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Գործադիր տնօրեն
Պատասխանատու
քարտուղար
Տեխնիկական խմբագիր
Սրբագրիչ
Դիգայներ
Թարգմանիչ

Ղագարյան Էդ. 

Շահինյան Ա.

Ներսիսյան Ա. 
ևորափան Ա. 
Պողոսյան Ա. 
Խաօատյան Ա.
Սարգսյան Ա.

Վ ա ր դ ա ն յա ն  Ն  
Սխիթարյան Գ. 
Հովհաննիսյան 8. 
Օհանջանյան Ա 
Սարգսյան Մ.

Համարի պատասխանատու Հովհաննիսյան Ք.

Ս–յ»որագօվւսծ է տսյսյգրությաՕ 2 6 .1 0 .2 0 0 6  ւ*
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Խ մ բ ա գ ր ո ւթ յա ն  հ ա ս ցէձ ՝
Ս ա րչսղ ԲսւՂրամյօւՕ 2 4  դ.
Հիմնա րա ր գիտ ա կա ն գրա դա րա նի ;Ենք,
9-րդ հա րկ, 011 ւ-ՀւՕյակ. 
հեն. 5 2  4 8  12. ֆ ա քս 6 6  8 0  680–ՈՏ||։ էա-̂ ՚յ՚տօ; օո ւոքէ-օ̂ ֊էշւ ււո 
45 «Գ իտ ությա ն ա շխ ա րհում» գհտա1ւս»0րամսւտյեւ|ւ 
հա նդեսը և յ>ն–լՕվել է կա ռա վա րությա ն Լ Հ Հ  ԳԱՍ 
Օա |ա *գահությաՕ որոշմամր–

Տսյայյանակը
Օավալր
Գք>օօ

500 օրինակ։
64 էջ։
պ ա յմա ն ագրսւ | ի Լ:

ՀողվածՕ&րի վերա տ սյա մը հնարավոր՛ Է միայն 
խ մ բ ա գ ր ո ւ ա ծ  գրա վոր համաձայնությա ն դեսյքում. 
Սե̂ էրոէճների ւ
է1 ՜հՕդինակՕէրքւ I
պաւ/սւյսիյաՕա«ովու9յոԱ1 յո  կրւսմ գովագդայքւն 
նյութերի բովանդօւվութքսՕ համար։

Տս յա գրվսւծ ( Հ Հ  ԳԱՍ տ պ ա րա նում

յսյւագքսււ̂ ս. յ  գրաւոր ոսյսւսօյյյւյւււէ*յաս դսպջուս. 
քէյբէրոէճների դեպքում հանդէսն հղումը պարտադիր 
: նշագրությունը ճքւշ-յ» չէ, որ համակարծիք) Է 
ՅդինակՕերր հծտ։ Խմբագրությունը

2 ՆՅՈՒԹԻՆ ՇՈՒՆՉ ՏՎՈՂ ԱՐՁԱՆԱԳՈՐԾԸ
ԱՐԱՐԱՏ ԱԴԱՍՅԱՍ

8 ՀԱԿՈԲ ՀՈՎՆԱԹԱՆՅԱՆ
ՇԱՀԷՍ (սԱՉԱՏՐՅԱԼ.

11 Ո՞Վ Է ԹԱՐԳՄԱՆԵԼ «ՔԱՌԱՍՈՒՆՔԸ»
< Ո Վ Ի Կ  Չ Ա Ր Խ Չ Յ Ա Լ .

10 ԵՐՐՈՐԴ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
•4. ԱՏՑՈՊԻՕ

22 ԻՆՔՆԱԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ 

Ո ՖԻ9ԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ

20 ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱՆ ԵՎ 
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԻ9ԵՆ ՍԱԼՈւՍՅԱև

33 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
ԱԼԲեՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

411 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ  
Դ Պ Ր Ո ՑԻ  ՀԻՄՆԱԴԻՐ, ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ 
ԱՐՏԱՇԵՍ ՇԱ ՀԻՆ ՑԱ Ն Ի 1 0 0  ԱՄՅԱԿԻ ԱՌԹԻՎ
ՍՈՐԱ8Ր ԱՈԱՕԵԼՅԱե

42 ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

42 ԽՈՍՐՈՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑԻ 
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸ
ՍԱՐՏԻՆ ԱՊԱՄՅԱ1»

48 ԼՈՌՈՒ ՄԱՐՏԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ՝ 
ԿԱՊՎԱԾ ՀԵՏԵՐԿՐԱՇԱՐԺՅԱՆ
ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ՀԵՏ
ԵԴՈՑԱՍ ՈԱՖԻԿ, ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՁԱՐՈՒՓ

53 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

53 ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍհւԵՄԱՆԵՐ՝ ՉԱՓՍԵՐԻ ՓՈՔՐԱՑՈՒՄ. 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԾԱՑՈՒՄ.
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԲԱՐԴԱՑՈՒՄ
ՎԱՑԳԵՆ ՍԵԼԻ03ԱՆ

59 ՔԱՐԻ ՏՐԱ ՇԻԹ Ա ՅԻՆ ՀԱՆՈՒՅԹԻ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԿԱՄ « ՋՈՒՐԸ ՔԱՐ ԿԾԱԿԻ»
ՑՈե ԱՍԱՏՐ0ԱՍ



Ա8 Ս ՀԱՄԱՐՈՒՄ՝

Այսօր մարդկությունը կանգնած է 
ընտրության առաջ, կա՜մ ձեռք է բեր
վելու ելք դեպի էներգասպառման և  
էներգասւրդյունավեւոության սկզբուն
քորեն նոր մակարդակ, կա՜մ աշխարհը 
ստիպված է լինելու դիմել էներգիայի 
օգտագործման սահմանափակման, 
իսկ նվազագույն վնասը լինելու է 
մարդկության նյութական բարեկեցու
թյան մակարդակի արմատական նվա
զումը։

Տեխնածին քա ղա քա կրթությունն  
ուղղված է դեպի ապագա, նրա 
համար մարդկության «ոսկե դարը» 
ապագայում ե

ՆՅՈՒԹԻՆ ՇՈՒՆՉ 
ԱՐՅԱՆԱԳՈՐՕԸ

ես հայ եմ, և  դուք գիտեք, թե ինչ դժվարին և  
միանգամայն ինչ հրաշալի է այդ։

հՍ-երի զա րգա ցումն ընթ ա ցել և  
շա րունա կում է ընթա նա լ դրանց 
չափսերի փոքրացման և  հնարավորու
թյունների մեծացման ուղղությամբ, 
որն իր հերթին բերում է դրանց նա
խագծման բարդացման։

Դեկտեմբերի 17-ին լրանում է մեծա
նուն հայ քանդակագործ ՜^սւկոբ Գյուր– 
ջյսւնի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանը։

ՓՈՔՐ115Ո11ք,
ՃՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒննԵՐԻ
ԱԵՕԱձՈՒմնԱԽԱԳՕմԱն

ԲԱՐԴԱ5ՈՒՄ

է98 Հ

՜Խվնաթա նյանը բարձրացրեց
ազգային նկարչությունը դասական 
ըմբռնողության՝ դառնալով հայ կեր
պարվեստի հին շրջանի վերջին և  
նոր շրջանի առաջին դեմքը։

Հայաստանի թռչնաշխարհի բնադրող 237  
տեսակներից 85-ը ապրում ու բազմանում 
Են կիսաանապատներում, իսկ Խոսրովի 
արգելոցում այդ թիվը հասնում 1 140 -  37 
տեսակի։

ԿԱՊ4110 *ԵՏԵՐԿՐԱՇԱՐ(քՅԱն
սնտ սա ււտ ոՒմնԵՐԻէՎ

ՏէհյնԱՕԻՆ ԱՂՏՈՏՄԱՆ 2էՏ
Լոռու մարգում այսօր ծառացած էկոլո
գիական հիմնախնդիրները կապված են 
տեղի ունեցած ոչ պլանային զանգվա
ծային անտառահատումների 1ւ տեխ
նածին աղտոտման հետ։

ՃԻ1ՈւԱ1ՍՆԴԻՐՆ6Րն՝



^ՈհՄԱՆԻՏԱՐ

ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ

Հ Հ  ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, 
արվեստագիտության թեկնածու

ն Յ Ո 1Թ Ի ն  ՃՈՒՆ9 ՏՎՈՂ
Ա Ր ՅԱ նԱ Գ Ո ՐՕ Ը

Արվեստագետի ման
կության ու պատա
նեկության, Շուշի– 
ում նրա անցկաց
րած տարիների մա
սին, դժբախտա

բար, կցկտուր տեղեկություններ 
ունենք։ Հայտնի է, որ նա ծնվել է 
մանրավաճառ Մարգար Գյուր– 
ջյանի նահապետական բազման
դամ րնտանիքում։ Վաղ հասա
կում կորցնելով ծնողներին՝ մնա
ցել է իր ավագ եղբոր՝ Գրիգորի 
խնամքի տակ։ 1889թ. մինչև 
1896թ. հաճախել է Շուշվա ռեալա
կան ուսումնարանր, որտեղ նրա 
հայոց լեզվի ուսուցիչն էր ապագա 
անվանի ազգագրագետ, բանսւ– 
սեր-բանահավաք, հայ կերպար
վեստի գիտակ Երվանդ Լալայա–
նը։

Հ. Գյուրջյանի գեղարվեստա
կան բնատուր տաղանդր՝ իր աչ
քով տեսած կամ երեակայած կեր– 
պարներր ծավալային շոշափելի 
ձևերով որևէ նյութի մեջ մարմնա
վորելու կարողությունր, ի հայտ է 
եկել աշակերտության հենց այդ 
շրջանում։

Նույն տարիներին քանդակա
գործի շնորհքից բացի՝ դրսևորվել 
է նաև Հ. Գյուրջյանի երաժշտա
կան րնդունակությունր։ Պատա
հական չէ, որ 1894թ., երբ Շուշի է ե– 
կել նշանավոր երգահան, խմբա
վար, երաժիշտ-բանահավաք 
Քրիստափոր Կարա-Մուրզան,

^ակոբ Գյուրջյանի ծննդյան 
125-ամյակի առթիվ

Այս տարվա դեկտ եմբերի 17– 
ին նշվելու է մեծանուն հայ 
քա նդա կա գործ, 188 1 թ . Շուշի 
քա ղա քում լույս աշխարհ եկած 
՜^ակոբ Գ յուրջյա նի ծննդյա ն 
125-ա մյա  հոբելյա նը։ Այդ տա
րեդարձին էնվիր վա ծ սույն հոդ
վածը։

այստեղ երգչախումբ կազմել ու 
ներկայացրել հայ ժողովրդական 
և հոգևոր երգերր, սիրողական 
այդ երգչախմբի մեջ Է ներգրավել 
նաև 13-ամյա Հակոբ Գյուրշյա– 
նին։

Շուշվա ռեալական ուսումնա
րանն ավարտելուց հետո Հ. Գյուր– 
ջյանր մեկնել Է Մոսկվա, ուր շուրջ 
հինգ տարի՝ 1899թ. մինչև 1904թ., 
սովորել Է ճարտարապետ Ֆիդ– 
լերի մասնավոր տեխնիկական 
ուսումնարանում և ձեռք բերել 
գծագրողի մասնագիտություն։ 
Միաժամանակ նա շարունակել Է 
զբաղվել քանդակագործությամբ, 
մտերիմ հարաբերություններ Է 
հաստատել Գոգոլի մոսկովյան 
հուշարձանի հեղինակ Նիկոլայ 
Անդրեևի հետ, հաճախել Իտալի
այից նոր վերադարձած արձանա
գործ Պւսոլո Տրուբեցկոյի աշխա– 
ւրանոցր։ Նրանց անմիջական 
ազդեցությամբ են ձևավորվել Հ. 
Գյուրջյանի գեղարվեստական 
հայացքներր, հետաքրքրությունը՝

մի կողմից եվրոպական դասա
կան և ռեալիստական արվեստի, 
իսկ մյուս կողմից՝ իմպրեսիոնիզ
մի հանդեպ։

Հ. Գյուրջյանի ստեղծագոր
ծական ճակատագրի, մասնագի
տական կողմնորոշման հարցում 
իր դերն Է խաղացել նաև նրա 
հայրենակից, տաղանդավոր դի
մանկարիչ Ստեփան Աղաջանյա– 
նը, որի հետ նա ծանոթացել Է 
Շուշիում 1900թ.։ Փարիզի հան
րահայտ գեղարվեստական կըր– 
թարաններից մեկը՝ Ռոդոլֆ ժու– 
լիանի մասնավոր ակադեմիան 
հենց նոր ավարտած և հայրենիք 
վերադարձած գեղանկարչի հետ 
Հ. Գյուրջյանի երկարատև զրույց
ները, համատեղ Էտյուդները 
խորացրին նրա սերը կերպար
վեստի նկատմամբ, ամրապնդե
ցին քանդակագործ դառնալու և 
այդ նպատակով Փարիզ գնալու 
նրա մտադրությունը։

1906թ. Հ. Գյուրջյանն ամուս
նացել Է Շուշվա մեծահարուստ
ներից մեկի դուստր Հայկանուշ 
Ղալամյանի հետ և ուղևորվել 
Ֆրանսիա, ուր մեկ տարի սովորել 
Է Մոնպելյեի համալսարանի 
բժշկական ֆակուլտետում՝ ծանո
թանալով մարդակազմության 
հիմունքներին, ապա տեղափոխ
վել Փարիզ և ուսման անցել Ռ. 
ժուլիաեի գեղարվեստական ա– 
կադեմիայում։ Այստեղ շուրջ երեք 
տարում նա մասնագիտական

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2 ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
Ա°4 2006



^ՈհՄԱՆհՏԱՐ

«քրիստոսի գլուխը» 
(«Մեոսւծ քրիստ ոսը», 1914)

խոր գիտելիքներ ու անհրաժեշտ 
հմտություն է ձեռք բերել Ռաուլ 
Վեռնեի, Հանրի Գրեբերի ե Պոլ 
Լանդովսկու ղեկավարությամբ: 

Հայ արվեստագետի ստեղծա
գործական ձևավորման մեջ 
հատկապես նկատելի է վերջինիս 
դերը։ Լինելով ֆրանսիական ուշ, 
իր դարն ապրած կլասիցիզմի 
առավել օժտված ներկայացու
ցիչներից մեկը Պ. Լանդովսկին սե
փական արվեստում անշեղորեն 
հետևում էր քանդակային «իդեա
լական» ձևերի կառուցման խիստ 
կանոնավոր՝ ակադեմիական մե
թոդին։ Նա չափազանց մեծ նշա
նակություն Էր տափս պլաստիկ 
ձևերի կատարյալ մշակմանը, 
խնամքով հղկում իր նախասիրած 
ճերմակ մարմարի մակերևույթը՝ 
միաժամանակ հայտնաբերելով 
դրանց կառուցվածքային ու ֆակ
տուրային հատկությունները։ 
Բանեցնելով ձևաոճական այդ 
սկզբունքներր՝ նա իր կոթողային 
և նույնիսկ հաստոցային աշխա
տանքները հասցնում էր մոնու
մենտալ հնչեղության։ Դրա հետ 
մեկտեղ Պ. Լանդովսկու 1910– 
ական թվականների ստեղծագոր
ծության մեջ արտացոլում է գտել 
նաև ֆրանսիական «մոդեռնին» 
հատուկ ոճավորման եղանակը, 
որի շնորհիվ նրա քանդակներն 
օժտվել են արտաքին փայլով ու

գրավչությամբ։ Գեղարվեստա
կան այդ երեք բաղադրիչներով՝ 
քանդակային ձևերի դասական 
պարզությամբ, մոնումենտալ 
ընդհանրացված հարթություննե
րով ու ծավալներով, դեկորատիվ– 
ոճավոր մշակումներով են հատ
կանշվում նաև Պ. Լանդովսկու 
աշակերտներից շատերի, այդ 
թվում Հակոբ Գյուրջյանի առավել 
բնորոշ աշխատանքներր։ Ֆրան
սերենով շարադրված «Իմ մըտ– 
քերը քանդակագործության մա
սին» ձեռագիր հոդվածում հայ 
արվեստագետր ևս կարծում է, որ 
իսկական քանդակր պետք է օժտ
ված լինի վերոհիշյալ՝ կոմպոզի
ցիոն, մոնումենտալ ու դեկորա
տիվ հատկանիշներով։ «Այն քան
դակները,– ավելացնում է Հ. Գյուր– 
ջյանր,– որոնցում համադրված 
կամ զուգորդված չեն տվյալ 
սկզբունքները, չեն կարող դիտվել 
որպես ճշմարիտ արվեստի գոր
ծեր»։ Սակայն Պ. Լանդովսկու աշ
խատանքների համեմատութ
յամբ՝ Հ. Գյուրջյանի ստեղծագոր
ծություններն առանձնանում են ոչ 
միայն իրենց արտաքին՝ ձևական 
արժանիքներով ու տեխնիկական 
կատարելությամբ, այլև դրան– 
ցում մարմնավորված գեղարվես
տական կերպարների կենդանի 
հուզականությամբ, հոգեբանա
կան խորությամբ, գաղափարա
յին որոշակի բովանդակությամբ։ 
Եվ այդ տեսակետից, ինչպես նաև 
Հ. Գյուրջյանի 1910-ական թվա
կանների մի շարք դիմաքանդակ
ներում նկատվող իմպրեսիոնիս
տական թարմ տպավորություն
ները կարծր նյութի մեջ «արձա
նագրելու», այն շնչավորելու 
առումով հայ արվեստագետը 
պարտական է ոչ թե իր ակադեմի
ական ուսուցիչներին, այլ նոր ժա
մանակների խոշորագույն քան
դակագործ Օգյուստ Ռոդենին, 
որի փարիզյան աշխատանոցը նա 
հաճախել է 1910-1911 թթ։ Լուվրի 
և Լյուքսեմբուրգի թանգարաննե
րում Հ. Գյուրջյանը հիմնովին ու
սումնասիրել է հին արևելյան 
(մասնավորաբար՝ հին եգիպտա
կան), անտիկ հունական, եվրո
պական դասական քանդակր, և 
դա նույնպես իր կնիքն է դրել նրա 
պլաստիկական մտածողության 
վրա։ Արվեստագետի ստեղծա

գործական ձևավորման համար 
կարևոր նշանակություն ունեցան 
նաև անձնական շփումները 
ֆրանսիացի նշանավոր արձա
նագործներ Աետուան Բուրդելի, 
Արիստիդ Սայոլի և Շառլ Դես– 
պիոյիհետ։

Փարիզի արվարձաններից 
մեկում՝ Բուլոնում, Հ. Գյուրջյանի 
ձեռք բերած արվեստանոցում են 
ստեղծվել նրա առաջին՝ հիմ
նականում մարմարից արված 
կամ բրոնզից ձուլված աշխա
տանքները՝ դարաբաղյան կարո
տաբաղձ հուշեր արթնացնող, 
ազգային ոգով կերպարակերտ
ված «Վարը» («Հորովել», 1910) և 
«Հայ գեղջկուհին երեխայի հետ» 
(1910) հարթաքանդակներր, Սար– 
գարիտ Շիրվանզադեի (1910) և 
Արշակ Չոպանյանի (1911)՝ 
ռեալիստական ձևերով լուծված, 
ջերմ ու մտերմիկ տրամադրութ
յամբ թափանցված դիմաքան
դակները, ռուս հանճարեղ նկարիչ 
Միխայիլ Վրուբելի հայտնի 
կտավներին ձայնակցող Դևի ֆի– 
գուրը (1912) ևայլն։

Ֆրանսիացի նկարիչների և 
Փարիզի Գեղեցիկ արվեստների 
ազգային ընկերության ցուցա
հանդեսներում այս աշխատանք
ների կողքին Հ. Գյուրջյանը ներ
կայացրել է նաև այդ տարիների 
իր լավագույն գործերը՝«Քրիստո
սի գլուխը» («Մեռած Քրիստոսը»,

հսսւյ Դոբրովեյնի դիմաքանդակը (1913)
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Ա.ԱԵլիբ–Ազսւրյսւնցի դիմաքանդակը (1916)

1914), դաշնակահար և դիրիժոր 
Իսայ Դոբրովեյնի (1913) և Լև 
Տոլստոյի (1914) դիմաքանդակնե
րը, որոնք աչքի են ընկնում կեր
պարների հոգեբանական և հու
զական սուր, արտահայտիչ մեկ
նաբանությամբ։ Հ. Գյուրջյանը 
հմտորեն է օգտագործել կրաքա
րի ե մարմարի պլաստիկական 
հատկությունները։ Նրա հատիչը 
կենդանացրել է նյութի անհա
ղորդ, իներտ զանգվածը, մակե
րևույթը թափանցել լույսով ե այն 
շնչավորել լուսաստվերային մեղմ 
թրթիռներով կամ աշխույժ խա–
ղով։

«Մեռած Քրիստոսի» ողբեր
գական կերպարում, նրա միտում
նավոր խեղաթյուրված, ձգվսւծ– 
երկարած, մարդկային հոգեկան և 
ֆիզիկական տառապանքների 
դրոշմր կրող դիմածներում ար
տացոլվել եե Առաջին աշխարհա
մարտի նախօրեին եվրոպական 
մտավորականության շրջաննե
րում, հատկապես գրական-գե– 
ղարվեստական միջավայրում 
թանձրացած հուսահատության և 
հոռետեսության տրամադրութ
յունները, «աստվածների աղջա– 
մուղջի», համընդհանուր լքվածու– 
թյան նիցշեական գաղափարնե
րը, որոնք իրենց առավել ցայ
տուն, ծայրահեղ դրսևորումներն 
էին գտնում սիմվոլիստների և 
էքսպրեսիոնիստների ստեղծա

գործության մեջ։
Միանգամայն այլ՝ ռոդենյան 

ոճով պլաստիկ ձևերի դասական 
պարզությամբ, բայց միաժամա
նակ իմպրեսիոնիստական զգայ
նությամբ ու հոգեբանական խոր 
իմացությամբ են լուծված ստեղ
ծագործական ինքնամոռացման, 
հոգևոր և մտավոր ուժերի կենտ
րոնացման պահին պատկերված 
Ի. Դոբրովեյեի և Լ. Տոլստոյի 
դիմաքանդակները։ Լև Տոլստոյի 
«Մտածողր» վերնագրված, բնա
կանին մոտ և բնականից չորս 
անգամ խոշոր տարբերակներով 
հայտնի դիմաքանդակում Հ. 
Գյուրջյանը, պահպանելով ռուս 
գրողի արտաքին եմանությունր, 
նրա բնավորությունն ու խառն
վածքը բնութագրող հատկանիշ
ները, այսուհանդերձ, հասել է 
գեղարվեստական լայն ընդհան
րացման, տիպականացրել նրա 
կերպարը։

Մոնումենտալ քանդակագոր
ծության բնագավառում Հ. Գյուր– 
ջյանի ձեռնարկած առաջին փոր– 
ձըն էր Բաքվի Հայոց կուլտուրա
կան միության գեղարվեստական 
մասնաճյուղի նախաձեռնութ
յամբ Երևանում 1ս. Աբովյանի հու– 
շարձանր կանգնեցնելու նպա
տակով 1910թ. հայտարարված մր
ցույթին մասնակցությունը։ Մըր– 
ցութային հանձնաժողովին Հ. 
Գյուրջյանի ներկայացրած էս– 
քիզներր (դրանք չեն պահպան
վել), թեպետև արժանացան 
կերպարվեստի հարցերում բա
նիմաց Ալեքսանդր Շիրվանզա– 
դեի բարձր գնահատականին, այդ
պես էլ թղթի վրա մնացին, քանի 
որ գործն ի վերջո հանձնարարվեց 
Փարիզում բնակվող հայազգի մեկ 
այլ քանդակագործի՝ ծնունդով 
երևաեցի Աեդրեաս Տեր-Մարուք– 
յաեին։

Առաջին համաշխարհային 
պատերազմն սկսվելուն պես Հ. 
Գյուրջյանը թողել է բուլոնյան իր 
արվեստանոցն ու մեկնել Մոսկ– 
վա։ Այստեղ նա շարունակել է 
զբաղվել հաստոցային դիմաքան
դակով, սակայն վտխվել է նրա 
ստեղծագործությունների հուզա
կան շեշտը, հայեցողական կամ 
խորհրդավոր, ներփակ-ներինք– 
եող տրամադրություններն իրենց

տեղն են զիջել ռոմանտիկական 
անհանգիստ, հախուռն զգաց
մունքներին։ Այդպիսի տպավո
րություն են թողնում հատկապես 
Ֆյոդոր Շալյապիեի (1917) և Բեթ– 
հովենի (1919) դիմաքաեդակեե– 
րր, որոնցում կերպարներն առա
վել արտահայտիչ դարձնելու նպա
տակով Հ.Գյուրջյաեը քանդա
կային ձևերր կտրուկ աղճատել ու 
ենթարկել է համաչափական սուր 
շեղումների։

1916թ. Թ-իֆլիսում են ստեղծ
վել Ալ. Շիրվանզադեի, զորավար 
Անդրանիկի (այդ աշխատանքը 
մեզ չի հասել) և մեծահարուստ Ա. 
Մելիք-Ազարյանցի՝ պլաստիկա
կան նկարչագեղ ձևերով, դինա
միկ ռիթմով ու հոգեբանական 
դիպուկ շտրիխներով բնութագըր– 
վող դիմաքանդակներր։

Արտահայտչական զուսպ ու 
չափավոր միջոցներով է Հ. Գյուր– 
ջյանր ստեղծել այդ տարիների իր 
լավագույն գործերից մեկը՝ Մ. 
Ռախմանինովի դիմաքանդակը 
(1915), ուր արտաքնապես ան
շարժ, անհաղորդ, փակ ձևերի մեջ 
է ամփոփել մեծ կոմպոզիտորի ու 
դաշնակահարի հոգևոր անհան
գիստ կյանքը, նրա մարդկային ու 
ստեղծագործական բարդ ներաշ
խարհը։

Քանդակագործի դիմաեկա–

Աւ Տոլստոյի դիմաքանդակը 
(«Մտածողը», 1914)
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^ՈհՄԱՆհՏԱՐ
րային այս աշխատանքները, ինչ
պես նաև դիցաբանական կամ 
կրոնական թեմաներով կատար
ված փոքրաչափ հորինվածքները 
(«Լեդա», 1915, «Վեներա», 1916, 
«Մեղսագործություն», 1916) ներ
կայացվել եե Մոսկվայում և Պետ– 
րոգրադում 1915թ. բացված «Ար
վեստի աշխարհ» ("1^եւբ ււշւՀ̂ օ– 
շյտտ") ստեղծագործական միա
վորման, ինչպես նաև 1917թ. և 
1919թ. Թիֆլիսում կայացած հայ 
արվեստագետների նորաստեղծ 
միության աոաջին և երկրորդ 
ցուցահանդեսներում։

Թ-եպետ իր ստեղծագործա
կան որոնումներում Հ. Գյուրջյա– 
նը մշտապես մնացել է ռեալիս
տական արվեստի սահմաննե
րում, ոչ միայն ուշադիր հետևել է 
XX դարի առաջին երկու տաս
նամյակներում եվրոպական կեր
պարվեստում տարածում գտած 
մոդեռնիստական երևույթներին, 
այլև զուսպ օգտագործել է նորա
րարների՝ կուբիստների, ֆուտու
րիստների, էքսպրեսիոնիստների 
մշակած արտահայտչական մի– 
ջոցներր։ Ֆրանսերենով գրված 
իր վերոհիշյալ հոդվածում, ինչ
պես նաև Երվաեդ Քոչարի հետ 
Փարիզում ունեցած գյտւյցի ժա
մանակ Հ. Գյուրջյաեր հաստատել 
է ռեալիստական արվեստի հան
դեպ իր գերադասելի վերաբեր
մունքը, բայց միաժամանակ նշել, 
որ քանդակային բարձրարժեք 
զործեր հնարավոր է ստեղծել 
նույնիսկ «բնության, տեսանելի 
իրականության հետ արտաքին 
որևէ նմանություն չունեցող վե
րացական, աբստրակտ ձևերով»։

Հոկտեմբերյան հեղափոխու
թյանը հաջորդած տարիներին 
արվեստագետը զբաղվել է բոլ
շևիկյան կառավարության ծրագ
րած աշխատանքներով։ Նպա
տակ էր դրված ոչ միայն «ւսրվես– 
տր դուրս բերել վտղոց», հա
մատարած դարձնել, այլև «մոնու
մենտալ քարոզչության» միջոցով 
գաղափարական խնդիրներ լու
ծել։ Անվանի հեղափոխական
ների, մարքսիզմի հիմնադիրնե
րի, կուսակցության առաջնորդ
ների, ինչպես և մշակութային 
առանձին գործիչների հիշատակր 
հավերժացնող բազմաթիվ հու–

Ս. Ռախմանինովի դիմաքանդակը (1915)

շարձաններ պետք է կանգնեց
վեին։ Նախատեսված ծրագրի 
շրջանակներում Հ. Գյուրջյանր 
կերտել է Միխայիլ Վրուբելի 
հուշարձանի կավե մոդելը և արել 
Կար լ Մարքսի հսկայական՝ 15 
մետրանոց բազմաֆիգուր կոթո
ղի էսքիզներր (հայտնի եե լու
սանկարներով)։ Սակայն անհրա
ժեշտ միջոցների և համապա
տասխան նյութերի բացակայու
թյան պատճառով դրանք չեն իրա
գործվել։ 1921թ. Խորհրդային Ռու
սաստանի լուսավորության ժող
կոմ Ա. Վ. Լունաչարսկու հատուկ 
գրությամբ՝ Հ. Գյուրջյաեր գոր
ծուղվել է Փարիզ, որտեղից այլևս 
չի վերադարձել։

1920-ական թթ. քանդակա
գործի արվեստն աննախադեպ 
վերելք է ապրել։ Այդ շրջանում նա 
ստեղծել է հիշարժան տասնյակ 
աշխատանքներ, մասնակցել 
ֆրանսիացի, ֆրանսահայ և ռուս 
արվեստագետների՝ Փարիզում, 
Բրյուսելում, Անտվերպեեում, 
Բելգրադում, Պրսւհայում, Տոկիո– 
յում և այլուր կազմակերպած 
ցուցահանդեսներին։ Այդ քաղաք
ների թանգարաններում են պահ
վում նրա գործերից մի քանիսը։ 
1924թ. Հ. Գյուրջյանը ցուցահան
դես է բացել Նյու Յորքում։ 
Դրանից ավելի ծավալուն էր 
1926թ. Փարիզի Շարպանտյե

կաթողիկոս Գարեգին Հովսեփյանի 
դիմաքանդակը (1935)

պատկերասրահում բացված նրա 
անհատական մեծ (շուրջ 100 
աշխատանք ընդգրկող) ցուցա
հանդեսը, որից հետո Հ. Գյուր– 
ջյանին լուրջ ուշադրության են ար– 
ժանացրել ֆրանսիացի հեղի
նակավոր արվեստաբաններ 
Գյուստավ Կանր, Լուի Վոքսելը, 
Դենի Ռոշը, Մաքսիմիլիան Գոթ– 
յեն և ուրիշներ։

Այդ տարիներին ՀԳյուրջյանի 
ստեղծագործության թեմատիկ 
ցաեկր նկատելիորեն ընդլայնվել 
է։ Առավել կարևորվել է սյուժե– 
տային քանդակը, որն ինքը՝ ար
վեստագետը բնութագրել է որպես 
«ազատ ստեղծագործություն»։ 
1920-ական թթ. նա հաճախ է անդ
րադարձել անտիկ դիցաբանութ
յանը, Հին և Նոր Կտակարան
ներին, պատմական դեմքերին ու 
իրադարձություններին՝ «Լեդա», 
1922, «Դիանա», 1922, «Խաչից 
իջեցնելը», 1923, «Ռղբ», 1923, 
«Կլեոպատրա», 1924, «Մալոմե», 
1926 և այլն։ Դրանցից առավել ու
շագրավ աշխատանքր, անշուշտ, 
«Մալոմեն» է, որը հայտնի է 
բրոնզից ձուլված և բելգիական 
սև զրանիտից կերտած տարբե
րակներով։ Ավետարանում հիշա
տակված այս «ճակատագրական 
կնոջ» (ինչպես և Հուդիթի կամ 
Կլեոպատրայի) կերպարը բազ
միցս հրահրել է ռոմանտիզմի ու
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սիմվոլիզմի դիրքերում կանգնած 
կամ դրանց հարող գրողների և 
արվեստագետների ստեղծագոր
ծական երևակայությունը, հիշենք 
թեկուզ Գ. Ֆլոբերի, Ս. Մալարմեի, 
0. Ուայլդի չափածո և արձակ եր
կերը, ժ. Մասեեի, Ռ. Շտրաուսի, 
Ֆ. Շմիտի երաժշտական դրա
մաները, Գ. Մորոյի, Գ. Կլիմտի, Օ. 
Բյորդսլիի գեղանկարչական ու 
գրաֆիկական աշխատանքները, 
հայերից Վ. Սուրենյանցի և Վ. 
Գայֆեճյսւնի կտավները։ Հ. 
Գյուրջյանի «Սալոմեն» այդ կեր
պարի գեղարվեստական մարմ
նավորման առավել հաջող օրի
նակներից է։ Եբրայական արքա– 
յադստեր դիվային գեղեցկությու
նը, նրա հեշտալի ու զգայատենչ 
մարմնի ձևերը, ընդունած դիրքը, 
գլխի կամակոր, հպարտ դարձու
մը, արյունոտ ընծան կարծես 
«գուրգուրալ» ձեռքի ծալքերը, ինչ
պես և եգիպտական ոճով՝ ուղիղ 
անկյան տակ տարածության մեջ 
շրջված ու հարթված, հստակ ու 
ճկուն ուրվագծերով սահմանա
զատված ծավալները ոչ միայն 
դեկորատիվ նրբագեղություն, 
այլև արտակարգ ճկուն ուժ, մո
նումենտալ շունչ են հաղորդում չա
փերով համեստ այս աշխատան
քին։

