ՀՀ ԳԽ ժամա
նակավոր պատգամավորական 
հանձնաժողով»։ 1992 թ. հունի
սի 29-ին տեղի ունեցած նիստում 
հնչում են մեղադրանքներ, որ 
«դեռևս շրջանի անկումից 10-15 
օր առաջ ԳԽ պաշտպանության 
և ՆԳ հանձնաժողովի անդամնե
րը այնտեղ էին և կարող էին գալ

19 « Ա զա տ ա մա րտ » , 1992թ., հուլիսի 21–
27։

եզրակացության, որ Շահումյա– 
նում պաշտպանությունը վատ է 
կազմակերպված։ Արդյոք չկարո
ղացան, թե հարկ չհամարեցին 
այդ մասին զեկուցել խորհրդա
րանին»20։

Ինչ-որ մեկի ձեռքով անհար
կի պիտակներ կպցվեցին Շա– 
հումյանի պաշտպանության հե
րոսին՝ Շահենին և հայրենիքը 
կորցրած, ողբերգություն ապրող 
ժողովրդին, նույնիսկ հեռուստա– 
էկրանից մեղադրանքներ հնչե
ցին իբրև տարածքը դիտավորյալ 
հանձնելու և դավաճանության 
մասին։

Մեկ այլ հարցազրույցում Շ. 
Մեդրյանը շարունակում է. «Մա
մուլում տարածվեց Շահումյա– 
նի հանձնման մասին տարբե
րակ՝ առանց մի կրակոցի։ Եվ 
հնարավոր է, որ այդ կարծիքի 
տարբերակը մտցվեց որպես 
պատասխան գործողություն՝ 
Լաչինի շրջանը առանց մի կրա
կոցի հանձնելու դիմաց...»21։

Ավելին, ՀՀ ԱԽ նախա
գահ Բ. Արարքցյանը, փոխա
նակ մտահոգվելու Շահումյանի 
ճակատագրով, հասկացնել էր 
տալիս, որ եթե ԼՂՀ ԳԽ նախա
գահ չընտրվի Ռ. Քոչարյանը, 
ապա արցախցիները թող օգնու–

20 Հ Հ  ՆՊԿՊԱ, ֆ. 207, ց. 62, գ. 217. թ. 
44-45։

21 « Ա զա տ ա մա րտ » , 1ՑՑ2թ., հուլիսի 21– 
27։
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թյան ոչ մի հույս չունենան։22
Ենթադրվում է մեկ այլտարբե– ա  

րակ ևս. դեռևս 1990-ականների 
սկզբից խոսք էր բացվել Շւսհու– 
մյանի մասին, որպես՝ փոխա
նակման քարտի։ Այս ենթադ– 
րություները ամբողջացան, երբ 
ԼՂՀ ԳԽ նստաշրջանի ժամանակ 
Բ. Արարքցյանը հայտարարեց.
«Մենք դեռևս վերջնականապես 
չենք լուծել Շահումյանի հար–

Ի ԴԵՊ

23–

27։

Ա բրա հա մյա ն  Հ., նշվ . ա շխ ., էջ 388։
1 « Ա զա տ ա մա րտ » , 1992թ., հուլիսի 21–

ԳԱՍՏԱՐԲԱՅՏԵՐՆԵՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

ցը»
Շրջանի անկումից հետո 

Արցախում հայտարարվեց հա
մընդհանուր զորահավաք,
ստեղծվեցին կանոնավոր զին
ված ուժեր, որովհետև սպառնա
լիքը ակնհայտ էր։ Շահումյանում 
շարունակվեց հայերի պարտի
զանական պայքարը։ Իսկ Շա
հենը մինչև իր եղերական մահը 
չլքեց իր հայրենիքը և շարունա
կեց պայքարը։

2005 թ. տեղի ունեցած 
խորհրդարանական լսումնե
րի ժամանակ ելույթներ հնչեցին 
Արցախի հյուսիսային շրջանների 
հանձնման և դրանց հետագա 
ճակատագրի մասին, խոսվեց 
Շահումյանի շրջանում ընթացող 
բնակեցումների մասին։ Այսպի– 
սով՝ հայ-ադրբեջանական պա
տերազմի արդյունքում հայկա
կան կողմը ապահովագրեց իր 
հարավային սահմանը, ինչպես 
նաև ԼՂՀ կապը Հայաստանի 
հետ, Ադրբեջանն էլ՝ իր հյուսի
սային սահմանները։ Ռազմավա
րական առումով ստեղծվեցին 
հայաբնակ և ադրբեջանաբնակ 
գոտիներ։ Դեռևս վաղ է կան
խատեսումներ անել, թե ինչպես 
կզարգանան հայ-ադրբեջա֊ 
նական հարաբերությունները, 
պատմական ինչպիսի փոփոխու
թյունների կենթարկվեն, սակայն 
կրկին հայկական տարածք է 
կորսված, և դա փաստ է։

Ֆրանսիայի վիճակագիրները և տնտեսագետները վերլուծել 
են աշխատանքային գաղթը համաշխարհային մասշտաբով։ Ներ
կայումս գաստարբայտերները (օտարերկրյա բանվորներ, որոնց 
սովորաբար ընդունում են աշխատանքի ավելի անշահավետ պայ
մաններով, քան տվյալ երկրի քաղաքացիներին) կազմում են Երկ
րի բնակչության 3 %-ը (շուրջ 200 մլն մարդ)։ Դրանց 75 %-ը հյու
սիս եկել է հարավային երկրներից։ Մեկ տարում նրանք հարազատ 
երկրներ են ուղարկում 160 մլրդ դոլար։ Դա երեք անգամ ավելի 
շատ է, քան զարգացող պետություններին հատկացվող միջազ
գային պաշտոնական օգնությունը։

ԲԺԻՇԿ, ՈՐ ՄԻՇՏ ՔԵԶ ՀԵՏ է
Դանիական մի քանի ընկերություն միավորվել են՝ ստեղծելու 

համար մարդու կենսական ցուցանիշների բազմագործառութային 
տվիչ։ Լուցկու տուփից փոքր այդ 
սարքը սոսնձվում է մարմնին և 
անընդհատ չափում է արյան ճնշու
մը, թթվածնով և շաքարով հագեց
վածությունը, գրանցում մարմնի ջեր
մաստիճանը և զարկերակի հաճա
խությունը։ Եթե այդ ցուցանիշները 
դուրս են գալիս բնականոն սահման
ներից, ապա սարքն ինքը կարող է 
«շտապ օգնություն» կանչել բջջային 
հեռախոսի միջոցով։

ԱՀԱ ԹԵ ՈՐՏԵՂ է ԹԱՂՎԱԾ ՇՈՒՆԸ
Բելգիայի քարայրներից մեկում հնագետնե

րի միջազգային արշավախումբը պեղել է շան 
աճյուն, որը 31 հազար տարեկան է։ Սա 18 հա
զարով ավելի մեծ է, քան մարդու կողմից շան 
ընտելացման մասին նախկինում 
հայտնի վկայությունների տարիքը, 
որը հաշվարկել էին ծագումնաբան
ները։ Այդ հաշվարկը կատարվել է 
ըստ գեների փոփոխման արագու
թյան՝ հիմնվելով ժամանակակից 
շան և նրա նախնիների գենոմների 
համեմատության վյոա։

I Ա »«13հհ, 2010, 1Տ| 1
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%յ ՖԻԶԻԿՈՍՆԵՐԸ 
ԳՏԵԼ ԵՆ ՏԻԵԶԵՐՔԻ 
ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԻ ԲԱՆԱԼԻՆ*

Ողջ աշխարհի գիտնական
ների ուշադրությունը բևեռված 
է Շվեյցարիային։ Միջուկային 
հետազոտությունների Եվրոպա
կան կենտրոնի (ՄՀԵԿ) մասնա
գետները հայտարարել են, որ 
բացահայտվել է «Աստծո մաս
նիկ» անվամբ Հիգսի բոզոնին 
նման մի մասնիկ։ Այդ հայտնա
գործությանը մասնակցելէն նաև 
Սանկտ Պետերբուրգի ֆիզիկոս
ները։ Այն մասին, թե ինչ է կարող 
տալ այդ գյուտը մարդկությանը,
«Ռոսբալտ» կայքին պատմել

կական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, Սանկտ Պետերբուր– 
գի պետական համալսարանի 
ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան 
Սերգեյ Բուրեյկոն։

- Վերջերս՝ ապրիլի 5-ին, ՄՀԵԿ– 
ի հադրոնային մեծ կոլայդերում 
(ՀՄԿ), որը ժնևի մոտակայքում 
է, գրանցվել է բախման էներգի
այի համաշխարհային նոր ռե
կորդ՝ 8 ՏԷՎ։ 1 ՏԷՎ-ը հավասար 
է 1.000.000.000.000 էլեկտրոն– 
վոլտի։ Իսկ հուլիսի 4-ին՝ ընդամե

նը 3 ամիս անց, ՄՀԵԿ-ում տեղի 
ունեցավ պատմական գիտա
կան սեմինար, որտեղ ներկա
յացվեցին համաշխարհային 
երկու խոշորագույն գիտական 

կազմակերպությունների՝
^ւււ^տ-ի և ա տ -ի

ստացած Հիգ
սի բոզո–

* «™».ք–ՕՏԵՅ|է.|–Ա/բ|է6ք72012/07/05/1007645
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նի երկար սպասված որոնումնե
րի նորագույն արդյունքները։ Այս 
բոզոնը, որը 1964 թ. կանխագու
շակել է բրիտանացի տեսաբան 
Պիտեր Հիգսը, անմիջականորեն 
առնչվում է տարրական մաս
նիկների զանգվածի բնույթին։ 
Նշված կազմակերպությունները 
հայտարարել են, որ հայտնա
բերվել է մասնիկ, որն իր հատ
կություններով չափազանց նման 
է վաղուց ի վեր համառորեն 
փնտրվող բոզոնին։ ՄՀԵԿ-ի նիս
տերի լեփ՜լեցուն դահլիճից ուղիղ 
կապ է հաստատվել շուրջ երկու 
հարյուր համալսարանների՝ ԱՄԿ 
նախագծի մասնակիցների, այդ 
թվում նաև Ս-ՊբՊՀ-ի հետ։ Այս 
հաղորդակցությունը բուռն ծա
փահարություններով դիմավորե
ցին այդ ժամանակ Մելրուռնում 
ընթացող բարձր էներգիաների 
ֆիզիկայի միջազգային գիտա– 
ժողովի մասնակիցները։

-  Բնչ է արդեն հայտնի այդ 
եզակի մասնիկի մասին։

-  Նոր մասնիկն ունի շուրջ 
125-126 ԳԷՎ զանգված՝ հավա
սար մոտավորապես 130 պրո
տոնների զանգվածին։ Արդյոք 
այն Հիգսի բոզոնն է, թե գուցե իր 
բնույթով ավելի արտասովոր մի 
մասնիկ՝ դեռ պետք է պարզել։

-  Ինչու է այս հայտնագործու
թյունը նման իրարանցում առա
ջացրել գիտական հասարակայ– 
նության շրջանում։ Ինչով է այն 
կարևոր մարդկության համար։

-  Տվյալ բոզոնի կարևորու
թյունն անգնահատելի է տիե
զերքի ժամանակակից պատկե
րի համար, և այն դեռ բազմիցս 
քննարկվելու է։ Բայց այսօր ար
դեն անվիճելի է այն փաստը, որ 
ֆիզիկայում տեղի է ունեցել իրա
կան ճեղքում։ Այսօրվա արդյունքն 
ապագայում հնարավորություն

կտա կատարելու նոր մասնի
կի հատկությունների ավելի 
մանրամասն հետազոտություն։ 
Գիտնականները կկարողանան 
շարունակել այնպիսի երևույթ
ների որոնումը, որոնք դուրս են 
այսպես կոչված «Ստանդարտ 
մոդելի» շրջանակներից, ստա
նալ մութ նյութի ծագման մասին 
հարցերի պատասխաններ, բա– 
ցահայտել տիեզերքի այլ գաղտ
նիքներ։

Այս հայտնագործությունը կա
րևոր է նաև որպես ֆիզիկոսնե
րի գիտակրթական միջազգային 
համագործակցության բարձրա
գույն արդյունավետության ապա
ցույց, որին մասնակցում են մի 
քանի տասնյակ երկրների, այդ 
թվում նաև Ռուսաստանի ներկա
յացուցիչներ։

-  Որոշ լրատվամիջոցներում 
նշվում է, որ այդ մասնիկը մեկ 
օրում կատարված բացահայ
տում է։ Սակայն դա այդպես չէ...

-  Ավելի քան 20 տարի տևած 
համատեղ ջանքերի շնորհիվ և 
նորագույն գիտական ու տեխ
նոլոգիական նվաճումների հի
ման վրա են ստեղծվել եզակի 
կոլայդերն ու փորձարարական 
հսկայական սարքերը։ Մշակվել 
են նորագույն դետեկտող համա
կարգեր, զարգացվել են տեսա
կան պատկերացումներ, կարգա
վորվել են տվյալների մշակման 
մեթոդիկաներ։ Փորձարարական 
տեղեկատվության աննախադեպ 
հոսքերի վերլուծության համար 
ստեղծվել է իր հզորությամբ եզա
կի հաշվողական համընդհանուր 
ցանց՝ ^ԼՇՕ։ Թվարկված բոլոր 
ուղղություններում (բացառու
թյամբ կոլայդերի) 1992 թվակա
նից մասնակցում է նաև Ռուսաս
տանի երեք համալսարան, այդ 
թվում՝ Ս.–ՊբՊՀ ֆիզիկայի ֆա
կուլտետը։

-  Հատկապես ինչպիսքւ մի
ջազգային նախագծերում են 
աշխատում Ս.–ՊբՊՀ ֆիզիկոսնե
րը։

-  Ս.–ՊբՊՀ ֆիզիկայի ֆա
կուլտետի Ֆոկի անվան ֆիզի
կայի գիտահետազոտական 
ինստիտուտի գերբարձր էներգի
աների ֆիզիկայի լաբորատորի
ան աշխատանքներ է կատարում 
^Լ10^ նախագծում՝ ՀՄԿ-ում կա
տարվող ժամանակակից երրորդ 
խոշորագույն գիտափորձում։ 
Նրանց նպատակն է կապարի 
գերռելյատիվիստական իոննե
րի բախման ընթացքում գերհոծ 
և գերտաք «նախանյութի» (Մեծ 
պայթյունից հետո առաջին միկ– 
րովայրկյանների ընթացքում 
առաջացած քվարկ-գլյոտնային 
պլազմա) առաջացման պայման
ների ուսումնասիրումը։ Կատար
վում է նաև այսպես կոչված «մի
ջուկային նյութի կրիտիկական 
կետի» որոնում ևս մի գիտափոր
ձում, որում օգտագործվում են 
գերռելյատիվիստական ծանր 
իոններ՝ Ած 61 (Տհ11Տ1Ը)։ ՄՀԵԿ-ի 
ֆիզիկական հետազոտություն
ներին մշտապես մասնակցում են 
բարձր էներգիաների ու տարրա
կան մասնիկների ֆիզիկայի, ինչ
պես նաև միջուկային ֆիզիկայի 
ամբիոնների աշխատակիցներ, 
դասախոսներ, ասպիրանտ
ներ և ուսանողներ։ Ուսանող
ներն անցնում են ամենամյա 
պրակտիկա ՄՀԵԿ-ում, կազմա
կերպվում է նաև ուսանողների 
ու ասպիրանտների մասնակ
ցությունն ԱՄԿ-ում կատարվող 
ֆիզիկական սեանսներում։ 
Ամեն շաբաթ կազմակերպվում 
է գիտական սեմինար, ուսանող
ներն ու ասպիրանտները մշտա
պես մասնակցում են միջազգա
յին խորհրդակցություններին և 
գիտաժողովներին։ Այնպես որ 
նոր բացահայտումները դեռ 
առջևում են։
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ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ակա
նավոր գիտնական և գիտու
թյան կազմակերպիչ Միքայել 
Լևոնի Տեր-Միքայելյանն 
այս տարի կդառնար 
90 տարեկան։ Վերջին 
տարիներին նա սիրում 
էր կրկնել. «Ես ապրել 
եմ դժվար կյանք, բայց 
նրանում կար ամեն ինչ»։
Այդ կյանքում, իրոք, կար 
ամեն ինչ. Լւ հաղթանակ
ների բերկրանք, Լւ պար
տությունների դառնու
թյուն, բայց հաստատուն 
ու անջնջելի էր ձգտումը 
գիտելիքի հանդեպ։

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս 
Միքայել Լևոնի Տեր-Մի֊ 
քայելյանը ծնվել է 1923 ՀՀ 
թ. նոյեմբերի 10-ին Թիֆլիսում, 
և սերն այդ քաղաքի հանդեպ 
պահպանել է ամբողջ կյանքում։ 
Նրա հուշերում հաճախ էր հիշա
տակվում մանկության փողոցը՝ 
հայտնի Միխայլովսկայան։ Հայ–

լուրընրան հասավ Սիբի– 
րում՝ Բայկալ-Ամուրյան 
մայրուղու շինարարու
թյունում (Քաղաքացի
ական պատերազմով 
ընդմիջված այդ կառույ
ցը շարունակվեց միայն 
50 տարի անց՝ կոչվելով 
դարի կառույց՝ ԲԱՄ)։ 
Սիբիրից Թիֆլիս ճանա
պարհին Լեոն Անդրե– 
ևիչն ընկել է մեկ կար
միրների, մեկ սպիտակ
ների ձեռքը, հանդիպել 
Լւ Կոլչակին, և Հայկ 
Բժշկյանցին։ Հասնելով 

ԳԱԱ ա կ ա դե մ ի կ ո ս  Մ իքայեէ Լև ո նի  Տ եր-Մ իքա յելյա ն  հայրենիք, նա ընդգրկ
վել է Առաջին Հանրապետությանրը՝ Լեոն Անդրեևիչը, ավարտել 

էր Սանկտ-Պետերբուրգի համալ
սարանն ու Մոսկվայի Երկաթու
ղային տրանսպորտի ինստիտու
տը և հայտնի ճարտարագետ էր։ 
1917 թ. հեղափոխության մասին

կառավարության մեջ և նշանակ
վել անկախ Հայաստանի հաղոր
դակցության ուղիների նախա
րար։ Խորհրդային իշխանության 
հաստատումից հետո աշխա–

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ 
ՍԻՔԱ0ԵԼ ԼԵՎՈՆԻ 
ՏԵՐ-ՄՒՔԱՅԵԼՑԱՆ

ԳԱՅԱՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 

ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, 
ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր 

էլ.փոստ՝ ցց̂ ցոց@ցտց11.ռօտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ոչ 
գծային և քվանտային օպտիկա
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ՀԱՆՐԱՀԱՅՏ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐ

տել է որպես Անդրկովկասյան 
երկաթուղու գլխավոր ճարտա
րագետ։ Հետո ձեռրակալվել է։ 
Բանտարկությունից նրան ւիրկել 
է կինը՝ Եվգենիա հվանովնան, 
որը երկու փոքր երեխաների հետ 
մեկնել է Մոսկվա՝ հանդիպելու 
Օրջոնիկիձեին, ում լավ էր ճանա
չում։ Ամենազոր ժողկոմի հետ 
այդ հանդիպումից փոքրիկ Մի– 
շան հիշել էր միայն հսկայական 
կաշվե բազմոցը, որին նստելուն 
պես հոգնած փոքրիկն ակնթար
թորեն քնել է։

այցելել են մշակույթի և արվես
տի շատ գործիչներ։ Միխայիլ Լե– 
ոնովիչի տանը պահպանվող հին 
դաշնամուրի վրա բազմիցս նվա– 
գել է Ս. Ռիխտերը։ Տանը պահ
վում էին Հ. Այվազովսկու և Գ. 
Բաշինջաղյանի նվիրած նկար
ները։

Միխայիլ Լեոնովիչի կրտսեր 
եղբայրը՝ ՌԳԱ ակադեմիկոս 
Անդրեյ Լեոնովիչ Միքայելյանը, 
1949 թ. ավարտելով Մոսկվայի 
կապի էլեկտրատեխնիկական 
ինստիտուտը (1̂131՜1Շ), մնացել է 
Մոսկվայում և դարձել ռւսդիոօպ– 
տիկայի, հոլոգրաֆիւսյի և ժա
մանակակից տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտի հայտ
նի գիտնական։
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Եվգենիա հվանովնան ծնվել 
էր բաքվեցի նավթարդյունաբե
րողի ընտանիքում, որին Խորհր
դային իշխանության օրոք բան
վորներն ընտրել էին ազգայի– 
նացված ձեռնարկության տնօ
րեն։ Բազմակողմանի կրթված 
և արտակարգ հմայիչ այդ կինը 
միշտ ձգտել է տանն ստեղծել 
ջերմ և ստեղծագործական մթնո
լորտ։ Նրանց տունը Թիֆլիսում

