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2 ՆԿԱՐԻՉԸ. ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
 ԱՐՄԵՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Մարդ և աշխարհ փոխհարաբերություններում գեղանկարիչ 
Մարտիրոս Բադալյանի համար չկա անջրպետ, հակադիր կողմերի 
հակամարտություն: Նա աշխարհի մեջ է և իր մեջ կրում է բազում աշ
խարհներ: Դրանք իր թեմաներն են: Արվեստագետը ճիգեր չի գոր
ծադրում մոտիվներ փնտրելիս, դրանք նրա համար ամենուր են. 
տեսարան, մարդ, հասարակ  առարկա, հիշողություն, երազանք, հոգե
վիճակ, տրամադրություն, անցորդ, արտասանված խոսք, երաժշտություն 
և այլն:

8 ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽԻՂՃԸ. ՖՐԻՏՅՈՖ ՆԱՆՍԵՆ
 ՖԵԼԻՔՍ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

Եթե թվարկենք հայ ժողովրդի բարեկամներին, ապա ամենից առաջ 
պետք է գրենք մեծն նորվեգացու՝ նշանավոր բևեռախույզ, քաղաքական
հասարակական ականավոր գործիչ, Խաղաղության Նոբել յան մրցա
նակի դափնեկիր Ֆրիտյոֆ Նանսենի անունը: Նանսենի մարդասիրական 
գործունեության նվաճումները վերադարձրին Առաջին աշխարհամարտի 
արհավիրքներին զոհ դարձած հազարավոր ռազմագերիների, սովի 
ճիրաններում հայտնվածների, գաղթական ու անօթևան մարդկանց 
ապրելու հույսը:

Նանսենյան հռչակված անձնագրերով Եղեռնից մազապուրծ 320 
հազար հայեր կարողացան նոր օջախներ ստեղծել Եվրոպայում:

14 ԳԵՆԵՐԱԼ-ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆ
ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Գեներալլեյտենանտ Թովմաս Նազարբեկյանը այն հազվագյուտ 
զինվորականներից է, որ մասնակցել է մի քանի պատերազմների, նրա 
զորավարական տաղանդը դրսևորվել է հատկապես 1918 թ. ռուս
թուրքական պատերազմներում, հայադրբեջանական (չհայտարարված), 
հայթուրքական, հայթուրքական (քեմալական) պատերազմներում: 
Խորհրդային տարիներին անհարկի մոռացության մատնվեց նաև Թ. 
Նազարբեկյանը: Հայաստանի անկախացումից հետո շատշատերի հետ 
վերականգնվեց նաև անվանի զորավարի անունը: ՀՀ պաշտպանության 
նախարարությունը նրա անունով սահմանեց մեդալ, իսկ Երևանի 
թաղամասերից մեկը կոչվեց Թ. Նազարբեկյանի անունով:

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

Գլխավոր խմբագիր` Ղազարյան Էդ.
Գլխավոր խմբագրի 
տեղակալ`  Սուվարյան Յու.
Բաժինների խմբագիրներ` Պապոյան Ա., ¸անագուլ յան 
Գ.
  Խառատյան Ա., Սիմոնյան Ս.
Գործադիր տնօրեն` Սարգսյան Ա.
Պատասխանատու 
քարտուղար`  Վարդանյան Ն.
Տեխնիկական 
խմբագիր`  Կիրակոսյան Ա.
Համակարգչային 
օպերատոր`  Հովհաննիսյան Ք.
¸իզայներ`  Օհանջանյան Ա.
Թարգմանիչ`  Սարգսյան Մ.
Համարի 
պատասխանատու` Կիրակոսյան Ա.  
Ստորագրված է 
տպագրության` 27.09.2016
§Գիտության աշխարհում¦-ի խմբագրական 
խորհրդի կազմը`

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Այվազյան Ս. (Ռ¸), Աֆրիկյան 
Է., Բրուտյան Գ., Գալստյան Հ., Եսայան Ս. (ԱՄՆ), 
Թավադյան Լ., Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ.,  
Հարությունյան Ս., Համբար ձումյան Ս., Հովհաննիսյան Լ.,  
Ղազարյան Հ., Մար տիրոսյան Բ.(Ռ¸), Մելքոնյան Ա., 
Ներսիսյան Ա., Շահինյան Ա., Շուքուրյան Ս., Ջրբաշյան Ռ.,  
Սեդրակյան ¸., Սիմոնյան Ա.

Խմբագրության հաëó»ն՝

Մարշալ Բաղրամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք, 9-րդ հարկ,
Հեռ.՝ 52 38 30, ֆաքս՝ 56 80 68
e-mail: journal@sci.am

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

Տպաքանակը՝ 500 օրինակ:
Ìավալը՝ 64 էջ:
Գինը՝ պայմանագրային:

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն 
խմբագրու թյան գրավոր համաձայնության դեպքում: 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պար -
տա դիր է: Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա-
կարծիք է հեղինակների հետ: Խմբագրությունը պա-
տասխանատվություն չի կրում գովազդային նյու թերի 
բովանդակության համար:

82



22 ՌԱԲԻՆԴՐԱՆԱԹ ԹԱԳՈՐԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԸ
ՍԵՐԳԵՅ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ 

Երբ Ռաբինդրանաթ Թագորը հրաժեշտ է տվել Վենետիկի 
միաբաններին, Ոսկետետրում հին հնդկերենով (սանսկրիտ) իր անունը 
գրելուց հետո, հնչել է մեծն փիլիսոփայի հեղինակավոր խոսքը. §... մենք 
զանազան ճյուղեր ենք այն խոշոր ծառին՝ որ է Արիական ցեղը, արիւնը 
որ կը հոսի ձեր երակներուն մեջ՝ մեր  արիւնն է¦:

Մեկնելուց հետո միայն միաբանության հայրերը թարգմանչից 
իմացան Թագորի շուրթերից հնչած հետևյալ խոսքերը. §Միայն Ս. 
Ղազար տեսնելու համար կարժե Իտալիա գալ¦:

28 ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԱԼԻՔՆԵՐ. ՀԱՐՅՈՒՐ ՏԱՐՎԱ 
 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱՄ ՍԱՀԱՐՅԱՆ, ԱՆԵՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Այս տարվա փետրվարի 16ին, հատուկ հրավիրված հանդիպման 

ժամանակ, որին ներկա էին մեծ թվով լրագրողներ և գիտ նականներ, 
LIGO (Advanced Laser Interferometer GravitationalWave Observatory) 
նախագծի գիտական խոսնակը հայտարարեց՝ §Տիկնայք և պարոնայք, 
մենք գրանցել ենք գրավիտացիոն ալիքներ։ Մենք դա արեցինք¦։ Դա 
կատարվեց Ալբերտ Այնշտայնի`գրավիտացիայի ռելատիվիստական 
տեսության ստեղծումից և գրավիտացիոն ալիքների գոյության տեսա
կան կանխագուշակումից հարյուր տարի անց։

44 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԵՎ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ՎԱՐՔԱԳԾՈՎ 
 ԾԱՌԵՐ ՈՒ ԹՓԵՐ

ԺԻՐԱՅՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԳԱՏՐՉՅԱՆ 
Հրապարակման հեղինակները շարունակում են իրենց զարմանալի 

պատմությունները հետաքրքրաշարժ և տարօրինակ վարքագծով 
ծառերի և թփերի մասին:

54 ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ,  
 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
 ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ՕԼԵԳ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Արհեստական նեյրոնային ցանցերի կամ պարզապես նեյրոնային 

ցանցերի (ՆՑ) տեսությունը 1943 թվին ստեղծել են ՄակԿալոկը և Պիտսը՝ 
որպես մաթեմատիկական ալգորիթմների բազմություն, որի նպատակը 
գլխուղեղի կենսաբանական գործընթացների ուսումնասիրումը և 
նեյրոցանցային արհեստական բանականության ստեղծումն է:
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ԱՐՄԵՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Արվեստաբան

ՆԿԱՐԻՉԸ. 
ՄԱՐՏԻՐՈՍ 
ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ԱՐՎԵՍՏ

Ամեն ինչ սկսվեց տա րի ներ առաջ: 
Սկսվեց այն ժա մա նակ, երբ ծնվեց 
ու նա յեց աշ խար հին, և աշ խար հը 

նրան խորթ չթվաց, այլ դար ձավ իրե նը, և 
նա սի րեց այդ աշ խար հը: Մա նուկ հա սա կից 
Մար տի րոս Բա դա լյա նը ըն դու նեց աշ խար հը 
և իրեն տե սավ նրա մեջ: Եվ այն ամե նը, ինչ 
տես նում ենք այ սօր վաս տա կա վոր նկար չի 
գոր ծե րում, ար դեն նա խա պատ րաստ ված և 
կան խո րոշ ված էր Երև ա նից հե ռու, Գարդ մա
նա աշ խար հի Բա նանց գյու ղում: Նրա ար
վես տի հիմ քը դրվեց այն տաս ներ կու տա րի
նե րի ըն թաց քում, որ նկա րիչն անց կաց րեց 
հայ րե նի գյու ղում: Մաս նա գի տա կան կրթու
թյունն ամ րապն դեց նրա բնա ծին ձիր քը: Հե
տա գա յում զար մա ցավ այդ նույն աշ խար հի 
վրա, եր բեմն զայ րա ցավ, տրտմեց, սա կայն 
միշտ սի րեց այն և իրեն իր երկ րի տեր հա
մա րեց: Սա է Մար տի րոս Բա դա լյան մար դու 
ու ժը, այս տե ղից է բխում նրա ասե լիքն աշ
խար հին: Եվ այդ ասե լիքն իր հո գա տա րու
թյունն է, ան տար բեր լի նե լու ան կա րո ղու թյու
նը, սե րը նույ նիսկ ամե նա հա սա րակ թվա ցող 
բա նե րի նկատ մամբ: Մ. Բա դա լյա նի հա մար 
ան կա րև ո րը դառ նում է կա րև որ, աննշ մա
րե լին՝ նշմա րե լի: Եվ եր բեմն մեր ժե լով այ
սօր վա կյան քի պայ մա նա կան կա նոն նե րը՝ 
նա ան կաշ կանդ արա րում է, իրեն հու զող 
խնդիր նե րը որո նում ժա մա նա կի ու պատ
մու թյան շեր տե րում՝ ան կաշ կանդ, որով հե տև 

ազ նիվ է իր մո տե ցումն ե րում, ազն վու թյու նը նրա հա մար 
հա վատ է, բնա կան սկզբունք: Եր բեք, որևէ հար ցում նա 
մար դա հա ճո չէ, բայց առ կա է հաս կա նա լի լի նե լու ցան
կու թյու նը:   
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ԱՐՎԵՍՏ

Մարդ և աշ խարհ փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րում Մ. Բա դա լյա նի 
հա մար չկա անջր պետ, հա կա
դիր կող մե րի հակամարտություն 
չկա: Նա աշ խար հի մեջ է և իր 
մեջ կրում է բա զում աշ խարհ
ներ: Դրանք իր թե մա ներն են: 
Ար վես տա գե տը ճի գեր չի գոր
ծադ րում մո տիվ եր փնտրե լիս, 
դրանք նրա հա մար ամե նուր են. 
տե սա րան, հա սա րակ առար կա, 
հի շո ղու թյուն, երա զանք, հո գե
վի ճակ, տրա մադ րու թյուն, ան
ծա նոթ ան ցորդ, ար տա սան ված 
խոսք, երաժշ տու թյուն և այլն... 
Թե մա նե րի ու զգա ցո ղու թյուն
նե րի նման առա տու թյու նը հան
գիստ չի տա լիս նկար չին, և նա 
շա րու նա կում է ու շա րու նա կում 
արա րել. կանգ առ նե լու, բա վա
րար վե լու մա սին խոսք լի նել չի 
կա րող՝ աշ խար հը բազ մա զան է, 
բազ մաբ նույթ և ան վեր ջա նա լի: 
Ահա, այս պես նա զրու ցում է իր 
թե մա նե րով նույն այդ աշ խար
հի հետ՝ մարդ կանց հրա վի րե
լով այդ զրույ ցին իր գոր ծե րով, 
որոնք գե ղան կա րից ան ցան 
կո լա ժա յին բնույ թի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի, ձեռք բե րե
ցին պոպար թի դրսև ո րում եր, 
դար ձան քան դակ ներ, գոր ծեր, 
որոնք հե տա գա յում ան պայ ման 
կփո խա կերպ վեն ձև ով, բայց 

կպահ պա նեն խոր բո վան դա
կու թյուն, այն, ինչ նրա ասե լիքն 
է:  

Ինչ է հայ րե նի քը: Սպա ռիչ 
պա տաս խան չու նե ցող հարց: 
Մար տի րո սի հա մար այն հայ 
մայրն է, որը նույ նաց վում է 
խաչ քա րի հետ: Հա յու հու՝ մեծ 
մոր կնճիռ նե րով խա զագր ված 
դեմքն է, նրա բազ մա չար չար 
ձեռ քե րը: Այդ դեմ քերն ու ձեռ
քերն այն քան հա րա զատ են, 
այն քան մոտ իրենց զգա յա
կա նով, որ յու րա քան չյուր դի
տող հայ ճա նա չում է իրեն, 
իր ար մատ նե րը, պատ մու թյան 

քա ռու ղի նե րում իր դրվա գը, 
ան ցյա լից իր հո գու կան չը, գե
նե րում ծվա րած հի շո ղու թյու նը: 
Գե րիշ խող գծով այդ դի ման
կար նե րը վկա ներն են ան ցյա
լի, հի շեց նում են պատ մու թյան 
և հաղ թա նա կի մա սին, իրենց 
իսկ գո յու թյամբ փաս տում են 
ար մատ նե րի մա սին, ուս տի 
ուղեկ ցում են դե պի ապա գա: 
Այդ դեմ քե րից և ձեռ քե րից է 
ար վես տա գե տը ուժ առ նում և 
ոգև որ վում, շա րու նա կում առա
ջա նալ ու առա ջա նալ: 

Երև ա կա յա կա նի և իրա կա
նի վար պետ շա ղա խով ար
վես  տա գե տը դի տո ղին տրա
մադ րում է ըն կա լե լու իր 
մտա ծում ե րը: Գու ցե խայ
տաբ ղետ թվան, որով հե տև իմ
պուլ սիվ է հե ղի նա կը: Սա կայն 
դրանք հա մա կարգ ված են նրա 
հո գում: Զգաց մուն քա յին ելև
էջ նե րը նրան մղում են կի րա
ռե լու տար բեր տեխ նի կա ներ: 
Իսկ Բա դա լյա նի տեխ նի կա
կան մի ջոց նե րը բազ մաբ նույթ 
են և նկար չին հնա րա վո րու
թյուն են ըն ձե ռում դրսև ո րե
լու իր մտքերն ու գա ղա փար
նե րը: Հա սու նա նում է պա հը, 
երբ կտա վի հար թու թյու նը և 
վրձինն այ լևս չեն բա վա րա րում 
մտահ ղա ցում ե րին ձև տա

 Մայրիկ  (Ջոկոնդա) 

Ականատեսները§Տատ, Պապ¦
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լուն, և նա սկսում է օգ տա գոր
ծել տար բեր նյու թեր: Կո լա ժա
յին այս մո տե ցու մը հնա րա վոր 
դարձ րեց, որ ան հան գիստ նե
րաշ խարհ ու նե ցող վար պետն 
ար տա ցո լի իր ապ րում ե րը: 
Մտա հա ղա ցում իրա կա նաց նե
լու հա մար ար դեն անհ րա ժեշտ 
էին ոչ մի այն պատ րանք նե ր, 
այ լև իս կա կան խո րու թյուն ներ 
ու ծա վալ ներ, որոնք ստեղ ծում 
են մի ջա վայր և տրա մադ րու
թյուն: Ամե նա ան հա վա կան իրե
րով, դրանց կա պակ ցու թյամբ, 
նաև գե ղան կա րի ու քան դա կի 
օգ տա գործ մամբ Մար տի րո սը 
հաս նում է իր, այս պես կոչ ված, 
կո լաժ նե րին: Այս պես կոչ ված, 
որով հե տև դրանք ավե լի շատ 
այդ ամ բող ջի հա մադ րու թյունն 
են: Այդ պես է այ սօր նա ար
տա հայտ վում: Այս ազ նիվ հա
յը արևմ տյան ար տա հայտ չա
ձևե րով, ազ գա յին հնչե րան գով 
ստեղ ծում է իր շար քե րը՝ ինք
նա դի ման կար նե րի, ջու թակ նե
րի, մեր մե ծե րի ձեռ քե րի և այլն: 

Սա հա մաշ խար հայ նաց ման 
ազ գօ գուտ դրսև ո րում ե րից է: 
Աշ խար հից վերց րա ծը վե րա
դարձ նում է աշ խար հին, բայց 
ավե լաց նե լով իրե նը՝ սե փա կան 
ապ րու մով, նյար դով ու զգա
ցու մով:

Իսկ ինչն է բնո րոշ Մար տի
րոս Բա դա լյա նի ար վես տին: 
Գույ նի առու մով դժվար է մի
ան շա նակ բնու թագ րել: Փո
փո խա կան է լավ իմաս տով, 
քան զի իրեն կա ղա պար նե րի 

Հայուհի

Սիմֆոնիա N

ԱՐՎԵՍՏ
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մեջ ոչ զգում և ոչ էլ պա հում է, 
բայց այդ բազ մաբ նույթ դրսև
ո րում ե րում պահ պա նում է 
իր հիմ ա կա նը, այն, ինչն ան
վե րա պա հո րեն պատ կա նում է 
մի այն իրեն: Այս տեղ նա նաև 
հա մար ձակ է: Չի վա րա նում 

դուրս գալ դա սա կան ար վես
տի կա նոն նե րից, ան կաշ կանդ 
հաս նում է պատ ճա ռա բան ված 
և հիմ ա վոր ված ձև ա փո խում
նե րի, անս պա սե լի լու ծում ե րի: 
Եվ ինչ պես ինքն է ասում՝ նույ
նիսկ սու գը կա րող է սպի տա

կով պատ կե րել և՝ հա կա ռա կը: 
Գե ղա գետ է Մ. Բա դա լյա նը, 

ինչ պես յու րա քան չյուր նկա
րիչ: Բայց նա նաև քա ղա քա ցի 
է: Քա ղա քա ցի ա կան դիր քո րո
շու մը յու րօ րի նակ ինք նազ գա
ցո ղու թյամբ է ար տա ցոլ վում 
նկար չի գոր ծե րում: Նա իրեն 
տեր է հա մա րում իր երկ րին, 
իր մի ջա վայ րին: Տերն է իր 
շրջա պա տի ոչ մի այն լա վի, այ
լև վա տի, նաև հոգ սե րի ու չի 
վա րա նում ցույց տալ դա տա
պար տե լին և ու շադ րու թյուն 
հրա վի րել դրա վրա: Եվ նրա 
ստեղ ծած շար քե րում առանձ
նա նում է այդ քա ղա քա ցի ա կա
նը:

Արամ Խաչատրյան

Արևի խավարում 1915 թ.

Մայրիկ

Սիմֆոնիա (շարժում շարքից)

ԱՐՎԵՍՏ
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Ան շուշտ, յու րա քան չյուր ար
վես տա գե տի ողջ ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը կա րե լի է հա մա րել 
նրա ինք նա դի ման կա րը: Բայց 
Բա դա լյանն ու նի ինք նա դի
ման կար նե րի մի ամ բողջ շարք, 
որ տեղ դի տո ղը, հան ձին հե
ղի նա կի, տես նում է հենց ինքն 
իրեն: Պատ կե րա շա րում տար
բեր հո գե վի ճակ ներ են՝ ու րա
խու թյուն, հի աց մունք, զար
մանք ու ափ սո սանք, հո գու 
ցավ, ուժ, ան գամ գրո տեսկ և 
այլն: Այս բազ մա թիվ, տար
բեր ինք նա դի ման կար նե րը 
սոսկ Մար  տի րոսներ չեն, սրանք 

մենք ենք՝ բո լորս, բայց նկա
րի չը մարդ կա յին ապ րում երն 
ու զգա ցում ե րը մարմ ա վո րել 
է իր տես քով ու դեմ քով: Ինք
նա մե ծար ման նշույլ ան գամ 
չկա այս գոր ծե րում: Չա փա
զանց պարզ ու ազ նիվ է նկա
րի չը, այ լա պես հնա րա վոր չէ ին 
լի նի այս ան կեղծ դրսև ո րում
նե րը: Նշենք, որ ինք նա դի ման
կա րի այս շար քը այ լա բա նո րեն 
կա րե լի է կո չել Կա րոտ կամ 
Դոն Քի շոտ, որով հե տև դի ման
կար նե րը պատ կե րում են մար
դու տար բեր հոգեվիճակներ և 
նկա րի չը այդ ամե նը դի տո ղին 

ցու ցադ րում է ինքն իրեն պատ
կե րե լով:

Ազն վու թյունն առաջ նա յին է 
Մար տի րոս Բա դա լյա նի ար վես
տում: Իր հո գում նա փայ փա յում 
է ման կա կան երա զանք ներն ու 
անուրջ նե րը և չի մո ռա ցել այն 
հե քի ա թա յին աշ խար հը, որով 
պա րուր ված է յու րա քան չյուր 
ման կու թյուն: Նկա րիչն այ սօր 
էլ երա զում է, են թա գի տակ ցա
կան հի շո ղու թյու նից վեր հա
նում իր երա զան քը ու... կա
ռու ցում է քա ղաք՝ իր մտքե րի 
և երա զանք նե րի քա ղա քը, իսկ 
ամե նա կա րև ո րը՝ բա րի քա ղաք:

ԱՐՎԵՍՏ
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Հա վա նա կա նու թյուն նե րի 
տե սու թյու նը մա թե մա տի կա յի 
հա մե մա տա բար երի տա սարդ 
բա ժին է, որն ու սում ա սի
րում է պա տա հա կան երև ույթ
նե րի օրի նա չա փու թյուն նե րը: 
Այն առա ջա ցել է որ պես մո լա
խա ղե րի տե սու թյուն ստեղ ծե
լու փորձ: Պա տա հա կան երև
ույթ նե րի ու սում ա սի րու թյունն 
սկսվել է զա ռա խա ղում ստաց
ված ար դյուն քի հաշ վար կից 
և խա ղա ցող նե րի մի ջև խա
ղա գու մարն ար դար բաշ խե լու 
խնդիր նե րից: Թեև այդ խնդիր
նե րը հան դի պում են դե ռևս XIII 
դ. ձե ռագ րե րում, այդ թե մա յին 
վե րա բե րող առա ջին ու սում
նա սի րու թյու նը կա տար վել է 
1526 թ.: Դա իտա լա ցի մա թե
մա տի կոս Ջե րո լա մո Կար դա նո
յի «Գիրք զա ռա խա ղի մա սին» 
աշխատությունն է, որը լույս է 
տեսել 1663 թ.:

Որ պես գի տու թյուն՝ հա
վա նա կա նու թյուն նե րի տե

սու թյունն սկզբնա վոր վել է 
ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան ներ 
Բլեզ Պաս կա լի և Պի եռ Ֆեր
մա յի նա մա կագ րու թյու նում և 
կրկին զա ռա խա ղի հետ կապ
ված խնդիր նե րի կա պակ ցու
թյամբ: Դա տե ղի է ու նե ցել 
1654 թ. հոկ տեմ բե րի 28ին: Այդ 
օրը Պաս կա լը նա մա կում շա

1  «Наука и жизнь», N 1, 2014.

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ*

Æ ¸ºä

րադ րել է ոչ մի այն առա ջարկ
վող խնդիր նե րի լու ծում եր, այլ 
նաև իր բա ցա հայ տած օրի նա
չա փու թյուն նե րը և հայտ նել է 
Ֆեր մա յին մա թե մա տի կա յի նոր 
ճյու ղի՝ պա տա հա կան, անո
րոշ երև ույթ նե րի վե րա բե րյալ 
ուս մուն քի ծննդյան մա սին՝ 
ան վա նե լով այն հա վա նա կա
նու թյուն նե րի տե սու թյուն կամ 
պա տա հա կա նու թյան մա թե
մա տի կա: Ըստ Պաս կա լի՝ պա
տա հա կա նու թյունն այն թիվ 
է, որը բնու թագ րում է մեզ հե
տաքրք րող իրա դար ձու թյան 
հնա րա վո րու թյան աս տի ճա
նը: Հա մա ձայն հա վա նա կա նու
թյան դա սա կան սահ ման ման՝ 
այդ թի վը հա վա սար է ու սում
նա սիր վող իրա դար ձու թյա
նը նպաս տող փոր ձար կում ե
րի ար դյունք նե րի թվի և բո լոր 
հնա րա վոր ար դյուքն նե րի թվի 
հա րա բե րու թյա նը, և կա մա յա
կան պա տա հա կան իրա դար
ձու թյան հա մար ըն կած է 0ի և 
1ի մի ջև:
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ՖԵԼԻՔՍ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
Հայաստանի Ֆրիտյոֆ Նանսեն 
հիմնադրամի նախագահ

ԵՎՐՈՊԱՅԻ 
ԽԻՂՃԸ. 
ՖՐԻՏՅՈՖ 
ՆԱՆՍԵՆ

Ֆրիտյոֆ Նանսենը 
ծնվել է 1861 թ. 
հոկ տեմ բե րի 10ին 

ներ կայիս Օսլոյի մոտ գտնվող 
Ստու  րե Ֆր յո են դաս տա կեր
տում:

1880 թ. ավարտել է դպրոցը: 
Եվ ընդամենը երկու տարի 
անց՝ 1882ին նավարկության է 
մեկնել «Վի կինգ» նա վով:

Կր թու թյունը շարունակելու 
նպա տա կով 1886ին մեկնել է 
Գեր  մա նի ա և Իտա լի ա:

1888 թ. պաշտպանել է դոկ
տո րական դիսերտացիա և 
նույն թվականին ուղևորվել 
Գրեն լանդիա: Մեկ տարի անց՝ 
1889ին, վերադարձել է Գրեն
լանդիայից և ամուս նա ցել է 
օպերային հայտնի երգչուհի 
Եվա Սար սի հետ:

Գրեն լան դական ուղևորութ
յան արգասիքը եղավ 1890ին 
Նանսենի հրա տա րա կած «Դա
հուկ նե րով՝ Գրեն լան դի ա յով 
մեկ» գիր քը:

1893ին ծն վել է դուստ րը՝ 
Լիվը:

18931896 թթ. «Ֆրամ» նա
վով ու ղև ո րու թյուն է կա տա րել 
դե պի Հյու սի սա յին բև եռ: Այդ 
իրա դար ձու թյու նը շրջա դար

(ծննդյան 155-ամյակի 
առթիվ)

ձա յին էր ոչ մի այն Նոր վե գի ա յի 
պատ մու թյան, այլ ամ բողջ աշ
խար հի, գի տութ յան և հատ կա
պես՝ բև ե ռա գի տու թյան ու օվ
կի ա նո սա գի տու թյան հա մար:  

«Ֆրամ»ով կա տա րած գի
տար շա վի հան րա մատ չե լի և 
գե ղար վես տա կան նկա րագ րու
թյու նը Նան սե նը տվել է 
«Ֆրամ»ը Բևեռային ծովում» 
երկ հատոր աշխատությունում, 
որը հրա տա րակել է 1897 թ.: 
«Այդ գրքով Նանսենն իրեն 
դրսևորեց որպես հիանալի ար
ձա կագիր, շատ մեծ ազդե
ցություն ունեցավ բևեռային 
հե տա զոտողների հաջորդ 
սերն դի վրա: Բառիս իսկական 
իմաս տով, այն դարձավ 

բևեռա յին ճանապարհորդների 
սեղա նի գիրքը, նրանով 
սովորեցին այնպիսի բևեռա
գետ ներ, ինչպիսիք են Ռ. 
Ամունդ սենը, Հ. Սվերդրուպը և 
ուրիշներ: Որքա՜ն պատանիներ, 
կարդալով այս գիրքը, երազել 
էր կատարել այնպիսի սխրա
գոր ծություններ, որ իրագործեց 
Նանսենը: Եվ քանիքանիսին 
նա, իրոք, վարակեց խանդա
վառությամբ ու արիությամբ՝ 
մղե լով Արկտիկայի դեմ 
պայքարի», գրում է Վ. Վիզեն 
ռուսերեն գրքի առաջաբանում:

1897 թ. Նանսենը դասա խո
սութ յուններով հանդես է եկել 
ԱՄՆում և Մեծ  Բրիտա նիա
յում: Նույն թվականին նրան 

ԱՆՄՈՌԱՑ  ԱՆՈՒՆՆԵՐ
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շնորհ վել է կեն դա նա բա նու
թյան պրո ֆե սորի կոչում:

1902 թ. Քրիս տի ա նի ա
յում (այժմ՝ Օսլո) հիմ ադր վեց 
Կենտ րո նա կան օվ կիա նո սա գի
տա կան լա բո րա տո րի ան, որը 
գլխա վո րում էր Նան սե նը: Իր 
աշ խա տանք նե րով նա մեծ ազ
դե ցու թյուն ու նե ցավ օվ կի ա
նո սա գի տու թյան զար գաց ման 
վրա:

1905 թվա կա նից սկսած, 
հա կա ռակ իր կամ քի և նա
խա սի րու թյուն նե րի, Նան սե նը 
նետ վեց քա ղա քա կան կյան
քի հոր ձա նու տը: Հոր կյան
քի այս շրջա նը կա րև որ տեղ 
է զբա ղեց նում նրա դստեր՝ 
Լիվ Նանսեն Հեոյերի գրքում: 
«Նան սե նին քա ղա քա կան գոր
ծիչ դարձ րին ժա մա նակն ու 
հան գա մանք նե րը: Նա ին
քը կգե րա դա սեր ամ բող ջո վին 
զբաղ վել գի տա կան գոր ծու նե
ու թյամբ, և ամե նև ին էլ փա
ռա սի րա կան ձգտում ե րը չէ ին, 
որ նրան ստի պե ցին գոր ծուն 
պայ քար մղել Նոր վե գի ա յի և 
Շվե դի ա յի մի ջև եղած ու նի ան 
լու ծա րե լու, ապա ան կախ Նոր
վե գի ա յի առա ջին Սահ մա նադ
րու թյու նը ստեղ ծե լու հա մար:

Դեռ երի տա սարդ տա րի
նե րից նա խո րա պես հա մակ
րում էր իր երկ րի և ժո ղովր դի 
ան կա խու թյան պայ քա րի գա
ղա փա րը և մար դու մեջ ամե
նից շատ գնա հա տե լով ակ տիվ 
գոր ծու նե ու թյան ու նա կու թյու
նը՝ մտա ծում էր, որ առան ձին 
ան հա տի գործ նա կան ներդ րու
մը նշա նա կա լի է ողջ ժո ղովր
դի հա մար, քա նի որ օգ նում է 
ժո ղովր դի ինք նա գի տակ ցու
թյան ամ րապնդ մա նը և բարձ
րաց նում Նոր վե գի ա յի հե ղի նա
կու թյու նը մյուս ժո ղո վուրդ նե րի 
աչ քում», գրում է նա:

Նոր վե գի ա յի և Շվե դի ա
յի մի ջև գոր ծող մի ու թյան լու
ծար ման պա հին Նան սե նը նոր
վե գա կան կա ռա վա րու թյան 
խո  սա փողն էր մի ջազ գա յին 
աս պա րե զում... Եվ րո պա կան 
տար բեր թեր թե րի հա մար գրած 
հոդ ված նե րում նա պար զա բա
նում էր Նոր վե գի ա յի քա ղա
քա կա նու թյու նը: Նան սե նի ազ
դե ցու թյունն այն քան հզոր էր, 
որ Լոն դո նում Շվե դի ա յի դես
պա նոր դը ստիպ ված էր նշել. 
«Նանսենի անունն Անգլիայում 
ավելի ազդեցիկ է, քան ամբողջ 
Շվեդիայինը»։

19061908 թթ. Նանսենը եղել 

է Նորվեգիայի արտակարգ 
և լիա զոր դեսպանը Մեծ 
Բրիտանիայում: 

Ֆրի տյոֆ Նան սե նի հա
մար ծանր հար ված էր կնոջ՝ 
Եվա յի մա հը: Դա տե ղի ու նե
ցավ 1907ին՝ այն ժա մա նակ, 
երբ հաշվ ված օրեր էին մա
ցել Նան սե նի վե րա դար ձին՝ 
Լոն դո նից, որ տեղ նա հա ջո
ղու թյամբ ավար տել էր դի վա
նա գի տա կան առա քե լու թյու նը 
և պատ րաստ վում էր վե րա
դառ նալ Նոր վե գի ա: «Հայրիկն 
այդպես էլ լիովին ուշքի չեկավ 
այդ հարվածից։ Այդ օրվանից 

Նանսենի հուշապատի մոտ. Քերոլայն  Քոքս և Ֆելիքս Բախչինյան

Ֆրիտյոֆ Նանսեն

Ֆրիտյոֆ Նանսեն
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հետո նա շատ փոխվեց», 
գրում է Լիվ Նանսենն իր գրքի 
առաջաբանում։

1908ին Նանսենը դարձել է 
Քրիս տի ա նի ա յի հա մալ սա րա նի 
օվկիանոսա գի տու թյան պրո ֆե
սոր:

19091912 թթ. նա հե տա զո
տա կան եր թեր է ձեռ նար կել 
դե պի Ատ լանտ յան օվ կի ա նոս: 
Իսկ 1913ին ուղևորու թյուն է 
կա տա րել դե պի Սի բիր և Ռու
սաս տան: 1914ին  Գիտահետա
զո տա կան ու ղերթ է կա տա րել 
դե պի Ազոր յան կղ զի ներ: 

19171918 թթ. Վաշ ինգ տո նի 
բա նակ ցու թյուն նե րում Նան սե
նը ստանձ նել է նոր վե գա կան 
պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րի 
կա րև ո րա գույն պար տա կա նու
թյու նը:

1919ին Նան սե նը ամուս նա
ցել է Սիգ րուն Մուն տեի հետ:

Անու րա նա լի են նրա ներդ
րում ե րը՝ հա նուն սե փա կան 
երկ րի ան կա խու թյան ու ազա
տու թյան, որի ճա նա պար հին 
հաղ թա հա րե լով բազ մա թիվ 
խո չըն դոտ ներ` նա կա րո ղա
ցավ խո րա նալ սո ցի ա լա կան, 
տնտե սա կան, քա ղա քա կան 
խնդիր նե րի մեջ և գալ ճիշտ ու 
ար դյու նա վետ եզ րա հան գում
նե րի: Իսկ որ քան հա րուստ էր 
նրա նե րաշ խար հը, որից դուրս 
էին հոր դում ոչ մի այն նկա րե
լու և գրե լու ստեղ ծա գոր ծա
կան շնորհ նե րը, այ լև կյան քի 
ու բնու թյան գե ղեց կու թյուն
նե րի զար մա նա լի ըն կա լու
նա կու թյու նը: Եզա կի էին նաև 
ըն տա նե կան ավան դա կան սո
վո րու թյուն նե րը զար գա ցող 
ժա մա նա կա կից հա սա րա կար
գի ապ րե լա կեր պի հետ զու
գակ ցե լու՝ Ֆրի տյոֆ Նան սե նի 
կա րո ղու թյուն նե րը. նա իր նե
րաշ խար հի քնա րա կա նու թյու նը 
հա մա տե ղում էր հաշ վարկ ված 
կար գու կա նո նով ապ րո ղի, սի
րող ամուս նու և հրա շա լի հոր 
ան հա տա կա նու թյան հետ:

19201922 թթ. Նան սե նը Ազ
գե րի լի գա յում նոր վե գա կան  
պատ վի րա կու թյան ան դամ էր 
և փախս տա կան նե րի ու ռազ
մա գե րի նե րի հար ցե րով գլ խա
վոր հարձ նա կա տա րը: 

1922 թ. Ֆ. Նան սենն ար ժա
նա ցել է խա ղա ղու թյան Նո բել
յան մր ցա նա կի:

1924 թ. եղել է «Աե րո ար տի կ» 
մի ջազ գա յին ըն կե րու թյան նա
խա գահ:

1925 թ. ճա նա պար հոր դել է 
Հա յաս տանում, Ուկ րա ի նայում, 
Ռու սաս տանում:

1926ին Սենտ Էնդր յու հա
մալ սա րա նում ար ժա նա ցել է 
դոկ տո րի պատ վա վոր կոչ մա ն:

1927 թ. հրա տա րա կել է 
«Հա յաս տա նով» («Խաբված ժո
ղո վուրդ») գիր քը:

1928 և 1929 թթ.  դասախո
սություններով հանդես է եկել 
ԱՄՆ ում:

Ֆրիտյոֆ Նանսենը մա հա ցել 
է 1930 թ. մա յի սի 13ին, Օսլո
յում: 

Անգ լի ա կան թեր թե րից մե կը 
մեծ մար դա սե րի մահ վան առ
թիվ գրել է. «Նան սե նին ծնեց 
Նոր վե գի ան, սա կայն կորց րեց 
ողջ աշ խար հը»:

«Մեր ձա վո րին սի րե լը մի ակ 
ռե ալ հնա րա վոր քա ղա քա կա
նու թյունն է»,– պնդում, հոր դո
րում, հա մո զում էր Ֆրի տյոֆ 
Նան սենն իր մար դա սի րա կան 
ողջ առա քե լու թյան ըն թաց քում: 
Որ տե՞ղ էր այդ զգա ցո ղու թյան 
ակուն քը և սառ ցա բե կոր նե
րում աշ խարհ ճա նա չո ղու թյուն 
փնտրող գիտ նա կա նի կրծքա
վան դա կում ինչ պես էր այդ
պես բոցկլ տում զարկ վա ծի 
ու զրկվա ծի նկատ մամբ նրա 
սե րը, դժվար է ասել, բայց 
ազ դակ նե րը նրա հետ գու
ցե թե գոր ծել էին՝ սկսած նրա 
ծննդյան օր վա նից:

Ֆրի տյոֆ Նան սե նի մար
դա սի րա կան գոր ծու նե ու թյան 
նվա ճում ե րը վե րա դարձ րին 
հա զա րա վոր ռազ մա գե րի նե րի, 
սո վի ճի րան նե րում հայտն ված
նե րի, գաղ թա կան ու անօ թև ան 
մարդ կանց ապ րե լու հույ սը:

Նան սե նյան անձ նագ րե
րով Եղեռ նից մա զա պուրծ երեք 
հա րյուր քսան հա զար հա յեր 
իրենց ծխա ցող վեր քե րով կա
րո ղա ցան նոր օջախ ներ ստեղ
ծել: Հա յոց ար հա վիր քից հե տո 
կեն սա պես գո յա տև ե լու հա մար 
իբ րև հույ սի շող էր ճա ռա գում 
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մեծ նոր վե գա ցու մար դա սի րա
կան գոր ծու նե ու թյու նը: Քա ղա
քա կա նու թյան և բա րո յա կա նու
թյան հաշ տեց ման փոր ձե րին 
գնա ցող այդ շո ղը հա ճախ էր 
ստվեր վում խա բե ա պա տիր 
իրա կա նու թյամբ, բայց անդրդ
վե լի էր կա մուրջ ներն իր հե տև
ից այ րող հա մառ եվ րո պա ցին:

Մարդ կա յին միտքն ու հո
գին երևի թե ան զոր են պատ
կե րաց նե լու այն ապ րում ե րը, 
որ ու նե ցել է Ֆրի տյոֆ Նան սե
նը, երբ Գյում րիի որ բա նո ցում 
էր: Ահա նա, պատ կեր ված լու
սան կա րում, հույ սի սպի տակ 
շո ղի նման է ապու րա ման նե
րի կող քե րով շար ված երե խա
նե րի մեջ: Ո՞վ գի տե՝ ինչ պի
սի ծան րու թյուն էր զգում իր՝ 
առաջ թեք ված ու սե րի վրա նա 
այդ պա հին: Ո՞վ գի տե՝ ժպի
տը դեմ քի վրա հա զիվ պա հե
լու հետ որ քան ալե կոծ ված էր 
նրա հո գին, որ պես զի հե տո, 
իբ րև զայ րույթ, պարզ վեր մեծ 
տե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին:

«1924 թ. Ազ գե րի Լի գա յի 
Ասամբ լե ան խնդրեց Նան սե նին 
եր կա րաց նել փախս տա կան նե
րի հար ցե րով իր աշ խա տան
քի ժամ ե տը՝ Հայ ժո ղովր դին 
օգ նե լու նպա տա կով: Նան սե
նը տվեց այդ խնդրի լուծ ման 
ման րա մասն պլա նը: Սա կայն 
լու ծու մը տրվել էր հա յե րի մի 
փոքր խմբի հա մար մի այն: Նրա 
հիմ ա կան պլա նը եր բեք չի
րա գործ վեց շատ երկր նե րում 
ցրված մեծ թվով հա յե րի հա