Հ. Գյուրջյանի՝ 1920-ական թթ. 
ստեղծագործության մեջ նկատե
լի տեղ եե զբաղեցրել նաև երա– 
ժըշտակաե-պարայիե, տեսլային, 
մարզական մոտիվները («Տավ–

«Աղվեսը» (1934)

ղահարուհի», 1922, «Երաժշտութ
յուն», 1923, «Պարուհի», 1922, 
«Պար», 1923, «Տանգո», 1925, 
«Ցլամարտ», 1923, «Բռնցքա
մարտ», 1923 և այլն)։ Իր դիմա
նկարային բազմաթիվ աշխա
տանքներում նա կիրառել է ար
տահայտչական նորանոր ձևեր ու 
եղանակներ՝ առավել ընդգծելով 
պատկերված մարդկանց հուզա– 
կան-հոգեբանական նկարագիրը 
(«Տիգրան Խան-Քելեկյան», 1921, 
«Սերոբ Սվաճյան», 1922, «Տիկին 
Սաբատյե», 1923, «Տիկին Կրի– 
չևսկայա», 1924, «Ալիսա Սմիր– 
եովա», 1925, «Սևամորթը», 1926, 
«Գեորգի Յակուլով», 1927, 
«Մարտիրոս Սարյան», 1927 և 
այլն)։

Հ. Գյուրջյանի փարիզյան քան
դակներին բնորոշ են ոչ միայն 
ժանրային բազմազանությունը, 
այլև կոմպոզիցիոն տիպերի ու 
տեսակների առատությունը՝ կլոր 
քանդակներ, բարձրաքանդակ
ներ, հարթաքանդակներ, կիսար
ձաններ, կիսաֆիզուրներ, միա– 
ֆիգուր և բազմաֆիգուր հորին
վածքներ։ Հ. Գյուրջյանն ազատո
րեն է կիրառում ինչպես դասա
կան, այնպես էլ Հին Եգիպտոսի, 
անտիկ Հունաստանի, հայկական 
միջնադարի, 1920-ական թթ. տա
րածում գտած «զարդային ոճի» 
(«ար դեկո») գեղարվեստական 
սկզբունքները։ Բնդ որում, նրա 
գործերում հանդիպող դեկորա
տիվ տարրերը երբեք չեն դառնում 
ինքնանպատակ։ Քանդակների 
գունավորումը կամ թեթևակի 
երանգավորումը, գրաֆիկական 
շեշտադրումները, բնական ձևերի 
աղճատումները, անսովոր շե
ղումներն ու կրճատումները, այդ 
ամենը Հ. Գյուրջյանն անում է 
չափի այնպիսի զգացողությամբ, 
գեղարվեստական այ նպիսի տակ
տով, որ չի թողնում էկլեկտիկ կամ 
մաներային քմահաճ տպավորու
թյուն։

Նախորդ տասնամյակի համե
մատությամբ՝ 1920-ական թթ. և 
առհասարակ փարիզյան շրջա
նում Հ. Գյուրջյանի ստեղծած աշ
խատանքներում նյութի ընտրու
թյան ու դրա մշակման առումով 
ևս որոշակի փուիոխություններ 
են նկատվում։ Արվեստագետը, 
փաստորեն, հրաժարվում է մար–
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«Սալոմե» (1926)

մարից, դեկորատիվ-ոճավորմաե 
խնդիրներ լուծելու նպատակով 
կավի և գիպսի հետ մեկտեղ 
օգտագործում է փայտ, իսկ մո– 
նումենտալ-կոթողայիե տպավո
րության հասնելու համար՝ օգտ
վում կարծրակուռ որձաքարերից՝ 
սևակուճից (բազալտ), հատաքա
րից (գրանիտ)։ Դա նույնպես վկա
յում է ինչպես հունական անտիկ, 
այնպես էլ եգիպտական հին 
քանդակի հանդեպ Հ. Գյուրջյանի 
աճող հետաքրքրության մասին։

1930-ական թթ. նշված մի
տումները շարունակվում են ար
վեստագետի լավագույն դիմա
քանդակներում, որոնցից են «Դե
րասանուհի Հեերիետա Պաս– 
կարը» (1933) և «Կաթողիկոս Գա– 
րեգին Հովսեփյանը» (1935)։ Հե
ռավոր, աղոտ, գրեթե աննշմար 
նմանություն կա Հ. Պասկարի 
դիմաքանդակի և եգիպտական 
հին կերպարվեստի գլուխգործոց
ներից մեկի՝ Նեֆերտիտիի կի– 
սանդրու միջև։ Նկատի ունենք ոչ 
միայն դրանց կոմպոզիցիոն հա
մաչափելի, դիմահայաց կառուց
վածքը, քանդակային ձևերի 
նրբագեղությունն ու հղկվածու– 
թյունը, գույնի միջոցով կանանց 
դեմքերը կենդանացնելու, դիմա
գծերը շեշտելու եղանակը, այլև 
քնարական վտքր-ինչ թախծոտ
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տրամադրությունը, որն իր տեսա
նելի դրսևորումն է ստացել թե՜ Հ. 
Պասկարի, թե ազնվազարմ ե– 
զիպտուհու շուրթերին հազիվ 
նշմարված թեթև ժպիտի ու 
նրանց մտամփոփ հայացքների 
մեջ։ Միևնույն ժամանակ տա
րիքն առած, բայց դեռ գեղեցիկ դե
րասանուհու կերպարը Հ. Գյուր– 
ջյաեի դիմաքանդակում ձեռք է բե
րել հոգեբանական ավելի կոնկ
րետ ու սուր մեկնաբանություն։

Կաթողիկոս Գարեգին Հովսե
փյանի դիմաքանդակում Հ. Գյուր– 
ջյանին հաջողվել է հայ մշակույթի 
երախտավորի ազգային շեշտ
ված դիմագծերի՝ ճակատն ակո– 
սող խոր կնճիռների, ոսկրոտ այ
տերի, պարապ թողնված ու ստվե
րոտված ակնախորշերի, բարակ 
շուրթերի տխուր, վշտագին ար
տահայտությունը համադրել մտա
վոր լարված, իմաստուն կյանքով 
ապրող ծերունու ներքին՝ հոգևոր 
հարուստ նկարագրի հետ։

Հ. Գյուրջյանի աեիմալիստա– 
կաե՝կենդանական ժանրին պատ
կանող քանդակներից շատերը 
(«Սիամի կատուն», 1932, «Աղվե
սը», 1934, «Կապիկը», 1938, 
«Որսաշունը», 1939 և այլն) ար
վեստաբան Ռ. Դրամբյանի դի
պուկ բնութագրմամբ՝ գրեթե դի
մանկարային կերպավորում են 
ստացել, քանի որ դրանցում 
հեղինակը ձգտում է ներկայացնել 
ոչ միայն կենդանիների ցեղային 
բնորոշ հատկանիշները, այլև 
նրանցից յուրաքանչյուրի «բնա
վորության» անհատական դրսե– 
վորումները համարձակություն, 
երկչոտություն, խորամանկու
թյուն, հետաքրքրություն և այլն։

Մերկ կնոջ մարմինը ներկա
յացնելիս («Մերկ մարմին», 1922, 
«Մերկություն», 1933, «Պատանե
կություն», 1934, «Կարիատիդ», 
1935, «Կանացի իրան», 1939) 
ՀԳյուրջյանը հաշվի է առնում ոչ 
միայն աետիկ-դասական, այլև 
արդի քանդակագործության մեջ 
այդ ժանրով ստեղծագործած 
վարպետների, մասնավորապես 
Արիստիդ Մայոլի ստեղծագոր
ծական փորձը։

1935թ. հետո և հատկապես 
1940-ական թթ. արվեստագետը 
հոգեկան և ֆիզիկական ուժերի 
անկում է ապրում։ Նա գրեթե

դադարում է հանդես գալ փարիզ
յան գեղարվեստական սալոննե
րում։ 1948թ. ՀԳյուրջյանը վախ
ճանվում է։ Յոթ տարի անց Փա
րիզի Լև Տոլստոյի անունը կրող 
պուրակներից մեկում տեղա
դրվում է հայ քանդակագործի 
«Մտածողը»՝ ռուս հանճարեղ 
գրողի վերոհիշյալ մեծադիր կի
սանդրին, որի հանդիսավոր բաց
ման արարողության ժամանակ 
Անդրե Մորուան ասել է. «Տարի
ներ առաջ, իբրև եզակի բացա
ռություն, Փարիզի Ալմա հրապա
րակում տեղադրվեց լեհ վիպա
սան Հենրիկ Սեեկևիչի հուշար
ձանը։ Այսօր մենք բացում ենք ևս 
մի օտարերկրացու Լև Տոլստոյի 
հուշարձանը, որի հեղինակն է 
նույնպես այլազգի՝Փարիզում ապ
րած հայ տաղանդավոր քանդա
կագործ Հակոբ Գյուրջյանը։ Թող 
այս քարակերտ հրաշալի կոթողը 
դառնա մեր ժողովուրդների բա– 
րեկամությաե խորհրդանիշը»։

Անցավ ևս մի քանի տարի, և 
իրականացավ Հ. Գյուրջյանի 
վերջին ցանկությունը, հայրենիք 
վերադարձան ու Հայաստանի 
պետական պատկերասրահում ի– 
րեեց պատվավոր տեղը գրա
վեցին նրա անձնական արխիվը և 
ստեղծագործական հարուստ ժա
ռանգությունը՝ շուրջ 450 աշխա
տանք։

Դժբախտաբար, անկատար 
մնաց արվեստագետի մեկ այլ ե– 
րազանքը. նրա փափագն էր Շուշ– 
վա մերձակա ժայռերի վրա քան
դակված տեսնել դեռ 1923թ. իր 
կերտած փոքրաչափ, բայց մեծ 
թափ ունեցող «Հաղթանակը»։ 
Հիշեցնենք, որ սրանից քառորդ 
դար առաջ, երբ նշվում էր Հ. Գյուր– 
ջյանի 100-ամյա հոբելյանը, Երե– 
վանի քաղաքային իշխանություն
ները որոշում ընդունեցին երկ
կողմանի այս բարձրաքանդակի 
խոշոր տարբերակը տեղադրել 
Մարշալ Բադրամյաեի անվան 
պողոտայում՝ այնտեղ, ուր այսօր 
կանգնած է փառապանծ զորա
վարի արձանը։ Հ. Գյուրջյանի 
«Հաղթանակը» խոշորացնելու և 
համապատասխան նյութի մեջ 
տեղավտխելու աշխատանքները 
հանձնարարվեցին քանդակա
գործ Լևոն Թոքմաջյաեին, ով 
ոգևորությամբ ընդունեց առա
ջարկը։ Սակայն հետագայում ինչ– 
ինչ պատճառներով գործը դան
դաղեց և այդպես էլ չհասավ իր 
նպատակին։ Գուցե հիմա է եկել 
ճիշտ ժամանակը կրկին այդ 
հարցին անդրադառնալու ու հաղ
թանակած Արցախում դնելու Հ. 
Գյուրջյանի «Հաղթանակը»։ Դրա
նով մենք մեր հարգանքի տուրքը 
կմատուցենք հայրեեասեր ար
վեստագետի հիշատակին և այդ–
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Նկարչի ծննդյան 
200-ամյակի առթիվ

Ասպարեզ իջնելով 
XX դարի երկրորդ 
քառորդին՝ եվրո
պական կենտրոն
ներից հեռու՝ Կով
կասյան միջավայ

րում, ուր բարձր արվեստի իդեալ
ները դեռ չէին թափանցել, Հակոբ 
Հովնաթանյանի (1806-1881) աշ
խարհիկ ու արդիական ոգով տո
գորված արվեստի հայտնությու
նը զարմանալի անակնկալ, հրաշք 
է թվում։ Նրա փոքրաչափ դիմա
նկարները օժտված եե գունա– 
զծային յուրօրինակ գրավչութ
յամբ ու գեղարվեստական բարձր 
ճաշակով։

Նկարչի կենսագրական տըվ– 
յալները սուղ եե։ Ծնվել է Թիֆ– 
լիսում, պատկերել է իր ժամանա
կակից ներին, հիմնականում 
ունևոր խակի մարդկանց։ «Ում 
դիմանկար էր պետք, վազում էր 
Ավնաթաեովի մոտ, և նա միշտ 
հաջողությամբ բավարարում էր 
բոլոր պահանջները...»,– գրված է 
նկարչի մասին պետերբուրգյան 
«Իլյուստրացիա» ամսագրում 
1845թ.։ Զարմանալի է, որ երբ 
Թ-իֆլիսում հայտնվում է լուսա– 
նկարչությունր, Հովնաթանյանր 
հետզհետե մոռացության է տըր– 
վում։ 1860-ական թվականների 
վերջերին նկարիչր մեկնում է 
Պարսկաստան, իր դստերՆուեեի 
մոտ։ Ի դեպ, վերջերս Հայաստա

նում էր գտնվում նկարչի թոռան 
թոռը՝ Մարա Մարտինը (Սեթ– 
խանյան), որը մեր Ազգային պատ
կերասրահին է նվիրել Հովնա
թանյանի վերջին տարիներին 
կատարած մեկ տասնյակ գծա
նկարներ։

Հովնաթանյանի գործերը, բա
ցի մեկից, անստորագիր են, 
անթվակիր։ Եթե պայմանակա
նորեն ընդունենք, որ Հովնաթա– 
նյանը 1830 թ.–ից, տարին գոնե 
տասր պատվեր է կատարել, ու
րեմն ստեղծած պիտի լիներ 
առնվազն չորս հարյուր դիմա
նկար, որոնց միայն մեկ տասն
յակն է մեզ հայտեի։

«Թ-իֆլիսյան Ռաֆայելի» հըռ– 
չակ ձեռք բերած Հովնաթանյանի 
արվեստը վերածնունդ ապրեց 
1930-ակաեներիե արվեստաբան 
Ռ. Դրամբյաեի և նկարիչ Գ. 
Շարբաբչյանի շնորհիվ։ Վար
պետի հայտնաբերված գործերը 
հանգրվան գտան Հայաստանի 
պետական պատկերասրահում, 
Թբիլիսիի վրացական և Մոսկ– 
վայի արևլյան արվեստի թանգա
րաններում։ Որոշ դիմանըկարներ 
էլ պահվում եե անհատական հա
վաքածուներում։ Արվեստագետի 
ու նրա հերոսների կյանքը ան
հայտ լինելու պարագան առավել 
խորհրդավոր եե դարձնում կա
ռուցվածքային ձևով իրար այն
քան մոտ հովնաթանյանական դի

մանկարները։ Այդսկզբունքըկա– 
նայք բազկաթոռին նստած, տղա
մարդիկ՝ մեկ ձեռքը գոտկատեղին, 
պատանիները՝ գիրք բռնած, կար
ծես նկարչի ստորագրությունը 
փնի։

Հովնաթանյանի գործերը ու
շադիր դիտելիս թվում է, թե պատ
վերի կատարումը՝ մարդու դեմքն 
ու արդուզարդը նման նկարելու 
խնդիրը, ամեն անգամ երջանիկ 
առիթ է ընձեռում նկարչին՝ ընկ
նելու իր բուն տարերքի մեջ, նյու
թական աշխարհի ամեն մի 
մասնիկ ներկայացնելու ոսկերչա
կան նրբությամբ, մարգարտա
ցած, բանաստեղծականացած։ 
Արվեստագետին հետաքրքրել են 
ոչ այ նքան մարդու հոգեբանական 
գծերը, որքան ինքը՝մարդը։ Եվ նա 
միշտ ուշադրության կենտրոնում 
է պահում նրանց դեմքերն ու ձեռ
քերը ու առանձնապես ասես ի– 
րենք իրենց նայող աչքերը...։ 1960– 
ակաեների սկզբին հաճախակի 
պատկերասրահ այցելող Մերգեյ 
Փարաջանովի հարցին՝ թե ես 
ինչպես եմ պատկերացնում Հով– 
նաթանյանին, պատասխանեցի. 
«Աչքեր,– ասացի,– աչքեր, հա
կինթների նման փայլող աչքեր ու 
ձեռքեր՝ նուրբ, բարի, վստահելի 
ձեռքեր...»։ Իր սքանչելի ֆիլմում 
Փարաջանովը մտահղացավ մի 
ձիակառք և որպես անցնող ժա
մանակը խորհրդանշող՝ կյանքի
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Տիկին մելիբյանի դիմանկարը, 
1840-ական թ թ .

պատուհանից դիտողներին 
«հրամցրեց» հովեաթանյական 
արարումի հավատամքը հան
դիսացող այդ գոհարները։

*  *  *
Ճ\Դ–Ճ\Դ1 դդ. պարսկական ու 

օսմանյան լծի տակ գտնվող հայ 
ժողովրդի համար սկսվում է 
պատմական ծանր ու երկարատև 
շրջան։ Մոխիրների ներքին շեր
տերում երկար ժամանակ չհանգ
չող կրակի նման հայ ժողովուրդը 
պահպանեց ստեղծագործելու իր 
հավատը, իր հոգևոր արժեքները 
և նոր ժամանակներին հասցրեց 
արվեստի ստողջ, չխաթարված 
ավանդներ։ Նկարչության մար
գում անգնահատելի դեր ունեցավ 
Հովնաթանյանների տաղանդա
վոր սերունդը։ Բանաստեղծ ու 
նկարիչ, էջմիածնի մայր տաճարի 
զարդային որմնանկարների հե
ղինակ Նաղաշ Հովնաթանից 
(1666-1722) սկսած՝ նրա սերունդը 
շուրջ երկու դար արվեստագետ
ներ տվեց հայ մշակույթին։ Հսւկո– 
բը այդ սերնդի վերջին ներկայա
ցուցիչն է՝ Նաղաշի թոռան թոռը։ 
Նա նկարել սովորեց հորից՝ 
եկեղեցական նկարիչ Մկրտումից՝ 
«մեկը մյուսին տալու, վարպետի 
ձեռքի տակ կոփվելու» հին սո
վորույթով։

1828թ. Արևելյան Հայաստանը

մտավ Ռուսաստանի կազմի մեջ։ 
Դա նպաստեց ժողովրդի տնտե
սական ու մշակութային կյանքի 
աշխուժացմանը։ Հայ գրականու
թյունն ու արվեստը դուրս եկան 
զարգացման նոր ուղի, որը հատ
կանշվում է եվրոպական և ռու
սական արվեստների հետ սերտ 
մերձեցմամբ։ Հայ նկարիչները 
(Մտեփան Ներսիսյան, Հովհան
նես Այվազովսկի, Գևորգ Բաշին– 
ջաղյան, Վարդգես Մուրենյանց և 
ուրիշներ) մասնագիտական կըր– 
թություն ստացան Պետերբուրգի, 
Փարիզի, Մյունխենի ու այլ ակա– 
դեմիաևերում և ազգային ար
վեստ ներբերեցին ժանրերի բազ
մազանություն և պատկերման 
նոր՝ եվրոպական մեթոդներ։ 
Սկսվեց այդ մեթոդները յուրովի 
կիրառելու, տեղայնանալու, ազ
գային նկարագիր ստանալու մին
չև դարի վերջը տևած մի գործըն
թաց։

Հովնաթանյանը այդ գործըն
թացից դուրս մնաց, թեև նմանու
թյան որոշակի եզրեր կարելի է 
տեսնել նրա ստեղծագործության 
և եվրոպական կամ ռուսական 
նկարչության միջև։ Նրա դի
մանկարները երբեմն հիշեցնում 
եե Ֆ. Գոյային, երբեմն՝ ժ. Կլոլե
ին, երբեմն՝ 0. Կիպրենսկուն։ 
Բայց հիշեցնում են միայն։ Չի 
կարելի ժխտել, որ Հովեաթաե– 
յանը կարող է տեսած լինել դի
մանկարչական արվեստի դասա
կան նմուշներ։ Սակայն առանց 
սեփական արմատների ու սեփա
կան կարողության թվում է՝ ան
հնարին էր հասնել ինքնատիպ 
կատարելության։

Ազգային նկարչության մեջ 
իբրև հայտնություն ընկալվող 
Հովնաթանյանի հաստոցային 
նկարչության առնչությունը ա– 
րևմտյաե արվեստին անժխտելի 
է։ Զարդային, դեկորատիվ տար
րերի հանդեպ նկարչի սերը վկա
յում է նաև նրա կապը արևելյան 
մշակույթին։ Բայց այդ առնչութ
յունները օրինաչափ եե։ Հայ ժո
ղովուրդը, կազմավորվելով Ա– 
րևելքի և Արևմուտքի հանգուցա
կետում, դեռ վաղ ժամանակներից 
իր մեջ կոփել է միանգամայն ու
րույն գծեր, որոնք ոչ արևմտյան 
եե, ոչ արևելյան։ Նույն կերպ 
Հովնաթանյանը շփվել է երկու
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Երիտասարդ Ակիմյսւնի դիմանկարը, 
1830-ական թթ.

մշակույթների հետ՝ առանց պատ– 
կաեելու, սակայն, ոչ մեկին, ոչ էլ 
մյուսին։

Հովնաթանյանի գեղանկար
չական լեզվի գլխավոր ակունքը 
միջնադարյան գեղանկարչութ
յան ու ժողովրդական արվեստի 
ավանդներն եե։ Նա բարձրացրեց 
ազզայիե նկարչությունը դասա
կան ըմբռնողության՝ դառնալով 
հայ կերպարվեստի հին շրջանի 
վերջին և նոր շրջանի առաջին 
դեմքը։

Հովնաթանյանի դիմանկար
ներում գույնի դերը առաջնային է։ 
Չնայած իր դեկորատիվ հեչողու– 
թյանը՝ այն օգնում է բացահայ– 
տելու բեորդի ներաշխարհը, մի 
բան, որն արևմտաեվրոպակաե 
արվեստում արդեն հաղթանա
կած ռոմանտիկական գեղանկար
չության սկզբունքներից մեկի յու
րովի դրսևորումն է։ Նատալյա 
ատւմյանի դիմանկարում, օրի
նակ՝ մուգ կանաչի, սպիտակի, 
վարդագույնի ու նրբագեղ գծա
նկարի ներդաշնակումով նկարիչն 
ստեղծել է խորապես երաժշտա
կան, պոետիկ մի կերպար։ Կաթո
ղիկոս Ներսես Աշտարակեցու 
դիմանկարում գեղանկարչական 
որակի առումով զարմանք հա
րուցող կարմիրի և մուգ կապույ–
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Տիկին Անանյանի դիմանկարը, ■  Նկարչի կնոջ դիմանկարը, 
1840-ական թ թ . 1840-ական թթ .

տի համարձակ հակադրությունը 
կապվում է բնորդի խիստ արտա
հայտությանը և օգնում «կարդա
լու» կաթուփկոսի ուժեղ կամային 
նկարագիրը։ Այս մոտեցումով են 
լուծված Հովնաթանյանի լավա
գույն գործերը ե հատկապես 
կանացի դիմանկարները։

Հովնաթանյանի արվեստի 
հատկանշական գծերից մեկը մո
նումենտալությունն է։ Իր դիմա
նկարներում (գրեթե անխտիր) 
նկարիչը հատուկ ուշադրություն է 
դարձնում մարմեաձևերի եզրա
գծերին, որոնք պարզեցված են, 
ընդհանրացված, հասցված 
զուսպ, ներամփոփ արտահայտ
չականության։ Պատկերված ան
ձանց դեպի վեր հետզհետե 
սեղմվող ուրվանկարը ճարտա
րապետական կառուցվածք է 
հիշեցնում։ Կոմպոզիցիաների 
բրգաձևությունը ընդգծելու նպա
տակով նկարիչը դիմում է շար
ժումների պայմանականության։ 
Օրինակ՝ բազկաթոռին նստած 
նրա հերոսուհիները ասես կիսա
կանգնած եե, իսկ տղամարդիկ՝ 
մեկ ձեռքը մեջքին պահած։ 
Կտավների ներքևի մասերում 
օգտագործված առարկաները (գո
տի, թաշկինակ, ձեռնոց, գիրք,

աթոռի կամ սեղանի մաս) իրենց 
ձևերով ու գունային հնչողութ– 
յամբ միշտ «մասնակից» են պատ
կերի ընդհանուր կառուցվածքին։ 
Գույների ու գծերի այդ հավասա
րակշռությունն էլ Հովեաթանյա– 
նի փոքրաչափ դիմանկարներին 
տալիս է վեհաշուք, մոնումենտալ 
տեսք։

Խոսելով Սայաթ-Նովայի եր
գերի մասին՝ Վալերի Բրյուսովը 
օգտագործում է «միանմանութ
յան բազմազանություն» արտա
հայտությունը։ Այս բնորոշումը 
կարող է վերաբերել նաև մեր 
հազարավոր խաչքարերին, մեր 
տաճարներին, Նարեկացուն և 
ժողովրդի բանաստեղծական 
խառնվածքին ու աշխարհընկալ
մանը։ Հովնաթանյանի դիմա
նկարներն էլ միանման են, բայց 
ունեն գունային զարմանալի բազ
մազանություն։ Նկարիչը նման է 
իր բանաստեղծ նախնիներին, նա 
երգում է միևնույն երգը՝մարդու ու 
աշխարհի հանդեպ իր մեծ սիրո 
երգը, բայ ց այդ երգը ամեն անգամ 
այլ է...

Սնվելով մայր արվեստի ա– 
կուեքներից՝ Հակոբ Հովնաթա– 
նյանը արարեց ինքնօրինակ մի 
արվեստ։ Նրա անկրկնելի ժա–

Մարւոիրոս Օրբելյանի դիմանկարը, 
1850-ական թթ.

ռանզություեը հայ գեղանկարչու
թյան պատմության ամենագեղե
ցիկ գագաթներից է։

Մի առիթով՝ զրույցի ժամա
նակ, Մարտիրոս Սարյանն ասաց. 
«Չմոռանանք, որ մենք էլ ունենք 
մեր Ջոկոնդան, և այն ստեղծվել է 
Հովնաթանյանի անմահ վրձեով։ 
Իհարկե, այն կարող էր ծնվել շատ 
ավելի վաղ, եթե Հայաստանը 
ասպատակությունների ասպա
րեզ չդառնար...»։

1970թ. Փարիզում կազմա
կերպված «Հայկական արվեստը 
Ուրարտուից մինչև մեր օրերը» 
ցուցահանդեսին մասնակից դար
ձան նաև Հովնաթանյանի հինգ 
աշխատանքները։ Դրանք դիտ
վում էին չդադարող հիացմուն
քով։ Արվեստների մայրաքաղա
քում հանդիպումը Նատալյա 
Թ-եումյանի դիմանկարի հետ դար
ձավ հանդիպում «հայկական Տո– 
կոնդայի»հետ։

Ահա և սկսվել է «Հայաստանի 
տարին» Ֆրանսիայում։ Փարիզի 
նշանավոր «Փթի փալե»–ում ներ
կայացվող Հովնաթանյանի գոր
ծերից, անկասկած, հոգեթով ար
ձագանքներ են մեզ հասնելու...

ԳԻՏՈւՕՅԱն 10 ս ա տ ա ս
Ա°4 2006
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ՀՈՎԻԿ Չ Ա Ր Խ Չ Յ Ա Ն

ա ւ է  ճ
ա ա ւ ա  ա

ւ ւ Ք Ա Ո Ա Ս Ո Ւ ն Ք ն »
ցնցեց Չարեեցին։ Վաղամեռիկ 
բանաստեղծի հիշատակի առթիվ 
Չարենցը հունվարի 13-իե պե
տական թատրոնում կազմակեր
պում Է գրական երեկո, ինքն Էլ 
գնահատանքի ու ցավակցության 
խոսք Է ասում նրա մասին։ Իսկ մի 
քանի օր անց իր խմբագրած 
«Նորք» հանդեսի առաջին հա
մարի Էջերում տպագրում Է առա
ջին անգամ հայերեն թարգման
ված «Քառասունքը»։ Հետագա
յում Չարենցի ժողովածուներում 
և գրքերում այս գործն ընդգրկվել 
Է առանց վերապահությունների՝ 
չհսւրուցելով որեէ կասկած կամ 
հեղինակային անհամաձայնու
թյուն։

Սակայն ամեն ինչ իրականում 
այնքան էլ անխոցելի չէր, որքան 
կարող էր թվալ։ Նախ և առաջ 
պետք է նկատել, որ դեռ «Նոր
քում» տպագրելու պահին թարգ
մանչի անվան փոխարեն գրված է 
եղել «X. X.» երկիմաստ ստորա
գրությունը։ Այդ թերասացութ
յունը մասամբ պարզաբանվեց, 
երբ 1964 թվին լույս տեսավ 
Չարենցի երկերի ժողովածուի 3– 
րդ հատորր։ Թարգմանված գոր
ծերի թվում «Քառասունքը» 
նույնպես կար, իսկ ծանոթագրու
թյան մեջ ասված էր, որ «Չարենցի 
գրական և անձնական բարեկամ 
Մկրտիչ Արմենի վկա յությա մբ, 
թարգմանությունը կատարել Են 
Չարենցը և  ինքը Եսենինի ինքնաս–
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յ »  \ յ  \ յ  կամ, եթե
ավելի կոնկրետացնենք, այդ 
գվարդիայի հալածյալ հատվածր 
Ստալինի մահից ե վրա հասած 
«ձնհալից» հետո վերստին ար
տոնվեց։

Այժմ արդեն կարելի էր ոչ 
միայն մեծարել գնդակահարված, 
աքսորված ու հետապնդված 
գրողներին, այլև նրանց հետ 
երբևէ ունեցած մտերմություննե
րը, թռուցիկ առնչությունները և 
դրանց մասին հիշողությունները 
համարվում էին խիստ կարևոր ու 
շահեկան։ Գրական թերթերն ու 
ամսագրերր սկսեցին հեղեղվել 
այդ կարգի հրապարակումներով։ 
Տպագրվում էին նորահայտ 
ստեղծագործություններ, լուսա
բանվում էին մինչ այդ անհայտ 
փաստեր ու հանգամանքներ։ Եվ, 
ինչպես և պետք էր ենթադրել, 
ազնիվ ոգևորության, դրական 
միտումների կողքին հայտնվում 
էին նաև այնպիսի էջեր, որոնք 
առիթ էին տափս լուրջ տարա
կարծությունների, կասկած էին 
հարուցում թե դրանց ազնվութ
յունն ու ճշմարտացիությունը և 
թե հեղինակների իրական նկա
րագիրն ու նախկին դերակատա
րությունը։

Պատահում էր նաև այնպես, 
որ երբեմն այդ կարգի անհաշտու

թյուններն ի հայտ էին գափս այն 
մարդկանց միջև, որոնք իսկապես 
համակիրներ ու նվիրված բարե
կամներ էին եղել երեկվա «ժո
ղովրդի թշնամիների» և ներկա մե
ծանուն արվեստագետների հա
մար։ Նման դեպքերում սկիզբ ա– 
ռած բաեավեճերր հետզհետե 
վերածվում էին մրցակցության ու 
ավարտվում փոխադարձ մեղա
դրանքներով։ Ավելի հաճախ հա
մանման իրավիճակներ էին 
ստեղծվում, երբ քննության նյութ 
էր դառնում Եղիշե Չարենցի անձն 
ու գրական ժառանգությունը։

Սեեք կպատմենք դրանցից 
միայն մեկի մասին, որտեղ 
վիճաբանության առանցքը Չա
րենցի թարգմանած մի բանաս
տեղծություն է։ 1սոսքր Սերգեյ 
Եսենինի հանրահայտ «Քառա
սունքի» մասին է։

1925թ. դեկտեմբերին Սերգեյ 
Եսենինի ողբերգական մահը
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պանությունից (1925 դեկտ. 28) 
անմիջապես հետո»1։ Ստացվում 
էր, որ « X. X.» նշումը վերաբերել 
էր Չարեեցին և Արմենին։

Նմանօրինակ համագործակ
ցությունը գրական աշխարհում ե– 
գակի չէ, իսկ տվյալ դեպքի համար՝ 
միանգամայն հնարավոր։ Եվ 
եղածը կարելի էր հենց այդպես էլ 
ընկալել, եթե չլինեին մի շարք 
«րայց»–եր, որոնք խճճում, իսկ 
երբեմն էլ նույնիսկ ուղղակի երկ
րորդական են դարձնում Չարեե– 
ցի հեղինակային մասնակցու
թյունը։ Ի՜Նչն է դրա պատճառը, որ– 
տեդից էին սնվում համանման 
պեդումեերր, և որքանո՞վ են 
դրանք հավաստի։