Կինը՝ Ա լեկսա նդրա  Դ միտ րիև նա  
Վ ասիլևան

Միխայիլ Լեոնովիչը ժա
ռանգել էր բարձր մտավոր 
ունակություններ և նրբանկա
տություն, որը զուգակցվում էր 
աննկուն գիտական սկզբուն
քայնության հետ։ Ավարտելով 
միջնակարգ դպրոցը՝ Միխայիլ 
Լեոնովիչը, հետևելով հոր օրի
նակին, ընդունվել է Երկաթուղա
յին տրանսպորտի ինստիտուտ, 
սակայն շուտով հասկացել է, որ 
գիտությունն իրեն ավելի ուժեղ 
է ձգում, քան ճարտարագիտու– 
թյունը, և 1943 թ. տեղափոխվել 
է Թբիլիսիի պետական համալ
սարանի ֆիզիկամաթեմատի– 
կական ֆակուլտետ։ Հոր մահից 
հետո ընտանիքը տեղափոխվել է 
Երևան, որտեղ էլ 1948 թ. Միխա– 
յիլ Լեոնովիչը ավարտել է Երև
անի պետական համալսարանը՝ 
ակադեմիկոս Վ. Համբւսրձումյա– 
նի ղեկավարությամբ պաշտպա
նելով դիպլոմային աշխատանքը։ 
Դրան հաջորդել է ասպիրանտու
րան Մոսկվայի Պ.Ն. Լեբեդևի ան
վան ԳԱ Ֆիզիկական ինստիտու
տի (Փ14ձհ) տեսական բաժնում՝ 
ակադեմիկոս Եվգենի Լվովիչ 
Ֆեյնբերգի ղեկավարությամբ։ 
Ե. Ֆեյնբերգը մեծ դեր է խաղա
ցել Տեր-Միքայելյանի կյանքում։ 
Զուտ գիտական հարաբերու
թյունները շուտով վերածվել են 
ամուր բարեկամության, որն էլ 
պահպանվել է մինչև Ֆեյնբեր
գի կյանքի վերջին օրերը։ Հենց 
Ֆեյնբերգն է մանրամասն նկա
րագրել Տեր-Միքայելյանի թեկ
նածուական ատենախոսության 
դրամատիկ պատմությունը և 
նրա հարաբերությունները Լ. 
Լանդաուի հետ։

Այդ հոդվածը կարելի է կար
դալ «Հիշողություններ Լան– 
դաուի մասին» ժողովածուում
(«ՑՕՇՈՕԱԱ հՅ հԱՈ Օ ՏւՅհԱՅ^», 1̂1,

հտ^ւօ, 1988)։
Իր թեկնածուական աշխա

տանքում Տեր-Միքայելյանը կան–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  Ւվ°1. 2013 31



ՀԱՆՐԱՀԱՅՏ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐ

ՌԳԱ ա կ ա դե մ ի կ ո ս  ե վ գ ե ն ի  Լվ ո վ ի չ Ֆ եյնբերգը

խատեսելէ մի երևույթ, որը միաս
նական հիմք է ծառայել մեծ էներ
գիաներով մասնիկների և նյութի 
Փոխազդեցության նոր պատկե
րացման համար։ Միխայիլ Լեո
նովիչը ցույց է տվել, որ էլեկտրո
նների մեծ էներգիաներով արգե
լակային ճառագայթումը բյու
րեղում ունի ինտերֆերենցային 
բնույթ։ ճառագայթման ձևավո
րումը տեղի է ունենում տարածու
թյան մի տիրույթում, որի երկայ
նական չափը (այն հետագայում 
կոչվեց կոհերենտության երկա
րություն) մասնիկի էներգիայի 
աճին զուգընթաց անսահմանա
փակորեն աճում է, թեև մասնի
կի ալիքի երկարությունն էներգ– 
րայի աճին զուգընթաց նվազում 
է։ Ստացված արդյունքի պարա
դոքսայնությունն այն է, որ ալիքի 
երկարությունը նվազելիս՝ առա
ջին հայացքից ճառագայթման 
ձևավորման տիրույթը կարող է 
միայն փոքրանալ, բայց ոչ մեծա
նալ։ Լ. Լանդաուն հայտարարեց, 
որ այդ աշխատանքը կատա
րյալ հիմարություն է, և հոդվածի 
տպագրությունը կանգնացվեց։ 
Ինչպես պատմում էր Միխւս– 
յիլ Լեոնովիչը, Լանդաուն իրեն 
խորհուրդ էր տվել վերադառնալ

Հայաստան և մտածել 
իր ապագայի մասին։ 
Թվում էր՝ ճանապարհը 
դեպի տեսական ֆիզի
կան փակված էր։ Բայց 
հենց այստեղ լիովին 
դրսևորվեցին Տեր-Մի֊ 
քայելյանի բնավորու
թյան կայունությունն ու 
ամրությունը, իր տե
սակետին հետամուտ 
լինելու ունակությունը։ 
Մեկ տարին անց (1953 
թ.) Միխայիլ Լեոնո
վիչը փայլուն պաշտ
պանում է թեկնածո
ւական ատենախոսու
թյունը Մոսկվայում՝
ԳԱ Ֆիզիկական

ինստիտուտում, իսկ նրա կան
խատեսած գաղափարը ոչ մի
այն ընդունեց Լանդաուն, այլև 
զարգացրեց Ի. Պոմերանչուկի և 
Ա. Միգդալի հետ համատեղ կա
տարված հետագա աշխատանք
ներում։ Նրանք մասնավորապես 
ցույց տվեցին, թե ինչպես է փոխ
վում արգելակային ճառագայ
թումն ամորֆ միջավայրում՝ բյու
րեղի կամ մեկ ատոմի դեպքերի 
համեմատությամբ։ Ինքը՝ Տեր– 
Միքայելյանը, միշտ մեկնաբա
նում էր այդ դիպվածը՝ ասելով, 
որ «այս ամենը շատ օգտակար 
էր ինձ համար», իսկ Լանդաուի 
անունը սրբազան էր նրա համար։ 
Նա հաճախ խորհուրդ էր տալիս 
երիտասարդ գիտնականներին. 
«Եթե վատ տրամադրություն ու
նեք կամ ձեզ հետապնդում է 
անհաջողությունների շարանը, 
թողեք բոլոր գործերը և Լանդաու 
կարդացեք»։

Թեկնածուական ատենախո
սության պաշտպանությունից 
մեկ տարի անց՝ 1954 թ. Մ. Լ. 
Տեր-Միքայելյանն ընդհանրաց
րեց Լանդաու-Պոմերանչուկի 
աշխատանքը՝ հաշվի առնելով 
միջավայրի դիէլեկտրական բև
եռացման ազդեցությունը կոհե– 
րենտ արգելակային ճառագայթ

ման վրա։ Այդ աշխատանքում 
կանխատեսված նոր երևույթը 
գիտական գրականության մեջ 
ստացավ «խտության երկայնա
կան երևույթ» անվանումը։ Մ. 
Տեր-Միքայելյանին հաջողվեց 
ցույց տալ, որ դիտարկվող երև
ույթների հիմքում ընկած են շատ 
ավելի ընդհանուր ֆիզիկական 
պատճառներ, քան գերարագ 
մասնիկների ճառագայթման 
առանձնահատկությունների բա
ցատրությունը։ Դա բերեց նոր, 
բարձր էներգիաների ֆիզիկա
յի ամենատարբեր պրոցեսներ 
ընդգրկող ուղղության զարգաց
մանը, որը ներառում է հադրոն– 
ների փոխազդեցությունը միջու
կում՝ այն դիտարկելով որպես 
նյութական միջավայր, ինչպես 
նաև քրոմոդինամիկան։ Տեր– 
Միքայելյանի երևույթը փորձով 
հաստատվեց միայն 40 տարի 
անց՝ 1994 թվականին Ստենֆոր– 
դի համալսարանի արագարար
ների կենտրոնում (ՏԼ^Շ)։

1991 թ. ֆիզիկայի բնագա
վառի Նոբելյան կոմիտեն առա
ջարկել է Միխայիլ Լեոնովիչին 
թեկնածու առաջադրել 1992 թ. 
մրցանակին։ Նման պատվի 
արժանանում են միայն մեծ 
նվաճումների հասած և ճանաչ
ված գիտնականները։ Հետևե
լով գաղտնիության պահանջին՝ 
Տեր-Միքայելյանը որևէ մեկին 
չի պատմել այդ առաջարկի մա
սին (Նոբելյան կոմիտեի նամակը 
հայտնաբերվել է նրա արխիվում 
մահից հետո)։

Թեկնածուական ատենա
խոսության պաշտպանությու
նից հետո Միխայիլ Լեոնովիչը 
վերադարձել է Հայաստան և 
աշխատանքի անցել Երևա
նի Ֆիզիկայի ինստիտուտում՝ 
կարճ ժամանակում անցնե
լով կրտսեր գիտաշխատողից 
մինչև ինստիտուտի տեսական 
բաժնի վարիչ և փոխտնօրեն 
ճանապարհը։ Այդ տարիներին 
նրա կազմակերպած շաբաթա–
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Մ. Մ ովսեսյա նը, Ն. Բ ա սովը և Մ  Տ եր-Մ իքա յելյա նը Ֆ իզիկա կա ն հետ ա զոտ ութ յո ւնների  
ի ն ստ իտ ո ւտ ի  տ ա րա ծքո ւմ , 1968 թ.

կան սեմինարները Հայաստանի 
շատ երիտասարդ ֆիզիկոսների 
համար դարձել էին գիտական 
ստեղծագործության իսկական 
դպրոց։ Այդ տարիներին Տեր-Մի֊ 
քայելյանը զբաղվում էր անհա– 
մասեռ և շերտավոր միջավայ
րերում շարժվող մասնիկների 
ճառագայթման հետազոտմամբ։ 
Նրա կանխատեսած և Փորձում 
հայտնաբերված ռեզոնանսային 
ճառագայթումը լայն կիրառու
թյուն գտավ ուլտրառելյատիվիս– 
տական մասնիկների գրանցման 
և էներգիաների չափման, ինչ
պես նաև կոհերենտ 7՜^առա՜ 
գայթման աղբյուրների ստեղծ
ման բնագավառներում։ Տարբեր 
միջավայրերում ռելյատիվիս
տական մասնիկների էլեկտրա
դինամիկային վերաբերվող նոր 
աշխատանքներն ամփոփվեցին 
նրա դոկտորական ատենախո
սության մեջ, որը պաշտպան
վեց Մոսկվայում՝ ԳԱ Ֆիզիկական 
հետազոտությունների ինստի
տուտում 1962 թ.։

Բարձր էներգիաների ֆիզի

կայի բնագավառումում իր կա
տարած աշխատանքները Մ. 
Տեր-Միքայելյանն ընդհանրաց
րեց՝ այսօր արդեն գիտական 
աշխարհում լայն ճանաչում ստա
ցած «Միջավայրի ազդեցությունը 
էլեկտրամագնիսական պրոցես
ների վրա բարձր էներգիաների 
տիրույթում» մենագրությունում, 
որը 1969 թ. հրատարակեց Հա
յաստանի Գիտությունների ակա
դեմիան, իսկ անգլերեն թարգ
մանությունը՝ «Շպրինգեր» հրա
տարակչությունը 1972 թ.։

1963 թ. Միխայիլ Լեոնովիչն 
աշխատանքի է անցնում Երևա
նի պետական համալսարանում՝ 
որպես ֆիզիկայի ֆակուլտետի 
դեկան։ Այստեղ լիովին դրսև
որվում են նրա կազմակերպչա
կան ունակությունները։ Կարճ 
ժամանակում ֆակուլտետը վե
րակառուցվում է, բացվում են 
գիտության հեռանկարային ուղ
ղություններով նոր ամբիոններ՝ 
կենսաֆիզիկայի և մոլեկուլային 
ֆիզիկայի, ճառագայթային ֆի
զիկայի և քվանտային օպտիկա

յի, մաթեմատիկական ֆիզիկա
յի, որոնց ղեկավարման համար 
ներգրավվում են երիտասարդ 
տաղանդավոր գիտնականներ։ 
Այդ տարիներին ակադեմիկոս
ներ Ն. Բասովի, Ա. Պրոխորովի և 
ամերիկացի ֆիզիկոս Չ. Թւսուն– 
սի հիմնարար հետազոտություն
ների արդյունքում ստեղծվեցին 
առաջին օպտիկական քվան
տային գեներատորները, որոնք 
արագորեն և հաջորդողությամբ 
սկսեցին կիրառվել գիտության 
տարբեր ոլորտներում։ Նոր ուղ
ղությունը միանգամից գրավեց 
Միխայիլ Լեոնովիչի ուշադրու
թյունը, և նա իր ջանքերը կենտ
րոնացրեց Հայաստանում քվան
տային օպտիկական էլեկտրո
նիկայի և ոչ-գծային օպտիկայի 
զարգացման վրա։ Պետք էր սկսել 
բառացիորեն զրոյից, չկային 
մասնագետներ, համապատաս
խան սարքավորումներ, գործ
նականում կար միայն հետաքրք
րություն ֆիզիկայի նոր ոլորտի 
հանդեպ, այն էլ մի ոլորտի, որը 
բավական հեռու էր բարձր էներ
գիաների ֆիզիկայից։

1962 թ. ԵՊՀ ճառագայթային 
ֆիզիկայի պրոբլեմային լաբորա
տորիան (ՃՖՊԼ) վերակողմնո
րոշվեց լազերային թեմատիկայի 
ուղղությամբ, 1964 թ. ԵՊՀ-ում 
ստեղծվեց օպտիկայի ամբիոն։ 
1965 թ. միավորելով ԳԱ Ռադի
ոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի 
ինստիտուտի (ՌՖԷԻ) քվանտա
յին էլեկտրոնիկայի բաժինը և 
ԵՊՀ ՃՖՊԼ-ն, Մ. Տեր-Միքայել֊ 
յանը հիմնեց Գիտությունների 
ակադեմիայի և ԵՊՀ միացյալ 
ճառագայթային լաբորատորի
ան (ԳԱԵՊՀՄՃԼ)։ Հետազոտու
թյուններ ծավալվեցին սուտակի 
օպտիկական հատկությունների 
հետազոտման, լազերների բնու
թագրերի ուսումնասիրման և հա
րակից այլ բնագավառներում։

Արդեն 1962 թ. Ռադիոօպտի– 
կայի համամիութենական ԳՀԻ-ի 
աշխատակիցների օգնությամբ
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պատրաստվեց առաջին հայ
կական լազերը։ Տեր-Միքայել֊ 
յանի ակտիվ մասնակցությամբ 
արդյունաբերական լազերների 
ստեղծման աշխատանքներում 
ներգրավվեցին Հայաստանի 
մի շարք ձեռնարկություններ՝ 
Կիրովականի քիմիական կոմ
բինատը, Արզնու ճշգրիտ տեխ
նիկական քարերի գործարա
նը, Երևանի էլեկտրալամպերի 
գործարանը։ Արդյունքում՝ 1965 
թ. Լայպցիգի միջազգային տո
նավաճառում ցուցադրվեցին 
խորհրդային առաջին՝ «Արզնի– 
2» և «Հրազդան» արդյունաբե
րական լազերները։

ԳԱԵՊՀՄՃԼ-ն դարձավ ակա
դեմիական և համալսարանա
կան գիտության կոլեկտիվ ջան– 
քերի արդյունավետության վառ 
օրինակ, որը բերեց ոչ միայն 
ակնհայտ գիտական հաջողու
թյունների, այլնաև համալսարա
նում դասավանդման էական բա
րելավման։ Լաբորատորիայում 
իրականացվող գիտական հե
տազոտությունները նվիրված 
էին քվանտային գեներատորնե
րի և ուժեղարարների մշակման

տեսական հիմունքներին, ստաց
ված արդյունքների փորձարա
րական ստուգմանը և լազերների 
ստեղծմանը։

Քվանտային գեներատորնե
րի և ուժեղարարների տեսության 
մեջ լազերի ելքային պարամետ
րերի հաշվարկման համար ձևա
վորվել և որոշվել են հաշվեկշռա
յին հավասարումների կիրառու
թյան սահմանները, դիտարկվել 
լազերի աշխատանքի ստացիո
նար և իմպուլսային ռեժիմների 
հիմնական բնութագրերը՝ կախ
ված ակտիվտարրերի, օպտիկա
կան ռեզոնատորների և մղման 
պարամետրերից։ Զարգացվել 
է նաև քվազիդասական տեսու
թյուն, որը հաշվի է առնում լազե
րային ճառագայթման գեներաց– 
ման և ուժեղացման ընթացքում 
կոհերենտ երևույթները։

Պինդմարմնային լազերնե
րին վերաբերվող աշխատանք
ների արդյունքներն ամփոփվել 
են Ա.Լ. Միքայելյանի, Մ.Լ. Տեր– 
Միքայելյանի և Յու.Ս. Տուրկովի 
«Պինդմարմնային օպտիկական 
գեներատորներ» մենագրության 
մեջ, որը լույս է տեսել 1967 թ.

Մոսկվայում։ Այս գիրքը, որը լա
զերներին վերաբերվող առաջին 
խորհրդային մենագրությունն 
է, շատ շուտով դարձավ քվան
տային էլեկտրոնիկայի հիմնա
կան դասագիրք, որով սովորել 
են մի քանի սերնդի մասնա
գետներ։ 1969 թ. «Բւ–օցՐ6ՏՏ տ 
Օթէւշտ» ժողովածուն, որի խմբա
գիրն Էր ականավոր գիտնա
կան Է. Վոլֆը, տպագրեց Մ. Լ. 
Տեր-Միքայելյանի «Լազերային 
ճառագայթման քվազիդասա
կան տեսություն» ակնարկային 
հոդվածը։

Գիտական հետազոտություն
ների և տեխնոլոգիական նպա
տակներով կիրառվող լազերնե
րի մշակման, արդյունաբերա
կան յուրացման աշխատանք
ների շարքի համար Մ. Լ. Տեր– 
Միքայելյանը Արզնիի «Բյուրեղ» 
ԳԱՄ-ի, Ռադիոօպւոիկայի հա
մամիութենական ԳՀԻ-ի և ՀԽՍՀ 
ԳԱ ՖՀհ-ի մի խումբ աշխատա
կիցների հետ, 1980 թ. արժանա
ցել Է գիտության և տեխնիկայի 
բնագավառում ՀԽՍՀ պետական 
մրցանակի։

1968 թ. ԳԱԵՊՀԱՃԼ-ի հիման 
վրա ստեղծվեց Հայաստանի ԳԱ 
Ֆիզիկական հետազոտություն
ների ինստիտուտը, որը երկար 
տարիներ գլխավորել Է Միխայիլ 
Լեոնովիչը։ Նույն թվին նորաս
տեղծ ինստիտուտում՝ Մելիստ 
Մովսեսյանի ղեկավարած լա
բորատորիայում, իրագործվեց 
լազերային ճառագայթման և 
գազային միջավայրի ոչ գծա
յին փոխազդեցության առաջին 
անմիջական փորձարարական 
հաստատումը, այն Է՝ ճառա
գայթման եռաֆոտոն ցրումը կա
լիումի գոլորշու երկմակարդակ 
համակարգի վրա։

Ինստիտուտի տեսական բաժ
նում, որի ղեկավարը մինչև կյան– 
քի վերջին օրերը Տեր-Միքայե֊ 
լյանն Էր, կատարվել են ոչ գծա
յին օպտիկայի նոր ուղղության՝
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էլեկտրամագնիսական ճառա
գայթման և ատոմական միջա
վայրի ռեզոնանսային կոհերենտ 
Փոխազդեցության հետազոտու
թյուններ։ Մ.Լ. Տեր-Միքայելյանի 
զարգացրած «ատոմ+դաշտ» 
«հագնված» վիճակների տեսու
թյունը հիմք դրեց մի շարք նոր 
երևույթների ուսումնասիրման, 
որոնք շարունակվում են նաև 
մեր օրերում, և որոնց արդյունք
ները նորանոր կիրառություններ 
են գտնում ժամանակակից տեխ
նոլոգիաներում։ Ցավոք, ռեզո
նանսային օպտիկային նվիրված 
մենագրությունը, որն ամփոփե
լու էր այս բոլոր արդյունքները, 
և որը Միխայիլ Լեոնովիչը գրում 
էր երկար տարիներ, այդպես էլ 
մնաց անավարտ։ Աշխատանքի 
մի մասը «Պարզագույն ատոմա
կան համակարգերը ռեզոնան
սային լազերային դաշտերում» 
վերնագրով տպագրվել է 1997 թ. 
«V̂ ո6x̂  ՓսՅէա6Շւ<էտ Ւ1յ7՚<» ամ
սագրում։