մար: Այս միտ քը մին չև մահ 
հան գիստ չտվեց Նան սե նին:

Կան մի քա նի պատ ճառ ներ, 
թե ին չու Նան սե նը չհաջողեց 
մի հար ցում, որ այն քան հո գե
հա րա զատ էր նրան: Անհ նա
րին էր պլա նի իրա գործ ման 
հա մար անհ րա ժեշտ դրա մա
կան մի ջոց նե րի հայ թայ թու մը: 
Նրան նաև շատ քննա դա տե
ցին Խորհր դա յին Հա յաս տան 
փախս տա կան նե րի հայ րե նա
դարձ ման վե րա բե րյալ պլա նի 
հա մար:

«Նան սե նը հեն վում էր հայ
րե նա դարձ ված փախս տա կան
նե րի անվ տան գու թյան վե րա
բե րյալ Ստա լի նի երաշ խիք նե րի 
վրա, բայց դրանք եր բեք չի
րա գործ վե ցին: Շատ հայ րե նա
դարձ ված հա յեր Ստա լի նի վայ
րագ քա ղա քա կան զտման զո հը 
դար ձա ն»,– գրում է Բյորն Էգ
գեն:

Նան սենն իր մար դա սի րա
կան գոր ծու նե ու թյան բարձ րա
կե տում էր, երբ հու սա խաբ լի
նե լով Ազ գե րի Լի գա յից ու մեծ 
պե տու թյուն նե րից՝ իր առա ջա
ցած տա րի քում էլ տևական ճա
նա պար հոր դու թյուն է կա տա
րում ամե րի կյան քա ղաք նե րով, 
որ պես զի իր դա սա խո սու թյուն
նե րով մի ջոց ներ հայ թայ թի 
օթև ա նից ու սննդից զրկված 
հայ գաղ թա կան նե րի հա մար: 
Հա նուն մեկ ման կան առ ջև 
դրվե լիք մեկ ափ սե ապու
րի՝ նա ու ներ նաև իր ամե նա
վեր ջին մի ջո ցը, երբ փակ ված 
էին նրանց հա մար օգ նու թյուն 
ստա նա լու բո լոր ճա նա պարհ
նե րը: Նրա ամե նա վեր ջին մի
ջոցն իր լայ նեզր գլխարկն էր, 
որով Մեծ Մար դա սե րը հան գա
նա կու թյուն էր անում փո ղոց նե
րում:

Սար դա րա պա տի անա պա
տում գաղ թա կան նե րի հա մար 
կեն սա պայ ման ներ ստեղ ծե լու 
առա քե լու թյամբ՝ 1925ին Հա
յաս տան եկած Նան սե նը հի

ա ցած էր հայ ժո ղովր դի ազ
նիվ ու բա րո յա կան կեր պա րով: 
Ամա ռա յին մի օր (1925 թ.) նա 
մաս նակ ցում է Շի րա կի ջրանց
քի բաց ման հա մա ժո ղովր դա
կան տո նախմ բու թյա նը: Չբա
վա րար վե լով լու սան կար չա կան 
սարքն անընդ հատ չխկաց նե
լուց՝ Գթասր տու թյան Ռահ վի
րան ժա մա նակն է հա մա րում 
կրկին հա նե լու գլխից իր լայ
նեզր գլխար կը, բայց այս ան
գամ ջրանց քում աղ մու կով 
հոր դա ցող ջրե րի մեջ նե տե
լու հա մար: Հե տո, երբ գրում 
էր Հա յաս տա նին նվիր ված իր 
«Խաբ ված ժո ղո վուր դ» գիր
քը, նշում է, որ դա «մեծ օր էր, 
քան զի ավարտ վել էր մի այն
պի սի գործ, որը եր ջան կու թյուն 
կպար գև եր հա զա րա վոր նոր 
օջախ նե րի...»:

«Ֆրի տյոֆ Նան սե նի սերտ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը խորհր
դա յին ռուս նե րի հետ նրան 
դարձ րեց թշնա մա կան ար շա վի 
զրպար տու թյան և հո գե բա նա
կան պա տե րազ մի եզ րույ թով 
ար տա հայ տած՝ ապա տե ղե
կատ վա կան գրո հի զո հը, նշում 
է Բյորն Էգ գեն և ապա ավե լաց
նում, 1921 թ. օգոս տո սին Լե նի
նը Նան սե նի կո մի տեի՝ Վոլ գա յի 
ավա զա նի սո վյալ նե րին օգ

Նանսենյան անձնագիր

Ֆրիտյոֆ Նանսեն

ԱՆՄՈՌԱՑ  ԱՆՈՒՆՆԵՐ
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նու թյուն ցու ցա բե րե լու աշ խա
տան քը մեկ նա բա նել է որ պես 
հա կա հե ղա փո խա կան գոր ծու
նե ու թյան կազ մա կեր պում: Այն
տեղ նշված է, որ Նան սե նը ոչն
չաց րել է Լե նի նի սկսած գոր ծի 
ար դյունք նե րը: Լե նի նը պա
հան ջում էր, որ Նան սե նի կո մի
տեն լու ծար վի, որը փաս տո րեն 
հաս տատ վեց օգոս տո սի 27ի 
Քաղ բյու րո յի նիս տում, իսկ կո
մի տեի ռուս ան դամ ե րը ձեր
բա կալ վե ցին և ու ղարկ վե ցին 
Ար խան գելսկ՝ Գու լագ Ար շի պե
լա գի ճամ բա րը» (Բյորն Էգ գե, 
«Ֆրի տյոֆ Նան սե նի պայ քա րը 
հա նուն մար դու իրա վունք նե րի 
և մարդ կա յին ար ժա նա պատ
վու թյան», էջ 11  12):

Նան սե նի հա վա տա րիմ ըն
կեր և օգ նա կան, նրա կեն
սա գիր  Ֆի լիպ Նո յել Բեյ քե րը 
նկա տել է, որ «այն ամե նի մեծ 
մա սը, որ այ սօր տե ղի է ու
նե նում Մի ա վոր ված Ազ գե րի 
Կազ մա կեր պու թյու նում, բխում 
է Նան սե նի գա ղա փար նե րից» 
(նշված աշխ., էջ 17):

Կարծում ենք՝ սխալված չենք 
լինի նշելու, որ Ազգերի Լիգայի 
գլխավոր հանձնակատարի 
գաղափարներից են բխում նաև 
Եվրախորհրդում տեղի ունեցող 
շատ իրադարձություններ:

«Ճշմարիտ եվրոպացի»: Այս 
անու նով բազ միցս են բնո րո
շել Ֆրի տյոֆ Նան սե նին: Այն, 
որ աշ խար հագ րա կան այդ տա
րած քի բնա կիչն էր նա, ինք նին 
պարզ է, բայց այն, որ բա ցա ռիկ 
այդ անձ նա վո րու թյու նը բա ցա
ռիկ ձև ով իր մեջ խտաց նում էր 
Եվ րո պա յի գա ղա փա րը, գա լիս 
է՝ ապա ցու ցե լու մեկ այլ բան: 
Այն, որ մարդ կա յին հո գին տի
ե զեր քի հյու լեն է այն պես, ինչ
պես կա թիլն օվ կի ա նո սի:

«Ֆրամի» դրեյֆը 19րդ և 
20րդ դա րե րի սահ մա նագլ խին 
մեծ օվ կի ա նոս էր հա նել Եվ րո
պա յի կա թի լը` Ֆրի տյոֆ Նան
սե նի պարզ ու զու լալ ոգին:

Պայ քա րի մեջ չընկճ վե լու 
նան սե նյան հա մար ձակ ոգուն 
նրա հայ րե նի քում ծա նոթ էին 
դե ռևս «Ֆրամ»ով կատարած 
արշավից տարիներ առաջ, երբ 
նա «Վիկինգ» նա վով գնում էր 
նվա ճե լու Գրե լան դի ան: Մա
մու լում ներ կա յաց վող սեն սա
ցի ոն լու րը Նան սե նին որա կում 
էր իբ րև կա մա վոր ինք նաս
պա նի: Մերժ վում էին աջակ
ցու թյան բո լոր խնդրանք նե րը: 
Իս կա պես, հա մառ եվ րո պա
ցի: Ար շա վախմ բի վե րա դար
ձի հան դի սա վոր օր վա մա սին 
հի աց մուն քը չի զսպում նաև 
նրա կեն սա գի րը. «Նան սենն 
այն վի կինգն էր, որը հե ռա վոր 
ան ցյա լի սա գա նե րը կա պում 
էր երեկ վա սա գա յի հետ, գե
րան նե րի լաս տա ռա քի սա գա յի 
հետ, որն իր լույ սը ար ձա կում է 
ու ղիղ ջրվե ժի առ ջև...»:

Ֆրի տյոֆ Նան սե նի մարդ
կա յին կեր պա րը հար գան քի և 
ակ նա ծան քի խոր զգա ցում ե
րի է մղում ոչ մի այն իր նկատ
մամբ: Մար դու նկատ մամբ, 
ընդ հան րա պես: Մարդն ան սահ
մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն
ներ ու կա րո ղու թյուն ներ ու նի 

և յու րա քան չյուր քայլ` դրանց 
բա ցա հայ տում ե րի ճա նա պար
հին, հրճվան քով է լցնում ոչ 
մի այն բա ցա հայ տո ղի սիր տը: 
Ար դյո՞ք ինք նա բե րա բար էր հա
ջող վում Ֆրի տյոֆ Նան սե նին 
ամե նը, ին չին նա հաս նում էր 
հա մառ կամ քի ու ժի, նրբա
գույն հո գու, այ լև ար տա քի նի 
շնոր հիվ: Այդ գոր ծոն նե րը, ան
շուշտ, կա յին, բայց կար նաև, 
թե րևս, ամե նա կա րև ո րը՝ պայ
քա րով առա ջա նա լու, հաղ թա
նա կի հա մար ոգին ան կոտ րում 
պա հե լու խոր հուր դը. «...Այրե՛ք 
ձեր թո ղած նա վե րը, քան դե՛ք 
ձեր հե տև ում կա մուրջ նե րը: 
Մի այն այդ դեպ քում ձեզ և ձեր 
ու ղե կից նե րի հա մար այլ ելք չի 
մա, քան մի այն առաջ շարժ
վե լը...»: Այսպես էր կարդում 
նա իր դասախոսություններն 
արշավից շատ տարիներ անց:

Նման ձև ով հաղ թո ղը տուն 
է վե րա դառ նում: Սա է նան սե
նյան թե՛ տրա մա բա նու թյու նը, 
թե՛ փի լի սո փա յու թյու նը: 

Այ սօր Ֆրի տյոֆ Նան սե նը 
տո՛ւն է վե րա դար ձել: Ու դար
ձյալ հի շեց նում է մեզ, որ նույ
նիսկ երբ գթասր տու թյու նը 
բարձ րաց ված է կա ռա վա րա
կան ու քա ղա քա կան մա կար
դա կի, չմո ռա նանք, որ դա նրա 
նման մեծ մար դա սեր  ան հատ
նե րի սի րո պտուղն է՝ կախ ված 
կյան քի ծա ռի ճյու ղե րից: Գա լով 
մո լո րա կի վրա եղած գթասր
տու թյան ու մար դա սի րու թյան 
ամե նա մեծ օրի նա կին՝ իր նուրբ 
ու ման րիկ ոտ քե րով աղ քա
տաց աղ քատ նե րի դռնե րին 
հու շիկհու շիկ մո տե ցող Մայր 
Թե րե զա յին, վկա յենք վեր ջի
նիս խոս քե րի ճշմար տու թյու նը՝ 
օրի նակ ու նե նա լով Ֆրի տյոֆ 
Նան սե նի կյանքն ու գոր ծու նե
ու թյու նը: Այդ ճշմար տու թյու
նը հե տև յալն է. «Սի րո պտու ղը 
Ծա ռա յու թյունն է, Ծա ռա յու թյան 
պտու ղը՝ Խա ղա ղու թյու նը»:

Ֆրիտյոֆ Նանսեն.  քանդակագործ` 
Տարիել Հակոբյան
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Մենք բո լորս եր բեմ ինչոր 
բան մո ռա նում ենք կամ կորց
նում, բայց մեր շրջա պա տում 
կան մար դիկ, որոնք չա փա
զանց մո ռաց կոտ են: Բոն նի 
հա մալ սա րա նի ծա գում ա բան
նե րը պնդում են, որ այդ մարդ
կանց օր գա նիզ մում դո ֆա մի նի 
ռե ցեպ տո րի DRD2 գե նը նոր մալ 
տար բե րա կի հա մե մա տու թյամբ 
փոքրինչ փո փոխ ված է. այդ 

գե նի ԴՆԹի հա ջոր դա կա նու
թյու նում ցի տո զի նի փո խա րեն 
առ կա է տի մին:

Հե տա զո տող նե րը DRD2ի 
փոր ձան մուշ ներ են վերց րել 
500 տղա մարդ կան ցից ու կա
նան ցից և խնդրել են նրանց 
լրաց նել հար ցա թեր թիկ, որում 
առ կա էին «Ար դյոք դուք հա
ճա՞խ եք մո ռա նում անուն ներ, 
հաս ցե ներ, նա խա տես ված 
անե լիք, կորց նում բա նա լի ներ 
ու այլ մանր իրեր» կամ «Արդյոք 
հե՞շտ է շե ղել ձեր ու շադ րու
թյու նը» կար գի հար ցեր: Պարզ
վել է, որ ամե նից շատ դրա

կան պա տաս խան ներ են տվել 
այն հարց վող նե րը, որոնք ու նեն 
տի մին պա րու նա կող գեն: Ծա
գում ա բան նե րը խոր հուրդ են 
տա լիս այդ մարդ կանց հաշտ
վել ճա կա տագ րի հետ (ԴՆԹի 
դեմ ոչինչ անել հնա րա վոր չէ), 
և ավե լի լայ նո րեն կի րա ռել մո
ռաց կո տու թյան դեմ պայ քա րի 
կեն ցա ղա յին եղա նակ ներ: Օրի
նակ՝ բա նա լի նե րը պա հել մի

և նույն տե ղում, կա տա րել հի
շեց ման գրա ռում եր, կազ մել 
յու րա քան չյուր օր վա գոր ծե րի 
ծրա գիր, խա նութ գնա լիս գրել 
գնում ե րի ցու ցակ, իսկ հաս ցե
նե րը գրան ցել բջջա յին հե ռա
խո սի հի շո ղու թյան մեջ:

Եղա նա կը չի ազ դում տրա
մադ րու թյան վրա, պնդում են 
Մա աստ րիխ տի (Նի դեր լանդ
ներ) հա մալ սա րա նի հո գե
բան նե րը՝ մի քա նի տա րի շա
րու նակ օրե ցօր հե տև ե լով 14 
հա զար կա մա վոր նե րի տրա
մադ րու թյա նը: Նրանց բա ժա նել 
են հար ցա թեր թիկ ներ, որ տեղ 
պետք էր ամեն օր գնա հա տել 
տրա մադ րու թյու նը: Պարզ վել է, 
որ ո՛չ ջեր մաս տի ճա նի տա տա
նում ե րը, ո՛չ արևի լույ սը կամ 
ամ պա մա ծու թյու նը, ո՛չ անձ րևը 
կամ պայ ծառ եղա նակն էա կան 
ազ դե ցու թյուն չեն գոր ծում մեր 
տրա մադ րու թյան վրա: Հա մե
նայն դեպս, հո լան դա ցի նե րի 
հար ցում պատ կե րը հենց այս
պի սին է:

Æ ¸ºä

* «Наука и жизнь», N 7, 2014.

ՄՈՌԱՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳԵՆ*

«Наука и жизнь», N 12, 2010
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ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
պատմական գիտությունների 
դոկտոր
Գիտական հետազոտությունների 
ոլորտը`Արևմտյան Հայաստանը 
XIX դարի վերջերից մինչև XX դարի 
սկզբները, Հայոց ռազմարվեստի 
պատմություն, Հայաստանի 
ոստիկանության պատմություն

ԳԵՆԵՐԱԼ-
ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ 
ԹՈՎՄԱՍ 
ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆ

Գեներալլեյտենանտ Թովմաս Հով
հան նեսի Նազարբեկյանը (Ֆոմա 
Իվան Նազարբե կով, 18551931), 

այն հազվադեպ զինվորականներից է, որ 
մասնակ ցել է մի քանի պատե րազմ երի՝ 1877
1878 թթ. ռուսթուրքական, 19041905 թթ. ռուս
ճապոնա կան, 19141918 թթ. Առաջին համաշ
խարհայինին 1918 թ. փե տրվարհունիսի 
հայթուրքա կան, 1918 թ. դեկտեմբերին հայ
վրա ցական պատերազմերին, 19191920 
թթ. հայադրբեջա նական (թա թարական) 
չհայտարարված, 1920 թ. աշ նանը հայ
թուրքական (քեմալական) պա տե րազմ երին:

Թ. Նազարբեկյանի հուշերը գրվել 
են 19281929 թթ. (ռուսերեն): Նա օգ
տագործել է ոչ միայն իր մոտ պահ պան
ված փաստաթղթերը, որոնց մի մասը 
խորհրդայ ին իշխանություն ների կողմից, 
նրա ձերբակալվելուց հետո, կորել էին, 
այլև նամակագրական կապ է ունեցել 
իր մարտական ընկերների՝ գենե րալներ 
Հովհաննես Հախվերդյանի և Մ. Սի լիկյանի 
հետ, որոնք իրենց հեր թին օգնել են Թ. 
Նազարբեկյանին ճշտել այս կամ գոր
ծողության մանրամասները, լրացրել փաս 
տերով այս կամ այն դեպքերն ու իրադ
արձու թյունները:

19141918 թթ. Թ. Նա զար բե կյանն ակաԹովմաս Նազարբեկյան

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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նա տես է եղել հա յու թյան ող
բեր գու թյա նը՝ ցե ղա  սպա
նու թ յա նը: Նրա հրա մա նով 
կա տար վել են թուրքքրդա
կան գա զա նու թյուն նե րի հե
տև անք նե րի լու սան կար ներ: 
Թ. Նա զար բե կյանն հու շե րում 
ներ կա յաց րել է իր սպա նե րի 
զե կու ցագ րե րը, որոնք ամե նայն 
ման րա մաս նու թյամբ նկա  րա
գրել են օս մա նյան իշ խա նու
թյուն նե րի կող մից հա յե րի դեմ 
իրա կա նաց ված զանգ վա ծա յին 
կո տո րած նե րը:

19141916 թթ. մղված մար
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն
թաց քում գե նե րա լը  բազ միցս 
առնչ վել է հայ կա մա վո րա կան 
խմբե րի և նրանց հրա մա նա
տար նե րի հետ: Նա հատ կա պես 
առանձ նաց նում է Դրո յի (Դրաս
տա մատ Կա նա յան) կա մա վո
րա կան II խում բը, որին գե նե
րալ Մ. Սի լի կյա նը խորհր դա յին 
տա  րի նե րին գրած նա մա կում 
հե տև յալ գնա հա տա կանն է 
տվել՝ «Դրո յի դրու ժի նան` դա 
փա ռա հեղ դրու ժի նա է, Հա յաս
տա նի հպար տու թյունն ու գե
ղեց կու թյունն է»: Թ. Նազար
բեկ յանի հրամանա տա րու թյան  
ներքո կռվել է Անդրանիկի 

Հայկական I կա մավորական 
խումբը: Գեներալը այն եզակի 
հրամանատարներից էր, որի 
հե ղի նակու թյունն ընդու նում էր 
Անդրանիկը:

Իր հու շե րում գե նե րա լը ան
հիմ է հա մա րում հայ կա մա
վոր նե րի վե րա բե րյալ եղած 
ամ բաս տա նու թյուն նե րը: Նա 
հեր քում է Կով կա սի փո խար քա 
և Կով կա սյան բա նա կի գլխա
վոր հրա մա նա տար Ն. Ռո մա
նո վի ժա մա նակ տա  րած վող 
ստա հոդ տե ղե կու թյուն նե րը, թե 
իբր հա      յե րը իրա կա նաց րել են 
մահ մե դա կան նե րի զանգ վա
ծա յին կո տո րած ներ: 

Նա զար բե կյանն իր հու շե րի 
հիմ ա կան մա սը սկս ում է շա
րադ րել 1914 թ. հու նի սի 28ից 
հե տո, երբ Սա րա և ո յում տե ղի 
է ու նե նում ավ ստրի ա կան գա
հա ժա ռանգ Ֆրանց Ֆեր դի նան
դի սպա նու թյու նը: Մար տա կան 
պատ րաս տա կա նու թյան է բեր
վում նաև Կով կա սյան ռազ մա
կան օկ րու գը (ԿՌՕ): Կով կա սից 
ռուսավստ րի ա կան ռազ մա ճա
կատ է տե  ղա փոխ վում առ կա 
ու ժե րի եր կու եր րոր դը: Այդ զո
րա մա սե րի թվում էր ռու սա կան 
բա նա կի ամե նա հին` Էրի վա
նյան 13րդ լեյբգվար դիա կան 

գուն դը: 
1914 թ. հոկ տեմ բե րի 16ի 

լույս 17ի գի շե րը գեր մա
նաթուր քա կան ռազ մա նա վե
րը հրե տա կո ծե ցին ռու սա կան 
սև ծո վյան Սև աս տո պոլ, Նո
վո ռո սիյսկ և Թե ո դո սիա քա
ղաք նե րը: Ի պա տաս խան այդ 
ծո վա հե նա յին հար ձակ    ման, 
1914 թ. հոկ տեմ բե րի 20ին 
Ռու սաս տա նը, ապա Մեծ Բրի
տա նի ան և Ֆրան սի ան պա   
տե րազմ հայ տա րա րե ցին Օս
մա նյան կայ սրու թյա նը:

Նման պայ ման նե րում Թ. 
Նա զար բե կյա նը զե կու ցա գիր է 
ներ կա յաց նում Կով կա սյան բա
նա կի շտա բի պետ, գե նե րալ 
Նի կո լայ Յու դե նի չին` գոր ծող 
բա նա կում ծա ռա յե լու հա մար, 
որն ան մի ջա պես բա վա րար
վում է:

1914 թ. հոկ տեմ բե րի 16ին 
Թ. Նա զար բե կյա նը նշա նակ
վում է Կով կա սյան II հրաձ գա
յին բրի գա դի հրա մա նա տար: 
Զո րա մա սը գոր ծե լու էր Հյու
սի սա յին Պարս կաս տա նում 
տե ղա կայ ված «Ադր բե ջա նա
կան» (անվանումը ստացել է 
իրանական Ատրպատականի 
աղա վաղ ված ձևից: Ռուսական 
զորամասերը հաճախ կոչվում 

Մովսես Սիլիկյան Հովհաննես Հախվերդյան Դրաստամատ Կանայան
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էին այն վայրի անունով, որտեղ 
նրանք գործում էին) ջոկատի՝ 
Կովկասյան IV հեծելազորային 
դի վի զիա յի կազմում, որի 
հրա մա նա տարն էր գեներալ 
Ֆեոդոր Չեռնոզուբովը:

Իր հու շե րում գե նե րա լը 
անդ րա դար ձել է հայ կա մա վո
րա կան խմբե րի կազ մա վոր մա
նը և հրա մա նա տար նե րից մի 
քա նի սին: Թ. Նա զար բե կյա նը 
նրանց որա կում է որ պես «սիր
ված ժո ղովր դա կան հե րոս ներ»:

1914 թ. նո յեմ բե րին Հյու սի
սա յին Պարս կաս տա նում վե րո
հի շյալ ջո կա տը զգա  լի հա ջո
ղու թյուն նե րի է հաս նում: Դա 
հար կադ րում է քրդա կան ցե
ղե րին ու ղի ներ որո նել ռու սա
կան հրա մա նա տա րու թյան հետ 
հա մա ձայ նու թյուն գա լու և դի
մադ րու թյու նը դա դա րեց նե լու 
հա մար: Սա կայն Սա րի ղա մի
շի շրջա նում սկսված թուր քա
կան հար ձա կու մը խան գա րում 
է դրան և Հյու սի սա յին Պարս
կաս տա նում՝ Ատր պա տա կա
նում գտնվող ջո կա տը հրա ման 
է ստա նում նա հան ջել:

Ռու սա կան զոր քե րը Սա րի

ղա մի շի ճա կա տա մար տում կա
րո ղա նում են գլխո վին ջախ
ջա խել օս մա նյան III բա նա կը և 
փրկել Կով կա սը:

Հու շե րում Թ. Նա զար բե կյա
նը հի շա տա կում է 1915 թ. ապ
րի լի 7ին Վա նում սկսված հա 
յե րի ինք նա պաշտ պա նա կան 
մար տե րը: Նա ըն թեր ցո ղին 
ման րա մասն ներ կա յաց նում է 
հա յե րի դի մադ րու թյան պատ
ճառ նե րը, ընդգ ծե լով, որ հիմ
նա կան պատ ճա ռը օս ման յան 
իշ խա նու թյուն նե րի վա րած հա
յա ջինջ քա ղա քա կա նու թյունն 
էր:

1915 թ. մար տա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի շրջա նում Թ. 
Նա զար բե կյա նի վա րած կռիվ
նե րից ամե նան շա նա վո րը Դիլ
մա նի ճա կա տա մարտն էր: 
Օս մա նյան հրա մա նա տա րու
թյու նը, որն ու ներ լրտե սա կան 
լայն ցանց՝ ինչ պես Հյու սի սա յին 
Պարս կաս տա նում, այն պես էլ 
ռու սա կան Ադր բե ջա նա կան ջո
կա տի շտա բում, կա րո ղա ցել էր 
պար զել, որ Դիլ ման քա ղա քում 
և շրջա կայ քում ռուս նե րը չու
նեն բա վա րար քա նա կու թյամբ 
զորք, ուս տի որո շում է նա խա
ձեռ նել հար  ձա կում: Այդ նպա
տա կով, 1915 թ. մար տին Վա
նի նա հան գից Պարս կաս  տան 
ուղղվեց Խա լիլ բե յի հրա մա նա
տա րու թյան տակ գտնվող Հա
վա քա կան 3րդ դի վի զի ան:

Գե նե րալ Ֆ. Չեռ նո զու բո վը 
ապ րի լի 16ին Դիլ մա նի շրջան 
է ու ղար կում Կով կաս յան II 
հրա   ձգա յին բրի գա դը գե նե րալ 
Թ. Նա զար բե կյա նի հրա մա
նա տա րու թյամբ: Նրա հրա մա
նա տա րու թյան ներ քո կար ութ 
գու մար տակ, 12 հա րյու րյակ և 
12 թնդա նոթ: II բրի գա դի դեմ 
գոր ծում էր Խա լի լի 16 գու մար
տակ, 2 հե ծե լա վաշտ, 8 թնդա
նոթ, 12 գնդա ցիր և մոտ 6 հա
զար քրդեր:

1915 թ. ապ րի լի 15ի լույս 
16ի գի շե րը հա կա ռա կորդն 
ան ցավ հար ձակ ման և գրա վեց 

Դիլ մա նը: Կով կա սյան II հրաձ
գա յին բրի գա դի զո րա մա սե րը 
հայտն վե ցին դժվա րին կա ցու
թյան մեջ, քա նի որ դե ռևս ոչ 
բո լոր ու ժերն էին տեղ հա սել: 
Գե նե րալ Թ. Նա զար բե կյա նը 
հու շա գրում է. «Այդ ծանր րո
պե ին ես նկա տե ցի առա ջա ցող 
մի ոչ մեծ զո րա մաս: Պարզ վեց, 
որ դա հայ կա կան դրու ժի նա յի 
վաշտն էր Սում բա տի (Սմբատ 
Բո րո յանՌ. Ս.) գլխա վո րու
թյամբ, որը մեկ օր առաջ ու
ղարկ վել էր Կա րա թե փեի լեռ
նանց քը հե տա խու զու թյան...»: 
Թ. Նազարբեկյանի հրամանով 
կամավորները դիրքեր գրավե
ցին Մու խան ջիկ գյու ղից հա
րավարև ելք՝ դի մագ րա վե լու 
պաշտ պա նու թյան ձախ թևի 
օղակ ման փորձ կա տա րող 
թշնա մուն՝ թույլ չտա լով նրան 
անց նել թի կուն քը: Գե նե րա լը 
գի տակ ցե լով, որ ճա կա տա մար
տի հա ջո ղու թյու նը կախ ված է 
հայ ռազ միկ նե րի արի ու թյու
նից, հրա մա յեց Սմբա տին «մեռ
նել, բայց չնա հան ջել»:

«Դրու ժին նիկ նե րը ստիպ ված 
էին մի քա նի ան գամ ձեռ նա
մար տի բռ նվել հա կա ռա կոր դի 
հետ: Սում բա տի (ՍմբատՌ. Ս.) 
էներ գի ա յի և ան վե հե րու թյան 
շնոր հիվ, հա կա ռա կոր դի բո
լոր սրըն թաց հար ձա կում երն 
ապար դյուն ան  ցան և դրա նից 
հե տո հա  կա ռա կոր դը դա դա
րեց րեց հար ձա կու մը և նա հան
ջեց»:

Ապ րի լի 17ի առա վո տյան 
ժա մա նե ցին լրա ցու ցիչ ստո րա
բա ժա նում եր, այդ թվում Հայ
կա կան I խմբի մյուս վաշ տե րը 
Անդ րա նի կի հրա մա նա տա րու
թյամբ: 

Ապ րի լի 18ի վաղ առա վո
տյան ժա մը 4ին հա կա ռա
կորդն ան ցավ հար ձակ ման: 
Թուր քա կան գրո հի գլխա վոր 
հար վածն ուղղ ված էր ռու սա
կան պաշտ պա նու թյան կենտ
րո նին և ձախ թև ին: Կենտ րո նի 
պաշտ պա նու թյան ողջ ծան րու

Անդրանիկ Օզանյան
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թյունն ըն կած էր Հայ կա կան I 
խմբի վրա: Ան դրա նիկն ան
ձամբ շրջում էր կա մա վոր նե
րի դիր քե րը, քա ջա լե րում մար
տիկ նե րին՝ «հի շեց նե  լով անոնց 
պար տա կա նու թյուն նե րը»:

Ան հա ջո ղու թյան մատն վե լով 
կենտ րո նում, թուր քե րը հար
վածն ուղ ղում են ռու սա կան 
պաշտ  պա նու թյան աջ թև ին՝ 
նպա տակ ու նե նա լով անց նել 
ռուս նե րի թի կուն քը: 

Հա կա ռա կոր դի գրո հը հետ 
մղվեց, որից հե տո Թ. Նա զար
բե կյանն իր ու ժե րով ան ցավ 
հա կա հար ձակ ման: Իր հեր թին 
հար ձակ ման տա նե լով մար
տիկ նե րին՝ Անդ րա նի կը թուր
քե րին դուրս է մղում Բար չիշ լի 
գյու ղից, որով վերջ նա կա նա
պես ամ րապնդ վեց ռուս նե րի 
հաղ թա նա կը: Մար տը դա դա
րում է մի այն գի շե րը:

Ապ րի լի 19ին Թ. Նա զար
բե կյա նը հրա մա յում է սկսել 
Խա լի լի դի վի զի ա յի հե տապն
դու մը: Նույն օրը ստաց վում է 
Կով կա սի փո խար քա Ի. Ի. Վո
րոն ցովԴաշ կո վի և գե նե րալ 
Ֆ. Չեռ նո զու բո վի շնոր հա վո
րա կան հե ռա գի րը՝ ուղղ ված Թ. 
Նա զար բե կյա նին, որով հայտն
վում էր, որ նա ներ կա յաց վել է 
Ս. Գե որ գիի IV աս տի ճա նի խա
չի պար գև ատր ման:

Ապ րի լի 19ին Ադր բե ջա նա
կան ջո կա տի կազ մում Կով կա
սյան II հրաձ գա յին բրի գա դը 
շարժ վում է Վա նի ուղ ղու թյամբ: 
Գե նե րա լը ու րա խու թյամբ ար
ձա նագ րում է, որ մա յի սի 4ին 
Վա նը ազա տագր վում է թուրք
քրդա կան շրջա պա տու մից, որը 
ար դյունք էր հայ կա մա վո րա
կան խմբե րի և  ռու սա կան ու
ժե րի առաջ խա ղաց ման:

Թ. Նա զար բե կյա նը նաև 
վկա յում է այն ջերմ ըն դու նե
լու թյան մա սին, որ ցու ցա բե
րում են Վա նի բնա կիչ նե րը 
կա մա վոր նե րին և ռու սա կան 
զոր քին: Գե նե րա լը ար ձա նա
գրում է, որ Ա. Մա նու կյա նը ռու

սա կան հրա մա նա տա րու թյան 
կող մից նշա նակ վում է Վա  նի 
և ազա տագր ված գա վառ նե րի 
նա հան  գա պետ: Թ. Նա զար
բեկյ ա նը հպար տու թյամբ փաս 
տում է. «Վա նի պաշտ պա նու
թյու նը ցույց տվեց, որ հա յե րը 
աղ քա տիկ մի ջոց նե րով  կա րող 
են հա կա հար ված տալ ու ժեղ 
թշնա մուն»:

Հու նի սի 18ին բրի գա դը բա
նա կում է Փանզ հայ կա կան 
գյու ղում, իսկ հու նի սի 21ին 
հաս նում է Ար ճեշ: Գե նե րա լի 
վկա յու թյամբ, ռուս զին վոր նե
րին, որոնց թվում կա յին նաև 
կու բա նցիներ, զար մաց րել էին 
տե ղի գա վա ռի հա ցա հա տի կի 
բեր քա ռա տու թյու նը, որը գե րա
զան ցում էր իրեն ցը:

Հու նի սի 29ի առա վո տյան 
ռու սա կան ու ժե րը անց նում են 
հար ձակ ման՝ նպա տակ ու նե
նա լով թուր քե րին դուրս մղել 
Կո փից և գրա վել Փուր խուս 
գյու ղը: Սա կայն հար ձա կու
մը ավարտ   վում է ան հա ջո ղու
թյամբ, ռուս ներն ու նե նում են 
զգա լի կո րուստ ներ: Թուր քե րը 
ստա նա լով հա մալ րում՝ անց
նում հար ձակ ման: Ռու սա կան 
հրա մա նա տա րու թյան ձեռ նար

կած մի ջոց ներն ավարտ վում 
են ան հա ջո ղու թյամբ, քա նի որ 
հա կա ռա կոր դին հա ջող վել էր 
գրա վել տե ղան քին գե րիշ խող 
բարձ րունք նե րը:

Հու նի սի 30ին Թ. Նա զար
բե կյա նը հրա ման է ստա նում 
իր ու ժե րով շարժ վել Լա թեր 
գյու ղ, իսկ հու լի սի 1ին գրո
հել և գրա վել Թոր թոն գյու
ղը: Թշնա մու ու ժը գնա հատ
վում էր մոտ երեք գու մար տակ: 
Փաս տո րեն, հար ձա կու մը հղի 
էր մեծ կո րուստ նե րով, ուս
տի Թ. Նա զար բե կյա նը որո 
շում է օգ տա գոր ծել իր գե րա
զան ցու թյու նը հրե տա նի ում: 
Հա ջո ղու թյա նը նպաս տեց այն 
հան  գա ման քը, որ մարտ կոց
նե րից մե կին հա ջող վեց թև ա
յին թնդա ն ո թա յին կրակ բա
ցել, որը և որո շեց հար ձակ ման 
ել քը: Թուր քե րը չկա րո ղա ցան 
դի մա կա յել և խու ճա պա հար 
փա խուս տի դի մե ցին: 

Նույն օրը գե նե րալ Պ. Օգա
նովս կին հրա մա յում է հու նի սի 
2ի առա վո տյան V գնդի մեկ 
գու մար տա կով և չորս լեռ նա յին 
թնդա նոթ նե րով տե ղա կայ վել 
Կե կեր լու գյու ղում: Դա նշա
նա կում էր թու լաց նել V գուն
դը: Թ. Նա զար բե կյա նը գտնում 
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էր, որ հա կա ռա կոր դը լրա ցու
ցիչ ու ժեր ստա նա լով՝ ան պայ
ման փոր ձե լու է վե րա դարձ նել 
կորց րած դիր քե րը, և գուն դը 
կհայտ նվի դժվա րին իրա վի
ճա կում: Սա կայն, գե նե րալ Պ. 
Օգա նով սկին մաց իր տե սա
կե տին: Թ. Նա զար բե կյա նը 
հրա մա յում է գնդա պետ Դո կու
չա և ին ամ րաց նել դիր քե րը և 
ու շա դիր լի նել, քա նի որ հա վա
նա կան է, որ գի շե րը թուր քե րը 
կփոր ձեն անց նել հար ձակ ման:

Ընդ հա նուր առ մամբ հար
ձա կու մը ըն թա նում էր ըստ նա
խա տես ված պլա նի: Սա կայն, 
այդ նույն ժա մա նակ, թի կուն
քում՝ Թոր թո նի կող մից լսվե
ցին հրե տա նա յին և հրա ցա նա
յին կրա կոց ներ: Միա ժա մա նակ 
գե նե րալ Թ. Նա զար բեկյ ա նի 
ու ժե րի ուղ ղու թյամբ շարժ վում 
էին հա կա ռա կոր դի մե ծա քա
նակ ու ժեր: Գե նե րա լին պարզ 
դար ձավ, որ գնդա պետ Դո
կու չա ևը չի կա րո ղա ցել զսպել 
հա կա ռա կոր դին, և այժմ թուր
քե րը հար ձակ վում են Թոր թո նի 
կող մից: Իրա վի ճա կը ծանր էր: 
Երեք կող մից Թ. Նա զար բե կյա
նի վրա էին ուղղ վել թշնա մու 
մե ծա քա նակ ու ժե րը:

Գե նե րա լի վկա յու թյամբ, 
այդ ծանր պա հին իրեն է մո
տե նում Լա բինս կյան կա զա
կա յին գնդի զո րա յին ավագ 
(փոխգնդա պետ) Պյո տր Աբաշ
կի նը և խնդրում թույ լատ րել 
իր հե ծելա գնդով անց նել հար
ձակ ման, քա նի որ տե ղան քը 
հար մար էր նման գոր ծո ղու
թյուն կա տա րե լու հա մար: Թ. 
Նա զար բեկյ ա նի խոս տո վա նու
թյամբ՝ «Ան կեղ ծո րեն ասած, ես 
շատ զար մա ցա այդ պի սի նա
խա ձեռ նու թյու նից, և իհար կե, 
ու րա խու թյամբ հա մա ձայն վե
ցի»:

Կա զա կա յին հե ծե լագն դի 
սրըն թաց և անս պա սե լի հար
ձա կու մը ցնցող ազ դե ցու թյուն է 
թող նում թուր քե րի վրա, որոնք 
սկսում  են ան կա նոն նա հան
ջել: Իր հեր թին հար ձակ ման է 
անց նում հե տև ա կը: Գեր վում են 
հա կա ռա կոր դի մոտ 300 զին
վոր և մի քա նի սպա:

1915 թ. հու լի սի 8ին Թ. Նա
զար բե կյա նը ստա նում է նա
հան ջի հրա ման: Հու լի սի 9ին 
նրա ջո կա տը Քա նա շիր գյու
ղից դուրս է գա լիս և հաս
նում է Թա փա վանք: Ստաց վում 
էին տագ նա պա լի լու րեր: Այս

պես, Լա բինս կյան կա զա կա յին 
գնդի հրա մա նա տար, գնդա
պետ Ա. Նոս կո վը Մշո դաշ տից 
հայտ նում էր, որ առա ջա նում 
են թուր քա կան 12 գու մար
տակ: Նա հան ջը կապ ված էր 
մեծ դժվա րու թյան հետ, քա նի 
որ Մշո դաշ տից գա լիս էին մեծ 
թվով փա խս տա կան   ներ, անհ
րա ժեշտ էր ապա հո վել նրանց 
անվ տան գու թյու նը: 