Այն, որ «Քառասունքի» թարգ
մանությունը կատարվել կւ հա
մահեղինակի մասնակցությամբ, 
շրջանսւռվում էր դեռ շատ վա
ղուց։ Միայն թե խոսքը ոչ թե 
Մկրտիչ Արմենի, այլ Չարենցի 
կնոջ՝ Արփենիկ Տեր-Աստվածատ– 
րյաեի մասին էր։ Իր ժամանակին 
դա եղել է չափազանց տարածված 
կարծիք։ Պատահական չէ, որ 
նույնիսկ բանաստեղծ Հրաչյա 
Հովհաենիսյանր «Ոսկե ամպ» հու
շերի գրքում, պատմելով Երևանի 
հին գերեզմանատան մասին, այս
պիսի տողեր է գրել. «...Ալեր։ Այս–

1 Ե. Չսւրենց, Երկեր ժողովածու, հատոր 3, 
Երևան, 1964թ., էջ 365։

1 Հրաչյա Հովհաննիսյան, «Ոսկե ամպ», Սովե
տական գրսւկանոթյուն, թիվ 12 ,1979թ.:

տեղ կա հասարակ, գորշ տուֆից մի 
տապանաքար, մենավոր մի շիրիմ, 
ուր հանգչում է երիտասարդ բա
նաստեղծների համար լեգենդ դար
ձած Արփենիկ Չարենցը, որը ժամա
նակին, ինչպես ասում Են, թարգ
մանել է եսենինի «Քառասունքից» 
մի հատված...»2։

Մտացվեց, որ մի կողմից՝ Մ. 
Արմենի պնդումն Է, մյուս կողմից՝ 
Չարենցի կնոջ մասնակցության 
պարագան, ինչն ինքնին որոշակի 
հակասության հիմք Է ստեղծում։

Բայց պարզվում Է, որ «թեկնա
ծուների» ցանկր դեռ այսքաեով չի 
սահմանափակվում։ Եվ հաջորդ 
հավակնորդի ներկայացրած փաս
տարկումներն Էլ այնքան լուրջ են, 
որ դրանք նույնիսկ իր ժամա
նակին առիթ եե տվել... երեքամյա 
գժտության։ Խոսքն այս դեպքում 
մեկ այլ գրողի՝ Գուրգեե Մահարու 
մասին Է։

1950-ականների կեսերին մայ
րաքաղաքի գրական շրջանակ
ներում զանազան ենթադրութ
յուններ Էին արվում այն մասին, 
թե ինչ պատճառով կարող Էին 
գժտվել հին ու մտերիմ երկու 
ընկերներ՝ Մսւհարիե և Արմենը։ 
Կռահումներից որևէ մեկն այդ
պես էլ իր հիմնավորումը չէր 
գտնում, մինչև որ մի օր, ավելի

կոնկրետ՝ 1959թ. սկզբեերիե, 
նրանք վերջապես չհաշտվեցին։ 
Այդ օրերից պահպանվել են երկու 
գրողների փոխանակած նամակ
ները, որոնք ոչ միայն մասամբ 
պարզաբանում եե անհաշտութ
յան դրդապատճառը, այլև Չա
րեեցին առնչվող բավական հե
տաքրքիր փաստեր եե արձանա
գրում։

1959թ. մարտի 23-ին Գ. Մա
հոտին նամակ է հղում Մ  Արմե
նին։ Դիմելով իր գրչրնկերոջր 
երրորդ դեմքով՝Մահարիե այդ ըն
դարձակ նամակում մասնավորա
պես ասում է. «...Տարիներ առաջ 
Չարենցի հետ միասին թարգմա
նեցինք Եսենինի «Քառասունքը»։ 
Երեք տարի առաջ նա (մկրտիչ 
Արմենը– Չ.) ինձ հավատացնում 
էր, որ «Քառասունքը» թարգմանել 
են ինքն ու Չարենցը, իսկ ես միայն 
հանդիսատես եմ եղել։ Պարզ է, որ 
նա շփոթում է իրերի դրությունը և  
այսօրվա իր ռուսերենի տիրապե
տումը շփոթում է այն ժամանակ
ների հետ, երբ նա ռուսերեն այնքան 
գիտեր, որքան ես հիմա ուկրաինե– 
րեն, իսկ ես այն ժամանակ մի քիչ ա– 
վելի գիտեի այդ լեզուն։ Այս հանգա
մանքը նա մոռացել է, բայց չի մո
ռացել մի ուրիշ բան, այն, որ Ես այն 
ժամանակ ռուսերեն բռնահանգեր 
էի սարքում ծիծաղելու համար, և  
այդնրա մտքում մնացել է որպես իմ 
ռուսաց ւեզվի հնարավորություննե
րի չափանիշը։ Այն ժամանակ էր, 
Երբ Ես Տերյանին «թարգմանել» էի 
ռուսերենի՝ դիտավորյալ կերպով 
խեղաթյուրելով Տերյանն ու ռուսե
րենը, և  որն անսպառ ծիծաղի 
տեղիք էր տալիս, և  Չարենցի «հու– 
հու–հու»–ն մինչև հիմա ականջնե
րիս մեջ է։ երևի չի մոռացելնա,

Չկան օրերն ահարկու,
Չկա ժամ և  ժամանակը
ես «սարքել» էի–
0617 ԱՏ0 (^ատտ,
0671 ա « զաօա.
Ավելի հետաքրքիր դեպք. Ստ. 

Մանուկյանի, Նորենցի հետ նկար
վեցինք՝ Չարենցի գլխին չանչ բըռ–

ԳԻՏՈւՕՅԱն
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նած։ Ինձ Արմենը պատմեց այդ բա
նը, իսկ Ես նրան ասացի, որ ինքը չի 
եղել նկարվողը, ես եմ եղել։ Արմենն 
անկեղծորեն բողոքեց և  ինձ հավա
տացրեց, որ նա է եղել այդնկարում։ 
Կարո՞ղ Ես ԵրևակայԵլ նրա դեմքի 
արտահայտությունը, Երբ Ես ցույց 
տվի լուսանկարը...»3։

Ավելի քաե 30-ամյա վաղե
մություն ունեցող միջադեպի առ
թիվ երկու գրողների անհամա
ձայնությունը նոր թափ Է հավա
քում, երբ երկու օր անց՝մարտի 25– 
ին, Մկրտիչ Արմենը Մոսկվայից 
մի ընդարձակ պատասխան նա
մակ Է հղում Գուրգեե Մահարուն։ 
Հիմնական խնդրին հավելելով 
եաե այլեայլ դրվագների շուրջ 
ծագած մեծ ու փոքր տարակար
ծությունները՝ Արմենը գրում Է. 
«...Սիրելի Գուրգեն։ Երբ ես «Սո
վետական գրականության» մեջ 
կարդացի քո հուշերը Չարենցի 
մասին և  տեսա, թե ինչպես դու այն
տեղ մի շարք երկրորդական փաս
տեր խառնել ես իրար անճանա
չելիության աստիճան, հավատաց
նում Եմ քեզ, Ես մտքովս էլ չանց– 
կացրի, թե դու այդ արել Ես դիտ
մամբ։ Օրինակ, դու բոլորովին ճիշտ 
չես հիշում Չարենցի հետ իմ ծանո
թանալու հանգամանքները։ Բայց 
այնքան անմեղ բան է դա, և  այնքան 
ընդունելի վարիանտ է քո բերածը, 
այնքան նույնատիպ՝իրականի հետ, 
որ կասկածել քեզ ինչ-որ հետին 
մտադրությունների մեջ՝ պարզա
պես կլիներ անազնվություն...»4։ 
Այնուհետև, րեդունելով հանդերձ, 
որ մարդկային հիշողությունը կա
րող Է սխալական լինել, Արմեեր 
բոլոր դեպքերում չի ցանկանում 
հաշտվել Մահարու նամակում 
հիշատակված երկու օրինակների 
հետ.

«...Այդ երկու դեպքումն էլ գործը 
եղել է այլ կերպ,– գրում Է նա։– Եվ 
եթե մեզանից որևէ մեկը մոռացել է 
իրականությունը, ապա դա ոչ թե ես 
Եմ Եղել, այլ «մյուսը»։ Բնդորում, Ես 
զգալի չափով ձեռնպահ Եմ մնում 
դրան միտում վերագրելու համար։

Սերգեյ Եսենինի «Քառասունքի» 
թարգմանության մասին, հավա
տացնում եմ քեզ, դրա տպագրու–

3 ՀԱՍ, ֆոնդ 972, ցուցակ 1, գործ 108։
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թյունից ի վեր, Ես ոչ միայն չէի 
խոսել ոչ մեկի հետ, այլև ոչ մի ան
գամ չէի էլ մտաբերել։ Առաջին դեպ
քը դա հիշելու և  դրա մասին խոսե
լու, եղավքո ներկայությամբ, մի քա
նի տարի առաջ։ Ես ասացի, որ դա 
թարգմանել Ենք Ես ու Չարենցը։ Սի 
քանի օր հետո, իմ և  քո մասնավոր 
խոսակցության ժամանակ դու ինձ, 
բավականին նեղացած, ասացիր, որ 
դա թարգմանել ենք մենք երեքով, և  
ես իզուր եմ քեզ դուրս հանում հաշ
վից։

Սիրելի Գուրգեն։ Եթե Ես իմա
նայի, որ դա որևէ նշանակություն 
ունի քեզ համար, և  ես դիպել եմ քո 
հեղինակությանը՝ որպես թարգ
մանչի, հավատացնում եմ քեզ, որ 
Ես էն գլխից կհայտարարեի, որ դա 
թարգմանել Են Երեք հոգի, դու, 
Չարենցը և Սկսելը։ Այժմ, Երբ դու 
նամակիդ մեջ, ինձ համար միան
գամայն անսպասելի կերպով, նո
րից մեջ ես քաշել այդ հարցը՝տալով 
դրան հարկ Եղածից խիստ ավելի 
մեծ տեղ, Ես առավել ևս կուզենայի 
ապացուցել, որ այդ թվին Ես ոչ 
միայն չեմ թարգմանել «Քառասուն
քը» Չարենցի հետ, այլև գաղափար 
էլ չեմ ունեցել այդ բանաստեղծու
թյան նույնիսկ բնագրի մասին, էլ 
չխոսած հեղինակի՝ Եսենինի մա
սին։ Ահա այդքան անկարևոր է ինձ 
համար այդ դափնին, սիրելի Գուր– 
գեն։ Բայց քանի որ այդ թարգմա
նության չարաբաստիկ հարցն ինձ 
համար անսպասելի կերպով նշա
նակություն է ստանում իմ և քո 
փոխհարաբերությունների համար, 
մեր ազնվության, լավագույն դեպ
քում՝ հիշողության ուժեղության 
կամ թուլության համար, ես ստիպ
ված եմ անդրադառնալ դրան։

Սերգեյ Եսենինի «Քառասուն
ք ը », սիրելի Գուրգեն, իհարկե, 
թարգմանել Են միայն Ես և  Չարենցը 
և  ուրիշ ոչ ոք մեզ հետ։ Դու, ինչպես 
երկուսս էլ հիշում ենք, մեզ մոտ 
նստած, ծիծաղելի բռնահանգեր էիր 
սարքում, և  երեքովս ծիծաղում 
էինք։ ճիշտ այդպես էլ, Երբ դրանից 
ոչ շատ ժամանակ անց Ես ու 
Չարենցը որոշեցինք թարգմանել 
Րւայլդի «Դիդինգյան բանտի բալ
լադը», դու քո մասնակցությունը 
մեր Նախնական աշխատանքին 
բերեցիր նրանով, որ սարքեցիր մի 
շատ սրամիտ ու ծիծաղելի «թա րգ

մանություն» Րւայլդի Երկու տողի. 
Կարգեց, հարգեց,
Դարձավ զարկեց...

Ես և  Չարենցը սկսեցինք վա– 
րիանտավորելդա.

Ում որ հարգեց՝ 
էնոր զարկեց...

Որին հարգեց՝ 
էնոր զարկեց...

Ընչի՞ հարգեց,
Ընչի՞ զարկեց...
Եվ այլն։

Եթե, սիրելի Գուրգեն, թարգմա
նիչների քանակի հարցը ջնջվել էքո 
հիշողության միջից (իհարկե, ա– 
ռանց միտումի), ապա գոնե աչքի 
ա նցկա ցրու նորից «Ն ո ր ք ը » ։ 
Թարգմանության տակ Չարենցը 
գրել է.– թարգմ. Իքս, իքս։ ճիշտ 
հաշվով՝ երկու իքս և ոչ թե երեք։ 
Դրանից մեկը նա է, մյուսը՝ես։

Այն փաստը, որ այդ բանաստեղ
ծությունը թարգմանել Ենք Երկու
սով, հայտնի դարձավ դեռ այն ժա
մանակ մեր համարյա բոլոր գրող
ներին։ Երբ մի երեք տարի սրանից 
առաջ ես նրանցից մեկին հարցրի, 
թե ով է թարգմանել, նա անսխալ 
կերպով տվեց երկուսիս անունը։ 
Երբ Ես անվանեցի նաև քեզ, նա 
ծիծաղեց և  ասաց, որ՝«դե լավ, լավ, 
վերջին թվով մեջտեղ մի քաշիր 
նաև ընկերոջդ»... Որպեսզի չկար
ծես, թե սա «ինսցենիրովկա» է, 
հնարովի բան (ով գիտե, թե ինչերի 
մեջ դու կարող Ես կասկածել ինձ), 
Ես Երևանում կարող Եմ ասել քեզ 
նրա անունը և  կամ Երկուսով կարող 
ենք հարցնել նրան, ինչպես և ուրիշ
ներին։

Կարող է հարց ծագել, Գուրգեն, 
թե ինչու համար դու, լինելով Չա– 
րենցի մի այլ մտերիմը, նույն օրը և  
նույն ժամին գտնվելով նույն տե
ղում, լինելով բանաստեղծ, միայն 
քո զավեշտական «մասնակցութ
յունն» էիր ցույց տալիս քո սիրած 
Եսենինի թարգմանության գործին։ 
Պատճառը, սիրելի ընկեր, այն էր, որ 
ռուսերենի քո գիտելիքները քեզ 
հնարավորություն չէին տալիս ավե
լին անելու։ եվ եթե դու, ինչպես 
գրում ես նամակումդ, թարգմանել 
էիր Տերյանի մի երկտողը՝ «խ ե
ղաթյուրելով Տերյանին ու ռուսերե
նը», ապա դու այդ արել էիր ոչ թե
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►«դիտումնավոր» կերպով, ինչպես 

գրում Ես, այլ որովհետև կարող էիր 
միայն այդքսւնը։ Ախր ինչու համար 
ես դա համարում հեղինակային 
հարց, սիրելիս...»։

Այնուհետև Մկրտիչ Արմեեր 
սկսում Է մանրամասնորեն թվար
կել, թե այն տարիներիե իեքե 
ուրիշ ինչ գործեր Է թարգմանել և 
որտեղ եե դրանք տպագրվել։ Մա– 
կայե դեռևս կար չպարզաբան
ված ևս մի դրվագ, և նամա
կագիրն անմիջապես անցում Է 
կատարում այդ խեդրիե. «...Իմ հի
շողության միտումնավոր թուլութ
յան քո մեջբերած Երկրորդ փաստն 
այն է, որ դու, Նորենցն ու Ս. Մանուկ
յանը նկարվել եք Չարենցի հետ, իսկ 
ինձ թվում էր, թե ոչ թե Նորենցը, 
այլ ես եմ նկարվել ձեզ հետ՝ 
Չարենցի գլխին «գրող» չափելիս։

Առավել ևս այդ դեպքը, սիրելի 
Գուրգեն, չունի ինձ համար և ոչ մի 
նշանակություն, ուստի և առնվազն 
տարօրինակ է այստեղ ևս փնտրել 
ինչ-որ միտում։ Դու շատ լավ գիտես, 
որ Ես չեմ սիրում լուսանկարվել 
մեծամեծ մարդկանց հետ, թեև 
նկարվողներին բոլորին չեմ մեղադ

րում։ Դա իմ անձնական «խասյա– 
թ ից» դուրս է և  ուրիշ ոչինչ։ ՜Խւյս ու
նեմ, չես կասկածի, որ ցանկության 
դեպքում ես էլ կարող էի շատ 
անգամներ նկարվել Չարենցի, հսա– 
հակյանի, Հովհաննես Աբելյանի, 
Ակսելի, Ռոմանոսի և ուրիշ շատերի 
հետ։ հետևաբար և դու պարզապես 
բարոյական իրավունք չունես մի
տում գտնելու այն ամենում, որ ու
զում եմ ասել քեզ այդ կապակցու
թյամբ։

Այո, Գուրգեն, իմ հիշողության 
մեջ այնպես էր մնացել, որ Ես Եմ 
նկարվել քեզ հետ ու Ստեփանի՝ 
Չարենցին «գրող» չափելիս։ եվ, 
երևակայիր, նույնիսկ հիմա, այն 
բանից հետո, երբ ես մի քանի տարի 
առաջ տեսա նկարը Նորենցով և ոչ 
թե ինձանով, Ես դարձյալ շարունա
կում Եմ շատ լավ հիշել, որ Ես Եմ 
նկարվել։ Կամ դա իրոք եղել է 
իրականում, մենք պատմել ենք 
Նորենցին, և  դուք բոլորդ նրա հետ 
միասին նորից Եք նկարվել, կամ դա 
հիշողության այնպիսի մի տարօրի
նակ խաղ է, որը ոչ մի սովորական 
բացատրություն չունի։ ես ավելի 
շատ կարող եմ հավատալ իմ առա

ջին, միանգամայն անհավանական 
վարիանտին, որ Եղել է Երկու լուսա
նկար, քան որ ես չեմնկարվել։ ես հի
շում եմ այդ օրվա և այդ դեպքի ա– 
մեն մի մանրամասնություն։ Տարօ
րինակ բան է դա, առեղծված, և  ոչ 
թե հիշողության սովորական սխալ
մունք։

Բայց ամենազարմանալին ու ան
բացատրելին, սիրելի Գուրգեն, այն 
է, որ ոչ միայն ես, այլև դու էիր հի
շում այնպես, թե իբր ես եմ եղել ձեզ 
հետ նկարվողը։ Դու այդ մասին ոչ 
միայն լռում Ես քո նամակում, այլև, 
ընդհակառակը, աշխատում ես 
ցույց տալ, թե իբր միշտ էլ հիշել ես 
հակառակը։ Այ, այստեղ արդեն, դու 
իսկապես որ մոռացել ես։ Նորենցը 
կարող է հաստատել իմ ասածը։ Երբ 
նա նկարը ցույց տվեց մեզ (ի միջի 
այլոց, այստեղ ևս դու սխալվում Ես՝ 
գրելով, թե իբր դու ես ցույց տվել 
ինձ), դու այնքան համոզված էիր, 
որ ես եմ ձեզ հետ, որ նույնիսկ 
նայելով որոշակիորեն և աներկբա
յորեն Նորենցի կերպարանքին՝ նկա
րի վրա, պնդում էիր, թե այդ Ես 
եմ...»։

Չարեեցյաե հիշողություենե–

յ;
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^ՈհՄԱՆհՏԱՐ
րով չհրապուրվելով և վերադառ
նալով «Քառասունքի» թարգմա
նության խնդրին՝ անհրաժեշտ 
ենք համարում ուշադրություն 
դարձնել այն փաստի վրա, որ 
Արմենի նամակում հիշատակվում 
է ես մի «թարգմանչի» անուն՝ Ակ– 
սել Բակուեց։ ճիշտ է, նամակա
գիրը որևէ կերպ չի ակնարկում 
վերջինիս մասնակցության չա– 
փաբաժինը, սակայն «հավակ
նորդների» թիվը ավելանում է ևս 
մեկով։ Ինչ վերաբերում է Օսկար 
Ուայլդի «Ռիդինգյան բանտի բալ
լադի», թարգմանաթյաեր, որտեղ 
Մ. Արմեեր կրկին հավակնում է 
համահեղինակի դերը ստանձնել, 
ապա պետք է ասել, որ այդ պրն– 
դումը հավատ չի ներշնչում։ Բանն 
այն է, որ ըստ առանձին վկայու
թյունների՝ նշված բալլադի տողա
ցի թարգմանությունը կատարել է 
Խաչիկ Դաշտենցը 1933թ., իսկ ար
դեն չափածոյի վերածել է Չա
րենցը5։

Իևչ է ստացվում։ Եղիշե Չա
րենցի նման խոշոր բանաստեղծը, 
որ հրաշալի տիրապետում էր 
ռուսերենին ու բանաստեղծական 
արվեստին, հինգ մատի պես գի
տեր ռուսական գրականությունը, 
հանկարծ որոշել էր Եսենինի մի 
բանաստեղծություն թարգմանե
լու համար օգնության կանչել մի 
քանի հոգու, ընդ որում, մարդ
կանց, որոնց լեզվի իմացությունդ 
իրենց իսկ կասկածն էր հարու
ցում, ովքեր Եսենինի անունն ա– 
ռաջին անգամ Չարենցից էին լսել 
(այս մասին նույնիսկ Մահարին է 
խոստովանում իր հուշերում), 
իսկ գրողական տաղանդով ան
կասկած զիջում էին Չարենցին։ 
Ուրեմն ո՞րն էր կոլեկտիվ աշխա
տանքի իմաստը, և որտե՛ղ է 
պետք որոնել ճշմարտաթյուեր։ 
Կամ ինչու՛ նման բանավեճ ծայր 
էր սանում ոչ թե Չարենցի կենդա
նության օրոք, այլ միայն նրա 
մահից հետո։

Եղիշե Չարենցի ստեղծագոր
ծական լաբորատորիային քիչ թե 
շատ ծանոթ, նրա լեզվի և ոճի 
առանձնահատկություններն ըն
կալած յուրաքանչյուր մասնագետ 
հեշտությամբ կարող է վկայել, որ 
«Քառասունքի» թարգմանությու
նը մեկ ձեռագրի կնիքն է կրում, և 
այդ ձեռագիրը պատկանում է Չա– 
րենցիե։ Ինչ վերաբերում է հետին 
ամսաթվով ի հայտ եկած համա
հեղինակներին, ապա պետք է 
նկատել, որ սա, ցավոք, առաջին 
դեպքը չէր։ Հիշենք թեկուզ հան
րահայտ պատմությունը՝ կապ
ված «Պեպո» կինոնկարի երգի բա
ռերի հետ, երբ մի օր հանկարծ 
պարզվեց, որ մեծ ժողովրդակա
նություն վայելող այդ ստեղծա
գործության խոսքերի հեղինակը 
եղել է ոչ թե Չարեեցր, այլ... դերա
սան Դավիթ Մալյանը։

5 «Հուշեր Եղիշե Չւսրեեցի մասին», 
Երևան, 1986թ., էջ 297-298։

Քառասունք
(հատված) (օ ՚ՓԵաօո)

Փչում են, փչում են կործանման, փ ողերը։ յ ^ 6սէՈ) ոբ)>6սո ոօա ճքյւա սս բ օ ձ
Ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք մենք հիմա  
ճամփաների կոխկրտված կոպերին։

...Բավական Է դունչերիդ հեգությունը։ 
Հաճելի Է կամ չէ– վերցուր։
Լավ է, երք արշա լոցսը բա րկա նում է  
Եվ ձեր հաստ նստուկին խ փ ում է  
Արնոտած ավելով իր ցուրտ ։

Շուտով եղյա մը սպիտակ կնստի 
Գյուղակի վրա այն և ա յս դաշտում։
Ոչ մի տեղ չեք փախչի դուք կորստից, 
Ոչ մի տեղ չեք փախչի թշնա մուց դուք։ 
Ահա, ահա նա, երկաթե փորով,
Ձգում է իր թ ա թ ը դաշտերի բկին, 
Հոտոտում է  օղը ալյուրոտ քթ ով  
Ու սրել է  ականջը ջրաղացը հին։
Եվ ուղեղը տված հորթերին,
Լռակյաց, հեզ եզը բա կում  
■Քսելով իր լեզուն մսուրին՝
Դաշտերին վտանգ է  զգում.... 1920

Խա աք 6սէոհ, ա * աք 6սէՈհ էոքոճթն աա 
Առ սՅասՅաոոհՍ( յաաաւռէ ծօթօշ՝2

...Ոօոոօ ւ<թօոօշէՈհա յսօբծսպ ոբռՅծոստհշո, 
յ1ա6օ յւհ, ոք յւոՇօ ա  - յոաա 6քբս. 
ճօբօաօ, էհօշծռ շջյսքբա ծքօՅաաշո 
Ա տշհաաօտ աա 6 ոօյւշտսք Յռծսսզս 
Օւտօտսօյւքոոծւս «քոսս ՅՕթԱ.

Շէվօբօ ՅՕւԱՕբՕՅհ ՍՅՏՏՕՈծւՕ 6ե16ճ/1ԱՈէ 
7օտ ոօշճդօհ ս յտս պշս.
Ասհ$ծ(ւ «<ա ոք օհբատհշո օտ շս6քյւս,
Ասպծռ ոք ջստս օտ տբօշօ.
Յօտ օո, «օտ օո շ աքոՔՅԱհա 6բասա,
1ոո€ո X շյւօտոա բօտոսո ոստտբաօ,
Տօծստ շոռբօո յսքյւհոսղս յ ա ա ,
Աստօօոթստ յպաաօյւհոհւս ոաւ.
Թ  ծտօբօտսս աօո՝սահոսէւ 6\>ա,
*1ւոօ տքշհ յսօՅշ քտօս ոօ. էոքյւօո ոբօոսո, 
1հ,սոսրսս օ ոթճշյւօ ճՅհա,
Ոօսջւտ 6քծջ ոռծ ոօոքյս. ... յցշը
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Ք ա ղ ա ք ա կ ր թ ո ւթ յա ն  գ ենո մ ը
Քաղաքակրթության տեսակը 

պայմանավորված է եախ և առաջ 
նրա մշակութային կոդը կազմող 
հիմնական արժեքներով։ Մարդու 
և նրա գործունեության, շրջապա– 
տող բնության, իշխանության, 
նպատակահարմարության, ազա
տության, արդարության և այլնի 
ընկալումն է այն ուղեցույցը, որը 
ղեկավարում է մեր վարքը, մըտ– 
քերի րեթացքը, իրադարձություն
ների մեր գնահատումը։ Դրանք 
որոշում եե մարդու կողմից աշ
խարհի իմաստավորումն ու վեր
ապրումը և կազմում եե հասարա
կական կյանքի յուրատեսակ

ԴՆԹ-՝ քաղաքակրթության այս 
կամ այն տեսակի առանձնա
հատուկ գենոմը, որին համապա
տասխան այն վերարտադրվում 
ու զարգանում է։

Հարյուրամյակներ շարունակ 
եվրոպական պատմության ըն
թացքը որոշվել է ավանդական քա
ղաքակրթության երկու տարա
տեսակներով՝ նախ՝ անտիկ պո
լիս, ապա՝ քրիստոնեական միջ
նադար։ Եթե համեմատենք 
դրանք ժամանակակից հասարա
կությունների հետ, ապա կտես
նենք, որ դրանցում մարդու գոր
ծունեության տեսակները, նպա
տակները և միջոցները վտխվում

Մարդկությունը վերապրում է 
գլոբալ փոփոխությունների, ժողո– 
վըրդագրական անցման և  տեխնո
լոգիաների բուռն աճի դարաշրջան, 
և  հնարավոր է, որ մոտ ապագայում 
մենք վկաներ լինենք քսւղաքակըր– 
թական զարգացման բուն տեսակի 
փոփոխություններին։

Ինչպե՞ս կարելի է բնութագրել 
ժամանակակից գլոբալ հասարա
կությունը։ Որտե՞ղ Են թաքնված 
այժմյան քաղաքակրթության ճըգ– 
նաժամի արմատները։ Զարգացման 
ինչպիսի՞ ուղով է ընթանալու մարդ
կությունը, Ա. ի՞նչ է նրան սպասում 
ապագայում։

Ստորև թարգմանաբար ներկա
յացնում ենք Ոուսաստանի գիտութ
յունների ակադեմիայի Փիլիսոփա
յության ինստիտուտի տնօրեն Վյա– 
չեսլավՍտյոպինի և պրոֆեսոր Սեր
գեյ Կապիցայի զրույցը։

Էին չափազանց դանդաղ, երբեմն 
դարեր շարունակ։ Դա հատուկ Էր 
բոլոր ավանդական հասարա
կություններին։ Արևելքում այդ 
հատկանիշը դրսևորվում Է ավելի 
ակներև։

Ավանդական հասարակութ– 
յուններր պատմականորեն եղել 
են քաղաքակրթական զարգաց
ման առաջին տեսակը։ Հանրա
հայտ պատմաբան Արնոլդ Թոյն– 
բիի կողմից առանձնացված 21 քա
ղաքակրթությունների մեծ մասր 
պատկաեել Է ավանդական տե
սակին։

*  "8 ւաբշ ՏէԼյօէ»" ՐՀ6, 2005.
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Զարգացման նոր տեսակը՝ 

տեխնածին քաղաքակրթությու
նը, սկսել է ձևավորվել XIV– XVI 
դարերում՝ եվրոպական տարա
ծաշրջանում Վերածնեդի, Ռե
ֆորմացիայի դարաշրջաններում 
և Լուսավորության դարաշրջանի 
սկգրիե։ Հենց այդ ժամանակ է 
հիմնադրվել արժեքների այն 
համակարգր, որր մինչև այսօր 
իշխում է մեր գիտակցության մեջ։ 
Տեխնածին քաղաքակրթության 
դինամիկ ընթացքը խիստ հա
կադիր է ավանդական հասարա
կությունների պահպանողակա
նությանը։ Տեխնածին քաղաքա
կրթությունը հանգեցրել է սաաջ– 
րնթացի թափանվի սրընթաց 
պտույտին։ Գիտական մեծ հայտ
նագործությունները, տեխնիկայի 
արագրնթաց զարգացումը արմա
տապես փոխել են առարկայա
կան միջավայրը, մարդու կեր– 
պարր և կյանքի ռիթմը, սոցիալա
կան կապերը և ինստիտուտները, 
մարդկանց փոխհարաբերութ
յունների համակարգր։ Այդ բոլոր 
փոփոխությունների հոգևոր 
հիմքն է դարձել կյանքի իմաստի և 
արժեքների նոր համակարգր։ Այն 
ներառում է մարդու՝ որպես 
արարչի մասին պատկերացումը, 
ըստ որի՝ նրա կոչումն է շրջակա 
միջավայրի վերափոխումը և իր 
իշխանությաեր ենթարկելը։ 
Բնությունը ընկալվում է որպես 
անօրգանական աշխարհ, օբ
յեկտների կարգավորված համա
կարգ, որը մարդու գործունեու
թյան նյութն ու դաշտն է։ Բեղ ո–

րում, ենթադրվում է, որ բնական 
պաշարներն անսահման եե, և 
մարդը կարող է դրանք անվերջ 
օգտագործել։

Աշխարհի ու մարդու ավան
դական ընկալումը սկզբունքորեն 
ա յլ էր՛ բնություեր կենդանի օր
գանիզմ է, իսկ մարդը՝ ըեդամեեր 
բնության փոքր մասը, նա պետք է 
հարմարվի բեությանր և բնավ 
հանդես չգա որպես բնության 
վերափոխիչ ու աշխարհի տի
րակալ։ Մարդու գործունեութ
յունն ուղղված է ոչ այնքան դեպի 
դուրս՝ դեպի արտաքին հանգա
մանքների վտփոխում, որքան դե
պի ներս՝ ինքնասահմանափա
կում ու ինքնադատրիարակում։ 
Դա առավել ցայտուն է դրսևոր
վում ավանդական մշակույթների 
արևելյան տարբերակներում։ Այս
տեղ ստեղծագործական գործո
ղության իդեալին դիմակայում է 
բռեություեր մերժող հնդկական 
ավանդույթի գաղափարը և հին 
չինական մշակույթի «ու վեյ» 
սկզբունքը, որ բառացիորեն 
թարգմանվում է «անգործութ
յուն»։ Բայց դա ոչ թե անգործութ
յուն է նշանակում, այլ գործունեու
թյան հատուկ ռազմավարություն, 
իմաստուն է նա, ով կարող է 
օբյեկտի վրա նվազագույն ազդե
ցությամբ ստանալ առավելա
գույն արդյունք։ Մարդը պետք է 
զգա աշխարհի ռիթմերը և հետևի 
դրանց՝չխախտելով դրանք, չդիմի 
գործընթացների բռեի փոփո
խությունների։ Հին չինական ա– 
ռակը մի իմաստունի մասին, որը,

ցանկանալով արագացնել հացա
հատիկի աճր, սկսում է քաշել հաս
կերի գլխիկներից և պոկում մար
գից, յուրօրինակ լուսաբանութ
յուն է այն բանի, թե ինչի կարող է 
հանգեցնել «ու վեյ» սկզբունքի 
խախտումը։ Բնությունը նվա
ճելու խանդավառությունը խորթ 
էր ավանդական մշակույթներին։