Միխայիլ Լեոնովիչը հաճախ 
ուժ ու եռանդ էր ծախսում տնտե
սական խնդիրները լուծելու 
համար։ Ֆիզիկական հետա
զոտությունների ինստիտուտը 
կառուցվում և ընդլայնվում էր 
քարքարոտ, ամայի տարած
քում՝ Աշտարակի մոտակայքում։ 
Գիտական մասնաշենքերի կող
քին կառուցվում էր գիտավանը 
ինստիտուտի աշխատակիցնե
րի համար։ Տեր-Միքայելյանի 
առանձնասենյակում տեղադր
ված էր ինստիտուտի 70 հեկտար 
տարածքի կանաչապատման 
մանրակերտը։ Առանձնասենյա
կի պատուհանից նայելով ամայի 
տարածքին՝ դժվար էր ենթադ
րել, որ այստեղ կարող են վար
դեր ու լացող ուռենիներ աճել։ 
Հիմա այստեղ ծաղկում են ծիրա
նի և խնձորի այգիներ, աճում ըն
կույզի ծառեր ու բարդիներ։ Ման
կապարտեզի, ջրավազանի և 
թենիսի խաղահրապարակների

կառուցումը, աշխատակիցների 
կենցաղի բարելավումը, քաղաքի 
հետ տրանսպորտային կապի, 
Աշտարակի միջնակարգ դպրո
ցի դասավանդման և բազմա
թիվ այլ կենցաղային խնդիրներ 
մշտապես Տեր-Միքայելյանի ու
շադրության կենտրոնում էին։

Անցյալ դարի 70–80–ականնե– 
րին Ֆիզիկական հետազոտու
թյունների ինստիտուտը վստա
հաբար զբաղեցնում էր լազերա
յին ֆիզիկայի ոլորտի առաջա
տար դիրքերից մեկը։ Այդ մասին 
են վկայում ՖՀԻ այցելած համաշ
խարհային ճանաչում ունեցող 
բազմաթիվ ֆիզիկոսների ջերմ ու 
ակնածալի, հաճախ՝ հիացական 
խոսքերը ինստիտուտի այցելու– 
թյունների գրքում։ Այդ գիտնա
կաններից են հեւիում-նեոնային 
լազերի ստեղծող Ալի Զա վանը, 
Կլաաս Բերգմանը, Դանիել Գրիշ– 
կովսկին, Լեոնարդ Մանդելը, 
Նոբելյան մրցանակակիրներ Նի– 
կոլայ Բասովը, Ալեկսանդր Պրո– 
խորովը, Ալֆրեդ Կաստլերը, Իլյա 
Ֆրանկը, Վիտալի Գինզբուրգը, 
միութենական ակադեմիկոսներ 
Մստիսլավ Կելդիշը, Անատոլի 
Ալեքսանդրովը, Յուրի Հովհան
նիսյանը և ֆիզիկայի տարբեր 
բնագավառներում աշխատող 
բազմաթիվ ականավոր գիտնա
կաններ։

Չնայած հաջողություններին, 
հենց այդ ժամանակ Միխայիլ 
Լեոնովիչն սկսեց խոսել հետա
զոտությունների նոր ուղղություն
ների զարգացման մասին, նրա 
ուշադրությունը գրավել էր Ֆեյն– 
մանի հոդվածը՝ ինֆորմատիկա
յով քվանտային համակարգերի 
կիրառման հնարավորություն
ների և հեռանկարների մասին։ 
Ցավոք, այդ հոդվածի քննար
կումն ինստիտուտի տեսական 
սեմինարում մատնվեց անհաջո
ղության. գիտնականները չըն
կալեցին Ֆեյնմանի գաղափարը, 
իսկ հոդվածը համարեցին ֆան

տաստիկ ու չհիմնավորված (ի 
դեպ, նման վերաբերմունք ցու
ցաբերեց նաև ամբողջ գիտա
կան հանրությունը, որն անդ
րադարձավ այս աշխատանքին 
միայն ՑՕ-ականներին)։ Ինչպես 
պարզվեց հետագայում, Միխայիլ 
Լեոնովիչը շարունակել էր հետև
ել այս գաղափարների զարգաց
մանը, և 1997 թ. Հայաստանի 
գիտությունների ակադեմիայում 
ելույթ ունեցավ քվանտային մե
խանիկայի, տեղեկատվության 
տեսության և հաշվարկային 
տեսության սահմաններին ձևա
վորվող գիտության նոր, սրըն
թաց զարգացող քվանտային 
ինֆորմատիկայի ոլորտի մասին 
փայլուն զեկուցումով։

1987 թ. գարնանը գիտական 
աշխարհում տարածվեց բարձր– 
ջերմաստիճանային գերհաղոր
դականության հայտնաբերման 
մասին ցնցող հայտարարությու
նը։ Հավաքելով ինստիտուտի 
երիտասարդ գիտնականներին՝ 
Միխայիլ Լեոնովիչը հանձնարա– 
րեց նրանց անհնարին թվացող 
խնդիր՝ երկու շաբաթվա ընթաց
քում վերարտադրել գրականու
թյունում տպագրված արդյունք
ները։ Դա ծայրահեղ լարված 
աշխատանքի մի շրջան էր. 
հաճախ Տեր-Միքայելյանը մինչև 
ուշ գիշեր մնում էր ինստիտու
տում։ Բայց արդեն ապրիլին ոչ 
գծային օպտիկայի ավանդական 
ամենամյա խորհրդակցության 
ժամանակ ինստիտուտի հյուրե
րին ներկայացվեցին ինստիտու
տում ստացված բարձրջերմաս– 
տիճանային խեցեղեն գերհա– 
ղորդիչ նմուշները։ Կարճ ժամա
նակում ինստիտուտում սկսեց 
հաջողությամբ գործել և գիտա
կան շրջանակներում ճանաչում 
ստացավ նորաստեղծ լաբորա
տորիան։ 1988 թ. ինստիտուտը 
լրացուցիչ ֆինանսավորում ստա
ցավ ԽՍՀՄ բարձրջերմաստիճա– 
նային գերհաղորդականության
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երկու պետական ծրագրերով։ 
Գերհաղորդականությանը նվիր
ված նոր սեմինարին հրավիր
վում էին մասնագետներ հան
րապետության տարբեր գիտա
կան կազմակերպություններից, 
իսկ Տեր-Միքւսյելյանը գալիս էր 
սեմինարների հայտնի տետրե
րով, որտեղ համառոտագրում էր 
զեկուցումները։

1988-1993 թթ. Միխայիլ Լեո– 
նովիչն ինստիտուտի ղեկավա
րումը համատեղել է ԳԱ ֆիզիկա– 
մաթեմատիկական գիտություն
ների բաժանմունքի ակադեմի– 
կոս-քարտուղարի պաշտոնի 
հետ։ Սակայն 1994 թ. նա թող
նում է այդ պաշտոնները՝ մնա
լով ինստիտուտի պատվավոր 
տնօրեն և տեսական ֆիզիկայի 
լաբորատորիայի վարիչ։ Հետ– 
խորհրդային գիտության համար 
այդ ծանր տարիներին Միխա– 
յիլ Լեոնովիչի ջանքերն ուղղված 
էին առաջին հերթին ինստիտու
տի համար ցավոտ տեղեկատ
վական մեկուսացման հաղթա
հարմանը։ Գործնականում չէր 
համալրվում գիտական գրա
կանությունը, վատ էր ինտերնե–

Մ.Լ. Տ եր-Մ իքա յելյա նի վերջին  լո ւսա նկա րը

տային կապը, ընդհատվել էին 
ամենամյա ավանդական գիտւս– 
ժողովները։ Բայց արդեն 1995 թ. 
վերականգնվեց լազերային ֆի
զիկայի ամենամյա կոնֆերան
սը, և Տեր-Միքայելյանին հաջող
վեց հրավիրել մասնագետներ՝ 
ներկայացնելու ակնարկային

զեկուցումներ։ 1997 
թ. այցելելով Համ– 
բուրգի համալսա
րան, նա բերեց մի 
ճամպրուկ գիտա
կան հոդվածնե
րի պատճեններ՝ 
ափսոսալով, որ 
ամբողջ ժամա
նակն անցկացրել 
է գրադարանում, 
պ ա տ ճ ե ն ա հ ա 
նելով հոդված
ներն ըստ ուշագ
րավ վերնագրերի՝ 
դրանք կարդալու 
ժամանակ չունե
նալով։ Հիմա՝ ին– 
տերնետային կա
պի առկայության 

պայմաններում, դժվար է պատ
կերացնել, թե ինչ դեր խաղացին 
այդ հոդվածներն ինստիտուտի 
գիտաշխատողների համար։

Մինչև իր կյանքի վերջին 
օրերը Տեր-Միքայելյանը շարու
նակում էր ակտիվ աշխատել, 
առանց հոգնածությանն ու տա
րիքին ուշադրություն դարձնելու։ 
1997,2001 և2003 թթ. նա տպագ
րեց երեք մեծարժեք ակնարկ
ներ <^016X11 Փս3սկ6շւ<էտ Ւ1յ̂ |<» 
ամսագրում։ Մասնակցում էր 
բազմաթիվ միջազգային գիտա– 
ժողովների աշխատանքներին՝ 
ներկայացնելով ակնարկային 
զեկուցումներ։ 2003 թ. սեպտեմ
բերին, մահվանից ընդամենը 
կես տարի առաջ, Տեր-Միքայե֊ 
լյանը մասնակցեց անցումային 
ճառագայթմանը նվիրված մի
ջազգային խորհրդակցությանն 
հւոալիայում և պարբերական 
միջավայրերում ռելյատիվիս
տական մասնիկներին նվիրված 
միջազգային գիտաժողովին 
Տոմսկում։ Անգամ հիվանդանո
ցում, ծանր հիվանդ վիճակում, 
նա շարունակում էր մտածել իր 
ղեկավարած բաժնի հեռանկար
ների մասին։
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Մ. Լ. Տեր-Միքայելյանը լայն 
ընդգրկույթի և բազմագիտակ 
ֆիզիկոս էր և մեծապես օժտված 
էր ֆիզիկական ներըմբռնմամբ։ 
Սակայն նրանից հաճախ կարե
լի էր լսել «ես դա չգիտեմ» կամ 
«ես դա չեմ հասկանում» արտա
հայտությունները։ Երիտասարդ 
գիտնականները հաճախ խուճա
պի էին մատնվում, և երբ սկսում 
էին պատրաստակամությամբ 
բացատրել նրան այն, ինչ «չէր 
հասկանում», զարմանքով հայտ
նաբերում էին, որ նրա ըմբռնման 
մակարդակը քննարկվող հար
ցում շատ ավելի խորն է, քան 
իրենց գիտելիքները։ Բնատուր 
ունակությունները համատեղե
լով գիտության նվիրվածության 
և զարմանալի աշխատասիրու
թյան հետ՝ Տեր-Միքայելյանը 
կարողանում էր հասնել դրված 
նպատակին։ Լինելով ճշմա
րիտ մտավորական, ունենալով 
անսովոր հմայք ու հումորի նուրբ

զգացում՝ նա ինստիտուտի շատ 
երիտասարդ աշխատակիցների 
համար ոչ միայն գիտական ղե
կավար էր, այլև կյանքի ուսուցիչ՝ 
բառիս ամենավեհ իմաստով։ 
Նա առանձնանում էր բարձր 
գիտական բծախնդրությամբ ու 
սկզբունքայնությամբ։ Չկար որևէ 
գիտական հոդված, որտեղ Տեր- 
Միքայելյանի ազգանունը ձևա
կանորեն գրված լիներ որպես 
համահեղինակ։ Եվ բավարար 
չէր, որ նրա կողմից դրված լիներ 
խնդիրը և նա մասնակցած լիներ 
քննարկումներին, որպեսզի հա
մաձայնվեր ստորագրել հոդվա
ծը։ «Ես այս աշխատանքում ոչինչ 
չեմ հաշվարկել»– սա էր Միխայիլ 
Լեոնովիչի անփոփոխ պատաս
խանը համահեղինակությունը 
հաստատելու խնդրանքներին։

Նրան կարելի էր դիմել օգնու
թյան կամ խորհրդի համար ցան
կացած ժամանակ, նրա առանձ
նասենյակի դռները, որոնք հա

ճախ փակ էին չինովնիկ
ների առջև, միշտ բաց էին 
ասպիրանտների և ուսա
նողների առջև։ Նա շատ 
լավ պատմող էր, գիտեր 
շատ պատմություններ, 
որոնք արագ տարածվելով 
ինստիտուտի բանահյուսու
թյան մաս էին կազմում։ Լի
նելով XX դարի ֆիզիկայի 
բուռն զարգացման ակա
նատեսն ու մասնակիցը՝ 
Տեր-Միքայելյանն անձամբ 
ճանաչում էր շատ հան
րահայտ գիտնականների։ 
Ցավոք, նրա անգնահատե
լի հիշողություններն այդ
պես էլ մնացին անտիպ։

Տեր-Միքայելյանն ապ
րել է գիտական ստեղծա
գործությամբ հագեցած 
կյանք, դաստիարակել 
բազմաթիվ գիտնական
ներ, որոնք այսօր շարու
նակում են հաջողությամբ 
զարգացնել ֆիզիկան ոչ 
միայն Հայաստանում, այ
լև նրա սահմաններից 
դուրս։ Նրա հիշատա
կին նվիրված մահախո
սականները տպագրվել 
են ոչ միայն հայկական 
պարբերականներում, այլ 
նաև հեղինակավոր մի
ջազգային հանդեսներում՝ 
«ԲԻ̂ ՏւՇՏ 1օԺՁ̂ »» «V̂ Ո6X̂  
ՓսՅէա60ւ<էտ հտ̂ ւ<», «ն1սժ63Ր 
|ոՏէ1"Ա1Ո6ՈէՏ ՅՈԺ |^6 էհօԺ Տ  

տ Բհ̂ տւշտ» ամսագրերում։ 
Միխայիլ Լեոնովիչը խնդրել 
Էր թաղել իրեն Աշտարակի 
գերեզմանատանը՝ փոքր 
բլրի վրա, որտեղից լավ 
երևում Է ինստիտուտը, որն 
ստեղծել Է ինքը, և որը շա
րունակում Է զբաղվել հիմ
նարար հետազոտություն
ներով։ Դա նրա կյանքի և 
ստեղծագործության լավա
գույն հուշարձանն Է։
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ՅՈՒՐԻ ՄԱԼ ԱՔՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական 

հետազոտությունների ինստիտուտի 
տեսական ֆիզիկայի լաբորատորիայի 

վարիչ, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Ներածություն
1905 թվին Ա– Այնշտայնն 

առաջ քաշեց մի հեղափոխական 
գաղափար, որ լույսը կազմված է 
իրական մասնիկներից, որոնք 
հետագայում կոչվեցին լուսային 
քվանտներ կամ ֆոտոններ։ 20 
տարի անց Վ. Հայզենբերգը և է. 
Շրյոդինգերը մշակեցին քվան
տային մեխանիկայի լիարժեք 
մաթեմատիկական տեսություն։ 
Տարիների ընթացքում քվանտա
յին ֆիզիկան լայն կիրառություն
ներ գտավ և այժմ ամենուր է՝ 
սկսած բջջային հեռախոսներից 
և վերջացրած լազերներով։ Սա
կայն արմատական բեկում տեղի 
ունեցավ անցյալ դարի 90-ական֊ 
ների սկզբին, երբ քվանտային 
ֆիզիկայի, համակարգչային 
գիտությունների և ինֆորմացի
այի տեսության հիման վրա ձև
ավորվեց ժամանակակից ֆիզի
կայի ամենաարագ զարգացող 
ճյուղերից մեկը՝ քվանտային 
տեղեկատվության գիտությու
նը (ՔՏԳ)։ Վերջինիս կիրառումը

խոստանում է գիտության և տեխ
նիկայի բազմաթիվ ոլորտների 
հեղափոխական զարգացում, 
իսկ ակնկալիքները կապված են 
քվանտային տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՔՏՏ)1 իրա
կանացման հետ, որոնք հնա
րավորություն կտան ստեղծելու 
հաշվողական հսկայական հզո
րություններ և ապահովելու հա
ղորդակցական կապի բացար
ձակ անվտանգությունը։ ՔՏՏ-ի 
ներուժն արագորեն ճանաչել է 
միջազգային գիտական հան
րությունը, որի վկայությունը 
ՔՏՏ-ի տարեց՜տարի անշեղորեն 
աճող ֆինանսավորումն է։ ՔՏԳ-ն 
զարգացման տեմպերի մասին

1 Հա յերեն  «տեղեկա տվութ յուն»  բա ռն  
ա մբողջութ յա մբ  չի ա րտ ա հա յտ ո ւմ  ա ն գ 
լերեն “ւոքօատէւօո" բ ա ռ ի  իմա ստ ր ։ Եթե 
ա ռա ջ ի ն ը  ն շա նա կո ւմ  Է՝ տալ, հա ղորդ ե լ 
տ վ յա լներ , ա պ ա  եր կրորդը ՝ պ ա րո ւնա կե լ 
տ վ յա լներ  և մ ի շտ  օ գ տ ա գ ո ր ծ վ ո ւմ  Է «հա 
ղորդել», «տ եղա փ ոխել»  բա ռերի  հետ ։ 
Այնտեղ, ո ր տ ե ղ  ա յս տ ա րբերութ յո ւնն  Էա 
կա ն  Է, կ գ ո ր ծ ա ծ ե ն ք  « ինֆորմացիա»  բ ա 
ռը։

պատկերացում կարելի Է կազ
մել Նկ.1-ում բերված գրաֆիկից, 
որը ցույց Է տալիս 1991-2002 թթ. 
այս բնագավառում տպագրված 
հոդվածների թիվն ըստ տարի
ների։ Հատկանշանական Է, որ 
տպագրությունների գրեթե նման 
Էքսպոնենտային աճ դիտվել Է 
ՔՏԳ ոլորտում առաջատար դիր
քեր գրավող բոլոր երկրներում։ 
Այնուհանդերձ, չնայած այս բուռն 
աճին, ՔՏՏ-ի իրականացման 
համար դեռևս շատ անելիքներ 
կան։ Բանն այն Է, որ քվանտային 
պրոցեսները հավանականային 
բնույթ ունեն և դրանց կառա
վարման համար պահանջվում 
են արդյունավետ մեխանիզմներ, 
որոնք դեռևս վերջնականապես 
մշակված չեն։ Մյուս կողմից, 
հենց քվանտային պրոցեսների 
արտասովոր հատկություններն 
են քվանտային տեխնոլոգիանե
րը դարձնում այդքան հզոր, այն
պես որ ՔՏԳ-ը զարգացման մեծ 
հեռանկարներ ունի։
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Հոդվածի նպատակն է 
մատչելի ձևով ներկայաց
նել ՔՏՏ-ը, դրանց թվում 
քվանտային ծածկագրու
թյունը (գսՁոէսոո շւ7բէօցՐՅ– 
թհ )̂, քվանտային հեռա– 
տեղափոխումը (գսՅոէստ 
էտ16թօւ13էւօո), և քվանտա
յին հաղորդակցությունը 
(գսՅոէստ շօտտսուշՅէւօո), 
որի համար անհրաժեշտ 
են որոշ նախնական տե
ղեկություններ քվանտային 
մեխանիկայից։

լ յ  սֆքփկսւ
| I ձ«տ ա ւխւյիհ 

1 Լէ* Ու/բխկա

□  Ռօւսաււտան 

Ր |  Ավստրսւլխււ

ր ՜ |  յկււա |աափն 
^  ԱԱնրիկա

□ էոէսւոլսւ

Նկար.1. Գ րա խ ոսվող  ա մ սա գ ր ե ր ո ւմ  ՔՏ բ ն ա գ ա վ ա ռ ո ւմ  
1991-2002 թթ . տ պ ա գ ր վ ա ծ  հ ո դ վա ծ ներ ի  թ ի վ ը
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Չտ եղա յնսւցվա ծ փ ոխա զդեցութ յո ւննե
րը քվա նտ ա յին  մեխանիկա յում

Քվանտային մեխանիկայի հիմնական հասկա
ցություններից է քվանտային վերադրման սկզբուն
քը (տսթտփօտւէւօո թհոշւթ16), համաձայն որի, եթե 
քվանտային մասնիկը (օրինակ՝ Էլեկտրոնն ատո– 
մում) կարող Է լինել տարբեր թույլատրելի վիճակ
ներում, ապա դրանց գծային վերադրումը նույնպի
սի թույլատրելի վիճակ Է։ Հասկանալու համար այս 
վիճակի ֆիզիկական իմաստը՝ դիտարկենք երկու 
փոսերի խնդիրը (Նկ.2), որտեղ թույլատրելի վի
ճակները մասնիկի տեղայնացված վիճակներն են 
առաջին և երկրորդ փոսերում։ Պնդումն առ այն, 
որ մասնիկը վերադրված վիճակում Է, նշանակում 
Է, որ այն միաժամանակ երկու փոսերում Է՝ ընդհա
նուր դեպքում տարբեր հավանականություններով։ 
Դասական մեխանիկայում վերադրված վիճակներ 
չկան։ Հնարավոր չէ, օրինակ, որ բիլիարդի գնդա
կը միաժամանակ լինի բիլիարդի սեղանի երկու 
զամբյուղներում։