1915 թ. հու լի սի 19ի առ
կա ու ժե րով Թ. Նա զար բե կյա
նը մտնում է Առ նիս, որ տե ղից 
դուրս է գա լիս հու լի սի 20ին՝ 
մեծ թվով փախս տա կան նե րի 
հետ: Առ նի սում գե նե րա լը թող
նում է Կով կա սյան VII հրաձ
գա յին գնդի մեկ գու մար տակ, 
I և II հայ կա կան խմբե րը, Ներ
չինս կյան կա զա կա յին գուն դը 
և հրե տա նու մեկ մարտ կոց՝ 
հրա մա յե լով սպա սել այն քան, 
մին չև որ անց նեն վեր ջին փա
խս տա կան նե րը Ար ճե շից և Վա
նից:

1915 թ. օգոս տո սի 20ին 
Կով կա սյան IV բա նա կա յին 
կոր պու սի շտա բից ստաց վում 
է Կով կա սյան բա նա կի գլխա
վոր հրա մա նա տար Ի. Ի. Վո
րոն ցովԴաշ կո վի նա մա կը, ուր 
հայտն վում է, որ գե նե րալ Թ. 
Նա զար բե կյա նը, որ պես ռազ
մա ճա կա տի առա վել ար ժա
նա վոր սպա, պար գև ատր վել 
է ֆրան սի ա կան ռազ մա կան 
"Mռdaille militaire" մե դա լով: Այն 
սահ ման վել է 1852 թ.: Իր նշա
նա կու թյամբ մե դա լը զի ջում 
է մի այն «Պատ վո լե գե ո նի» 
շքան շա նին:

1915 թ. հոկ տեմ բե րին Թ. 
Նա զար բե կյա նի Կով կա սյան II 
հրաձ գա յին բրի գա դը վե րա
կազ մա վոր վում է Կով կա սյան II 
հրաձ գա յին դի վի զի ա յի:

1915 թ. նո յեմ բե րի 29ին 
գե նե րալ Թ. Նա զար բե կյա նը 
հրա ման է ստա նում անց նել 
հար ձակ ման: Կով կա սյան IV 
բա նա կա յին կոր պու սի հրա մա
նա տար է նշա նակ վում գե նե

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ



¶ÆîàôÂÚ²Ü  ²ÞÊ²ðÐàôØ   ¹3. 2016 19

րալ Վլա  դի միր դե Վիտ տը:
1915 թ. դեկ տեմ բե րի 19ին 

զոր քե րում ստաց վում է Կով
կա սյան բա նա կի Գլխա վոր 
հրա մա նա տար Ն. Ռո մա նո վի 
հրա հան գը՝ աշ խա տել քրդե
րին գրա վել իրենց կող մը և վե
րաց նել հա յե րի ու քրդե րի մի ջև 
եղած թշնա մու թյու նը: Մինչ դեռ 
գե նե րա լի հա մոզ մամբ, դժվար 
էր պա տե րազ մա կան պայ ման
նե րում և կարճ ժա մա նա կա
հատ վա ծում իրա կա նաց նել 
նման մտա դրու թյուն: 

1916 թ. փետր վա րի 3ին Թ. 
Նա զար բե կյա նի դի վի զի ան և 
հայ կա մա վոր նե րը գրա վում 
են Մու շը: Նույն օրը ռու սա կան 
զոր քե րը գրա վում են Էրզ րու
մը: Էր զրու մի զին վո րա կան 
պա րետ է նշա նակ վում Կով կա
սյան II հրաձ գա յին դի վի զի ա յի 
VI գնդի հրա մա նա տար, գնդա
պետ (հե տա գա յում՝ գե նե րալ) 
Մով սես Սի լի կյա նը:

1916 թ. փետր վա րի 8ին Թ. 
Նա զար բե կյա նը մեկ գու մար
տակ եր կու թնդա նո թով  և 
կա զա կա յին հա րյու րակ է ու
ղար կում Բիթ լի սի (Բա ղեշ) 
ուղ ղու թյամբ՝ կասեցնելու 
քրդա   կան հար ձա կում երը: Հա
ջող վում է ջախ ջա խել քրդե րին 
և զգա լի կո րուստ ներ պատ
ճա ռե լով՝ փա խուս տի մատ նել 
նրանց:

Փետր վա րի 18ի լույս 19ի 
գի շե րը ռու սա կան զոր քե րը 
գրա վում են Բիթ լի սը: Մու շից 
Բիթ լիս տա նող ճա նա պար
հը անընդ հատ են թարկ վում 
էր քուրդ ցե ղա պետ Մու սա բե
կի ելու զակ նե րի հար ձա կում
նե րին: Մու սա բե կին գե նե րա
լը որա կում է որ պես հա յե րի և 
ընդ հան րա պես քրիս տո նյա նե
րի երդ վյալ թշնա մի: Քրդե րի 
զո հը հիմ ա կա նում դառ նում 
էին թի կուն քա յին ստո րա բա
ժա նում ե րի զին ծա ռա յող նե րը: 
Մի քա նի ան գամ ձեռ նարկ ված 
պա տի ժիչ ար շա վա խմբե րը 
որևէ էա կան ազ դե ցու թյուն 

չէին ու նե ցել:
Մու շում և շրջա կայ քում 

գտնվող զո րա մա սե րը և զոր
քը գտնվում էին ծայ րա հեղ 
ծանր պայ  ման նե րում՝ չէր բա
վա րա րում սննդամ թեր քը: Թ. 
Նա զար բե կյա նի խոս տո վա
նու թյամբ՝ ին քը չգի տեր, թե 
ինչ անել, որ պես զի մարդ
կանց ապա հո վի սննդամ թեր
քով: Այս հիմ ա հար ցը լու ծում 
է հայ ազա տագ րա կան շարժ
ման նշա նա վոր գոր ծիչ, ՀՅԴ 
ան դամ Ռոս տո մը (Ստե փան 
Զո րյան), որը հան դի սա նում 
էր Հա մա ռու սաս տա նյան քա
ղաք նե րի մի ու թյան կով կա սյան 
բա ժան մուն քի լիա  զո րը: Նա 
խնդրում է գե նե րա լին՝ իրեն 
զին վոր ներ տրա մադ րել, որ
պես զի լքված գյու ղե րում հա
ցա հա տիկ փնտրի: Թ. Նա զար
բե կյա նը հա մա ձայն վում է մի 
պայ մա նով, եթե գտնված հա
ցա հա տի կի կե սը տրվի զոր քին: 
Փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լու
ծել պա րե նի հիմ ախն դի րը:

Մար տի սկզբնե րին ստաց
ված հե տա խու զա կան տե ղե
կու թյուն նե րը վկա յում են, որ 
թուր քե րը նա խա ձեռ նում են 
լայ նա ծա վալ հար ձա կում Բիթ
լի սի վրա: Թ. Նա զար բե կյա
նը որո շում է որ պես օգ նա
կան ուժ Բիթ լիս ու ղար կել մեկ 
գու մար տակ և եր կու լեռ նա
յին թնդա նոթ: Մի ա ժա մա նակ 
Մշո դաշ տի բարձ ունք նե րում 
հայտն վե ցին քրդա կան զին ված 
խմբեր: Ռու սա կան ու ժե րը կա
րո ղա նում են հետ մղել հա կա
ռա կոր դի հար ձա կու մը և ան ցել 
հա կա հար ձակ ման: Մար տե րում 
աչ քի է ընկ նում Հայ կա կան I 
խում բը: Մար տի 15ին խմբին 
հրա մայ վում է անց նել Բիթ լիս՝ 
պաշտ պա նու թյու նը ու ժե ղաց
նե լու հա մար:

Մար տի 26ին թուրքքրդա
կան հար ձա կու մը շա րու նակ
վում է: Հա կա ռա կոր դին հա
ջող վում է ավե լի ու ավե լի 

խո րա նալ ռու սա կան պաշտ
պա նու թյան թև ե րի շրջա նում: 
Դրու թյու նը դառ նում էր սպառ
նա լի: Գե նե րալ Թ. Նա զար
բե կյա նը պաշտ պան նե րին ու
ղար կում է իր եր կու վեր ջին 
գու մար տակ նե րը: Ստեղծ ված 
իրա վի ճա կից ան հանգս տա
ցած, մար տի 29ին, գե նե րալն 
ուղղ վում է Բիթ լիս: Ճա նա պար
հին հան դի պում են սա սուն ցի 
փախս տա կան նե րի՝ բա ցա ռա
պես կա նանց ու երե խա նե րի: 
Նրանք քայ լում էին պա տա
ռոտ ված հա գուստ նե րով: Դա 
խո րա պես հու զում է Թ. Նա
զար բե կյա նին: 

Թ. Նա զար բե կյա նը ստա
նում է ու րա խա լի լուր՝ Բիթ լի սը 
կա րո ղա ցել է դի մա կա յել շնոր
հիվ իր ու ղար կած երեք գու
մար տակ նե րի: Նրանց հա ջող
վել է շրջա պա տել թուր քա կան 
զո րա մա սե րից մե կին, ջախ ջա
խել և գե րել մոտ 500 զին վոր և 
սպա ու գնդա ցիր ներ:

Մար տի 31ին կոր պու սի 
հրա մա նա տա րը և Թ. Նա զար
բե կյա նը հաս նում են Բիթ լիս: 
Ապ րի լի 1ին վեր ջինս և Բիթ
լի սի ջո կա տի հրա մա նա տար, 
գնդա պետ Օբ րազ ցո վը ու սում
նա սի րում են դիր քե րը: Նույն 
օրը Բիթ լիս են գա լիս օգ նա
կան ու ժեր, որոնց թվում էր 
Հայ կա կան III խում բը Հա մա
զաս պի (Սրվանձ տյանց) հրա
մա նա տա րու թյամբ: Կով    կա սյան  
կոր  պու սի հրա մա նա տար, գե
նե րալ դե Վիտ տը գե նե րալ Թ. 
Նա զար բե կյա նին նշա նա կում է 
Բիթ լի սի ջո կա տի հրա մա նա
տար, հրա մա յե լով պաշտ պա
նել քա ղա քը:

1917 թ. փե տրվա րյան հե ղա
փո խու թյու նից հե տո, երբ ռու
սա կան Ժա մա նա կա վոր կա
ռա վա րու թյու նը թույ լատ րեց 
հա յե րին կազ մել սե փա կան 
զին ված ստո րա բա ժա նում եր 
և պայ ման ներ ստեղ ծեց փախս
տա կան նե րին Արևմ տյան Հա
յաս տան վե րա դառ նա լու հա
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մար, Թ. Նա զար բե կյա նը նոր 
եռան դով ձեռ նա մուխ եղավ 
հայ կա կան զին վո րա կան կազ
մա վո րում ե րի ձև ա վոր մա նը: 
Ցա վոք, 1917 թ. հոկ տեմ բե րյան 
հե ղաշր ջու մից հե տո, երբ Կով
կա սյան բա նա կը սկսեց զանգ
վա ծա բար լքել ռուսթուր քա կան 
ռազ մա ճա կա տը, հայ կա կան 
ու ժե րը բա վա րար չէ ին ռազ
մա ճա կա տը պաշտ պա նե լու 
հա մար: 1918 թ. փետր վա րին 
օս մա նյան բա նակն անց նում է 
հար ձակ ման: Նոր կազ մա վոր
ված հայ կա կան զի նու ժը հար
կադր ված էր նա հան ջել: Նույ
նիսկ նման պայ ման նե րում 
հնա րա վոր եղավ հա կա հար ված 
տալ ոսո խին: 1918 թ. մա յիս յան 
հե րո սա մար տե րի ըն թաց քում 
հայ կա կան բա նա կը և աշ խար
հա զո րա յին ստո րա բա ժա նում
նե րը կա րո ղա ցան վերջ նա կան 
կոր ծա նու մից փրկել հա յու թյա
նը՝ ջախ ջա խե լով թուր քե րին 
Սար դա րա պա տի և Բաշ Ապա
րա նի ճա կա տա մար տե րում: Այդ 
հաղ թա նակ նե րում իր լու ման 
ու նի գե նե րալ Թ. Նա զար բե կյա
նը: Ճա կա տա մար տե րի բո վում 
հռչակ վեց Հա յաս տա նի առա ջին 
Հան րա պե տու թյու նը, որի զին
ված ու ժե րի կա յաց ման ակունք

նե րում, ի թիվս այ լոց, կանգ նած 
էր գե նե րալ Թ. Նա զար բե կյա նը:

1919 թ. մար տի 25ին Թ. 
Նա զար բե կյա նը հան դի սա ցել 
է ՀՀ Զին վո րա կան խորհր դի 
նա խա գահ, իսկ հու լի սի 15ին 
նրան շնորհ վել է գե նե րալլեյ
տե նան տի կո չում: Իրա վի ճա
կը փոխ վում է Հա յաս տա նում 
խորհր դա յին իշ խա նու թյուն 
հաս տատ վե լուց հե տո:

1921 թ. հուն վա րի 14ին 
Երևան է գա լիս Հա մա ռու սաս
տա նյան Ար տա կարգ հանձ նա
ժո ղո վի և XI Կար միր բա նա կի 
Հա տուկ բաժ նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Գև որգ Աթար բե կո վը (Աթար
բե կյան): 1920 թ. հուն վա րի 20
ին նրա պնդմամբ  կազմ վում 
է նախ կին ՀՀ բա նա կի հայ և 
ռուս սպա նե րի ան վա նա ցու ցա
կը: Հուն վա րի 24ին սպա նե րը՝ 
ավե լի քան հա զար հո գի, որոնց 
թվում գե նե րալլեյ տե նանտ ներ 
Թ. Նա զար բեկյ ա նը, Մով սես Սի
լի կյա նը (Սի լի կով), գե նե րալ
մա յոր Պո ղոս ԲեկՓի րու մյա
նը և ու րիշ ներ ձեր բա կալ վում 
և աք սոր վում են: Սպա նե րին 
հար կադ րում են ոտ քով Երևա
նից հաս նել Դի լի ջան, որ տե
ղից նրանց գնաց քով տե ղա փո
խում են Բա քու: Նրան ցից 500 

հո գու ու ղար կում են Ռյա զա նի 
հա մա կեն տրո նաց ման ճամ
բա ր: Գե նե րալ Թ. Նա զար բե
կյա նին սկզբնա պես տե ղա փո
խում են Մոսկ վա՝ տխրահռ չակ 
Բու տի րյան բան տը, որ տեղ նրա 
առող ջու թյունն ավե լի է վա
տա նում: Այս տե ղից նրան և մի 
քա նի սպա նե րի ու ղար կում են 
Ռյա զան:

Աք սո րա վայ րից վե րա դառ
նա լուց հե տո գե նե րա լը հաս
տատ վում է Թիֆ լի սում: Նա 
իր գո յու թյու նը որոշ ժա մա
նակ պահ պա նում է Մեր ձա
վոր Արևել  քի ամե րի կյան կո
մի տեի կող մից տրվող մթեր քի 
հաշ վին, սա  կայն 1929 թ. վեր
ջին, երբ ամե րի կյան բա րե գոր
ծա կան կազ մա կեր պու թյու նը 
փակ վում է, Թ. Նա զար բեկյ ա նը 
հայտնվում է  ծայ րա հեղ աղ քա
տու թյան մեջ և նույ նիսկ մտա
ծում է ինք նաս պա նու թյան մա
սին: Քա  նի որ նա դրամ չու ներ, 
որ պես զի վճա րեր բնակ վար ձը, 
նրան սպառ նում են վտարել 
բնա կա րա նից: Նա պաշ տո նա
պես դի մում է իշ խա նու թյուն նե
րին, խնդրե լով իրեն ճա նա չել 
աշ խա տան քա յին հաշ ման դամ 
և նշա նա կել թո շակ: Թիֆ լի սի 
խորհր դա յին իշ խա նու թյուն նե
րը հրա ժար վեցին գե նե րա լին 
զին վո րա կան թո շակ նշա նա կել, 
ան հե թեթ պատ ճա ռա բա նու
թյամբ՝ նա պա տե րազ մի ժա
մա նակ չի վի րա վոր վել:

1991 թ. Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան հռչա կու մից 
հե տո կա ռա վա րու թյու նը քայ
լեր կա տա րեց վե րա կանգ
նե լու խորհր դա յին տա րի նե
րին ան հար կի մո ռաց ված շատ 
անուն ներ, որոնց թվում էր Թ. 
Նա զար բե կյա նը: ՀՀ պաշտ պա
նու թյան նա խա րա րու թյու նը 
նրա անու նով սահ մա նեց մե
դալ, իսկ Երև ա նի թա ղա մա սե
րից մե կը կոչ վեց Թ. Նա զար բե
կյա նի անու նով:
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Աշխարհի ամենահին բանկը 
գործում է իտալական Սիենա 
քաղաքում 1472 թվականից:

Աշխարհի ամենաերկար 
մետրոն Պեկինինն է՝ 442 կմ, 
երկրորդ տեղում Շանհայինն 
է՝ 423 կմ: Մոսկվայի մետրոյի 
երկարությունը 313 կմ է:

Գրե թե բո լոր կազ մա կեր
պու թյուն նե րի կայ քե րում կա 
FAQ (Frequently Asked Questions՝ 
հա ճա խա կի տրվող հար ցեր) 
բա ժին, որի խնդիրն է պա
տաս խա նել կազ մա կեր պու թյան 
հա ճա խորդ նե րի հար ցե րին: 
Գեր մա նա ցի սո ցի ո լոգ ներն 
ու սում ա սի րել են 100 կազ
մա կեր պու թյուն նե րի կայ քեր՝ 

տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու
թյու նը 20 մի ա վո րա յին սանդ
ղա կով գնա հա տե լու հա մար: 
Պարզ վել է, որ կազ մա կեր
պու թյուն նե րի կե սը տեքս տե րի 
մատ չե լի ու թյու նից ստա ցել է 
ըն դա մե նը 10 և ավե լի պա կաս 
մի ա վոր: Մի այն 10 կայ քե րի 
մատ չե լի ու թյան մա կար դակն է 
հա սել 14 մի ա վո րի: Հա մե մա
տու թյան հա մար քա ղա քա գի
տա կան ատե նա խո սու թյու նը 
ոչ մաս նա գետ նե րը գնա հա տել 
են 4,3 մի ա վոր, իսկ զանգ վա
ծա յին թեր թում տպագր ված 
քա ղա քա գի տա կան հոդ վա ծը՝ 
17 մի ա վոր: Ըն կալ ման հա մար 
ամե նա բարդն են բան կե րի, 
ապա հո վագ րա կան ըն կե րու
թյուն նե րի և դե ղա գոր ծա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կայ
քե րը, ամե նա պար զը՝ հա մա
ցան ցի ծա ռա յու թյուն ներ մա
տու ցող նե րի և հե ռա խո սա յին 
ըն կե րու թյուն նե րի կայ քե րը:

«Наука и жизнь», N 5, 2013

Æ ¸ºä

«Наука и жизнь», N 10, 2013

Երկ րագն դի ամե նա ցած
րա հա սակ ժո ղո վուր դը Կոն
գո յի Դե մոկ րա տա կան Հան
րա պե տու թյան մբու թի ցեղն է: 
Նրանց մի ջին հա սա կը 137 սմ 
է:

Մարդկության 90 %ն ապ
րում է երկրագնդի հասա
րակածից դեպի հյուսիս ընկած 
տարածքներում:

Սմիթ սո նյան հա մալ սա րա նը 
կա տա րել է հար ցում 1006 չա
փա հաս ամե րի կա ցի նե րի շրջա
նում՝ ո՞ր առար կա նե րի դա սա
վան դու մը պետք է խո րաց նել 
միջ նա կարգ դպրո ցում: Մա թե
մա տի կան ընտ րել են հարց
ված նե րի 30%ը, 19%ը նշել է 
անգ լե րեն լե զուն, գիրն ու գրա
կա նու թյու նը, 10%ը՝ պատ մու
թյու նը, քա ղա քա գի տու թյունը, 
հա սա րա կա գի տու թյու նը, 6%ը՝  
ար վեստն ու երաժշ տու թյու նը, 
4%ը՝ հա մա կարգ չա գի տու թ յու
նը, 2%ը՝տնտե սա գի տու թյունն 
ու ֆի նանս նե րը, 1%ը՝ օտար 
լե զու նե րը:
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Գաղտնիք չէ, որ հազարամյակների 
պատմություն ունեցող հայ ժո
ղովուրդը Արևելքից Արևմուտք 

գտնվող տարբեր ժողովուրդների հետ ձևավորել 
է ինչպես առևտրական, դիվանագիտական, 
այն պես էլ գրականմշակութային հարուստ 
ավանդույթներ: Հռչակավոր հնդիկ բա
նաստեղծ Ռաբինդրանաթ Թագորը (18611941) 
ժողովուրդների բարեկա մության ամենացայտուն 

1 Տայեան Հ., Հնդիկ ամենամեծ բա նաստեղծը Ս. Ղազարու 
մէջ, Բազմավէպ, Վենետիկ, 1925, № 2, էջ 61:

ՍԵՐԳԵՅ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ
պատմական գիտությունների 
դոկտոր
Գիտական հետազոտությունների 
ոլորտը`Արևմտյան Հայաստանը 
XIX դարի վերջերից մինչև XX դարի 
սկզբները, Հայոց ռազմարվեստի 
պատմություն, Հայաստանի 
ոստիկանության պատմություն

ՌԱԲԻՆԴՐԱՆԱԹ 
ԹԱԳՈՐԸ ԵՎ 
ՀԱՅԵՐԸ

Մենք զանազան ճյուղերն 
ենք այն խոշոր ծառին, որ է 
Արիական ցեղը1      

Ռաբինդրանաթ Թագոր

օրինակներից մեկն է: Անդրադարնանք, այժմ, 
հնդկական գրականության առաջադեմ դեմքերից 
մեկի՝ Ռ. Թագորի, հայ իրականության մեջ 
նշանակալի ներկայությանը, մասնավորապես՝ 
հայ գրակա նու թյան երևելիների հետ ունեցած 
նրա հան դիպումերին:

Մինչ բուն նյու թին անցնե լը, նշենք, որ 
բա նաս տեղծ, վի պա սան, հրա պա րա կա
խոս, լեզ վա բան, փի լի սո փա, եր գա հան ու գե
ղանկա րիչ Ռա բինդ րա նաթ Թա գո րը (բենգ.՝ 
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 Ռո բինդ րո
նաթհ Թհա կուր) ծնուն դով Կալ
կա թա յից է (Բեն գա լիա): Եղել 
է ըն տա նի քի 14րդ երե խան: 
Դեռ պա տա նի հա սա կում իր 
ու նա կու թյուն նե րի և շնոր հա
լի ու թյան հա մար նրան ան վա
նել են «մա հար շի» (իմաս տու ն): 
Նա խա պես ու սա նել է բեն գա
լա կան ակա դե մի ա յում, ապա 
մեկ նե լով Լոն դոն՝ ու սում ա սի
րել իրա վա գի տու թյուն: Ժա մա
նա կաշր ջա նը, որում ապ րել է 
մեծ մտա ծո ղը, շրջա դար ձա յին 
է եղել Հնդկաս տա նի պատ մու
թյան հա մար, երբ հա սա րա կա
կանքա ղա քա կան ցնցում ե րին 
զու գա հեռ, ազ գա յին բուր ժո
ւա զի ան ձգտում էր տնտե
սա կան կյան քի ոլորտ նե րում 
ընդ լայ նել իր իրա վունք նե րը՝ 
պայ քար մղե լով գա ղու թա
յին ռե ժի մի դեմ: Թա գորն այդ 
պայ քա րի առա ջա մար տիկ նե
րից է եղել: Սա կայն հան գա
մանք նե րի բե րու մով ընդ միշտ 
հե ռա ցել է քա ղա քա կան աս
պա րե զից՝ իրեն ամ բող ջո վին 
նվի րե լով գրա կա նու թյանն ու 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյա նը: 1911 թ. գրված նրա «Ժո
ղովր դի ոգի ն» բա նաս տեղ ծու
թյու նը դար ձել է Հնդկաս տա նի 
ազ գա յին օրհ ներ գը: Ռա բինդ

րա նաթ Թա գո րի անու նը, սա
կայն, աշ խար հում լայն ճա նա
չում ստա ցավ այն ժա մա նակ, 
երբ նա 1911 թ. հրա տա րակ ված 
իր «Հի թան ջա լի» («Հաշ տու
թյան եր գե ր») բա նաս տեղ ծու
թ յուն նե րի ժո ղո վա ծո ւի հա մար 
1913 թ. աշ նա նը ար ժա նա
ցավ Նո բե լյան մրցա նա կի: Այս 
խորհրդան շա կան տա րե թի վը 
դար ձավ այն մեկ նա կե տը, երբ 
Թա գո րի բա նաս տեղ ծա կան և 
փի լի սո փա յա կան եր կե րը դար
ձան հա մա մարդ կա յին սե փա
կա նու թյուն: Ի դեպ, նա Արև ել
քի մտա ծող նե րից առա ջինն է, 
ով ար ժա նա ցել է գրա կա նու
թյան աս պա րե զում տրվող այդ 
բարձ րա գույն պար գև ին: 

Նրա մա սին գրվել են բազ
մա թիվ հոդ ված ներ ու գրքեր, 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը թարգ
ման վել են աշ խար հի մի շարք 
լե զու նե րով: Իսկ 1913 թ. կե
սե րից Թա գո րի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րը թարգ ման վել ու 
տպագր վել են հա յե րեն՝ ինչ
պես արևմտա հայ, այն պես 
էլ արև ե լա հայ մա մու լում և 
առան ձին գրքե րով: Երախ
տա շատ բանասեր Բախ տի ար 
Հո վա կի մյա նի վկայ մամբ հայ 

իրա կա նու թյան մեջ, մաս նա
վո րա պես հա յոց պար բե րա
կան մա մու լում նրա ան վա նը, 
որ պես Բեն գա լի ա յի առաջ նա
կարգ գրող նե րից մե կ առա
ջին ան գամ հան դի պում ենք 
1901 թ. Կ. Պոլ սի «Բիւ զան դի ո ն» 
օրա թեր թի թարգ մա նա կան մի 
հոդ վա ծում2: Ինչ վե րա բե րում 
է նրա գրա կա նու թյա նը, ապա 
Թա գո րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րին հա յե րի շրջա նում առա
ջին ան գամ անդ րա դար ձել է 
արևմ տա հայ բա նա սեր, պատ
մա բան ու թարգ մա նիչ Գառ
նիկ Ֆնտքլյա նը (18621937), 
ով հայտ նի է եղել «Փառ նա կ» 
գրա կան ան վամբ3: Վեր ջինս 
Թա գո րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րի հան դեպ իր հի աց մունքն 
այս պես է հայտ նել իր գրչեղ

բո րը՝ գրող Ար շակ Չո պա նյա
նին, Ման չեստ րից ուղղ ված 
1913 թ. սեպ տեմ բե րի 7ի նա
մա կում. «Ի՜նչ յայտ նու թիւն, ի՜նչ 
թար մու թիւն Արև մուտք ցի նե րու 
հա մար: Ահա միս տիկ զգա ցո
ղու թիւ նը իր բո լոր բռնու թե

2 Հովակիմյան Բ., Ռաբինդրանաթ 
Տա գորի հայերեն առաջին թարգ
մանիչը, Ազգ, Երևան, 2010, Հավելված՝ 
«Մշակույթ», № 19, էջ Ը:

3 Նույն տեղում:
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ամ բը, բո լոր բոյ րով, բո լոր բա
նաս տեղծ նե րու մէջ Արեւլք ցի ին 
աչ քի լոյ սը, ռուն գե րու շուն չը, 
մշտա կան սնուն դը եւ... թոյ նը... 
Ով կրնար Արե ւել քի հո գի ին 
խոր քը, ներք նու թիւ նը այս պէս 
պայ ծառ ու զմայ լե լի ներ կա
յաց նել, եթէ ոչ բուն իսկ Արև ել
քի զա ւա կը»4: 

Հա յաս տա նյան իրա կա նու
թյան մեջ Ս. Էջ մի ած նում լույս 
տես նող «Արա րա տ» ամ սա
գի րը առա ջին նե րից մեկն է 
եղել, որ հան դես է եկել Թա
գո րին նվիր ված հոդ վա ծով և 
նրա բա նաս տեղ ծու թյուն նե
րի թարգ մա նու թյամբ:5 Հոդ
վա  ծա գի րը՝ Մու շ վար դա
պե տը, գրում է. «Այս տա րի 
Նօ բէ լե ան մրցա նա կը, գրա
կան բաժ նի հա մար, ստա ցել է 
հնդիկ բա նաս տեղծ Ռա բինդ
րա Նաթ Տա գօր անու նով մէ
կը: Ո՞վ է այդ մար դը, ի՞նչ ու նի 
գրած, մենք չգի տենք»: Հետո 
հավելում է. «Ռաբինդրա Նաթը 
ոչ միայն բանաստեղծ է, այլ և 
երաժիշտ. համարեա բոլոր նրա 
ոտանավորները ժողովրդական 
երգեր են դարձած: Երբ որ նա 
իւր ոտանաւորները ար տա
սանում կամ երգում է Կալ
կա թայի մայր տաճարում, թէ 
տաճարը և թէ մօտակայ փո
ղոց ները լիքն են լինում բազ
մութեամբ: Ներկայիս հնդիկ 
մտավորականներն այն քան 
բարձր են գնահա տում նրա 
տաղանդը, որ բանաս տեղ ծու
թեան ժամանա կակից շրջանը 
նրա անունով «Ռաբինդրայի 
շրջան» են անուանում»6:

Թա գո րի գրա կա նու թյունն 
իր ողջ հմայ քով, հու մա նիս տա
կան բարձր գա ղա փար նե րով, 
իմաս տու թյամբ և գե ղար վես

4 Նույն տեղում:
5 Մաքսապետյան Մ., Ռաբինդրանաթ 

Թագորը հայ գրական մտքի գնա
հատմամբ, Երևան, 1975, էջ 97:

6 Մ. վարդ., Անյայտ բանաստեղծը, 
Արա րատ, Ս. Էջմիածին, 1913, № ԺԲ, էջ 
1116:

տա կան ու րույն ար ժե քով մեծ 
հե տաքրք րու թյամբ է ըն դուն
վել մի շարք հայ գրող նե րի՝ 
Հովհ. Թու մա նյա նի, Ավ. Իսա
հա կյա նի, Վ. Տե րյա նի, Վրթ. 
Փա փա զյա նի, Վ. Թո թո վեն ցի, 
Ս. Զո րյա նի և ու րիշ նե րի կող
մից7: Հի շա տակ ման է ար ժա նի 
հատ կա պես Հովհ. Թու մա նյա
նի բնո րո շու մը Ռ. Թա գո րին, 
ում նա հա մա րել է «Արև ել քի 
բա րու թյունն ու խա ղա ղու թյուն 
տվո ղը»8: Ավե լորդ չէ նշել, որ 
Արև ել քի թե ման առանձ նա հա
տուկ տեղ է գրա վել ամե նայն 
հա յոց բա նաս տեղ ծի խո հա
փի լի սո փա յա կան հա յացք նե
րում և եր կե րում9: Ինչ վե րա
բե րում է Թա գո րի գրա կան 
ժա ռան գու թյան թարգ մա նու
թյա նը, ապա պետք է նշել, որ 
նրա ինչ պես ար ձակ, այն պես 
էլ չա փա ծո բազ մա թիվ եր կեր 
քա նիցս թարգ ման վել են հա
յե րեն (Համ լիկ Թու մա նյան, Վ. 
Տե րյան, Վ. Թո թո վենց, Գ. Իփե
կյան, Ե. Փա փա զյան, Ա. Ալ լահ
վեր դյան), ան շուշտ, նաև մեր 
օրե րում: 

Հայ գրող նե րից, սա կայն, 
Ավե տիք Իսա հա կյա նը մի ակն 
է եղել, ով ան ձամբ հան դի
պել է Թա գո րին: Այդ պատ
մա կան հան դի պու մը տե ղի է 
ու նե ցել 1925 թ., երբ աշ խար
հով մեկ հռչակ ու նե ցող բա
նաս տեղծմտա ծող Ռա բինդ
րա նաթ Թա գո րը ժա մա նում է 
Վե նե տիկ՝ այ ցե լե լով Ս. Ղա
զար կղզու Մխի թա րյան մի
ա բա նու թյուն: Հան դիպ ման 
ման րա մաս նե րը լա վա գույնս 
լու սա բան վել են Վե նե տի կի 
Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան 
«Բազ մա վէպ» ամսագրի № 

7 Այս մասին առավել մանրամասն 
տե՛ս՝ Մաքսապետյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 
4696:

8 Թումանյան Ն., Հուշեր և զրույցներ, 
Երևան, 1969, էջ 186:

9 Ջրբաշյան Էդ. , «ԱրևելքԱրևմուտք» 
հակադրույթը Հովհ. Թումանյանի 
ըմբռնմամբ, Պատմաբանասիրական 
հանդես, Երևան, 1998, № 12, էջ 4552:

2ում՝ «Հնդիկ ամենամեծ 
բանաստեղծը Ս. Ղազարու մէջ» 
խորագրով հոդվածում (հեղ.՝ 
Հ. Ղ. Տայեան)10: Ահա «Բազ
մավէպ»ի էջերից էլ տե ղե
կա նում ենք, որ ձմե ռա յին մի 
օր՝ նույն թվա կա նի հուն վա րի 
31ին, Մայ րա վան քի նա վա մա
տույ ցում խմբված վար դա պետ
նե րը Ավե տիք Իսա հա կյա նի 
հետ մի ա սին դի մա վո րել են 
Ռա բինդ րա նաթ Թա գո րին: Հո
գև որ հայ րե րը նրան են ծա նո
թաց րել գրա տա նը պահ վող մի 
շարք նկա րա զարդ հայ կա կան 
ձե ռագ րե րի և հնդկա կան հնու
թյուն նե րի: Մաս նա վո րա պես՝ 
եկե ղե ցում վեր ջի նիս ու շադ
րու թյունն են գրա վել «Ատե
նի Ժա մագր քի» հայկական 
խազերը, որոնք նա նմանեցրել 
է հնդիկ նևմաներին11: Թագորի 
հիացմունքն անչափ մեծ է եղել 
նաև այն պահին, երբ տե սել 
է անգլիացի մեծանուն բա
նաստեղծ Ջորջ Բայրոնի սեն
յա կի փղոսկրյա աթոռը12: Հան
դիպման ընթացքում Ավետիք 
Իսա հակյանը նրան է մեկնել 
Համ լիկ Թումանյանի՝ Հովհ. 

10 Տայեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 5861:
11 Նևմա  միջնադարյան երաժշտա

կան նոտագրության նշան:
12 Վենետիկի Մխիթարյանների միա բա

նությունը իր պատմության ընթացքում 
հյուրընկալել է բազում աշխարհահռչակ 
դեմքերի, որոնց թվում՝ անգլիացի  
բանաստեղծ Ջորջ Բայրոնին: Հայտնի 
է Բայրոնի սերն առ հայ ժողովուրդ, 
հնագույն մշակույթն ու լեզուն: Դրա 
լավագույն ապացույցն այն էր, որ նա 
18171820 թթ. իր համառ կամքի շնորհիվ 
Հայր Հովհ. Ավգերյանի օգնությամբ 
սովորեց գրաբար, հրատարակեց «Քե
րականութիւն անգղիական և հայերէն» 
(1817), «Քերականութիւն հայերէն և 
անգղիական» (1819) դա սագր քե րը և 
այլն: Բա նաս տեղծ Չաս Գամ մե լը այս
պես է բնու թագ րել Բայ րո նին. «Եթե 
Անգ լի ա յին պատ կա նում է բա նաս
տեղ ծի մար մի նը, իսկ Հու նաս տա նին՝ 
նրա սիր տը, ապա իր հո գու մի մա սը 
դուք (հա յե րը Ս.Մ.) եք ժա ռան գում, 
թե րևս ազն վա գույ նը, քան զի ձեզ հետ 
են մնում բա նաս տեղ ծի խա ղա ղու
թյունն ու մտե րիմ սե րը և ոչ թե նրա 
ցավն ու վիշ տը»: Առավել մանրամասն 
տե՛ս՝ Դաշտենց Խ., Բայրոնը և հայերը, 
Երևան, 1959:
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Թու մանյանի որդու՝ 1922 թ. 
Վիեննայում լույս տեսած Թա
գորի «Պարտիզպանը» բանա
ստեղ ծությունների ժողովածուի 
զույգ օրինակները, որոնցից 
մե կը Թագորը մակագրել է 
Մխիթարյանների գրադա րա
նին, իսկ մյուսը՝ վարպետին: 
Այնուհետև Ոսկետետրում հին 
հնդկե րե նով (սանսկ րիտ) իր 
անու նը ստո րագ րե լուց հե տո 
հնչել է մեծն փի լի սո փա յի հե
ղի նա կա վոր խոս քը. «Ին ծի հա
մար մեծ հա ճոյք մըն է՝ Վե նետ
կոյ լճա կին ծո ցը գտնո ւող այս 
ձեր ան դոր րիկ ու լռիկ կղզե կին 
մէջ այ սօր մէ ջեր նիդ գտնո ւիլս, 
ու մի այն զմեզ պա տող այս 
գե ղեց կու թե ան և խա ղա ղու
թե ան հա մար չէ, որ կը զգամ 
այս հա ճոյ քը, այլ այն անե րև
ոյթ կա պին հա մար՝ որ զմեզ 
կը մի աց նէ մեր խոր ար մատ
նե րուն մէջ, որոնք կը գտնո ւին 
ընդ մէջ եր կու ժո ղո վուրդ նե րու 
հե ռա ւոր հա սա րա կաց ծա գու
մին: Մենք զա նա զան ճիւ ղեր 
ենք այն խո շոր ծա ռին՝ որ է 
Արի ա կան ցե ղը, արիւ նը որ կը 
հո սի ձեր երակ նե րուն մէջ՝ մեր 
արիւնն է, և այս եղ բայ րակ ցու
թիւ նը այ սօր ձեր մէջն զգա
ցի»13: Հանդիպման ավարտին 
հոգևոր հայրերը Թագորին են 
նվիրել 36 լեզվով «Հաւատով 
խոստովանիմ»ը և 1924 թ. 
լույս տեսած «Բազմավէպ»ի 
բայ րոնյան պատկերազարդ 
հա մարը: Մեկնելուց հետո 
միայն միաբանության հայրերը 
թարգմանչից իմացան Թագորի 
շուրթերից հնչած հետևյալ 
խոս քերը. «Միայն Ս. Ղազար 
տեսնելու համար կ’արժէ Իտա
լիա գալ»: 

Թագորին «հանդիպում 
ենք» նաև Սոֆիայում, որտեղ 
«Արաքս» թերթի աշխատակից, 
բոլորիս քաջածանոթ լեզ
վա բան Հակոբ Մարթայանը 
(Դի լաչար) հարցազրույց է 

13 Տայեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 61:

ունեցել նրա հետ: Այն հարցին, 
թե ինչ զգացումեր ունի 
հայերի հանդեպ, Թագորը 
պատասխանել է. «Ինչպէս 
միշտ տառապողներու՝ նոյնպէս 
ալ Հայոց համար ունիմ մեծ 
համակրանք, թերևս քիչ 
մ’ալ աւելի, քանի որ այնքան 
ազնիւ և ուշիմ ազգ մըն են ու 
ծառայած են մարդկութեան, 
և մեր Արևելքին: Կ’ըսեն թէ 
հայերէնը մօտ է հնդկերէնի»14: 
Այ նու հե տև իր հոր դորն է հղել 
հայ ազ գին. «... կը հա ւա տամ 
որ հայ ազ գը չպի տի ընկ ճո ւի 
իր են թար կո ւած հա լա ծանք
նե րէն, այլ՝ ընդ հա կա ռա կը ա՛լ 
աւե լի պի տի խստաց նէ պայ քա
րը...»: Տե ղե կա նա լով Հնդկաս
տա նում բազ մա թիվ հայ առևտ
րա կան նե րի գոր ծու նե ու թյան, 
ինչ պես նաև Մխի թա րյան նե րի 
մի ա բա նու թյու նում և Երև ա նի 
հա մալ սա րա նում սանսկ րի տի 
ուսուց ման և այլ իրո ղու թյուն
նե րի մա սին, Թա գո րը իր մտա
հո գու թյունն է հայտ նել այն 
հար ցի շուրջ, թե ին չու են հա յե
րը փո խել իրենց ազ գա յին տա
րա զը: 

Հե տաքրք րա կան է նաև 
Թա գո րի առն չու թյու նը հայ 
գրա կա նու թյան վառ անուն նե

14 Աստղունի Վ., Ր. Թակօր և հայերը, 
Յառաջ, Փարիզ, 1926, թիւ 210, էջ 2:

րից մե կի՝ Կոս տան Զա րյա նի 
հետ: Երբ 1925 թ. Կ. Զա րյա նը 
Փա րի զում հիմ եց «La Tour de 
Babell» («Բա բե լո նյան աշ տա
րա կ») ար վես տի և գրա կա նու
թյան հա մաշ խար հա յին ամ սա
գի րը (ֆրան սե րեն), վեր ջի նիս 
աշ խա տանք նե րին հրա վի րեց 
մաս նակ ցե լու աշ խար հահռ չակ 
մի շարք դեմ քե րի, ինչ պես օրի
նակ՝ Ռա բինդ րա նաթ Թա գո
րին, Մի գել դը Ու նա մու նո յին, 
Պաբ լո Պի կա սո յին, Ֆեր նան 
Լե ժե ին, Մարկ Շա գա լին և ու
րիշ նե րի: Այս հա մա մո լո րա կա
յին հան դե սի մի ջո ցով Զա րյա նը 
կոչ արեց նրանց մի ա սին ստեղ
ծել մի ընդ հան րա կան «Հա մա
դյու ցազ ներ գու թյուն»: Ամ սա
գրի էջե րին պի տի հայտն վե ին 
հա մաշ խար հա յին գրա կա նու
թյան լա վա գույն նմուշ նե րը՝ 
նպաս տե լով ժո ղո վուրդ նե րի 
մշա կու թա յին կա պի և բա րե
կա մու թյան ամ րապնդ մա նը: 
Կ. Զա րյա նի այս նա խա ձեռ
նու թյու նը մեծ ու րա խու թյամբ 
է ող ջու նել Ռ. Թա գո րը, ով իր 
պա տաս խան նա մա կում գրում 
էր, որ դա լու մա է մտցնում ժո
ղո վուրդ նե րի հո գե կան կա պե
րի ամ րաց ման ու փո խըմբռն
ման գոր ծում, և ին քը սի րով 
կաշ խա տակ ցի հան դե սին:15 

 15 Նույն տեղում: 
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Նա առա ջինն էր, որ ոգև որ ված 
պա տաս խա նեց Զա րյա նի կո
չին, նույ նիսկ շա տե րը (օր.՝ Պ. 
Պի կա սո, Ֆ. Լե ժե, Ա. Սալ մոն) 
առա ջար կե ցին իրենց անվ ճար 
թղթակ ցու թյու նը: Սա կայն, ցա
վոք, հան դե սը երկ րորդ հա մա
րից հե տո այ լևս լույս չտե սավ, 
որի բա ցատ րու թյու նը եր կու 
տար բե րակ ներ ու նի: Կոս տան 
Զա րյա նը մեկ նա բա նում էր հե
տև յալ կերպ, «թէ ի՛նչպէս հայ 
ստո րին տար րեր, մղո ւած քա
ղա քա կան մութ և այլ հա շիվ
նե րով, խան գա րե ցին, խա փա
նե ցին իմ գործս»16: Իր հեր թին, 
ան վա նի գրող, հրա պա րա կա
խոս, բժիշկ Թո րոս Թո րա նյա նը 
պատ ճա ռը հա մա րում էր դրա
մա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու
թյու նը17: 

Հա յե րի հետ ու նե ցած Ռա
բինդ րա նաթ Թա գո րի հան
դի պում ե րից հի շա տակ ման է 
ար ժա նի նաև 1932 թ. նրա այ
ցը Իրան և հան դի պու մը իրա
նա հայ հա մայն քի և հայ մտա
վո րա կա նու թյան հետ: Այն մեծ 
խան դա վա ռու թյամբ լու սա բան
վել է Թեհ րա նում լույս տես
նող «Ալի ք» օրա թեր թի էջե
րում, որի հա մար նե րից մե կում 
կար դում ենք հե տև յալ տո ղե
րը. «Աշ խար հահռ չակ, հան ճա
րեղ հնդիկ բա նաս տեղծփի լի
սո փան է ող ջոյ նի եկել Իրա նի 
մեծ բա նաս տեղծ նե րի՝ Օմար 
Խա յա մի, Ֆեր դու սիի, Սա ա դիի, 
Հաֆեզի անմահ շիրիմերին: 

16 Փօլատեան Կ., նշվ. աշխ., էջ 104:
17 Թորանեան Թ., Կոստան Զարեան 

(կեանքը և գործը), «Նաիրի», Պէյրութ, 
1970, թիւ 40, էջ 5:

Արևելքի երկու հինաւուրց հա
րա զատ մեծ կուլտուրաների 
հսկա ների հոգիներն են այսօր 
գրկախառնւում Իրանի գեղա
տեսիլ ու պայծառ երկնա կա
մարի տակ...»18: Թա գո րի ժա
մա նման լու րը, քա մու թև ին 
ըն կած, պտտվում է դռնե դուռ: 
Բո լորն ան համ բե րու թյամբ 
ցան կա նում են տես նել նրան 
ու լսել դա րի մե ծա գույն փի
լի սո փա նե րից մե կի իմաս տուն 
քա րոզ նե րը: Հայ հա մայն քը ևս 
միտք է հղա նում՝ պատ վե լու 
Թա գո րին հա տուկ հրա վե րով: 
Գա ղա փա րը մար մին է առ նում. 
Հայ Ակում բի դահ լի ճում մեծ 
շու քով դի մա վո րում են նրան: 
Իսկ հան դի սու թյան ավար տին 
ներ կա ներն ական ջա լուր են լի
նում իմաս տուն ծե րու նու ազ
դե ցիկ խոս քին. «Դուք, հա յերդ, 
ու նիք ձեր ետև ում մար տի րո
սու թիւն նե րի եր կար ան ցե ալ, 
նոյն պէս և մի շարք ան վե հեր 
յաղ թու թիւն նե րի պատ մու թիւն՝ 
ձեր դէմ պայ քա րող հան գա
մանք նե րի հան դէպ: Ան ցե ա լում 
ձեր կրած տա ռա պանք նե րի ֆօ
նի վրայ ձեր սրտե րին մատ չե լի 
է դա ռել հա մակ րան քի զգա ցու
մը դէ պի ամ բողջ մարդ կու թիւ
նը: Դուք այժմ կա րող էք պար
ծե նալ, որ ձեր տեղն ու նէք այս 
երկ րի վե րա շի նու թե ան գոր
ծում և որ պէս հայ րե նա սէր 
քա ղա քա ցի ներ բարձր էք պա
հում այս երկ րի, որ այժմ ձեր 
հայ րե նիքն է, դիրքն ու ար
ժա նա պատ ւու թիւ նը: Ձեր հա
մայն քը քա ղա քակր թու թե ան 
իւ րա յա տուկ հան ճար ու նի, որ 
դուք պէտք է ի սպաս բե րէք 
այն երկ րին, որ տեղ դուք վա յե
լում էք ազա տու թիւն, հիւ րա սի
րու թիւն և հա ւա սար իրա ւունք
ներ և այն ժո ղովր դին, որ ձեր 
բա րե կամ է և որի մի մասն 
էք դուք կազ մում»19: Թագորի՝ 

18 Բարի գալուստ Արևելքի մեծ 
բանաստեղծին, «Ալիք», Թեհրան, 1932, 
№ 5, էջ 1:

19 Նույն տեղում, № 9, էջ 1:

Թեհրան կատարած այցը մեծ 
ոգևորությամբ լուսաբանվել է 
նաև Փարիզում լույս տեսնող 
«Յառաջ»ի էջե րում, որ տեղ 
կար դում ենք նրա ցնցող ելույ
թի շա րու նա կութ յու նը. «Այո՛, 
արի ա կան ժո ղո վուրդ նե րի՝ 
Հնդիկ նե րի, Պար սիկ նե րի, Հա
յե րի այս վե րել քը վեր է ամէն 
գնա հա տան քից և մենք փո խա
դարձ աջակ ցու թե ամբ, իրար 
թև ու թի կունք տա լով, պի տի 
կանգ նենք քա ղա քակր թու թե ան 
ամե նա բարձր աս տի ճա նին, և 
ցոյց տանք, որ Արև ելքն էլ գի
տէ, յատ կա պէս արի ա կան երեք 
քոյր ժո ղո վուրդ նե րը, գնա հա
տել քա ղա քակր թու թե ան ար
ժէ քը: Այն պի սի բարձ րու թե ան 
պի տի հաս նենք, միշտ դան
դաղ, առանց ոտ նա հա րե լու, 
մո ռա նա լու մեր պա պե նա կան 
և նա հա պե տա կան սուրբ սո
վո րու թիւն նե րը, որոնք հի մը 
պիտի կազմեն նորի, ստեղծենք 
մի կացութիւն, որպէսզի այլևս 
Արևմուտքը՝ Եւրոպան, մեր 
վրայ ծիծաղել չհամարձակւի, 
ինչպէս սովոր էր անելու մինչև 
այժմ»20: Մի՞թե սա աշխարհի 
մեծերից մե կի կող մից հայ ժո
ղովր դին տրված լա վա գույն 
գնա հա տա կան նե րից չէ... 
Ահա վա սիկ, Թա գո րի գրա կա
նու թյան խո հա փի լի սո փա յու
թյան առանց քը կազ մող հա
մա մարդ կա յին սե րը՝ ան կախ 
ցե ղա յին և կրո նա կան պատ
կա նե լու թյու նից, կա րե լի է դի
տար կել իբ րև ժո ղո վուրդ նե րի 
բա րե կա մու թյան մի սքան չե լի 
խոս տո վա նու թյուն: Իր հեր թին, 
հայ և հնդիկ ժո ղո վուրդ նե
րի դա րա վոր բա րե կա մու թյու
նը դժվար է պատ կե րաց նել 
առանց այդ իմաս տուն փի լի սո
փա յի, որին կո չում են Ռա բինդ
րա նաթ Թա գոր:

20 Աստղունի Վ., Ռաբինդրանաթ Թա
գորը Պարսկաստանում. «Յառաջ»ի 
տե սակցութիւնը Ռ. Թագորի հետ, «Յա
ռաջ», Փարիզ, 1932, թ. 1891, էջ 2:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
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Ավստ րի ա ցի բնա
պահ պան նե րը վեր լու
ծել են կեն դա նի նե րի 
ան հե տա ցող տե սակ
նե րի ցու ցակ նե րը Եվ
րո պա յի 22 երկր նե րում 
և հա մադ րել են կեն
դա նա կան աշ խար հի 
ար դի վի ճա կը և բնու
թյան վրա մար դա ծին 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու
թյու նը (բնակ չու թյան 
խտու թյուն, մեկ շնչին 
ընկ նող հա մա խառն ազ գա յին 
ար դյունք, հո ղօգ տա գործ ման 
ուժգ նու թյուն) 50 և 100 տա րի 
առաջ: Պարզ վել է, որ ներ կա
յում ավե լի շատ վտանգ ված 
տե սակ ներ կան այն երկր նե
րում, որ տեղ ան ցյալ դա րի 
սկզբին էկո լո գի ան ամե նա
վատն էր, թեև դրա նից հե տո 

Սո վո րա բար հի շա տակ վում 
են այն բույ սե րը, որոնք Կո
լում բո սը բե րել է Ամե րի կա յից՝ 
եգիպ տա ցո րեն, կար տո ֆիլ, լո
լիկ, բակ լա... Ավե լի քիչ է հայտ
նի եվ րո պա ցի նե րի՝ Ամե րի կա 
ներ մու ծած օգ տա կար բույ սե
րի ցան կը՝ ցո րեն, գա րի, սոխ, 
սխտոր, հա զար, ձի թապ տուղ…

Հյու սի սա յին Դա կո տայի (ԱՄՆ) 
հա մալ սա րա նին կից գոր ծող 
էներ գե տի կա յի և բնա պահ պա
նու թյան հիմ ախն դիր նե րի հե
տա զո տու թյան կենտ րո նում աշ
խա տել ցան կա ցող նե րը պետք է 
պա տաս խա նեն հե տև յալ հար
ցին՝ «Ար դյոք ձեզ հա ճա՞խ են 
տու գա նում արա գու թյու նը գե
րա զան ցե լու հա մար»: Եթե մար
դուն հաճախ են տուգանում, 
ապա նրան աշխատանքի չեն 
ընդու նում, որովհետև ռիսկի դի
մելու նրա հակվածությունը մեծ 
է: Եթե երբեք չեն տուգանել, 
ապա դիմողը նույնպես մերժ
վում է, քանի որ վախենում է 
ռիս կի դիմել:

Մեկ տարվա ընթացքում չա
փահաս ամերիկացիների 23 %ը 
չի կարդացել ոչ մի գիրք: 1990 թ. 
այդպիսիք կազմել են 16 %: 
Համեմատության համար՝ «Հա
սա րակական կարծիք» հիմ ա
դրամի 2013 թ. տվյալնե րով, 
նշված տարում ոչ մի գիրք չի 
կար դացել ռուսաստանցիների 
50 %ը:
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կեն դա նա կան աշ խար հի գո յու
թյան պայ ման ներն այդ երկր
նե րում զգա լի ո րեն բա րե լավ վել 
են: 

Ուս տի, եթե ան գամ այ սօր 
հասց նենք մեր էկո լո գի ան կա
տա րյալ վի ճա կի, կեն դա նի նե րի 
տե սակ նե րը շա րու նա կե լու են 
ան հե տա նալ դեռ 100 տա րի:

Շվեյ ցա րա ցի կեն սա քի մի
կոս նե րը, մասսսպեկտ րա չա
փու թյան օգ նու թյամբ չա փե լով 
11 առողջ մարդ կանց ար տաշն
չած օդում առ կա գա զան ման 
խառ նուկ նե րի բա ղադ րու թյու
նը, հայտ նա բե րել են, որ յու րա
քան չյուր մար դու ար տաշնչ ման 
բա ղադ րու թյունն անկրկ նե լի 
է և ան փո փոխ: Հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րը կա րող են 
օգ տա գործ վել թո քե րի հի վան
դու թյուն նե րի ախ տո րոշ ման 
հա մար: Չի բա ցառ վում, որ, 
մատ նա հետ քե րի պես, ան հա

տա կան բնույթ կրող ար տաշն
չու մը որոշ դեպ քե րում կա րող է 
փո խա րի նել հա տուկ պահ պան
վող շի նու թյուն նե րի մուտ քի 
ան ցա բա ռը կամ հա մա կարգ չա
յին ծած կա գի րը: Ի դեպ, խմած 
մար դուն սար քը չի թույ լատ րի 
մտնել:

ՄԵԿ ՇՆՉՈՎ
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ԱՐԱՄ ՍԱՀԱՐՅԱՆ
ԵՊՀ ակադեմիկոս Գուրգեն 
Սահակյանի անվան տեսական 
ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, 
ֆիզիկամաթեմատիկական 
գիտությունների դոկտոր

ԱՆԵՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Երևանի թիվ 179 հիմնական 
դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ 
ԱԼԻՔՆԵՐ.. 
ՀԱՐՅՈՒՐՏԱՐՎԱ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Այս տարվա փետր
վա րի 16ին, հատուկ 
հրավիրված հան

դիպ  ման ժամանակ, որին ներկա 
էին մեծ թվով լրա գրող ներ և 
գիտնականներ, LIGO (Advan ced La
ser Interferome ter GravitationalWave 
Observatory) նախագծի գիտական 
խոս նա կը հայտարարեց՝ «Տիկ
նայք և պարոնայք, մենք գրանցել 
ենք գրավիտացիոն ալիք ներ։ 
Մենք դա արեցինք»։ Դա կա
տար վեց Ալբերտ Այնշտայ նի` 
գրա վի տացիայի ռելատի վիս
տա  կան տեսության ստեղ ծումից 
և գրավիտացիոն ալիք ների գո
յութ յան տեսական կան խա գու
շա կումից հարյուր տարի անց։ 
Գրանցումը կատարել են անցյալ 
տարվա սեպտեմբերին գրա
վիտացիոն ալիքների որոն 
ման ուղղությամբ աշխա տող 
երկու գրանցիչները։ Հայտ
նա  գործման վերաբերյալ հոդ
վածն արդեն հրատարկվել 
է ֆիզիկայի բնագավառում 
ամե նահեղինակավոր գիտա
կան պարբերականներից մե
կում՝ Physical Review Letters 

ամսագրում։ Իսկ ի՞նչ են գրա
վիտացիոն ալիքները և ինչու՞ 
են դրանք կա րև որ: Ին չու՞ դրանց 
կան խա գու շա կու մից հե տո այդ
քան եր կար ժա մա նակ պա հանջ
վեց դի տո ղա կան գրանց  ման հա
մար:

Ան ցյալ դա րի սկիզբը նշա    նա 
վոր վեց ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում 
մի շարք կա   րև որ հայտ նա գոր
ծու թյուն նե  րով: Երեք հիմ ա րար 
ֆի զի կա  կան տե սու թյուն ներ՝ 
հա  րաբերականության հատուկ 
և ընդհանուր տեսությունները, 
քվանտային մեխանիկան ձևա
կերպվել են հենց այդ ժա մա
նակահատվածում։ Այդ ժամանակ 
է կատարվել նաև տիեզերքի 

ընդարձակման հայտ նաբերումը։ 
Զար մա նա լի ո րեն, կար  ծես նման 
բան է կա տար վում նաև այս դա
րասկզ բին. կա տար վել են այն պի
սի կա րև որ հայտ նա գոր ծու թյուն
ներ, ինչ պի սիք են տի ե զեր քի՝ 
արա գա ցու մով ըն դար ձակ ման 
հայտ նա բե րու մը, տար րա կան 
մաս  նիկ նե րը նկա րագ րող ստան
դարտ մո դե լի մի ակ չհայտ նա
բեր ված մասնիկի՝ Հիգ սի մաս
նի կի գրան ցու մը և, վեր ջա պես, 
գրա վի տա ցի ոն ալիք նե րի փորձ
նա կան հայտ նա բե րու մը: Սույն 
հոդ վա ծում կխո սենք գրա վի տա
ցի ոն ալիք նե րի մա սին և կփոր
ձենք պա տաս խա նել վե րը բեր
ված հար ցե րին:

ՖԻԶԻԿԱ
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ԱԼԻՔՆԵՐԸ ՄԵՐ 
ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ

Ինչ պես հայտ նի է, ալի
քը որևէ ֆի զի կա կան մե ծու
թյան փո փոխ ման տա րա ծումն 
է տա րա ծու թյան մեջ ժա մա
նա կի ըն թաց քում: Շրջա կա աշ
խար հի վե րա բե րյալ մեր հիմ
նա կան տե ղե կատ վու թյունն 
ստա նում ենք հենց ալիք նե րի 
մի ջո ցով: Առա վել հայտ նի օրի
նակ նե րից են ձայ նա յին ալիք
նե րը. դրան ցում փո փոխ վող 
ֆի զի կա կան մե ծու թյու նը մի
ջա վայ րի (օրի նակ՝ օդի) խտու
թյունն է: Ձայ նա յին ալիքն օդի 
հա ջոր դա կան խտա ցում նե րի ու 
նոս րա ցում նե րի տա րա ծումն է 
տա րա ծու թյան մեջ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում: Օդում տա րած վող 
ձայ նա յին ալիք ներն ազ դում 
են մար դու ական ջի թմբկա թա
ղան թի վրա, որը տվյալ դեպ
քում հան դես է գա լիս որ պես 
ձայ նի գրան ցիչ: Ալի քի մյուս՝ 
առավել հայտնի օրինակը լույսն 
է, որն էլեկտրամագնիսական 
ալիք է։ Նրա նում փո փոխ վող 
կամ տա տան վող ֆի զի կա կան 
մե ծու թյուն ներն էլեկտ րա կան և 

մագ նի սա կան դաշ տե րի լար
վա ծու թյուն ներն են: Էլեկտ  րա 
մագ նի սա կան ալի քում դրանց 
փո փո խու թյուն նե րը սեր տո
րեն փոխ կա պակց ված են՝ մեկի 
փոփոխությունը հանգեցնում է 
մյու սի փո փո խու թյան: Էլեկտ
րա մագ նի սա կան ալիք նե րի 
մի ջո ցով է փո խանց վում հե
ռուս տա տե սա յին և ռա դիո տե
ղե կատ վու թյու նը: Տի ե զեր քի 
վե րա բե րյալ գրե թե ամ բողջ 
տե ղե կատ վու թյունն ստա նում 
ենք հենց էլեկտ րա մագ նի սա
կան ալիք նե րի մի ջո ցով: Օրի
նակ՝ դրանց շնոր հիվ է, որ կա
րո ղա նում ենք որո շել աստ ղե րի 
մա կե րև ույ թի ջեր մաս տի ճան նե
րը և շարժ ման արա գու թյուն
նե րը: Հե ռու գա լակ տի կա նե րից 
մեզ հաս նող լույ սի սպեկտ
րա յին գծե րի կար միր շեղ ման 
հայտ նա բե րու մը հնա րա վո րու
թյուն տվեց ամե րի կա ցի աստ
ղա գետ Էդ վին Հաբ լին (1889
1953) եզ րա կաց նե լու, որ դրանք 
հե ռա նում են մեզ նից՝ այսինքն 
տիեզերքն ընդարձակվում է 
(տե՛ս Ռ. Ավագ  յան, Ա. Սա հա

րյան, Գի տու թյան աշ խար հում, 
2005, թ.2): Ալիք նե րի մեկ այլ 
օրի նակ են ջրի մա կե րև ույ թին 
տա րած վող ալիք նե րը:

Էլեկտ րա մագ նի սա կան ալի
քի դաշ տում լից քա վոր ված 
մաս  նիկ նե րի վրա ազ դող ու
ժե րը որոշ վում են դաշ տի լար
վա ծու թյուն նե րով. վեր ջին նե րիս 
տա տան ման հե տև ան քով տա
տան վում են նաև այդ ու ժե րը 
և, հե տև ա բար, նաև մաս նիկ նե
րը: Հենց այդ ազ դե ցու թյունն է 
ըն կած էլեկտ րա մագ նի սա կան 
ալիք նե րի գրան ցիչ նե րի աշ խա
տան քի հիմ քում: Օրի նակ՝ ալե
հա վա քու մ է լեկտ րա մագ նի սա
կան ալիքն ազ դում է հա ղորդ չի 
ազատ էլեկտ րոն նե րի վրա:

Աս վա ծից կա րե լի է հան
գել եզ րա կա ցու թյան, որ գրա
վի տա ցի ոն ալի քի դեպ քում էլ 
պետք է տա տան վի գրա վի տա
ցի ոն դաշ տը բնու թագ րող ֆի
զի կա կան մե ծու թյու նը: Իսկ թե 
ո՞րն է այդ մե ծու թյու նը, պետք 
է սահ մա նի հա մա պա տաս խան 
ֆի զի կա կան տե սու թյու նը:

ՆՅՈՒՏՈՆՅԱՆ 

ՖԻԶԻԿԱ
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ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ 
ԱԼԻՔՆԵՐ ՉԿԱՆ

Պատ մա կա նո րեն գրա վի
տա ցի ա յի առա ջին տե սու թյու
նը նյու տո նյան տե սու թյունն է, 
որի հիմ քում ըն կած է գրա վի
տա ցի ոն ձգո ղու թյան Նյու տո
նի օրեն քը, որն ան վա նում են 
նաև տի ե զե րա կան ձգո ղու թյան 
օրենք: Այդ օրեն քի հա մա ձայն՝ 
եր կու մար մին ներ, որոնց չա
փե րը շատ փոքր են դրանց մի
ջև հե ռա վո րու թյու նից, մի մյանց 
ձգում են մի ու ժով, որի մե
ծու թյու նը (այն կնշա նա կենք F 
տառով) ուղիղ համեմատական 
է այդ մարմինների M1 և M2 

զանգվածների արտադրյալին 
և հակադարձ համեմատական 
է մարմինների միջև հեռա վո
րության քառակուսուն։ Մաթե
մա տիկորեն այն գրվում է հե
տևյալ կերպ.

 , (1)

որտեղ rը մարմինների միջև 
հեռա վո րությունն է, G հա մե
մատականության գոր ծա կիցը 
կոչ վում է տիեզերական ձգո
ղության կամ գրավի տա ցիոն 
հաստատուն։ Վեջինիս ար ժեքը 
որոշվել է փորձով՝ 

մ3/(կգ վ2): 

Այս հաս տա տու նի հենց փոքր 
ար ժե քով է պայ մա նա վոր ված 
մեզ շրջա պա տող մար մին նե րի 
մի ջև գրա վի տա ցի ոն փո խազ
դե ցու թյան հա մե մա տա բար 
թույլ լի նե լը: Գրա վի տա ցի ոն 
ու ժի (1) ար տա հայ տու թյունն 
իրա վա ցի է նաև այն դեպ քե
րում երբ մար մին նե րի չա փե րը 
փոքր չեն դրանց մի ջև հե ռա
վո րու թյու նից, եթե դրանք օժտ
ված են գնդա յին հա մա չա փու
թյամբ: Նյու տո նը ցույց է տվել, 
որ մո լո րակ նե րի շարժ ման 
վե րա բե րյալ Յո հան Կեպ լե

րի (15711630) երեք օրենք նե րը 
տի ե զե րա կան ձգո ղա կա նու
թյան (1) օրեն քի հե տև անք են: 

Նկա տենք, որ նյու տո նյան 
տե սու թյու նում ու ժի հա մար 
գրված (1) ար տա հայ տու թյու
նը կախ ված չէ այն բա նից, թե 
մար մին նե րը դա դա րի վի ճա
կում  են, թե շարժ վում են: Ու
ժի ար ժե քը ժա մա նա կի տվյալ 
պա հին որոշ վում է այդ պա հին 
դրանց մի ջև հե ռա վո րու թյամբ: 
Եթե, օրի նակ, մար մին նե րից 
մե կը դա դա րի վի ճա կում է, իսկ 
մյու սը շարժ վում է, ապա երկ
րորդ մար մինն առա ջի նի դիր
քի փո փո խու թյունն զգում է 
ակն թար թո րեն: Այս իմաս տով 
կա րե լի է ասել, որ Նյու տո նի 
տե սու թյու նում գրա վի տա ցի ոն 
փո խազ դե ցու թյու նը տա րած
վում է ան վերջ մեծ արա գու
թյամբ: Գրա վի տա ցի ոն դաշ տը 
նկա րագ րող մա թե մա տի կա կան 
հա վա սա րում ներ ն այդ դաշ տի 
աղ բյու րից ան կախ տա րած վող 
ալի քա յին լու ծում ներ չու նեն: 
Այ սինքն՝ նյու տո նյան տե սու
թյան շրջա նակ նե րում գրա վի
տա ցի ոն ալիք ներ չկան:

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ԳՐԱՎԻՏԱՑԻԱՅԻ 

ՌԵԼԱՏԻՎԻՍՏԱԿԱՆ 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Նյու տո նի տե սու թյու նում 
գրա վի տա ցի ոն փո խազ դե ցու
թյան ան վերջ մեծ արա գու
թյամբ տա րած վե լը հա կա սում է 
հա րա բե րա կա նու թյան հա տուկ 
տե սու թյա նը, որի հա մա ձայն՝ 
կա մա յա կան փո խազ դե ցու
թյան տա րած ման արա գու թյու
նը սահ մա նա փակ ված է վա
կու ու մում լույ սի արա գու թյամբ: 
Ասում են, որ գրա վի տա ցի ա յի 
նյու տո նյան տե սու թյու նը ոչ ռե
լա տի վիս տա կան տե սու թյուն 
է: Իհար կե, նման իրա վի ճակ ն 
Ա.Այնշ տայ նին, հա րա բե րա կա
նու թյան հա տուկ տե սու թյան 

ստեղծ ման մեջ առա վել ծան
րակ շիռ ներդ րում ու նե ցող հե
ղի նակ նե րից մե կին, բա վա րա
րել չէր կա րող: Նա գտնում էր, 
որ լույ սի արա գու թյա նը մոտ 
արա գու թյուն նե րով շարժ ման
դեպ քում նյու տո նյան տե սու
թյունն ընդ հան րաց ման կա րիք 
ու նի:Նոր տե սու թյան ստեղծ
ման ուղ ղու թյամբ Այնշ տայնն 
աշ խա տել է հա րա բե րա կա
նու թյան հա տուկ տե սու թյան 
առա ջար կու մից (1905թ.) շատ 
չան ցած, 1907թ.ից: Բազ մա թիվ 
փոր ձե րից, ոգև ո րու թյուն նե
րից ու հի աս թա փու թյուն նե րից 
հե տո, 1915թ. նո յեմ բե րին Այնշ
տայ նը Պրու սի ա յի գի տու թյուն
նե րի ակա դե մի ա յին ներ կա յաց
րել է գրա վի տա ցի ոն դաշ տը 
նկա րագ րող հա վա սա րում ե
րը, որոնք ներ կա յում հայտ նի 
են որ պես Այնշ տայ նի հա վա սա
րում եր: Այդ հա վա սա րում ե րի 
վրա հիմ ված գրա վի տա ցի ոն 
դաշ տի տե սու թյու նը կոչ վում 
է հա րա բե րա կա նու թյան ընդ
հա նուր տե սու թյուն (ՀԸՏ): Այն 
իրա վամբ հա մար վում է մարդ
կա յին մտքի ամե նա հան ճա րեղ 
նվա ճում ե րից մե կը:

Այնշ տայ նի տե սու թյան հիմ
քում ըն կած է Գա լի լեո Գա լի
լե յի (1564  1642) այն հայտ նա
գոր ծու թյու նը, որ Երկ րի հետ 
փո խազ դե ցու թյան հե տև ան քով  
բո լոր մար մին ներն ստա նում են 
մի և նույն արա գա ցու մը: Նյու տո
նյան մե խա նի կա յից հայտ նի է, 
որ տրված ու ժի ազ դե ցու թյամբ 
շարժ վող M1 զանգվածով 
մարմ ի արագացումը հա կա
դարձ համե մա տական է այդ 
զանգվածին։ Համադրելով դա 
գրավիտացիոն ուժի (1) ար
տահայտության հետ, տես
նում ենք, որ արագացումը 
կախ ված չէ զանգվածից։ Բո
լոր մարմինների համար (այն 
սահ մա նա փա կում ե րի շրջա
նակ նե րում, որոնց դեպ քում (1) 
օրենքն իրա վա ցի է) գրա վի
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տա ցի ոն ու ժի ազ դե ցու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված արա գա ցու
մը նույնն է: Սա հստա կո րեն 
դրսև որ վում է շար ժիչ ներն ան
ջատ ված տի ե զե րա նա վի ներ
սում, որ տեղ բո լոր մար մին նե
րը կար ծես լո ղում են: Քա նի որ 
բո լո րի արա գա ցում ե րը նույնն 
են, ապա մի մար մի նը մյու սի 
նկատ մամբ արա գա ցում չու նի: 
Տի ե զե րա նա վի հետ կապ ված 
հաշ վարկ ման հա մա կարգն 
ազատ ընկ նող հա մա կար
գի օրի նակ է: Այդ հա մա կար
գում դի տոր դի տե սա կե տից 
ոչ մի ար տա քին ուժ այ լևս չի 
ազ դում, և այդ հա մա կար գում 
մար մին նե րի վար քը որոշ վում 
է մի այն ներ քին ու ժե րով: Սա 
էլ հենց բո վան դա կու թյունն է 
հա մար ժե քու թյան սկզբուն
քի, որի հա մա ձայն՝ գրա վի տա
ցի ոն դաշ տում ազատ ընկ նող 
հաշ վարկ ման հա մա կար գում 
(օրի նակ՝ տի ե զե րա նավ կամ 
վե րե լակ) բնու թյան օրենք նե րը 
նույնն են, ինչ որ հաշ վարկ ման 
իներ ցի ալ հա մա կար գե րում՝ 
գրա վի տա ցի ոն դաշ տի բա ցա
կա յու թյան պայ ման նե րում: Են
թադր վում է, որ ազատ ընկ նող 
հա մա կար գի չա փե րը փոքր են 

գրա վի տա ցի ոն դաշ տի ան հա
մա սե ռու թյուն նե րի բնու թագ
րա կան չա փե րի հա մե մատ: 
Երկ րի դաշ տում ընկ նող տի ե
զե րա նա վի կամ վե րե լա կի հա
մար դա բա վա րար վում է մեծ 
ճշտու թյամբ: Պատ կե րաց նենք 
եր կու լա բո րա տո րիա, որոն
ցում կա տար վում է մի և նույն 
ֆի զի կա կան փոր ձը, օրի նակ՝ 
չափ վում են եր կու լից քա վոր
ված մաս նիկ նե րի մի ջև գոր
ծող էլեկտ րա կան ու ժե րը: Լա
բո րա տո րի ա նե րից մեկն ազատ 
ընկ նում է Երկ րի դաշ տում, իսկ 
մյու սը հե ռու է բո լոր մար մին
ներից, այ սինքն՝ նրա նում գրա
վի տա ցի ոն դաշ տը բա ցա կա
յում է (նկ.1): Հա մար ժե քու թյան 
սկզբուն քը պնդում է, որ ոչ մի 
փոր ձով հնա րա վոր չէ պար զել 
(եթե, իհար կե, նա խա պես չգի
տեք), թե որ լա բո րա տո րի ա յում 
եք: 

Հա մար ժե քու թյան սկզբուն
քի մեկ այլ ձև ա կեր պում հա
մե մա տում է ֆի զի կա կան 
փոր ձե րը եր կու նույ նա տիպ լա
բո րա տո րի ա նե րում, որոն ցից 
մեկն ան շարժ է Երկ րի նկատ
մամբ, իսկ մյու սը հե ռու է այլ 
մար մին նե րից և շարժ վում է 

ուղ ղա գիծ Երկ րի մա կե րև ույ
թի մոտ ազատ անկ ման արա
գաց մա նը հա վա սար արա գաց
մամբ (հաշ վարկ ման իներ ցի ալ 
հա մա կար գի նկատ մամբ, նկ.2): 
Երկ րորդ լա բո րա տո րի ան, օրի
նակ, կա րող է լի նել շար ժիչ նե
րը մի աց ված տի ե զե րա նա վում: 
Հա մար ժե քու թյան սկզբուն քի 
հա մա ձայն՝ եր կու լա բո րա տո
րի ա նե րում կա տար ված փոր
ձե րը չեն կա րող պար զել, թե 
փոր ձա րա րը դրան ցից որու՞մ է: 
Նկա տենք, որ այլ մար մին նե րից 
հե ռու լա բո րա տո րի ան շարժ
վում է արա գա ցու մով, ուս տի  
այն հաշ վարկ ման ոչ ի ներ ցի ալ 
հա մա կարգ է: Այս տե սա կե տից 
ասում են, որ գրա վի տա ցի ոն 
դաշ տը հա մար ժեք է ոչ ի ներ ցի
ալ հա մա կար գի:

Հա մար ժե քու թյան սկզբունքն 
ու նի կա րև որ իմա ցա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն: Այն հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս բա ցա հայ
տե լու, թե ինչ պես են ըն թա
նում ֆի զի կա կան պրո ցես նե րը 
երկ նա յին մար մին նե րի մո տա
կայ քում, եթե հայտ նի է դրանց 
ըն թաց քը մար մին նե րից հե ռու, 
երբ գրա վի տա ցի ա յի ազ դե ցու
թյու նը կա րե լի է հաշ վի չառ նել: 

Նկ. 1. Երկրի մակերևույթի մոտ ազատ ընկնող վերելակում, 
ինչպես և բոլոր մարմիններից հեռու, շարժիչներն անջատած 

տիեզերանավում բնության օրենքները նույնն են: 

Նկ. 2. Համարժեքության սկզբունքի մեկ այլ ձևակերպում՝ Երկրի 
նկատմամբ անշարժ լաբորատորիայում բնության օրենքները 
նույնն են, ինչպես բոլոր մարմիններից հեռու և արագացմամբ 

շարժվող լաբորատորիայում, որի արագացումը հավասար է 
Երկրի մակերևույթի մոտ ազատ անկման արագացմանը։
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Իրոք, ելա կետ կա րող ենք ըն
դու նել ազատ ընկ նող հա մա
կար գը, որ տեղ գոր ծող օրենք
նե րը նույնն են, ինչ կլի ներ, եթե 
գրա վի տա ցի ոն դաշ տը բա ցա
կա յեր: Այ նու հե տև, կա տա րե լով 
ան ցում Երկ րի նկատ մամբ ան
շարժ հա մա կար գին, ստա նում 
ենք ֆի զի կա կան պրո ցես նե րի 
ըն թաց քը նկա րագ րող մա թե
մա տի կա կան հա վա սա րում
ներն այդ հա մա կար գում, որոնք 
ար դեն պա րու նա կում են գրա
վի տա ցի ոն դաշ տի բնու թագ րե
րը: Այդ ան ցու մը կա տար վում է 
հստակ մա թե մա տի կա կան կա
նոն նե րով, որոնք, իհար կե, ու
նեն կուռ ֆի զի կա կան հիմք:

Մյուս կա րև որ եզ րա կա ցու
թյու նը, որին հան գեց Այնշ տայ
նը՝ ել նե լով հա մար ժե քու թյան 
սկզբուն քից, այն էր, որ զանգ
վա ծեղ մար մին նե րը փո խում են 
իրենց շրջա պա տում տա րա ծու
թյան երկ րա չա փա կան հատ
կու թյուն նե րը: Ավե լին, դրանք 
փո խում են ոչ մի այն տա րա
ծու թյան, այլ նաև ժա մա նա
կի հատ կու թյուն ները: Գրա վի
տա ցի ոն դաշ տում ժա մա նա կը 
դան դա ղում է: Դե ռևս հա րա բե
րա կա նու թյան հա տուկ տե սու
թյունն էր պար զել, որ տա րա
ծու թյու նը և ժա մա նա կը խիստ 
փոխ կա պակց ված հաս կա ցու
թյուն ներ են, և ֆի զի կա կան 
տե սա կե տից պետք է խո սել ոչ 
թե առան ձին տա րա ծու թյան ու 
ժա մա նա կի այլ տա րա ծաժա
մա նա կի՝ որ պես մեկ ամ բող
ջու թյան մա սին: Այս առու մով 
ՀԸՏում գրա վի տա ցի ոն դաշ տը 
հան դես է գա լիս որ պես տա րա
ծաժա մա նա կի երկ րա չա փու
թյան փո փո խու թյուն:  Զ ա ն գ 
վա ծեղ մար մին նե րը կո րաց նում 
են տա րա ծաժա մա նա կը, և 
շրջա պա տող մար մին նե րը 
շարժ վում են կոր տա րա ծու
թյու նում: Շարժ ման հե տա գիծն 
ար դեն տա րա ծաժա մա նա կի 

հատ կու թյունն է և այդ պատ
ճա ռով բո լոր մար մին նե րի աշ
խար հագ ծե րը (այդ պես են ան
վա նում տա րա ծաժա մա նա կում 
մաս նի կի շար ժու մը ներ կա յաց
նող գի ծը) նույնն են, ան կախ 
դրանց զանգ ված նե րից, եթե 
զանգ ված նե րը մեծ չեն, ուս
տի կա րե լի է դրանց ազ դե ցու
թյու նը երկ րա չա փու թյան վրա 
ար հա մա րել: Ավե լի ակ նա ռու 
լի նե լու հա մար, պատ կե րաց
նենք ռե տի նե հարթ թա ղանթ: 
Այն հարթ երկ րա չա փու թյան 
օրի նակ է և նկա րագր վում է 
էվկ լի դե սյան երկ րա չա փու
թյան օրենք նե րով: Դրան ցից 
մե կը, օրի նակ, ասում է, որ 
եռան կյան ներ քին ան կյուն նե
րի գու մա րը 1800 է։ Դեռ 19րդ 
դարի քսանական թվականների 
վերջին ռուս գիտնական Նի
կոլայ Լոբաչևսկին (1792–1856) 
գրում էր այն մա սին, որ կա
րող են լի նել նաև այլ տի պի 
երկ րա չա փու թյուն ներ: Որ պես 
օրի նակ կա րող ենք դի տար կել 
գնդո լոր տի մա կե րև ույ թի երկ
րա չա փու թյու նը (նկ.4): Այդ երկ
րա չա փու թյու նում ու ղիղ գծեր 
գո յու թյուն չու նեն: Երբ մրջյու նը 
շարժ վում է գնդո լոր տի վրա
յով, նրա շարժ ման հե տա գի ծը 
կոր է, որով հե տև այդ տա րա
ծու թյան (տվյալ դեպ քում՝ մա
կե րև ույ թի) երկ րա չա փու թյունն 
է այդ պի սին: Դրա նում ավե լի 
ու ղիղ գծեր պար զա պես գո
յու թյուն չու նեն:Հարթ երկ րա
չա փու թյու նում ու ղիղ գծե րի 
նմա նա կը գնդո լոր տի մա կե րև
ույ թի վրա մեծ շրջա նագ ծերն 
են («ամե նա ու ղի ղ» գծեր ն այդ 
երկ րա չա փու թյու նում): Կոր 
երկ րա չա փու թյուն նե րում նման 
գծե րը կոչ վում են գե ո դե զի ա
կան ներ: Եթե մաս նի կի վրա ոչ 
մի այլ ուժ չի ազ դում, ապա 
այն շարժ վում է գե ո դե զի ա կա
նով: Հարթ երկ րա չա փու թյան 
նման, կոր երկ րա չա փու թյուն
նե րում կա րող ենք կա ռու ցել 