Այդ մշակույթներում այլ կերպ 
է դիտվում նաև անձը, նրա տեղը 
հասարակության մեջ։ Անհատա
կանությունը որոշվում էր այս կամ 
այն կլանիե, սոցիալական խմբին, 
դասին պատկանելու հանգաման
քով, որի շրջանակները խախտել 
հնարավոր չէր։ Տեխնածին քաղա
քակրթությունը փոխում է այդ կա
պերը։ Որպես արժեքայիե առաջ
նություն՝ այստեղ հաստատվում է 
ազատ անհատի իդեալը, որն 
րեդունակ է դառնալ տարբեր 
սոցիալական խմբերի անդամ։ Եվ 
միայն մշակույթի այդ տեսակի 
մեջ է առաջանում ինքնիշխան ան
հատի և մարդու իրավունքների 
գաղափարը։ Ավանդական հասա
րակություններին այդ իդեալները 
խորթ էին։

Նորամուծություններր, ստեղ
ծագործական գործունեությունը,
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սոցիալական փոփոխություննե
րը այդ հասարակություններում 
հեղինակավոր արժեք չունեին։ 
Ավանդական մշակույթում ան
գամ գիտական նվաճումները 
պետք է համապատասխանեին 
դարերով ձևավորված ապրելա
կերպին։ Իսկական արժեքը ոչ թե 
առաջ ընթանալու, այլ ավան
դույթներին հավատարիմ մնալու 
ձգտումն էր։ Հենց այդպիսին էր 
կենսակարգը Հին Չինաստանում 
և Հին Հնդկաստանում, որտեղ 
առաջնայինը մարդու պատաս
խանատվությունն էր հասարա
կության առաջ, ոչ թե նրա ստեղ
ծագործական ազատությունը։

Բստ չինական հայտեի ասաց
վածքի՝ «ամենատխուր ճակատա
գիրը փոփոխությունների դարա
շրջաններում ապրելն է»։ Հին աշ
խարհում գնահատվում էին ոչ թե 
կյանքի վտփոխություեր, այլ դրա 
վերարտադրությունը, ոչ թե նո
րամուծությունը, այլ ավանդույթ
ները, հայրերի ու պապերի պատ
վիրաններին, առասպելական հե
րոսների օրինակին հետևելը։ 
Զարգացումը ընկալվում էր որ
պես շրջավտւլային գործընթաց, 
որն ամեն անգամ վերադառնում է

իր ակունքներին, իսկ անցյալը 
մշտապես պատկերանում է որ
պես իմաստության և բարգավաճ
ման երանելի ոսկե դար։

Տեխնածին քաղաքակրթութ
յունն ուղղված է դեպի ապագա, 
նրա համար մարդկության «ոսկե 
դարը» ապագայում է։ Համեեայե 
դեպս, մինչև XX դարի կեսերը 
հասարակական առաջընթացի 
մասին գերիշխում էր հենց այդ 
պատկերացումը։

Գ իտ ությունը՝ հա նճսքր, թե՛ 
չա ր ա գո ր ծ

Գիտության և գիտական նպա
տակահարմարության մեզ հա
մար սովորական դարձած ար
ժեքը ոչ միշտ է հատուկ եղել ան
գամ եվրոպական մշակույթնե
րին։ Այն բնորոշ է տեխնածին քա
ղաքակրթությանը և ոչ թե ավան
դական մշակույթներին։ Օրինակ՝ 
եվրոպական միջնադարում գի
տական գիտելիքը բնավ չէր գե
րիշխում հասարակության մշա
կութային կյանքում՝ ենթարկ
վելով կրոնական վարդապետու
թյան թելադրած հայեցակար– 
գային ընկալմանը։ Մարդու դաս
տիարակության և կրթության ա– 
ռաջեահերթ խնդիրը հոգու փըր– 
կությունը նախապատրաստելու 
մեջ էր, իսկ գիտական գիտելիքնե– 
րր, եթե անգամ թույլատրվեին, 
ապա միայն քրիստոնեական դա
վանության և դրա վերահսկողու
թյան սահմաններում։ Զուր չէ, որ 
այն ժամանակներում հասարա
կության առավել կրթված մասր 
հոգևորականությունն էր, մինչ
դեռ ոչ միայն ազնվազարմ աս
պետները, այլև միապետներր հա
ճախ ի վիճակի չէին գրելու իրենց 
անուեր։

Իսկ տեխնածին քաղաքակրր– 
թությունը առաջնությունը տալիս 
է հենց գխրակաե գիտելիքին և 
ռացիոնալիզմին։ Այդպիսի հայե– 
ցակարգային կողմնորոշումը հաս
տատվել էր Վերածեեդի, Ռեֆոր
մացիայի և Լուսավորության դա
րաշրջաններում, երբ իրականաց
վել էր անտիկ իդեալների և եվրո
պական քրիստոնեկան միջնադա
րում ծնված լավագույն նվաճում
ների համադրումը։ Այդ ժամանակ 
թափ առավ բնագիտության զար– 
գացումր, իսկ գիտություեր, հիմ–

նըվելով հիմնարար գիտություն
ների նվաճումների վրա, ձեռք 
բերեց աշխարհայացքային գոր
ծառույթ, իրավունք նվաճեց 
ստեղծելու աշխարհի պատկերր։ 
Տեխնածին հասարակություննե
րի զարգացման ընթացքում առա
ջանում եե գիտության նոր գոր
ծառույթներ։ Այն դառնում է ար
տադրողական և սոցիալական 
ուժ, որը խթանում է հասարակա
կան առաջադիմությունը։ Գիտու
թյունը դառնում է նոր տեխնոլո
գիաների գեներատոր։ Քաղաքա
կրթության նկարագիրը արմա
տապես փոփոխած տեխնոլոգիա
ների մեծ մասի (էլեկտրականու
թյուն, լազերներ, կոմպյուտեր– 
ներ, միջուկային էներգետիկա և 
այլն) հիմքում ընկած էին հիմնա
րար գիտական հետազոտութ
յունները։ Տեղի է ունենում հեղա
փոխություն կրթության ոլոր
տում. հիմնարար գիտական հե
տազոտությունները դառնում եե 
կրթության հիմքր։ Այդ ընթաց
քում աշխարհի գիտական պատ
կերի սկզբունքները և փաստարկ
ների օրիեակներր յուրացվում են 
մարդկանց կողմից և վերածվում 
գիտակցության կողմնորոշիչ 
դրույթների՝ ուղղություն տալով 
երանց գործունեությանը և աշ
խարհի նկատմամբ վերաբեր
մունքին։

Գիտատեխնիկական և տնտե
սական զարգացումը բազմաթիվ 
բարիքներ է տվել մարդկությանը, 
բարձրացրել է կյանքի որակը, 
ապահովել է սպառման աճ, 
բժշկությունը բարձրացրել է 
սկզբունքորեն նոր մակարդակի, 
երկարացրել է կյանքի միջին 
տևողությունը և այլն։ Թվում է՝ 
առաջընթացի ստեղծագործ 
հնարավորություններն անսահ
ման են։ Գեռ կես դար առաջ քչերը 
կարող էին ենթադրել, որ հենց 
տեխնածին քաղաքակրթությունն 
է մարդկությանը գլոբալ աղետ
ներ բերելու՝ հասցնելով երան 
իսպառ ինքնաոչնչացման եզրա
գծին։ Բնապահպանական և մար– 
դաբաեական ճգնաժամերը, 
մարդկանց՝ միմյանցից օտարման 
խորացումր, զանգվածային ոչրն– 
չացման նորանոր միջոցների 
հայտնադործումը, որը սպառնում 
է կործանել ողջ կենդանի աշխար–
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հը. այդպիսին են տեխնածին 
զարգացման կողմնակի ար
դյունքները։ Արդյո՞ք կարելի է 
արժեքների գոյություն ունեցող 
համակարգի պայմաններում ելք 
գտնել ստեղծված իրավիճակից:

Ամենահավանակաեե այն է, 
որ գլոբալ ճգնաժամերի հաղթա
հարման համար հարկ կլինի 
արմատապես վախել մարդու գոր
ծունեության նպատակներն ու 
ուղղությունները, ուստի և հարկ 
կլինի լրջորեն վերանայել տեխ– 
նածին քաղաքակրթության մշա
կույթում գերիշխող արժեքների 
համակարգը։

Ն որ ա շխ ա ր հ ա յա ցքի  շեմ ին
Արդի փիլիսոփայական ե սո

ցիալական հետազոտություննե
րում հաճախ միտք է արտահայտ
վում բնության՝ որպես մարդու 
վերափոխիչ գործունեության օբ
յեկտի ե միջոցի դիտարկման տե– 
սակետների վտփոխմաե անհրա
ժեշտության մասին։ Մասնավո
րապես նման գաղափարներ բազ
միցս արտահայտել են Հռոմեա
կան ակումբի անդամները։ Բնա
պահպանական էթիկայի առավել 
արմատական ուղղությունները 
հսկում են բնության նկատմամբ 
մարդու տիրապետության իդեա
լից հրաժարվելու անհրաժեշտու
թյունը։ Բոլոր այս մտայնություն
ները խոսում են այն մասին, որ 
տեխնածին քաղաքակրթության 
հետիեդուստրիալ փուլի շեմին 
հարցականի տակ են դրվում դրա 
նախորդ արժեքայիե դրույթները։

Ի՞նչ ճանապարհով է ընթանա
լու մարդկությունը։ ԻնչպիսիՆ է 
լինելու ապագայի հասարակութ
յունը։ Նախ՝ այն պետք է ստեղծի 
պայմաններ այն բնապահպանա
կան ե այլ գլոբալ հիմնախնդիրնե
րը լուծելու համար, որ առաջաց
րել է նախորդ տեխնածին քաղա
քակրթությունը։ Երկրորդ հետին– 
դուստրիալ աշխարհում ակտի
վորեն օգտագործվելու են իր իսկ 
մարդու տեղեկատվական, ստեղ
ծագործական հնարավորություն
ները, որոնք ավելի են զարգանա
լու։ Եվ երրորդ՝ հասարակու
թյունը պետք է իրականացնի 
դժվարին անցում նյութաէեերգե– 
տիկ սպառման անսանձ աճի 
նկատմամբ իր կողմնորոշումից

դեպի պաշարների խնայողաբար 
օգտագործումը ե ոչ նյութական 
(տեղեկատվական) սպառման 
գերիշխումը։ Ամենից հավանա
կան է, որ հետիեդուստրիալ հա
սարակության ձևավորումը կապ
ված կլինի ոչ միայն տեխնոլոգիա
կան, այլև հոգևոր հեղափոխութ
յան, տեխնածին մի շարք հիմնա
րար կանխադրույթների վերագը– 
նահատման հետ։ Իսկ անհատի 
ազատության և գիտական նպա
տակահարմարության իդեալ
ները կդառնան կամուրջ՝ արժեք
ների նախկին և նոր համակար
գերի միջև։

Գ իտ ա կա ն  
ռա ցիոնա լութ յունը ՝ (նպ ա 
տ ա կա հա րմա րութ յունը) 

որպ ես ա րժեք
Մեր օրերում հատուկ սոցիա

լական նշանակություն է ստանում 
գիտական նպատակահարմարու
թյան պաշտպանությունը՝ որպես 
մշակույթների առաջնային ար
ժեքի պահպանում։ Կարելի է 
հավաստել, որ այսօր գիտութ
յամբ զբաղվելը, որը պահանջում է 
մեծ ջանքեր, ինքնասահմանա
փակում և ներքին կարգապահու
թյուն, ոչ այնքան պատվաբեր է, 
ինչպես դա եղել է XX դարում։ 
Հաճույքը որպես կյանքի ամենա
մեծ բարիք դավաեող սպառողա
կան հասարակությունը, սոցիա
լական բարենպաստ հենք չի 
ստեղծում գիտական նպատակա
հարմարության (ռացիոնալու
թյուն) գերիշխման համար։

Հանրահայտ փիլիսոփա և սո
ցիոլոգ Մաքս Վեբերը համեմա
տում էր ռացիոնալությունը երկա
թե վանդակի հետ, որը ձևավո
րում է բանականությունը, քանի 
որ սահմանում է գիտակցության 
սահմանային շրջանակները, 
կոշտ կանոեները, խորհիր, դա
տի՜ր, ապացուցի՜ր, արա՜ եզրակա
ցություններ։ Չի՞ հաջողվում, 
սկսիր նորից։ Գիտական գիտե
լիքներին տիրապետելու և գիտու
թյան մեջ աշխատելու համար 
կամքի ուժ է հարկավոր։ Ինչպես 
ասում էր հայտնի մանկավարժ և 
հոգեբան Կ. Դ. Ուշինսկին, երա
գելը հեշտ է, իսկ խորհելը՝դժվար։

Այսօր կոշտ ռացիոնալիզմի

սկզբունքը, որը XIXդ. և XXդ. կե
սին եղել է մասնագիտական հա
ջողությունների հասնելու պայ
ման, սկսել է նսեմանալ։ ժամա
նակակից փիլիսոփաները և սո
ցիոլոգները, օրինակ՝ էրնստ Գել– 
լերը, գտնում են, որ ռացիոնա
լիզմի երկաթե վանդակը դառնում 
է ռետինե։ Մարդկանց մի զանգ
ված հակված է փնտրելու մասնա
գիտական գործունեության այն
պիսի բնագավառներ, որոնք թույլ 
են տափս ստանալ անհրաժեշտ 
բարիքներ՝ առանց ավելորդ ջանք 
գործադրելու։ Առավել ևս, որ ժա
մանակակից արևմտյան քաղա
քակրթությունը բազմաթիվ հնա
րավորություններ է ստեղծում 
դրա համար։

Զանգվածային զվարճութ
յունների ինդուստրիան մարդ
կանց մեջ ձևավորում է «տեսա– 
հոլովակային գիտակցություն», 
որի համար դժվար է ընկալել 
գիտական ռացիոնալության հիմ
քը կազմող խիստ տրամաբանա
կան և ապացուցողական դատո
ղությունները։ Այդ ամենը սնուցիչ 
միջավայր է ստեղծում կեղծ գի
տական և հակագիտական հա
յացքների տարածման համար։

Հակագիտական բազմաթիվ 
շարժումները գիտատեխնիկա
կան առաջընթացի բացասական 
հետևանքների պատասխանատ
վությունը դնում են գիտության 
վրա և որպես այլընտրանք՝ առա
ջարկում են ավանդական քաղա
քակրթությունների կենսակեր
պը։ Սակայն չի կարելի երկու 
անգամ մտնել միևնույն գետը, 
նախկին իդեալներին վերադառ
նալն անհնար է, քանի որ ավան
դական հասարակությունների 
տնտեսվարության տեսակները և
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գիտատեխնիկական զարգացու
մից հրաժարվելը կհւսնգեցեեե 
կյանքի մակարդակի աղետալի 
անկման և չեն լուծի Երկրի բնակ
չության աճող թվաքաեակի կեն
սապահովման հիմնախնդիրնե– 
րը։

Քաղաքակրթական զարգաց
ման նոր շրջւաիուլը և գլոբալ հիմ– 
նախնղիրների լուծման ուղիների 
որոնումր կապված եե ոչ թե գի
տությունից և դրա նվաճումներից 
հրաժարվելու հետ, այլ գիտական 
ռացիոնալության տեսակի փո
փոխության և գիտության նոր 
գործառույթների ու մշակույթի 
ուրիշ ոլորտների հետ ւիոխազ– 
դեցության նոր ձևերի առաջաց
ման հետ։

Գ իտ ութ յունը  և էթ իկա ն
Այսօր համալիր հետազոտա

կան ծրագրերը և տեխնոլոգիա
կան նախագծերը ավելի ու ավելի 
հաճախ անցնում են էթիկական 
բաղադրիչներ ներառող սոցիա
լական փորձաքննություն։ Նման 
պրակտիկան համապատասխա
նում է նպատակահարմար գործո
ղության նոր իդեալներին, որոնք 
ձևափոխում եե ճշմարտության և 
բարոյականության փոխադարձ 
կապի մասին նախկին պատկե
րացումներդ Արևմտյան ավան
դական մշակույթում երկար ժա
մանակ գերիշխում էր իսկական 
գիտելիքի՝ որպես էթիկական լրա
ցուցիչ հիմնավորում չպահանջող 
բացարձակ արժեքի իդեալը։ Դեռ 
ավելին՝ երբ Սոկրատեսին հարց
նում էին, թե ինչ է նշանակում ապ
րել առաքինի, եա պատասխա
նում էր, որ նախ պետք է հասկա
նալ, թե ինչ է առաքինաթյունր։ 
Այլ կերպ ասած՝ իսկական գիտե
լիքը ենթադրում է իր մեջ բարո

յական վարքի կողմնորոշիչներ։
Արևելյան մշակութային ա– 

վանդույթին բնորոշ էր սկզբուն
քորեն այլ մոտեցում։ Այնտեղ 
ճշմարտությունր չի առանձնաց
վում բարոյականությունից, և հո
գևոր կատարելագործումը պայ
ման ու հիմք է ճշմարտությունը 
ըմբռնելու համար։ «Դաո» հիե– 
րոգլիֆը Հին Չինաստանում միա
ժամանակ արտահայտում էր այն
պիսի հասկացություններ, որպի– 
սիք են օրենքը, ճշմարտությունր 
և կյանքի բարոյական ուղին։ Երբ 
Կոնֆուցիոսի աշակերտները 
երան հարցնում էին, թե ինչ է 
նշանակում «դաո»–ն, նա տարբեր 
պատասխաններ էր տափս, քանի 
որ իր հետևորդներից յուրա
քանչյուրը անց նում էր հոգևոր կա
տարելագործման սեփական ու
ղին։

Այս երկու, թվում է, միանգա
մայն հակադիր տեսակետները՝ 
ճշմարտության և բարոյականու
թյան վերաբերյալ, անսպասելիո
րեն սկսում են մերձենալ։ Այսպի
սի մերձեցումը կապված է ինքնա– 
զարգացող բարդ համակարգերի 
յուրացմանն ուղղված ժամանա
կակից գիտական և տեխնոլոգի
ական գործունեության պահանջ
ների հետ։

Նման համակարգերի հետ աշ
խատանքը պահանջում է սկրզ– 
բունքորեն նոր ռազմավարութ
յուն։ Ինքնազարգացող համա– 
կարգերր բնութագրվում են միաս
նական արդյունքով, գործընթաց
ների սկզբունքային անդառնալի
ությամբ։ Դրանց հետ մարդու 
փոխներգործությունը ընթանում 
է այնպես, որ մարդու գործո
ղությունը հանդես է զալիս ոչ թե 
որպես արտաքին երևույթ, այլ 
կարծես ներգրավվում է համա
կարգի մեջ՝ ամեն անգամ ձևւաիո– 
խելով դրա հնարավոր վիճակ
ների դաշտը։

Արդի գիտության պատմակա
նորեն զարգացող համակարգերի 
շարքում հատուկ տեղ եե զբաղեց
նում բնական տեխնիկական հա
մալիրները, որոնց մեջ որպես 
բաղադրամաս ներառված է ինքը՝ 
մարդը։ Այդպիսի համալիրների 
օրինակ կարող են ծառայել 
բժշկակեեսաբանական, բնա
պահպանական օբյեկտներր՝ նե

րառյալ կենսոլորտը ամբողջու
թյամբ (գլոբալ բնապահպանութ
յուն), կենսատեխնոլոգիական 
օբյեկտները (առաջին հերթին գե– 
նայիե ինժեեերիայիեր), «մարդ– 
մեքենա» համակարգերը (նե
րառյալ բարդ տեղեկատվական 
համալիրներն ու արհեստական 
բանականության համակարգե
րը) և այլն։

Դրանց հետազոտության և 
գործնական յուրացման ընթաց
քում սկսում է հատուկ դեր խաղալ 
վտխազդեցության այն ռազմա
վարությունների արգելքի իմա– 
ցաթյունր, որ իր մեջ կլտւմ է ա– 
ղետալի հետևանքների հնարա
վորություն։ Մարդու հետ կապ
ված օբյեկտների հետազոտու
թյան ընթացքում պետք է լուծվեն 
բարոյագիտական բնույթի որոշ 
խնդիրներ՝ պարզելով հնարավոր 
միջամտության սահմանները։ 
Գիտության ներքին էթիկան, որր 
խթանում է ճշմարտության որո
նումը և նոր գիտելիքի աճը, այդ 
պայմաեեելտւմ մշտապես հարա– 
բերակցվում է համամարդկային 
սկզբունքների և արժեքների հետ։

Առճակատումից դեպի 
երկխոսություն

Նպատակահարմարության 
նոր տեսակը, որն այսօր հաս
տատվում է գիտության մեջ, նոր 
հնարավորություններ է բացում 
տարբեր մշակութային աշխարհ
ների երկխոսության համար։ Նոր 
աշխարհայացքային կողմնորո
շիչների որոնման կարևորագույն 
հենարան է մնում ռացիոնալ 
մոտեցման՝ որպես հատուկ ար
ժեքի մասին պատկերացումը, որր 
զարգանալով ձեռք է բերում նոր 
ձևափոխումներ։

Գլոբալ ճգնաժամերից դուրս 
գալու ուղին մարդկության հո
գևոր վերածնունդն է և արժեք
ների նոր համակարգի ստեղ
ծումը։ Իհարկե, սա քաղաքակըր– 
թական զարգացման ամեեաբա– 
րեեպաստ, բայց նաև ամենադըժ– 
վար սցենարն է։ Անշուշտ, գոյու
թյուն ունեն նաև ուրիշ սցե
նարներ՝ կապված սպառողական 
հասարակության արժեքների և 
իդեալների պահպանման հետ, 
բայց դրանք կարող եե հանգեցնել 
աղետալի հետևանքների։
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Դեպի նոր քաղաքակրթութ

յուն տանող ճանապարհն անց
նում է մշակույթների երկխոսու
թյան միջով։ Համաձայնության 
ուղին անմիջապես ե արագ գտնե
լը հեշտ չի լինելու։ Շատ հավանա
կան է, որ ամենամոտ ապագայում 
գլորալացման զործընթացներր 
կընթանան ոչ որպես մշակույթ
ների իրավահավասար երկխո
սություն, այլ որպես սպառողա
կան հասարակության արևմտյան 
արժեքների Ա իդեալների ակտիվ 
ներգործություն այլ տեսակի 
հասարակությունների վրա։ Այս 
պայմաններում նոր աշխարհա
յացքային դիրքորոշումների ձևա
վորման միտումներր կարող են 
արգելափակվել տնտեսական, քա
ղաքական, իշխանական կառույց
ների հակազդեցությամբ։ Իսկ 
սպառման գաղափարախոսութ
յան զարգացումը և զանգվածա
յին մշակույթի արմատավորումր 
միայն խորացնելու են բնապահ
պանական, մարդաբանական և

գլոբալ այլ ճգնաժամերը։
Փիլիսոփա Յուրգեն Հաբեր– 

մասը կարծիք է հայտնել, որ եթե
XIX և XX դարերում մարդը եղել է 
առճակատող արարած, ապա XXI 
դարում նա պետք է դառնա համա
ձայնվող։ Եվ դա հարմարվողա– 
կանություն չէ, այլ մշակույթների 
երկխոսության ճիշտ դիրքորո
շում գտնելու կարողություն։ Ուս
տի դաստիարակության և կրթու
թյան համակարգը պետք է արդեն 
այսօր համապատասխանի ապա
գայի միտումներին, նախապատ
րաստի նոր իդեալներ։ Աղետից 
խուսափելու համար անհրաժեշտ 
է մշակել մարդկային ներդաշնակ 
զարգացման ռազմավարություն 
գոնե մոտակա 15-20 տարիների 
համար։ Իսկ դա արդեն ոչ միայն 
գիտական կանխատեսումների, 
այլև գիտության և մշակույթի այլ 
ոլորտների՝ արվեստի, էթիկայի, 
փիլիսոփայության, քաղաքական 
և իրավական գիտակցության և 
այլնի համագործակցության

դաշտն է։

Թ-արգմաեություեը՝ Մելիեե Սարգսյաեի

*  յ ր ՛

Հ Հ

ՀԱՆՃԱՐԵՂ ԱՅնՕՏԱՅնԻ
ՈՒՂԵՂՆ ՈՒՆԵՐ ԵԶԱԿԻ 
ւա Ա Ն Յ ն ւԱ Ս Տ Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն *

ուժ ուներ։
Եթե համեմետենք ժամանա

կակից կոմպյուտերի հետ, ապա 
Այնշտայեի ուղեղն ուներ ավելի 
մեծ քանակի միկրոպրոցեսորներ 
և դրանց միջև ավելի շատ կապեր, 
ինչր բազմապատիկ չափերով 
բարձրացնում է ողջ համակարգի 
աշխատանքի հեարավորություն– 
ներր։
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XX դարի ականավոր ֆիզի՜ 
կոս և մաթեմատիկոս Ալբերտ 
Այնշտայնի ուղեղը ոչ միայն մեծ 
Էր միջին վիճակագրականից, 
այլև ուներ ևս մի եզակի առանձ
նահատկություն. այն ավելի հոծ 
Էր և խիտ։ Դա բացահայտել են 
ամերիկացի և արգենտինացի 
գիտնականները նորագույն հե
տազոտությունների ընթացքում։ 
Նրանք ուսումնասիրել են Այնշ
տայնի ուղեղը, որը պահպանվում

Էր հատուկ լուծույթում 1955թ. 
գիտնականի մահվան պահից: 

Գիտնականներր հայտնաբե
րեցին, որ Այնշտայնի ուղեղում 
սովորականից շատ Էին գլխի 
բջիջներր, որոնք զբաղեցնում Էին 
նյարդային բջիջների՝ նեյրոնների 
միջև եղած տարածությունը։ Դրա 
հետևանքով ունենալով ավելի 
բազմազան կապեր տարբեր 
նեյրոնների միջև՝ գիտնականի 
ուղեղն ավելի զորեղ և մտավոր



Ե հայ եմ, և դուք 
գիտեք, թե ինչ 
դժվարին և մի– 
աեգամայն ինչ 
Ա– հրաշալի է այդ։

Հայ ժողո– 
ՎԸՐԴԻ ազնվությունը, քաջու
թյունը, ուշիմությունը, հեգնանքն 
ու սրամտությունը ժառանգու
թյունն են բոլոր ճշմարիտ հայերի։

Ես չեմ կարող իմ ինքնության 
մասին մտածել՝ հայությունից 
դուրս։ Սա ինձ համար այնքան 
հիմնական է, որքան առաջին 
կայծը կյանքի։

Դուք ինձի պես ուրիշ տեղ 
ծեսւծ չեք. դուք հայրենիք ծնած 
եք։ Ձեր բախտր հիմա չեք կրնա 
հասկնալ... Ձեզմե շատեր պիտի 
այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի 
տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ 
տեղեր ու պիտի հասկնան, որ 
ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղեր 
չիկան, քան հայրենիք։

...Եվ Հայոց մեր շարժուձեր, որ 
այնքան բան է ասում, ծնկներին 
խփելը ու պայթուն ծիծաղը։ Եվ 
կյանքի ու նրա մեծ-մեծ գաղա
փարների ծաղրը։ Եվ հայերեն 
բառր, նայվածքը, ժպիտը, և այս 
ամենի միջից զարմանալի հառ
նումը ցեղի՝ ուշացած, բայց դար
ձյալ զորավոր, թեև տարիներ են 
թավալվել, թեև քաղաքները կոր
ծանվել, հայրերը, եղբայրներն ու 
զավակներր սպանվել, վայրերը 
մոռացվել, երազները փշրվել, և 
հոգիները ոխից սևացել են։

Կուզենայի աշխարհի երեսին 
տեսնել այն ուժը, որ խաթարել 
կարենար այս ցեղը, կոդակ ու 
հպարտ մարդկանց այս ցեղը, որի 
պատմությունը պատմված, բոլոր 
կռիվներր մղված ու տանուլ են 
տրված, որի շենքերը խորտակ
ված, գրքերը չընթերցված ու եր
գերը լռած են։

Փորձեք կործանել այս ցեղը, ա– 
սացեք՝ դարձյալ 1915 է, ու աշ

խարհի աչքր պատերազմի ծխով 
բռնված։ Կործանեցեք Հայաս
տանը, տեսեք՝ կկարողանա՞ք։ 
Իրենց տներից քշեցեք անապատ, 
մի մոռացեք ձեռքներից խլել 
ճամփի հացն ու ջրի վերջին ում
պը, կրակի տվեք իրենց ու իրենց 
Աստծո տները։ Տեսեք՝ նրանք 
դարձյալ պիտի չապրե՞ն։ Տեսեք՝ 
ցեղր դարձյալ պիտի չհառնի՞ երբ 
նրանցից երկուսը 20 տարի հետո 
հանդիպեն ու ծիծաղեն իրենց մայ
րենի լեզվով։

Ջանացեք, տեսեք՝ կարողա
նանք պիտի, շուե-շան որդիներ, 
նրանց արգելել, որ չծիծաղեն ձեր 
մեծ-մեծ գաղափարները, որ աշ
խարհում երկու հայ չխոսեն իրար 
հետ, փորձեք ջնջել երանց։

\ԼէւԱսւմ՝ Սարոյաս
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Հայն՝ հոս ալ նոյնն է, ինչ որ է 
ամենուրեք, ձանձրացուցիչ հյուր 
մը, որ կը կարծե թե բոլոր աշ
խարհ զինքն ասպնջականելու հա
մար ստիպված է, քանի որ իրեն 
հատուկ տեղ մր չունի, որ նախա
դաս կր համարի ուրիշի հոգերով 
զբաղվիլ, քանի որ իրեն մտածելու 
այլնս բան մր մնացած չէ. որ աշ
խարհի գործերը կը տնօրինե, քա
նի որ իրեեները կարգադրելու 
բախտը չունի, որ հ ոչ 
մեկ տեղացի է ու ամեն 
տեղ կը գտնվի, որ ամեն 
լեզու կր խոսի, քանի որ 
իրենը հասկցող չկա. որ 
ուրիշներուն հետ կը 
վաստկի, կը ժպտի, կը 
ցավակցի ու կ5ար– 
տասվե, անշուշտ, թող
լով ուրիշներուն, որ 
անոնք ալ իր վրա ար
տասվեն. որ ազատութ
յունը, հավասարութ– 
յունր, եղբայրությունը 
կը սիրե, քանի որ աշ– 
խարհր կր պնդե, թե 
լավ բաներ են. տկա– 
րին՝բարեկամ, քանի որ 
չոր մաղթանքե զատ 
ուրիշ կերպով անոր 
օգնության չի կրնար 
հասնիլ. բռնավորին՝ 
թշնամի, զոր պառավ 
կնկան մը պես անիծելե 
ուրիշ բան չ5րեեր. որ իր 
ապրած մթնոլորտին 
գիտե հարմարիլ, քանի 
որ մթնոլորտը իրեն չի 
հարմարիր. որ ամեն 
տպավորություն կըն
դունի ն. կ^սնդրադարձ– 
նե. կատարյալ մեղրա
մոմե մարդ, որու վրա 
իրեն հետ կենակցող 
ամեն ազգ՝ իր կնիքը կը թողու մո– 
լությանց և ստաքինությանց հետ. 
վերջապես մարդկային ազգին 
լքյալ, աներես ու անառակ մեկ 
զավակր, որ կր մաքառի բախտին 
եւ մարդոց դեմ, որ զինքը ավելորդ 
արարած մը կը դավանին, որ ի 
զուր կնսշխատի անհետանալու 
երկրիս երեսեն կամ հանգստյան 
վայր մր գտնելու հոն, միշտ 
շփոթած, միշտ զվարթ ու կատա
րելապես անտարբեր ու փիլիսո

փա էակ մը՝ վարդապետին քարո
զին դեմը, ինչպես կանանց անհա
վատարմությանը առջև.։

*\՝րիդյւր ՀՀոՀրապ
*  *  *

...Ուրիշ ընդհանուր հանգա
մանքների հետ զարհուրելի ծնող 
է եղել մեզ համար մեր պատմութ– 
յունր։ Նա երկար դարերով մեզ 
դրել է բարբարոս ժողովուրդների

ոտների տակ։ Իսկ ամեն կենդանի 
գոյություն, որ ոտնատակ է ընկ
նում, եթե չի մեռնում, այլանդակ
վում է, դառնանում ու փչանում։ 
էսպես է բնության օրենքը։

էն հասարակ վարունգի թու– 
փըն ինչ է. հայտնի է, որ եթե նա էլ 
ոտի տակ է ընկնում, էլ նրա պտու– 
ղր չի ուտվում, էնքան է դառնա
նում։ Նրա համար էլ ձեզ թույլ չեն 
տալ, որ նրա թուփը ոտի տակով 
անեք։ էսպես դառնանում ու դա

ժանանում է և՜ մարդը, նրա հոգին, 
սիրտը, միտքը, ու ներքին դառնու
թյունը դուրս է տափ, հայտնվում է 
էլ աչքերում, և՜ դեմքին, և՜ խոս
քերում, հ՜ գործերում, ամեն տեղ, 
ամեն ասպարեզում, ու ամբողջ 
կյանքը դարձնում է դառն ու դա
ժան։ Եվ էս տեսակ կյանքր 
կունենա, այո՜, շատ բան, «հառա– 
ջադիմություն» հ՜ «կուլտուրա» հ՜ 
«մամուլ» և՜ «գրականություն» և՜ 
«դպրոց» և՜ «բարեգործություն», 

բայց էդ բոլորը ներսից 
ճիճվի կերած պտուղի 
նման եե, և տառապում 
են հիմնական պակա
սություններով, մի ընդ
հանուր ցավով, որի ճա
րը դրսից անել չի կա
րելի։ էդ տեսակ կյանքը 
կտա և տաղանդավոր 
մարդիկ, սակայն նը– 
րանք էլ կլինեն դառն ու 
դաժան։ Բայց նա չի 
կարող ծնել ազնիվ մար
դիկ, բարի սրտեր ու 
բարձր ոգիներ, հենց 
է՜ն, ինչը որ դարձնում է 
մի կյանք գեղեցիկ ու 
հրապուրիչ և մի ժողո
վուրդ թանկ ու համակ–
Րելի։

Արդ, եթե մենք ու
նենք ազգային իմաս
տություն, հոգու արիու
թյուն և առողջ բնազդ
ներ, անկարելի է աչք
ներս փակենք մեր էս 
ծանր հիվանդության 
առաջ և չզգանք, որ մեր 
հոգին շատ է դառնա
ցած, մեր ներքին մար
դը շատ է փչացած, և 
դրա դեմ կռվելու, ա– 
ռողջանալու առաջին 
պայմանը էն է, որ մենք 

և՜ մեր սրտերում, և՜ աշխարհքի 
առաջ անկեղծ խոստովանենք ու 
ճանաչենք մեր դժբախտություեր։ 
Ապա թե էդ փրկարար գիտակցու
թյանը կհետևեն ինքնակատա
րելագործության բարձր ցանկու
թյունն ու ազնիվ գործը։

Ուրիշ ճանապարհ չկա. ներ– 
սից է փնելու հաստատ փրկութ– 
յունր, որովհետև ներսից ենք 
փչացած։
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Զարմանալի է մեր ազգի կեն
սունակությունը, ես լիքն եմ էդ մեծ 
կենսունակության անսասան հա
վատքով։ Կենսունակություն էլ որ 
ասում ե\ք ասում եմ խոսքի բարձր 
ու ազնիվ իմաստով։ Եվ ոչ մի բըռ– 
նակալ, և ոչ մի բարբարոս երբեք 
չի կարողացել նվաճել ու ընկճել 
հայկական ցեղի էդ հզոր հատ– 
կությունր։ Ամեն անգամ ամեն մի 
բռնակալի հայ ժողովուրդը կա
րող է կրկնել Վարդանանց խոսքը, 
թե՝ կարող ես հայի մարմինը 
տանջել, բայց նրա հոգու հետ ի՞նչ 
ես անելու...