փ ոսերո ւմ  ցույց են  տ ր վ ա ծ  գա ո ւս յա ն  կորերով, գ  վ ե ր ա դ ր վ ա ծ  
վի ճա կի  ս խ ե մ ա տ ի կ  պ ա տ կերը , սպ իտ ա կ -կա պ ո ւյտ  շր ջա ննե րը  
ցույց  են  տ ա փ ս, որ  մա սնիկ ը  մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ  երկու փ ո սերո ւմ  է։

Մասնիկի դիրքը Նկ.2 ա և բ վիճակներում չափ
վում է միարժեքորեն, սակայն վերադրված վի
ճակում առանձին չափումները տալիս են պա
տահական պատասխան, և միայն բազմաթիվ 
չափումների վիճակագրական միջինացումից հետո 
են ստացվում մասնիկի փոսերում լինելու հավանա
կանությունները, որոնց գումարը հավասար է մե
կի։ Ընդհանուր դեպքում վերադրված վիճակը կա
րող է լինել կամայական՝ ընդհուպ մինչեւ անվերջ 
թվով վիճակների գծային համակցություն։ Նշենք մի 
կարևոր հանգամանք ևս. եթե մասնիկը վերադր
ված վիճակում է, ապա մինչև չափումը նրա դիրքն 
անհայտ է, իսկ չափումից հետո այն անմիջապես 
հայտնվում է փոսերից մեկում։ Այս անցումը ֆիզի
կական պրոցես է, բայց հասկանալի չէ, թե ինչպես 
է այն տեղի ունենում և ինչ արագությամբ։ Այս հար
ցը քվանտային մեխանիկայի դեռևս չլուծված հիմ– 
նախնդիրներից մեկն է։

Իրադրությունն ավելի բարդ է երկու և ավելի 
մասնիկների դեպքում, որոնց համար տեղի ունի 
խճճվածության (6ոէ3ոց|0ւո6ոէ) երևույթը։ Ինչպես 
և քվանտային վերադրումը, խճճվածությունը չունի 
դասական համարժեք և հատուկ Է միայն քվանտա
յին մասնիկներին։ Խճճված մասնիկներից յուրա
քանչյուրը կարող Է լինել տարբեր վիճակներում, 
որոնք սակայն խիստ փոխկապակցված են այնպես, 
որ եթե չափվում Է մի մասնիկի վիճակը, ապա մյու
սը հայտնվում Է համապատասխան վիճակում, ընդ 
որում այս կապը պահպանվում Է նաև կամայական 
մեծ հեռավորությամբ առանձնացված մասնիկների 
միջև, որոնք այլևս փոխազդել չեն կարող։ Երևույթի 
Էությունը հասկանալու համար կրկին անդրադառ
նանք վերը բերված օրինակին։ Ենթադրենք՝ երկու 
մասնիկ, որոնք տարբերվում են, օրինակ, գույնով 
(կարմիր և կապույտ), իրարից անկախ կարող են 
լինել Նկ.2–ում պատկերված երեք վիճակներում։ 
Հարց Է առաջանում՝ ինչպիսքւն կլինեն մասնիկնե
րի վիճակները նրանց փոխազդեցությունից հետո։ 
Պարզվում Է, որ դրանց թվում կան այսպես կոչված 
խճճված կամ շղթայված վիճակներ, որոնք տվյալ 
դեպքում չորսն են։ Դրանցից դիտարկենք այն դեպ
քը, երբ փոխազդեցության արդյունքում մասնիկնե
րը հայտնվում են տարբեր փոսերում։ Ակնհայտորեն 
կա երկու տարբերակ՝ կարմիր մասնիկն առաջին 
փոսում Է, իսկ կապույտը՝ երկրորդ փոսում և ընդ
հակառակը։ Հետևաբար՝ մասնիկների ընդհանուր 
վիճակն այս երկու հնարավորությունների գումարն 
Է կամ վերադրումը։ Ինչպես նախորդ օրինակում, 
մինչև չափում կատարելը մասնիկների դիրքերը 
հայտնի չեն, իսկ չափումը, որը որոշում Է, թե առա–
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ջին ւիոսում որ մասնիկն է, կտա 
պատահական պատասխան՝ 
կարմիր կամ կապույտ, հա
մապատասխան որի՝ երկրորդ 
փոսում կլինի կապույտ կամ կար
միր մասնիկը։ Այստեղ ի հայտ է 
գալիս խճճված վիճակների վերը 
նշված գլխավոր առանձնահատ
կությունը. չափելով մի մասնիկի 
վիճակը, անմիջապես որոշվում 
է երկրորդ մասնիկի վիճակը՝ 
առանց նրա վիճակը չափելու 
և, որ շատ կարևոր է, անկախ 
այն բանից, թե որքան հեռու են 
մասնիկները միմյանցից և որ
քան ժամանակ է անցել նրանց 
փոխազդեցությունից հետո։ Այն 
հարցը, թե ինչպես է երկրորդ 
մասնիկը «տեղեկանում» առա
ջին մասնիկի հետ կատարված 
չափման մասին և ինչպես է դրա
նից հետո նրա վիճակը միանգա
մից դառնում որոշակի, մնում է

քվանտային մեխանիկայի չլուծ
ված մյուս հիմնախնդիրը։ Նշենք, 
որ խճճված վիճակում մասնիկ
ների հենց այս հեռահար կամ 
չտեղայնացված ազդեցությունն է 
ընկած ՔՏՏ-ի հիմքում։

Ւ՝նչ է քվա նտ ա յին  
ինֆ որմա ցիա ն

Մենք սովոր ենք մտածել, որ 
ինֆորմացիան վերացական 
հասկացություն է, բայց իրակա
նում այն ֆիզիկական մեծություն 
է և կարող է գրանցվել, չափվել, 
և իրական միջավայրերում ֆի
զիկական պրոցեսների միջո
ցով տեղափոխվել տեղից տեղ։ 
Դասական ինֆորմացիայի մի– 
ավորը՝ բիթը, որն ընդունում է 0 
կամ 1 արժեք, ֆիզիկորեն ներ
կայացվում է որպես որևէ հա
մակարգի ֆիզիկական վիճակ,

ինչպիսին է, օրինակ, էլեկտրա
կան շղթայում հոսանքի առկա
յությունը (բացակայությունը), 
որը համապատասխանում է բի
թի 1 (0) արժեքին։ Նմանապես, 
քվանտային ինֆորմացիան ներ
կայացվում է որպես քվանտային 
մասնիկի կամ համակարգի, օրի
նակ՝ ատոմի, իոնի, ատոմական 
համակարգի, քվանտային կետի 
և այլն, ֆիզիկական վիճակ, և 
նրա միավորն է քվանտային բի
թը՝ «քուբիթը», որն ունի ընդա
մենը երկու վիճակ, և որի 0 կամ 
1 արժեքները համատասխանում 
են, օրինակ, ատոմի երկու վի
ճակներին։ Բայց, ինչպես արդեն 
նշել ենք, ատոմը կարող է լինել 
նաև այդ վիճակների վերադր
ման հետևանքով ստեղծված 
վիճակում, այնպես որ քուբիթը, 
ի տարբերություն բիթի, կարող
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է ընդունել կամայական արժեք 
Օ-ից մինչև 1, և նրա չաւիումը 
կտա պատահական պատաս
խան՝ 0 կամ 1։ Այսպիսով, քուբի– 
թից օգտվելը հանգեցնում է որո
շակիության կորստի։ Սակայն 
քուբիթի մեծ առավելությունն 
այն է, որ քվանտային մասնիկի 
վերադրված վիճակը կարելի է 
պատրաստել տարբեր ձևերով, 
և, հետևաբար, քուբիթն օժտված 
է շատ ավելի մեծ ինֆորմացիոն 
ունակությամբ ու անհամեմատ 
փոքր չափերով, քան դասական 
ինֆորմացիոն համակարգերը։

Քվանտային ինֆորմացիան 
տեղափոխվում է ֆոտոնների մի
ջոցով, որոնք ամենաարագ և մի
ջավայրի հետ թույլ փոխազդող 
մասնիկներն են։ Ֆոտոնն ինքը 
քուբիթ է, որովհետև նրա էլեկտ
րական դաշտի վեկտորը (ֆոտո
նի բևեռացումը) կարողէ ունենալ 
միայն երկու ուղղություն։ Ատոմա
կան քուբիթում գրված ինֆորմա
ցիան կարելի է արտապատկերել 
ֆոտոնի վիճակին, ֆոտոնը տե
ղափոխել և հակադարձ արտա
պատկերումով նրա վիճակը 
գրանցել հեռավոր՝ մեկ այլ ատո
մական քուբիթում, այսպիսով 
իրագործելով քվանտային հա
ղորդակցություն երկու կետերի 
միջև։ Ավելին, այս ձևով կարելի 
է ստեղծել իրարից հեռու երկու 
ատոմների խճճված վիճակներ, 
որտեղ ատոմների վիճակները 
խիստ փոխկապակցված են և, 
ինչպես գիտենք, մի ատոմի վի
ճակի չափումը փոխում է մյուսի 
վիճակը։ Այս ազդեցությունը կա
րելի է ղեկավարել՝ կառուցելով 
այնպիսի խճճված վիճակներ, որ 
չափումից հետո երկրորդ ատոմը 
հայտնվի նախօրոք տրված վի
ճակում։ Եթե հաշվի առնենք, որ 
ատոմի ամեն մի վիճակին հա
մապատասխանում է որոշակի 
ինֆորմացիա, ապա այս գործո
ղությունը փաստորեն քվանտա
յին ինֆորմացիայի հաղորդման 
մեխանիզմ է խճճված վիճակնե

րի միջոցով, որն առաջին ան
գամ առաջարկել է լեհ ֆիզիկոս 
Ա. էկերտը 1991 թվին և որն այժմ 
լայնորեն օգտագործվում է ՔՏՏ– 
ում։

Քվանտային
ծածկագրութ յուն

Քվանտային ծածկագրու
թյունն այսօր տեխնիկապես 
մոտ է գործնական կիրառմանը 
և նույնիսկ առևտրային շահա
գործմանը։ Ծածկագրությունը, 
որի ընդհանուր գաղափարը տե
ղեկությունները գաղտնի լսում
ներից պաշտպանելն է՝ չարտոն
ված օգտվողին անմիջապես 
հայտնաբերելու միջոցով, շատ 
լայն կիրառություն ունի մարդ
կային գործունեության տարբեր 
ոլորտներում։ Ենթադրենք՝ հա
ղորդակցության երկու կողմերը՝ 
Ալիսն և Բոբը, որոնք տեղեկատ
վության տեսության հայտնի 
գործող անձերն են, ցանկանում 
են փոխանակել մի շարք գաղտ
նի ուղերձներ և ցանկանում են 
վստահ լինել, որ ոչ մի լրտես չի 
օգտվում այդ տեղեկությունից։ 
Մի հնարավորությունն այն է, որ 
նրանք օգտագործեն գաղտնի 
բանալի, որով Ալիսը փակում է 
իր տեղեկատվությունը, իսկ Բո
բը, ունենալով նույն բանալին, 
բացում է այն։ Ակնհայտ է, որ 
հենց բանալու տեղափոխումն է 
(զսՅոէստ 1<67 ժւտէոԵսէւօո) պարու
նակում ամենամեծ վտանգը։ Այս
տեղ օգնության Է գալիս քվան
տային ծածկագրությունը, քանի 
որ այն հնարավոր Է դարձնում 
փոխանակումն այնպիսի եղա
նակով, որ ցանկացած լրտես 
անհապաղ բացահայտվում Է։ 
Կան քվանտային բանալու տե
ղափոխման տարբեր մեխա
նիզմներ։ Առաջին հիմնական 
մեխանիզմն առաջարկել են Չ. 
Բեննետը (Շհտր|6տ 86ՈՈ6էէ, 181\/1) 
և ժ. Բրասարը (0ւ116Տ ՏրյտտյրԺ,

Սոնրեալի համալսարան) 1984 
թվին, որոնց առաջարկած սխե
ման հետագայում կոչվեց 8884։ 
Բայց գաղտնալսումներից առա
վել պաշտպանված Է Էկերտի 
մեխանիզմով կատարվող Ը91 
անունով ծածկագրությունը, որ
տեղ օգտագործվում են խճճված 
վիճակով ֆոտոնների զույգեր։ 
Այստեղ ամեն մի զույգից Ալիսն ու 
Բոբն ստանում են մեկական ֆո
տոն և չափում այդ ֆոտոնի բև
եռացումը։ Չափման արդյունք
ները նրանցից յուրաքանչյուրին 
կթվա լրիվ պատահական, բայց 
երբ նրանք համեմատում են 
իրենց արդյունքները, ապա 
անմիջապես նկատում են դրանց 
միջև ուժեղ փոխադարձ կապ՝ 
կոռելացիա, ըստ որի խիստ որո
շակի թվով պատասխաններ 
համընկնում են, որը խճճվածու– 
թյան արդյունք է։ Այդ պատաս
խանների հաջորդականությունն 
էլ ընտրվում է որպես ծածկագր
ման բանալի։ Գաղտնալսման 
ցանկացած փորձ քանդում է 
խճճվածությունը և խախտում 
արդյունքների միջև կատարյալ 
կոռելացիան, ինչն անմիջապես 
հայտնաբերվում է։ Սա ցույց է 
տալիս, որ, ի տարբերություն 
դասական ծածկագրության, որը 
հիմնված է մաթեմատիկական 
բարդությունների վրա (որոնք 
թեկուզ և մեծ ջանքերի գնով, 
ի վերջո, կարելի է վերծանել), 
քվանտային ծածկագրությունն 
օգտվում է քվանտային մեխա
նիկայի օրենքներից, որոնք հնա
րավոր չէ շրջանցել։

Առաջին անգամ այս մեխա
նիզմով քվանտային ծածկագ
րություն իրականացրել է ավստ
րիացի ֆիզիկոսների խումբը Ա. 
Ցւսյլինգերի (^ոէօո 26ւ1ւոց6Ր, Վիե– 
նայի համալսարանի փորձարա
րական ֆիզիկայի ինստիտուտ) 
գլխավորությամբ 2000 թվին, որն 
օգտագործել Է ըստ բևեռացման 
խճճված ֆոտոններ վիլյենդոր–
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Աքիսի թանաքին Բոբի թանաքին

բնօրինակ

ծ

ապագաղտնագր.

&
Ն կար 3. Խ ճ ճ վ ա ծ  ֆ ոտ ոններով  ք վ ա ն տ ա յի ն  ծա ծկա գ րո ւթ յա ն  գ ի տ ա փ ո ր ձ ի  սխ ե 

մա ն, ո ր տ ե ղ  վիԱ ենդորֆ յա ն Վ եներա յի պ ա տ կե ր ի  (ձ ա խ  կողմում) պ ա տ ճե ն ը  (ա ջ կող
մում) ստ ա ցվե լ է պ ա տ կ ե ր ի ց  360 մ  հեռու։

ֆյւսն Վեներայի պատկերը 360 մ 
գաղտնի տեղափոխելու համար։ 
Պատկերի բնօրինակը և ստաց
ված պատճենը պատկերված են 
Նկ. 3-ում։ Հետագա աշխատանք
ներն ուղղվել են տեղեկատվու
թյան հաղորդման արագության 
և հեռավորության մեծացմանը։ 
Հեռավորության այժմյան ռե
կորդը մթնոլորտում 144 կմ է և 
պատկանում է Ֆիզիկոսների 
եվրոպական համագործակցու
թյանը, որի անդամները 2007 
թվին իրագործել են Ը91 սխե
ման կանարյան Լաս Պալմաս և 
Տեներիֆե կղզիների միջև։ Օպ
տիկական մալուխներով 260 կմ 
առավելագույն հեռավորությամբ 
քվանտային ծածկագրություն 
հաջողվել է իրականացնել չինա
ցի գիտնականներին 2011 թվին՝ 
կիրառելով այսպես կոչված փու- 
լւսյին կոդավորման սխեման։

Այսօր շուկայում արդեն առկա 
են քվանտային ծածկագրության 
առաջին նախատիպերը։ Այժմ 
կա չորս ընկերություն Եվրոպա– 
յում, ԱՄՆ-ում և Ավստրալիւսյում 
(10 Չստողս©, 1\/1տցւՕ 16շհոօ1օ– 
ցւ6Տ, ՏտտրէՕսՅոէստ և Զսւոէտտ– 
Տ6ՈՇ6 Լ յԵտ ), որոնք առաջարկում 
են քվանտային ծածկագրության

առևտրային համակարգեր։ Մի 
շարք այլ ընկերություններ ունեն 
գործող գիտահետազոտական 
ծրագրեր։ Դրանց թվում են այն
պիսի խոշոր ընկերություններ, 
ինչպիսիք են Թոշիբան (1օտհւեՅ), 
Հյուլետ-Պակարդը (հԲ), Այ Բի Էմը 
(161Տ/1) և Միցուբիշին (ատսԵւտհւ)։

Քվանտային
հեռա տեղավւոխում

Հեռատեղափոխման՝ որպես 
պրոցեսի գաղափարը հայտ
նի Է գիտաֆանտաստիկ գրա
կանությունից, երբ առարկան

անհետանում Է տվյալ տեղում, 
իսկ նրա ճշգրիտ պատճենը 
հայտնվում Է մի այլ տեղ, որին, 
սակայն, ոչ մի ֆիզիկական հիմ
նավորում չէր տրվում։ հ տար
բերություն այս ֆանտաստիկ 
հնարքի, քվանտային հեռատե– 
ղափոխումը (ՔՀՏ) քվանտային 
մասնիկի անհայտ վիճակի, այլ 
ոչ թե մասնիկի, տեղափոխումն 
ու վերականգնումն է ցանկացած 
վայրում, անկախ հեռավորու
թյունից, և որի ժամանակ որևէ 
ֆիզիկական օրենք չի խախտ
վում։ Մասնավորապես, ՔՀՏ չի 
կարող կատարվել ակնթարթո
րեն, քանի որ այն ուղեկցվում է 
դասական հաղորդագրությամբ, 
որի արագությունը, համաձայն 
Այնշտայնի հարաբերականու
թյան տեսության, չի կարող մեծ 
լինել վակոտւմում լույսի արագու
թյունից։ Սկզբնական շրջանում 
ֆիզիկոսները լուրջ չէին ընդու
նում ՔՀՏ, քանզի ենթադրվում էր, 
որ այն հնարավոր է միայն, երբ 
մասնիկի վիճակի մասին ունենք 
ամբողջ ինֆորմացիան, ինչը, 
սակայն, թույլ չի տալիս քվան
տային մեխանիկայում հայտնի 
անորոշությունների սկզբունքը, 
որի համաձայն՝ որքան ավելի 
ճշգրիտ է չափվում մասնիկի վի
ճակը, այնքան ավելի է այն խա
թարվում։ Հետևաբար՝ ի վերջո

Ն կար 4. Ք վա նտ ա յին հ ե ռ ա տ ե ղ ա փ ո խ մ ա ն  մ ե խ ա նիզ մ ի  հե ղինա կնե րը ։ Վ երևում (ձա 
խ ի ց  ա ջ)՝ Ռ իչա րդ Յ ոժա, Վ իլյա մ Վոլթերս, Չա րլզ Բ եննետ , ներքև ում ՝ ժիլ Բ րա սա ր,