եռան կյուն ներ, որոնց կող մե
րը բաղ կա ցած են գե ո դե զիա 
կան գծե րի հատ ված նե րից: 
Գնդո լոր տի դեպ քում այդ պի
սի եռան կյան ներ քին ան կյուն
նե րի գու մա րը մեծ է 1800ից 
(նկ.4)։ Կան մակերևույթներ, 
որոնց համար այդ գումարը 
1800ից փոքր է: Այդ պի սի մա
կե րև ույթ նե րը նման են թամ բի 
և կոչ վում են հի պեր բո լա կան 
(նկ.4, Լո բա չևս կին դի տար կել 
է նման մա կե րև ույթ ներ): Այս
պի սով՝ չա փե լով եռան կյան 
ներ քին ան կյուն նե րի գու մա րը՝ 
կա րող ենք որո շել երկ րա չա
փու թյու նը: Մեր տա րա ծու թյան 
երկ րա չա փու թյու նը դի տում ե
րով որո շե լու նման եղա նակ է 
առա ջար կել գեր մա նա ցի մա
թե մա տի կոս Կառլ Գա ու սը 
(1777–1855)։

Նման իրա վի ճակ է ստեղծ
վում գրա վի տա ցի ոն դաշ տի 
դեպ քում: Արե գա կը կո րաց նում 
է շրջա պա տող տա րա ծու թյու
նը, և մո լո րակ նե րը շարժ վում 
են այդ կոր տա րա ծու թյու

Նկ. 4. Ոչ էվկլիդեսյան (կոր) 
երկրաչափությունների օրինակներ։ 

Համեմատության համար բերված է նաև 
հարթ երկրաչափության դեպքը։

Գնդոլորտի 
մակերևույթ

Հիպերբոլական 
մակերևույթ

Հարթ 
մակերևույթ

ՖԻԶԻԿԱ
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նում:  Կո րա ցում է թե լադ րում, 
թե դրանք ինչ հե տագ ծե րով 
կշարժ վեն: Սա վե րա բեր վում է 
ոչ մի այն մո լո րակ նե րին, երկ
նա քա րե րին, տի ե զե րա նա վին, 
այլ նաև լույ սին: Դի տում ե րով 
հաս տատ ված հայտ նի օրի նակ
նե րից է աստ ղից ար ձակ ված 
լույ սի ճա ռա գայ թի շե ղում 
Արե գա կի գրա վի տա ցի ոն դաշ
տում: Դի տում ե րից որոշ ված
շեղ ման չա փը հա մընկ նում է 
ՀԸՏ կան խա գու շակ ման հետ և 
դա հա մար վում է տե սու թյան 
կա րև որ փորձ նա կան հաս տա
տում ե րից մե կը: 

Այնշ տայ նի տե սու թյան հա
մար մեկ այլ փոր ձա քար էր 
Փայ լա ծո ւի ու ղեծ րի պե րի հե
լի ու մի (Արե գա կին ամե նա մոտ 
կե տի) շե ղու մը: Կեպ լե րի 1ին 
օրեն քի հա մա ձայն՝ Արե գա կի 
շուր ջը պտտվող մո լո րակ նե րի 
ու ղեծ րերն էլիպս ներ են, որոնց 
կի զա կե տե րից մե կում Արե
գակն է: Դի տում ե րը ցույց են 
տա լիս, որ ու ղեծ րե րը մո տա վո
րա պես են էլիպ սա ձև: Իրա կան 
հե տագ ծե րը նման են էլիպ
սի, որի պե րի հե լի ու մը դան
դաղ պտտվում է (այս երև ույթն 
ան վա նում են կո նապ տույտ 
(պրե ցե սիա), նկ.5): Պե րի հե
լի ու մի շե ղում ամե նա մեծն է 
Փայ լա ծո ւի հա մար, որով հե տև 
այն մո լո րակ նե րից ամե նա
մոտն է Արե գա կին, և հա վա
սար է շուրջ 574 աղեղ նա յին 
վայր կյա նի՝ հա րյուր տա րում: 
Այդ շե ղու մը պայ մա նա վոր ված 
է մի շարք հան գա մանք նե րով: 
Դրան ցից են՝ մյուս մո լո րակ նե
րի ազ դե ցու թյու նը և Արե գա կի 
ոչ իդե ա լա կան գնդա ձև լի նե լը: 
Գրա վի տա ցի ա յի նյու տո նյան 
տե սու թյան շրջա նակ նե րում 
կա տար ված հաշ վարկ նե րի հա
մա ձայն՝ դրանց հաշ վառ մամբ 
պե րի հե լի ու մի շե ղու մը հա
րյուր տա րում մո տա վո րա պես  
532 աղեղ նա յին վայր կյան է, 
ընդ որում այն հիմ ա կա նում 

պայ ման վոր ված է մյուս մո լո
րակ ների ազ դե ցու թյամբ: Նյու
տո նյան տե սու թյան շրջա նակ
նե րում ոչ մի կերպ չհա ջող վեց 
բա ցատ րել դի տո ղա կան տվյա
լից 42 աղեղ նա յին վայր կյա նի 
տար բե րու թյու նը: ՀԸՏ հի ման 
վրա կա տար ված հաշ վարկ նե
րը ցույց տվե ցին, որ տար բե
րու թյու նը ռե լյա տի վիս տա կան 
երև ույթ նե րի հե տև անք է, իսկ 
ստաց ված ար դյուն քը, չափ ման 
սխալ նե րի շրջա նակ նե րում, գե
րա զանց հա մա ձայ նու թյան մեջ 
է դի տո ղա կան տվյա լի հետ:

Այս պի սով, եթե ի մի բե րենք 
վերն աս վա ծը, ապա ՀԸՏում 
գրա վի տա ցի ոն դաշ տը հան
դես է գա լիս որ պես տա րա ծա
ժա մա նա կի երկ րա չա փու թյան 
փո փո խու թյուն՝ պայ մա նա վոր
ված զանգ վա ծեղ մար մին նե րի 
առ կա յու թյամբ: Իսկ թե ինչ պե՞ս 
և ի՞նչ չա փով կփոխ վի երկ րա
չա փու թյու նը, որոշ վում է գրա
վի տա ցի ոն դաշ տի հա մար Այն
շտայ նի հա վա սա րում ե րով: 
Դրանք էլեկտ րա մագ նի սա կան 
դաշ տը նկա րագ րող Մաքս վե լի 
հա վա սա րում ե րի նմա նակն են 
գրա վի տա ցի ոն դաշ տի հա մար: 

ՍԵՎ ԽՈՌՈՉՆԵՐ
Մա թե մա տի կա կան տե սա

կե տից Այնշ տայ նի հա վա սա
րում ե րը բարդ են, և դրանց 
ճշգրիտ լու ծում ե րը կա րե լի 
է գտնել մի այն այն փոք րա
թիվ դեպ քե րում, երբ նյու թի 
բաշ խում օժտ ված է բարձր 
հա մա չա փու թյամբ: Դրան ցից 
առա վել հայտ նի լու ծու մը նկա
րագ րում է գնդա ձև ստա տիկ 
աստ ղի  գրա վի տա ցի ոն դաշտն 
աստ ղից դուրս՝ վա կո ւու մում: 
Այն ար տա ծել է գեր մա նա ցի 
ֆի զի կոս և աստ ղա գետ Կառլ 
Շվարց շիլ դը (18731916) 1916թ.
(Այնշ տայ նը ՀԸՏ վե րա բե րյալ 
հոդ վա ծը հրա տար կել է հենց 
այդ տա րի), և լու ծու մը կոչ
վում է նրա անու նով՝ Շվարց
շիլ դի լու ծում: Այդ լու ծու մը 
պա րու նա կում է եր կա րու թյան 
չա փայ նու թյամբ մե ծու թյուն, 
որը կապ ված է աստ ղի M 
զանգվածի հետ 
առնչութ յամբ, որտեղ c ն լույսի 
արագությունն է վակուումում, 
իսկ Gն՝ գրավիտացիոն հաս
տատունը։ Այդ մե ծու թյունն ան
վա նում են տվյալ աստ ղի գրա
վի տա ցի ոն շա ռա վիղ: Իհար  կե, 
պար տա դիր չէ, որ մար մինն 
աստղ լի նի:

Շվարցշիլդի լուծումից հե
տևող կարևոր եզրահան գում
ներից մեկն այն է, որ եթե 
աստղի շառավիղն ավե լի փոքր 
է, քան դրա գրա վի տացիոն 
շառավիղը, ապա գրա վիտա
ցիոն դաշտն այնքան ուժեղ 
է, որ rg շառավղով և աստղին 
հա մակենտրոն գնդոլորտի 
ներ  սից ոչ մի ազդանշան, նե
րառյալ լույսը, չի կարող 
դուրս գալ։ Դա նշանակում 
է, որ գնդոլորտից դուրս դի
տո  ղի համար rg շա ռավղով 
գնդո լորտը կլինի ամբող ջո
վին սև։ Այդ պատճառով գրա
վիտացիոն շառավղից փոքր 
շառավղով նման օբյեկտներն 
անվանում են սև խոռոչներ, 
իսկ rg շառավղով գնդոլորտը՝ 

Նկ. 5.Մոլորակի ուղեծրի պերիհելիումի 
շեղումը Արեգակի գրավիտացիոն 

դաշտում
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սև խոռոչի հորիզոն։ Այն, ինչ 
կատարվում է հորիզոնի ներ
սում, դրանից դուրս դի տողի 
համար հասանելի չէ։ Օրի
նակ՝ Արեգակի համար գրա
վիտացիոն շառավիղը 3 կմ 
է։ Սա նշանակում է՝ որ պեսզի 
2·1030 կգ զանգ վա ծով Արե գա
կը վե րած վի սև խո ռո չի, այն 
անհ րա ժեշտ է սեղ մել այն
քան, որ շա ռա վի ղը դառ նա 3 
կմ: Հաս կա նա լի է, որ ստաց
վող օբյեկ տը կու նե նա ահ ռե
լի խտու թյուն:  Նման սեղ մում 
կա րող են ապա հո վել մի այն 
գրա  վի տա ցի ոն ու ժե րը, այն էլ 
մի այն այն դեպ քում, երբ աստ
ղի զանգ վա ծը բա վա կա նա չափ 
մեծ է: 

Այնշ տայ նի հա վա սա րում ե
րից հե տև ող մյուս կա րև որ եզ
րա կա ցու թյունն այն է, որ եթե 
աստ ղի շա ռա վիղն ավե լի փոքր 
է դար ձել, քան նրա գրա վի տա
ցի ոն շա ռա վի ղը, այ սինքն՝ այն 
վե րած վել է սև խո ռո չի, աստղն 
այ լևս ստա տիկ լի նել չի կա րող: 
Գրա վի տա ցի ոն ու ժե րի սեղմ
մանն այ լևս ոչինչ դի մադ րել չի 
կա րող, և ամ բողջ նյու թը շարժ
վում է դե պի աստ ղի կենտ րոն: 
Իսկ այն հար ցին, թե ին չով կա
վարտ վի այդ աղե տա լի սեղ
մու մը, Այնշ տայ նի տե սու թյու նը 
պա տաս խան չի տա լիս: Ինչ
պես և յու րա քան չյուր ֆի զի կա
կան տե սու թյուն, ՀԸՏն ու նի իր 
կի րա ռե լի ու թյան սահ ման նե րը: 
Սև խո ռո չի ներ սում սեղմ վող 
նյու թի վերջ նա կան ճա կա տագ
րի մա սին գու ցե պա տաս խան 
կտա գրա վի տա ցի ա յի քվան
տա յին տե սու թյու նը, որն այ սօր 
դե ռևս գո յու թյուն չու նի: Գրա
վի տա ցի ոն ձգո ղու թյան օրեն
քի Նյու տո նի ձև ա կեր պու մից 
հե տո ան ցել է մոտ 300 տա րի, 
բայց գրա վի տա ցի ան դեռ պա
րու նա կում է հա նե լուկ ներ: Սև 
խո ռոչ նե րի մա սին հա մե մա տա
բար եր կար խո սե ցինք, որով հե
տև, ինչ պես ստո րև կտես նենք, 

դրանք սերտ առն չու թյուն ու
նենգ րա վի տա ցի ոն ալիք նե րի 
դի տո ղա կան հայտ նա բեր ման 
հետ:

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԱԼԻՔՆԵՐ
Ինչ պես նշե ցինք, ՀԸՏում 

որ պես գրա վի տա ցի ոն դաշ
տի բնու թա գիր հան դես է 
գա լիս տա րա ծաժա մա նա
կի երկ րա չա փու թյու նը: Գրա
վի տա ցի ոն ալի քը երկ րա չա
փու թյան փո փո խու թյուն նե րի, 
խո տո րում ե րի տա րա ծում է 
տա րա ծու թյան մեջ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում: Իսկ ինչ պե՞ս կա
րե լի է մա թե մա տի կո րեն ներ
կա յաց նել երկ րա չա փու թյու նը: 
Երկ րա չա փա կան բո լոր հատ
կու թյուն նե րը որոշ վում են, եթե 
տրված է եր կու կա մա յա կան 
կե տե րի մի ջև հե ռա վո րու թյու նը: 
Այդ հե ռա վո րու թյու նը որո շող 
մա թե մա տի կա կան մե ծու թյունն 
ան վա նում են մետ րի կա: Կա
րող ենք ասել, որ հա րա բե րա
կա նու թյան ընդ հա նուր տե սու
թյու նում որ պես գրա վի տա ցի ոն 
դաշ տի բնու թա գիր հան դես է 
գա լիս մետ րի կան: Երբ գրա
վի տա ցի ոն դաշ տը փոխ վում է, 
փոխ վում է նաև տա րա ծու թյան 
մեջ տրված եր կու կե տե րի մի
ջև հե ռա վո րու թյու նը: Ակ նա ռու 
լի նե լու հա մար նո րից դի մենք 
գնդո լոր տի օրի նա կին: Դի ցուք՝ 
այդ գնդո լոր տը փչված փու չի
կի մա կե րև ույթն է: Երբ փու
չիկն ավե լի ենք փչում, դրա 
շա ռա վի ղը մե ծա նում է, որը 
հան գեց նում է այդ մա կե րև ույ
թի երկ րա չա փու թյան փո փո
խու թյան, և եր կու կե տե րի մի ջև 
հե ռա վո րու թյու նը մե ծա նում է: 
Նման բան կա տար վում է մեր 
տի ե զեր քում, պայ մա նա վոր ված 
ըն դար ձա կու մով:

Գրա վի տա ցի ոն ալի քը ժա
մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ
վող գրա վի տա ցի ոն դաշ տի 
օրի նակ է: Սա նշա նա կում է, որ 
ալի քի առ կա յու թյան պայ ման
նե րում ժա մա նա կի ըն թաց քում 

փո փոխ վում է եր կու կե տե րի 
մի ջև հե ռա վո րու թյու նը: Գրա
վի տա ցի ոն ալիք նե րի գրան ցիչ
նե րի աշ խա տան քը հիմ ված է 
հենց այդ փո փո խու թյու նը չա
փե լու վրա: Գրանց ման հետ 
կապ ված հիմ ա կան բար դու
թյունն այն է, որ մեր շրջա պա
տում գրա վի տա ցի ոն ալիք նե րը 
շատ թույլ են և հե ռա վո րու
թյուն նե րի՝ դրան ցով պայ մա
նա վոր ված փո փո խու թյուն նե րը 
շատ փոքր են: Մյուս բար դու
թյունն այդ փոքր փո փո խու
թյուն նե րի տա րան ջա տում է 
ֆո նա յին աղ մուկ նե րից, որոնք 
շատ ավե լի ու ժեղ են: Ան ցյալ 
դա րի վաթ սու նա կան թվա կան
նե րին, գրա վի տա ցի ոն ալիք
նե րի գրանց ման նպա տա կով 
կա տար ված փոր ձե րում ամե
րի կա ցի գիտ նա կան Ջո զեֆ Վե
բե րը (19192000) օգ տա գոր ծե լ 
է ալյու մի նե գլա նա ձև մար մին
ներ: Գրա վի տա ցի ոն ալիք նե րի 
ազ դե ցու թյու նը պետք է փո
խեր դրանց չա փե րը, ինչն էլ 
հենց ու զում էր չա փել Վե բե
րը: 1972 թ. նրա սար քա վո րու մը 
«Ապո լոն 17» տի ե զե րա նա վով 
ու ղարկ վել է Լու սին: Վե բե րը 
հրա տա րա կել է մի քա նի աշ
խա տանք, որոն ցում պնդում էր, 
որ գրան ցել է գրա վի տա ցի ոն 
ալիք ներ: Սա կայն յո թա նա սու
նա կան թվա կան նե րի առա ջին 
կե սի ն այլ գի տա կան խմբե րի՝ 
նման փոր ձե րի կրկնու թյուն
նե րը չհաս տա տե ցին Վե բե րի 
ար դյունք նե րը, և գրա վի տա ցի
ոն ալիք նե րի գո յու թյան հար ցը 
այն ժա մա նակ մաց բաց: 

Իսկ ինչ պի սի՞ շե ղում եր են 
առա ջաց նում գրա վի տա ցի ոն 
ալիք նե րը: Ինչ պես և էլեկտ
րա մագ նի սա կան ալիք նե րը, 
գրա վի տա ցի ոն ալիք նե րը լայ
նա կան են: Նշա նա կում է՝ եթե 
գրա վի տա ցի ոն ալի քի ճա նա
պար հին տե ղադ րենք որևէ 
առար կա, ապա դրա տե ղա
շարժն ուղ ղա հա յաց կլի նի ալի
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քի տա րած ման ուղ ղու թյա նը: 
Էլեկտ րա մագ նի սա կան ալիք
նե րի նման, գրա վի տա ցի ոն 
ալիք ներ ն ու նեն եր կու ան կախ 
բև ե ռա ցում եր, որոնք տա
րած վում են վա կո ւու մում լույ
սի արա գու թյամբ և նշա նակ
վում են «+» և «×» սիմվոլներով 
(նկ.6)։ Նկա րում պատ կեր ված 
է, թե ինչ պես կտե ղա շարժ վեն 
շրջա նագ ծի վրա տե ղադր ված 
մաս նիկ նե րը մեկ պար բե րու
թյան ըն թաց քում (Tն ալի քի 
պար բե րու թյունն է), երբ նկա
րի հար թու թյանն ուղ ղա հա
յաց ընկ նում է գրա վի տա ցի ոն 
ալիք: Մեկ պար բե րու թյու նից 
հե տո պատ կե րը կրկնվում է: 
Վե րին շար քը հա մա պա տաս
խա նում է «+», իսկ ստորինը՝ 
«×» բև ե ռաց մա նը: Թույլ գրա
վի տա ցի ոն ալիք նե րի հա մար 
շե ղում ե րը հա մե մա տա կան 
են շրջա նագ ծի շա ռավ ղին, 
որի վրա դա սա վոր ված են կե
տերն ալի քի ընկ նե լուց առաջ: 
Նկա րում պատ կեր ված կե տե րը 
կա րող են լի նել, օրի նակ, Վե
բե րի փոր ձե րում օգ տա գործ
վող գլա նի մա կե րև ույ թի կե տե
րը:  Եթե գրա վի տա ցի ոն ալիքն 
ընկ նի գլա նի առանց քի ուղ ղու
թյամբ, ապա նրա մա կե րև ույ թի 
հա տույթն առանց քին ուղ ղա
հա յաց հար թու թյամբ կկա տա
րի տա տա նում եր նկա րում 
պատ կեր ված ձև ով: Ինչ պես 

ար դեն նշվեց վե րև ում, գրա
վի տա ցի ոն ալիք նե րի գրանց
ման հիմ ա կան խնդի րն ա յն է, 
որ Երկ րի վրա ընկ նող գրա վի
տա ցի ոն ալիք նե րը շատ թույլ 
են և դրանց հա մար նկ.6ում 
պատ կեր ված տե ղա շար ժե րը 
շատ փոքր են: Դա հաս կա նա լու 
հա մար անդ րա դառ նանք գրա
վի տա ցի ոն ալիք նե րի աղ բյուր
նե րին:

ԿՐԿՆԱԿԻ ԱՍՏՂԵՐԸ 
ՈՐՊԵՍ ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ 

ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
Ինչ պես հայտ նի է էլեկտ րա

դի նա մի կա յից, էլեկտ րա  մագ
նի սա կան ալիք նե րի աղ բյուրն 
արա գա ցու մով շարժ վող լից
քերն են: Հան գու նո րեն, արա գա
ցու մով շարժ վող զանգ ված ներն 
առա քում են գրա վի տա ցի ոն 
ալիք ներ: Այդ պի սի  աղ բյու րի 
օրի նակ են կրկնա կի աստ ղե րը, 
որոնք եր կու աստ ղե րից բաղ
կա ցած հա մա կար գեր են, և 
որոն ցում աստ ղե րը պտտվում 
են է լիպս նե րով մեկ ընդ հա
նուր կենտ րո նի շուր ջը (նկ.7): 
Դի տար կենք պար զա գույն 
դեպ քը, երբ կրկնա կի աստ
ղում M1 և M2 զանգվածներով 
աստ ղերը պտտվում են a1 և 
a2 շառավիղներով շրջա նա
յին ուղեծրերով։ Կհամարենք, 
որ աստ ղե րի արա գութ յուն նե
րը շատ  փոքր են լույ սի արա
գու թյու նից, ուս տի շար ժու մը 
բա վա րար ճշտու թյամբ նկա
րագր վում է նյու տո նյան մե
խա նի կա յի օրենք նե րով: Այս 
պայ ման նե րում, ՀԸՏ շրջա նակ
նե րում կա տար ված հաշ վարկ
նե րի հա մա ձայն՝ մեկ վայր կյա
նում գրա վի տա ցի ոն ալիք նե րի 
տես քով առաք ված էներ գի ան՝

:   (2)

(2) ար տա հայ տու թյու նը ներ կա
յաց նում է գրա վի տա ցի ոն ճա

ռա  գայթ ման էներ գի ա յի` ըստ 
1/c մե ծու թյան աս տի ճան նե րի 
վեր լու ծու թյան գլխա վոր ան
դա մը: Այն  պայ ման վոր ված է 
հա մա կար գի այս պես կոչ ված 
քա ռա բև ե ռա յին (քվադ րու պո
լա յին) մո մեն տի ժա մա նա կից 
կախ ված փո փո խու թյամբ: Վեր
ջինս որոշ վում է հա մա կար
գում նյու թի բաշ խու մով: Այս 
իմաս տով ասում են, որ գրա
վի տա ցի ոն ճա ռա գայ թու մը 
քա ռա բև ե ռա յին բնույ թի ու նի: 
Դրա հե տև անքն է էներ գի ա յի 
ար տա հայ տու թյան հայ տա րա
րում լույ սի արա գու թյան հին
գեր որդ աս տի ճա նի ի հայտ 
գա լը: Նկա տենք, որ եր կու 
լից քե րի էլեկտ րա մագ նի սա
կան ճա ռա գայթ ման դեպ քում 
առաք ված էներ գի ա յի վեր
լու ծու թյան գլխա վոր ան դա
մը երկ բև ե ռա յին (դի պո լա յին) 
բնույ թի ու նի (ճա ռա գայթ ման 
էներ գի ան որոշ վում է երկ բև ե
ռա յին մո մեն տի ժա մա նա կա յին 
փո փո խու թյամբ) և հա մա պա
տաս խան ար տա հայ տու թյան 
հայ տա րա րում առ կա է լույ սի 
արա գու թյան եր րորդ աս տի
ճա նը: Գրա վի տա ցի ոն ալիք նե
րի թույլ լի նե լու պատ ճառ նե րից 
մեկն էլ հենց սա է: ՀԸՏում 
երկ բև ե ռա յին ճա ռա գայ թու մը 
բա ցա կա յում է, որն իմ պուլ
սի պահ պան ման օրեն քի հե
տևանք է:

Օգտ վե լով նյու տո նյան մե
խա նի կա յի շարժ ման օրենք նե
րից՝ կա րե լի է (2) ար տա հայ
տու թյու նում a1 + a2 գումարն 
արտահայտել զանգվածների 
արա գու թյուն նե րով: Հա մա րե
լով, որ կրկնա կի հա մա կար
գում աստ ղե րի զանգ ված նե րը 
նույն կար գի են և բաց թող
նե լով թվա յին գոր ծա կից նե րը, 
մի ա վոր ժա մա նա կում  գրա
վի տա ցի ոն ալիք նե րի տես քով 
առաք ված էներ գի ա յի հա մար 
ստա նում ենք հե տև յալ գնա հա
տա կա նը.

Նկ. 6. Շրջանագծի վրա տեղադրված 
մասնիկների տեղաշարժը մեկ 

պարբերության ընթացքում, երբ նկարի 
հարթությանն ուղղահայաց ընկնում է 

գրավիտացիոն ալիք։ Վերին և ստորին 
շարքերը համապատասխանում են §+¦ 

և § ¦ բևեռացումներին։

ՖԻԶԻԿԱ
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,         (3)

որտեղ vն աստղերից 
մեկի արագությունն է, rgն՝ 
գրավիտացիոն շառավիղը, 
իսկ Rն աստ ղե րի կենտ րոն
նե րի մի ջև հե ռա վո րու թյան 
կար գի մե ծու թյուն է: (3) բա
նա ձև ից հե տև ում է, որ ճա
ռա գայթ ման մեծ էներ գի ա ներ 
կա րող են առա քել փոքր չա
փե րով կրկնա կի հա մա կար
գե րը, որոն ցում առան ձին բա
ղադ րիչ նե րը պտտվում են մեծ 
արա գու թյուն նե րով: Քա նի որ 
աստ ղե րի կենտ րոն նե րի մի
ջև հե ռա վո րու թյու նը մեծ է 
դրանց շա ռա վիղ նե րից, ապա 
ու ժեղ ճա ռա գայ թում կա րե
լի է ակն կա լել այն պի սի աստ
ղե րից բաղ կա ցած հա մա կար
գե րից, որոնց շա ռա վիղ նե րը, 
տրված զանգ վա ծի դեպ քում, 
հնա րա վո րինս փոքր են: Նման 
օբյեկտ ներ են սև խո ռոչ նե րը և 
նեյտ րո նա յին աստ ղե րը: Վեր
ջին նե րը հիմ նա կա նում նեյտ
րոն նե րից բաղ կա ցած գեր խիտ 
երկ նա յին կազ մա վո րում ներ են, 
որոնց զանգ ված ներն Արե գա կի 
զանգ վա ծի կար գի են, իսկ շա
ռա վիղ նե րը՝ շուրջ 15 կմ։ 

Գրա վի տա ցի ոն ալիք նե րի 
գրանց ման հնա րա վո րու թյան 
տե սա կե տից կա րև որ ֆի զի կա
կան բնու թա գիրն ալի քի լայ
նույթն է: Այն որո շում է հա

վա սարկշ ռու թյան դիր քե րից 
մաս նի կի առա վե լա գույն շեղ
ման մե ծու թյու նը՝ պայ մա նա
վոր ված գրա վի տա ցի ոն ալի
քի ազ դե ցու թյամբ: Աղ բյու րից 
մեծ հե ռա վո րու թյուն նե րում  
գրա վի տա ցի ոն ալի քի ճա կա
տը գնդո լորտ է, որի կենտ րո
նը աղ բյու րի ներ սում է: Ալի քի 
տա րած ման ըն թաց քում գնդո
լոր տի մա կե րե սը մե ծա նում է 
գնդի շա ռավ ղի քա ռա կու սուն 
ու ղիղ հա մե մա տա կան: Քա
նի որ լրիվ էներ գի ան մում է 
հաս տա տուն, ապա գնդո լոր
տի մի ա վոր մա կե րե սին ընկ
նող էներ գի ան (էներ գի ա յի 
խտու թյու նը) նվա զում է դիտ
ման կե տի՝ աղ բյու րից ու նե ցած 
հե ռա վո րու թյան քա ռա կու սուն 
հա կա դարձ հա մե մա տա կան: 
Մյուս կող մից, էներ գի ա յի 
խտու թյու նը հա մե մա տա կան է 
ալի քի լայ նույ թի քա ռա կու սուն: 
Այս տե ղից եզ րա կաց նում ենք, 
որ գրա վի տա ցի ոն ալի քի լայ
նույ թը նվա զում է աղ բյու րից 
ու նե ցած հե ռա վո րու թյա նը հա
կա դարձ հա մե մա տա կան օրեն
քով: Սա նշա նա կում է, որ եթե 
ու նենք եր կու աղ բյուր, որոնք 
մի ա վոր ժա մա նա կում գրա
վի տա ցի ոն ալիք նե րի տես քով 
առա քում են մի և նույն էներ
գիան, ապա գրան ցի չում ավե լի 
մեծ շե ղում ե րի կբե րի այն աղ
բյու րից առաք ված ալի քը, որն 
ավե լի մոտ է գրան ցի չին:

Որ պես գրա վի տա ցի ոն 
ալիք  նե րի աղ բյուր, քննար կե
ցինք կրկնա կի աստ ղե րը, քա
նի որ ըստ հաշ վարկ նե րի, LIGO 
դի տա կի գրան ցած ալիք նե րի 
աղ բյու րը հենց այդ պի սի հա
մա կարգ է: Իհար կե, կան նաև 
գրա վի տա ցի ոն ճա ռա գայթ ման 
այլ հզոր աղ բյուր ներ: Դրան ցից 
նշենք գեր նոր աստ ղե րի պայ
թյուն նե րը և արագ պտտվող 
աստ ղե րը: Նկա տենք, որ վեր
ջին դեպ քում պտույ տը պետք 
է լի նի ոչ առանց քա հա մա չափ, 
այ լա պես գրա վի տա ցի ոն ճա
ռա գայ թու մը կբա ցա կա յի:

Գրա վի տա ցի ոն ալիք ներն 
իրենց հետ էներ գիա են տա
նում, ուս տի կրկնա կի հա մա
կար գի էներ գի ան ժա մա նա կի 
ըն թաց քում նվա զում է: Դրա 
հե տև ան քով հա մա կար գը կազ
մող աստ ղե րը մո տե նում են 
իրար, և ու ղեծ րա յին պտույ տի 
պար բե րու թյու նը նվա զում է: 
Պար բե րու թյան նվազ ման դի
տո ղա կան գրան ցու մը և դրա 
հա մե մա տու մը տե սա կան գնա
հա տա կան նե րի հետ կա րող է 
լի նել գրա վի տա ցի ոն ալիք նե րի 
գո յու թյան ոչ ուղ ղա կի ապա
ցույց նե րից մե կը:  Նման հե տա
զո տու թյուն ներ կա տար վել են 
PSR 1913+16 ան վա նու մը կրող 
կրկնա կի հա մա կար գի հա մար:

PSR 1913+16 ԿՐԿՆԱԿԻ 
ԲԱԲԱԽԻՉԸ ՈՐՊԵՍ 

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ 
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

PSR 1913+16 կրկնակի համա
կարգը հայտնաբերել են 1974թ.
ամերիկացի գիտնականներ 
Ռա սել Հալսը և Ջոզեֆ Թեյ
լորը։ Այն կարևոր դեր է խա
ղա ցել ռելատիվիստական 
գրա վիտացիոն երև ույթ նե րի 
դի տո ղա կան ու սում ա սիր ման 
տե սա կե տից: Այդ հե տա զո
տու թյուն նե րի հա մար Հալ սը և 
Թեյ լո րը 1993թ. ար ժա նա ցել են 
ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում Նո

Նկ. 7.  Երկու աստղերից բաղկացած համակարգը 
գրավիտացիոն ալիքների աղբյուր է:

ՖԻԶԻԿԱ
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բե լյան մրցա նա կի: 
PSR 1913+16 կրկնա կի հա

մա կար գը բաղ կա ցած է եր կու 
նեյտ րո նա յին աստ ղե րից, որոնց 
զանգ ված ներն են M1=1,44M


 

և M2=1,39M

 որտեղ 

M

=2•1030 կգ Արեգակի 

զանգվածն է։ Նեյտրոնային 
աստ  ղերը պտտվում են ընդ
հանուր (իներցիայի) կենտրոնի 
շուրջը 7,75 ժամ ուղեծրային 
պարբերությամբ։ Կրկնակի հա
մակարգի չափերը մոտ երկու 
միլիոն կիլոմետրի կարգի 
են։ Դա շատ ավելի փոքր է 
քան Երկրի հեռավորությունն 
Արե գակից (150 միլիոն կի լո
մետր)։ PSR 1913+16 կրկնակի 
համակարգի հեռավորությունը 
մեզնից մոտ 21 հազար լուսա
տարի է (լուսատարին այն հե ռա
վորությունն է, որը լույսն անց
նում է մեկ տարում. 1 լու սա տարի 
= 9,46·1012 կմ)։ Կախ ված ուղեծրի 
կետից, աստղերի ուղեծրային 
արա գութ յունները (իներցիայի) 
կենտ րոնի նկատ մամբ փոխ վում 
են մոտ 100 կմ/վ–ից մինչև 400 
կմ/վ։ 

Բա ցի ու ղեծ րա յին պտույ
տից, նեյտ րո նա յին աստ ղե
րը պտտվում են նաև իրենց 
առանց քի շուր ջը։ PSR 1913+16 
համա կարգի M1=1,44M


  

զանգ վա ծով աստ ղի հա մար 
այդ պտույ տի պար բե րու թյու
նը մոտ 59 մի լի վայր կյան է: 
Սա նշա նա կում է, որ աստ ղը 
մեկ վայր կյա նում իր առանց քի 
շուր ջը կա տա րում է 17 պտույտ: 
Երկ նա յին մար մին նե րի հա մար 
դա չա փա զանց արագ պտույտ 
է: Այդ աստ ղից Երկ րի վրա 
գրանց վում են էլեկտ րա մագ
նի սա կան ալիք ներ հա ճա խու
թյուն նե րի ռա դի ո տի րույ թում 
(նկ. 7ում այդ ճա ռա գայ թումը 
նշված է ալի քա ձև գծե րով): 
Դրանք Եր կիր են հաս նում 
առան ձին զար կե րի (պուլ սերի) 
տես քով, որոնց մի ջև ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծը հա վա

սար է սե փա կան առանց քի 
շուր ջը պտույ տի պար բե րու
թյա նը: Սա վկա յում է ճա ռա
գայթ ման և աստ ղի պտույ տի 
մի ջև սերտ կա պը: Նման նեյտ
րո նա յին աստ ղերն ան վա նում 
են բա բա խիչ ներ. PSR 1913+16 
հա մա կար գը կրկնա կի բա բա
խիչ է: Բա բա խիչ նե րի էլեկտ
րա մագ նի սա կան ճա ռա գայ
թու մը պայ մա նա վոր ված է 
դրան ցում ու ժեղ մագ նի սա
կան դաշ տե րի առ կա յու թյամբ, 
որոն ցում շարժ վող լից քա վոր
ված մաս նիկ ներն ուղ ղորդ ված 
էլեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա
գայթ ման աղ բյուր են: Ճա ռա
գայ թու մը հիմ ա կա նում ձևա
վոր վում է, այս պես կոչ ված, 
մագ նի սա կան գլխարկ նե րին 
մոտ, որ տեղ մագ նի սա կան 
դաշ տի ու ժագ ծե րը հա տում 
են աստ ղի մա կե րև ույ թը (նկ. 
8): Գլխարկ նե րը տե ղայ նաց
ված են մագ նի սա կան առանց
քի՝ աստ ղի մա կե րև ույ թի հետ 
հատ ման կե տե րի շրջա կայ քում: 
Ընդ հա նուր դեպ քում, մագ նի
սա կան առանց քը չի հա մընկ
նում պտտման առանց քի հետ 
և կա տա րում է կո նապ տույտ: 

Նույն պտույտն է կա տա րում 
նաև ուղ ղորդ ված էլեկտ րա
մագ նի սա կան ճա ռա գայ թու մը: 
Մենք գրան ցում ենք ազ դան
շան ամեն ան գամ, երբ այդ ճա
ռա գայ թու մը հա տում է Երկ րի 
մա կե րև ույ թը: Աստղն իր ու ղեծ
րա յին պտույ տի հե տև ան քով 
մեկ մո տե նում, մեկ հե ռա նում է 
մեզ նից: Ար դյուն քում փոխ վում 
է նրա առա քած ճա ռա գայթ
ման հա ճա խու թյու նը: Աղ բյու րի 
շարժ ման հե տև ան քով ճա ռա
գայթ ման հա ճա խու թյան նման 
փո փո խու թյունն ան վա նում են 
Դոպ լե րի երև ույթ:PSR 1913+16 
կրկնա կի բա բա խի չի ճա ռա
գայթ ման հա ճա խու թյան դոպ
լե րյան շե ղում ե րը գրանց վում 
են Երկ րի վրա: Դա հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս մեծ ճշտու
թյամբ որո շե լու նեյտ րո նա յին 
աստ ղե րի արա գու թյուն նե րը և 
ու ղեծ րի պա րա մետ րե րը: 

Իմա նա լով կրկնա կի բա
բա խի չի բնու թագ րե րը և օգտ
վե լով ՀԸՏից՝ կա րող ենք 
գնա հա տել առաք ված գրա վի
տա ցի ոն ճա ռա գայթ ման ուժգ
նու թյու նը: Նման հաշ վարկ
նե րը ցույց են տա լիս, որ PSR 

Նկ. 8.Բաբախիչն իր առանցքի շուրջը պտտվող նեյտրոնային 
աստղ է։ Ընդհանուր դեպքում, մագնիսական առանցքը 
չի համընկնում պտտման առանցքի հետ և կատարում է 

կոնապտույտ վերջինիս շուրջը։ Ամեն անգամ, երբ ճառագայթման 
փունջը հատում է Երկրի մակերևույթը, գրանցում ենք 

ճառագայթման զարկ։

ՖԻԶԻԿԱ
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1913+16 կրկնա կի հա մա կար գը 
1 վայ րկյա նում գրա վի տա ցիոն 
ալիք նե րի տես քով առա քում 
է 7,4·1024 ջոուլ էներգիա։ Հա
մե մա տու թյան հա մար նշենք, 
որ Արե գակ նա յին հա մա կար գի 
հա մար հա մա պա տաս խան մե
ծու թյու նը կազ մում է ըն դա մե նը 
5000 ջո ուլ: Իմա նա լով գրա վի
տա ցի ոն ճա ռա գայթ ման տես
քով էներ գի ա յի կո րուստ նե րը 
կրկնա կի բա բա խի չի հա մար, 
կա րե լի է տե սա կա նո րեն գնա
հա տել աստ ղե րի՝ ժա մա նա կից 
կախ ված ու ղեծ րա յին պտույ
տի պար բե րու թյան նվա զու մը և 
հա մե մա տել այն դի տո ղա կան 
տվյալ նե րի հետ: PSR 1913+16 
կրկնա կի բա բա խի չի հա մար 
պար բե րու թյան փո փո խու
թյան վե րա բե րյալ հա վա քագր
ված տվյալ նե րը բեր ված են նկ. 
9ում. հո րի զո նա կան առանց
քի վրա նշված են դիտ ման 
տա րի նե րը, իսկ ուղ ղա հա յաց 
առանց քի վրա՝ պար բե րու թյան 
շե ղու մը սկզբնա կան ար ժե քից՝ 
վայր կյան նե րով (ար դյունք նե
րը վերց ված են J.M. Weisberg, Y. 
Huang, arXiv:1606.02744 հոդ վա
ծից): Դի տում ե րի ար դյունք
նե րը նշված են կե տե րով, իսկ 
հոծ գի ծը գծված է ՀԸՏ շրջա
նակ նե րում կա տար ված հաշ
վարկ նե րի հի ման վրա, այն 
են թադ րու թյամբ, որ պար բե
րու թյան նվա զու մը գրա վի տա
ցի ոն ճա ռա գայթ ման հե տև անք 
է: Ակն հայտ է, որ հաշ վարկ
նե րի ար դյունք նե րը շատ լավ 
հա մընկ նում են դի տո ղա կան 
տվյալ նե րի հետ: Սա գրա վի
տա ցի ոն ալիք նե րի գո յու թյան 
առա վել հա մո զիչ, չնա յած 
անուղ ղա կի, վկա յու թյուն նե րից 
մեկն է: Գրա վի տա ցի ոն ճա ռա
գայթ ման հե տև ան քով կրկնա
կի բա բա խի չում ներտ րո նա յին 
աստ ղի ու ղեծ րի կի սառանց քը 
մեկ տար վա ըն թաց քում մի ջին 
հաշ վով նվա զում է 3,5 մով :