Հ^ու^ՀսհԽես Փ*ոււՈսկյսքս
*  *  *

Արդյոք մի բան հասկանո՞ւմ եք 
Հայից... Որքա՛ն տարօրինակ, հա
նելուկային արարած։ Որքա՜ն 
խաբուսիկ։ Երեույթր, ո՜չ ինքր։ 
Բայց և ի՞նչ է ինքը, իր նկարա
գիրը։ Զուտ աշխատանք, որոնում 
ես իր ինքնությունը, գտնում, բայց 
և իսկույն տեսնում ես, որ դա էլ 
նորից երևույթ էր։ Անհանգիստ 
դեմք ունի, չի թողնում՝ նկարես։ 
Իր ցեղային պատկերն էլ տարօ
րինակ է։ Թվով գրեթե ամենա
փոքրն է, տառապանքով՝ ամենա
մեծը, ժամանակով ամենահինն է, 
վիճակով՝ ամենից անվտփոխը։ 
Ամենից աննպաստը իր երկրի 
դիրքն է, ինքը ամենից համառ 
կստչեց երան։ Որքա՜ն անհույս է 
թվում իր ապագան, բայց և 
որքա՛ն հուսացող է նա։ Ասենք՝ իր 
կյանքում երկու բան բնավ

չտեսավ, մեկ՝ բախտ, մեկ էլ հու
սահատություն։ Ինչպե՞ս ճանա
չես նրան, ինչպե՞ս չափես։ Իր չա
փը չափազանցն է. զարմանալի 
հավասարակշռություն, որ ծայ
րահեղության մեջ է։

Ահա՜ նայիր այս բեռնակրին, 
ի՞նչ է սա. իսկական գրաստ, 
մեջքին մի սար բեռ՝ ճկվում է, 
մեջքը կոտրում։ Աշխատա՞նք է 
կատարում, թե* իեքնախորտա– 
կումն։ Վրե՛ժ ունի, ի՞նչ է, իրենից 
հանելու։ Ո՞ւմ դեմ է չարացել, որ 
իրեն է պատժում։ Որքա՜ն ուժ, 
որքա՜ն աշխատասիրություն։ 
Ապա՞ տար տունդ ծառա։ Ի՞նչ է 
միտքր, մի վտքրիկ գումար շինե, 
գնա, դուքան բաց անե։ Մարդը իր 
հացի և իր գործի տերն է ուզում 
լինել և ո՜չ թե սրա-երա ծառան։ Եվ 
արդեն Հայ նշանակում է տեր... 
Բայց տեսե՞լ եք նրան, երբ գաղ
թական է. ինչ ծույլ մուրացկան։ 
Ամենաձեռնտու գործը տուր, չի 
ուզիլ։ Ազգր տա, ինքր ուտի։ Եվ 
սովից կմեռնի անխոս, անխնա, 
կասես՝ ջգրու։ Եվ սա այն գյուղա
ցին է, որ երեկ կատաղած, գա
զանացած՝ հողը քանդում էր, չար
չարվում, մզվում, հոգին հանում։ 
Ամենաչարքաշ անասունր իր 
արտի մեջ։ Այնպես է հավաքում 
բերքը, կարծես հավիտյան պիտի 
ապրի, կարծես ոչ ոքի բաժին 
չպիտի թողնե։ Բայց գնա՜ իր 
խրճիթը, հազար գող, մարդ, շուն 
ու գել նրա հացի վրա է։ Ուտում են 
նրա հացը, ինչպես հայր Աբրա– 
համի սեղանից։

Տեսե՞լ եք նրա բնակարանը, 
խլուրդի ծակուռ... բայց անցիր 
նրա երկիրը։ Ինչ հիասքանչ վան
քեր, հոյակապ աշտարակներ, 
գողտրիկ խաչքարեր։ Հավատալ 
կարելի՞ է, թե ինքն է շինել այդ բո– 
լորր։ Խոսակցությունն ես լսում՝ 
հայհոյանքների կեսը եկեղեցի ու 
Աստված է։ Լցրել է իր երկիրը 
եկեղեցիներով, բայց տարին մեկ 
անգամ չի մտնում մեջը՝ աղո
թելու։ Աղոթք էլ չի անում առօրյա 
կյանքում, իր կրոնը երբեք չէ 
քարոզել ուրիշներին։ Եվ հավա
տալի՞ բան է, որ իր պատմությունը 
ամենամեծ կրոնական պատե
րազմների պատմություն է, և այս 
չաղոթող ցեղի Նարեկացու շուր– 
թերից թռավ աղոթքի ամենա
բարձր թռիչքը առ Աստված...

Տանել չի կարողանում ծես, ձե, 
աստիճան, քաղաքավարություն։ 
Ոամիկ է գերազանցապես։ Իր 
ետիմյան Հայրիկր ամենից շատ 
կաթողիկոսությունը ատեց։ Դիպ
լոմատիայի մեջ մի բանումն է շատ 
հոգածու՝ անկեղծ լինել։ Այնքան 
անկեղծ է և միամիտ, որ անկաս
կածելի խորամանկի և կեղ
ծավորի տպավորություն է անում։ 
Մինչդեռ իր հարևանները, այս աշ
խարհի բեմի վրա դեր կատա
րելով միայն, ցույց են տափս, թե 
կացնով հարվածում են դիմացի– 
նին, Հայր իսկապես կսւցինր 
իջեցնում է գլխին։ «Ապա ճշմար
տությո՞ւնը»,... մտահոգվում է նա։

Դանդալոշ է և խոնարհ՝ իր 
Մասունցի Դավթի նման և ան
սպասելի րմբոստ, հարվածող՝ 
նրա պես, երբ վրա է հասնում գե
րագույն վտանգր, հերոսանում է 
հանկարծ և ծառանում վիշապի 
նման։ Բարի է առհասարակ, 
շոյի՜ր, և կկողոպտվի, բայց և, 
առհասարակ, ինքն է բարեկամ 
քեզ, իսկ քո բարեկամություեր 
վանում է։ Այնտեղ, ուր մի ուրիշ 
ցեղ ուրիշների միա՜յն սերը կարող 
է վաստակել, Հայը գտնում է 
հնարը ատելություն առաջ բերե
լու։ Տաղանդ է՝ իր դեմ ատելութ
յուն ստեղծելու։ Ուրիշի հաջողու
թյան մեջ նախանձոտ է, ինչպես 
վարդապետ։ Եթե գժտվեց մեկի 
հետ, ոխակալ է, ինչպես ուղտ։ 
Ամեն հայ մի հայ ունի, որի հետ 
թշնամի է մինչև մահ։ Սա նրա ան
հրաժեշտությունն է։ Անկարգ է և 
անիշխանական թե՜ հասարա–
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կությաե, թե՜ պետության և թե՜ 
գաղափարների մեջ։ Իբրև ժողո– 
վըրդական՝ անմիաբան է, անտա
նելի, խռովարար։

Ուր հեղափոխություն՝ այն
տեղ Հայություն։ Բայց իբրև «ա– 
կան»՝ ծայրահեղական է։ Իր կռի– 
վր երեք ճակատի վրա էր միաժա
մանակ։ Շահի դեմ, սուլթանի դեմ, 
ցարի դեմ։ Ասենք՝ ամեն հայ մի 
փոքր Շիրակացի է Դոն Քիշոտի 
պես։ Կոտորածներից ամեեա– 
զարհուրեփն ինքր տեսավ և ինքն 
էր, որ չխրատվեց։

Ինչո՞ւ է այսպես, ինչի՞ց է 
դժգոհ, ի՞նչ է կամենում... Ինչո՞ւ է 
այսպես անհավասար, ներհակ, 
մաղձոտ, անչափելի՝ իր վեհ 
թռիչքներում։

Երևի, վրեժ ունի նա, մի վատ 
բան սրտի մեջ, որի համար և 
մեկուսանում է, որ նյութե, դավե, 
վնասե։ Ոչ. Հայի ամենամեծ առա
քինությո՞ւնն ես ուզում, ամեեա– 
ներողամիտ ցեղր աշխարհիս մեջ։ 
Ի՞նչ եղավ իր պատմությունր. 
զարհուրելի ջարդեր, խոշտան
գում, բնաջնջում... «Տարդիր ինձ,– 
ասում է նա,– ահա՜ քո պատիժր և 
իմ վրեժը»։ Ինձ թվում է, թե մի 
շատ մեծ վիրավորանք կա հայի 
սրտի խորքը, շատ խորր թաքնր– 
ված... Ինձ թվում է, թե դրա հա
մար է նա ջարդվում, յապոնացու 
պես, որ, երբ մեկից խորապես 
վիրավորվում է, կանչում է իր 
բարեկամներին, հայտնում է իր 
վիրավորանքր և վերցնելով դա– 
նակր՝ պատռում է իր որովայնր։

Այսպե՜ս է Հայը։ Չի՜ ուզում, որ 
իրան դիպչեն, մոտենան, սիրեն 
թեկուզ։ Նա մեկուսի է, խստակ
յաց, բարիևազատասեր։

Երբ նայում եմ Հային, ինձ 
թվում է, թե նրա վիրավորանքը 
այն արծվի վիրավորանքն է, որին 
ցած են բերել բարձր լեռներից։ 
Թպրտում է, րնկնում քարի, աղբի 
մեջ, կեղտոտվում, թևերը կոտ
րում։ Կերակուր ես մեկնում՝ չի՜ 
ուզում։ Չի սիրում ո՜չ ստրկութ
յուն, ո՜չ երջանկություն, գերադա
սում է տառապանք և ազատու
թյուն։ Մաղձոտ է, մեկուսի, բայց 
չունի մեկուսի ատելություն, որ 
բարձր լեռներին անծանոթ զգա
ցում է։ Գերի արծվի խոր վիշտն է 
իր սրտի մեջ։ Սա Հայկն է, որին 
գրկել են իր կյանքի միակ պայմա
նից՝ ազատությունից։

«Ոչինչ չեմ ուզում ձեզնից,- 
ասում է նա իր նեղիչներին,– ձեզ

փնի ձեր լուծը, ձեզ փնի ձեր եր
ջանկությունը, գնացե՜ք, ապրե– 
ցե՜ք խաղաղ և երջանիկ։ Եթե դուք 
սիրում եք կյանքը, ես սիրում եմ 
կյանքից ավելի թանկ բանը՝ 
Ազատությունը...»:
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*  *  *
Թույլ տվեք հիշեցնեմ մի շատ 

իմաստուն խոսք. «Ազգը չի կա
րող կործանվել այլ կերպ, 
բացի ինքնասպանությունից»։ 
Այս խոսքի իրավացիությունը 
(աշխարհիս բոլոր ազգերից ավե– 
փ) հաստատում է մեր ազգր՝ իր 
ահռելի պատմությամբ։ Նույնիսկ 
1915-ի ազգասպանության աննա
խադեպ փաստր եկավ նույնր 
հաստատելու. 1915-21 թվական
ներին կարծես երկինք ու գետին 
խոսքը մեկ էին՝ արել կործանելու 
մեր անմեղ-մեղավոր ազգը։ Բայց 
չկարողացան, որովհետև չուզե
ցինք։

Իսկ ինքնասպանությունը...
Ազգային ինքնասպանության 

զանազան ձևեր կան, և դրանց 
մեջ ամենադյուրինր, ըստ իս, իմ 
ասած սնապարծությունն է, որ եը– 
ման է տաք ջրով լեցուն լողարանի 
մեջ սեփական երակը կտրելուն։ 
Այն սնապարծությունը, որի հա
կառակ երեսը (թույլ տվեք երկու 
օտար բառ օգտագործել) արխա– 
յինություն-էփնջությունն է։

Մենք քամիներ շատ ենք տե
սել, և եթե ցայսօր գոյատևում 
ենք, ապա շնորհիվ լոկ այն բանի, 
որ քամիները թռցրել են մեր 
գլխարկը, բայց ոչ գլուխը։ Սնա
մեջ ու հավակնոտ, պոռոտ ու 
պռատ զլուխզովանությունը, քաջ– 
նազարային էփնջության և ար– 
խայինության հետ հանդիպելիս՝ 
առաջացնում են մի քամի (ո՜չ, այս 
անգամ հո՜ղմ), որ այլևս գլխարկ չի 
թռցնում, այլ գլուխ։

Ահռելին այն է, որ այսպես 
դատողների մեծամասնությունը 
բնավ էլ չգիտի ո՜չ մեր Այսինչը, ո՜չ 
Այնինչը, ո՜չ էսը, ո՜չ էնը. նա պար
զապես կրկնում է անուններ։ Իսկ 
ամոթալին էլ այ ե է, որ նա ոչ միայն 
չգիտի, այլ նաև եթե ասես, թե մեր 
մոտավոր ու հեռավոր հարևան
ներն էլ ունեցել են այդ ամենը 
կամ այդ ամենից շատ ավելին՝ չի՜ 
հավատա կամ քեզ կհամարի, ինչ
պես հիմա ասում են՝«շուռ տված 
հայ»։

Հայրենասիրության այս տե
սակը մի փավտւկ բարձ է, որ 
լցված է ոչ թե աղվամազով, այլ 
քնաբեր հաշիշով, և դա այն ժա
մանակ, երբ մեր շուրջ գնում է 
մրցություն, եթե ոչ պայքար։ Եվ 
դա ա՜յն ժամանակ, երբ ո՜չ Նոյյան 
տապան, ո՜չ էլ Նարեկացի ունե
ցող, երեկվա իսկապես անգիր ու 
անգիրք ազգերը մեր աչքերի 
առջև ստեղծում են այնպիսի 
գրական երկեր, որ ունենում եե 
համամիութենական (ու համաշ
խարհային) հնչեղություն և ստի
պում մեզ՝ թարգմանել դրանք։

...Եթե վերանանք մեր ազգա
յին այն արատից, ինչը կոչվում է 
սնափառություն, չենք կարող չա
սել, որ աշխարհի ժողովուրդների 
շարքում, եթե մենք առաջիններից 
չենք, ապա, առավել ևս, վեր
ջիններից էլ չենք։ Երբ կար Նինվե 
ու Տիզբոն, մենք ունեինք մեր 
Արմավիրն ու Գառնին։ Քրիստո– 
նեությունր տարածվեց Հռոմում, 
բայց Տրդատը որոշ չավավ կան
խեց Հռոմին։ Աշխարհում կար 
ընդամենը մի քանի այբուբեն, երբ 
չուշացավ Մաշտոցը։ «Վերածը– 
նունդ» բստր դարեր հետո պիտի 
ստեղծվեր, իսկ Նարեկացին գրեց 
իր Տաղերն ու Մատյանը։ Գու– 
տենբերգր դեո նոր էր գործի դրել 
իր տպագրական մեքենան, երբ 
մենք տպեցինք մեր Պարզա
տումարը։ Համայնավարությունն 
էլ ստեղծեցին գերմաեացիք, բայց 
համայնավարական աոաջին 
երկրի հանրակառքին լծվեցինք 
նաև մենք՝ գերմանացիներից 
առաջ...

Այո՜, չուշանալը մեր ազգային 
դիմանկարի կարևոր գծերից մեկն 
է, մեր նկարագրի բարեխառնու
թյունդ, մեր հոգեհատակը։ «Չու
շանալ, ետ չմնա՜լ»,– ա՜յս պիտի լի
նի ամեն մի հայի նշանաբանը, ինչ 
գործի տեր էլ որ փնի։ Ով-ով, բայց 
մենք իրավունք չունենք շփոթել 
մակերես և մակարդակ բառերր։ 
Մենք պիտի չլինենք մակերեսի 
վրա (չենք էլ կարողանո՜ւմ), բայց 
մենք պարտավոր ենք միշտ էլ 
լինել մակարդակի վրա՝ հա
մաշխարհայինի :

ա ր ո ւյր  Լ |  և ա կ

Նյութը պատրաստեց 
Քրիստինե Հովհաննիսյանր

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ա  ԱՇւսԱՈաՄ 
Ա°4 2001
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Ֆ ի զմ ա թ  գիտությունների դոկտոր, Հ Հ  ԳԱՍ Վ. Համբարձումյանի անվան 
Բյուրականի աստղադիտարանի առաջատար գիտական աշխատակից, Երևանի 
պետական համալսարանի դասախոս

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ գալակտիկաներ, 
գալակտիկաների խմբեր և կույտեր, ռադիոգալակտիկաների, քվազիաստդային 
օբեկտ ների, բաբախիչների և այլ տիեզերական օբյեկտների հետազոտություն
ներ էլեկտրամագնիսական ալիքների սպեկտրի ռադիո և այլ տիրույթներումս

Վ.ՄԱԼՈՒՄՅԱՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ռադիոաստղագիտու 
թյան՝ որպես աստ
ղաֆիզիկայի նոր 
ճյուղի ձևավորման 
սկիզբ կարելի է հա
մարել անցյալ դարի 

40-ական թվականների երկրորդ 
կեսը։ Այդ ճյուղը վճռական նշա
նակություն ունեցավ աստղաֆի
զիկայում նոր, հիմնարար գաղա
փարների առաջքաշման գործում։ 
Կարելի է բերել բազմաթիվ օրի
նակներ։ Ամենացսւյտուն օրինա
կը Վ Հ Համբարձումյանի գաղա
փարն է՝ գալակտիկաների միջուկ
ների ակտիվության վերաբերյալ։ 
Նրա շնորհիվ ռադիոաստղագի
տական հետազոտությունների 
տիեզերքում հայտնաբերվեցին 
այնպիսի օբյեկտներ, որոնց գո
յությունն անգամ դժվար էր պատ
կերացնել։ Առաջին հերթին զար

մացնում էր էլեկտրամագնիսա
կան ալիքների սպեկտրի ռադիո– 
տիրույթում և, ինչպես պարզվեց 
հետագայում, նաև սպեկտրի ա– 
վեփ կարճալիք տիրույթներում 
նրանց առաքած էներգիայի հզո
րությունը։ Այդ ահռելի էներգիան 
առաքվում էր փոքր տարածական 
չափեր ունեցող օբյեկտներից:

Ռադիոաստղագիտական հե
տազոտությունների շնորհիվ էր, 
որ հայտնաբերվեցին նեյտրոնա
յին աստղերի հետ նույ նացվող բա– 
բախիչեերը (պուլսարները)։ Եթե 
նեյտրոնային աստղերի գոյու
թյունը տիեզերքում ենթադրվում 
էր դեռ անցյալ դարի 30-ակաե 
թվականներից, ապա ոչ ոք չէր 
սպասում, որ տիեզերքում կարող 
են լինել օբյեկտներ, որոնք ճառա
գայթում են մազերային մեխա
նիզմով։ Աստղագետներից ոչ ոք 
չէր կարող պատկերացնել, որ

տիեզերական պայմաններում՝ 
միջաստղային միջավայրում, կա
րող են գոյություն ունենալ մի քա
նի տասնյակ ատոմներից բաղկա
ցած օրգանական մոլեկուլներ։ 
Նյութեր, որոնք էական նշանա
կություն ունեն կյանքի առաջաց
ման համար։ Ոստ մինչ այդ իշխող 
տեսակետի՝այդպիսի մոլեկուլներ 
միջաստղային միջավայրում չէին 
կարող գոյատևել։

Հետաքրքիր է, որ այս բոլոր 
հայտնագործություեեերր կա
տարվեցին շատ կարճ ժամանա
կում՝ 25-30 տարվա ընթացքում։ 
Պետք է նշել ոչ պակաս կարևոր 
մեկ հանգամանք ևս։ Մինչև տիե
զերական ռադիոճառագայթման 
հայտնաբերումր, երբ աստղա
գիտական հետազոտությունները 
կատարվում էին միայն լուսային 
ալիքներում, ենթադրվում էր, որ 
Արեգակի, մոլորակների, աստ–
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ղերի, միգամածությունների, Գա
լակտիկաների և այլ տիեզերա
կան օբյեկտների ճառագայթման 
մեխանիզմը կարող է լինել միայն 
սովորական ջերմային մեխանիզ
մը։ Պարզվեց, որ այդպես չէ։ Բա
ցի ջերմային մեխանիզմից՝ տիե
զերքում գործում են նաև ճառա
գայթման այլ՝ ոչ ջերմային մեխա
նիզմներ։

Տիեզերական օբյեկտների ռա
դիոճառագայթումը հիմնակա
նում պայմանավորված է այդ մե
խանիզմով։ Երկրային պայման
ներում սինքրոտրոեային ճսաա– 
գայթումր դիտվում է տարրական 
մասնիկների արագացուցիչնե
րում՝ սինխրոտրոեեերում, որից և 
նա ստացել է իր անվանումը։ Մա
դերային մեխանիզմով պայմա
նավորված տիեզերական ռադիո
ճառագայթման մասին մենք ար
դեն խոսել ենք։

Անդրադառնանք ռադիոաստ
ղագիտության կարևորագույն 
նվաճումներից մեկին ևս։ Հայտեի 
է, որ տիեզերքում ամենատարած
ված տարրը ջրածինն է։ Ըստ 
զանգվածի՝ նա կազմում է տիե
զերքի նյութի մոտավորապես 75 
տոկոոսը։ Օպտիկական մեթոդ
ներով հնարավոր է հետազոտել 
միայն իոնացված ջրածինը։ Չե
զոք, հիմնական էներգետիկական 
վիճակում գտնվող ջրածինը (իսկ 
տիեզերական ջրածնի գերակը– 
շըռող մասը հենց այդ վիճակում է 
գտնվում) օպտիկական աստղա
գիտության մեթոդներով ուսում
նասիրել անհնար է, քանի որ այն 
ճառագայթում կամ կլանում է 
մխոյ ն ուլտրամանուշակագույ ն ա– 
լիքներր։ Բայց ուլտրամանուշա
կագույն ալիքները կլանվում են 
երկրի մթնոլորտում, ինչպես նաև 
հենց միջաստղային միջավայ
րում։ Այդ իսկ պատճառով տվյալ 
պարագայում աստղաֆիզիկա– 
կան հետազոտությունների ա– 
վանդական՝ օպտիկական, մե
թոդներն անզոր են։

1944թ. հոլանդացի աստղա
գետ Վան դե Հոլստը ուշադրու
թյուն դարձրեց տիեզերական չե
զոք ջրածնի մի առանձնահատ
կության վրա։ Բանն այն է, որ չե
զոք ջրածնի ատոմի էներգետի
կական մակարդակները տրոհ
վում են երկու ենթամակարդակ–

ների։ Դրա պատճառը ջրածնի 
ատոմի միջուկի՝ պրոտոնի և է– 
լեկտրոնի սպինի վտխազդեցու– 
թյունն է։ Տրածեի հիմնական է– 
ներգետիկական մակարդակի են– 
թամակարդակների միջև ան
ցումների ժամանակ ճառագայթ
վում կամ կլանվում են մոտավո
րապես 21 սմ ալիքի երկարությա– 
նր համապատասխանող քվանտ
ներ։

Չեզոք ջրածնի 21սմ գծում մե– 
ներանգ ճառագայթման հետազո
տությունները էապես հարստաց
րին մեր գիտելիքները տիեզեր
քում ամենից շատ տարածված և 
տիեզերական երևույթներում 
վճռական դեր ունեցող նյութի՝ 
ջրածնի վերաբերյալ։

Մի այլ կարևոր հանգամանք 
ևս։ Լույսի ալիքներր կլանվում են 
միջաստղային միջավայրում։ Մի
ջաստղային կլանող նյութը հիմ
նականում բաշխված է Գալակտի
կայի հարթության մեջ։ Այդ պատ
ճառով հետազոտել մեր Գալակ
տիկայի այն օբյեկտներր, որոնք 
գտնվում են մեծ հեռավորություն
ների վրա, հատկապես եթե 
նրանք Գալակտիկայի հարթութ
յան՝ Ծիր կաթեի մեջ են կամ գըտ– 
նըվում են նրա նկատմամբ վւոքր 
բարձրությունների վրա, օպտի
կական դիտակների օգնությամբ 
անհնար է։ Ի տարբերություն 
օպտիկական ճառագայթման՝ 
սանտիմետրանոց և դեցիմետրա– 
նոց ալիքները միջաստղային մի
ջավայրում չեն կլանվում (մետրա
նոց ալիքները կարող են կլանվել 
միջաստղային պլազմայում)։ Ուս
տի ռադիոդիտակների միջոցով 
կարելի է հայտնաբերել և ուսում
նասիրել այնպիսի օբյեկտները, 
որոնց օպտիկական մեթոդներով 
միջաստղային կլանման պատճա
ռով հնարավոր չէ հայտնաբերել։ 
Օրինակ՝ մեր Գալակտիկայի

կենտրոնական տիրույթի, հատ
կապես Գալակտիկայի միջուկի 
կառուցվածքի և այնտեղ ընթա
ցող ֆիզիկական գործընթաց
ների մասին մինչև ռադիոաստ
ղագիտական մեթոդների կիրա
ռելը շատ քիչ բան էր հայտեի։ 
Իեֆրակարմիր ալիքներում կա
տարված դիտումներն էին, որ 
որոշ կցկտուր տեղեկություններ 
էին տվել Գալակտիկայի կենտրո
նական տիրույթի մասին։ Բայց 
այդ ուղղությամբ միջաստղային 
նյութով պայմանավորված կլա
նումն այնքան մեծ է, որ նույնիսկ 
ինֆրակարմիր ալիքները չեն կա
րող ազատ թափանցել այ նտեղ։

Անցյալ դարի 50-ակաե թվա
կանների վերջում և 60-ականների 
սկզբին ԱՄՆ-ում, Ավստրալիա– 
յում և հատկապես Մովետակաե 
Միությունում կատարվեցին ռա
դիոաստղագիտական հետազո
տություններ, որոնց շնորհիվ 
պարզվեց Գալակտիկայի կենտ
րոնական տիրույթի և միջուկի 
պատկերը։ Պարզվեց, որ Գալակ
տիկայի միջուկում և նրա մոտա
կայքում գոյություն ունեն արտա
սովոր հատկություններով օժտ
ված ռադիոաղբյուրներ։ Նրան
ցից Աղեղնավոր-Ա արևմտյանր 
(Տշւ՚-Ճ 6̂տէ), ավելի ճիշտ՝ նրա 
շատ փոքր՝ 0.001 աղեղնային 
վայրկյանից Էլ փոքր, անկյու
նային չափեր ունեցող բաղադրի– 
չր համընկնում Է Գալակտիկայի 
միջուկի հետ։ Չեզոք ջրածնի 21սմ 
մեներանգ ճառագայթման գծում 
և աերնդհատ ռադիոսպեկտրում 
կատարված մանրակրկիտ դի
տումները ցույց տվեցին, որ Գա
լակտիկայի միջուկից մեծ արա
գությամբ տարեկան մոտավո
րապես մեկ Արեգակի զանգվածի 
չափ (2x1033 գրամ) նյութ Է 
արտահոսում։ Հայտնաբերվեցին 
միջուկի շուրջր մեծ արագութ–
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յամբ պտտվող և անընդհատ լայ
նացող օղակաձև ձևավորումներ։ 
Գալակտիկայի կենտրոնական 
տիրույթում հայտնաբերվել եե 
նաև բարդ օրգանական մոլեկուլ
ներով հարուստ կուտակումներ։ 
Ավելացնենք նաև, որ էլեկտրա
մագնիսական ալիքների գամմա 
տիրույթում Գալակտիկայի մի
ջուկի հետագայում կատարված 
դիտումները հայտնաբերեցին 
0.511ՄԷՎ էներգիային համապա
տասխանող սպեկտրալ գիծը, որի 
թե՜ ինտենսիվությունը և թե՜ լայ
նությունը փովւոխական են։ 
Ինչպես հայտեի է, այդ սպեկտրալ 
գիծն առաջանում է էլեկտրոնների 
և պոզիտրոնների անիհիլացման 
ժամանակ։

Գալակտիկայի միջուկի վերա
բերյալ վերը բերված դիտողական 
փաստերը, իսկ մենք համառոտա– 
կի կանգ առանք նրանցից ընդա
մենը մի քանիսի վրա, վկայում են, 
որ մեր Գալակտիկայի միջուկում 
տեղի են ունենում մեծ էներգիա
ների հետ կապված ոչ ստացիո
նար, ակտիվ երևույթներ։ Մեր 
Գալակտիկան սովորական պա
րուրաձև գալակտիկա է։ Ուրեմն 
նմանատիպ երևույթներ կարող 
են տեղի ունենալ նաև մյուս՝ սո
վորական, պարուրաձև, էլիպ
սաձև և անկանոն, գալակտիկա
ներում։ Ռադիոաստղագիտա
կան, ինչպես նաև էլեկտրամագ
նիսական ալիքների սպեկտրի 
մյուս տիրույթներում կատարված 
հետազոտությունները հաստա
տեցին այդ։

Ռ Ա Դ ԻՈ Ա Ս ՏՂԱ Գ ԻՏՈ ՒԹ ՅՈ Ւ Ն Ը 
Ե Վ  ՏԻ Ե Զ Ե Ր Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ ՅՈ Ւ Ն Ը
Անգնահատելի է ռադիոաստ

ղագիտության դերը տիեզերա
բանության մեջ։ 1965թ. կատար
վեց ժամանակակից աստղաֆի
զիկայի խոշորագույն հայտնա
գործություններից մեկր։ ԱՄՆ– 
ում Պեեզիասը և Վիլսոնը սան
տիմետրանոց ալիքներում զուտ 
գործնական նպատակներով 
ռադիոֆիզիկական չափումներ 
կատարելիս պատահականորեն 
հայտնաբերեցին տիեզերքի ֆո
նային, միկրոալիքային 3 աստի– 
Ճաճանոց ճառագայթումը։ Այդ 
ճառագայթումը, որի սպեկտրը 
համապատասխանում է 2.7Ճ ջեր
մաստիճան ունեցող բացարձակ 
սև մարմնի ճառագայթման սպեկ
տրին, վերին աստիճանի իզոտ– 
րոպէ։

Ֆոնային ճառագայթման 
հայտնաբերումը հաստատեց ան
ցյալ դարի 30-40֊ ական թվական
ներին Գ. Գամովի առաջ քաշած 
տիեզերքի ջերմ մոդելր։ Համա
ձայն այդ մոդելի՝ տիեզերքը առա
ջացել է սրանից 15-20 միլիարդ 
տարի առաջ սկզբում չափազանց 
մեծ խտություն և ջերմաստիճան 
ունեցող նյութի՝ պլազմայի լայ
նացման հետևանքով։ Այդ ըս– 
կզբնական նյութի խտությունը և 
ջերմաստիճաեր այնքան մեծ եե 
եղել, որ այդ դեպքում ժամանա
կակից ֆիզիկայի մեզ հայտեի 
օրենքեերր չեն գործել։ Բայց 
լայնացման պահից շատ կարճ 
ժամանակ անց, երբ նյութի խտու
թյունը լայնացման հետևանքով 
նվազել է և հավասարվել է մոտա
վորապես ատոմեերի կորիզների 
նյութի խտությանը՝ 1015գր/սմ3, 
արդեն հնարավոր է կիրառել 
ֆիզիկայի հայտնի օրենքները։ 
Այդ պահից սկսած ընդհանուր 
գծերով մեզ հայտեի է, թե ինչպես 
են ընթացել տիեզերքի լայնաց
ման սկզբնական և հետագա 
փուլերը, և ինչպիսի գործընթաց
ներ են տեղի ունեցել այդ ժամա
նակ։