Կլոդ Կրեպ ո, Ա շեռ Պ երես
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հասնում է մի պահ, երբ վիճակը 
լրիվ հայտնի է, բայց այն այլևս չի 
համընկնում սկզբնականի հետ։ 
Սա լուրջ փաստարկ էր ՔՀՏ դեմ։ 
Սակայն 1ՑՑՅ թվին վեց ֆիզիկոս
ների միջազգային խումբը (եկ. 4) 
Վ. Վոււոերսի (\̂ . \̂ օօէէ6ՐՏ, Մւս– 
սաչուսեւոսի համալսարանի Վի– 
լյամս քոլեջ) գլխավորությամբ 
գտավ այս արգելքը հաղթահա
րելու ուղին՝ երկու անգամ կիրա
ռելով խճճվածության երևույթը։ 
Ենթադրենք՝ Ալիսը ցանկանում 
Է ուղարկել իր մոտ եղած / Հ  ֆո
տոնի անհայտ վիճակը Բոբին։ 
Այդ նպատակով ստեղծվում Է 
խճճված 8 և Շ ֆոտոնների մի 
զույգ, որից 6 ֆոտոնն ուղարկ
վում Է Ալի սին, իսկ Շ-ն՝ Բոբին։ 
Այնուհետև, Ալիսը չափում Է և 
8 ֆոտոնների վիճակներն այն
պես, որ դրանք հայտնվեն յու
րահատուկ խճճված վիճակում։ 
Այդ դեպքում խճճված վիճակ
ների –̂8–Շ շղթայով Շ ֆոտոնն 
անմիջապես հայտնվում Է ձ  ֆո
տոնի սկզբնական վիճակում։ 
Թվում Է, թե ամեն ինչ շատ պարզ 
Է, բայց կա մի հանգամանք, որը 
թույլ չի տալիս Շ ֆոտոնի վիճա
կը փոխանցել ձ-ին գերլուսային 
արագությամբ և խախտել Այնշ– 
տայնի տեսությունը։ Պարզվում 
Է, որ ^  և 8 ֆոտոնների յուրահա
տուկ խճճված վիճակ ստացվում 
Է ոչ միշտ և, հետևաբար, ամեն 
անգամ Ալիսը դասական կապի 
կամ սովորական Էլեկտրոմագ– 
նիսական ազդանշանի միջո
ցով պետք է տեղեկացնի Բոբին 
իր ստացած արդյունքի մասին, 
որից հետո միայն Շ ֆոտոնի վի
ճակը հայտնի կդառնա։ Նաև 
հարց է առաջանում, թե ինչու 
այստեղ չկա հակասություն անո
րոշությունների սկզբունքի հետ։ 
Պատճառն այն է, որ Ալիսը չա
փում է ք Հ  ֆոտոնի վիճակը միայն 
մասնակիորեն, ընդ որում վիճա
կի մասին ամբողջ ինֆորմացիան 
բաժանվում է երկու մասի՝ չափ

ված մասն ուղարկվում է Բոբին 
դասական կապով, իսկ չչափ
վածը փոխանցվում է Շ  ֆոտո
նին քվանտային ճանապարհով՝ 
խճճված վիճակների միջոցով։ Եվ 
վերջապես, քանի որ ձ  ֆոտոնի 
վիճակն, այնուամենայնիվ, չափ
վում է, ապա նրա վերջնական 
վիճակն այլևս ուրիշ է և, հետևա
բար, այս գործողությունը հեռա– 
տեղափոխում է, այլ ոչ թե կրկնօ
րինակում։

ՔՀՏ այս տեսքով առաջին 
անգամ փորձնականորեն հաս
տատել են ավստրիացի (Ա. Ցայ– 
լինգեր և ուրիշներ, Ինսբրուկ) 
և իտալացի (Ֆ. դե Աարտինի և 
ուրիշներ, Հռոմ) ֆիզիկոսները 
1997 թվին։ Ներկայումս ՔՀՏ իրա
կանացվել է ոչ միայն ֆոտոննե
րի, այլև այլ մասնիկների, այդ 
թվում նաև ատոմների համար։ 
Ւսկ 2011 թվին ճապոնացի գիտ
նականները (Ա. Ֆուրուսավա և 
ուրիշներ, Տոկիոի համալսարան) 
տեղափոխեցին ոչ թե առանձին 
ֆոտոնի, այլ լուսային իմպուլսի 
վիճակը, որն ուներ քվանտա
յին հատկություններ, այն քվան
տային մեխանիկայում հայտնի, 
այսպես կոչված, շրյոդինգերյան

Ն կար 5. 7616թօւէ&ր–ի տ ե ս քը

կատվի վիճակում էր, որտեղ կա
տուն ոչ կենդանի է, և ոչ մեռած։ 
Միավորելով տարբեր քվան
տային երևույթներ (“7616թՕՐէ6Ր” 
անունը կրող լաբորատոր սար
քավորումը պատկերված Է Նկ.5– 
ում), այդ թվում նաև խճճվա– 
ծությունը, հետազոտողներին 
հաջողվեց ոչնչացնել այդ վիճա
կը մի կետում և վերակենդանաց
նել «կատվին» 12 մ հեռու մի այլ 
տեղ։ Սա ապահով ու արդյունա
վետ քվանտային համակարգիչ
ներ ստեղծելու ուղղությամբ լուրջ 
քայլէ։

Ինչ վերաբերում է ՔՀՏ առա
վելագույն հեռավորությանը, 
ապա վերջին արդյունքը՝ 97 կմ, 
գրանցել են չին գիտնականները 
2012 թվի գիտափորձում, որտեղ 
խճճված ֆոտոններից մեկն ան
ցել է Ցինհայ լճի վրայով, իսկ մյու
սը հետազոտվել է տեղում։ Լու
սային աղմուկներից խուսափելու 
նպատակով փորձը կատարվել է 
գիշերով։ Ֆոտոնի ուղին մշտա
պես ուղղորդվել է լազերային 
փարոսի ճառագայթով, որպես
զի ֆոտոնը հասնի իր նշանակ
ման վայր, չշեղվելով հաղորդիչն 
ու հեռավոր ընդունիչը միացնող 
գծից (Նկ. 6)։
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Ն կար 6. Չ ինա կա ն  գ ի տ ա փ ո ր ձ ո ւմ  ֆ ոտ ոնի ուղին կա յուն պ ա հ ո ղ  ւա զե րա յի ն  փ ա րոսի
ճ ա ռ ա գ ա յթ ը

Քվանտային
հեռահաղորդա կցութ յուն

Քվանտային հեռահաղոր– 
դակցությւսն նպատակը քվան
տային վիճակը կամ քվանտային 
ինֆորմացիան տարածության 
մեջ անվտանգ և անկորուստ տե
ղափոխելն է։ Անվտանգության 
խնդիրը լուծվում է քվանտային 
ծածկագրության միջոցով, որը 
սակայն ապահով կարող է տե
ղափոխել ծածկագրման բանա
լին առավելագույնը 100-200 կմ, 
այնինչ խոսքը գնում է հազարա
վոր կիլոմետրերի մասին և, որ
քան էլ ֆոտոնները թույլ փոխազ
դեն միջավայրի հետ, դրանց 
կորուստներն անխուսափելի են։ 
Օրինակ՝ օպտիկական մալուխ
ներում 1.5 միկրոմետր ալիքի 
երկարությամբ լույսը, անցնելով 
մոտավորապես 22 կմ, թուլանում 
է 3 անգամ։ Ներկայումս կա այն 
հաստատ համոզմունքը, որ մեծ 
հեռավորությունների դեպքում 
կորուստներից ազատվելու լա
վագույն միջոցը քվանտային 
պրոցեսների հիման վյոա գործող 
ուժեղարարների կիրառումն է,

որոնք խաղում եմ մոտավորա
պես նույն դերը, ինչ օպտիկա
կան ուժեղարարները՝ դասական 
հաղորդակցությունում։ Ինչպես 
են աշխատում քվանտային ու
ժեղարարները։ Ինչպես գիտենք, 
գաղտնի ինֆորմացիան ուղար
կելու համար հաղորդող և ընդու

նող կայաններում անհրաժեշտ 
է ունենալ խճճված վիճակներով 
ատոմներ (հիշենք էկերտի մե
խանիզմը)։ Քվանտային ուժե
ղարարը մի բլոկ է, որի երկարու
թյունը մի քանի տասնյակ կմ է և 
որտեղ ֆոտոնի կլանումը դեռևս 
թույլ է։ Հեռահաղորդակցության 
ամբողջ ուղին բաժանվում է այս
պիսի բլոկների (Նկ.7), որտեղ 
միաժամանակ բոլոր բլոկների 
քվանտային հիշողության ^  և 
8, Շ և 0 և այլ տարրերի միջև 
(ատոմներ, ատոմական համա
կարգեր, իոններ կամ այլ նյութա
կան քուբիթներ) խճճվածություն 
է ստեղծվում, որը Նկ.7–ում պատ
կերված է կետագծերով։

Այնուհետև, հատուկ չափման 
միջոցով, որը կատարվում է կա
նաչ սարքերում, խճճվածություն 
է հաստատվում հարևան 6 և Շ 
տարրերի միջև, որն անմիջապես 
փոխանցվում է և 0 տարրերին 
և այսպես շարունակ։ Արդյուն
քում խճճվածությունը տեղա
փոխվում է հաղորդակցության 
ամբողջ գծի երկայնքով կամա
յական հեռավորությամբ՝ ստեղ
ծելով քվանտային հեռահաղոր– 
դակցության ցանց, որով կարող

ւսճճփօծ ֆոտոնենրի սպբյու ր

Ք վա եա ա յիե ուժեղա րա ր

Ն կար 7. Խ ճճվա ծո ւթ յա ն  տ եղա փ ոխ ո ւմ ը  
ք վ ա ն տ ա յի ն  ո ւժ ե ղա րա րնե րի  միջոցով ։ Պ ատ

կ ե ր վա ծ  են  2 հա րև ա ն  ք վ ա ն տ ա յի ն  ո ւժե ղա 
րա ր ն ե ր ՝ հ ի շողո ւթ յա ն  ձ , 8, Շ, 0  տ ա րրերով , 

որ ո ն ց  չա փ եր ը  հ ա մ ե մ ա տ վ ա ծ  են  1 պ ենս  
մ ե տ ա ղ ա դ ր ա մ ի  հետ ։ Տ-ը խ ճ ճ վ ա ծ  ֆ ոտ ոնների

ա ղբ յո ւրն  է։
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է հաղորդվել գաղտնի ինֆորմա
ցիան։ Սակայն ամեն ինչ այդքան 
հեշտ չէ, ինչպես կարող է թվալ 
առաջին հայացքից։ Ամեն քայ
լափոխում գործ ունենք քվան
տային պրոցեսների հետ, որոնք 
հավանականային բնույթ ունեն 
և իրականանում են ոչ միանգա
մից, այլ բազմաթիվ փորձերից 
հետո։ Հետևաբար, եթե բլոկ
ներից մեկում արդեն ստեծվել է 
խճճվածություն, ապա այս բլոկի 
հիշողության տարրերը, օրինակ՝ 
ատոմները, պետք է պահպանեն 
իրենց վիճակն այնքան ժամա
նակ, քանի դեռ պրոցեսը հաջո
ղությամբ չի ավարտվել ամբողջ 
գծի երկայնքով։ Բայց ատոմա
կան հիշողությունը երկար չի 
ապրում, լավագույն դեպքում՝ 
մի քանի միլիվայրկյան, և «մե
ղավորն» այստեղ ապակոհե– 
րենտությունն է, որը քայքայում 
է ատոմի վիճակը, երբ վերջինս 
փոխազդում է միջավայրի հետ։ 
Հետևաբար՝ քվանտային հիշո
ղության կյանքի տևողությունն 
էապես մեծացնելու համար 
առաջին խոշոր խնդիրն ապա– 
կոհերենտության ճնշումն է։ Կա
րևոր խնդիր է նաև միաֆոտոն 
իմպուլսների կայուն աղբյուրների 
և արդյունավետ դետեկտորների 
ստեծումը, որոնց արւսգագոր– 
ծությունը պետք է համատեղելի 
լինի քվանտային հիշողության 
կյանքի տևողության հետ։ Բացի 
այդ, մթնոլորտը և օպտիկական 
մալուխներն առավել թափան
ցիկ են ենթակարմիր ( ճ  ~  1,5 
միկրոմետր) լույսի համար, իսկ 
ատոմներն ուժեղ փոխազդում 
են տեսանելի լույսի հետ։ Հետև
աբար՝ պահանջվում է ստեղծել 
քվանտային սարքեր (ինտեր– 
ֆեյսներ), որոնք կիրականացնեն 
քվանտային ինֆորմացիան կրող 
ալիքի փոխակերպումը ենթա– 
կամիրից տեսանելի տիրույթ և 
հակառակը և կծառայեն լույսի 
և նյութի վիճակները մեկը մյու
սին արտապատկերելու համար։

Նկար 8. Ք վա նտ ա յին հա ղորդա կց ո ւթ յա ն  հ ե ռա վո րո ւթ յա ն  ա վե լա ցմա ն  ա կ ն կա փ քն ե ր ր  
ք վ ա ն տ ա յի ն  բա նա լու բ ա շխ մ ա ն  և ք վ ա ն տ ա յի ն  ո ւժ ե ղա րա րնե րի  մոտ եցո ւմներով

Այսպիսով՝ քվանտային ուժեղա
րարների ստեղծումը կապված 
է բազմաթիվ խնդիրների հետ 
և պատահական չէ, որ հաճախ 
հարցնում են, թե երբ քվանտային 
հեռահաղորդակցության ցան
ցերն իրականություն կդառնան։ 
Նկ.8-ում պատկերված գրաֆի
կից ակնհայտ է, որ քվանտային 
բանալու բաշխումը, որն իրա
կանացնում է քվանտային ծած
կագրությունը (նշված է մուգ կա
պույտով), ըստ հեռավորության 
արդեն մոտ է հագեցման, այնինչ 
քվանտային ուժեղարարները 
(նշված են կարմիրով) մոտակա 
10 տարում հնարավորություն 
կտան իրագործել քվանտային 
հաղորդակցություն 1000 կմ և 
ավելի հեռավորությամբ կետերի 
միջև։

Ինչպես տեսնում ենք, քվան
տային կապի իրականացումը 
հանգեցնում է գիտական լուրջ 
մարտահրավերների։ ՔՏԳ-ն հիմ
նական գերակայությունն այս 
դժվարությունների հաղթահա
րումն է կատարյալ աշխատող 
քվանտային ցանցեր կառուցե
լու համար, որոնք կկիրառվեն 
նաև քվանտային համակարգիչ
ներում։ Տիեզերական տարա
ծությունում քվանտային կապը 
կարելի է իրականացնել արբա
նյակների միջոցով։ Այդ աշխա

տանքների սկիզբը դրել է Ա. Ցայ– 
լինգերի խումբը 2008 թվին, երբ 
փորձնականորեն ապացուցվեց 
Երկրի և արբանյակի միջև քվան
տային կապի հնարավորությու
նը (Նկ.9)։ Այս փորձում Մատերա 
կղզում (Իտալիա) տեղակայված 
1.5 մ տրամագծով աստղադի
տակի օգնությամբ հաջողվել է 
գրանցել Աջիսաի (/\յւտՁւ) արբա
նյակից անդրադարձած մեկա
կան ֆոտոններ։ Քվանտային հա
ղորդակցության ընդլայնումը և 
տիեզերական կապի իրագործու–

Ոսլեծշփ յոսրձ.րււՆթյու.եը 1485 կմ 

Արբանյակ

Լազերային 
իւ/պուլս

Նկար 9. եր կիր -ա րբա ն յա կ  միա ֆ ոտ ոն  կա 
պ ի  սխ ե մ ա ն
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մը երկրամոտ տարածությունում 
հնարավորություն կտա ստեղծել 
քվանտային ինտերնետ։

Քվանտային
հա շվարկներ

Քվանտային հիշողության 
տարրերը, միաֆոտոն իմ
պուլսների աղբյուրներն ու 
դետեկտորները, ֆոտոն-նյութ 
ինտերֆեյսները և հաղորդակ
ցության ուղիները քվանտային 
համակարգիչների կառուցված
քային մասերն են, որոնց աշխա
տանքի հիմնական պաշարը 
խճճվւսծությունն է։ Քվանտային 
համակարգիչներն սկզբունքորեն 
տարբերվում են դասականներից 
հիմնականում հայեցակարգա– 
յին մոտեցմամբ։ Հայեցակարգի 
տեսանկյունից բոլոր դասական 
համակարգիչները համարժեք 
են, այն է՝ մուտքային տվյալ
ներից հաշվարկների միջոցով 
ստանալ վերջնական պատաս
խանը։ Քվանտային համակար
գիչները, բացի դասականից, 
առաջարկում են բոլորովին նոր 
հայեցակարգեր, ինչպես, օրի
նակ, միակողմանի քվանտային 
հաշվարկները, որոնք սկսվում 
են ոչ թե մուտքային տվյալներից, 
այլբազմաթիվքուբիթների նախ
նական բարդ խճճված վիճակից, 
այսպես կոչված կլաստերից։ 
Այնուհետև մեկ առ մեկ չափվում 
է կլաստերի բոլոր քուբիթների 
վիճակը։ Քանի որ խճճվածու– 
թյան պատճառով մի քուբիթի 
չափումը փոխում է մյուսների 
վիճակը, ապա, ճիշտ չափման 
արդյունքում, մնացած քուբիթ– 
ների վերջնական հավաքածուն 
պարունակում է հաշվարկների 
պատասխանը։ Սա բարդ է ըն
կալելու համար և համեմատելի 
չէ գոյություն ունեցող համակար
գիչների հետ։ Սրա լավագույն 
նմանակը Խորխե Լուիս Բորգեսի 
«Բաբելոնյան գրադարան»–ն է, 
որը պարունակում է բոլոր երբևէ

տ պ ա գ ր 
ված գրքերը 
և բոլոր գրքերը, 
որոնք երբևէ կհրա
պարակվեն։ Քվանտային 
համակարգչի կլաստերային 
վիճակը պարունակում է բոլոր 
հնարավոր արդյունքները, բայց 
շատ խորամանկորեն խճճված 
վիճակում, իսկ կոնկրետ հաշ
վարկները տանում են դեպի 
ցանկալի արդյունք։ Փաստորեն, 
իրավիճակը փիլիսոփայորեն 
նույնիսկ ավելի հետաքրքիր է, 
քանի որ նախնական կլաստե– 
րը, ի տարբերություն գրադա
րանի, չի պարունակում վերջ
նական պատասխանը, բայց 
միայն դրա հնարավորութունը, 
և միայն հաջորդական չափում
ներն են ստեղծում այդ արդյուն
քը։ Կան շատ այլ հետաքրքիր 
գաղափարներ, որոնք առա
ջարկվել կամ փորձարկվում են։ 
Իրավիճակն այսօր, թերևս, կա
րելի է ամփոփել այն դիտարկ– 
մամբ, որ մենք ականատես ենք 
նոր տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների հայտնվելուն, բայց 
դեռևս անհնար է կռահել, թե 
դրանք վերջնականապես ինչ 
տեսք կունենան։

Վերջաբան
ՔՏԳ վերջին տարիների թե 

տեսական, և թե փորձարարա
կան հաջողությունները, որոնց 
մասին չէինք կարող նույնիսկ 
ենթադրել դեռևս տասը տարի 
առաջ, արդարացնում են բոլոր 
լավատեսական ակնկալիքնե
րը՝ կապված մոտ ապագայում 
ՔՏՏ իրականացման հետ, որի 
արդյունքում կստեղծվի տեղե
կատվական հասարակություն։

Ներկայումս ԱՊՀ երկրնե–

րից ՔՏԳ բնագավառում կա
րևոր հետազոտություններ են 
կատարվում Ռուսաստանում 
և Ուկրաինայում, որոշ չափով՝ 
Հայաստանում, Բելոռուսում, 
ինչպես նաև Մերձբալթյան հան
րապետություններում։ Հայաս
տանում դրանք իրականացվում 
են հիմնականում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզի
կական հետազոտությունների 
ինստիտուտում։ Ակտիվ աշխա
տող խմբեր կան նաև Երևանի 
պետական համալսարանում 
և Ալիխանյանի անվ. ազգային 
գիտական լաբորատրորիա– 
յում (Երևանի ֆիզիկայի ինստի
տուտ)։ Դրականն այն է, որ ՔՏԳ 
բնագավառի հետազոտություն
ները մեզանում սկսվել են անցյալ 
դարի 80-ականների կեսերից, 
այնպես որ ՔՏԳ ձևավորման 
տարիներին հայ հետազոտող– 
ները հայտնվեցին առաջատար 
դիրքերում։ Նրանց ստացած 
շատ արդյունքներ արժանա
ցել են միջազգային ճանաչման, 
որը հնարավորություն է տվել 
վերջին տարիներին զգալիորեն 
ընդլայնել միջազգային համա
գործակցությունը եվրոպական 
առաջատար կենտրոնների հետ։ 
Ակնհայտ պատճառներով այդ 
հետազոտությունները տեսական 
են՝ կիրառման լայն հնարավո
րություններով։ Սակայն ՔՏՏ-ի 
ներդրմանը պատրաստ լինելու 
համար ավելի քան կարևոր է 
կադրերի պատրաստումը Հա
յաստանում։ Եվ հուսադրող է այն 
հանգամանքը, որ վերջին տարի
ներին աճում է երիտասարդ մաս
նագետների հետաքրքրությու
նը քվանտային ֆիզիկայի բուռն 
զարգացող այս բնագավառի 
նկատմամբ։
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ա ա ա ա *  ©ի ©անի
Ամենահին ժամանակներից 

անմահությունը մարդու գլխա
վոր երազանքն է։ Մարդկանց 
միշտ թվացել է, թե ապրելու հա
մար իրենց հատկացված ժամա
նակը շատ կարճ է։ Այս հանգա
մանքը դրդել է մարդուն փնտրել 
եղանակներ, որոնց օգնությամբ 
նա կարողանա երկարաձգել իր 
կյանքը կամ դարձնել այն հա
վերժական։