Կրկնա կի բա բա խի չում գրա
վի տա ցի ոն դաշ տը շատ ավե
լի ու ժեղ է, քան արե գակ նա յին 
հա մա կար գում: Այդ պատ ճա
ռով ռե լա տի վիս տա կան գրա
վի տա ցիոն երև ույթներն ավե լի 
ցայ տուն են ար տա հայտ ված: 
Խիստ պար բե րա կան զար կե
րով մեզ հաս նող էլեկտ րա
մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ման 
առ կա յու թյու նը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս մեծ ճշտու թյամբ 
որո շե լու հա մա պա տաս խան 
բնու թագ րե րը և հա մե մա տե լու 
դրանք տե սա կան կան խա գու
շա կում ե րի հետ: PSR 1913+16 
կրկնա կի բա բա խի չում, օրի
նակ, պե րի հե լի ու մի շե ղու մը 
կազ մում է 4,2 աղեղ նա յին աս
տի ճան մեկ տա րում: Դա ավե
լի մեծ է, քան Փայ լա ծո ւի  պե
րի հե լի ու մի՝ ռե լա տի վիս տա կան 
երև ույթ նե րով պայ մա նա վոր
ված շե ղու մը հա րյուր տա րում:

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ 
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ 

ԻՆՏԵՐՖԵՐԱՉԱՓՆԵՐ
Թեև կրկնա կի բա բա խի

չի ու ղեծ րա յին պար բե րու թյան 
նվազ ման վե րա բե րյալ դի տո
ղա կան տվյալ նե րի հա մե մա
տու մը տե սա կան հաշ վարկ նե րի 
ար դյունք նե րի հետ բա վա կան 
հա մո զիչ կեր պով վկա յում է 
գրա վի տա ցի ոն ալիք նե րի գո
յու թյան մա սին, այ նո ւա մե նայ
նիվ, չեն դա դա րել դրանց ան
մի ջա կան գրանց ման փոր ձե րը, 
որոնք սկսվել են դե ռևս ան ցյալ 
դա րի վաթ սու նա կան թվա կան
նե րից:Վե րը նշե ցինք Վե բե րի 
փոր ձե րի մա սին, որոն ցում որ
պես գրա վի տա ցի ոն ալիք նե
րի գրան ցիչ ներ  օգ տա գործ
վել են գլա նա ձև մար մին ներ: 
Նման գրան ցիչ ներն ան վա նում 
են մե խա նի կա կան: Դեռ 1962թ, 
գրանց ման Վե բե րի սխե մա յի 
վեր լու ծու թյա նը նվիր ված հոդ

Նկ.9. PSR 1913+16 կրկնակի բաբախիչի ուղեծրային 
պարբերության փոփոխությունը տարիների ընթացքում

Պ
ա

ր
բե

ր
ո

ւթ
յա

ն 
շե

ղ
ո

ւմ
ը

ՖԻԶԻԿԱ



¶ÆîàôÂÚ²Ü  ²ÞÊ²ðÐàôØ   ¹3. 2016 39

վա ծում խորհր դա յին գիտ նա
կան ներ Մ.Ե. Գեր ցենշ տեյ նը և 
Վ.Ի. Պուս տո վոյ տը նշում են, որ 
էլեկտ րա մագ նի սա կան ալիք
նե րի ին տեր ֆե րեն ցի երև ույ թի 
հի ման վրա գոր ծող գրան ցիչ
նե րը (այդ պի սի սարքն ան վա
նում են ին տեր ֆե րա չափ) կա
րող են ավե լի զգա յուն լի նել: 
Իրենց աշ խա տան քում նրանք 
նաև առա ջար կել են որ պես 
էլեկտ րա մագ նի սա կան ճա
ռա գայթ ման աղ բյուր օգ տա
գոր ծել լա զեր նե րը, որոնք այդ 
ժա մա նակ դեռ նոր էին հայտ
նա գործ վել:

Նե կա յում գոր ծող գրան
ցիչ նե րի աշ խա տան քի հիմ
քում ըն կած են հենց լա զե
րա յին ին տեր ֆե րա չափ նե րը: 
Այդ պի սի գրան ցիչ նե րից են 
GEO600 (Սարս տեդտ, Գեր մա
նիա), LIGO (Հան ֆորդ և Լի
վինգս տոն, ԱՄՆ), Virgo (Պի զա, 
Իտա լիա), TAMA 300 (Մի տա կա, 
Ճա պո նիա) նա խագ ծե րում օգ
տա գործ վող ին տեր ֆե րա չափ
նե րը:

Քննար կենք գրա վի տա ցի ոն 
ալիք նե րի գրան ցիչ նե րի աշ
խա տան քը LIGO նա խագ ծում, 
որ տեղ ընդգրկ ված են եր կու 
մի ան ման ին տեր ֆե րա չափ ներ: 
Դրան ցից մե կը Լի վինգս տո նի 
մոտ է (Լո ւի զի ա նա յի նա հանգ), 

իսկ մյու սը Հան ֆոր դում է (Վա
շինգ տո նի նա հանգ, նկ.10,11): 
Գրան ցիչ նե րի տե ղա կայ ման 
վայ րե րը պետք է ընտ րել այն
պես, որ դրանք հնա րա վո
րինս զերծ լի նեն աղ մուկ նե րից: 
LIGOի գրան ցիչ նե րից մե կը տե
ղա կայ ված է լքված մի ջու կա յին 
պո լի գո նում, իսկ մյու սը՝ Լո ւի
զի ա նա յում, արև ա դար ձա յին 
ան տա ռի եզ րին: Այ նու հե տև, 
պետք էր ընտ րել այն պի սի հա
ճա խա յին տի րույթ, որում աղ
մուկ նե րն առա վել քիչ են: Նման 
տի րույթ է հա ճա խու թյուն նե րի 
101000 Հց մի ջա կայ քը: Գրան
ցիչ նե րում օգ տա գործ վող լա
զե րա յին ին տեր ֆե րա չա փի 
սխե ման բեր ված է նկ.12ում 
(մասշ տաբ նե րը խախտ ված են): 
Գրան ցի չը բաղ կա ցած է Lաձև 
դա սա վոր ված եր կու ուղ ղա հա
յաց բա զուկ նե րից, որոնք 4 կմ 
եր կա րու թյամբ և 1,2 մ տրա
մագ ծով ռե զո նան սա յին օպ տի
կա կան խո ղո վակ ներ են: Լա
զե րի առա քած ճա ռա գայ թում 
ընկ նում է փնջի բա ժա նի չի 
վրա (կի սա թա փան ցիկ հա յե լի) 
և, բա ժան վե լով եր կու մա սե րի, 
տա րած վում է բա զուկ նե րում: 
LIGO դի տա կում օգ տա գործ վում 
է պինդ մարմ ա յին Nd:YAG լա
զե րը, որի ճա ռա գայթ ման ալի
քի եր կա րու թյու նը՝ 1,064·106 

մ, հա ճա խու թյուն նե րի են թա
կար միր տի րույ թում է: Լա զե րի 
ճա ռա գայթ ման հզո րու թյու նը 
20 Վտ է: Բա զուկ նե րի եզ րե րի 
հա յե լի նե րից բազ մա կի անդ
րա դար ձում ե րի շնոր հիվ այն 
հասց վում է մին չև 100 կՎտի: 
Բազ մա կի անդ րա դար ձում ե
րը շուրջ 300 ան գամ մե ծաց
նում են գրա վի տա ցի ոն ալի քի 
ազ դե ցու թյու նը բա զուկ նե րում 
տա րած վող ալիք նե րի փու լե
րի տար բե րու թյան վրա: Առան
ձին բա զուկ նե րում տա րած վող 
փնջեր ն այ նու հե տև վե րադր
վում են՝ տա լով ին տեր ֆե րեն
ցա յին պատ կեր: Վե րը նշված 
զանգ ված նե րի դե րում, որոնց 
մի ջև հե ռա վո րու թյու նը փոխ
վում է գրա վի տա ցի ոն ալի քի 
ազ դե ցու թյամբ, հան դես են գա
լիս հա յե լի նե րը: Դրանք պատ
րաստ ված են հա լած քվար ցից, 
կշռում են 40 կգ և հա յե լա
պատ ված են ցածր կո րուստ ներ 
ապա հո վող նյու թով: Ին տեր ֆե
րեն ցա յին պատ կե րը կախ ված է 
եր կու բա զուկ նե րում տա րած
վող ալիք նե րի փու լե րի տար
բե րու թյու նից, որն էլ իր հեր թին 
որոշ վում է փնջե րի ան ցած ճա
նա պարհ նե րի տա բե րու թյամբ, 
այ սինքն՝ բա զուկ նե րի եր կա
րու թյուն նե րի տա բե րու թյամբ և 
անդ րա դար ձում ե րի թվով: 

Նկ. 10. LIGO նախագծի երկու դիտակների տեղակայումը 
Միացյալ Նահանգներում

Նկ. 11. LIGO նախագծի դիտակներից մեկը Հանֆորդում
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Ին տեր ֆե րա չա փի վրա 
ընկ նող գրա վի տա ցի ոն ալի
քը փո խում է բա զուկ նե րի եր
կա րու թյուննե րը, ընդ որում 
այդ փո փո խու թյու նը, ընդ
հան րապես ասած, տար բեր 
է եր կու բա զուկ նե րի հա մար: 
Դա նշա նա կում է, որ գրա
վի տացի ոն ալի քի ազ դե ցու
թյամբ փոխ վում է բա զուկ նե
րում տա րած վող ալիք նե րի 
փու լե րի տար բե րու թյու նը և, 
հե տևաբար, նաև ին տեր ֆե
րեն ցա յին պատ կե րը, որի մի
ջո ցով կա րե լի է վե րա կանգ նել 
բա զուկ նե րի եր կա րու թյուն նե
րի փո փո խու թյուն նե րը: Մյուս 
կող մից, այդ փո փո խու թյուն
նե րը կապ ված են գրա վի տա
ցի ոն ճա ռա գայթ ման աղ բյու րի 
բնու թագ րե րի հետ (զանգ ված
ներ, ու ղեծ րի պա րա մետ րեր և 
այլն) և հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս եզ րա կա ցու թյուն ներ 
անե լու աղ բյու րի վե րա բե րյալ: 
Բան ն այն է, որ աղ բյուր նե րի 
հիմ ա կան մա սի հա մար գրա
վի տա ցի ոն ճա ռա գայթ մամբ 
մա կած ված եր կա րու թյուն նե
րի փո փո խու թյուն նե րը շատ 
փոքր են, ուս տի անհ րա ժեշտ 
է ու նե նալ շատ մեծ զգայ նու
թյամբ գրան ցիչ ներ: Զգայ նու

թյու նը մե ծա նում է բա զուկ նե րի 
եր կա րու թյուն նե րի մե ծաց մա նը 
զու գըն թաց։ Նշանակենք L1ով 
և L2ով ինտերֆերաչափի 
բազուկների երկարությունները 
գրավիտացիոն ալիքի ընկնե
լուց առաջ։ Ինչպես արդեն 
ասվեց, LIGOի դիտակների հա
մար L1=L2=L= 4 կմ։ Այդ եր կա
րու թյուն նե րի՝ գրա վի տա ցի ոն 
ալի քի ազ դե ցու թյամբ պայ մա
նա վոր ված փո փո խու թյուն նե րը 
նշա նա կենք dL1ովև dL2ով։ 
Ինտերեֆերենցային պատ
կերի տեսքը որոշող կարևոր 
մե ծութ յուն է DL=  dL1-dL2 
տարբերությունը։ Ինչպես ար
դեն նշե ցինք, գրա վի տա ցիոն 
ալի քի ազ դե ցու թյամբ եր կու 
կե տե րի մի ջև հե ռա վո րու թյան 
փո փո խու թյու նը հա մե մա տա
կան է դրանց սկզբնա կան 
հե ռա վո րու թյա նը: Այդ պատ
ճա ռով նպա տա կա հար մար է 
ներ մու ծել h=DL/L մե ծու թյու
նը, որն ար դեն կախ ված չէ 
բա զուկ նե րի եր կա րու թյուն
նե րից և զուտ գրա վի տա ցի ոն 
ալի քի բնու թա գիր  է:Այդ մե
ծու թյու նն ան վա նում են լար
վա ծու թյան (հա րա բե րա կան) 
լայ նույթ։

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ 

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ ԵՎ 
ԴՐԱՆՑ ԱՂԲՅՈՒՐԸ

2015թ. սեպ տեմ բե րի 14ին 
LIGO նա խագ ծի եր կու դի տակ
նե րը գրան ցե ցին հա մընկ նող 
ազ դան շան, որը գրանց ման օր
վա հետ կապ ված ան վա նե ցին 
GW150914: Այդ ազ դան շա նին 
հա մա պա տաս խա նող հա րա բե
րա կան լայ նույթ նե րը (բազ մա
պատ կած 1021ով) Հան ֆոր դի 
և Լի վինգս տո նի դի տակ նե րի 
հա մար ներ կա յաց ված են նկ.13
ում (ստո րև բեր ված թվա յին 
տվյալ նե րը և նկ.13 և նկ.14ի 
գրա ֆիկ նե րը վերց ված են [P. 
B Abbot et al., Phys. Rev. Lett., 
vol. 116, 061102 (2016)] աշ խա
տան քից): Ստո րին նկա րում 
հա մադր ված է նա և  Հան ֆոր դի 
դի տա կի ազ դան շա նը՝ հաշ վի 
առ նե լով ժա մա նա կա յին շե ղու
մը՝ պայ մա նա վոր ված գրան
ցիչ նե րի տար բեր տե ղե րում 
տե ղա կայ մամբ: Այդ ժա մա նակ 
Virgo գրան ցի չն ար դի ա կա նաց
ման փու լու մ էր և գրան ցում եր 
կա տա րել չէր կա րող: Ինչ վե
րա բեր վում է GEO 600 գրան ցի
չին, ապա դրա զգայ նու թյու նը 
բա վա րար չէր GW150914 ազ
դան շա նը գրան ցե լու հա մար: 
LIGO գրան ցի չի դեպ քում նման 
զգայ նու թյան հա ջող վեց հաս
նել մի այն 2013թ.ից սկսած 
ար դի ա կա նաց մա ն ար դյուն
քում: Գրան ցի չի առա վել զգա
յուն հա ճա խա յին տի րույ թում, 
որը հա մա պա տաս խա նում է 
100300 Հց մի ջա կայ քին, ար դի
ա կան ցու մը հան գեց րեց զգայ
նու թյան երե քից հինգ ան գամ 
մե ծաց ման: GW150914 ազ դան
շա նի գրանց ման սկզբնա կան 
փու լում մե ծա նում են ազ դան
շա նի ինչ պես լայ նույ թը, այն
պես էլ հա ճա խու թյու նը: Վեր
ջինս աճում է 35 Հցից մին չև 
150 Հց: Եզ րա փա կիչ փու լում 
լայ նույ թը նվա զում է:

Ճշգրիտ հաշ վարկ նե րը ցույց 
են տա լիս, որ կրկնա կի հա մա

Նկ. 12.Գրավիտացիոն ալիքների գրանցիչներում օգտագործվող լազերային 
ինտերֆերաչափի սխեման

ՖԻԶԻԿԱ
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կար գի առա քած գրա վի տա ցի
ոն ալիք նե րի հա ճա խու թյու նը 
հա վա սար է աստ ղե րի պտույ
տի հա ճա խու թյան կրկնա
պատ կին: GW150914 ազ դան շա
նի աղ բյու րի հա մար պտույ տի 
հա ճա խու թյուն նե րը տաս նյակ 
հեր ցեր են: Նման մեծ հա ճա
խու թյուն նե րով պտտվող երկ
նա յին մար մին նե րը պետք է 
ու նե նան փոքր չա փեր և փոքր 
շա ռավ ղով ու ղեծ րեր (նյու տո
նյան տե սու թյու նում ու ղեծ
րա յին նման հա ճա խու թյամբ 
կրկնա կի հա մա կար գի չա փե
րը կկազ մե ին մի քա նի հա րյուր 
կմ), այ լա պես դրանց գծա յին 
արա գու թյուն նե րը կգե րա զան
ցե ին լույ սի արա գու թյու նը: 
Հայտ նի են մի այն եր կու դա սի 
այդ պի սի օբյեկ տեր՝ նեյտ րո
նա յին աստ ղեր և սև խո ռոչ ներ: 
Ել նե լով դի տո ղա կան տվյալ նե
րից՝ կա րե լի է գնա հա տել նաև 
ճա ռա գայթ ման հա ճա խու թյան 
կա խու մը ժա մա նա կից: Դա էլ 
իր հեր թին հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս գնա հա տե լու զանգ
ված նե րը: Նման գնա հա տա
կան նե րը ցույց են տա լիս, որ 

կրկնա կի հա մա կար գի բա ղադ
րիչ նե րի զանգ ված նե րը մի քա
նի տաս նյակ ան գամ մեծ են 
Արե գա կի զանգ վա ծից: Գեր
խիտ աստ ղե րի տե սու թյու նից 
(նշենք, որ այդ տե սու թյան հիմ
քե րը դրվել են Հա յաս տա նում, 
ակա դե մի կոս ներ Վիկ տոր Համ
բար ձու մյա նի, Գուր գեն Սա հա
կյա նի և նրանց աշա կերտ նե
րի աշ խա տանք նե րում) հայտն ի 
է, որ նեյտ րո նա յին աստ ղե րի 
առա վե լա գույն զանգ վա ծը մոտ 
է եր կու Արե գա կի զանգ վա
ծի: Սա խո սում է այն մա սին, 
որ քննարկ վող  հա մա կար գը 
կազ մող երկ նա յին մար մին նե
րը նեյտ րո նա յին աստ ղեր չեն: 
Այս պի սով, եթե հա մա րենք, 
որ ՀԸՏը ճիշտ է նկա րագ րում 
գրա վի տա ցի ոն երև ույթ ներն 
ու ժեղ դաշ տե րի տի րույ թում, 
ապա GW150914 ազ դան շա նի 
հա մար ճա ռա գայթ ման աղ
բյուր է սև խո ռոչ նե րից բաղ կա
ցած կրկնա կի հա մա կար գը: 

Հա մե մա տե լով դի տո ղա
կան տվյալ նե րը ՀԸՏ վրա 
հիմ ված տե սա կան մո դել նե
րից ստաց վող ար դյունք նե

րի հետ, գրա վի տա ցի ոն ճա
ռա գայթ ման հայտ նա գործ ման 
հե ղի նակ նե րը եզ րա կաց նում 
են, որ գրանց ված ճա ռա գայթ
ման աղ բյու րը սև խո ռոչ նե րից 
բաղ կա ցած կրկնա կի հա մա
կարգ է: Սկզբնա կան փու լում 
դրանց զանգ ված նե րը կազ մել 
են M1=36M


 և M2=29M


  ։ 

Ու ժեղ գրա վի տա ցի ոն ձգո
ղու թյան հե տև ան քով սև խո
ռոչ նե րը մո տե ցել են մի
մյանց և ձուլ վե լով՝ ձև ա վո րել 
M=62M


   զանգ վա ծով սև 

խո ռոչ: Սկզբնա կան և վերջ
նա կան զանգ ված նե րի տար
բե րու թյամբ պայ մա նա վոր ված 
էներ գի ան՝ 3M


c2 ն, առաք վել 

է հիմ ա կա նում գրա վի տա ցի
ոն ալիք նե րի տես քով: Հա մա
կար գի հա ջոր դա կան փու լե
րը և տե սա կան մո դե լի հի ման 
վրա սպաս վող ազ դան շա նը 
պատ կեր ված են նկ.14ում: Այդ 
փու լե րում առան ձին բա ղադ
րիչ նե րի արա գու թյուն ներն 
իներ ցի ա յի կենտ րո նի հա մա
կար գում լույ սի արա գու թյա
նը մոտ են, և ու ղեծ րի հաշ
վարկ նե րը պետք է կա տա րել 

Նկ. 13. VIRGO նախագծի երկու դիտակներում գրանցված 
ազդանշանների ժամանակաին կախումները

Նկ. 14. Գրավիտացիոն ճառագայթման հարաբերական 
լայնույթը՝ սև խոռոչներից բաղկացած կրկնակի 

համակարգի համար, հաշվարկված ՀԸՏ շրջանակներում
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ՀԸՏ շրջա նակ նե րում: Օրի նակ՝ 
նկ.14ում 0,4վ պա հին սև խո
ռոչ նե րի հա րա բե րա կան արա
գու թյան մե ծու թյու նը շուրջ 0,4c 
է։ Ըստ գնա հա տա կան նե րի, 
GW150914 ազ դան շա նին հա մա
պա տաս խա նող ճա ռա գայթ ման 
աղ բյու րը մեզ նից հե ռու է շուրջ 
1,4 մի լի արդ լու սա տա րի: Նկա
տենք, որ այն շատ ավե լի հե
ռու է, քան PSR 1913+16 կրկնա կի 
բա բա խի չը:

Nature հան րա հայտ հան
դե սի այս տար վա հու նիս 
23ի հա մա րում հա ղոր դում 
է տպագր վել այն մա սին, որ 
LIGO նա խագ ծի դի տակ նե
րը 2015թ. դեկ տեմ բե րի 26ին 
գրան ցել են գրա վի տա ցի ոն 
ալիք ներ երկ րորդ ան գամ: Ինչ
պես և GW150914ի դեպ քում, 
ըստ հաշ վարկ նե րի, աղ բյու
րը սև խո ռոչ նե րից բաղ կա ցած 
կրկնա կի հա մա կարգ է, որոնց 
զանգ ված ներն են 14M


 և 

8M

։ Հա րա բե րա կան լայ նույ թի 

տա տա նում ե րի թի վը կախ ված 
ժա մա նա կից (նկ.13ի և նկ.14ի 
նմա նակ նե րը) նոր հա մա կար գի 
հա մար 27 է, որն էա պես գե րա
զան ցում է հա մա պա տաս խան 
տվյա լը GW150914ի հա մար: 
Նոր գրանց ման հետ կապ
ված դի տո ղա կան տվյալ նե րը 
և դրանց վեր լու ծու թյու նը դեռ 
հրա տարկ ված չեն:

Այս պի սով՝ ստաց ված ար
դյունք նե րը կա րև որ վում են 
եր կու առում ե րով: Առա ջին՝ 
կա տար վել է գրա վի տա ցի ոն 
ալիք նե րի ուղ ղա կի գրան ցում 
և երկ րորդ՝ առա ջին ան գամ 
դիտ վել է «ձուլ վա ծ» սև խո
ռոչ նե րի կրկնա կի հա մա կարգ: 
Կա րև որ է նաև, որ սև խո
ռոչ նե րի հա մա կար գում գրա
վի տա ցի ոն դաշ տերն ավե լի 
ու ժեղ են, քան կրկնա կի բա
բա խիչ նե րի դեպ քում և կա րող 
են ծա ռա յել որ պես գրա վի

տա ցի ա յի ռե լա տի վիս տա կան 
տե սու թյուն նե րի փորձ նա կան 
ստուգ ման լա բո րա տո րի ա ներ: 
Ինչ պես նշե ցինք, մինչ վեր
ջերս տի ե զեր քի մե ծա մասշ տաբ 
կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան մի ակ աղ
բյուրն էլեկտ րա մագ նի սա կան 
ալիք ներն էին: Գրա վի տա ցիոն 
ալիք նե րի հայտ նա գոր ծում 
այդ ուղ ղու թյամբ նոր հո րի զոն
ներ  է բա ցում: 

Այս տար վա հուն վա րից 
LIGOի դի տակ նե րն ար դի ա
կա նաց ման հեր թա կան փու լում 
են: Դրանք կսկսեն նոր տվյալ
ներ հա վա քել այս տար վա 
սեպ տեմ բե րից: Այդ ժա մա նակ 
Իտա լի ա յում կսկսի աշ խա տել 
նաև ար դի ա կա նաց ված Virgo 
նա խա գի ծը: Այն պես որ մեզ 
սպա սում են նոր հայտ նա գոր
ծու թյուն ներ և նոր անակն կալ
ներ:

ՖԻԶԻԿԱ
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Հի վան դու թյուն նե րի և շրջա
կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման 
պատ ճա ռով ամ բողջ աշ խար
հում մե ղու նե րի և ու րիշ փո շո
տող մի ջատ նե րի թվա քա նա կը 
կրճատ վել է: ԱՄՆի Հար վար
դի հա մալ սա րա նի ճար տա րա
գետ ներն ստեղ ծել են ար հես
տա կան մե ղու: Այդ «մի ջա տը», 
որի թև ե րի բաց ված քը 3 սան
տի մետր է, թռչում է մարտ կոց
նե րի օգ նու թյամբ: Հե տա գա յում 
այդ մարտ կոց նե րը կփո խա րին
վեն վա ռե լի քի փոք րիկ տար
րով, և «մե ղուն» կլից քա վոր
վի սպիր տով կամ բեն զի նով: 
Մնում է ավե լաց նել օդագ նա
ցու թյան հա մա կարգ և իրա կան 
մե ղու նե րի աչ քե րից և նյար դա
յին հա մա կար գից պատ ճե նած 
գույ նե րի ճա նաչ ման ծրա գիր: 
Ներս թռչե լով «փե թակ»՝ ռո
բոտմե ղուն կհայտ նի իր թռիչ
քի ար դյունք նե րը՝ միկ րո հա մա
կարգ չում տե ղե կատ վու թյուն 
տե ղադ րե լով այն մա սին, թե 
որ տեղ կա րե լի է գտնել փո
շոտ ման կա րիք ու նե ցող ծա
ղիկ ներ: Սա կայն ռո բոտ նե րը 
չեն կա րո ղա նա լու հա վա քել 
ծաղ կա հյութ և ստա նալ մեղր:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԱՍԱԿԸ

Վա ղուց ի վեր հայտ նի է, 
որ տա րի քի առա ջաց ման հետ 
մար դու հա սա կը փոք րա նում է, 
քա նի որ մի ջող նա յին կրճի կա
յին սկա վա ռակ նե րը փոքրինչ 
սեղմ վում են: Բայց չա փե լով 
45ից բարձր տա րի քի գրե
թե 18 հա զար չի նա ցի նե րի հա
սա կը՝ Պե կի նի հա մալ սա րա նի 
մար դա բան նե րը հայտ նա բե
րել են, որ միջ նա կարգ դպրոցն 
ավար տած նե րի հա սա կը 2 սմ
ով ավե լի է, քան անգ րա գետ
նե րի նը: Հե տա զո տու թյան հե
ղի նակ նե րի կար ծի քով, իրենց 
հա սա կը պահ պա նած մար դիկ 
ապ րել են ավե լի բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում (քա նի որ ծնող
նե րը կա րո ղա ցել են ապա հո
վել նրանց կրթու թյու նը), չեն 
զբաղ վել ֆի զի կա կան ծանր 
աշ խա տան քով, ու նեն ավե լի 
առողջ ապ րե լա կերպ, զբաղ
վում են յո գա յով, ուշո ւյով կամ 
այլ տե սա կի մարմ ա մար զու
թյամբ:

ԻՆՉՈ՞Ւ Է 
ՀՅՈՒՍԻՍՈՒՄ 

ԱՎԵԼԻ ՏԱՔ, ՔԱՆ 
ՀԱՐԱՎՈՒՄ

Դե ռևս XVI դա րում ծո վագ
նաց նե րը նկա տել էին, որ Հա
րա վա յին կի սագն դում սառ

ցա լեռ նե րը հան դի պում են 
հա սա րա կա ծին ավե լի մոտ լայ
նու թյուն նե րում, քան Հյու սի սա
յին կի սագն դում: Մեր օրե րում 
հայտ նի է, որ Հյու սի սա յին կի
սագն դի ջեր մաս տի ճա նը 1,5 0C
ով ավե լի բարձր է, քան Հա րա
վա յի նում:

Պոտս դա մի Կլի մա յի հե տա
զո տու թյան ինս տի տու տի մաս
նա գետ նե րը հա մա կարգ չա յին 
մո դե լա վոր ման օգ նու թյամբ 
պար զել են այս երև ույ թի պատ
ճառ նե րը:

Անտ լան տի կա յի հյու սի սա յին 
մա սում օվ կի ա նո սի ջու րը սառ
չե լով իջ նում է ստո րին շեր
տեր, քա նի որ այն ավե լի ծանր 
է, քան տաք ջու րը: Դրա տե
ղը զբա ղեց նում է արև ա դար
ձա յին գո տի նե րում տա քա ցած 
ջու րը, որը տա քաց նում է օդը: 
Հա րա վա յին կի սագն դում բա
ցա կա յում են դե պի բև եռ ուղղ
ված նման տաք հո սանք նե րը, 
հա վա նա բար այն պատ ճա ռով, 
որ այս տեղ գրե թե չկան ցա մա
քա յին ըն դար ձակ տա րածք ներ: 
Բա ցի այդ, «ջրա յին ջե ռուց
ման» բացակայության հե տև
ան քով Ան տարկ տի դա յի սառ ցե 
գլխարկն ավե լի ըն դար ձակ է, 
քան արկ տի կա կա նը, և ավե
լի շատ արևի լույս է անդ րա
դարձ նում դե պի տի ե զերք: Ի 
դեպ, հա մընդ հա նուր տա քաց
ման պատ ճա ռով աճել է տաք 
օվ կի ա նոս նե րի ջրի գո լոր շի
ա ցու մը, և ան տարկ տի կա կան 
սառ ցե գլխար կը մե ծա նում է. 
30 տար վա ըն թաց քում այն 
աճել է 5 %ով:

«Наука и жизнь», N 11, 2013

Æ ¸ºä ՌՈԲՈՏ-
ՄԵՂՈՒ
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ԺԻՐԱՅՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 
կենսաբանական գիտությունների 
դոկտոոր, պրոֆեսոր, 
ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության 
ինստիտուտի տնօրեն

ԳԱՅԱՆԵ ԳԱՏՐՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության 
ինստիտուտի բույսերի 
ներմուծման բաժնի 
գիտաշխատող

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ 
ԵՎ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ 
ՎԱՐՔԱԳԾՈՎ 
ԾԱՌԵՐ ՈՒ ԹՓԵՐ

Հովենիա քաղցր, 
Կոն ֆետա  ծառ. 15
25 մ բարձ րու թյամբ 

և բնի 6080 սմ տրա մագ ծով, 
գնդա ձև, խիտ սա ղար թով, 
տե րև ա թափ ծառ է: Տե րև նե րը 
ձվա ձև են, փայ լուն, 1315 սմ 
եր կա րու թյամբ, 1012 սմ լայ նու
թյամբ: Ծա ղիկ նե րը մանր են՝ 
0,50,7 սմ տրա մագ ծով, սպի
տա կա վուն, հո տա վետ, հա
վաք ված՝ կի սա հո վա նոց նե րում: 
Պտու ղը չոր, մոխ րա շա գա նա
կա գույն, եռա բուն, չբաց վող, 

(Սկիզբը՝  §Գիտության 
աշխարհում¦, N 2, 2016)

ոչ ու տե լի տու փիկ է: Պտուղ նե
րը մի ա ցած են մի մյանց մսա
լի պտղա կո թուն նե րով, որոնք 
կարմ րա վուն են, քաղցր, հա
ճե լի բուր մուն քով (այս տե ղից 
էլ Կոն ֆե տա ծառ ան վա նու մը): 
Պտղա կո թուն նե րը  հա սու նա
նում են աշ նա նը և մում ծա ռի 
վրա մին չև գա րուն, չո րա ցած 
վի ճա կում չա մի չի համ ու նեն, 
այդ պատ ճա ռով էլ ան վա նում 
են նաև «ճա պո նա կան չա մի չի 
ծա ռ»: Բեր քա ռատ տա րում մեկ 
ծա ռից կա րե լի է հա վա քել մոտ 

40 կգ «կոն ֆե տ», որը հա մար
վում է հի ա նա լի դե ղա մի ջոց 
բազ մա թիվ հի վան դու թյուն նե րի 
դեմ, պա րու նա կում է շատ նյու
թեր, որոնք ար գե լա կում են օր
գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող օք
սի դաց ման պրո ցես նե րը, դուրս 
են հա նում թույ նե րը, վե րա
կանգ նում՝ վաս ված բջիջ նե րը, 
արյու նա տար անոթ նե րին հա
ղոր դում առաձ գա կա նու թյուն, 
կան խար գե լում մա կար դուկ նե
րի (թրոմբ) առա ջա ցու մը, օգ
նում՝ մրսա ծու թյան, գլխա ցա

Հովենիա քաղցր, Կոնֆետածառ

ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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վի, երի կամ ե րի և աղի քա յին 
հի վան դու թյուն նե րի ու սա կա
վա րյու նու թյան ժա մա նակ: 

«Կոնֆետները» օգ տա գոր
ծում են հատ կա պես հար բե
ցո ղու թյան դեմ պայ քա րում. 
խմիչ քի հան դեպ զզվանք է  
առա ջաց նում:

Բնա փայտն ար ժե քա վոր է, 
դրա նից պատ րաս տում են կա
հույք, երաժշ տա կան գոր ծիք
ներ, հու շան վեր ներ:

Կոն ֆե տա ծա ռը չա փա
զանց գե ղա զարդ բու սա տե
սակ է. գար նա նը ծածկ վում է 
առատ, բու  րում ա վետ ծաղ
կա բույ լե րով, ամ ռա նը՝ վառ 
կար միր «կոն ֆետ նե րով», 
աշնանը՝ կարմիր, դեղին, 
մանուշակագույն տերևնե  րով:

Ըստ կոն ֆե տա ծա ռի մա
սին հայտ նի լե գեն դի՝ մի գի շեր 
աստ ված նե րը որո շում են կազ
մա կեր պել խնջույք: Բեր քատ վու
թյան աստ վա ծու հին իր հետ բե
րում է կոն ֆետ նե րով լի մի մեծ 
զամ բյուղ և բռե րով լցնում այս 
ու այն կողմ, առա վո տյան այդ 
կոն ֆետ նե րի ընկ ած վայ րում 
աճում են կարմ րա վուն ճյու ղե
րով, սպի տակ և հո տա վետ ծա
ղիկ նե րով բարձր ծա ռեր, որոնց 
վրա ծա ղիկ նե րի թափ վե լուց հե
տո առա ջա նում են հա մեղ կոն
ֆետ ներ: Կա նաև մի սո վո րույթ. 
սի րա հար նե րը մի մյանց կե րակ
րում են Հո վե նի ա յի «կոն ֆետ
նե րով», որպեսզի իրենց սերը 
լինի ամուր և հարատև:

Մետրոսիդերոս բարձր, 
Ծննդյան ծառ. մինչև 1520 մ 
բարձրությամբ, մեծ, կլորավուն 
սաղարթով, մշտադալար ծառ 
է (սկզբում աճում է թփի ձևով, 
հետագայում ճյուղերը ձուլվում 
են մեկ բնում): Միայնակ ծառն 
ունենում է բազմաթիվ օդային 
արմատներ (սրանք յուրօրինակ 
շրջազգեստի նման պատում են 
ծառի բունը), որոնք շատ մեծ 
սաղարթի համար հենարան 

են ծառայում, սրանց մի մասը 
հասնում է հողին և ամրանում, 
իսկ մյուս մասը մում է 
կախված օդում և կատարում է 
օժանդակ արմատի դեր, քանի 
որ հիմականներն օվկիանոսի 
ջրերի աղից հաճախ են 
խցանվում:

Տե րև ներն էլիպ սա ձև են, 
810 սմ եր կա րու թյամբ, 23 սմ 
լայ նու թյամբ, կա շեն ման, մուգ 
կա նաչ: Ճյու ղերն ու տե րև նե
րի ստո րին մա կե րե սը սպի տակ 
թա ղի քա պատ են: Ծա ղիկ նե րը 
հա վաք ված են հո վա նո ցան ման 
ծաղ կա բույ լե րում: Ծաղ կա թեր
թիկ ներն աննշ մար են, իսկ վառ 
կար միր գույ նի, 58 սմ եր կա
րու թյամբ առէ ջա թե լե րը շատ 
առատ են և ցայ տուն: 

Մետ րո սի դե րո սին ան վա
նում են նաև «ծննդյան ծառ», 
քա նի որ ծաղ կում է դեկ տեմ բե
րին՝ ծննդյան տո նե րի ժա մա
նակ: Նոր Զե լան դի ա յի ամե նա
գե ղե ցիկ և ամե նա ար տա սո վոր 
ծառն է. ծաղկ ման շրջա նում 
հսկա ամ բողջ սա ղար թը պատ
վում է վառ կար միր, թավ շյա 
ծա ղիկ նե րով:

Դինամիտ ծառ, Հուրա. 
մինչև 60 մ բարձ րու թյամբ և 
բնի 0,81,5 մ տրա մագ ծով 
մշտա դա լար ծառ է: Բունն ամ
բող ջու թյամբ պատ ված է սրա
ծայր, կո նա ձև փշե րով, այս
տե ղից էլ ստա ցել է իր մյուս 
ան վա նու մը՝ «կա պի՛կ, մի 

բարձ րա ցի՛ր», քանի որ ծառ 
բարձրանալն այդ բնի վրայով 
անհնար է: Դինամիտ ծառն 
ունի նաև «կապիկների գոնգ» 
անվանումը. պտուղները բաց
վում են մեծ աղ մու կով, որը 
կա պիկ նե րի հա մար ազ դան շան 
է՝ հա վա քե լու վայր ըն կած սեր
մե րը:

Հու րա յի տե րև նե րը թղթան

Մետրոսիդերոս բարձր, Ծննդյան ծառ

Դինամիտ ծառ, Հուրա
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ման են, ձվա ձև, սրտա ձև 
հիմ քով, մին չև 60 սմ եր կա
րու թյամբ (հի շեց նում են արև ա
ծաղ կի տե րև), տե րև ա կո թու նը 
մոտ 18 սմ է: Արա կան ծա ղիկ
նե րը կար միր են, չու նեն ծաղ
կա թեր թեր, հա վաք ված են ող
կու զան ման ծաղ կա բույ լե րում: 
Իգա կան ծա ղիկ նե րը մի այ նակ 
են, կար միր, աստ ղա ձև, կախ
ված՝ ճյու ղե րի ծայ րե րից: Պտու
ղը դդմա ձև, փայ տա ցած պա
տիճ է, 35 սմ հաս տու թյամբ և 
58 սմ (խնձո րի չափ) տրա մագ
ծով, 16 պտղա թեր թիկ նե րով: 
Կի զիչ արևի տակ պա տիճ նե րը 
բաց վում են ուժ գին պայ թյու
նով (այս տե ղից էլ՝ «դի նա միտ 
ծառ» անվանումը) և դուրս 
են նետում իրենց սերմերը 
մինչև 45100 մ, թռչում են նաև 
պտղակեղևի սուր բեկորները. 
սա արհավիրքի նման է (ի 
դեպ, սերմերը թռչում են մինչև 
70 մ/վ արագությամբ):

Հու րա յի կաթ նա հյու թը թու
նա վոր է, սրա նով ձկնորս ներն 
ու որ սորդ նե րը, թու նա վո րե լով 
նե տե րի ծայ րե րը, հեշ տու թյամբ 
անզ գա յաց նում են որ սին (այս 
կերպ պաշտ պան վում են նաև 
անա կոն դա նե րից): Մի ժա մա
նակ կաթ նա հյութն օգ տա գոր
ծում էին ար ցուն քա բեր գազ 
ստա նա լու հա մար (եթե ընկ նի 
աչ քի մեջ՝ մարդն ան մի ջա պես 
կկու րա նա): Կե ղև ից ստաց ված 
թուր մով բու ժում են էկ զե ման, 
սեր մերն ու ժեղ լու ծո ղա կան 
մի ջոց են: 

Պտուղ նե րի մա սե րից պատ
րաս տում են զար դեր, բնա փայ
տից՝ կա հույք, նա վակ ներ:

Սեք վո յա մշտա դա լար. կո
նա ձև սա ղար թով, մշտա դա լար, 
հսկա ծառ է (աշ խար հի ամե
նա բարձր մեր կա սերմ ծառն է), 
որի բարձ րու թյու նը հաս նում է 
100 մետրի և ավե լի: Ներ կա
յումս աճող ամե նա բարձր ծա ռը 
հայտ նա բեր վել է 2006 թվա կա