Տիեզերքի ծննդյան այդ սկըզ– 
բնական փուլում, երբ բարձր 
ջերմաստիճանի և բարձր խտու
թյան պատճառով սովորական 
նյութը չէր կարող գոյություն

ունենալ, գոյություն ունեին միայն 
զանազան տարրական մասնիկ
ներ և երանց վտխազդեցությամբ 
պայմանավորված ճառագայ
թում։ Մասնիկները և ճառագայ
թումը գտնվում էին թերմոդինա
միկական հավասարակշռության 
վիճակում, և ճառագայթումր նկա
րագրվում էր Պլաեկի օրենքով։ 
Լայնացման հետևանքով նյութի 
և ճառագայթման խտությունը և 
ջերմաստիճանը աստիճանաբար 
նվազել են, բայց ճառագայթման 
սպեկտրի տեսքը չի փոխվել, 
մնացել է պլանկյան։ Մեր օրերում 
այդ ճառագայթման ջերմաստի
ճանը մոտավորապես 2.7Ճ.Է։ Ահա 
այդ ճառագայթումն է, որ մենք դի
տում ենք որպես տիեզերական ֆո
նային ճառագայթում։ Այն երբեմն 
անվանում եե նաև մնացորդային 
(ռեփկտայիե) ճառագայթում, քա
նի որ նա, ինչպես նշվեց վերևում, 
վաղնջական ժամանակներում, 
երբ դեռ տիեզերքը երկունքի մեջ 
էր, ծնված ճառագայթման մնա
ցորդն է։

Գալակտիկաների և այլ օբ
յեկտների ճառագայթումից ֆո
նային մնացորդային ճառագայ
թումը տարբերվում է երկու կա
րևոր հատկություններով։ Այն վե
րին աստիճանի իզոտրոպ է, այ
սինքն՝ ունի նույն ինտենսիվու
թյունը երկնակամարի բոլոր 
ուղղություններից (2006թ. 
ամերիկացի աստղաֆիզիկոսներ 
Մաթերը և Մմիթր արժանացան 
ֆիզիկայի բնագավառում Նոբել– 
յան մրցանակի՝ ֆոնային մնա
ցորդային ճառագայթման մեջ 
չնչին անիզոտրոպությունների 
հայտնաբերման համար) և, երկ
րորդ՝ երա սպեկտրը պլանկյան է. 
2.7& ջերմաստիճան ունեցող բա
ցարձակ սև մարմնի ճառագայթ
ման սպեկտր է։

Այդպիսի բնութագրեր ունե
ցող ճառագայթումը չի կարող 
պայմանավորված լինել մեծ հե
ռավորությունների վրա գտնըվող 
սովորական աստղերի, Գալակ
տիկաների, քվազարեերի, Գա
լակտիկաների կույտերի կամ այլ 
տիեզերական օբյեկտների գու
մարային ճառագայթումով։

Ֆոնային մնացորդային ճա
ռագայթումը հիմնականում գոյու
թյուն ունի միլիմետրանոց և եր–

ԳԻՏոէՕՅԱե լ յ  սշւսսրաս
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կար ինֆրակարմիր ալիքներում։ 
Այդ ալիքներին համապատաս
խանող ֆոտոնների էներգիան 
շատ ավելի փոքր է ավելի կարճա
լիք ֆոտոնների համեմատութ
յամբ (հիշենք ա=Խ բանաձևը, որ
տեղ Տ-նւ ֆոտոնի էներգիան է, հ–1ւ 
Պլանկի հաստատունը, V-ե' ճա
ռագայթման հաճախությունը)։

Ամբողջ տիեզերքը հավասա
րաչափ լցված է մնացորդային 
ճառագայթման ֆոտոններով։ Դի
տողական փաստերի վրա հիմնր– 
ված հաշվումները ցույց են տա
լիս, որ տարածության յուրաքան
չյուր խորանարդ սանտիմետրում 
պարունակվում է մնացորդային 
ճառագայթման մոտավորապես 
500 ֆոտոն։ Չնայած մնացոր
դային ֆոտոնների էներգիան 
միջինում 3000 անգամ փոքր է 
լույսի ֆոտոնների էներգիայից, 
նրանց գումարային էներգիան 
շատ ավելի մեծ է, քան տիեզերքի 
բոլոր աստղերի լուսային ալիք
ներում առաքած էներգիան։ Դի
տումների համար մատչելի տիե
զերական տարածությունում նյու
թի յուրաքանչյուր ատոմին ընկ
նում է մնացորդային ֆոնային ճա
ռագայթման 1մլրդ ֆոտոն։ Մնա
ցորդային ֆոտոնների քանա
կությունը տիեզերքում 1088 է։ Մա 
շատ մեծ թիվ է՝ մեկից հետո 88 
զերո պետք է գրել։

Այսպիսով՝ տիեզերական ֆո
նային մնացորդային ճառագայթ
ման հայտնաբերումր հաստատեց 
տիեզերքի առաջացման ջերմ մո– 
դելր։ Մնացորդային ճառագայթ
ման հետազոտության միջոցով

կարելի է ուսումնասիրել տիեզեր
քում ընթացող ֆիզիկական գործ
ընթացները և նրա կառուցվածքը։

Արժե նշել, որ տիեզերական 
ֆոնային ճառագայթումը, փա– 
տորեն, հայտնաբերվել էր ավելի 
վաղ Ռուսաստանի Պուլկովոյի 
աստղադիտարանում հայազգի 
ռադիոֆիզիկոս Տ. Շմավոնովի 
կողմից։ Մակայն նրա բնույթը չէր 
հասկացվել և համապատասխան 
մեկնաբանություն չէր տրվել։ 
Ավելին՝ Տ. Շմավոնովից ավելի 
շուտ՝ դեռ անցյալ դարի 30-ական 
թվականներին,  մեր Գա
լակտիկայի միջաստղային միջա
վայրում պարունակվող որոշ նյու
թերի, մասնավորապես ցիանի մո
լեկուլների ֆիզիկական վիճակի 
հետազոտության ժամանակ 
պարզվել էր, որ այդ մոլեկուլների 
մի մասը գտնվում է գրգռված՝ 
վերին էներգետիկական վիճա
կում, և որ դրա պատճառը մոտա
վորապես Յճ ջերմաստիճանով 
ֆոնային ճառագայթումն է։ Բայց 
թե ինչ բնույթի է այդ ճառագայ– 
թումր, հասկանալի դարձավ շատ 
ավելի ուշ Պենզիասի և Վիլսոեի 
աշխատանքներից:

Գ Ա Լ Ա Կ Տ Ի Կ Ա Ն Ե Ր Ի  
Մ Ի Ջ Ո Ւ Կ Ն Ե Ր Ի  

Ա Կ Տ Ի Վ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Գ Ա Ղ Ա Փ Ա Ր Ը
Հոդվածի սկզբում մենք նշե

ցինք, որ ռադիոաստղագիտական 
հետազոտություններից ստաց
ված փաստերի հիման վրա Վ. Հ. 
Հսւմբարձումյանը առաջ քաշեց 
ժամանակակից աստղաֆիզիկա
յում առանցքային դեր ունեցող տե
սությունը՝ գալակտիկաների մի

ջուկների ակտիվության գաղա– 
փարր։ Այժմ այդ տեսությունր 
համընդհանուր ճանաչում է ստա
ցել, և աշխարհում հազիվ թե 
գտնվի որևէ աստղադիտարան, 
որտեղ չեն զբաղվում գալակտի
կաների ակտիվության հետ 
կապված երևույթների ուսում
նասիրությամբ :

Անցյալ դարի 40-ակաե թվա
կանների կեսերին՝ Երկրորդ հա
մաշխարհային պատերազմի ա– 
վարտից հետո, երբ ռադիոաստ
ղագիտությունն իր առաջին քայ
լերն էր կատարում, հայտնաբեր
վեցին հզոր ռադիոճառագայթ– 
մամբ օբյեկտներ։ Նրանցից հատ
կապես աչքի էր րնկնում Կարապի 
համաստեղությունում գտնվող 
Կարապ-Ա ռադիոաղբյուրը։ Ըստ 
այն ժամանակ ընդունված կարգի՝ 
Ա տառը նշանակում է, որ նա 
Կարապի համաստեղության 
ամենապայծառ ռադիոաղբյուրն 
է։ Կարապ-Ա ռադիոաղբյուրի 
հայտնաբերումից մի քանի տարի 
անց այն նույնացվեց մի անսովոր 
տեսք ունեցող գալակտիկայի։ Օպ
տիկական դիտակների օգնութ
յամբ ստացված թիթեղների վրա 
Կարապ-Ա-ին նույնացված օբյեկ
տը բաղկացած էր երկու, կարծես

Նկ. 1. Կարապ-Ա ռադիոաղբյուրի հետ 
նույնացվող օպտիկական օբյեկտը

թե իրար հետ ճակատ առ ճակատ 
բախվող բաղադրիչներից (նկ. 1)։

Կարապ-Ա-ի նույնացումը տե
սանելի օբյեկտի հետ հեարավո–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇհյԱՐՃՈՒՄ
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րություե տվեց որոշել նրա հեռա– 
վորությունր։ Պարզվեց, որ այն 
մոտավորապես 200 մեգապար– 
սեկ է։ Սա նշանակում է, որ Կա– 
րապ-Ա-ից առաքված էլեկտրա
մագնիսական ալիքները մեզ են 
հասնում տիեզերքում 650 միլիոն 
տարի ճանապարհորդելուց հե
տո։ Ռադիոաղբյ ուրի հեռավորու
թյան չափումդ հնարավորություն 
րնձեռեց որոշել նրա ռադիոալիք– 
ներում առաքվող էներգիայի հզո– 
րությունր։ Այն անհավատալի մեծ 
էր։ Կարապ-Ա-ի հետ համարյա 
միաժամանակ հայտնաբերվեցին 
նան նրա նման ուրիշ արտագա
լակտիկական օբյեկտներ, որոնք 
անվանվեցին ռադիոգալակտի
կաներ։ Նրանց հետ նույնացված 
օպտիկական օբյեկտների մեծա
մասնությունը, ինչպես Կարապ– 
Ա-ն, բաղկացած էին կարծես թե 
իրար հետ ճակատ առ ճակատ 
բախվող երկու բաղադրիչներից։ 
Այդ ռադիոգալակտիկաների ռա
դիոճառագայթման հզորությունր 
նույնպես չափազանց մեծ էր 
ստացվում։ Կարապ-Ա-ի մոտ այն 
2x10^ էրգ/վ (2x10” վատտ) է։ Սա 
միայն ռադիոալիքներում առաք
ված էներգիայի հզորությունն է։ 
Ավելի ուշ կատարված հետազո
տությունները ցույց տվեցին, որ 
Կարապ-Ա-ի ճառագայթած էներ
գիայի հզորությունը էլեկտրա
մագնիսական ափքների սպեկտ
րի օպտիկական և իեֆրակարմիր 
տիրույթներում վերը բերված 
թվից փոքր չէ։ Հետագայում 
հայտնաբերվեցին օբյեկտներ՝ 
ռադիոգալակտիկաներ և քվա– 
զիաստղային ռադիոաղբյուրներ, 
որոնց ճառագայթման հզորու
թյունը մի քանի կարգով ավելի 
մեծէ։

Հարց է ծագում, ի՞նչն է այդպի
սի ահռելի էներգիաների աղբյու
րը։ Այդ հանելուկը լուծելու հա
մար ամերիկացի նշանավոր աստ
ղագետներ Բաադեե և Մինկովս– 
կին առաջարկեցին գալակտիկա
ների բախման վարկածը, համա
ձայն որի՝ Կարապ-Ա-ն հ մյուս 
ռադիոգալակտիկաները բախվող 
գալակտիկաներ են։ Նրանք ճա
ռագայթում եե ի հաշիվ երկու 
գալակտիկաների բախման կինե
տիկ էներգիայի։ Այդ էներգիան

կամ նրա մի մասն է, որ ձևափոխ
վում է էլեկտրամագնիսական ճա
ռագայթման։

Սակայն շուտով Վ. Հ. Համ– 
բարձումյանր համոզիչ փաս
տարկներ բերեց բախման հիպո
թեզի դեմ և ցույց տվեց նրա 
սնանկությունը։ Կանգ առնենք Վ. 
Հ. Համբարձումյանի՝ բախման 
վարկածի դեմ առաջ քաշած մի քա
նի դրույթների վրա։

Երկու գալակտիկայի բախ
ման, այն էլ ճակատ առ ճակատ, 
հավանականությունը շատ փոքր 
է։ Այդ հավանականությունը էլ 
ավեփ է փոքրանում, եթե հաշվի 
առնենք այն հանգամանքը, որ 
ռադիոգալակտիկաներդ ավելի 
ճիշւրնրանց հետ նույնացվող օպ
տիկական օբյեկտներն գերհսկա 
էլիպսաձև Գալակտիկաներ եե։ 
Սա նշանակում է, որ եթե մենք 
ընդունում ենք բախման վարկա
ծը, իրար հետ ճակատ առ ճակատ 
բախվել են երկու գերհըսկա էփպ– 
սաձև Գալակտիկաներ։ Գերհսկա 
էլիպսաձև գալակտիկներդ սովո
րական էլիպսաձև գալակտիկա
ների հետ համեմատած, ունեն 
մեկ-երկու կարգով ավեփ մեծ 
զանգված և ավեփ մեծ լուսատ
վություն։ Նրանք, րստ քանա
կության, կազմում եե էլիպսաձև 
Գալակտիկաների ընդամենը մի 
քանի տոկոսը։ Այսպիսով՝ ստաց– 
վում է, որ, ինչպես ցույց տվեց Վ. 
Հ. Համբարձումյաեը, այդպիսի 
օբյեկտների բախման հավանա

կանությունը չնչին է։ Հասկանալի 
է, որ ոչ ճակատային բախումների 
քանակությունը պետք է լինի 
ավեփ մեծ։ Բայց այդպիսի բա
խումների դեպքեր չեն դիտվում։ 
Համաձայն Վ. Հ. Համբարձումյա– 
նի՝ Կարապ-Ա-ի և մյուս ռադիո
գալակտիկաների դեպքում տեղի 
է ունենում ոչ թե երկու գալակտի
կաների բախում, այլ ընդհակա
ռակը՝ վերոհիշյալ օբեկտների մի
ջուկներում տեղի են ունենում 
պայթյունանման, հսկայական 
էներգիաների հետ կապված 
գործընթացներ։ Այդ գործըն
թացների ընթացքում գալակ
տիկաների միջուկներից մեծ արա
գություններով հսկայական քա
նակությամբ նյութ է դուրս շր– 
պրտվում, ընդ որում այն կարող է 
դուրս շպրտվել ոչ թե բոլոր ուղ
ղություններով, այլ գլխավորա
պես մեկ կամ երկու ուղղությամբ։ 
Հակառակ ուղղություններով 
դուրս շպրտված նյութն է, որ 
ստեղծում է երկու գալակտիկա 
ների բախման պատրանք։ 
Շպրտված նյութից հետագայում 
կարող են ձևավորվել նոր գա
լակտիկաներ։ Որպես դրա վառ 
օրինակ կարելի է բերել Կույս-Ա 
ռադիոաղբյուրդ Այն նույնաց
վում է >1004486 գերհսկա էլիպ
սաձև գալակտիկայի հետ, որի 
տեսանեփ ալիքներում դեռ 1918թ. 
հայտնաբերվել էր նրա կենտրո
նից դուրս շպրտվող մի երկար շիթ 
(եկ. 2)։ Հետագայում հետազոտու–
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թյունները ռադիո, օպտիկական և 
ռենտգենյան ալիքներում պարվե
ցին, որ այդ շիթը բախկացած է 
առանձին խտացումներից։ Մի 
այդպիսի շատ երկար և բարակ 
շիթ դիտվում է նաև >100 6221 
գալակտիկայի մոտ։ Նշված 
ակտիվ երևույթների պատճառր, 
ըստ Վ. Հ. Համբարձումյանի, 
գերխիտ նյութի գոյությունն է 
Գալակտիկաների միջուկներում։

Գերխիտ վիճակում գտնվող 
նյութի ֆիզիկական հատկութ
յունների մասին դեռ շատ քիչ բան 
է հայտնի՝ չնայած այդ բնագա
վառում գլխավորապես հայ ֆիզի
կոսների՝ ակադեմիկոս Գ. Մա– 
հակյանի ղեկավարությամբ կա
տարված հետազոտություննե
րին։ Ամենայն հավանականու
թյամբ, գերխիտ վիճակում գտնր– 
վող նյութը չի ենթարկվում ֆիզի
կայի՝ մեզ առայժմ հայտնի, հիմ
նարար օրենքներին, ինչպիսիք 
են, օրինակ՝ էներգիայի կամ 
շարժման քանակի պահպանման 
օրեեքներր։ Ինչպես ենթադրում 
էր Վ. Հ. Համբարձումյանը, գեր
խիտ նյութի լայնացումր կամ 
տրոհումն է գալակտիկաներում և 
այլ ավելի փոքր մասշտաբի 
օբյեկտներում՝ աստղերում, աստ
ղակույտերում և այլն, դիտվող 
ակտիվ երևույթների պատճառը։ 
Մեր Գալակտիկայի միջուկում 
տեդի ունեցող ակտիվ երևույթ
ների մասին մենք արդեն խոսել 
ենք։

Ինչպես նշվեց վերևում, Գա
լակտիկաների միջուկների ակ
տիվության տեսությունը հա
մընդհանուր հավանության է 
արժանացել։ Բայց ակտիվության 
պատճառը, քանի որ այն, ինչպես 
ցույ ց են տափս դիտումներր, կապ
ված է ահռելի էներգիաների հետ, 
ժամանակակից աստղագետների 
մեծամասնությունր համարում է 
մեր ժամանակներում նորաձև 
դարձաձ Արեգակի՝ 106–10ա զանգ
վածով սև խոռոչների ենթադրյալ 
առկայությունը Գալակտիկանե
րի միջուկներում։ էներգիայի աղ
բյուր է համարվում շրջակա նյու
թի ակրեցիան սև խոռոչի վրա։ 
Այսինքն՝ ընդունվում է, որ սև խո
ռոչի գրավիտացիոն էներգիայի 
հաշվին են կատարվում գալակ

տիկաներում դիտվող ակտիվու
թյան երևույթներր։ Իհարկե, նյու
թի ակրեցիան այդպիսի մեծ 
զանգված ունեցող սև խոռոչի 
վրա այսօր մեզ հայտեի էներգիա
յի աղբյուրներից, բացառությամբ 
նյութի և հականյութի աեիհի– 
լսւցումից, ամենաարղյուեավետե 
է։ Այն էներգիայի շատ ավելի 
արդյունավետ աղբյուր է, քան 
ջերմամիջուկային ռեակցիանե
րը։

Մինչև այժմ ստացված դիտո
ղական փաստերի մեծամասնու
թյունը կարելի է մեկնաբանել 
ինչպես սև խոռոչի, այնպես էլ 
գերխիտ նյութի օգտին։ Այնու
ամենայնիվ, որոշ փաստեր վկա
յում են միայն գերխիտ նյութի օգ
տին։

Ռադիոաստղագիտական դի
տումները հնարավորություն են 
տալիս անմիջականորեն հա
մոզվել, որ Գալակտիկաներում և 
քվազսւրներում, իրոք տեղի են 
ունենում ոչ ստացիոնար, ակտիվ, 
մեծ էներգիաների հետ կապված 
երևույթներ։ Բանն այն է, որ ան
ցյալ դարի 60-ական թվական
ներից սկսած ռադիոաստղագի
տական չավւումների համար կի
րառվում են, այսպես կոչված, 
միջմայրցամաքային ռադիոին– 
տերֆերոչափերը։ Այդ տիպի ռա– 
դիոդիտակների աշխատանքի 
հիմքում ընկած է ալիքների ին
տերֆերենցիայի սկզբուեքր։ 
Նրանց ալեհավաքները տեղա
կայվում են տարբեր մայրցա
մաքներում, ասենք՝ Եվրոպայում 
և Ավստրալիայում։ Միջմայրցա
մաքային ռադիոինտերֆերոչա– 
փերի լուծիչ րեդունակությունր մի 
քանի կարգով ավելի բարձր է՝ 
օպտիկական դիտակների հետ 
համեմատած։ Այն դեցիմետրա– 
նոց և սանտիմետրանոց ալիքնե
րում հասնում է մինչև 10 4–10 5 
աղեղնային վայրկյանի։ Լուծիչ 
ուժը կախված է ինտերֆերոչափի 
բազուկների միջև ընկած հեռա
վորությունից։ Ռադիոինտերֆե– 
րոչափերի լուծիչ ուժը կարելի է էլ 
ավելի բարձրացնել՝ ալեհավաք
ներից մեկը կամ մի քանիսը 
Երկրի արհեստական արբանյակ
ներում տեղադրելով։ Նման դի
տումներ արդեն կատարվում են։

ԱոկաաւՍոսնով
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2006

2006թ. Օ– 
զոստոսի վեր
ջին պետեր– 
բուրգցի գիտ
նական Գրի
գորի Պերել– 
մանր արժա
նացել է մա
թեմատիկայի 
բնագավառում ամե– 
նահեդինակավոր Ոշ1ճտ աշժ&1 
մրցանակին՝ Պուանկարեի խեդի– 
րր լուծելու համար։ Նոբելյաե 
մրցանակին համարժեք մաթեմա
տիկական պարգևր սահմանվում 
է մաթեմատիկական միջազգային 
խորհրդի կողմից և շնորհվում է 4 
տարին մեկ։ Վերջին 70 տարինե
րի ընթացքում շնորհվել է ընդա
մենը 44 մեդալ։

Ռուսաստանի Գիտություննե
րի ակադեմիայի Վ. Ա. Մտելկովի 
անվ. մաթեատիկայի ինստիտու
տի Մանկտպետերբուրգյաե բա
ժանմունքի մաթեմատիկական 
ֆիզիկայի լաբորատորիայի ա– 
վագ գիտաշխատող Գրիգորի 
Պերելմանը 2002թ. նոյեմբերից 
սկսած՝ 8 ամիսների րնթացքում, 
երեք տարբեր բաժիններով Ին
տերնետում տեղսւդրել է Պուաե– 
կարեի խնդրի լուծման իր տարբե
րակը*



9>հՋհԿԱՄԱԹԵՄԱՏհԿԱԿԱՆ
Ահա, երբ այդպիսի բարձր լու

ծիչ ուժ ունեցող ռադիոդխրակնե– 
րի օգնությամբ կատարվեցին ռա
դիոգալակտիկաների և քվսւ– 
զիաստղային ռադիոաղբյուրնե
րի դիտումներ, և որոշ ժամանակ 
անց նրանք կրկնվեցին, պարզ
վեց, որ շատ դեպքերում ռադիո
աղբյուրների կառուցվածքը փո
փոխություն է կրել։ Նրանց մոտ 
առաջացել էին նոր բաղադրիչներ 
կամ անհետացել էին նախկինում 
դիտվող բաղադրիչները։ Հաճախ 
դիտվում էին ռադիոաղբյուրների 
կենտրոնական մասերից դուրս 
շպրտված նոր օբյեկտներ։ Որոշ 
դեպքերում էլ նախկինում դիտ
ված մեկ միասնական օբյեկտր 
տրոհված էր լինում մի քանի 
մասի։ Երբ չափվեցին այդ դիտ
ված տարբեր բաղադրիչների 
իրարից հեռանալու կամ դուրս 
շպրտվելու արագությունները, 
պարզվեց, որ շատ դեպքերում 
դրանք գերազանցում եե լույսի 
արագությանը վակուումում։ Դրա 
մեջ ոչ մի արտառոց բան չկա։ Չէ՞ 
որ խոսքը միայն դիտվող և ոչ թե 
իրական արագությունների մա
սին է։ Շատ հեշտ կարելի է ցույց 
տալ, որ եթե մենք գործ ունենք 
ռելյատիվիստական, այսինքն՝ 
լույսի արագությանը մոտ արա
գությունների հետ և, քանի որ

լույսի արագությունը վսւկու– 
ումում վերջավոր մեծություն է 
(0=3x105կմ/վ), ապա դա կարող է 
բերել նման երևույթի։

Այժմ «գերլուսայիե» տեսա
նելի արագությունեերր բացատ
րելու համար ընդունված ամենա
տարածված տեսակետը հետե– 
վյալն է (նկ. 3). դիցուք դիտում ենք 
Տ ռադիոաղբյուրր։ ՏՕ-և տեսո
ղության ճառագայթն է։ Ենթա
դրենք Տ աղբյուրից պոկվել է մի 
բաղադրիչ, որր, շարժվելով V  արա
գությամբ, տեսողության ճառա
գայթի նկատմամբ 0 անկյան տակ 
գրավել էճ դիրքը։

Կարելի է ցույց տալ, որ դիտ
վող արագությունդ

V̂ ^̂ դ̂ =  V Տ ^ Ո ^ I \-ֆ ^ Օ Տ  ( 1)

որտեղ |3=^Շ, իսկ V-ն իրական 
արագությունն է, որը միշտ փոքր է 
շ - ից, 0 –ե անկյունն է տեսագծի 
1ւ նոր առաջացած բաղադրիչի 
շարժման ուղղության միջև։

Ինչպես երևում է (1) բանա
ձևից Տ օբյեկտից պոկված նոր բա
ղադրիչի տեսանելի արագու
թյունը ^ իտ կարող է փնել վակու– 
ումում լույսի շ արագությունից 
մեծ, եթե շարժման V  իրական
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► Պուանկարեի խնդիրր վերա
բերում է բազմազանությունների՝ 
տարբեր չափայնություն ունեցող 
հատուկ կորպով կարգավորված 
տարածությունների տոպոլոգիա– 
յի բնագավառին։ Պարզագույն 
տարբերակով դրանք կարելի է 
պատկերացնել եռաչափ մար
մինների՝ գնդի կամ տորի օրինա
կով։ Գնդի կարևորագույն հատ
կություններից մեկն այն է, որ օղա– 
կր (լասոն), որն ընկած է նրա մա
կերեսին, կարեփ է ձգել այնքան, 
մինչև դառնա կետ, րնդ որում մնա 
մակերեսին։ Տորի դեպքում դա 
միշտ չէ, որ ճիշտ է. դրա միջով 
անցնող օղակը կարող է դառնալ 
կետ կա՜մ տորի կտրվելու, կա՜մ 
բուն օղակի խզման դեպքում։

արագությունը մոտ է լույսի արա
գությանը, և 0 անկյունր փոքր է։

Բազմաթիվ քվազարներում 
(օրինակ՝ 30273, ՅՇ279, ՅՇ345 և 
այլն) և ռադիոգալակտիկաներում 
(օրինակ՝ ՅՇ120 և այլն) միջմայր
ցամաքային ինտերֆերաչափե– 
րով կատարված հետազոտութ
յունների օգնությամբ հայտնա
բերվել եե «գերլուսայիե» արա
գություններով (մինչև 10օ և ավե
լին) տեսանելի շարժումներ ցու
ցաբերող բաղադրիչներ։

Տ

0

Նկ. 3. Ռադիոաղբյուներում դիտվող 
տեսանելի «գերլուսային» արա

գությունների բացատրությունը

1904թ. ֆրանսիացի մաթեմա
տիկոս Անրի Պուանկարեե են
թադրել է, որ եթե փակ եռաչափ 
մակերեսի վրա օղակր կարեփ է 
ձգել, դարձնելով այն կետ, ապա 
այդպիսի մակերեսը նույնական է 
եռաչափ գնդի։

Պարզվեց, որ այս վարկածի 
ապացույցը չափազանց դժվարին 
գործ է, բայց Պերելմաեը գլուխ 
հանեց խնդրից, այն ընդունվել է 
մաթեմատիկոսների համաշխար
հային հասարակայնության շըր– 
ջանում։ Իսկ այնհանգամանքը, 
որ դրա ստուգման համար երկար 
ժամանակ պահանջվեց, վկայում 
է խնդրի չափազանց բարդ լինելու 
մասին։

(Թարգմանվել է կրճատումներով)
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ՖհՋհԿԱՄԱԹԵՄԱՏհԿԱԿԱՆ

ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ֆիզիկամաթեմաաիկակն գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, Հ Հ  ԳԱԱ Գիտակրթական միջա զգա յին կենտրոնի 
տնօրեն

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
կիսահաղորդիչների ֆիզիկա , էներգիայի վերա կանգնվող 
աղբյուրներ, գերհաղորդականություն

Է Ն Ե Ր Գ Ե Տ Ի Կ Ա Յ Ի  

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
ԵՎ. □ԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Դ եռևս երկու հարյու
րամյակ առաջ աշ
խարհը թևակոխեց 
ինդուստրիալ զար
գացման դարաշըր– 
ջան։ Այդ ժամանա

կից սկսած՝ մարդկությունը պար
բերաբար կանգնել է այս կամ այն 
սրության էներգետիկ հիմեախըե– 
դիրները լուծելու անհրաժեշտու
թյան առաջ։

Աշխարհը, ուր մենք ապրում 
ենք, չի ստեղծվել միայն մարդու 
մկանների լարումով։ Օգտագոր
ծելով սկզբում կենդանիների, իսկ 
հետո մեխանիզմների և էներ
գիայի աղբյուրների ուժը՝ մարդը 
անընդհատ մեծացրել է իր ֆի
զ ի կ ա կ ա ն  հնարավորությունները՝ 
ստեղծելով իր համար աշխատող 
անտեսանելի ստրուկներ։ Բավա
կան է ասել, որ մեկ կիլովատտ, 
ժամ էներգիան համարժեք է մեկ 
մարդու 8-ժամյա աշխատանքին։ 
Այսօր միայն հայկական ատոմա
կայանում մեկ օրում արտադրվող 
էներգիայի քանակը՝ (10 մլն կիլո– 
վատտ.ժամ) համարժեք է տասը 
միլիոն ստրուկի 8-ժամյա աշխա
տանքին, այսինքն՝ մխոյ ն ատոմա
կայանի հաշվին յուրաքանչյուրիս 
մոտավորապես 3 անտեսանելի 
աշխատող է բաժին ընկնում։ 
էներգիան հիմքերի հիմքն է։ Քա

ղաքակրթության բոլոր բարիք
ները, մարդու գործունեության 
բոլոր ոլորտները՝ սնունդ պատ
րաստելուց մինչև տիեզերքի հե
տազոտումը, էներգիայի ծախս են 
պահանջում։ Եվ գնալով ավելի 
շատ։ էներգիայի վերաբերյալ այս 
պատկերացումներն անհրաժեշտ 
եե, որպեսզի ճիշտ հասկանանք 
զարգացման օրենքները՝ ապա
գայի իրականության վրա խելամ
տորեն ներգործելու համար։ Բա
վական չէ ելնել սոսկ ցանկու
թյուններից և նպատակներից։ 
Պետք է հաշվի առնել նաև այն 
«իրական աշխարհը», որը ոչ մի
այն ստեղծել ենք, այլև որի ազդե
ցության տակ ենք գտնվում։ Այժմ 
ավեփ սուր, քան երբևէ մոլորակի 
էներգետիկ ապագայի վերաբե
րյալ հարց է ծառացել։ Ի՞նչ է 
սպասվում մարդկությանը, էներ
գետիկ քա՞ղց, թե՞ էներգիայի 
առատություն։ Թերթերում և 
տարբեր հանդեսներում ավեփ ու 
ավելի հաճախ հանդիպում եե 
հոդվածներ՝ էներգետիկ ճգնա
ժամի մասին։ Նավթի պատճառով 
պատերազմներ եե բորբոքվում, 
պետություններ են ծաղկում և 
աղքատանում, կառավարություն
ներ եե փաիոխվում։ էներգիայի 
արտադրման և սպառման հար
ցում բացարձակ առաջատար

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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համարվող ԱՍՆ-ը ներկայումս 
նպատակադրվել է մոտակա 20-30 
տարիների էներգետիկ հիմնա– 
խնդիրը լուծել Մերձավոր և Մի
ջին Արևելքի ածխաջրածնային 
պաշարները զավթելու հաշվին՝ 
Կասպից ծովից մինչև Պարսից 
ծոց։ Եթե մինչև անցյալ դարի 70– 
ական թվականները էներգետի
կայի ծախսերի խնդիրն ավեփ քիչ 
էր տագնապափ, քան էներգետիկ 
ռեսուրսների անբավարարութ
յունը, ապա այսօր առաջին պլան 
է մղվում նաև էներգիայի թաե– 
կացման խնդիրը։ Նավթի միջազ
գային շուկան տենդագին ցնցում
ներ է ապրում, գները կորցրել եե 
կայունությունն ու կանխատեսե– 
լիությունը։