Սակայն մայր բնությունը զուր 
չէ սահմանափակել մարդկանց 
կյանքի տևողությունը, փոխարե– 
նը տալով նրանց սերունդ թող
նելու հնարավորություն։ Դարեր 
շարունակ մարդը վերարտադ
րել է իր նմանների և յուրաքան
չյուր հաջորդ սերունդ դարձել է 
ավելի զարգացած, քան նախոր– 
դը։

Մարդկանց, ինչպես նաև 
մոլորակի վյոա ապրող բոլոր 
էակների էվոլյուցիայի գաղտ
նիքը թաքնված է զեներում, 
այսինքն՝ ԴՆԹ-ի այն հատված
ներում, որոնք տեղեկատվու
թյուն են պահպանում . 
սպիտակուցի մոլեկու
լի կամ ՌՆԹ-ի մոլե
կուլի կառուցվածքի 
մասին։ Այդ և այլ 
ֆունկցիոնալ մոլե
կուլներն են որո
շում օրգանիզմի 
զար գ աց ո ւ մ ը ,  
աճը և գործու

նակությունը։ Հենց զեներին ենք 
մենք պարտական պարզ միաբ
ջիջ օրգանիզմներից մինչև բա
նական մարդ զարգացման հա
մար։

Սակայն ոչ մի էվոլյուցիա թույլ 
չի տալիս հասնել լիակատար 
անմահության։ Դեների փոխան
ցումը սերունդներին այն առավե
լագույնն է, որ տրված է մարդուն։ 
Եվ դրա գլխավոր պատճառը 
ռադիացիան է, որը վնասում է 
ԴՆԹ-ն՝ կաթվածահարելով օր
գանիզմի ինքնավերականգն
ման հնարավորությունը։

ԴՆԹ-ի վնասվելը բջջի ամե– 
նալուրջ վնասվածքներից է, քա 
նի որ ԴՆԹ-ն պարունակում է օր
գանիզմի գործունակության և 
հյուսվածքների վերականգնման 
համար պատասխանատու ողջ 
տեղեկատվությունը։ ժամանակի 
ընթացքում վնասվածքներն ավե
լի են ընդարձակվում, որն անհ
նարին է դարձնում առանձին 
օրգանիզմի էվոլյուցիայի շարու

նակությունը։ Դա է պատճառը, 
որ բնությունն օժտել է բոլոր կեն
դանի էակներին սերունդ թողնե
լու հնարավորությամբ։ Սերունդն 
այդ էակների լավագույն զեներն 
ապրեցնելու հնարավորություն է։

Ի դեպ, զեները փոխանցելով 
սերունդներին՝ կենդանի ոչ բոլոր 
էակներն են մահանում։ Դրա վառ 
օրինակն է 1սրոէօթտւտ ոսէոշս13 
տեսակի մեդուզան, որի առանձ
նահատկություններից Է այն, որ 
վնասված ԴՆԹ-ները փոխարին
վում են նորերով՝ մեդուզային 
դարձնելով անմահ։ Սակայն դա 
հնարավոր Է Էվոլյուցիայի միայն 
սկզբնական փուլերում, երբ ԴՆԹ– 
ն քիչ տեղեկատվություն Է պա
րունակում։

Ակտիվ զարգացման դեպքում 
ԴՆԹ-ում պահպանվող տեղե
կատվությունն աճում Է՝ դրանով 
իսկ կաթվածահարելով վերա
կանգնման հնարավորությունը և 
ակտիվացնելով սերունդներ վե
րարտադրելու գործառույթը։
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Հ)աԻ ԴԵՊ

Գերոսպնյակների ուսումնա
սիրությունը հնարավորության է 
տվել Չինաստանի Սուչոու հա
մալսարանի գիտնականներին 
ցուցադրելու օպտիկական նոր 
երևույթ։ Եթե հայելիների օգնու
թյամբ ստացվում է առարկայի 
կրկնակի պատկերը (այսինքն՝ 
բուն առարկան և դրա անդրա
դարձումը), ապա նոր սարքն 
աշխատում է հակառակ կերպ՝ 
հետազոտոդներին հաջողվել է 
մի քանի միանման առարկաներ 
«վերածել» մեկի։ Գիտնական
ները նման երևույթ դիտում են 
առաջին անգամ։ Ենթադրվում 
է, որ դրա օգնությամբ կարե
լի է ավելացնել լուսադիոդների 
պայծառությունը և լագերների 
հզորությունը։ Հետազոտության 
մասին հաշվետվությունը կարե
լի է տեսնել գիտական հոդված
ների առանձնատիպերի 
օրց» կայքում, իսկ համառոտ 
շարադրանքը հրապարակված է 
Բհ̂ տ.ՕՐց կայքում։

Մե տ ան յ ութերն արհեստակա– 
նորեն ստեղծված անսովոր հատ– 
կություններովնյութեր են։ Դրանք 
պարունակում են պարբերաբար 
կրկնվող, էլեկտրամագնիսական 
ալիքների հետ նյութի անսովոր 
փոխազդեցությունը պայմանա
վորող միկրոկառուցվածքներ։ 
Առավել հայտնի են օպտիկա
կան արտասովոր հատկություն
ներով օժտված մետանյութերը։ 
Հենց այդպիսի նյութից է ստեղծ
վել բեկման բացասական գոր
ծակից ունեցող գերոսպնյակը։ 
Նման ոսպնայկներ ստեղծվել են 
նաև նախկինում, բայց չինացի 
գիտնականներն առաջինն են 
ենթադրել, որ դրանք կարող են 
դրսևորել «հակահայելու» հատ
կություններ։

հէէբ։//ո3ս1<ց^6տէւ3.ոյ/ո6\«տ/31՚էւ–
Օ1տ104283.հէտ1

Իրենց գաղափարը ցուցադ
րելու համար գիտնականները 
տեղադրելեն մի զույգ նույնական 
առարկաներ (գլանաձև հաղոր
դիչներ) գերոսպնյակի հակա
ռակ կողմերում։ Անհրաժեշտ կի– 
զակետային հեռավորություններ 
պահպանելու դեպքում ոսպնյա
կի ցանկացած կողմից դիտորդը 
տեսնում Էր միայն մեկ գլանաձև 
հաղորդիչ։ Թվում Է, որ այդպիսի 
օպտիկական պատրանք կարե
լի Է ստանալ նաև սովորական 
ապակի օգտագործելով։ Սա
կայն կլոր հաղորդիչներից մեկը 
ձվաձև հաղորդչով փոխարինե
լու պարագայում երկու հաղոր
դիչներն Էլ առաջվա պես երևում 
Էին որպես մեկը։

Հետազոտական խմբի ղեկա
վար Կինյանգ Չենը բացատրել 
Է, որ դա տեղի Է ունենում այն 
պատճառով, որ յուրաքանչյուր 
գլանաձև հաղորդչի պատկեր 
փակում Է հակադիր առարկան։ 
Հակահայելու երևույթ ստացվում 
Է, այսպես կոչված, անհետացող 
ալիքների լայնույթի մեծանալու 
հաշվին, որը գերոսպնյակների 
առանձնահատկություններից 
մեկն Է։

Հակահայելու երևույթը կա
րելի Է կիրառել ինչպես պինդ

մարմնային լուսավորության 
համակարգում, օրինակ՝ լուսա– 
դիոդային տեխնիկայում, այն
պես Էլ կոհերենտ լույսի աղբյուր
ներում՝ ինչպիսիք են լազերները։ 
Ներկայումս լուսադիոդային տեխ
նիկայի զարգացմանը խոչընդո
տում Է ընդհանուր լուսավորու
թյան համակարգերի ստեղծման 
համար պայծառության ոչ բա
վարար լինելը։ Պայծառության 
ավելացման եղանակներից 
մեկը մի քանի լուսադիոդների 
տեղադրումն Է մեկ պատյանի 
մեջ, սակայն այդ դեպքում լամ
պի ճառագայթումը դառնում Է 
անհամասեռ։ Նոր տեխնոլոգիա
յի օգնությամբ կարելի Է ստեղծել 
բարձր պայծառությամբ լույսի 
առանձին աղբյուրի պատրանք։

Գիտնականների առաջար
կած եղանակը կարող Է մեծաց
նել լազերային ճառագայթի 
հզորությունը և պահպանել դրա 
տարածական համասեռությունը։ 
Սովորաբար ծավալային համա
սեռությունը վատանում Է երկու 
կոհերենտ աղբյուրներից արձա
կած ճառագայթների ինտերֆե– 
րենցի հետևանքով։ Նոր եղա
նակի օգնությամբ բազմաթիվ 
կոհերենտ աղբյուրներ կարող են 
գործել որպես մեծ հզորությամբ 
մեկ աղբյուր։
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^աոաաւաաաաատւՅ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ւ տ ա ա ա ա ւ ա ւ ա տ ւ ա ա ա

ԵՆԹԱԿԱՈՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ԱՍՄԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտություննե

րի կենտրոնի «ԱՏՀ և հեռազննման տեխնոլոգիանե
րի» բաժանմունքի ղեկավար, աշխ. գ. թ. 

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
Աշխարհագրական տեղեկատվական համակար

գեր, տարածական տեղեկատվական ենթակաոուց
վածքներ, հեռազննման տեխնոլոգիաներ

ՀՐԱՉՅԱ ԱՍՑԱՏՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտո
մատացման պրոբլեմների «Բարձր 
արտադրողականությամբ հաշվո– 
ղական համակարգերի» լաբորա

տորիայի վարիչ, տ. գ. թ.

XXI դարում մւսրդ-բնություն 
Փոխհարաբերության բարդ 
հորձանուտում բնական պա– 
շարների շահագործման առկա 
տեմպերն էապես արագանում 
են, իսկ դրանց տնօրինելու մեծ 
ցանկությունը երբեմն պատ
ճառ է դառնում միջպետական 
հակասությունների։ Միջազգա
յին գիտական հանրության ու
շադրության կենտրոնում շա
րունակում են մնալ բնական 
և մարդկային ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործման 
և շրջակա միջավայրի պահպա
նության խնդիրները, որոնց լուծ
ման բարդ ճանապարհն առավել 
հադթահարելի են դարձնում ժա

մանակակից տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները՝ տեղեկատ
վության վերլուծության և հա
մադրման արտակարգ հնարա
վորություններով։

ժամանակակից բնապահ
պանական հետազոտություն
ների իրականացման համար 
հիմնարար նշանակություն ու
նեն եվրոպական գիտական 
հանրության մշակած գիտական 
ենթակառուցվածքները, որոնք, 
համարվելով Եվրոմիության 
2020 նախագծի գերակա ուղ
ղություն՝ նպատակ են հետապն
դում ստեղծելու կայուն, հուսալի 
և միասնական համընդհանուր 
տեղեկատվական համակարգ՝

բազմաբնույթ խնդիրների
լուծման համար։

Տեղեկատվական համակար
գերը կարևորվում են մի շարք 
առանձնահատկություններով։ 
Դրանք մատչելի են գիտական 
հանրությանը և էապես նպաս
տում են գիտնականների ավելի 
արդյունավետ համագործակ–
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ցությանը՝ դրանում ներգրա
վելով աշխարհի լավագույն 
մասնագետներին։ Շնորհիվ 
լուրջ հաշվողական ռեսուրսնե
րի առկայության՝ այս համա
կարգերը հնարավորություն են 
տալիս մշակելու, պահպանե
լու, թարմացնելու և փոխանցե
լու հեռագննման արդյունքում

ստացված լայնածավալ տեղե
կատվական ռեսուրսներ։ Ընդ 
որում, հատկապես կարևորվում 
են տեղեկատվության անվտանգ 
պահպանման մեխանիզմների 
մշակման հնարավորություննե
րը, քանի որ տեղեկատվության 
կորստի դեպքում վերջիններիս 
ձերքբերումը կապված է լուրջ

դժվարությունների հետ։
Ներկայումս նշված հետազո– 

տութունները հնարավոր է իրա
կանացնել ահռելի ծավալների 
հասնող տվյալների պահպան
ման հատուկ սարքավորումների, 
բարձր արտադրողականությամբ 
հաշվողական ռեսուրսների, 
դրանց հետ առավել ւսրդյու–
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նւսվետ աշխատող ծրագրային 
փաթեթների օգտագործման, 
ինչպես նաև տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և Երկրի մա
սին գիտությունների ոլորտում 
աշխատող որակյալ մասնագետ
ների համագործակցությանը։

Այղ նպատակով Եվրոմիու– 
թյունը ստեղծել է տարբեր համա– 
եվրոպակւսն և համընդհանուր 
գիտական ենթակաոուցվածք
ներ։ Թվարկենք դրանցից մի քա 
նիսը։

• ՇՕԲ^Լ– ը եվրոպական գիտա
կան հանրությանը տրամադ
րում է բացառիկ հետազո
տական օդանավեր, որոնք 
շրջակա միջավայրի հետազո
տությունների համար աշխար
հի գրեթե ցանկացած վայրից 
տեղափոխում են մինչև 10 
տոննա զանգվածով բեռներ։

• &ՏՇծ7–30–ը՝ եռաչափ պատ

կերներով աշխա
տող ռադարային 
համակարգը, տե
ղադրվել է Եվրո– 
պայի հյուսիսում։ 
Այն շարունակա
բար հետևում է 
Հյուսիսային բև
եռային գոտում 
կատարվող երկ
րաբանական երև
ույթներին։
• ա Տ Օ  -  ն 
շրջակա միջա

վայրի հետազոտման եվրո
պական խոշորագույն կա
ռույցներից է՝ եվրոպական 
բազմաթիվ ծովային տվիչ
ների ցանց, որի հիմնական 
նպատակն է լինելու երկրա
բանական, կենսաբանական 
և հիդրոհամակարգերի մի
ջև կատարվող պրոցեսների 
մշտադիտարկումն իրական 
ժամանակում, ինչպես նաև 
հնարավոր վտանգների կան
խատեսումը։

• ԸԼաՕ-ծՏՕՕ -  ի հիմնական 
նպատակն է ամրապնդել 
եվրոպական ԸՍՏՕ-^ՕՕ 
գիտահետազոտական ենթա– 
կառույցի կապերը Համաշ
խարհային օվկիանոսի հետա
զոտման միջազգային ձճնՕ  
համակարգի հետ՝ համագոր
ծակցության մեջ ներգրավելով 
ընդհանուր ծովային տարածք
ներ ունեցող եվրոպական պե
տությունները։

• 1̂ 0ՕՏ–ԸՏ1 –ն մթնոլորտի հա
մընդհանուր հետազոտման 
համակարգ է՝ նախատեսված 
մթնոլորտի բաղադրության 
փոփոխությունների երկարա
ժամկետ ուսումնասիրություն
ների համար։

• 100Տ -  ն ածխածնի հետա
զոտման միասնական հա
մակարգ է, որը կատարում է 
երկարաժամկետ դիտարկում
ներ՝ հնարավորություն տալով

հասկանալու և կանխատեսե
լու կլիմայի ներկա և սպասվող 
վիճակը, ինչպես նաև գնահա
տելու արտանետվող վնասա
կար գազերի ազդեցության 
աստիճանը։

• Տ10Տ -  ն դիտարկման միաս
նական համակարգ է, որի 
նպատակն է հետազոտել ըն
թացիկ և սպասվող բնակլի
մայական փոփոխությունները։

Դեռևս խորհրդային տարի
ներին Հայաստանի Հանրա
պետությունն աչքի էր ընկնում 
արդյունաբերության զարգաց
ման բարձր տեմպերով, խոշոր 
արդյունաբերական ձեռնարկու
թյուններն ինտեգրված էին մեկ 
միասնական համակարգում։ 
Հատկապես ծանր արդյունաբե
րության (հանքարդյունաբերու
թյուն, քիմիական և այլն) բուռն 
զարգացումը բերել էր շրջակա 
միջավայրի առանձին բաղադ
րիչների (օդ, հող, ջուր, բույս) 
աղտոտման։
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Վիճակն էլ ավելի վատթարա
ցավ հետխորհրդային շրջանում, 
երբ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների մասնավորեցման 
հետևանքովշրջակա միջավայրի 
վրա վերջիններիս ազդեցության 
հետևանքների վերահսկողու
թյունը դարձավ անկառավարե– 
լի, որն էլ հանգեցրեց շրջակա 
միջավայրի ոչ բարենպաստ էկո
լոգիական վիճակի էլ ավելի վա
տացման։

Այսօր էկոլոգիական իրա
վիճակի վերահսկողության վե
րականգնումն ու արդյունավետ 
կառավարումը հնարավոր է բա
ցառապես միջառարկայական 
հետազոտություններով ստաց
ված գնահատման հիման վրա 
մշակված առաջարկությունների 
և գործողությունների ծրագրե
րի իրականացմամբ։ Այս տե
սանկյունից թերևս դժվար է 
գերագնահատել տարածական 
տեղեկատվական ենթակաոուց
վածքների և ինքնավար կառա
վարման համակարգերի դերն ու 
հնարավորությունները։

«  Գիտությունների ազգային 
ակադեմիայի երկու առաջատար 
ինստիտուտներ տեղեկատվա
կան և հաշվողական տեխնոլո
գիաների և շրջակա միջավայրի 
էկոլոգիական հետազոտություն
ների ոլորտում՝ Ինֆորմատիկա
յի և ավտոմատացման պրոբ
լեմների ինստիտուտը (ԻԱՊԻ) և 
էկոլոգանոոսֆերային հետազո
տությունների կենտրոնը (ԷՀԿ), 
միավորվել են մեկ ընդհանուր 
նպատակի շուրջ՝ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքա
յին նշանակության կարևորա
գույն խնդիրների լուծման համար 
ստեղծել գիտական ենթակա
ոուցվածքներ՝ ներդնելով և կի
րառելով առկա համաշխարհա
յին փորձը։

ԻԱՊԻ-ն մեծ ներուժ ունի տե
ղեկատվական և հաշվողական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում, 
և կարողացել է ինտեգրել և

զարգացնել այնպիսի տարա
բաշխված հաշվողական ենթա
կաոուցվածքներ, ինչպիսիք են 
կլաստերային, 6ԲՍ, 6Ո10 և 
01օսժ համակարգերը։

ԷՀԿ - ն ավելի քան քսա
նամյա հետազոտական գործու
նեության ընթացքում դարձել է 
շրջակա միջավայրի էկոլոգիա
կան միջառարկայական հետա
զոտական հանրապետական և 
տարածաշրջանային նշանա
կության կենտրոն։ Կենտրոնում 
առկա են շրջակա միջավայրի 
վերաբերյալ տարածաժամանա
կային ճշգրիտ և կապակցված 
հավաստի տեղեկատվական 
տվյալներ, որոնց ծավալները 
շարունակաբար ավելանում են։ 
Իսկ լայնածավալ տեղեկատվու
թյան համակարգումը, մշակու
մը և տեղեկատվական հենքե
րի կառավարումը, ինչպես նաև 
որոշում կայացնող կազմակեր
պություններին վերջիններիս 
հասանելիության ապահովումը 
պահանջում են լուրջ հաշվողա
կան ռեսուրսների առկայություն։ 
Սա հիմք դրեց երկու գիտական 
կենտրոնների համագործակցու
թյան, որի շրջանակներում ժնևի 
Համալսարանի Շրջակա միջա
վայրի ինստիտուտի գլխավո
րությամբ 2011թ–ից իրականաց
վում է Շվեյցարիայի գիտական 
հիմնադրամից ֆինանսավորվող 
«Հայաստանում էկոլոգիական 
տվյալների մշակման ազգային 
տարաբաշխված միջավայրի 
ստեղծում և կիրառում (^ՏԲ^– 
0Ը0)» նախագիծը, որի նպա
տակն է ստեղծել տարածական

տվյալների մշակման և կառա
վարման կայուն և հզոր համա
կարգ։ Այս ուղղությամբ ՀՀ ԳԱԱ 
էկոլոգանոոսֆերային հետա
զոտությունների կենտրոնում 
տեղադրվել է Գեոսերվեր, իրա
կանացվում է տարածական տե
ղեկատվության համակարգում 
և միջազգային չափանիշնե
րին համապատասխան ստան
դարտավորում։ Կենտրոնում 
մշակվում է նաև տարածական 
տեղեկատվության հասանելի
ության կարգ, որի համաձայն՝ 
տարածական տեղեկատվության 
վերաբերյալ մետատվյալները 
տեղադրվում են միջազգային 
երկրաբանական պորտալնե– 
րում և ամբողջությամբ հասանե
լի են տեղական և միջազգային 
գիտական հանրությանը։

I

ԻԱՊԻ ֊ում նաև մշակվել են 
զուգահեռաբար հաշվարկներ 
իրականացնող համակարգեր, 
որոնց կիրառմամբ կատարվել 
են տիեզերական նկարների վեր
ծանման մի շարք հաշվողական 
պրոցեսներ։ Գրանցից կարելի է 
նշել Սևանա լճի ավազանի տա
րածքի համար վեգետացիոն 
ցուցիչի (1Տ10\/1) հաշվարկումը։ 
Տարածքի ընտրությունը պայ
մանավորված է Սևանի՝ որպես 
խմելու ջրի հսկայական շտամա– 
րանի հանրապետական և տա
րածաշրջանային նշանակության 
կարևորությամբ։