նին. նրա բարձ րու թյու նը 115,8 
մ է, 700800 տա րե կան է, բնա
փայ տի պա շա րը՝ 502 մ3: Սեք
վո յան հան րա հայտ ծառ է նաև 
իր բնի հաս տու թյամբ, որը կա
րող է հաս նել 79 (11) մի: 

Ծառն իր ան վա նու մը ստա ցել 
է հնդկա ցի նե րի չե րո կե ցե ղի 
ցե ղա պե տի անու նից՝ Սեք վա, 
որը գլխա վո րել էր հնդկա ցի
նե րի պայ քարն ան կա խու թյան 
հա մար (ցա վոք տե ղաբ նակ
նե րին այ նո ւա մե նայ նիվ քշե
ցին իրենց բնօր րա նից, և Սեք

վան մա հա ցավ օտա րու թյան 
մեջ): Ծա ռի կե ղևը շատ հաստ 
է՝ 3070 սմ, փա փուկ, թե լա վոր, 
կարմ րա շա գա նա կա գույն: Կե
ղևը հե ռաց նե լուց որոշ ժա մա
նակ անց բնա փայ տը կարմ րում 
է (այս տե ղից էլ Սեք վո յա յի մյուս 
ան վա նու մը՝ «Կար միր ծառ»): 
Ասեղնատերևներն սկզբում 
տափակ են, երկարացած, 
հետագայում՝ թեփուկավոր: 
Կոները ձվաձև  են, 1,5 3,2 սմ 
երկարությամբ և գրեթե 1 սմ 
լայնությամբ: 

Սեքվոյա մշտադալար
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Կարմ րա վուն բնա փայ տը 
շատ դի մաց կուն է և օգ տա
գործ վում է ստորջ րյա կա ռույց
նե րում, կա մուրջ ներ և տա կառ
ներ պատ րաս տե լիս: 

Սեք վո յա դենդ րոն հսկա
յա կան, Մա մոն տա ծառ. մին
չև 100 մ բարձ րու թյամբ և բնի 
շուրջ 10 մ տրա մագ ծով, բրգա
ձև սա ղար թով, մշտա դա
լար, հսկա ծառ է (շատ նման 
է մշտա դա լար սեք վո յա յին): 
Սրան ան վա նում են նաև Մա
մոն տա ծառ, քա նի որ կախ ված 
ճյու ղե րը նման են մա մոն տի 
ժա նիք նե րին (ի դեպ, այս հի
աս քանչ ու վեհ ծա ռը կա րե լի 
է տես նել մեզ մոտ Հա յաս տա
նում՝ Վա նա ձո րի Բու սա բա նա
կան այ գում և Ստե փա նա վա նի 
դենդ րո պար կում): Կե ղևի հաս
տու թյու նը 3060 սմ է, այն փա
փուկ է, թե լա վոր: Կո ներն ու նեն 
58 սմ եր կա րու թյուն և 34,5 սմ 
լայ նու թյուն:

Սեք վո յա դենդ րո նի բնա փայ
տից պատ րաս տում են կա հույք, 
մա տիտ ներ հե նա սյու ներ, ինք
նա թիռ ներ: 

Մա մոն տա ծա ռի բունն այն
քան հաստ է, որ ծա ռե րից մե կի 
կոճ ղի վրա ազատ տե ղա վոր
վել են երաժշ տա խումբ և 30 
պա րող:

Կա լի ֆոռ նի ա յի նա հան գի 
(ԱՄՆ) ար գե լո ցա յին պար կե րից 
մե կում պահ պան վում են Սեք
վո յա դենդ րո նի 34 հա զար տա
րե կան ծա ռեր, որոն ցից մե կի 
բնի փչա կում գո յա ցել է «թու
նել» որի մի ջով հեշ տու թյամբ 
անց նում են մե քե նա նե րը: Հաշ
վար կել են, որ մեկ Մա մոն տա
ծա ռից գո յա ցած փայ տա նյու թի 
տե ղա փոխ ման հա մար անհ րա
ժեշտ է 2025 վա գոն նե րով մի 
գնացք:

Հա մաշ խար հա յին դենդ րոֆ
լո րա յի կազ մում Սեք վո յա դենդ
րո նը հայտ նի է որ պես ամե նա
եր կա րա կյաց ծա ռա տե սակ. այն 
ապ րում է մին չև 5000 տա րի:

Մե տա սեք վո յա գլիպ
տոստ րո բոն ման. մին չև 3040 
մ բարձ րու թյամբ և բնի մոտ 
2,5 մ տրա մագ ծով, լայն կո նա
ձև սա ղար թով, կարմ րա դարչ
նա գույն, շատ սլա ցիկ բնով 
գե ղե ցիկ ծառ է: Ներ կա յումս 
բնա կա նո րեն աճում է մի այն 
Չի նաս տա նում, իսկ նախ կի

նում աճել է նաև Հյու սի սա յին 
Ամե րի կա յում, Սի բի րում, Եվ րո
պա յում, Կով կա սում, Գրեն լան
դի ա յում (այս հազ վա դեպ հան
դի պող ծա ռը կա րե լի է տես նել 
Երև ա նի և Վա նա ձո րի Բու սա
բա նա կան այ գի նե րում, Իջև ա
նի և Ստե փա նա վա նի դենդ րո
պար կե րում):

Ի տար բե րու թյուն մյուս 
ասեղ նա տե րև ծա ռա տե սակ նե
րի՝ մե տա սեք վո յան ամեն տա
րի կա տա րում է կա նո նա վոր 
տե րև ա թափ (աշ նա նը թափ
վում են նաև մի ա մյա ճյու ղե րը, 
այ սինքն՝ ճյու ղա թափ է լի նում): 
Կո նե րը փոք րիկ են՝ 22,5 սմ 
տրա մագ ծով, գնդա ձև, կախ
ված՝ եր կար կո թուն նե րից:

Նվե նի, Էվ կա լիպտ թա
գա վո րա կան, Տեն դա ծառ. 
ամե նա բարձր լայ նա տե րև, սա
ղար թա վոր ծա ռա տե սակն է: 
Նրա բարձ րու թյու նը հաս նում 
է 100 և ավե լի մետ րի: Ամե նա
բարձր կեն դա նի նմուշն ու նի 
101 մ բարձ րու թյուն և աճում է 
Տաս մա նի ա յում: Հին գրա ռում
նե րում էվ կա լիպտ նե րի բարձ
րու թյան մա սին հան դի պում 
են տար բեր թվեր (ընդ հուպ 
մին չև 160 մ): Ընդ հա նուր առ
մամբ, մին չև 100 մ բարձ րուՍեքվոյադենդրոն հսկայական, 

Մամոնտածառ

Մետասեքվոյա գլիպտոստրոբոնման
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թյամբ և բնի շուրջ 7 մ տրա
մագ ծով, սյու նա ձև սա ղար թով, 
մշտա դա լար ծառ է: Բնի ներ
քևի մա սը (մին չև 520 մ) կոշտ 
թե լա վոր կե ղև ու նի, իսկ վե րևի 
մա սի կե ղևը հարթ է, սպի տակ 
կամ երկ նա մոխ րա գույն, եր
կար ժա պա վե նա ձև շեր տե րով 
ան ջատ վող, և նոր առա ջա
ցած կե ղևն ստա նում է տար
բեր գույ ներ՝ կար միր, նարն ջա
գույն, վար դա գույն, մո րե գույն՝ 
տա լով ծա ռին յու րա հա տուկ 
տեսք: Երի տա սարդ տե րև նե րը 
նշտա րա ձև են, 38 սմ եր կա
րու թյամբ, 26 սմ լայ նու թյամբ, 

ոչ կա նո նա վոր ատամ ա եզր, 
բաց կա նաչ, հա կա դիր դա սա
վո րու թյամբ: Հա սուն տե րև
նե րը ման գա ղա ձև են, 1020 
սմ եր կա րու թյամբ, 24 սմ լայ
նու թյամբ, ամ բող ջա եզր, կա
նա չա մոխ րա գույն, հեր թա դիր 
դա սա վո րու թյամբ: Սպի տակ, 
մոտ 1 սմ տրա մագ ծով, եր կար 
առէ ջա թե լե րով 715ական ծա
ղիկ նե րը հա վաք ված են հո վա
նո ցան ման ծաղ կա բույ լե րում, 
որոնք 2ական դուրս են գա լիս 
տե րև ա ծո ցե րից:

Պտու ղը հա կա ռակ ձվա ձև 
կամ զան գա կա ձև, 78 մ եր կա
րու թյամբ և 56 մ տրա մագ ծով 
տու փիկ է: 

Իր հայ րե նի քում՝ Ավստ
րա լի ա յում, ծաղ կում է հուն
վարմա յիս ամիս նե րին, իսկ 
Կով կա սում՝ հու նիսհու լիս 
ամիս նե րին:

Բնա փայ տը 20րդ դա րում 
թղթի ար դյու նա հան ման մեջ 
կա րև որ դեր է կա տա րել: Կա
ռուց ված քով շատ կո պիտ բնա
փայ տը հեշտ մշակ ման շնոր
հիվ օգ տա գործ վում է կա հույք, 
ման րա հա տակ, պա տու հան ներ 
պատ րաս տե լու հա մար:

Տե րև նե րը պա րու նա կում են 

եթե րա յին յու ղեր, սրանց եփու
կը հա կա բոր բո քա յին, ցա վազր
կող մի ջոց է և լայ նո րեն կի
րառ վում է բժշկու թյան մեջ:

Ռա վե նա լա մա դա գաս
կա րյան, Ճա նա պար հորդ նե
րի ծառ, Ջրհոր ծառ. մին չև 15 
մ բարձ րու թյամբ, մշտա դա լար 
ծառ է: Տե րև ներն իրենց ձև ով 
նման են բա նա նի տե րև նե րին 
(ի դեպ, բա նա նը խո տա բույս 
է). ու նեն 37 մ եր կա րու թյուն, 
2551 սմ լայ նու թյուն, մուգ կա
նաչ են, քա մի նե րից խիստ 
կտրտված, դա սա վոր ված են 
ծա ռի բնի որո շա կի բարձ րու
թյամբ մեկ հար թու թյան վրա 
և հի շեց նում են հսկա յա կան 
հով հար կամ սի րա մար գի պոչ՝ 
կազմ ված շուրջ 30 տե րև իկ նե
րից: 

Սպի տա կա վուն ծա ղիկ նե
րը հա վաք ված են տե րև ա ծո
ցե րից դուրս եկող, 30 սմ եր
կա րու թյամբ ծաղ կա բույ լե րում: 
Ծաղ կում է ամ բողջ տար վա 
ըն թաց քում: Պտու ղը եր կա րա
վուն, շա գա նա կա գույն տու փիկ 
է, որ տեղ զար գա նում են վառ 
երկ նա գույն սերմ ա կից նե րով 
սև գույ նի սեր մե րը:

Ռա վե նա լան կրում է «ճա
նա պար հորդ նե րի ծառ» ան
վա նու մը, քա նի որ բնու թյան 
մեջ աճե լու դեպ քում սա ղար թի 
դա սա վո րու թյու նը միշտ արև
մուտ քից արև ելք է, և սա օգ
նում է մարդ կանց ճիշտ կողմ
նո րոշ վել:  Իսկ «ջրհոր ծառ» 
է կոչվում այն պատճառով, 
որ տերևակոթունն ունի 
խողովակի ձև, որ տեղ կու տակ
վում է անձ րև ա ջու րը (մեկ ծա
ռի վրա կա րող է պահ վել 23 
դույլ ջուր), որից էլ օգտ վում 
են ծա րավ ճա նա պար հորդ նե
րը: Սա կայն դժվար թե որևէ 
մեկն օգտ վի այդ ջրից. այն 
շատ տհաճ հոտ ու նի, այդ տեղ 
վխտում են մեծ քա նա կու թյամբ 
ման րէ ներ, նույ նիսկ սատ կած, 
փոք րիկ երկ կեն ցաղ ներ:

Նվենի, Էվկալիպտ թագավորական, Տենդածառ
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Ռա վե նա լա յի խո շոր տե րև
ներն օգ տա գոր ծում են որ պես 
ծածկ, կոշտ տե րև ա յին ջղե րը՝ 
շի նա րա րա կան նյութ, սեր մերն 
ու մատ ղաշ տե րև ներն ու տե
լի են՝ պա րու նա կում են օս լա, 
սեր մե րից ստա նում են ալյուր: 
Մա դա գաս կար կղզում ծա ռի 
կե ղևն օգ տա գոր ծում են որ պես 
տա նիք:

Ստե լե խո կար պուս բու
րա կոլ, Կեպ պել. մին չև 25 մ 
բարձ րու թյամբ, հզոր ճյու ղե
րով, մշտդա լար ծառ է: Տե րև
նե րը եր կա րա վուն ձվա ձև են, 
1230 սմ եր կա րու թյամբ, 510 
սմ լայ նու թյամբ, ամ բող ջա եզր, 
փայ լուն կա շեն ման, մուգ կա
նա չա վուն կամ կարմ րա վուն, 
կարճ ծաղ կա կո թու նով: Իգա
կան ծա ղիկ նե րի տրա մա գի ծը 
3 սմ է, սրանք զար գա նում են 
ծա ռի բնի ներ քևի մա սում (կա
ու լիֆ լո րիա յի երև ույթ)՝ 116
ական: Արա կան ծա ղիկ նե րի 
տրա մա գի ծը գրե թե 1 սմ է, բնի 
վե րևի մա սում են՝ 816ական: 
Ծա ղիկ նե րի նման դա սա վո
րու թյու նը հեշ տաց նում է փո
շո տու մը: Պտու ղը կլո րա վուն 
կամ ձվա ձև, շուրջ 6 սմ եր կա

րու թյամբ և 4,5 սմ լայ նու թյամբ, 
կա շեն ման, խոր դու բորդ, դարչ
նա գույն պա տյա նով, հյու թեղ, 
քաղցր, ման գո յի հա մով, մա
նու շա կի բուր մուն քով, նարն ջա
գույն կամ դարչ նա գույն մի ջու
կով հա տապ տուղ է, որը ծա ռի 
բնի ներ քևի մա սում, շուրջ 8 սմ 
եր կա րու թյամբ պտղա կո թու նով 
ող կույզ ներ է կազ մում: Հա
սուն ծա ռերն ու նակ են տա լու 
տա րե կան մին չև 1000 պտուղ: 

Պտղի մի ջուկն ու տում են հում 
վի ճա կում, իսկ հյութն օգ տա
գոր ծում որ պես օծա նե լիք:

«Ազն վա կան նե րի ծառ»ի 
համ բավ ու նե ցող Կեպ պելն 
աճում է Ճա վա կղզում: Սրա 
պտուղն ու տե լուց հե տո, եթե 
նույ նիսկ շատ սխտոր ու տեք, 
մի և նույնն է, տհաճ հոտ չի գա, 
իսկ քրտին քից ան գամ մա նու
շա կի հոտ կբու րի: Հնում այս 
ծառն աճեց րել են պա լա տա կան 
այ գի նե րում և հա սա րակ մարդ
կանց հա վաս տի աց րել, որ դրա 
պտուղ ներն ու տե լու դեպ քում 
նրանց դժբախ տու թյուն կպա
տա հի: Պտղի օգ տա գոր ծու մը 
կա րող է առա ջաց նել ժա մա
նա կա վոր անպտ ղու թյուն, ուս
տի հա ճախ այն կի րառ վում է 
որ պես հա կա բեղմ ա վո րիչ:

Ու ռե նի խո տա յին. 16 սմ 
բարձ րու թյամբ փայ տա ցած 
ճյու ղե րով, տե րև ա թափ, սո ղա
ցող կամ փռվող, գա ճաճ թփիկ 
է: Տե րև նե րը կլո րա վուն կամ 
ձվա ձև են (նման են մնի կի 
ականջ նե րի), 0,52,5 սմ տրա
մագ ծով, սղո ցա եզր, կա նաչ, 
փայ լուն, եր կո ւա կան (կամ չոր
սա կան) դա սա վոր ված ճյու ղե րի 
ծայ րե րին: Արա կան, 418 դեղ
նա կա նաչ ծա ղիկ նե րը հա վաք

Ռավենալա մադագասկարյան, Ճանապարհորդների ծառ, Ջրհոր ծառ

Ստելեխոկարպուս բուրակոլ, Կեպպել
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Ստելեխոկարպուս բուրակոլ, Կեպպել Օմբու ծառ, Լայքենի երկտուն

ված են կատ վիկ նե րում, իսկ 
իգա կան կատ վիկ նե րի ծա ղիկ
նե րը կար միր են, 39ական: 
Պտու ղը 0,50,6 սմ եր կա րու
թյամբ տու փիկ է: 

Աճում է տունդ րա յում, 
Գրեն լան դի ա յում, Հյու սի սա յին 
Ամե րի կա յի, Հյու սի սա յին Եվ րո
պա յի ալ պի ա կան գո տի նե րում: 
Ար մա տա յին հա մա կար գը մա
կե րե սա յին է, քա նի որ ցուրտ 
կլի մա յա կան պայ ման նե րում 
ամ ռա նը հո ղի վե րին շեր տը 
շատ է տա քա նում:  Կար ճա ցած 
ըն ձյուղ նե րը կա րող են թաքն
վել ու ժեղ քա մի նե րից, լի նել 
տաք հո ղին մոտ, և, վեր ջա պես, 
բույ սե րը սեր տա ճում են՝ դար
ձյալ տա քու թյու նը պահ պա նե
լու նպա տա կով: Հիմ ա կա նում 
աճում են մա մուռ նե րում, ճա
հիճ նե րում՝ նո րից հե տապն
դե լով չսա ռե լու նպա տակ: Խո
տա յին ու ռե նին իր հյու րըն կալ 
ճյու ղե րում պատս պա րում է մի
ջատ նե րին և թռչուն նե րին, իսկ 
հյու սի սա յին եղ ջե րու նե րի հա
մար սնունդ է (ի դեպ, այն շատ 
արագ վե րա կանգն վում է): 

Որ պես ցած րաճ, գե ղե ցիկ 
բույս հա ճախ է օգ տա գործ վում 
քա րա պար տե զա յին գե ղա զարդ 
ձև ա վո րում ե րում:

Օմ բու ծառ, Լայ քե նի երկ
տուն. մին չև 1220 մ բարձ րու
թյամբ և բնի շուրջ 45 (7) մ 
տրա մագ ծով, հո վա նո ցան ման 
կամ գմբե թա ձև՝ 1225 մ լայ
նու թյամբ սա ղար թով, հզոր, 
մշտա դա լար (եր բեմ նաև տե
րև ա թափ՝ կախ ված կլի մա յա
կան պայ ման նե րից) ծառ է: Տե
րև ներն ձվա ձև են, կա շեն ման, 
փայ լուն, ամ բող ջա եզր, մուգ 
կա նաչ, 1015 սմ եր կա րու թյամբ: 
Տե րև ա կո թու նը վար դա գույն է 
և եր կար: Օմ բո ւի  չա փա զանց 
հաստ բու նը նա խա տես ված է 
հզոր սա ղար թը պա հե լու հա
մար: Ծա ղիկ նե րը մի ա սեռ են, 
մանր, դեղ նաս պի տակ, առանց 
պսա կա թեր թե րի, հա վաք
ված 15 սմ եր կա րու թյամբ ող
կու զան ման ծաղ կա բույ լե րում: 
Արա կան ծա ղիկ ներն աչ քի են 
ընկ նում իրենց բազ մա ա ռէ ջու
թյամբ, որը ծա ռին շատ գե ղե
ցիկ տեսք է տա լիս: Պտու ղը, 

մի փոքր սեղմ ված, մոտ 1 սմ 
տրա մագ ծով, սկզբում՝ կա նա
չա դեղ նա վուն, հե տա գա յում՝ 
մո րե գույն, սև, մսա լի հա տապ
տուղ է: Ծա ռի և՛ տե րև նե րը, և՛ 
բջջա հյու թը պա րու նա կում են 
թու նա վոր նյու թեր. դա է պատ
ճա ռը, որ Օմ բո ւի ստվե րում ոչ 
մի մի ջատ չեք գտնի:

Հա րա վա յին Ամե րի կա յում 
աճող այս հսկա յին հա մա
րում են չմեռ նող ծառ, քան զի 
հաստ ար մատ նե րը սա ղար թի 
տակ տեղտեղ դուրս են գա
լիս հո ղի մա կե րև ույթ, որոշ 
բարձ րու թյու նում աճում են հո
րի զո նա կան (զբո սայ գի նե րում 
նստա րա նի դեր են կա տա րում), 
հե տո նո րից մտնում գետ նի 
տակ. այս պի սով, Օմ բուն, կար
ծես, վերջ չու նի: 

Այս «խե լա ցի» ծա ռը, տե սա
կի պահ պան ման մեծ նպա տա
կից ել նե լով, մի հնարք ևս ունի. 
հաստ բնում և ճյու ղե րում կու
տա կում է մոտ 80% ջուր, որի 
շնոր հիվ  պաշտ պան վում է 
հրդեհ նե րից և երաշ տից:
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Օմբու ծառ, Լայքենի երկտուն

Ֆի կուս Կրիշ նա յի. մին չև 10 
մ բարձ րու թյամբ, տա րած ված 
ճյու ղե րով, մշտա դա լար ծառ է: 
Ու նի բազ մա թիվ օդա յին ար
մատ ներ: 25 սմ եր կա րու թյամբ 
և 17 սմ լայ նու թյամբ տե րևի 
ստո րին մա սը շրջված է դե պի 
կենտ րո նա կան ջի ղը՝ տա լով 
տե րև ին բա ժա կի տեսք, որ տեղ 
և տե ղա վոր վում է մին չև մեկ 
բա ժակ հե ղուկ: 

Ըստ հայտ նի լե գեն դի, տե
րև ին այդ պի սի ձև է տվել 
հնդկա կան Կրիշ նա աստ վա
ծը՝ այն որ պես գա վաթ օգ տա
գոր ծե լու նպա տա կով: Ըստ մեկ 
այլ լե գեն դի, փոք րիկ Կրիշ նան 
շատ էր սի րում յուղ. մի օր, երբ 
նա, առանց իր մո րը հարց նե լու, 
յուղ է վերց նում, մայ րը նկա

տում է նրա արար քը, և  Կրիշ
նան փոր ձում է յու ղը թաքց
նել ֆի կու սի ծա ռի տե րևի մեջ՝ 
ոլո րե լով այն: Դրա նից հե տո 
տե րև նե րը գա վա թի տեսք են 
ստա նում: Կրիշ նա յի ֆի կու սի 
տե րև նե րը գնդա ձև են, վար
դա գույն կամ կար միր և դուրս 
են գա լիս տե րև ա ծո ցե րից մե
կա կան կամ զույ գե րով: 

Բուդ դա յա կան նե րի հա մար 
այս ծա ռը երկր պագ ման առար
կա է. հատ կա պես նրա տակ են 
մե դի տա ցիա անում: Անպտ ղու
թյամբ տա ռա պող կա նայք ծա
ռի շուր ջը կա պում են սպի տակ, 
կար միր և դե ղին գույ նի մե
տաք սյա թե լեր և աղո թում, որ 
Բուդ դան իրենց զա վակ պար
գև ի:

«Մայկրոսոֆթ» ըն կե րու թյան 
գլխա վոր գրա սե նյա կի վե րե
լակ նե րից մե կը գու շա կում է 
հնա րա վոր ու ղև որ նե րի մտա
դրու թյուն նե րը: Եթե դուք անց
նում եք դրա կող քով կամ հենց 
այն պես կանգ եք առ նում դրա 
դի մաց, այն չի ար ձա գան քում, 
բայց եթե զգում է իր ծա ռա
յու թյուն նե րից օգտ վե լու ձեր 
ցան կու թյու նը, ապա բա ցում է 
դու ռը: Վե րե լա կի հա մա կարգ
չա յին ու ղե ղը վեր լու ծել է առա
ջին հար կի սրա հով անց նող 
աշ խա տա կից նե րի և այ ցե լու
նե րի բազ մա ժա մյա տե սագ րու
թյուն նե րը և սո վո րել է տար բե
րել նրանց, ով քեր մտա դիր են 
օգտ վել վե րե լա կից:

Աղ դրած վարունգի առա
ջին բաղադրատոմսը պահ
պանվել է Միջագետքում 
հայտ նաբերված կավե տախ
տակի վրա. այն գրվել է մոտա
վորապես մ. թ. ա. 2500 թ.:
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Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո
վը (Եվ րա մի ու թյան բարձ րա
գույն մար մի նը) 1,9 մի լի արդ 
եվ րո է հատ կաց րել «Մար դու 
ու ղե ղը» մի ջազ գա յին ծրագ
րին, որի նպա տակն է ստեղ ծել 
մար դու ու ղե ղի թվա յին մո դե լը:

Գեր մա նա ցի կլի մա յա բան նե
րի հաշ վարկ նե րով, եթե մին չև 
2100 թ. մի ջին հա մընդ հա նուր 
ջեր մաս տի ճանն աճի 20Cով, 
ապա մարդ կու թյան մեկ հին գե
րոր դը կտու ժի մշտա կան երաշ
տից:

Պի զա յի աշ տա րա կի ուղղ
ման աշ խա տանք նե րը, որ ձեռ
նարկ վել են 19932003 թթ., շա
րու նա կում են պտուղ ներ տալ. 
վեր ջին 10 տար վա ըն թաց քում 
այն ուղղ վել է ևս 2,5 սմով: 
Բայց լի ա կա տար ուղ ղա հա յաց 
դիրք այն չի ու նե նա լու, քա նի 
որ դա կվա սի զբո սաշր ջու
թյան ոլոր տին:

Շա բաթ վա ըն թաց քում 1 կգ 
մեղր ստա նա լու հա մար 60 հա
զար մե ղու պետք է ծաղ կա
հյութ հա վա քի մեկ մի լի ոն ծա
ղիկ նե րից:

2013 թ. սեպ տեմ բե րից Չի
նաս տա նը դար ձել է նավ թի 
գլխա վոր ներկ րողն աշ խար
հում՝ երկ րորդ տեղ մղե լով 
ԱՄՆին:

Ըստ ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՈի փոր ձա
գետ նե րի՝ ար դյու նա բեր կան 
դա րաշր ջա նի սկզբից օվ կի ա
նո սի թթվայ նու թյու նը բարձ րա
ցել է 26 %ով: Դրա պատ ճա ռը 
հա նա ծո վա ռե լա նյու թի զանգ
վա ծա յին այ րում է:

Բեռլինի բաց համալսա րա նին 
կից գործող Օդերևու թա բա
նության ինստի տուտն աշխար
հում միակ կազ մակեր պությունն 
է, որն իրավունք ունի պաշտո
նական անուններ տալու եվրո
պական ցիկլոններին և հակա
ցիկլոններին: Ինստի տուտն 
ստեղծ վել է երկրագնդի օդերևու
թա բանական առաջին կայան
ներից մեկի հիմքի վրա, որտեղ 
1701 թ. պահպանվում են գրա
ռումեր եղանակի մասին: Հա
մաշխարհային տնտե սա կան 
ճգնաժամի հե տևանքով ինս
տիտուտի բյու ջեն կրճատվել է, 
և աշխատա կիցներն ստիպված 
են եղել հայտարարել եղա
նակային երևույթ ների «վա ճառ
քի» մասին. վճարելով 200300 
եվրո՝ յուրաքանչյուրը կարող է 
ցիկլոնը կամ հակացիկլոնն ան
վանել իր սեփական անունով:

Չի նաս տա նում ըն դուն վել 
է օրենք, որը պար տադ րում է 
երի տա սարդ նե րին պար բե րա
բար այ ցե լել ծնող նե րին կամ 
գո նե զան գա հա րել նրանց: Գու
մար վաս տա կե լու հա մար շատ 
երի տա սարդ չի նա ցի ներ գյու
ղից տե ղա փոխ վում են մեծ քա
ղաք ներ: Օրեն քը խախ տող նե
րը կտու գան վեն կամ ան գամ 
կկա լա նա վոր վեն: Չի նա կան 
հա մա ցանցն ան մի ջա պես ար
ձա գան քել է՝ առա ջար կե լով ոչ 
մեծ գու մա րի դի մաց այ ցե լել 
ծե րուկ նե րին:
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Ե՞րբ, օրվա ո՞ր ժամին մի կում սուր ճը կա րող 
է առա վել ար դյու նա վետ ազ դել մար դու վրա: 
Շա տե րը կար ծում են՝ առա վո տյան՝ նա խա ճա
շի ժա մա նակ կամ նույ նիսկ դրա փո խա րեն: 
Սա կայն ժա մա նա կագ րա կան դե ղա բա նու թյու
նը, որն ու սում ա սի րում է դե ղա մի ջո ցի ազ
դե ցու թյան կախ վա ծու թյունն այն ըն դու նե լու 
ժա մա նա կից, պնդում է, որ առա վո տյան ժա
մը 89ին կո ֆե ին ըն դու նելն անօ գուտ է, ան
գամ՝ վտան գա վոր: Խնդիրն ու սում ա սի րող մի 
խումբ անգ լի ա ցի և ճա պո նա ցի գիտ նա կան
ներ նշում են, որ հենց այդ ժա մա նակ առա
վել ակ տի վո րեն ըն թա նում է մա կե րի կամ ե
րի հոր մո նի՝ կոր տի զո լի սին թե զը, որը հա ճախ 
ան վա նում են սթրե սի հոր մոն: Այդ ժա մե րին 
օր գա նիզմ առանց այդ էլ լար ված է, պատ
րաստ է մեծ ակ տի վու թյան: Օր վա ըն թաց քում  
ևս եր կու ան գամ գրանց վում է արյան մեջ կոր
տի զո լի բարձր մա կար դակ՝ ժա մը 12ից մին չև 
13ը և 17.30ից մին չև 18.30: Այդ երեք ժա մա
նա կա հատ ված նե րում օր գա նիզ մը չու նի կո ֆե ի
նի կա րիք, այն ան գամ ան ցան կա լի է, քա նի որ 
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կա րող է չա փից ավե լի գրգռել նյար դա յին հա
մա կար գը: Այն պես որ ավե լի լավ է սուրճ խմել 
առա վո տյան 9.30ի և 11.30ի մի ջև ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծում, երբ կոր տի զո լի քա նա կը 
ար տա նետ ման երկ րորդ բարձ րա կե տից առաջ 
նվա զում է: Իսկ կոր տի զո լի եր րորդ բարձ րա
կե տից հե տո սուրճ խմելն ուշ է, քա նի որ այդ 
դեպ քում կխան գար վի քու նը:

ՍՈՒՐՃ ԽՄԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՇՐՋԱՆԱԿԸ
ԱՄՆում ար դեն 35 տա րի է, ինչ ճշգրիտ, բնա

կան և հա սա րա կա կան ոլոր տի մաս նա գետ նե րին 
ուղ ղում են հե տև յալ հար ցը. «Քանի՞ մաս նա գի տա
կան հոդ ված եք կար դա ցել տվյալ ամ սում»: 1977 թ. 
սկսած այդ թի վը մշտա պես աճել է, բայց 2012 թ. աճը 
դա դա րել է: Հա վա նա բար, սպառ վել է ժա մա նա կի 
այն չա փա բա ժի նը, որ գիտ նա կա նը կա րող է հատ

կաց նել ըն թեր ցա նու թյա նը: Ինչ պես վեր ջին հարց ման 
ժա մա նակ՝ 2005 թվա կա նին, այն պես էլ այժմ մի ջին 
գիտ նա կա նը կար դում է ամ սա կան մո տա վո րա պես 
22 գի տա կան հոդ ված, ընդ որում՝ կե սից ավե լին՝ 
հա մա կարգ չի էկ րա նից (2005 թ. եղել է 20 %): Բայց 60 
տա րե կա նից մեծ հարց վող ներն էկ րա նից կար դում են 
իրենց հե տաքրք րող գի տա կան աշ խա տանք նե րի մի
այն 2%՝ գե րա դա սե լով հոդ ված նե րի թղթա յին տար
բե րա կը: 
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ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ 
ՑԱՆՑԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ, 
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Պրո ցե սոր նե րի ար
տադ րո ղա կա նու
թյան մե ծա ցու մը 

հիմ ա կա նում որոշ վում է օպե
րա տիվ հի շո ղու թյան արա
գա գոր ծու թյամբ, որն աճում է 
ավե լի դան դաղ, քան պրո ցե
սո րի նը, որն այ լևս չի բե րում 
հա մա կար գի արա գա գոր ծու
թյան մե ծաց ման (նկ. 1) և պա
հան ջում է բազ մա մի ջու կա յին 
պրո ցե սոր նե րի կի րա ռու թյուն, 
որոն ցում հրա ման նե րի իրա
կա նաց ման ըն թաց քում ակ տի
վա նում է ամ բողջ պրո ցե սո րի  
315%, իսկ մա ցած մա սը մում 
է սպա սո ղա կան վի ճա կում: Այս 
խնդի րը կա րե լի է հա ջո ղու
թյամբ լու ծել նեյ րո նա յին ցան
ցե րի կի րառ մամբ:

Ար հես տա կան նեյ րո նա
յին ցան ցե րի կամ պար զա պես 
նեյ րո նա յին ցան ցե րի (ՆՑ) տե
սու թյու նը 1943 թվին ստեղ ծել 
են ՄակԿա լո կը և Պիտ սը՝ որ

պես մա թե մա տի կա կան ալ գո
րիթմ ե րի բազ մու թյուն, որի 
նպա տա կը գլխու ղե ղի կեն
սա բա նա կան գոր ծըն թաց նե
րի ու սում ա սի րու մը և նեյ
րո ցան ցա յին ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյան ստեղ ծում է: 
Հե տա գա յում այն զար գաց րել 
են ակա նա վոր գիտ նա կան ներ 
Ֆ. Ռո զենբ լա տը, Ա.Ի. Գա լուշ
կի նը, Պ.Ջ. Վեր բո սը, Տ. Կո խո

նե նը, Բ.Վիդ րո ուն, Տ Հո ֆը, Ջ. 
Հոպ ֆիլ դը, Ս. Գրոս բեր գը և 
այլք: Այս բնա գա վա ռի զար
գաց ման մեջ իր նշա նա կա լից և 
ու րույն ավանդն ու նի մեր հայ
րե նա կից, տ.գ.դ., պրո ֆե սոր 
Սե նիկ Հով հան նե սի Մկրտչյա
նը՝ իր մի շարք մե նագ րու թյուն
նե րով, բազ մա թիվ գի տա կան 
հոդ ված նե րով և ար տո նագ րե
րով: 

ՕԼԵԳ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀԱՊՀ §Միկրոէլեկտրոնիկա և 
կենսաբժշկական սարքեր¦ 
ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլորտը` գերմեծ ինտեգրալային 
սխեմաների նախագծում և 
մոդելավորում,  կենսաբժշկական 
համակարգեր և տեխնոլոգիաներ, 
նեյրոսխեմատեխնիկա և նեյրոնային 
ցանցեր 

Նկ. 1. Պրոցեսորհիշողություն արտադրողականության բացակը
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Վեր ջին տա րի նե րին փոխլ
րաց նող կա ռուց ված քով ին
տեգ րա լա յին սխե մա նե րի (ԻՍ) 
տեխ նո լո գի ա յի բուռն զար
գաց ման հետ կապ ված՝ մեծ 
է հե տաքրք րու թյու նը նեյ րո
նա յին տար րե րի և ՆՑերի 
նկատ մամբ, որի վկա յու թյունն 
է դրանց իրա կա նաց ման և կի
րառ ման ար տո նագ րե րի քա նա
կը (նկ. 2): Նման հե տաքրք րու
թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ ԻՍերի կա
ռուց ման դեպ քում մուտ քա յին 
ազ դակ նե րի կշռված գու մար
ման վրա հիմ ված նեյ րո նա
յին տար րե րի կի րա ռու մը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս էա պես 

բարձ րաց նե լու ԻՍերի ֆունկ
ցի ո նալ հնա րա վո րու թյուն նե րը 
և հու սա լի ու թյու նը, կրճա տել 
հան գույց նե րի թի վը և նվա զեց
նել ցրման հզո րու թյու նը: 

էլեկտ րո նա յին հաշ վո ղա
կան մե քե նա նե րի որոշ օրի
նակ նե րի հի ման վրա կա տար
ված վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ ֆոր մալ նեյ րո
նա յին տար րե րի հի ման վրա 
մե քե նա կա ռու ցե լիս ապա հով
վում է բա ղադ րիչ նե րի և միջ
տար րա յին կա պե րի քա նա
կի կրճա տում՝ մի ջի նը 1,5  2 
ան գամ, ինչ պես նաև ԻՍերի 
քա նա կի և սպառ ման հզո րու
թյան կրճա տում 2  3 ան գամ: 

Դա բա ցատր վում է նեյ րո նա
յին տար րե րի ֆունկ ցի ո նալ 
լայն հնա րա վո րու թյուն նե րով, 
քան ավան դա կան տար րե րինն 
է, չնա յած առան ձին վերց ված 
նեյ րո նա յին տար րերն ավե լի 
բարդ են, քան ավան դա կան 
տար րե րը: Ֆոր մալ նեյ րո նա յին 
տար րե րի կա րև որ ար ժա նիք 
է նաև այն, որ դրան ցում, ան
կախ իրա գործ վող ֆունկ ցի ա
յից, օգ տա գործ վում են ար գու
մենտ նե րի մի այն ու ղիղ կամ 
մի այն հա կա դարձ ար ժեք նե րը: 
Նեյ րո նա յին տար րե րի բազ մա
ֆունկ ցի ո նա լու թյու նը և կա
ռա վա րե լի ու թյու նը բա ցում են 
դրանց հի ման վրա տե ղե կատ
վու թյան մշակ ման ինք նա կար
գա վոր վող, հար մար վո ղա կան, 
փո փո խա կան կա ռուց ված քով 
հա մա կար գեր պա րու նա կող 
հաշ վո ղա կան մե քե նա նե րի կա
ռուց ման իրա կան հե ռան կար
ներ: 

Նյար դա յին հա մա կար գը
Մար դու նյար դա յին հա մա

կար գը կա րող է դի տարկ վել 
որ պես եռա փուլ հա մա կարգ 
(նկ. 3): Հա մա կար գում գլխա
վորն ու ղեղն է, որը պար բե
րա բար ստա նում է տե ղե կատ
վու թյուն, ըն կա լում է այն և 
կա յաց նում հա մա պա տաս խան Նկ. 2. Նեյրոնային ցանցերի վերաբերյալ աշխարհում գրանցված արտոնագրերի թիվը 
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վճիռ ներ: Նկ. 3ում ձա խից աջ 
ուղ ղու թյու նը մատ նան շում է 
տե ղե կատ վու թյու նը կրող ազ
դան շան նե րի ու ղիղ փո խան
ցու մը հա մա կար գով: Աջից 
ձախ ուղ ղու թյու նը նշա նա կում 
է հա մա կար գում հե տա դարձ 
կա պի առ կա յու թյուն: 

Ըն կա լի չը մար դու մարմ ից 
կամ ար տա քին մի ջա վայ րից 
ստաց ված ազ դա կը փո խա կեր
պում է էլեկտ րա կան ազ դան
շան նե րի, որոնք տե ղե կատ վու
թյու նը փո խան ցում են ՆՑին: 
Էֆեկ տոր նե րը ՆՑի մշա կած 
էլեկտ րա կան ազ դան շան նե րը 
փո խա կեր պում են որ պես հա
մա կար գի ել քեր:

Մար դու ու ղե ղի կե ղևը տա
փակ շերտ է՝ 2  3 մմ հաս տու
թյամբ և մոտ 2200 սմ2 մա կե
րե սով և պա րու նա կում է շուրջ 
1011 նեյ րոն (Ծիր Կա թին հա մաս
տե ղու թյան աստ ղե րի քա նա կը): 
Յու րա քան չյուր նեյ րոն կապ ված 
է 103  104 այլ նեյ րոն նե րի հետ: 
Մար դու ու ղե ղում կա 1014  1015 
մի ա ցում, 1 մմ3ում՝ շուրջ 10000 

նեյ րոն, որոնց ման րա թե լե րի 
ընդ հա նուր եր կա րու թյու նը մո
տա վո րա պես 3 կմ է: 
Կ»ն ëա բա նա կան ն»յ րոն: 