8Բ Տէ&է1Տէ1Շ3.1 1*1^6^ Օք \\̂ Օճճ 
Քոշղ^-ի գնահսպւմամբ՝ 2003թ. 
Էներգիայի 41,7% մարդկություեր 
ստացել Է նավթի օգտագործման 
հաշվին։ Գազին բաժին Է հասել 
21,16%, ածխին՝ 24,72%, ատո
մային Էլեկտրակայաններն ապա
հովում Էին 6,25%, հիդրոէ
լեկտրակայանների 6,11%։ էներ
գիայի վերսւկանգնելի աղբյուր
ները (արն, քամի, կենսազանգ
ված, ստորերկրյա տաք ջրեր, մակ
ընթացություններ, տեղատվութ
յուններ և այլն) ապահովում էին 
էլեկտրաէներգիայի պահանջար
կի գրեթե 1%-ը։

Պարզ հաշվարկներր ցույց են 
տափս, որ էներգիայի սպառման 
աճի գոյություն ունեցող տեմպե
րի պահպանման դեպքում մի քա
նի սերունդ հետո մեր հետնորդ
ներին կարող են սպառնալ այն
պիսի չափերի հասնող ճգնա
ժամեր, որոնք լի են ողջ մոլորակի 
համար աղետալի հետևանքնե
րով։ Միջազգային էներգետիկ 
գործակալության կանխատե
սումներով՝ XXI դարի առաջին 
երեսուն տարիների ընթացքում 
էներգիայի սպառումը կրկնա
պատկվելու է. ամենամյա աճր 
կազմելուէ 1,5%։ Մակայ ն հնարա– 
վորություններր սահմանափակ

ված են բնական պաշարներով, ո– 
րոնք սրրնթաց կերպով կրճատ
վում են։

Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր 
տարի աշխարհում սպառվում է 
այնքան նավթ, որքան բնական 
պայմաններում կուտակվում է 2 
մլե տարվա րեթացքում։ Չվերա
կանգնվող, համեմատաբար էժան 
էեերգապաշարների սպառման 
տեմպերը, որոնք չեն արտացոլում 
հասարակության իրական ընդ
հանուր ծախսերր, րստ էության, 
նշանակում են պարտքով ապրել՝ 
վարկ վերցնելով ապագա սե
րունդներից, որոնց մատչելի չի լի
նելու այդքան էժան էներգիան։

Վերջին 120 տարիների րն– 
թացքում երկրային մթնոլորտի 
միջին տարեկան ջերմաստիճանն 
աճել է 0,7 աստիճանով, իսկ 
2005թ. դարձավ ամենատաք տա
րին դիտարկումների պատմութ
յան րնթացքում։ Կլիմայագետնե
րը կառուցել են կփմայի փաիո– 
խության բազմաթիվ տարբեր մո
դելներ, որոնք թույլ են տափս 
հայտնաբերել կփմայի փաիոխու– 
թյան առավել հավանական «մե
ղավորներին», լինեն դրանք ջեր
մոցային գազեր, թե ինչ-որ բնա
կան գործրնթացեեր։ Վերջին
ների թվին են պատկանում արե
գակնային ակտիվության երկա
րաժամկետ տատաեումներր, հրա
բխային ժայթքումները ե, ինչպես 
ցույց տվեցին Հարավարևելյան 
Ասիայում տեղի ունեցած դեպ
քերը, անգամ ուժեղ երկրաշարժ– 
ները։

Օգտագործե
լով կփմայի փո
փոխման տարբեր 
մոդելներ՝ հետա– 
զոտողները հան
գել են այն եզրա
կացության, որ 
նույնիսկ ամենա– 
լա վատե սա կան 
կանխատեսում
ների դեպքում, 
եթե երկրեերը հա
վատարիմ մնան ւ 
Կիոտոյի արձա– 1 
նագրությանը, և 
ջերմոցային գա
զերի արտանետ– 8 
ման մակարդակը հ  
ո ր ո շ  չա փ ով

կրճատվի, ապա արդեն 2100թ. մի
ջին ջերմաստիճանր գերազան
ցելու է 140 տարվա վաղեմություն 
ունեցող ցուցանիշը երկու աստի
ճանով։ Իսկ եթե արտանետում
ների քանակը հետագայում էլ աճի 
նույն տեմպերով, ապա 2100թ. 
երկրային մթնոլորտի ջերմաստի
ճանը ավելանալու է 3,5 աստի
ճանով, և դա արդեն գրեթե աղետ 
է. կյանքր Երկրի վրա անհնար է 
դառնալու տաք և խոնավ եղանա
կի պատճառով։

Գլոբալ տաքացումը կարող է 
հանգեցնել ծովի մակարդակի 
բարձրացման, ինչպես նաև առա
ջացնել ջրհեղեղներ, երաշտներ և 
վտթորիկներ, որոնց պատճստած 
վնասը հավասարազոր է զանգ
վածային ոչնչացման զենքի պատ– 
ճառած վնասին։ Միմիայն Կատ– 
րինա փոթորիկը Նոր Օրլեանում 
ամերիկյան ներքին համախառն 
արտադրանքի 17%-ին համար
ժեք կորուստ հասցրեց և, փաս
տորեն, մինչև հարյուրամյակի 
վերջր ապրելու համար ոչ պի
տանի դարձրեց ափամերձ գո
տին։ էներգետիկայի զարգաց
ման ժամանակակից փուլը և նրա 
մոտ ապագան բնորոշվում են մի
ջավայրի պահպանման խնդրի 
լուծման հրատապությամբ, էներ
գիայի տնտեսման նոր ուղիների և 
էներգիայի նոր աղբյուրների որո
նումներով, էներգիայի անսահ
մանափակ պաշարներ ունեցող ոչ 
ավանդական աղբյուրների գոր– 
ծածմանը անցնելու աեհրաժեշ–
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տությսւմբ։

Այսպիսով՝ մարդկությունը 
կանգնած է ընտրության առաջ, 
կա՛մ ձեռք է բերվելու ելք դեպի 
էներգսապառման ե էներգաար– 
դյունավետության սկզբունքորեն 
նոր մակարդակ, կա՜մ աշխարեր 
ստիպված է լինելու դիմել էներգի
այի օգտագործման սահմանա
փակման, և նվազագույն վնասր 
լինելու է մարդկության նյութա
կան բարեկեցության մակարդա
կի արմատական նվագումդ էներ
գետիկ հիմնախնդրի խախտման 
ամենահավանական արդյունքը 
դառնալու է այն, որ աշխարեր 
ընկղմվելու է պաշարների, նախ և 
առաջ հիմնական պաշարի՝ էներ
գիայի համար մղվող անվերջա
նալի պատերազմների ճահճու– 
տր։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, 
թե ինչ ճանապարհով կզարգանա 
էներգետիկան, էներգիայի որ ձևե
րը ապագայում կդառնան էներգի
այի հիմնական աղբյուրները։

էներգիայի ցանկացած տեսա
կի արտադրությունր վնաս է 
հասցնում էկոլոգիային։ էկոլո
գիական ամենամեծ հարվածը, 
անշուշտ, հասցնում է էներգետի
կայի ածխային ճյուղը։ Սակայն 
հասարակությունր ջանում է հա
վասարակշռություն պահպանել 
տնտեսության և էկոլոգիայի մեջ։ 
Տեղին է հիշել ակադեմիկոս 
Ստսւրիկովիչի խոսքերը, «էներ
գետիկան ֆիզիկա է գումարած 
տնտեսագիտություն»։

էներգիայի հիմնական ժամա
նակակից ադբյուրներր (հատկա
պես հանածո վառելանյութը) կա
րեփ է էներգետիկ հիմնախնդիր– 
ների լուծման միջոց համարել 
մոտ ապագայի համար։ Դա կապ
ված է հանածոների սպառման և 
միջավայրի անխուսափելի աղ
տոտման հետ։ Այդ կապակցութ
յամբ կարևոր է ծանոթանալ էներ
գիայի այլ աղբյուրների օգտա
գործման հնարավորություննե
րին, աղբյուրներ, որոնք թույլ 
կտան վտխարինել գոյություն ու
նեցողներդ Այդպիսի աղբյուրնե
րից են աւրոմի միջուկդ ջերմամի
ջուկային սինթեզը, արևը, քամին, 
ջուրրևայլե։

ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ 
Ատոմային էներգետիկային 

տիրապետելու պատմությունր՝

սկսած առաջին փորձերից, կազ
մում է մոտ 70 տարի այն պահից, 
երբ 1938թ. հայտնագործվեց ու
րանի տրոհման ռեակցիան։ 
1954թ. հունիսի 27-ին Օբնիեսկում 
գործարկվեց աշխարհում առա
ջին ատոմային էլեկտրակայանդ 
Այդ օրր կարեփ է համարել նոր 
ճյուղի ծննդյան օր, ճյուղ, որն 
այսօր ապահովում է համաշխար
հային էլեկտրաէներգետիկայի 
17%-ը։

Բնության վրա ունեցած իր ազ
դեցությամբ ատոմային էներգե
տիկան ածխաջրածնային վառե
լիքի վրա հիմնված ավանդական 
էներգետիկայի նկատմամբ մի 
շարք անառարկելի առավելութ
յուններ ունի։ Այժմ գործող 450 
Աէկ-երին բաժին է հասնում 
էլեկտրաէներգիայի համաշխար
հային արտադրության 17%-ը,

իսկ նրանց րնդհանուր հզորութ– 
յունր կազմում է 340 զիգավատտ։

Ջերմաէլեկտրակայանների 
(ՋԷԿ) լրիվ փոխարինումր Աէկ
ներով թույլ կտար ողջ մոլորակի 
ընդգրկմամբ «խնայել» ավելի 
քան 2 մլրդ տ թթվածին և 1,5 մլրդ 
տ օրգանական վառելիք (պահ
պանելով էլեկտրասպառումը ար
դի մակարդակին)։ Բազմիցս կր– 
կրճատվեր այրման արդյունքի ար
տանետումդ այդ թվում ածխա
թթվային գազի արտանետումր ոչ 
պակաս, քան 3 մլրդ տ, ծծումբի, 
ազոտի օքսիդների և աէրոզոլա–
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յին մասնիկների արտանետումը 
ւՕմլնտ։

XXI դարի առաջին կեսի հա
մաշխարհային կենսակարգր ո– 
րոշվելու է այն հանգամանքով, թե 
ինչպես է լուծվելու ամբողջ մարդ
կության ընդհանուր էներգետիկ 
հիմնախնդիրր։ Ավանդական է– 
ներգետիկայի կողմնակիցներր 
պնդում են, որ մարդկության 
զարգացումր հնարավոր չէ ա– 
ռանց էներգիայի բոլոր տեսակ
ների օգտագործման։ Մոտակա 
30-50 տարիների րնթացքում 
ածխաջրածնային էներգետիկայի 
փոխարինումը ոչ միջուկային այլ– 
ընտրական էներգիայի ցանկա
ցած տեսակով անհնար է։ Եթե մի
ջուկային էներգետիկայի զարգա
ցուեր կտրուկ չարագանա, ապա 
արդեն 10 տարի հետո աշխարեր 
կկանգնի մարդկության համար 
աղետալի էներգետիկ ճգնաժամի 
առաջ։

ԱՍՆ-ր, որի բնակչությունր 
կազմում է մոլորակի բնակչութ
յան 5%-ը, սպառում է համաշխար
հային էլեկտրաէներգիայի 30%-ր 
և էներգիայի արտադրության ու 
սպառման բացարձակ առաջա
տարն է, այժմ (մոտակա 10–15տա– 
րիների համար) հույսը դրել է Սեր– 
ձավոր և Միջին Արևելքի ած
խաջրածնային պաշարների վրա։ 
Միաժամանակ պետական էներ
գետիկ ծրագիրր նախատեսում է 
ատոմային նոր էլեկտրակայան
ների զանգվածային շինարարու
թյուն։

«ԱՄՆ գործոնի» և զարգացած 
պետությունների «յոթնյակի գոր
ծոնի» հետ միաժամանակ ներկա
յումս առաջ է գափս «Չինաստա
նի գործոնր»։ Մրրնթաց զարգա–
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նալով՝ ՉժՀ-ն հրաժարվում է 
ածխաջրածնային հումքի վրա 
հենվելուց և հույսը դնում է միջու
կային էներգետիկայի արագըն
թաց զարգացման վրա։ Չինաս
տանի միջուկային էներգետիկայի 
զարգացման ծրագիրը նախա
տեսում է մինչև 2020թ. յոթ անգամ 
մեծացնել բոլոր ԱԷԿ-ների հզո
րությունը՝ հասցնելով այն մոտա
վորապես 40.000 Մվտ։ Սակայն 
նման մտադրությունը բնորոշ է ոչ 
միայն Չինաստանին, այլ նաև 
ամբողջ Ասիային։ Մոտակա հինգ 
տարում իրենց ատոմային էներ
գետիկ հզորությունները պատ
րաստվում են 5-10 անգամ ավե
լացնել Իրանն ու Հնդկաստանը, 
Կորեան ու Ինդոնեգխսն։

Առայժմ Ռուսաստանի 30 
ԱԷԿ-ներն արտադրում են ողջ 
էլեկտրաէներգիայի միայն 15%-ր։ 
Եվրոպայում այն միջին հաշվով 
հասնում է 43%-ի, իսկ առաջա
տար երկրռւմ՝ Ֆրանսիայում'78%։ 
ԱՄՆ էներգահամակարգերում 
այժմ աշխատում են 103 ատո
մային էներգաբլոկներ։

Բնական և կարևոր է թվում 
հարցը բուն միջուկային վա–

ռելիքի պա– 
շարեերի մա
սին։ Արդյո՞ք 
բավարար են 
նրա պաշար
ները միջու
կային էներ
գետիկայի լայն 
զարգացումը 
ապահովելու 
համար։ Գնա
հատման տը– 
վյալներով՝երկ– 
րագնդի այն 
հա նքա  վա յ
րերում, որոնք 
պիտանի են շա– 
հա գործման 
համար, կա մի 
քանի միլիոն 
տոննա ուրան։ 
Ընդհա նրա – 

պես դա քիչ չէ, բայ ց պետք է հաշվի 
առնել, որ այժմ լայն տարածում 
ստացած ջերմային նեյտրոնների 
ռեակտորներով ԱԷԿ-ներում 
գործնականում ուրանի միայն 
շատ փոքր մասն է (մոտ 1%), որ 
կարող է օգտագործվել էներգիա 
արտադրելու համար։ Բոլորովին 
այլ պատկեր, այլ հեռանկարներ 
են երևան գալիս արագ նեյտրոն
ների ռեակտորներով ԱԷԿ-ների 
դեպքում, որոնցում օգտագործ
վում է գործնականում ամբողջ 
արդյունահանվող ուրանը։ Ավե
լին՝ ուրանի լրիվ օգտագործման 
դեպքում շահութաբեր է դառնում 
նրա արտահանումը անգամ շատ 
աղքատ խտություն ունեցող հան
քավայրերից, ինչպիսիք բա
վական շատ կան երկրագնդի 
վրա։ Այսպիսով՝ արագ նեյտրոն
ներով ռեակտորների կիրառումը 
զգալի չավտվ ընդլայնում է միջու
կային էներգետիկայի վառե
լիքային բազան։ Այդ ռեակտորնե
րում վստելիքր կլինի ոչ թե ուրան– 
235, այլ ուրան-238, որի պաշար
ները կբավարարեե մի քանի հար
յուր տարի։

Քանի որ ատոմային էներ
գետիկան չի աղտոտում միջա
վայրը այրման արդյունքներով և 
բնականոն ռեժիմում չի առաջաց
նում վնասաբեր նյութերի արտա
նետում, այն կարելի է էկոլոգիա– 
պես մաքուր համարել։ Բայց ար
դյո՞ք այն կարելի է համարել էկո– 
լոգիապես անվտանգ։ Նրա 
վտանգավորությունր նախ և ա– 
ռաջ կապում են վթարների ժա
մանակ շրջակա միջավայր ռա
դիոակտիվ նուկլիդների հնարա
վոր արտանետումների հետ։ Բնա
կան աղետներն ու ահաբեկչական 
գրոհները մշտապես սպառնալիք 
են ներկայացնելու ոչ միայն Աէկ
ների, այլև ռադիոակտիվ թափոն
ների պահեստամասերի համար, 
որոնք, փաստորեն, վերածվում են 
դանդաղ գործողության ռումբի։

Մակայն այդ հանգամանք
ներն ու կանխատեսումները հետ 
չեն պահում ատոմային էներգիա– 
յով խանդավառվածներին։ 
ՄԱԳԱՏԷ-ի գնահատմամբ՝ 
նրանց թիվն առավել մեծ է բուռն 
զարգացող Ասիայում, որտեղ և 
ատոմային էներգետիկայի զգալի 
աճ կա։ «Խաղաղ ատոմի» հան
դեպ ոչ պակաս լավատեսորեն են 
տրամադրված ԱՄՆ-ը և Ռու
սաստանը։ Ռուսաստանի «Կուր– 
չատովի ինստիտուտ» գիտական 
կենտրոնի նախագահ Եվգենի 
Վելիխովը համարում է, որ մինչև 
մեր դարի կեսերր էներգիայի 
հիմնական ադբյուրր ոչ թե ատո
մային էներգիան, այլ, ինչպես 
նախկինում, բնական էներգետիկ 
պաշարներն են լինելու։ Իսկ այդ 
ժամանակահատվածում ատո
մային էներգետիկայի դերր կլինի 
աշխարհի չափազանց բարդ էներ
գետիկ իրավիճակը կայունաց
նելը։

ՋԵՐՄԱՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ
ԷՆԵՐԳԻԱ

ժամանակակից ագամային է– 
ներգետիկան հիմնված է սւտոմ- 
ների միջուկների՝ երկու ավելի թե
թև միջուկի տրոհման վրա, որի 
ընթացքում առաջացող էներգի
ան համեմատական է զանգվածի 
կորստին։ Ընդ որում քայքայման 
աղբյուրն ու արդյունքը ռադիոակ
տիվ նյութեր են։ Դրանց հետ են 
կապված միջուկային էներգետի–

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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ՖհՋհԿԱՄԱԹԵՄԱՏհԿԱԿԱՆ
կայի էկոլոգիական հիմնական 
հիմնախնդիրները։

Ավեփ մեծ քանակությամբ է– 
ներգիա է առաջանում միջուկա
յին սինթեզի րնթացքում, երբ եր
կու միջուկներ միաձուլվում են՝ 
վերածվելով մեկ ավելի ծանր 
միջուկի, այդ միաձուլումը նույն
պես ուղեկցվում է զանգվածի 
կորարով ե էներգիայի առաջաց– 
մամբ։ Սինթեզի համար ելակե
տային տարր է ջրածինը, իսկ 
վերջնակսւնր՝ հելիումր։ Այդ եր
կու տարրերն էլ բացասական ազ
դեցություն չունեն միջավայրի 
վրա ե գործնականում անսպառ 
են։ Խնդիրը միջուկային սինթեզը 
կառավարելի դարձնելու մեջ է։ 
Հիմնական դժվարությունն այն է, 
որ միջուկային սինթեզը հնարա
վոր է շատ բարձր՝ մոտ 100 մլն Շ°– 
ի ժամանակ։ Նման ջերմաստի
ճաններում ցանկացած նյութ 
հալչում և գոլորշիանում է։ Մի
ջուկային սինթեզ իրականացնե
լու համար ներկայումս դիտարկ
վում է երկու ճանապարհ։ Դրան– 
ցից մեկր հիմնված է ուժեղ մագ
նիսական դաշտում բարձրջեր– 
մաստիճանային պլազման պահե
լու վրա։ Նման տեսակի սարքա– 
վորումր ստացել է ՏՈԿԱՄԱԿ 
(մագնիսական կոճերով տորոի– 
դալ խցիկ) անվանումր։ Այսպիսի 
խցիկ մշակվել է Կուրչսպւովի 
անվան ինստիտուտում։ Երկլարդ 
ճանապարհր նախատեսում է լա
զերային ճառագայթների օգտա
գործում, որոնց հաշվին և ապա
հովվում է անհրաժեշտ ջերմաս
տիճանը։

Ջերմամիջուկային հետազո
տությունների պատմությունը 
սկսվել է 1941թ.։ Այն ժամանակ 
ճապոնացի ֆիզիկոս Տոկատաբո 
Խագիվարան ենթադրություն ա– 
րեց ուրանի միջուկի տրոհման 
շղթայական ռեակցիայի (պայթ
ման) օգնությամբ ջրածնի մի
ջուկների ջերմամիջուկային ռե
ակցիայի գրգռման հնարավորու
թյան մասին։ Որոշ ժամանակ անց 
նման գաղափար հայտնեզ էն– 
րիկո Ֆերմին։

Այժմ կարծում են, որ ջերմամի
ջուկային ռեակտորները կարող 
են դառնալ ապագայի էներգետի
կայի հիմքր, մասնավորապես այն

պատճառով, որ ի տարբերություն 
սովորական ԱԷԿ-ների՝ ջերմա
միջուկային ռեակտորը ռադիո
ակտիվ թավտններ չի արտադ
րում։ Վառելիքի պաշարներր 
ջերմամիջուկային կայանի հա
մար կարեփ է գրեթե անսպառ հա
մարել, քանի որ դրա հիմնական 
բաղադրամասերը՝ դեյտերիումը 
և տրխրիումր, ստացվում են ջրից 
և փթիումից, որի պաշարներր 
նույնպես շատ են։

1950-ականների սկզբին ԱՍՆ– 
ում և ԽՍՀՄ-ում աշխատանքներ 
ծավալվեցին՝ ուղղված այնպիսի 
տեխնոլոգիաների ստեղծմանր, 
որոնք կարող էին հանգեցնել 
կառավարելի ջերմամիջուկային 
ռեակտորների։ Այդ հետազոտու– 
թյուններր նախապատրաստված 
էին ինչպես միջուկային դարա
շրջանում ֆիզիկայի զարգացման 
ներքին տրամաբանությամբ, այն
պես էլ էներգիայի նոր աղբյուր
ների որոնման անհրաժեշտու
թյան գիտակցությամբ։

ԽՍՀՄ-ում ջերմամիջուկային 
ռեակտորի մշակման գաղափարը 
առաջարկել են Ի զոր Տամմր և 
Անդրեյ Մախարովր։ 1951թ. 
փետրվարին նախապատրաստ
վել է կառավարական որոշման 
նախագիծ՝ կառավարելի ջերմա
միջուկային ռեակցիա ստանալու 
ուղղությամբ աշխատանքներ 
կազմակերպելու մասին, որը հաս
տատման է ուղարկվել Լավրենտի 
Բերիային՝ խորհրդային բոլոր մի
ջուկային ծրագրերի գլխավոր 
հսկիչին։ Սակայն այդ փաստա
թուղթը առանց որևէ տեղաշարժի 
մնաց Բերիայի գրասենյակում։ 
1951թ. ապրիլին իրադարձութ
յունները անսպասելի ընթացք 
ստացան։ Կուրչատովր տեղե
կացրեց Բերիային, որ մարտի 24– 
ին Արգենտինայի նախագահ 
Խուան Պերոնր մամուլի ասու
լիսում հայտարարել է, որ իր 
երկրռւմ «վերահսկելի ջերմամի
ջուկային ռեակցիա» է իրակա
նացվել։

Մտանալով այդ տեղեկությու
նդ՝ Բերիան հաստատեց նախա
գիծը։ Նույն ամսվա վերջին 
ԽՍՀՄ Նախարարների խորհուր
դդ որոշում րնդունեց՝ «Մագնիսա
կան ջերմամիջուկային ռեակտո
րի իրականացման հնարավորու

թյան ուղղությամբ գիտահետա
զոտական և վւորձնական աշխա
տանքներ կատարելու մասին», և 
ուղարկեց Մտայինին՝ հաստա
տելու համար։ Մայիսի 5-ին Մտա– 
լինր ստորագրեց այդորոշումր։

Թեև Պերոնի տեղեկություն– 
ներր բացարձակապես կեղծ 
դուրս եկան, դրանք միանգամայն 
իրական հետևանքների հանգեց
րին։

Հիտլերյան Գերմանիայի ջախ
ջախումից հետո Արգենտինան 
ապաստարան տվեց բազմաթիվ 
գերմանացի գիտնականների և 
ճարտարագետների։ Նրանց 
թվում էր բոլորին անհայտ ֆի
զիկոս Ոռնալդ Ռիխտերը, որն 
Արգենտինա էր ժամանել 1948թ.։ 
Ոիխտերր հավաստիացրեց Պե– 
րոնին, որ էլկտրական աղեղի 
օգնությամբ կկարողանա գործի 
գցել ջերմամիջուկային ռեակ
ցիան։ Պերոնը հրամայեց ֆինան
սավորել Ոիխտերի հետազոտու
թյունները և նրա համար լաբորա
տորիա կառուցել։ Այն կառուցե
ցին լեռնային լճի շրջակայքում 
գտնվող Գուեմիլ կղզում։ Այստեղ 
Ոիխտերր հավաքեց իր սարքա– 
վորումներր և սկսեց փորձր։ 
1951թ. նա իբր գրանցեց գամմա 
ճառագայթում։ Ոիխտերր այդ– 
քանը բավարար համարեց հայտ
նելու Պերոնին, որ ստացել է ջեր
մամիջուկային ռեակցիա։ Վեր
ջինս հարկ չհամարեց վտրձա– 
գետներ ուղարկել կղզի և 
շտապեց այդ նորությունը հայտ
նել մամուփ ներկայացուցիչնե
րին։ Մակայն այդ հեքիաթի օրերր

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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րնթանում է 
շատ բարձր ջեր– 
մաստիճան– 
ներում (~108Կ 
և ա վ ե լ ի ) ։  
Բարձր ջերմ
աստիճանն ան

էք հրաժեշտ է մի– 
ջուկների փո
խադարձ վա
նումով պայմա
նավորված է– 
լեկտրաս տա
տիկ պատնեշի 
հաղ թ ահ ար
ման համար։ 
Առանց դրա 
հնարավոր չէ 
միջուկների 
մերձեցումր մի
ջուկային ուժե
րի գործողու
թյան շառավղի 
կարգի հեռա
վ ո ր ո ւթ յա ն  
վրա, հետևա

բար նաև՝ ջերմամիջուկային 
ռեակցիայի ժամանակ տեղի ու
նեցող միջուկների «վերակսաու– 
ցումր»։ Այդ է պատճսար, որ 
բնական պայմաններում ջերմա
միջուկային ռեակցիան ընթանում 
է միայն արեգակի և աստղերի 
ընդերքում։

Սինթեզմաե ժամանակ ծովի 
ջրի մեկ կիլոգրամից ստացված 
դեյթերիումը կկարողանա ար
տադրել նույնքան էներգիա, որ
քան առաջանում է ՅՕՕլ բենգիե 
այրելու ընթացքում։

Ջերմամիջուկային էներգիայի 
առավելությունները հասկանալի 
են անգամ քաղաքական գործիչ
ներին։ Աշխարհում արդեն կա
ռուցվել է 300 ՏՈԿԱՍԱԿ (թեև աշ
խատում է մոտավորապես 30-ը)։ 
Հետազոտությունների համար 
արդեն ծախսվել է մոտ 30 մի
լիարդ դոլար։ 1986թ. նոյեմբերին 
ժնևյան վեհաժողովում Ռեյզաեե 
ու Գորբաչովը պայմանավորվել 
են ջերմամիջուկային էներգիայի 
բնագավառում համատեղ աշխա
տանքներ կատարելու նպատա
կահարմարության մասին։ Նա
խագծի անդամներն էին ԱՍՆ, 
Ռուսաստանը, ճապոեիան ու «Եվ–

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա  ս օ ւ ս ս ր ա ս
ս°4 աա 2006

հաշվված էին։ 1952թ. սեպտեմ
բերին Պերոեր կղզի ուղարկեց մի 
հանձնաժողով, որր կազմված էր 
ֆիզիկոս փորձագետներից։ 
Նրանք արագ պարզեցին, որ 
Ռիխտերի սարքավորումները 
սխալ ցուցմունքներ էին տափս։ 
Հանձնաժողովի զեկույցը այնքան 
ջախջախիչ էր, որ Պերոնը հրա
մայեց փակել լաբորատորիան։

Դժվար է ասել՝ արդյոք Ռիխ
տերը կիսագրագետ մոլագար է 
եղել, թե ընդունակ մի մարդ, որն 
իր գործով չէր զբաղվում։ Ամե
րիկյան ջրածնային ռումբի 
«հայր» էդուստդ Թելլերր ծանո
թացել էր Ռիխտերի աշխատան
քային գրառումներին և այսպես 
արտահայտվել դրանց մասին. 
«Կարդալով մի տող՝ հասկանում 
ես, որ այդ մարդը հանճար է։ 
Կարդալով հաջորդ տողը՝հասկա
նում ես, որ այդ մարդը խելագար 
է»։ Այնուամենայնիվ, Ռիխտերի 
սիրողական մշակումները միան
գամայն իրական ազդեցություն 
ունեցան խորհրդային և ամերիկ
յան ջերմամիջուկային ռեակտոր
ների ստեղծման պատմության 
վրա։

Ջերմամիջուկային սինթեզը 
ռեակցիա է թեթև միջուկների

րատոմ» կազմակերպությունը։ 
1990թ.եախնական նախագիծը 
ավարտված էր։ 1992թ. սկսվեցին 
աշխատանքները ճարտարագի
տական նախագծերի ուղղութ
յամբ։ 1998թ. անդամակցությու
նից ԱՍՆ-ի անսպասելիորեն 
դուրս գալը վիժեցրեց նախա
գիծը, հարկ եղավ այն վերանայել։ 
Կրճատվեցին ծախսերր, սար
քավորման հզորությունր նվազեց
1,5 գիգավատտից մինչև 500 մե– 
գավատտ։ Այժմ արդեն պատ
րաստ են ռեակտորի շատ տար
րեր։ ճապոնիայում պատրաստ
վել են հսկայական չափերի վա
կուումային խցիկ և ռոբոտներ, ո– 
րոնք րնդունակ են աշխատելու 
ռեակտորի եերսում։ Ռուսաստա
նում ստեղծվել է եզակի մի սարք՝ 
գերհաղորդիչ մալուխ քաշելու 
համար, որի 1կմ երկարության 
վրա բացակայում են նվազագույն 
իսկ խզումներ։ Ինչպես ասում է ա– 
կադեմիկոս Եվգենի Վելիխովը, 
Մ1ձ11–ի (Ջերմամիջուկային փորձ
նական միջազգային ռեակտոր) 
վիրտուալ տարբերակն արդեն 
ամբողջովին պատրաստ է։ Այս 
իրավիճակում Ամերիկան հան
կարծ որոշեց վերադառնալ ՄՔ11։

2005թ. ամռաեր ընդունվեց 
ՄՔ8.-Ի մի որոշում, համաձայն 
որի՝ աշխարհում առաջին ջերմա
միջուկային ռեակտորր կառուց
վելու է Ֆրանսիայում՝ Սարսելի 
արվարձաններից մեկում՝ Կանդ– 
րաշում։ Այե, ինչ կառուցվելու է 
Ֆրանսիայում (ռեկատոր 112,11), 
ՏՈԿԱՄԱԿ է՝ էլեկտրամագնիսա
կան կոճերով տորոիդալ խցիկ, 
որն իր դաշտով պահպանում է 
տաք պլազման։ ՄՔՏ. ցուցադրա
կան սարքի շինարարության ար
ժեքը գնահատվում է մոտավորա
պես 5 մլրդ դոլար։ Եվրամիութ
յունից բացի՝ նախագծում մաս
նակցում են Ռուսաստաեր, ճա– 
պոնիան, ԱՍՆ-ը, Կորեան և 
Չինաստանը։

11ա1–ը օգտագործում է ջրած
նի իզոտոպների միջուկների սիե– 
թեգի էներգիան։ Այդպիսի ռեակ
տորում իզոտոպներր այրվում են՝ 
գրեթե չթողնելով ռադիոակտիվ 
թավտններ, իսկ ռեակցիան րե– 
թսւնում է բարձրջերմատրիճա– 
նային պլազմայում՝ 150 մլն ջեր
մաստիճանում։ Ոնդ որում, ջեր–
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մամիջուկային վառելիքի կշռի 
միավորից ստացվում է 10 մլն 
անգամ ավեփ շատ էներգիա, քան 
օրգանական վառելիքի այրման 
ժամանակ, ե 100 անգամ ավեփ 
շատ, քան ուրանի միջուկների 
ճեղքման ժամանակ։

17511-ի օգնությամբ նախա
տեսվում է արտադրել 500 մե– 
գավատտ էլեկտրաէներգիա, որր 
10 անգամ ավեփ շատ է, քան այն 
էներգիան, որն օգտագործելու է 
այդ ռեակտորր։ Նախագծի նա
խաձեռնողները պնդում են, որ 
ջերմամիջուկային սինթեզր կա
րող է բավարարել էներգիայի 
համաշխարհային պահանջը։ Բա
ցի այդ՝ նման տիպի ռեակտորր 
մթնոլորտ չի արտանետում ած
խաթթվային գազ, ուստի դրա օգ– 
տագործումր կլուծի գլոբալ տա
քացման հիմնախնդիրը։ Այնինչ 
թերահավատներն ասում են, որ 
բոլոր այդ պեդումներր դեռևս 
պետք է ապացուցվեն գործնակա
նում։ Նախագծի իրացումր ցույց 
կտա, թե այդ երկու կողմերից որն 
է իրավացի։

Գիտնականների կարծիքով՝ 
ջերմամիջուկային ռեակտորների 
ամեեահեռանկարային վառելիքը 
հեփում-3-ն է. նրա պաշարներր 
Լուսնի մակերեսի վերին շերտե
րում հասնում եե մոտավորապես 
500 մլն տոննայի, ինչր կարող է 
լիովին ապահովել երկրային 
էներգետիկան ավեփ քան 1000