Իսկ հեռազննման տեխնոլո
գիաների և տվյալների մշակման 
հաշվարկների զուգահեռացման 
ֆունկցիաների կիրառումը ջրւս–
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յին ավազանների հեռազննման 
մշտադիտարկման համակարգի 
ստեղծման հիմքն է։

Երկամյա գիտական նախագ
ծի հաջող իրականացման և մի
ջազգային սերտ համագործակ
ցության շնորհիվ ակնկալվում է 
ստեղծել տարածական տեղե
կատվության միջազգայնորեն 
ստանդարտավորված միասնա

կան համակարգ, որտեղ առ
կա տեղեկատվության մի մասը 
և դրանց մետատվյալների ողջ 
հենքը գեոպորտալների միջո
ցով հասանելի կլինի հասարա
կության լայն շրջանակներին, 
այդ թվում տեղական և միջազ
գային գիտական հանրությանը, 
որոշում կայացնող կազմակեր
պություններին և շահագրգիռ

այլ կառույցների։ Իսկ հաշվողա
կան ռեսուրսների կիրառմամբ 
կտեղադրվեն և կգործարկվեն 
շրջակա միջավայրի առանձին 
բաղադրիչների էկոլոգիական 
վիճակի գնահատման և կան
խատեսման նորագույն մոդելներ 

ԸՇԼ1Բ և այլն), որոնք ար
դեն հաջողությամբ կիրառվում 
են աշխարհի տարբեր երկրնե– 
րում։

հ ԴԵՊ

Շվեյցարացի գիտնականները պար
զել են, որ կլիմայի՝ պատմության ըն
թացքում տեղի ունեցած լուրջ փոփոխու– 
թյունները հիմնականում կապված են 
եղել Եվրոպայի տարբեր քաղաքակրթու
թյունների առաջացման և անկման հետ։

Կլիմայի ուսումնասիրությունները կա
տարվել են ծառերի օղակաշերտերի 
վերլուծության հիման վրա։ Հիշեցնենք, 
որ այն ժամանակաշրջանում, երբ կլի
ման այնքան էլ խստաշունչ չէ, ծառերի

* հէէթ։//«™™.ոօ7օտէւ–ո3ս1<ւ.ա/1<1ւտ3է–%62%80%93–
թհօհ 1113-1̂3X3-0171112301. հէՈՈ1

օղակաշերտերը բավականաչափ լայն 
են և միմյանցից զգալի հեռու։ Կլիմա
յական ոչ բարենպաստ պայմաններում 
դրանք միմյանց շատ մոտ են։ Վերլու
ծության ընթացքում գիտնականներն ու
սումնասիրել են գրեթե 10 հազար ամե
նատարբեր փայտե առարկաներ, որոնք 
ստեղծվել են 2,5 հազար տարվա ըն
թացքում։ Պարզվել Է, որ ավելի տաք կլի
մայի ժամանակ իրավիճակը տարբեր 
երկրներում եղել Է բարենպաստ, իսկ 
անկայուն ժամանակները համապա
տասխանել են կլիմայական պայմաննե
րի վատթարացումներին։
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օ Ի ԴԵՊ
ԻՏԱԼԱՑԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ ԵՆ Բ՛ԹՎԱԾՆ Ի 
ԿԱՐԻՔ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԷԱԿՆԵՐ*

Իտալացի գիտնականները 
կատարել են շշմեցուցիչ գյուտ՝ 
Միջերկրական ծովի հատակին 
հայտնաբերելով կենսաբանա
կան էակներ, որոնք կարող են 
գոյատևել առանց թթվածնի։

Լորիցիֆերների խմբին (ծո
վային անողնաշարավորների 
խումբ) դասվող այդ էակները 
կենդանի մյուս էակների պես 
թթվածնով չեն շնչում, այլ էներ
գիա են ստանում ջրածնի օգ
նությամբ։ Երկրի վրա բնակ
վող կենդանի մյուս էակները 
գազափոխանակության ընթաց
քում օգտագործում են թթվածին 
(կենդանիները) կամ թթվածնի և 
ածխածնի միացություն՝ ածխաթ
թու գազ (բույսերը)։

Համաձայն արդի գիտության 
տվյալների՝ խոր անցյալում Եր
կիրը բնակեցված էր առանց 
թթվածնի գոյատևող կենդա
նի էակներով։ Սակայն 2,5 մլրդ 
տարի առաջ հատուկ բջջի՝ ցի– 
անոբակտերիայի մուտացիայի 
հետևանքով կենդանի բնության
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մեջ տեղի Է ունեցել հեղափոխու
թյուն։

Օրգանիզմների այդ տե
սակն առաջինն Էր, որ
գազափոխանակության ըն
թացքում սկսեց օգտագործել 
թթվածին՝ ստանալով 10 ան
գամ ավելի շատ Էներգիա, քան 
ստանում Էին թթվածին չկլանող 
օրգանիզմները։ Ցիանոբակտե– 
րիաները հաղթեցին «Էվոլյուցի
ոն պատերազմում», քանի որ ոչ 
միայն ավելի արդյունավետ Էին 
Էներգետիկապես, այլ նաև այն 
պատճառով, որ դեպի մոլորակի 
մթնոլորտ դրանց արտանետած 
թթվածինը մյուս օրգանիզմնե
րի վրա ազդում էր որպես թույն։ 
Արդյունքում՝ վերջինները վերա
ցան։

Գիտնականների կարծիքով, 
դա տեղի է ունեցել շուրջ 500 
մլն տարի առաջ։ Սակայն այժմ 
գիտնականները հայտնաբե
րել են կյանքի հնամենի ձևեր, 
որոնք գոյություն են ունեցել վաղ 
անցյալում։ Հատկանշական է 
նաև գտածոյի հայտնաբերման

վայրը՝ հունական Կրետե կղզուց 
դեպի արևմուտք 200 կմ հեռա
վորությամբ և 3.5 կմ խորությամբ 
ստորջրյա աղի լիճը։ Աղի խտու
թյունն այստեղ այնպիսին է, որ 
թթվածնի համար տեղ չկա։

Այս շրջանում բնակվող լո– 
րիցիֆերները որպես էներ
գիայի աղբյուր օգտագործում են 
ծծմբաջրածին։ Լիճն առաջացել 
է շուրջ 30 հազար տարի առաջ 
աղի հսկայական կուտակումնե
րից, որոնք այս վայրում գոյու
թյուն ունեին Սիջերկրական ծովի 
գոյացումից մի քանի միլիոն տա
րի առաջ։

Սիջերկրական ծովի հատա
կում, 100 մ խորությամբ հենց 
այս լճում են բնակվում թթվածին 
չշնչող եզակի էակները։

Ստացված տվյալները նրանք 
համեմատել են Հռոմեական 
կայսրության մասին առկա տե
ղեկատվության հետ։ Տաք ժա
մանակահատվածում այստեղ 
տիրել է բարօրություն, իսկ կայս
րության կործանումը, որ տեղի է 
ունեցել մոտավորապես 300-600 
թթ., համընկել է կլիմայի զգալի 
անկայունության ժամանակաշր
ջանի հետ։ IV դ. կեսերին պատու
հասած երաշտը լուրջ ճգնաժամի 
սկիզբ է դարձել։

Այսպիսով, քաղաքակրթու
թյան վիճակի վրա կլիմայի 
ազդեցության փաստը հաստատ
վեց։
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Ն. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՖԱՆՏԱՍՏԻԿԱՆ՝ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե մի քանի տարի առաջ 
մարդու մտքերը կարդալը հնա
րավոր էր միայն ֆանտաստիկ 
ֆիլմերում, ապա այսօր այն ար
դեն հնարավոր է իրական կյան
քում։ Եվ դրա համար պահանջ
վում է ընդամենը գլիւարկանման 
մի սարք, որը ստեղծել է Լյուվենի 
կաթոլիկ համալսարանի նեյրո– 
ֆիզիոլոգիայի բաժնի գիտական 
կենտրոնի պրոֆեսոր Մարկ Վան 
Հյուլեն 2 տարի առաջ։

ՄարկՎւսնՀյուլենծնվելէ1960թ. 
ապրիլի 6-ին Բելգիայի Գենտ 
քաղաքում։ 1982 թ. ստա
ցել է էլեկտրամեխանիկական 
ճարտարագիտության մագիստ
րոսի աստիճան Լիմբուրգի կա
թոլիկ համալսարանում (Բելգիա), 
1985թ.՝ էլեկտրոատեխնիկական 
ճարտարագիտության մագիստ
րոսի աստիճան, իսկ 1990 թ.՝ 
Կիրառական գիտությունների 
թեկնածուի աստիճան Լյուվենի 
կաթոլիկ համալսարանում։

1992 թ. Մարկն իր հետդոկտո– 
րական աշխատանքը կատարելէ 
Մասաչուսեթսի Տեխնոլոգիական 
ինստիտուտի «Ուղեղի և իմացա
կան գիտությունների բաժնում»։

Միջազգային մի շարք հեղի
նակավոր ամսագրերում տպա
գրված բազմաթիվ գիտական 
աշխատությունների հեղինակ է։

Արքայական քոլեջում նա

ներգրավված է մի շարք ծրագ
րերում, որոնք վերաբերում են ոչ 
գծային ազդանշանների բնու
թագրմանը և ուղեղի էլեկտրա– 
գրերի (ՈՒԷԳ) միջոցով հույզերի 
ճանաչմանը։ Նա Արքայական 
քոլեջի էլեկտրական և էլեկտ
րոնային ճարտարագիտության 
բաժնի այցելող պրոֆեսոր է։

2007 թ. Աշխատանքի էլի տա
յի բելգիական թագավորական 
ինստիտուտը նրան շնորհել է 
«Աշխատանքի» դափնեկրի կո
չում։ 2009 թ. Բրեստի համալսա
րանում նրան շնորհվել է պատ
վավոր դոկտորի աստիճան և 
պատվավոր պրոֆեսորի կոչում։ 
Նա արժանացել է նաև Բելգիա
յի Բոդուեն թագավորի անվան 
հիմնադրամի Տ\/\/1Ո մրցանա
կին՝ “1\/1ւոճ Տթ6116Ր” աշխատան
քի համար, որը նրան բերեց հա
մաշխարհային ճանաչում (հէէթ։// 
^^ .̂|ՀԵՏ–քքԵ.Ե0/ՇՅ||.ՅՏթճ7|Օ| = 
209838&ԼՅՈցք>թ6=2067)։

կաթոլիկ համալսարանի Նյար– 
դահոգեֆիզիոլոգիայի լաբորա
տորիայի լիիրավ պրոֆեսոր Է և 
գլխավորում Է Հաշվողական նեյ– 
րոգիտության խումբը։

Մոտ մեկ տարի առաջ պրո
ֆեսորն այցելել Է Հայաստան և 
ներկայացրել իր ստեղծած սար– 
քը, որի շնորհիվ խոսելու և շարժ
վելու ունակությունից զյոկված 
մարդիկ կարող են հաղորդակց
վել։

Պրոֆեսորի խոսքեով՝ նախ և 
առաջ սարքն ստեղծվել Է այն հի
վանդների համար, ովքեր խոս
քի արտահայտման խնդիրներ 
ունեն, օրինակ՝ ուղեղի կամ այլ 
տիպի կաթվածով տառապող 
անձանց համար, ովքեր չեն կա
րողանում խոսել, բայց նրանց 
մոտ առկա Է ուղեղային ակտի
վություն, այլ կերպ ասած՝ «կա
րողանում են մտքում խոսել»։ 
Շրջապատի հետ հաղորդակց
վելու համար հիվանդն ընդամե
նը հագնում Է գլխարկը և ուշադ
րությունը սևեռում Էկրանի վյւա 
գրված այբուբենին։

Հիվանդն իր մտքում ծա
գած բառն Էկրանին պատկերե
լու համար հայացքով ընտրում Է 
իր ուզած տառերը։ Արդյունքում՝ 
ընդամենը 1 րոպեում միայն և 
միայն «մտքի ուժով» հիվանդը

ւօշ.
կւստէէյօ
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կարողանում է գրել մի քանի նա
խադասություն։

Սարքի աշխատանքային 
սկզբունքը պրոֆեսորը բա
ցատրում է այսպես. «Գլխւսրկ– 
սարքն ունի էլեկտրոդներ, որոնք 
ամրանում են գլխին և ուղեղում 
ծագող իմպուլսները տեղափո
խում համակարգիչ։ Նախորդ 
տարի, երբ ես եկել էի Հայաս
տան, սարքն այս աստիճան կա
տարելագործված չէր։ Նախկի
նում գլխարկը պետք է լարերով 
միանար համակարգչին։ Այսօր 
այդ լարերից սարքն ազատել 
ենք։ Նախկինում գլխարկի մեջ 
նաև հատուկ նյութ էր լցվում, որ
պեսզի էլեկտրոդներն աշխա
տեն։ Այսօր այդ նյութն էլ չենք 
օգտագործում, ուստի՝ մարդն 
արդեն ստիպված չի լինում 
գլխարկը հանելուց հետո լվանալ 
գլուխը։ Բացի այդ, արագացվել է 
նաև սարքի աշխատանքը, եթե 
առաջ մեկ բառ գրելը մոտ 20 
վայրկյան էր տևում, ապա այսօր 
20 վայրկյանում կարելի է մի քա 
նի նախադասություն գրել։ Այն
պես որ, առաջընթացն ակնհայտ

է»։ Պրոֆեսորը կարծում է, որ այս 
գյուտը, բացի կարևոր հայտնա
գործություն լինելուց, նշանակա
լի փոփոխություն կմտցնի բոլոր 
այն մարդկանց կյանքում, ովքեր 
ունեն գիտակցություն, սակայն 
անկարող են հաղորդակցվել։

Գյուտը բոլորովին վերջերս 
արժանացել է գիտության ոլոր
տում Բելգիայի թագավորի սահ
մանած առաջին մրցանակին։

Պրոֆեսոր Սարկ Վան Հյուլեն

ներկայումս աշխատում է նաև 
մեկ այլ սարքի կատարելագործ
ման ուղղությամբ, որով հնա
րավոր կլինի կառավարել մար
դու զգացմունքները։ Վերջինս 
ստեղծվել է՝ հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ մարդը 
կարողանում է իր զգացմունք
ները կառավարել երաժշտու
թյամբ. «Սենք մարդուն առա
ջարկում ենք լսել երաժշտական 
ստեղծագործություններ՝ իր իսկ 
ընտրությամբ, ապա մեր սար
քի միջոցով հասկանում ենք, թե 
ինչ զգացմունքների հետ գործ 
ունենք, և դրա հիման վրա լու
ծում առաջարկում», - պատմում 
է պրոֆեսորն ու ավելացնում. 
«Կարելի է պատկերացնել, թե 
մեր այս մտահղացման հաջողու
թյան դեպքում ինչ արմատական 
փոփոխություններ կարող են 
լինել մարդկության կյանքում։ Այս 
սարքի միջոցով կառավարելով 
մարդու զգացմունքները՝ հնարա
վոր կդառնա ղեկավարելնրան»։ 
Փորձարկումների համար գիտ
նականը դիմել է ջութակի օգնու
թյանը, որը կարողանում է առա
վելագույնս ապահովել ցածր և 
բարձր մեղեդային անցումնե
րով ռեակցիաներ։ Այս հարցում 
նրան օգնում է հայազգի հայտնի 
ջութակահար Տիգրան Մայտե– 
սյանը։
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ԲՈՐԻՍ ՄԱՄՒԿՈՆՑԱՆ
ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղի ամբիոնի վարիչ, 

տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Ուսումնասիրությունների ոլորտը՝ տեխնոլոգիական 
գործընթացների ավտոմատացման համակարգեր 

5-/779//։ Ե օ տ ց տ @ ^ ց ո ժ 6 ճ . ա

ՄԱՐԻԵՏՏԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղի մագիստրանտ 
Ուսումնասիրությունների ոլորտը՝ տեքստիլ 

նյութագիտություն 
5-/773//։ տ3ո6էէ3.ե3րտ6ցհ^3ո@տ3ւ1.ա

Երիտասարդ ընթերցողը հա
վանաբար տեղյակ չէ, որ տա
կավին 25 տարի առաջ Հա
յաստանի արդյունաբերական 
արտադրանքի շուրջ 35 տոկո
սը բաժին էր ընկնում հզոր և 
զարգացած տեքստիլ ու թեթև 
արդյունաբերությանը։ Տեքստիլ 
արդյունաբերության կենտրոնը 
Գյումրին էր, որտեղ գործում էին 
Տեքստիլ կոմբինատը (շուրջ 7000 
աշխատող), Գուլպա-նասկեղենի 
ֆաբրիկան (5200 աշխատող), 
Կարի երկու ֆաբրիկաները (5000 
աշխատող), Մանվածքային ֆաբ
րիկան (5000 աշխատող), Տրիկո
տաժի ֆաբրիկան (1700 աշխա
տող), «Շիրակ» կոմբինատը (700 
աշխատող)։ Մյդ արտադրու
թյունների հումքը բամբակն էր,

որը ներմուծվում էր դրսից՝ գլխա
վորապես Միջին Ասիայից։ Միայն 
Գյումրու ձեռնարկությունների 
համար օրական անհրաժեշտ 
էր շուրջ 35 տոննա բամբակ։ 
Բամբակի, որպես արտադրա
կան հումքի, մեծ պահանջարկ 
կար նաև Մարալիկում, Վանաձո– 
րում, Երևանում։ ԽՍՀՄ-ի փլուզու
մից հետո Հայաստանի տեքստիլ 
արդյունաբերության բոլոր խո
շոր ձեռնարկությունները հումքի 
բացակայության պատճառով 
դադարեցին գործել, քանի որ 
արդյունաբերական քանակնե
րով բամբակի ներմուծումը դար
ձավ անհնար։

Արդյոք Հայաստանը չունէք 
բամբակին փոխարինող այլընտ
րանք։ Ունի։ Դա հաճւսրենին է,

որը լայն տարածում ունի Հայաս
տանում՝ մասնավորապես Լոռու 
մարզում, և որը ներկայումս անխ
նա հատվելով՝ օգտագործվում է 
որպես վառելափայտ։ Մինչդեռ 
շատ երկրներում հաճւսրենին, (ոչ 
թե ամբողջական ծառը, այլ դրա 
ճյուղերը, կարելի է ասել՝ թափոն
ները) օգտագործվում է «Մոդալ» 
տեսակի մանրաթել ստանալու 
համար, որը լիովին փոխարինում 
է բամբակի մանրաթելին։

Եվ այսպես՝ Մոդալ։ Միջազ
գային նշանակումը՝ ^10Լ)ՃԼ։ 
Դա վիսկոզե մանրաթելի տա
րատեսակ է. այն առաջին ան
գամ մշակվել է ճապոնիայում՝ 
1951 թ.։ Ավստրիան, որն ալպյան 
երկիր է՝ հարուստ հաճարենու 
անտառներով, արտադրում է
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մոդալի մանրաթելի իր մշակած 
տարբերակը։ Դրա արտադրու
թյամբ է մասնագիտացել ու հան– 
րաճանւսչ դարձել ավստրիա– 
կան Լ61՜տոց / Հ Շ  ընկերությունը, 
որն արտոնագրել ու գրանցել է 
«Լ6ոշւոց 1\/1օ Ժյ 1» ապրանքանի
շը։ Այդ մանրաթելի հիման վրա 
ստացվող պաստառներն օգտա
գործվում են ամբողջ աշխար
հում՝ հագուստի, գուլպա-նասկե֊ 
ղենի, մարզական համազգեստի, 
սրբիչների, անկողնային սպի
տակեղենի արտադրության հա
մար։

«Մարալիկի մանվածքային 
ֆաբրիկա» ԲԲԸ-ն լաբորատոր 
Փորձարկումներ իրականաց

նելու համար Ավստրիայից ներ
մուծել է հաճարենուց ստացված 
մոդալի որոշակի քանակություն։ 
Լայնածավալ ու բազմակողմա
նի փորձարկումներ են կատար
վել «Գյումրու մանվածքային 
ֆաբրիկա» ԲԲԸ-ում, տեղական 
մեքենա  սարքավորումն եր ով 
ստացվել է հիանալի մանրա
թել, մանվածք ու չափազանց 
փափուկ գործվածք, որն իր ֆի– 
զիկամեխանիկական հատկու
թյուններով չի զիջում բամբակե 
գործվածքին և շատ դեպքերում 
գերազանցում է այն։