Նեյ րո նը տե ղե կատ վու թյուն 
մշա կող առանձ նա հա տուկ 
կեն սա բա նա կան բջիջ է, որը 
բաղ կա ցած է բջջի մարմ ից և 
եր կու տե սա կի ար տա քին ծա
ռան ման ճյու ղե րից` աք սո նից և 
դենդ րիտ նե րից, որոն ցից յու
րա քան չյուրն ու նի իր սե փա
կան, մյուս նե րի հետ փոխ կա
պակց ված ֆունկ ցի ա ները: 

Գոյություն ունեն նեյրոնների 
հարյուրավոր տեսակներ (նկ.5):

Բջջի մար մի նը: Բջջի մար
մի նը բաղ կա ցած է 3  130 մմ 
տրա մագ ծով մի ջու կից, որը 
տե ղե կատ վու թյուն է պա րու նա
կում ժա ռան գա կան հատ կու
թյուն նե րի մա սին, և ցի տոպ
լազ մա յից, որը տի րա պե տում է 
մո լե կու լա յին մի ջոց նե րի` նեյ
րո նին անհ րա ժեշտ նյու թեր 
ար տադ րե լու հա մար: Նյու թե
րը թար մաց վում են ըստ անհ
րա ժեշ տու թյան: Բջջի մար մի նը 
ղե կա վա րում է նեյ րո նի էներ
գի ա յի ծախ սը և կար գա վո րում 
բազ մա թիվ այլ գոր ծըն թաց ներ 
բջջի ներ սում: Բջջի մար մի

նը գու մա րում է դենդ րիտ նե
րից ստա ցած ազ դան շան նե րը, 
և, եթե ստաց ված ար դյուն քը 
բարձր է սահ մա նա յին ար ժե
քից, ձև ա վոր վում է իմ պուլս, 
որն աք սո նի մի ջո ցով անց
նում է մյուս նեյ րոն նե րին: Այդ 
իմ պուլս նե րը նյար դա յին հա
մա կար գի կեն սա կան ֆունկ
ցի ա նե րի և հաշ վո ղա կան կա
րո ղու թյուն նե րի կենտ րոն են:

Աք սոն (ելք): Ելքն ան վան
վում է նաև աք սո նա յին բլրակ 
կամ աք սո նի սկզբնա կան 
հատ ված, որ տեղ գե նե րաց վում 
է ել քա յին իմ պուլ սը, որը հե
տա գա յում տա րած վում է աք
սո նով` հաս նե լով այլ բջիջ նե րի: 
Աք սո նը կա տա րում է մի աց նող 
հա ղորդ չի դեր, որը գրգռման 
իմ պուլս նե րը փո խան ցում է մի 
բջջից մյու սը: Այն կա րող է իմ
պուլ սը հա ղոր դել եր կու ուղ
ղու թյուն նե րով` մարմ ից դե պի 
բջիջ և՝ հա կա ռա կը: Նեյ րոն նե
րի աք սոն նե րի եր կա րու թյու նը 
կա րող է լի նել մի քա նի մի լի
մետ րից մին չև 1,5 մ, իսկ տրա
մա գի ծը՝ մի քա նի միկ րո նից 
մին չև 1մմ: Աք սոն նե րը և դենդ
րիտ ներն անընդ հատ ֆունկ
ցի ո նալ կա պի մեջ են, և աք
սոն նե րի որևէ փո փո խու թյուն 
առա ջաց նում է փո փո խու թյուն 
դենդ րիտ նե րում և՝ հա կա ռա
կը: Աք սո նը պատ ված է յու
րա հա տուկ բջիջ նե րով, որոնք 
ար տադ րում են միե  լին: Այդ 

Նկ. 3. Նյարդային համակարգի կառուցվածքը

Նկ. 4. Կենսաբանական նեյրոնի 
կառուցվածքը

Նկ. 5. Նեյրոնների տեսակները

ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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բջիջ նե րը բա ժան ված են իրա
րից մի ջա կայ քով, որոնք կոչ
վում են Ռան վե յի սեղմ վածք
ներ: Մեկ աք սո նը կա րող է 
ու նե նալ մին չև 800 սեղմ վածք: 
Եթե աք սո նը վաս ված է, իսկ 
նեյ րո նը՝ ոչ, ապա այն ու նակ է 
ստեղ ծե լու նոր աք սոն: 

Դենդ րիտ: Դենդ րի տը նյար
դա յին բջջի ոս տիկ է, որի հիմ
նա կան ֆունկ ցի ան ար տա քին 
գրգռի չից կամ ըն կալ չա յին 
բջջից ազ դան շա նի ըն դու նում 
է մի նեյ րո նով և հա ղոր դու
մը ու րի շին: Որոշ դենտ րիտ ներ 
բջջի մարմ ի մոտ են, դրանք 
հա մե մա տա բար լայն են և ձև
ա վո րում են մեծ թվով սի
նապս ներ: Դենդ րիտ նե րը բջջի 
մարմ ի մոտ ձև ա վո րում են 
ճյու ղա յին ծառ: Դենդ րիտ նե րի 
շնոր հիվ առա ջա նում է ֆի զի
կա կան մա կե րև ույթ, որով իմ
պուլս ներն անց նում են դե պի 
տվյալ նեյ րոն: Նյար դա յին ազ
դան շա նը հիմ ա կա նում ու նի 
մեկ ուղ ղու թյուն. դե պի բջջի 
մար մին մի քա նի դենդ րիտ նե
րով և դրա նից` աք սո նով ու րիշ 
բջիջ նե րի կամ հա րև ան դենդ
րի տին: Որոշ դենդ րիտ ներ ու
նեն մին չև 1 մմ եր կա րու թյուն: 

Սի նապս (մուտք): Սի նապ
սը եր կու նեյ րոն նե րի մի ջև 
հպման տեղն է, որն էֆեկ տո
րա յին բջջից ստա նում է ազ
դան շան: Այն եր կու բջիջ նե րի 
մի ջև նյար դա յին իմ պուլ սի հա
ղորդ ման մի ջոց է, ընդ որում 
սի նապ սա յին հա ղորդ ման ըն
թաց քում ազ դան շա նի լայ նույ
թը և հա ճա խու թյու նը կա րող 
են կար գա վոր վել: Իմ պուլս նե
րի հա ղոր դու մը կա տար վում 
է քի մի ա կան ճա նա պար հով՝ 
մե դի ա տոր նե րի մի ջո ցով կամ 
էլեկտ րա կան ճա նա պար հով՝ 
իոն նե րի ան ցու մով մի բջջից 
մյու սը: Նեյ րո նը կա րող է ու
նե նալ 10000 և ավե լի սի նապ
սա յին հպակներ: Ըստ տե ղա
բաշխ ման սի նապս նե րը լի նում 

են 3 տե սա կի՝ ակ սոդենդ րի
տա յին, աք սոսո մա տիկ և աք
սոաք սո նա յին: Որ քան հե ռու 
է սի նապ սը նեյ րո նի մարմ ից, 
այն քան փոքր է նրա ազ դե
ցու թյու նը՝ նեյ րո նի ել քի վրա 
իմ պուլ սի գե նե րաց ման գոր
ծում: Ըստ նեյ րո նի վրա ազ
դե ցու թյան՝ սի նապս նե րը լի
նում են գրգռող և ար գե լա կող: 
Գրգռված սի նապս նե րում մի 
բջիջն առա ջաց նում է մյու սի 
ակ տի վա ցում: Աք սոդենդ րի
տա յին սի նապս նե րը մեծ մա
սամբ լի նում են գրգռող, իսկ 
աք սոսո մա տիկ նե րը՝ ար գե
լա կող: Գրգռող և ար գե լա կող 
սի նապս ներն ար տաք նա պես 
շատ քիչ են տար բեր վում: Ըստ 
գրգռվա ծու թյան հա ղորդ ման 
եղա նա կի՝ սի նապս նե րը լի նում 
են՝ քի մի ա կան և էլեկտ րա կան: 
Ինչ պես քի մի ա կան, այն պես էլ 
էլեկտ րա կան սի նապս ներն ու
նեն բնո րոշ հատ կա նիշ ներ, 
որոն ցով դրանք տար բեր վում 
կամ նման վում են (օրի նակ՝ 
ազ դան շա նի մի ա կող մա նի հա
ղոր դու մը): 

Ն»յ րո նա յին óան ó» րի 
տար րա յին բա զան

Կեն սա բա նա կան նեյ րո
նի մա թե մա տի կա կան մո դե լը 
բնու թագ րում է այն որ պես տե
ղե կատ վու թյուն մշա կող տարր: 
Այն ան վան վում է ֆոր մալ նեյ
րոն (նկ. 6): 

Ֆոր մալ նեյ րո նի աշ խա տան

քը որո շող պա րա մետ րերն են` 
սի նապ սա յինկշռա յին W գոր
ծա կից նե րը, վի ճա կի ֆունկ
ցի ան՝ շե մա յին մա կար դա կը և 
ակ տի վաց ման ֆունկ ցի ան: Վի
ճա կի ֆունկ ցի ա նե րը հիմ ա
կա նում սահ մա նա փակ ված չեն, 
իսկ ակ տի վաց ման ֆունկ ցի
ա նե րը կի րառ վում են ել քա յին 
ազ դան շա նը սահ մա նա փա կե
լու հա մար: Գո յու թյուն ու նեն մի 
շարք ակ տի վաց ման ֆունկ ցի ա
ներ, որոնց հիմ ա կան տես քե րը 
բեր ված է նկ. 7ում: Որևէ կի
րա ռա կան խնդրի կա տար ման 
հա մար, մին չև ՆՑի օգ տա գոր
ծու մը, անհ րա ժեշտ է հա մա
լա րել W1Wn գոր ծա կից նե րը, 
որ պես զի ցան ցի ել քա յին ազ
դան շան նե րը հա մա պա տաս
խա նեն տրված նպա տա կա յին 
ֆունկ ցի ա յին: Կշռա յին գոր ծա
կից նե րի հա մա լար ման գոր
ծըն թա ցը նեյ րո ցան ցա յին տեր
մին նե րով կոչ վում է ու սու ցում: 
Ֆի զի ո լո գի ա յում նյար դա յին 
գոր ծու նե ու թյու նում գոր ծում է 
«ամ բող ջը կամ ոչին չ» հաս կա
ցու թյու նը, որի հա մա ձայն նեյ
րո նը գրգռվում է, մի այն եթե 
մուտ քա յին գրգռի չը գե րա զան
ցում է որո շա կի շե մա յին ար
ժե քը, որը տա լիս է նեյ րո նը և 
առանց որի ՆՑը չի կա րող աշ
խա տել:

Ն»յ րո նա յին óան ó» րի 

Նկ. 6. Նեյրոնի հաշվողական մոդելի ընդհանուր տեսքը
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ճար տա րա պ» տու թյու նը
Կեն սա բա նա կան նեյ րո նա

յին հա մա կար գի ճար տա րա
պե տու թյու նը տար բեր վում է 
ֆոն նեյ մա նյան ճար տա րա պե
տու թյու նից (Աղ. 1), իսկ աղ. 
2ում տրված է փոխլ րաց ված 
մե տաղօք սիդ կի սա հա ղոր դիչ 
(ՄՕԿ) կա ռուց ված քի և կեն սա
բա նա կան նեյ րո նի բնու թագ րե
րի հա մե մա տու թյու նը: 

Ֆոն նեյ մա նյան և կեն սա բա

Նկ. 7. Ակտիվացման ֆունկցիաների գրաֆիկական տեսքերը
ա. շեմային, բ. հատվածագծային, գ. միաբևեռ սիգմոիդալ, դ. երկբևեռ սիգմոիդալ

Պարամետրեր Ֆոննեյմանյան ճարտարապետոււթյուն Կենսաբանական նեյրոնային համակարգ

Պրոցեսոր Փոքր քանակությամբ (4 – 8), արագագործ Մեծ քանակությամբ, դանդաղագործ

Հիշողություն Պրոցեսորից տարանջատված, տեղային, 
հասցեավորում առանց բովանդակության

Ինտեգրված պրոցեսորում, բաշխված, 
հասցեավորում ըստ բովանդակության

Հաշվարկում Կենտրոնացված, հաջորդական, 
պահպանված ծրագրեր

Բաշխված, զուգահեռ, ինքնուրույն 
սովորող

Հուսալիություն Փոքր Մեծ

Ոլորտ Թվային և սիմվոլային 
մանիպուլյացիաներ Ընկալման խնդիրներ

Աշխատանքային 
միջավայր

Լավ որոշված հայտնի 
սահմանափակումերով Վատ սահմանված

Պարամետրեր ՄՕԿ  փական Կենսաբանական նեյրոն

Շեմային լարում 300 մՎ – 400 մՎ –60 մՎ – –50 մՎ

Լայնույթ 1 Վ 120 մՎ – 140 մՎ

Նվազագույն լարում 0 Վ –80 մՎ

Առավելագույն լարում 1 Վ 120 մՎ

Հապաղում 5պվ – 20 պվ 0,4 մվ – 5 մվ

Աշխատանքային հաճախություն  12 ԳՀց 0,5 Հց – 250 Հց

Սպառման հզորություն 1 մՎտ – 50 մՎտ 0,25 նՎտ – 25 նՎտ

Մակերես 2 մմ2 – 40 մմ2 600 մմ2 – 20000 մմ2

Երկարություն ≥ 1 մմ 60 մմ – 1 մմ

Լայնություն ≥ 1 մմ 10 մմ – 20 մմ

Մուտքերի քանակ  8 1000 – 10000

Ելքի դիմադրություն 100 Օմ 0,5 Օմ – 2 Օմ

Իմպուլսի տևողություն ≥ 50 պվ 0,4 մվ – 2 մվ

Ֆունկցիոնալություն Միաֆունկցիոնալ Բազմաֆունկցիոնալ

Աղյուսակ 1
Երկու ճարտարապ»տությունն»րի համ»մատությունը

Աղյուսակ 2 
ՄՕԿ - փականի և կ»նëաբանական ն»յրոնի համ»մատությունը
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նա կան նեյ րո նա յին ճար տա րա
պե տու թյուն նե րի մի ջև առ կա 
են տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
եր կու սկզբուն քա յին տար բեր 
մո տե ցում եր` սիմ վոլ նե րի հա
ջոր դա կան մշա կում և պատ
կեր նե րի զու գա հեռ ճա նա չում: 
Ե՛վ սիմ վոլ նե րը, և՛ պատ կեր նե
րը «բա ռեր են», որոնք մշա կում 
են հա մա կար գիչ նե րը, տար բե
րու թյու նը դրանց չա փե րի մեջ 
է: Ընդ որում, պատ կե րի չա փը 
կա րող է մի քա նի կար գով մեծ 
լի նել սիմ վո լի չա փից: Թվում 
է, թե տար բե րու թյու նը զգա լի 
չէ, այն բե րում է մի այն եր կար 
բա ռե րի՝ որոշ չա փով մեծ ժա
մա նա կում մշակ ման, սա կայն 
պատ կեր նե րի հետ աշ խա տան
քի բար դու թյու նը դրանց կար
գայ նու թյան մե ծաց ման դեպ
քում աճում է ոչ գծայ նո րեն: 

Զու գա հեռ հաշ վար կու մը և 
պատ կեր նե րի ճա նա չում ըն
կած են նեյ րո հա մա կար գիչ
նե րի աշ խա տան քի հիմ քում: 
Դրանք հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս հաս նե լու հե քի ա թա
յին ար տադ րո ղա կա նու թյան, 
որը մի քա նի մի լի ոն ան գամ 
կա րող է գե րա զան ցել ֆոն
նեյ մա նյան ճար տա րա պե տու
թյամբ հա մա կար գիչ նե րին: 
Այս պի սով, ար հես տա կան բա
նա կա նու թյան խնդիր նե րը 
ժա մա նա կա կից ճար տա րա
պե տու թյուն նե րով հա մա կար
գիչ նե րով լու ծե լը հար մա րա
վետ չէ, քա նի որ տար րա յին 
բա զան չի ապա հո վում նշված 
խնդիր նե րի լու ծու մը: Ոչ ֆոր
մա լաց ված խնդի րե րը լու ծե լու 
հա մար անհ րա ժեշ տու թյուն է 
առա ջա նում օգ տա գոր ծել ար
հես տա կան ՆՑեր: ՆՑերը 
մա թե մա տի կա կան մո դել ներ 
են, ինչ պես նաև դրանց ծրագ
րա յին և ապա րա տա յին իրա
կա նա ցում եր, որոնք ստեղծ
վել են կեն դա նի օր գա նիզ մի 
նյար դա յին բջիջ նե րի ցան ցե րի 
կեր պա րով և նմա նակ մամբ: 

ՆՑերի տե սակ ներն են՝ ու ղիղ 
տա րած ման ցան ցեր և անդ րա
դարձ ցան ցեր (կան հե տա դարձ 
կա պեր):

Ու ղիղ տա րած ման մի ա
շերտ ցան ցե րը բաղ կա ցած են 
տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե
րի հան գույց նե րից և նեյ րոն
նե րի մեկ շեր տից, որը մի ա ժա
մա նակ մուտ քա յին և ել քա յին 
շերտ է (նկ. 8):

Նկ. 8. Ու ղիղ տա րած ման մի ա շերտ ցանց 

 Ու ղիղ տա րած ման բազ մա
շերտ ցան ցե րը բնու թագր վում 
են մեկ կամ մի քա նի թաքն ված 
շեր տե րով (նկ. 9): 

Նկ. 9. Ուղիղ տարածման բազմաշերտ 
ցանց

Թաքն ված շեր տե րի հան
գույց նե րը կոչ վում են թաքն
ված նեյ րոն ներ: Մեկ կամ մի 
քա նի թաքն ված շեր տե րի ավե
լա ցու մը տվյալ նե րում կա րող է 
առանձ նաց նել օրի նա չա փու
թյուն ներ, որը շատ կա րև որ է 
մեծ չա փի մուտ քա յին տվյալ
նե րի դեպ քում: Բազ մա շերտ 

ու ղիղ տա րած ման ցան ցե րում 
ազ դան շա նը տա րած վում է 
շեր տե րով. աղ բյու րի հան գույց
նե րը ձև ա վո րում են մուտ քա յին 
ազ դան շան առա ջին (մուտ քա
յին) նեյ րոն նե րի շեր տի հա մար, 
որի ել քա յին ազ դան շանն օգ
տա գործ վում է որ պես մուտ
քա յին ազ դան շան երկ րորդ 
(թաքն ված) նեյ րոն նե րի շեր տի 
հա մար և այլն:. 

Ընդ հա նուր առ մամբ ու ղիղ 
տա րած ման ցան ցերն ստա տիկ 
են, այ սինքն՝ դրանք ար տադ
րում են մի այն մեկ բազ մու թյան 
ել քա յին ար ժեք ներ, այլ ոչ թե 
տվյալ նե րի հա ջոր դա կա նու
թյուն՝ մուտ քա յին տվյալ նե րից: 
Ու ղիղ տա րած ման ցան ցե րը 
չու նեն հի շո ղու թյուն, դրանց 
ար ձա գան քը մուտ քին կախ ված 
չէ ցան ցի նա խորդ վի ճա կից: 

Անդ րա դարձ ցան ցե րը տար
բեր վում են ու ղիղ տա րած ման 
ցան ցե րից գո նե մեկ հե տա
դարձ կա պով (նկ. 10): Այս ցան
ցե րը դի նա միկ են: Երբ մուտ
քին տրվում են նոր ար ժեք ներ, 
ապա ել քե րը հաշ վարկ վում են, 
և հե տա դարձ կա պով յու րա
քան չյուր նեյ րո նի մուտ քա յին 
ար ժեք նե րը փոխ վում են՝ բե
րե լով ցան ցի փո խան ջատ ման 
նոր վի ճա կի:

Նկ. 10. Անդրադարձ ցանց. Z1 –ը եզակի 
հապաղման օպերատորն է:

Գի տե լիք նե րի ներ կա յա
ցու մը մո դե լում պահ պան
ված տե ղե կու թյուն է, որ տեղ 
օգ տա գործ վում են ար տա
քին պա տա հար նե րի նկատ
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մամբ մեկ նա բա նու թյուն նե
րը և հա կազ դե ցու թյուն նե րը: 
Տար բե րում են գի տե լի քի եր
կու տե սակ. նա խա փոր ձա կան 
(ապ րի ո րի) տե ղե կատ վու թյուն՝ 
բաղ կա ցած շրջա կա մի ջա վայ
րի մա սին հա վաս տի փաս տե
րից, և դի տար կում եր: 

Նեյ րո ցան ցա յին լուծ ման 
հա ջո ղու թյու նը զգա լի ո րեն 
կախ ված է գի տե լի քի ճիշտ 
ներ կա յա ցու մից, որի հա մար 
կան որո շա կի կա նոն ներ: 

Ու ëուó ման գոր ծըն թաó-
ն» րը

ՆՑերն ու նեն ու սուց ման 
ու նա կու թյուն՝ շրջա կա մի ջա
վայ րի տվյալ նե րի հի ման վրա 
և, ար դյուն քում, բարձ րաց նում 
են սե փա կան ար տադ րո ղա կա
նու թյու նը: Ու սու ցու մը ցան ցի 
ազատ պա րա մետ րե րի (կշիռ
նե րի և շե մե րի) բազ մակրկ
նու թյամբ (իտե րա տիվ) հա
մա լար ման գոր ծըն թաց է, որը 
կա տար վում է որո շա կի ալ գո
րիթ մով և ապա հո վում տրված 
խնդրի ար դյու նա վետ լու ծու մը: 
Ցան ցի ար դյու նա վե տու թյու
նը բա րե լավ վում է ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ցան ցի ազատ պա
րա մետ րե րի դի նա միկ փո փո
խու թյամբ: Ու սուց ման տե սա կը 
որոշ վում է այդ պա րա մետ
րե րի հա մա լար մամբ: Գո յու
թյուն ու նեն ու սուց ման 3 հիմ
նա կան տե սակ ներ՝ ու սուց չով, 
առանց ու սուց չի և հիբ րի դա
յին: Ու սուց չի հետ ու սուց ման 
դեպ քում հայտ նի են ցան ցի 
մուտ քա յին և ել քա յին վեկ տոր
նե րը: Ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում ցան ցը փո խում է իր պա
րա մետ րե րը և սո վո րում է տալ 
անհ րա ժեշտ ար տա պատ կե րու
մը: Առանց ու սուց չի ու սուց ման 
ալ գո րիթ մում հայտ նի են մի այն 
մուտ քա յին վեկ տոր նե րը, որոնց 
հի ման վրա ցան ցը սո վո րում 
է տալ լա վա գույն ել քա յին ար
ժեք ներ: Այն հայտ նա բե րում է 

տվյալ նե րի հիմ քում ըն կած կա
ռուց ված քը և հար մա րեց նում է 
այդ տվյալ ներն իրենց հա մա
պա տաս խա նող դա սե րին: Հիբ
րի դա յին ու սու ցու մը մի ա վո րում 
է եր կու ու սու ցում ե րը: 

Ու սու ցու մը պետք է լու ծի 
երեք հի մա րար և գործ նա կան 
խնդիր ներ. ու նա կու թյան, օրի
նակ նե րի բար դու թյան և հաշ
վար կա յին բար դու թյան:

Ու նա կու թյան խնդրում լուծ
վում է, թե քա նի՞ օրի նակ է 
հնա րա վոր հի շել, և ի՞նչ ֆունկ
ցի ա ներ ու որոշ ման սահ ման
ներ է կա րո ղա նում կա տա րել 
ցան ցը: Օրի նակ նե րի բար դու
թյու նը որո շում է ու սուց ման 
օրի նակ նե րի քա նա կը, որն 
անհ րա ժեշտ է ցան ցի վա վեր 
աշ խա տան քը երաշ խա վո րե լու 
հա մար: Հաշ վար կա յին բար
դու թյու նը որո շում է ու սուց ման 
ալ գո րիթ մի կա տար ման ժա մա
նա կը: 

Գո յու թյուն ու նեն մեծ 
թվով ու սուց ման ալ գո րիթմ
ներ, որոնք կողմ ո րոշ ված են 
տար բեր խնդիր ներ լու ծե լուն: 
Դրան ցից ամե նա տա րած վա ծը 
սխա լի հա կա ռակ տա րած ման 
մե թոդն է: Ել քա յին շեր տում 
որոշ վող ցան ցի ռե ալ և ճիշտ 
պա տաս խան նե րի տար բե րու
թյու նը տա րած վում է ազ դան
շան նե րի հոս քին հան դի պա կաց 
(նկ. 11), և յու րա քան չյուր նեյ րոն 
ու նակ է որո շե լու իր ամեն մի 
կշռի դե րը ցան ցի գու մա րա յին 
սխա լում:

Ցան ցի ստեղ ծու մը լուծ վում 

է եր կու փու լով` ցան ցի տե սա կի 
ընտ րու թյուն և ցան ցի ու սու ցա
նում (կշիռ նե րի ընտ րու թյուն): 

Առա ջին փու լում պետք է 
ընտ րել.

 կի րառ ման նեյ րոն նե րի 
տե սա կը (մուտ քե րի թի վը, ակ
տի վաց ման ֆունկ ցի ան),

 նեյ րոն նե րի մի աց ման 
փոխ դա սա վո րու թյու նը,

 ցան ցի մուտ քե րը և ել քե րը:
ՆՑի կա ռուց ված քի ընտ

րու թյու նը կա տար վում է ըստ 
խնդրի բար դու թյան: Որոշ 
խնդիր նե րի լուծ ման հա մար 
գո յու թյուն ու նեն լա վա գույն 
փոխ դա սա վո րու թյուն ներ: Եթե 
խնդի րը չի բեր վում դրան
ցից որևէ մե կին, նա խագ ծո ղը 
պետք է լու ծի նոր փոխ դա սա
վո րու թյան սին թե զի խնդիր, 
ղե կա վար վե լով որոշ սկզբունք
նե րով.

 ցան ցի հնա րա վո րու
թյուն ներն աճում են շեր տե րի 
և դրան ցում նեյ րոն նե րի թվի 
ավե լաց ման հետ,

 հե տա դարձ կա պե րի ներ
մու ծու մը մե ծաց նում է ցան ցի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը,

 ցան ցի աշ խա տան քի ալ
գո րիթմ ե րի բար դու թյու նը 
(օրի  նակ՝ գրգռող, ար գե լա
կող սի նապս նե րի ներ մու ծում) 
նպաս  տում է ՆՑի հզո րու թյան 
ու ժե ղաց մա նը:

Երկ րորդ փու լում օրի նակ
նե րի բազ մա կի առա ջադ րու մից 
հե տո ցան ցի կշիռ նե րը կա յու
նա նում են, և ցան ցը տա լիս է 
ճիշտ պա տաս խան ներ տվյալ

Նկ. 11. Բազմաշերտ ՆՑի համար սխալի հակառակ տարածման մեթոդը
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նե րի բա զա յի բո լոր կամ գրե թե 
բո լոր օրի նակ նե րի հա մար: Ար
դյուն քում ասում են, որ «ցանցն 
ու սու ցան ված է»: Ցան ցի ու
սուց ման հետ ու սուց ման սխա
լը նվա զում է. երբ այն հաս
նում է զրո յի կամ ըն դու նե լի 
ցածր մա կար դա կի, մար զում 
ընդ հատ վում է, իսկ ստաց ված 
ցան ցը հա մար վում է մարզ ված 
և պատ րաստ՝ ըն դու նե լու նոր 
տվյալ ներ (նկ. 12):

Եթե սխալն այ լևս չի նվա
զում կամ աճում է, նշա նա
կու մ է՝ ցան ցը լավ է մո տար կել 
տվյալ նե րը, և ու սու ցու մը պետք 
է ընդ հա տել ու փոք րաց նել 
թաքն ված տար րե րի և (կամ) 
շեր տե րի քա նա կը` ցան ցը շատ 
հզոր է տվյալ խնդրի հա մար: 
Եթե եր կու սխալ ներն էլ (ու սու
ցում և ստու գում) չեն հա սել 
փոքր ար ժե քի, ապա ու սու ցում 
տե ղի չի ու նե ցել` ցան ցը հզոր 
չի տվյալ խնդրի հա մար: 

Ն»յ րո նա յին óան óի ëին-
թ» զի մ» թո դի կան

ՆՑերի սին թե զու մը են թադ
րում է ՆՑի կա ռուց ված քի, ու
սուց ման ալ գո րիթ մի, նեյ րո նի 
մո դե լի, շեր տե րի քա նա կի և 
յու րա քան չյուր շեր տում նեյ
րոն նե րի քա նա կի ընտ րու թյուն: 
Ու սուց ման ալ գո րիթ մի ընտ
րու թյու նը կա տար վում է ըստ 
ոլոր տի և խնդրի դրված քի, և 
գո յու թյուն չու նի կա նո նա կարգ
ված մե թոդ դրանց ընտ րու
թյան հա մար: Նա խագ ծող ներն 
օգտ վում են վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րից և սե փա կան փոր
ձից: Այ սինքն՝ փո փո խե լով նեյ
րոն նե րի քա նա կը և մո դել նե րը՝ 
գնա հա տում են ՆՑի ար դյու
նա վե տու թյու նը տրված խնդրի 
հա մար: 

Շեր տե րի քա նա կի ընտ
րու թյուն: Ընդ հա նուր դեպ քում 
մեկ թաքն ված շեր տը բա վա
րար է խնդիր նե րի մեծ մա սի 

Թաքնված 
շերտերի քանակը Արդյունք

0 Ներկայացնում է միայն գծորեն բաժանելի ֆունկցիաները

1 Կարող է մոտարկել կամայական ֆունկցիա, որը պարունակում է անընդհատ 
արտապատկերում մեկ տարածությունից մեկ այլ տարածություն

2
Ներկայացնում է կամայական տեսքի որոշման սահմաններ ռացիոնալ 

ակտիվացման ֆունկցիայի դեպքում և կարող է մոտարկել կամայական 
սահուն արտապատկերում

լուծ ման հա մար: ՆՑի ար դյու
նա վե տու թյան գնա հա տու մը 
տար բեր թվով թաքն ված շեր
տե րի դեպ քում բեր ված է Աղ.3
ում: 

Ֆոր մալ նեյ րոն նե րի քա
նա կի ընտ րու թյուն: Մուտ քա
յին և ել քա յին շեր տե րում նեյ
րոն նե րի քա նա կը հա վա սար է 
մուտ քա յին և ել քա յին ազ դան
շան նե րի քա նա կին: Թաքն ված 
շեր տում նեյ րոն նե րի քա նա կի 
ընտ րու թյան հա մար գո յու թյուն 
չու նի որևէ մե թոդ:

Թաքն ված շեր տում նեյ
րոն նե րի քա նա կի ընտ րու թյան 
հա մար կա մի այն փոխ զիջ
ման խնդիր, այն է՝ նեյ րոն նե րի 
քա նա կը պետք է լի նի տրված 
խնդի րը լու ծե լու հա մար բա
վա րար, սա կայն, մյուս կող մից, 
չպետք է լի նի շատ մեծ՝ ընդ
հան րա ցում ապա հո վե լու և ու
սուց ման ժա մա նակն ըն դու նե լի 
դարձ նե լու հա մար: Այ սինքն՝ 

Նկ. 12. Նեյրոնային ցանցի ուսուցումը

Աղյուսակ 3 
ՆՑ-ի ար դյու նա վ» տու թյան գնա հա տու մը
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թաքն ված շեր տում նեյ րոն նե րի 
քա նա կը սահ մա նա փակ ված է 
ներ քև ից՝ տրված խնդի րը լու
ծե լու ճշտու թյամբ և վե րև ից՝ 
տվյալ խնդրի որևէ լուծ մա նը 
զու գա մի տե լու կա րո ղու թյամբ՝ 
ըն դու նե լի ժա մա նա կում: ՆՑ
երի նա խագծ ման հա մար գոր
ծում են որո շա կի կա նոն ներ.

1. Թաքն ված շեր տում նեյ
րոն նե րի քա նա կը պետք է լի նի 
ել քա յին և մուտ քա յին շեր տե րի 
նեյ րոն նե րի քա նակ նե րի մի ջև:

2. Թաքն ված շեր տում նեյ
րոն նե րի քա նա կը պետք է հա
վա սար լի նի մուտ քա յին շեր
տում նեյ րոն նե րի քա նա կի 2/3 
մա սին (կամ 70%ից 90%):

3. Թաքն ված շեր տում նեյ
րոն նե րի քա նա կը պետք է չգե
րա զան ցի ել քա յին և մուտ քա յին 
շեր տե րում նեյ րոն նե րի քա նակ
նե րի գու մա րը:

Կա տար ված հե տա զո տու
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
ՆՑերի պար զու թյան, ֆունկ
ցի ո նալ հնա րա վո րու թյուն նե
րի մե ծաց ման և բարձր արա
գու թյան հաս նե լու հա մար 
հե ռան կա րա յին մի ջոց է ան ցու
մը բազ մա շե մա յին նեյ րո նա յին 
տար րե րի կի րա ռու թյա նը, բնու
թագ րիչ պա րա մետ րե րի քա
նա կի նվա զար կու մը, կա պե րի 
փո փոխ մամբ ՆՑերի նա խագ
ծու մը, սի նապ տիկ փո խազ դե
ցու թյան փոխ զի ջու մա յին տար

բե րա կի ընտ րու թյու նը:
21րդ դա րում ՆՑերի զար

գաց ման գլխա վոր ուղ ղու թյու
նը կլի նի դրանց ապա րա տա յին 
իրա կա նա ցու մը, որը հնա րա
վո րու թյուն կտա առ ցանց օգ
տա գոր ծե լու ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյան ծրագ րեր, 
փոք րաց նե լու ու սուց ման սխա
լի տո կո սը, նա խագ ծե լու տե
ղե կատ վու թյան մշակ ման նոր 
սկզբուն քեր, ստեղ ծե լու ցածր 
հզո րու թյամբ և բարձր հու սա
լի ու թյամբ ու ար տադ րո ղա կա
նու թյամբ հա մա կար գեր, ար
հես տա կան բա նա կա նու թյան 
խնդիր նե րի ավե լի ար դյու նա
վետ լու ծում եր:

* «Наука и жизнь», N 4, 2014.

ԵՎՍ  ՄԻ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ 
ԿՂԶԻ*
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2013 թ. նո յեմ բե րի 20ին 4,5 մագ նի տուդ ուժգ
նու թյամբ երկ րա շար ժի ար դյուն քում, որն ու ղեկց
վել է ստորջ րյա հրաբ խի ժայթ քու մով, Ճա պո նի ա յի 
ափե րի մոտ առա ջա ցել է նոր կղզի: Այն ցա մա քի 
ձվա ձև մի կտոր է՝ 400 մ x 200 մ չա փե րով և կենտ
րո նում խառ նա րա նով: Երկ րորդ հա մաշ խար հա
յին պա տե րազ մից հե տո սա չոր րորդ նման դեպքն 
է: Քար տե զա գիր նե րը չեն շտա պում ան վա նա կո չել 
այդ կղզին. չի բա ցառ վում, որ ծո վը շու տով կլա նի 
այն, ինչ պես պա տա հել է նա խորդ երեք դեպ քե րում:

ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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Այն կա մա վոր նե րը, որոնց 
ամե րի կա ցի բժիշկ նե րը փոր
ձի ըն թաց քում վա րա կում էին 
մրսա ծու թյան հա րու ցիչ նե րով, 
կրկնա կի հազ վա դեպ էին հի
վան դա նում, եթե ու նե ին երե
խա ներ: Ընդ որում՝ որո շա կի 
պաշտ պա նու թյուն մրսա ծու
թյու նից ապա հո վե լու հա մար 
պար տա դիր չէ, որ երե խա նե րը 
ներ կա լի նեն ըն տա նի քում. այն 
ծնող նե րը, որոնց երե խա ներն 
ար դեն մե ծա ցել են և ապ րում 
են առան ձին, 27 %ով ավե
լի հազ վա դեպ էին հի վան դա
նում, քան նրանց ան զա վակ 
հա սա կա կից նե րը: Հե տաքր քիր 
է, որ փոր ձե րի ըն թաց քում օգ
տա գործ ված հա րու ցիչ նե րին 
դի մա կա յող հա կա մար մին նե րի 
ար տադր ման ակ տի վու թյու նը 

Ինչ պես հայտ նա բե րել են 
Պե կի նի հա մալ սա րա նի (Չի
նաս տան) և Օքս ֆոր դի (Անգ
լիա) ծա գում ա բան նե րը, չի
նա ցի ներն ու նեն մի գեն, որը 
կապ ված է իմու նի տե տի հետ 
և մե ծաց նում է գրի պի ծանր 
ըն թաց քի ու բար դու թյուն նե

Æ ¸ºä

* «Наука и жизнь», N 7, 2014

գրե թե նույնն էր թե՛ ան զա վակ
նե րի, թե՛ ծնող նե րի դեպ քում, 
բայց հի վան դու թյան վրա այդ 
փաս տը չէր ազ դում:

Հե տա զո տու թյան հե ղի նակ

նե րի կար ծի քով, այս երև ույ թի 
պատ ճառն այն է, որ երե խա նե
րը մեղ մում են կյան քի դժվա
րու թյուն նե րից առա ջա ցող 
սթրես նե րը:  

ԳՐԻՊԸ ՀԱՏԿԱՊԵՍ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է 
ՉԻՆԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ*

րի հա վա նա կա նու թյու նը 6 ան
գամ: Այդ գե նի տար բե րա կը, 
որը հազ վա դեպ է հան դի պում 

եվ րո պա ցի նե րի շրջա նում, առ
կա է Չի նաս տա նի բնակ չու թյան 
գրե թե երեք քա ռոր դի մոտ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈ՞ՒՄ ԵՆ ՄՐՍԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ*
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րեն: Առանց կա ռա վա րու թյան 
մի ջամ տու թյան՝ մինչ այս դա
րի վերջ իս լան դե րե նը կա րող է 
ան հե տա նալ:

Ֆրան սի ա ցի նե րի կյան քի 
մի ջին տև ո ղու թյունն ամեն տա
րի ավե լա նում է երեք ամ սով:

Հա մաշ խար հա յին բանկի 
կան խա տես մամբ՝ 2100 թ. մարդ
կու թյու նը կար տադ րի օրա կան 
11 մի լի ոն տոն նա կեն ցա ղա յին 
պինդ թա փոն ներ, այ սինքն՝ 3 
ան գամ ավե լի, քան այ սօր:

Երկ րագն դի սուր ճի պլան
տա ցի ա նե րում կա շուրջ 15 
մլրդ 352 մլն սուր ճի ծառ:

Æ ¸ºä

Նե պա լի կա ռա վա րու թյու
նը կրճա տել է Ջո մո լունգ մա 
(Էվե րեստ) բարձ րա նա լու վճա
րը 18ից մին չև 8 հա զար եվ րո, 
սա կայն պայ մա նով, որ յու րա
քան չյուր լեռ նագ նաց իջեց նի 
ոչ մի այն իր բո լոր թա փոն նե րը, 
այլ նաև նա խորդ զբո սաշր ջիկ
նե րի թո ղած աղ բից 8 կի լոգ
րամ:

Հա մա ցան ցը և հա մա կար
գի չը սպա նում են իս լան դե րե
նը, ասում են իս լան դա ցի լեզ
վա բան նե րը: Իս լան դի ա յում 
գոր ծող տե ղա կան և հատ կա
պես ար տա սահ մա նյան կազ
մա կեր պու թյուն նե րը տնտե
սա պես ոչ ար դյու նա վետ են 
հա մա րում ըն դա մե նը 300 
հա զար մար դուց բաղ կա ցած 
կղզիաբ նակ ազ գի լեզ վով կայ
քի ստեղ ծու մը: Իմաստ չու նի 
նաև իս լան դե րեն թարգ մա նել 
հա մա կարգ չա յին տա րած ված 
ծրագ րե րը, քա նի որ գործ նա
կա նում բո լոր նրանք, ով քեր 
գործ ու նեն հա մա կարգ չի հետ, 
աշ խա տան քի հա մար բա վա
րար ծա վա լով գի տեն անգ լե

«Наука и жизнь», N 8, 2014

2013 թ. ըն թաց քում կեն սա
բան նե րը նկա րագ րել են կեն
դա նի նե րի, բույ սե րի և սնկե րի 
շուրջ 18 հա զար նոր տե սակ
ներ:

Երկրագնդի քաղցրահամ 
ջրի 11 % ծախսվում է թղթի 
արտադրության համար:

40 տա րե կա նից հե տո մար
դու հա սա կը յու րա քան չյուր 10 
տա րում նվա զում է մի ջին հաշ
վով շուրջ 10,4 մմով:

Աշ խար հում 1,8 մի լի արդ 
մարդ աղ տոտ ված օդ է շնչում:
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