Մոդալի հիմնական հատկու
թյունները։ Մոդալը նորացված և 
թարմացված վիսկոզային ման
րաթել է, որն ստացվում է ցելյու
լոզից, որն էլ, իր հերթին, ստաց– 
վում է հաճարենու տաշեղներից։ 
Մոդալն արտադրվում է առանց 
քլորի կիրառման և չի պարունա
կում վտանգավոր խառնուրդներ։ 
Այդ առումով արտադրական 
գործընթացն էկոլոգիապես մա
քուր է, չի վնասում մարդու առող
ջությանը, չի աղտոտում շրջակա 
միջավայրը և բավարարում է 
բոլոր էկոլոգիական պահանջնե
րը։ Մոդալի մանրաթելի կտրման 
ամրությունն ավելի բարձր է,

Հա ճա րենո ւ ա ն տ ա ռ

քան վիսկոզինը։ Մոդալե իրերն 
ունեն մետաքսի նման դուրե
կան փափկություն, «շնչում» են, 
խոնավածուծությամբ մոդալը 
գերազանցում է բամբակին 1,5 
անգամ։ Ներկայումս մոդալը մի
ակ բնական մանրաթելն է, որն 
օժտված է խոնավությունն այդ
քան բարձր ու արագ կլանելու 
հատկությամբ և միևնույն ժա
մանակ այնպիսի փափկությամբ, 
որի շնորհիվ մոդալը չափա
զանց հարմար է սրբիչներ, բաղ
նիքի խալաթներ, անկողնային 
սպիտակեղեն, գուլպա-նասկե֊ 
ղեն, տրիկոտաժ, մարզական ու 
սպորտային հագուստ արտադ
րելու համար։

«Մոդալ» մանրաթելը 2 ան
գամ բարակ է բամբակի մանրա
թելից։ Նրանից ստացվում է շատ 
թեթև մանվածք, որի 10 000 մետ
րի զանգվածը չի գերազանցում 
1 գրամը։ Մոդալի առանձնա
հատկություններից մեկն էլ 
այն է, որ լվանալու ժամանակ 
գործվածքը ընդհանրապես չի 
դեֆորմացվում, չի «նստում» ու 
ընդարձակվում։ Մոդալե գործ
վածքները կարելի է լվանալ ձեռ
քով և լվացքի մեքենայով, տաք 
ջրով՝ 40°Շ ջերմաստիճանում։ 
Շնորհիվ բարձր որակական 
հատկությւնների՝ մոդալը շատ 
լավ ներկվում է։

Մոդալե գործվածքը խավա
վոր է, փայլուն ու փափուկ։ Մո– 
դալը և մոդալե գործվածքները 
փափուկ են մնում նույնիսկ շատ 
անգամ լվանալուց հետո։ Սրա 
պատճառն այն է, որ մոդալի հարթ 
մակերևույթը գործվածքի վրա չի 
հավաքում խառնուրդ նյութեր, 
օրինակ՝ լվացքի փոշի։ Մոդալե 
իրերը լվանալիս անհրաժեշտ չէ 
օգտագործել փափկեցնող նյու
թեր. դրանք պահպանում են 
իրենց փափկությունը, սկզբնա
կան գույնը և փայլը։

Ստորև ներկայացնում ենք 
հաճարենուց՝ «մոդալ» մանրա
թելի ստացման տեխնոլոգիայի 
համառոտ նկարագիրը։
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(Ե)

100 (յա

Սղոցելուց և կտրատելուց հե
տո, փայտը կոճղահատ սարքա
վորումներից տեղափոխում են 
մանրացնող մեքենայի մեջ, որ
տեղ փայտից ստացվում են տա
շեղներ։ Նկարագրենք այդ տա
շեղներից մանրաթելի ստացման 
տեխնոլոգիական շղթան։

Ցելյուլոզի ստացումը։ Ման

րաթելային կիսաֆաբրիկատի 
եփման համար նախատեսված 
քիմիական ջրային լուծույթն 
անվանում են եփման լուծույթ։ 
Ջրային լուծույթը, որը պարունա
կում է նատրիումի հիդրօքսիդի 
և նատրիումի սուլֆատի համա
պատասխան հարաբերություն, 
անվանում են տաշեղների սուլ–

ֆատային եփուկ կամ սպիտակ 
տաշեղ։ Բացի նատրիումի հիդ
րօքսիդից և նատրիումի սուլ
ֆատից, եփուկը պարունակում 
է որոշ քանակությամբ սոդա և 
նատրիումի այլ աղեր։ Արդյունա
բերական պայմաններում սպի
տակ տաշեղի ակտիվությունը 
հասնում է 85 - 90%-ի։ Եփման 
խնդիրն է՝ չվնասված տեսքով 
ավելի շատ մանրաթել կորզելը։

Տաշեղները լցնում են կաթ
սաների մեջ նրանց վերևում տե
ղադրված բունկերներից։ Բուն
կերի վարի կոնական մասում, 
տաշեղների լցվելը հեշտացնելու 
համար, տեղադրված են թրթռիչ
ներ։ Որպեսզի լուծույթն արագ 
ներծծվի տաշեղների մեջ, անհ
րաժեշտ է, որ նրանցից օդը դուրս 
մղվի, ուստի՝ եփման ընթացքում 
աստիճանաբար բարձրացվում 
է լուծույթի ջերմաստիճանը։ Եթե 
վերը թվարկված գործընթաց
ները հաջորդաբար և ճիշտ են 
կատարվում, ցելյուլոզը ստւսց– 
վում է հավասարաչափ եփված և 
բարձրորակ։

Ի ԴԵՊ
ՃԱՊՈՆԱՑԻՆԵՐԸ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԵԼ ԵՆ ՋՐԱԾՆԻ ԱՈԱՆՁԻՆ ԱՏՈՍ*
Պատմության մեջ առաջին անգամ Տոկիոյի հա

մալսարանի մի խումբ մասնագետների հաջողվել է 
լուսանկարել ջրածնի առանձին ատոմ, որը բոլոր 
ատոմներից ամենաթեթևը և ամենափոքրն է։

Հետազոտողները՝ պրոֆեսոր Յոփտի Իկուհա– 
րայի գլխավորությամբ հայտնել են, որ դրա հա
մար օգտագործվել է նոր տեսածրող էլեկտրոնային 
մանրադիտակ։

Ջրածնի ատոմի տրամագիծը մոտավորապես 
մեկ տասմիլիարդերորդական մետր է։ Նախկինում 
համոզված էին, որ այն հնարավոր չէ լուսանկարել 
ժամանակակից սարքի օգնությամբ։

Ջրածնի ատոմի հետ միաժամանակ լուսանկա
րել են նաև վանադիումի առանձին ատոմ։ Նույն 
կերպ կարելի է ստանալ նաև այլ մասնիկների 
պատկերները։

«Այժմ մենք կարող ենք տեսնել այն բոլոր ատոմ– 
ները, որոնցից կազմված է մեր աշխարհը,– ասել է

՚ հէէբ://ո6VVՏ̂I.̂ օտ/VVՕ̂Î I/04ոօV2010/̂ էօտ-բ̂ ո̂է.հէտI

թ

պրոֆեսոր Իկուհարան.– Դա ցատկ Է դեպի արտադ
րության նոր ձևեր՝ ապագայում հնարավոր Է լինե
լու ընդունել որոշումներ առանձին ատոմների և մո
լեկուլների մակարդակով»։

Ջրածնին բաժին Է հասնում տիեզերքում բոլոր 
ատոմների ավելի քան 90 %-ը։
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Եթե եփվելիս տաշեղների վե
րին շերտը չի ներծծվում լուծույ
թով, ապա այդ դեպքում ստորին 
շերտն ավելի շատ ու շուտ է եփ
վում, քան վերինը, և արդյունքում 
ստացվում է անհավասարաչափ 
եփված և անհամասեռ ցելյուլոզ։ 
Ներծծման արագությունը կախ
ված է տաշեղի չափերից և խո
նավությունից։

Խոնավ տաշեղներն ավելի 
արագ են ներծծվում լուծույթով, 
քան չորերը։ Լուծույթը եփման 
ընթացքում արագ է ներծծվում 
տաշեղների մեջ, երբ լուծույթի 
ջերմաստիճանը հասնում է 120– 
130°Շ։ Հիմնական եփման փուլն 
սկսվում է 168°Շ ջերմաստիճա
նում։

Եփման վերջում տաքացու
ցիչ մտնող գոլորշու զանգվածը 
պակասեցվում է։ Եփումը շարու
նակվում է միայն լուծույթի ներ
քին էներգիայի հաշվին։ Կաթ
սայում ցելյուլոզը միաժամանակ 
ենթարկվում է հիդրոլիզի։ Առա
ջանում են օլիգո– և մոնո-սախա–

րոզներ, խեժանման շատ նյութեր 
լուծվում են եփուկում։ Այս փուլում 
գլխավոր կաթսայում անջատ
վում է ցելյուլոզ։ Եփելն ավարտե
լուց հետո կաթսան դատարկում 
են և ամբողջ զանգվածը մղում 
դեպի փչող ամբար կամ լվացող 
դիֆուզոր։

Փչող ամբարում ցելյուլոզի 
զանգվածից եռման ընթացքում 
առաջացած գոլորշին դուրս 
է գալիս։ Ընդհանուր առմամբ 
եփող կաթսաներում տեղադրում 
են երկու փչող ամբարներ։

Ցելյուլոզից մանրաթելի 
ստացումը։ Ստացված ցելյուլո– 
զյո օգտագործվում է մանրաթելի 
ստացման համար։

Ցելյուլոզ մշակում են նատ
րիումի հիդրօքսիդի 18%-անոց 
լուծույթով, մանրացնում և պահ
պանում որոշակի ջերմաստիճա
նում։ Հերմետիկ սարքավորում
ների մեջ ցելյուլոզը մշակում են 
ծծմբաջրածնով։

Ստացված եթերանյութը լու
ծում են 4-6% - անոց նատրիու

մի հիդրօքսիդի մեջ և որոշ ժա
մանակ թողնում հասունացման 
համար։ Այդ ընթացքում տեղի է 
ունենում եթերանյութի աստիճա
նական հիդրոլիզ։ Երբ զանգվա
ծը բավական հասունանում է և 
ձեռք բերում անհրաժեշտ մածու
ցիկություն, այն զտում են և ազա
տում օդի պղպջակներից ու մղում 
զտիչի միջով։ Զտիչի անցքերից 
դուրս եկող շիթերը վերածվում 
են մազմզուկների, դրանք լցվում 
են նստեցնող ապրանքամաննե– 
րի մեջ, որտեղ ստեղծված հա
տուկ միջավայրի ազդեցությամբ 
մազմզուկներն արագ մակարդ
վում են։ Ստացվում է «Մոդալ» 
մանրաթելը, որը ենթարկում են 
լվացման, յուղման և չորացման։ 
Ստորև աղյուսակում ներկայաց
ված են «Մոդալ» մանրաթելի 
հիմնական տեխնիկական բնու
թագրերը։

Բամբակե և մոդալե գործ
վածքների որոշ հատկություն
ների համեմատումից հետև–

յ է

ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ 
ԱՏՆԱՀԵՏՔԵՐԻ ԴԵՄ*

Սինգապուրցի բժիշկները նկարագրել 
են քաղցկեղի դեմ քիմիաբուժական կա– 
պեցիտաբին տարածված դեղամիջոց ըն
դունող հիվանդի մատնահետքերի անհե
տացման մի հետաքրքիր դեպք։ ԱՄՆ 
մուտք գործելիս, որի սահմանի վրա բո
լորից վերցնում են մատնահետքեր, կա
լանավորվել է մի տարեց չինացի Սինգա– 
պուրից։ Չինացու մատները բացարձակ 
հարթ էին, մատնահետք չէին թողնում, և 
չորս ժամ շարունակ ոստիկանությունը 
փորձում էր պարզելնրա անձը։

Բժիշկների կարծիքով, հազիվ թե հան
ցագործներն օգտագործեն կապեցիտա– 
բինը մատնահետքեր չթողնելու նպատա
կով. դեղամիջոցն ունի կողմնակի տհաճ 
ազդեցություններ և կարող է կիրառվել 
միայն բժիշկների հսկողության տակ։

հ ^ 1 0  VI ասՅհե, 2009, |Տ| Ց
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է Մոդա լ» մանրաթելի հիմնական 
տեխնիկական բնութագրերը

Ամրությունը չոր վիճակում, 104Նմ/կգ 35
Ամրությունը թաց վիճակում, 104Նմ/կգ 20

Գծային երկարացումը չոր վիճակում, % 13

Գծային երկարացումը թաց վիճակում, % 15

Բ ա մբա կե  գ ո ր ծ վ ա ծ ք Մ ոդա լե գ ո ր ծ վ ա ծ ք

Նկ. 1. Բ ա բմա կե  և մո դա լե  գ ո ր ծ վա ծ քն ե ր ը  25 ա ն գ ա մ  լվա նա լուց հ ետ ո  
(մոդա լե գ ո ր ծ վ ա ծ քն  ա վեքի լա վ  է պ ա հպ ա նե լ պ ա յծա ռութ յունը)

ում Է, որ «Մոդալ»–ը ոչ միայն չի 
զիջում բամբակին, այլև որոշ 
ցուցւսնիշներով բացահայտո
րեն գերազանցում Է դրան, քա 
նի որ լվանալիս չի ձևափոխ
վում, պահպանում Է արտաքին 
տեսքը, պայծառությունը (նկ. 1), 
փափկությունը, խոնավածուծու– 
թյունը։

Ահա ընդամենն այսքանը 
«Մոդալ»–ի մասին։ Ընթերցողը, 
հավանաբար, կտարակուսի, թե 
ինչու մենք չենք կարող անել այն,

ինչն անում Է, օրինակ, Ավստրի
ան, որը նույնպես չունի բամբակ, 
բայց կարողանում Է ամբողջ 
աշխարհին վաճառել իր հաճա
րենու անտառների թափոններից 
ստացվող հրաշալի մանրաթելը, 
դրանից ստացվող գործվածքը, 
սպիտակեղենն ու հագուստը։ 
ՉԷ° որ մեր երկրի զարգացման 
ռազմավարական քաղաքակա
նության հիմնադրույթներից մեկն 
այն է, որ անհրաժեշտ է զարգաց
նել արդյունաբերության այն ճյու
ղերը, որոնք կապված չեն հումքի 
ներկրման հետ՝ նկատի ունենա
լով տնտեսական շրջափակումն 
ու տրանսպորտային ծախսերը։

Համոզված ենք, որ «Մոդալ»–ի 
արտադրության կազմակերպու
մը տեղական հարուստ հումքի 
առկայության պայմաններում 
թույլ կտա վերականգնել մեր 
երկրի երբեմնի հզոր տեքստիլ 
ու թեթև արդյունաբերությունը, 
դարձնել այն եկամտաբեր ու շա
հութաբեր, ստեղծել բազմահա
զար աշխատատեղեր։ Դա հնա
րավորություն կտա մեզ՝ ներկրող, 
հարևան երկրների արտադ
րանքի համար վաճառքի շուկա 
հանդիսացող երկրից դառնալու 
տարածաշրջանին մատակարա
րող երկիր և տեղական բարձրո
րակ արտադրանքով դուրս գալու 
արտաքին շուկա։

3 ՝
Ի ԴԵՊ

ԱՅՍ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ԾՆՎԵԼ է ՂԵՌԵՎՍ 1960 թ.*
Տոկիոյի մի շինարարական ընկերության ներկայացուցիչ

ներ պնդում են, որ ստեղծել են 96000 կիլոմետր երկարությամբ 
տիեզերական վերելակի նախագիծ։

ճոպանը պատրաստվելու էնանոխողովակներից, իսկ խցի
կը նախատեսված է 30 հոգու համար։ Վերելակը բարձրանա
լու է ժամում 200 կմ արագությամբ։ Երկրամերձ կայուն ուղեծիր 
հասնելու համար պահանջվելու է շուրջ 7 օր։

Վերելակի ճոպանի շարունակությունից, որը կհասնի կայուն 
ուղեծրից 60.000 կմ բարձրության, ստեղծվելու է այդ սարքի ևս 
մի մաս։ Այստեղ տիեզերանավերից պահանջվելու է մի փոքր 
լրացուցիչ արագություն՝ դեպի Արեգակնային համակարգի այլ 
մոլորակներ թռչելու համար։
՚ հէէբ ։11՝էոսսւ. տ ց  թս Ե1 ւշտէւօոտ ,շօտ/ո6«/տ/44428
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ս. ՊՈՊՈՎՒՉ

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐԸ 
ՄՏԱԴԻՐ ԵՆ 
2029 ԹՎԱԿԱՆԻՆ 
ՎՆԱՍԱԶԵՐԾԵԼ 
ԱՍՏՂԱԿԵՐՊԸ ՀՐԹԻՌԻ 
ՄԻՋՈՑՈՎ*

Ռուսաստանի Հրթիռային պե
տական կենտրոնն առաջարկում 
է ոչնչացնել Երկրին սպառնա
ցող աստղակերպը միջուկային 
հրթիռների օգնությամբ։ Խոշոր 
աստղակերպի հետ մեր մոլորա
կի մոտակա բախումը կարող է 
տեղի ունենալ 2029 թ. ապրիլի 
13-ին։ Եթե 2004 1\/11Տ14 աստղա
կերպը, որի տրամագիծը մոտա
վորապես 392 մ է, բախվի Երկրի 
մակերևույթին, ապա հնարավոր 
է ցունամիների առաջացում օվ
կիանոսում և զգալի ավերածու
թյուններ՝ ցամաքում։

Գիտնականների հաշվարկնե
րով, Երկրի հետ աստղակերպը 
բախման հետևանքով առաջա
ցած էներգիան կլինի 1600 մե– 
գատոննա։ Վտանգավոր աստ
ղակերպին շնորհվել է 4 բալ՝ 
առավելագույն 10 բալից՝ ըստ 
աստղակերպային վտանգի Թու–

րինյան սանդղակի, որից աստ
ղագետներն օգտվում են, գնա
հատելու համար այն վտանգը, 
որ կարող է սպառնալ Երկրին 
աստղակերպը կամ գիսաստ
ղի միջուկը։ Նախկինում բացա– 
հայտված ոչ մի երկնային մար
մին այդ սանդղակով չի ստացել 
1 բալից ավելի։

Գիտնականները ընդգծում են, 
որ մինչ հնարավոր բախումն այդ 
աստղակերպը մանրամասնորեն 
կուսումնասիրվի, իսկ դրա ուղե
ծիրը հանգամանորեն կհետա
զոտվի՝ բացահայտելու համար 
այն եղանակները, որոնց շնոր
հիվ հնարավոր լինի խուսափել 
աղետից։

Վերջնական եզյոակացու– 
թյունները կկատարվեն ռա
դարների ցուցմունքների հիման 
վյւա, որոնք հնարավորություն 
կտան մեծ ճշգրտությամբ որո

շելու աստղակերպի արագությու
նը և Երկրից հեռավորությունը։ 
Ստացված տվյալներով կորոշվի 
տիեզերական մարմնի ուղեծիրը։

Երկրի հետ բախման ժամա
նակ երկնային մարմնի արա
գությունը կկազմի շուրջ 45000 
կմ/ժ։ Եթե 2004 1\/1ն14 աստղա
կերպն ընկնի օվկիանոս, ապա 
մերձակա շրջանները կավերվեն 
հսկայական ցունամիից, որը կլի
նի շատ ավելի կործանարար, 
քան այն, որ ծածկեց Հնդկական 
օվկիանոսի ափերն ու կղզիները։

Երկրի պինդ մակերևույթին 
հարվածելու դեպքում կառա
ջանա 4 կմ տրամագծով խառ
նարան, իսկ առաջացած էներ
գիան կկազմի ավելի քան 1600 
մեգատոննա։ Նման պայթյունը 
շուրջ 100 անգամ գերազանցում 
է Հիրոսիմայի վրա ամերիկացի
ների նետած ատոմային ռումբի 
հզորությունը։

՚ հէէբ։//ա™.ՏՇ16Ո06.^0ք63<1|՜Ա/Ո6\«Տ.թհթ7ք63<յտ0ք6=1 352
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^  «Գիտության աշխարհում» հանդեսի 
■ ՚* ̂  3 թ. 2-րդ և 3-րդ համատեղ համարը լ

նվիրված է լինելու Հայաստանի գիտու– ա  

- ՜ ա ՛  թյունների ակադեմիայի հիմնադրման 70 ա  

ա  և Հովսեփ Օրրելու ծննդյան 125–ամյակ– ա  

ներին։ Այստեղ տեղ կգտնեն հոդվածներ ա  

ա ա  Ակադեմիայի գործունեության 70-ամյա ա  

տ ա  պատմության, ԳԱնախագահների, Ակա– ա  

ա  դեմիայի կայացման ու զարգացման ա  

ք  գործում իրենց մեծ ավանդը ներդրած ա  

ակադեմիկոսների, նրանց ստեղծած 
գիտական դպրոցների մասին նյութեր և 

հետաքրքրաշարժ այլ հոդվածներ։
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