տարվա ընթացքում։ Երկրի վրա 
այդ իզոտոպր գրեթե բացակա
յում է. մոլորակի ընդերքում նրա 
պաշարները չեն գերազանցում մի 
քանի հարյուր կիլոզրամր։ Առա
ջին անգամ հելիումը հայտնա
բերվել է ոչ թե Երկրի վրա, այլ Արե
գակի սպեկտրում և ստացել է 
արևային անվանումը։ Երկրի վրա 
հելիումի իզոտոպներից առավել 
մեծ ծավալ ունի 2 նեյտրոնով իզո
տոպը՝ հելիում-4, իսկ թեթև կա
յուն իզոտոպի՝ հելիում-3-ի ծավա
լը զգալիորեն վտքր է։ էներգիան 
կարող է արացվել ջրածնի ծանր ի– 
զոտոպի՝ դեյթերիումի հետ հեփ– 
ում-3-ի սինթեզի ջերմամիջու
կային ռեակցիայի արդյունքում, 
րնդ որում Երկրի վրա դեյթերի– 
ումի քանակը չափազանց մեծ է։

Հրթիռային տիեզերական րն– 
կերության ղեկավար Նիկոլայ Սե– 
վաստյանովը հայտնել է, որ Ռու– 
սաստանր նախատեսում է մինչև 
2017թ. ստեղծել մշտական բազա 
Լուսնի վրա և 2020 թվականից 
սկսել հելիում-3 իզոտոպի արդյու
նահանումը ջերմամիջուկային 
էներգիայի համար։ Երբ ԱՍՆ նա
խագահ Տորջ Բուշր զարմացրեց 
աշխարհը Լուսնի և Սարսի գա
ղութացման իր հավակնոտ ծրագ
րով, վերլուծաբանեերը ենթադ
րություններ էին անում, թե Ամե
րիկայի իրական նպատակր Երկ
րի վրա հազվադեպ հանդիպող 
հելիում-3 իզոտոպի արդյունա–

ՃԱՊՈնԱձԻ 
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ 
ԲԱծԱ2ԱՅՏ6Լ Են էնէՐԳԻԱՅԻ 
ԱՆՎՃԱՐ ԱՂԲՅՈՒՐ*

ճապոնացի գխր– 
նականեերր բացա– 
հայտել են, որ ձյու– 
նր էներգիայի գործ
նականապես ան
վճար աղբյուր է։ 
Ուստի ճապոեիայի 
հյուսիսում գտնվող 
Սուրորան քաղա
քում այն հավաքում 
եե հատուկ պահես– 
տ ա րա ններում։ 
Գիտնական Մասա– 
յոշի Կոբիյաման ա– 
սում է, որ ձյունր կա
րեփ է վառել, քանի 
որ արդյունաբերա
կան քաղաքներում 
այն 70%-ով թաղկա

հանումն է։ Գաղափարը կատա
րյալ ֆանտազիա է թվում, բայց 
երբ Երկրի վրա սպառվեն նավթն 
ու գազը, հենց ջերմամիջուկային 
ռեակցիան է րնդուեակ կանխելու 
էներգետիկ աղետը։ Ամբողջ 
մարդկությանր մեկ տարով էներ
գիա ապահովելու համար անհրա
ժեշտ է 10 տոննա բեռնաբար
ձությամբ տիեզերական նավերի 
րնդամենր երկու-երեք թռիչք, 
որոնք Լուսնից հելիում-3 կբերեն։ 
Միջմոլորակայ ին առաքման ծախ
սերը տասնյակ անգամներ վտքր 
են, քան այժմ ատոմային էլեկտ
րակայաններում արտադրվող 
էլեկտրաէներգիայի արժեքը։ 
ԱՍՆ-ի ենթադրությամբ՝ Լուսնի 
հետազոտություեներր կսկսվեն 
2018 թվականից՝ Լուսնի վրա 
տիեզերագնազների վայրէջքով։ 
Իսկ մինչև 2020 թվականը 
նախատեսվում է բազա կառուցել 
Լուսեի հարավային բևեռում։ Այդ 
շինարարության համար մոտակա 
10 տարիների րնթացքոմ >1ՃՏՃ.–ե 
կծախսի 100 մլրդ դոլար։

Ակադեմիկոս էրիկ Գալիմովի 
խոսքով՝ նա, ով առաջիեր կհասց– 
նի օգտվել Լուսնի վրա հելիում-3֊ 
ի պաշարներից, կհաղթի ապագա 
համաշխարհային էներգետիկ 
առաջնության մրցավազքում։

(Շարունակելի)

ցած է մեթանից, որը ներծծվում է 
մթնոլորտից։ Ձյունր բնական 
զտիչ է։ Այն կլանում է վնասակար 
գազեր և վւոշի, իսկ գարեանր՝ 
ձնհալի ժամանակ, վնասակար 
բաղադրամասերը վերադառնում 
են մթնոլորտ։

Այժմ ճապոեիայում մի տեխ
նոլոգիա են արմատավորում, որը 
թույլ է տափս ձեից մեթան ստա
նալ։ Ավտոճանապարհի մոտից 
հավաքած մեկ տոննա ձեից կա
րեփ է ստանալ շուրջ 100լ մեթան։ 
Այդ գազը օգտագործվում է որ
պես վառելիք, իսկ մաքրված 
ձյունր օգտագործվում է օդա
վախության համակարգերում։

* »»».աաւեճ.ա/ոշ»տ/ա՜Աօ1շ62733
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Ն. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Ակադեմիկոս
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ս ո տ ս օ էս  օ ւ ա Յ Ո Ի
100 ամյակի առթիվ

Արտաշես Լիպարի– 
տի Շահինյանր 
հայ մտավորա
կանների այն սերն– 
դից Է, որոնց հիմ
նարար գործունե

ության շնորհիվ հայ մտավոր 
ներուժր բարձրացավ միջազգա
յին մակարդակի՝ համաշխարհա
յին ճանաչում բերելով ժամանա
կակից հայկական գիտությանը։

Արտաշես Շահինյանի հիմնա
կան վաստակր նրա մեծ ավանդն 
Է հայրենի գիտության ե բարձրա– 
գույն կրթության զարգացման 
գործում, որր նա իրականացրեց՝ 
դառնալով մաթեմատիկայի ժա
մանակակից ուղղություններով 
գիտահետազոտական աշխա
տանքների սկզբնավորողը Հա
յաստանում։

Ա. Շահինյանի գիտւսկաե և քա
ղաքացիական սխրանքն այն Էր, 
որ գիտական ավանդույթներ չու
նեցող մեր հանրապետությունում 
հիմնադրեց և զարգացրեց հայ
կական մաթեմատիկական գի
տական դպրոցր։

Արտաշես Շսւհինյանը ծնվել Է 
1906 թ. դեկտեմբերի 19-ին Գյում
րի (Լենինական) քաղաքում։ Միջ
նակարգ կրթությունը ստանալով 
Երևանի ինդուստրիալ տեխեի– 
կումում՝ նա ընդունվում և 1930 
թվականին ավարտում Է Երևանի 
պետական համալսարանի ման
կավարժական ֆակուլտետի ֆի– 
գիկամաթեմատիկական բաժինը։

2006  թվականի դեկտեմբերի 
19-ին լրանում է մեծանուն գիտ
նական և  քաղաքացի, հայկական 
մաթեմատիկական գիտական 
դպրոցի հիմնադիր, ^  ԳԱԱ ակա
դեմիկոս, գիտության վաստա
կավոր գործիչ, ֆիզիկամաթեմա– 
տիկական գիտությունների դոկ
տոր, պրոֆեսոր Արտաշես Շահի– 
նյանի ծննդյան հարյուրամյակը։

1929 թվականից՝ դեռ ուսանողա
կան տարիներից, նա դասախո
սական աշխատանքի Է անցնում 
Երևանի պետական համալսարա
նում։ 1934 թվականին ընդունվում 
Է Լենինգրադի համալսարանի աս
պիրանտուրան, ուր ուսանում Է 
ռուս ականվոր մաթեմատիկոս, ա– 
կադեմիկոս Վ. Ի. Մմիռնովի մոտ։ 
Արդեն այդ տարիներին ի հայտ Է 
գափս Ա. Շահինյանի վառ գիտա
կան տաղանդը, նա ստանում Է իր 
առաջին ինքնատիպ գիտական 
արդյունքներր օրթոզոնալ բազ
մանդամների տեսության և կոմպ
լեքս տիրույթում մոտավորու
թյունների տեսության մեջ։

Վերադառնալով Հայաստան՝ 
նա սկսում Է իր ակտիվ գիտաման– 
կավարժական գործունեությունը 
Երևանի պետական համալսարա
նում։ Առաջին անգամ ֆիզիկա– 
մաթեմատիկական ֆակուլտե
տում նա սկսեց կարդալ մաթեմա
տիկական անալիզի և կոմպլեքս 
ֆունկցիաների տեսության հիմ

նական դասրնթացներր։ Բացի 
այդ՝ նրա կողմից առաջին անգամ 
համալսարանի ուսումնական 
ծրագրերի մեջ մտցվեցին իրա
կան փովւոխականների ֆունկցի
աների տեսության, կոմպլեքս և 
իրական տիրույթներում մոտա
վորությունների տեսության դաս
րնթացներր և ֆունկցիաների 
տեսությունից մի շարք հատուկ 
դասընթացներ։ Ա. Շահինյանի ղե
կավարությամբ սկսեց գործել գի
տական սեմինար։

Այսպիսով՝ նա առաջինն Էր, որ 
Հայաստանում ժամանակակից 
գիտական մակարդակով սկսեց 
կարդալ ընդհանուր և հատուկ 
դասընթացներ բարձրագույն մա
թեմատիկայի շատ բաժիններից:

Ա. Շահիեյաեը (ձախից) և ակադեմիկոս 
Ս. Լ. Սոբոլեը (աջից) կանանց հետ, 1955թ.

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ը ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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Ձախից աջ՝ ակադեմիկոսներ՝
Ս. Ն. Մերգելյաեը, Ա. Լ  Շահինյանը,
Ի. Ն. Վեկուաե (Նովոսիբիրսկի պետա
կան համալսարանի ռեկտոր, 
հետագայում՝ Վրաստանի Գիտությունների 
ակադեմիայի նախագահ), 1958թ.

Այստեղ պետք է նշել, որ այն 
ժամանակ Հայաստանում չկային 
որակյալ մաթեմատիկոսներ և 
անհրաժեշտ գիտական միջա
վայր՝ մաթեմատիկայի գծով լուրջ 
գիտահետազոտական աշխա
տանք կատարելու համար։

Այդ բանին մեծապես նպաս
տեց նաև Ա. Շսւհինյանի անձնա
կան ստեղծագործական ակտի
վությունը, որն իր գագաթնակե
տին հասավ 40-50-ական թվա
կաններին, ինչպես նաև նրա՝ 
մանկավարժի և դաստիարակի 
մեծ վարպետությունը։ Յուրա
քանչյուրը, ում բախտ է վիճակվել 
ունկնդրել նրա փայլուն դասախո– 
սությունները, հիշում է, թէ ինչ
պիսի հմտությամբ էր նրան հա
ջողվում գրավիչ և մատչելի եեր– 
կայացնել մաթեմատիկական 
բարդ խնդիրներն ու գաղափար
ներդ Նրա հափշտակվածաթյու– 
նր գիտությամբ, ստեղծագործա
կան ներուժը և սերր դեպի երի– 
տասարդությունր թույլ տվեցին, 
որ նրա շուրջ հավաքվեն օժտված 
ուսանողներն ու ասպիրանտ
ներդ Շփումներդ անհատական 
պարապմունքներդ զրույցներր 
համատեղ զբոսանքների ժամա
նակ օգնում էին երիտասարդնե
րին ներգրավվել ինքնուրույն 
ստեղծագործական աշխատանքի 
մեջ։

Պատերազմական այդ տարի
ներին Կելդիշր և Լավրենտևր 
զբաղված էին երկրի պաշտպա
նության հետ կապված խնդիր
ներով, իսկ Սմիռնովր գտնվում էր 
էվակուացիայի մեջ և, փաստո–

Ձախից աջ՝ Ձախից աջ՝ Ա. Լ. Շահինյանը,
Բ. Վ. Գեեդենկո, Ի. Ն. Մուսխելիշւ1իլիե Ս. Ն. Մերգելյաեը, Մ. Ի. Լավրենտևը ե
ե  Ա .Լ. Շահինյանը, 1958թ. Ա. Ի. Շաբատը, 1958թ.

րեն, Շահինյանին էր վիճակվել 
դառնալ այդ բնագավառի առա
ջատարը։ Եվ ի պատիվ նրա՝ 
պետք է ասել, որ նա արժանսւ– 
պատվորեն կատարեց այ ն։

Մեր դարաշրջանի ականավոր 
մաթեմատիկոսները, ի դեմս ակա
դեմիկոս Մ. Կելդիշի և ուրիշների, 
իրենց հետազոտություններում 
էապես օգտագործել են Ա. Շա– 
հինյանի մշակումները։

Ռուս ակադեմիկոսներ Վ. 
Ամիրնովի, Մ. Լավրենտևի և Մ. 
Կելդիշի հետ միասին՝ Ա. Շահի
նյանը մոտավորությունների տե
սության հիմնադիրներից է։

Մեծ է նաև Ա. Շսւհինյանի 
գիտակազմակերպչական վաս
տակդ 1945 թվականի փետրր– 
վարին՝ Հայաստանի գիտություն
ների ակադեմիայի հիմնադրու
մից ոչ շատ անց, դեռևս շարու

նակվող պատերազմի պայմաե– 
նելտւմ, նրա անձնական նախա
ձեռնությամբ և ջանքերով ստեղծ
վեց Հայաստանի գիտություն
ների ակադեմիայի մաթեմատի
կայի և մեխանիկայի բաժինր։ Հե
տագայում այն վերաճեց մաթե
մատիկայի և մեխանիկայի ինս
տիտուտի, որի հիմնադիրն ու 
բազմամյա տնօրենն էր Ա. Շա– 
հինյանր։ Ա. Շսւհինյանի աշա
կերտներից շատերր հետագայում 
դարձան ճանաչված գիտնական
ներ, գլխավորեցին գիտական նոր 
ուղղություններ։ Դրանցից առա
ջին հերթին անհրաժեշտ է հիշա
տւսկել ակադեմիկոսներ Մ. Մեր– 
գելյանին և Մ. Ջրբաշյանին, ո– 
րոնց գիտական նվաճումներր մեծ 
ճանաչում ստացան մեր երկրռւմ 
և նրա սահմաններից դուրս։

Ա. Շսւհինյանի դիմանկարը, 
գործ Մարտիրոս Սարյանի, 1960թ.

Ա. Շահինյանի դիմանկարը, գործ Երանուհի 
Ասլամազյանի, 1964թ.
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ոսրովի արգե
լոցի սողուննե
րի շարքում 
վա ր ք ա գ ծ ի  
դրսևորումնե
րով մեծ հետա– 

քըրքրություն է ներկայացնում 
ժայռաբեկորի ճեղքերից հաճախ 
գլուխը դուրս ցցած կովկասյան 
ագաման։ Ագաման հանրապե
տության մողեսներից ամենախո
շորն է, աչքի է ընկնում գորշ 
կոշտուկներով պատած տափակ, 
լայն մարմնով։ Գորովաե ավանի 
ավազուտների անապատային 
այս ոչ մեծ տարածքում սողուննե
րից բնորոշ է վիշապիկ օձր, մո– 
ղեսներից՝երկարաոտ սցիեկը, կի
սաանապատներին ու չոր տա
փաստաններին՝ բարեկազմ օձա
գլուխ մողեսն ու մողեսիկը, ձիթա
պտղագույն սահնօձն ու հունա
կան կրիան, նաև թունավոր օձե
րից՝ գյուրզան, հայկական իժը։ 
Անտառի տարածքում՝ գրավիչ 
նախշերով քառաշերտ բազմա
գույն սահնօձերը, թունավոր օձե
րից՝ տափաստանային իժը և այլն՝

թվով 45-ից ավելի տեսակներ։ 
Մողեսներն առավելապես սնվում 
են միջատներով, դրանց ձվերով, 
հարսնյակներով, թրթուրներով ու 
հասուն անհատներով։ Օձերի մի 
շարք տեսակների համար 
գերակշիռ են միջատները, մի այլ 
խումբ օձեր, ինչպես՝ գյուրզան, 
հայկական իժը, քարաշերտ սահ– 
նուկը, վիշապիկը և այլ տեսակ
ներ, նախապատվությունը տափս 
են մկնակերպ կրծողներին, մի
ջատակերներին, թռչուններին։

Սովորաբար սողունները բազ
մանում են ձվադրման միջոցով, 
իսկ օձերը, բացի դրանից, նաև 
կենդանածին են։

Կիսաանապատների տարած
քում տեղ-տեղ կանաչ դաշտերն ու 
խաղողի այգիներն են, որ կարծես 
կենդանի շունչ են հաղորդում տե
ղանքին։ Ցորենի արտի տարբեր 
ծայրերից տեսանեփ ու լսեփ է 
սևագլուխ դրախտապանի արուի 
սրինգային երգր։ Քիչ այե կողմ, 
մեծանուն գրող Վախթանգ Ա– 
նանյանի նկարագրությամբ, լորի 
«պիդ-պդուկ» կանչն է լսվում,

թաքստոցներից անսպասելի 
դուրս են թռչում կորեկնուկն ու կա– 
եեփնուկր։

Սևագլուխ չքչքանը, թվտւտի 
ծայրին նստած, մեղմ չքչքոցով 
էգին է սիրահետում։ Ցորենի ար
տից դուրս կիսաանապատի լայ
նատարած դաշտերն են։ Այստեղ 
թռչունների և այլ անողնաշա
րավոր կենդանիների գերակըշիռ 
մասը Կարմիր գրքում գրանցված 
հազվագյուտ ու անհետացող տե
սակներ են։

Հայաստանի թռչնաշխարհի 
բնադրող 237 տեսակներից 85-ը 
ապրում ու բազմանում են կիսա
անապատներում, իսկ հտպտվի 
արգելոցում այդ թիվը համապա
տասխանաբար հասնում է 140 և 
37 տեսակի։ Դրանք հիմնակա
նում բաց տարածությունների 
բնակիչներ են, բները տեղադրում

Կապւոսւփող 
I սոխակ
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են գետնին՝ գաճաճ թփուտների 
հարևանությամբ։ Այդպես են 
բնադրում նաև երկբծավոր, փոքր 
ու փոսիուլավոր արտույտներր։ 
Սովորաբար բաց տարածություն
ների թռչունները երգում են բնից 
հեռու ցածր ձայնով, ինչպես ար
տույտները։ Կիսաանապատնե
րին բնորոշ եե նաև թռչունների 
թփուտաբնակ տեսակներր։ 
Դրանց մի շարք ներկայացուցիչ
ներ գրանցված են Կարմիր 
գրքում կամ հազվագյուտի և 
անհետացողի կարգավիճակնե
րով կարիք ունեն դասվելու այդ 
շարքում։ Այս տեսակներին պատ
կանող անապատային և դալուկ 
մորեհավերր թխսակալման ու 
ձագերի խնամքի հետ կապված 
գործողություններր կատարում 
են ստանձին զգուշությամբ՝ խիստ

լռակյաց ու թաքնված։ Կարմիր 
գրքից կարճամատ ճնճղուկր, որ 
այս վայրերի ամենաբնորոշ 
տեսակներից է, առօրյա հոգսերր 
թեթևացնելու համար երգը 
կատարելապես նմանեցրել է 
ճպուռի երգին, որի միջոցով 
շ րջապատի ճպու ռնե րին  
ներգրավելով բնի տարածքր՝ 
սնվում է այս միջատներով։ Ա– 
ռանձին հետաքրքրություն եե 
ներկայացնում կիսաանապատ
ներին բնորոշ սևավիզ, իսպանա
կան և պարող քարաթռչնակները, 
ժայռային դրախտապաեր, շիկա– 
պոչ ու սպիտակավիզ սոխակեե– 
րր, սպիտակաբեղ և երգող շահ– 
րիկներր, անապատային, մոնղո
լական խացկտիկեերը, կարմրա
թև ոսպնուկր և այդպես շարու
նակ՝ 37 տեսակներ, որոնք կազ–

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
մում են Խոսրովի արգելոցի 
թռչնաշխարհի ճնճղուկանման– 
ների ընտրանու 33%-ը։ Այս տա
րածքների սովորական այցելու
ներն են տափաստանային և սո
վորական հողմավար բազեները։ 
Դրանց համար որսի միջոց եե 
մկնակերպ կրծողներր։

Արգելոցի սահմաններում գի
շատիչ թռչունների եզակի տե
սակներից են միջերկրածովյան 
բազեն և արտույտաբազեն։ Մի
ջին չափի գիշատիչ այս թռչուննե
րը, ի տարբերություն այլ բազենե
րի, որս են կատարում առավելա
պես զոհին օդում ճանկելու միջո
ցով, որի համար էլ ստացել եե որ
սորդ թչռուն անվանումը։ Դրանց 
շարքին են պատկանում նաև լո
ռաճուռակը, որը բնակավայրե
րում տնային թռչուններից որպես 
որսի հասու միջոց հատկապես հա
լածում է ւսղավնուն։

Վաղ զարեանր լեշի ու դիակ
ների առատության դեպքում այս
տեղ են հայտնվում բարձր սա
վառնող լեշակերներից սև անգղր, 
սպիտակագլուխ անգղը, գի
շանգղը, գառնանգղը, ագռավեե– 
րր, կաչաղակներր և այլ լեշակեր
ներ։

Արգելոցի անապատային գո
տում ժայռաբնակ թռչունների ա– 
մենահետաքրքիր ներկայացու
ցիչներից են մեծ և փոքր սիտեղ– 
ներր, ժայռային ու քաղաքային ծի
ծեռնակները։ Սրանք բոլորն էլ 
բույնը ծեփում են անմատչելի 
բարձրությունների վրա ժայռերի 
կամ քարերի հսկա բեկորների պա
տերին թքով շաղախված ցեխով։ 
Ծիծեռնակների բները փոքրածա
վալ են։ Սիտեղների կավաշեն բնե
րի քաշր 50-60 անգամ գերազան
ցում է թռչունի սեփական քաշին, 
իսկ թռիչքային աեցքր նման է կա
վե պուլիկի վզիկի։ Բացառիկ 
հետաքրքիր են չոր լեռնատա
փաստաններդ որոնք աչքի եե
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ընկնում դարավոր գիհիների 
նոսր անտառներով։ Դրանք ի– 
րենց ծավալով գերակշիռ են այլ 
տարածքների նկատմամբ, սա
կայն աղքատիկ են կենդանական 
աշխարհի բազմազանության տե
սակետից։ ետսրովասարի հա
րավային լանջերին փռված գիհու 
անտառները սև անգղի ամե– 
նախոշոր տիրույթներն են։ Կերի 
ու ջրի պակասի, թաքստոցների 
բացակայության ու խոտաբույսե– 
րի աղքատիկ լինելու հետևանքով 
այստեղ բնակություն են հաստա
տում հիմնականում թռչունների 
ոչ այնքան խոնավասեր տեսակ
ները՝ լեռնային դրախտապանը, 
կարմրաճակատ սերինոսը, այծ– 
կիթը, իսկ անտառի հարակից 
բաց տարածքներում՝ նաև քարա– 
թռչնակների մի քանի տեսակներ։ 
Այս տարածքի վերին սահմանում 
գիհու անտառը միաձուլվում է 
սաղարթավոր անտառածածկի 
հետ. ի հայտ են գալիս թփուտներ, 
քարքարոտ սարալանջեր ու ժայ– 
ռամերկացումներ, որոնք անփո
խարինելի միջավայր են քարա
կաքավների, իսկ խիտ թփու– 
տաշատ հատվածները՝ մոխրա
գույն կաքավի երամների համար։ 
Արգելոցում սաղարթավոր ան
տառները տարածվում են ետսրով 
գետի հունով դեպի վեր՝մինչև նրա 
ակունքները։ Ի դեպ, Խոսրով գե

տը հոսում է արգելոցի համանուն 
ամենագեղատեսիլ ձորակներից 
մեկով, և արգելոցի սահմանսւգի– 
ծր հատում է հյուսիս-արևմուտ– 
քից։ Գետի արագահոս ջրերի մեջ 
նկատելի է ջրի մակերեսից չեչին 
բարձրության վրա թռչելիս կամ 
ջրում կիսասույզ քարին նստած 
ջրաճնճղուկը, որը զուլալ ջրում լո
ղացող մանր ձկներին է հետա– 
պընդում հարմար պահին որսալու 
համար։ Այս թռչունը որս է կատա
րում սուզվելով, ջրի հատակում ա– 
րագ ու անկաշկանդ քայլելով։ 
Գետափին ու ափամերձ խոնավ 
անկյուններին բնորոշ են անտա
ռային նրբագեդիկը, լեռնային 
խաղտտնիկը, ընդմիշտ վեր պա
հած պոչով մատնաչափ եղեջա– 
թռչնակր, լացող ուռենու խոնարհ
ված ճյուղից կախված ճոճահավի 
հրաշք ձեռնոցանմաե բույնը՝ 
հյուսված տասնյակ հազարավոր 
բուսաթելերից ու սարդոստայ
նից։ Ջրափի ծանծաղուտ ու 
մարմանդ հոսող ջրերում իրենց 
ծարավն են գափս հագեցնելու 
անտառաբնակ բազմաթիվ մի
ջատակեր ու երգեցիկ տեսակներ՝ 
մեծ, երկնագույն ու փոքր երաշ– 
տահավերը, փոքր գնդանման 
մարմնով, թավիշ փետրածածկով 
երկարագի երաշտահավր, ար– 
շալույսիկր և այլ տեսակներ, 
բոլորն էլ անտառի լուսաբացի

երգչախմբի երգիչներն են, որոնք 
անտառը լցնում են խնդությամբ 
ու ակամա ստիպում ունկնդիր 
լինելու ու ճաշակելու այդ հրաշք 
սիմֆոնիան։ Անտառային հա
մերգի բազմահազար հնչյուն
ներին են խառնվում գետի ափա
մերձ ուռենիների վրա կտուց 
կտցի տված անտառային աղավ
նիների, տատրակների ամուս
նական զույգերի մեղմ ու միալար 
գվգվոցները։ Հարևան բացա
տում սովորական կկուն իր ներ
կայությունն է հաստատում չոր ու 
կտրուկ կու–կու–ով՝համբերատար 
հետևելով, թե հերթական ձուն 
ո՞ւմ բնում կհաջողվի դնել՝ շահ– 
րիկի՞ ճանճորսի՞, թե* կեռնեխի։ 
Կկուն մակաբույծ թռչուն է, բույն 
չի հյուսում, այդպես էլ ձվերը 
դնում է տարբեր թռչունների բնե
րում։ Անտառի խորքում՝ գիշատիչ 
թռչունների տիրույթում, տարած
վում են գիհու սաղարթավոր ան
տառներից մինչև ժայռերով պատ
նեշված ու քարացրոններով սահ
մանազատված բարձրադիր բա
ցատներն ու կածաններր։ Այստեղ 
անտառի հանդիպակաց երկնա
քեր զառիթափերր սապատավոր 
ուղտերի քարավան հիշեցնող ժայ– 
ռակոներ են։ Քարակույտերի ու 
ժայռերի ճեղքերից թփուտների 
դուրս պրծած ընձյուղները գա
ճաճ ծառերի համադրությամբ 
հարմար միջավայր են երգեցիկ 
թռչունների ու այլ կենդանիների 
բնակության համար։ Այստեղ ա– 
մեն ինչ շունչ է սանում շահրիկ– 
ների ու սոխակների դայլայլով, 
սիտեդի ու եղեջաթռչնակի սու
լոցներով, քարակաքավի ձորից 
արձագանքող կվկվոցով ու երկն
քում քարարծվի ճիչերով։ Վերջին 
տարիներին գիտնականները ա– 
պացուցեցիե, որ Խոսրովի ար
գելոցում տարածված են գիշատիչ 
թռչունների 26 տեսակներ, որոն
ցից 22-ը՝ ցերեկային, իսկ 6-ը գի
շերայիններ են։ Այս վայրերը լա
վագույնն են համարվում՝ որպես 
գիշատիչների բնադրատեղեր՝ 
ալավնաժայռերից մինչև Հանդ, 
Մանկուկ, Բերդատակի լեռնաբա
զուկները։ Անտառաբնակ գիշա– 
տիչ թռչուններից ամենաբնորոշ 
տեսակներն են մեծ ճուռակը, կրե– 
տակերր, օձակեր արծիվը, սև ցի
նը, լորաճուռակր, ցախաք–
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լորաորսը և այլն։ Սրանք բնադ
րում են ծառերին, դնում են 2-4 
ձու, սնվում են մկնակերպ կրծող
ներով և այլ մանր կենդանիներով։

Ի դեպ, առավել տպավորիչ է 
դառնում, երբ երկնակամարում 
հայտնվում է օձակեր արծիվը՝ 
ճանկած թունավոր գյուրզա կամ 
իժ, որոնց օդում ճոճելով՝ շտա
պում է դեպի բույնը՝ կերակրելու 
ձագերին։ Գիշատիչ թռչուններից 
քարարծիվը, գիշանգղը, գառ
նանգղը, սպիտակագլուխ անգղը 
և այլ տեսակներ ժայռաբնակներ 
են և մարմնի հզորությամբ թըո֊ 
չուհնե՚րի արքա տիտղոսն եե 
վաստակել։

Բնադրման համար այս տե
սակները գերադասում են զառի
թափ ժայռերի քիվերն ու խորշե– 
րր։ Սև անգղը 225սմ տրամագծով 
հսկայածավալ բույեր տեղադրում 
է դարավոր գիհու խիտ փռված 
սաղարթի վրա։

Որպես լեշակեր՝ այս թռչուն
ները տարածքը հետազոտում են 
պատկառելի բարձրություննե
րում սավառնելու ընթացքում։ 
Դրաեցից յուրաքաեչյուրր դիակի 
մարմնի մասերից յուրովի է օգտ
վում։ Սև անգղր աշխատում է 
հզոր կտուցով պոկռտել դիակի 
մկանային հյուսվածքներդ սպի
տակագլուխ անզղր, գլխով մտ
նելով դիակի որովայնի մեջ, դուրս 
է բերում աղիներր, թոքերր և այլ 
օրգաններ։ Գիշանգղը հավասա
րաչափ օգտվում է դիակի բոլոր 
մասերից, իսկ գառնանգղը որպես 
կեր՝ գերադասում է մկանային հա
մակարգը և կենդանու վերջույթ
ների հատվածները՝ ազդրը, 
սրունքը և այլն։ Գառնանգղը սըն– 
վում է նաև կաքավներով և այլ 
մանր կենդանիներով։ Գառ
նանգղի արտաթորաեքր մաքուր 
կալցիում է, քանի որ գերադասում 
է սնվել ոսկորներով։ Եվ այսպես՝ 
որպես գոյության միակ պայման՝ 
ամեն անգամ փետրավոր այս 
հսկաներր կռիվ են տափս լեշի 
յուրաքանչյուր պատառի համար։

Ցավոք, անգղերի բազմացման 
դժվարություեներր բազմաթիվ 
են. դրաեցից ամենաառաջեայիեր 
նրանց ձվերի ու դաստիարակած 
ձագերի նվազագույն քանակն է՝ 
մեկ, հազվագյուտ դեպքում՝ երկու 
ձագ։ Այս թռչուններն ապյաւմ են՝

հույսը կապելով դաշտում 
դիակների գոյության հետ։ Սովո
րաբար լեշակեր թռչուններն ըն
դունակ են քաղցած մնալ 30-40 օր, 
իսկ առատ լեշ գտնելու պարագա
յում բտվում են այ նքան, որ վտան
գի պահին մարմնի ծաերություեր 
հաղթահարելու համար փսխում 
եե կերի մի մասր, ապա թեթևա
ցած օդ բարձրանում։

Սեփականաշնորհման մեր օ– 
րերում դաշտում հարկադիր մոր
թի կամ կենդանու (ոչխար, ձի, կով 
և այլն) անկման դեպքում նրա 
մարմնի բոլոր մասերր օգտա
գործվում են երշիկի և մսամթեր
քի արտադրությունում։ Հետևա
բար լեշակերներր յուրաքանչյուր 
տարի կարիք ունեն լրացուցիչ 
արհեստական կերակրման։

Արգելոցի գիշատիչ թռչուննե
րից 6 տեսակները՝ բվեճդ եվրո
պական, թավշաոտ բվիկներդ 
ակաեջավոտ բուն, անտառաբուն, 
բվերի րնտանիքր կազմող գիշե
րային թռչուններ են։ Գիշերային 
ժամերին բվերի տեսակներր կա
րեփ է ճանաչել դրանց ձայներր 
լսելու միջոցով, որոնք յուրաքանչ
յուր տեսակի համար այնքան 
բնորոշ են, որ հնարավոր է հստակ 
տարազատել մեկը մյուսից։ 
Դրանք հիմնականում խուլ, միա
տարր, կարճ ընդհատումներով, 
մելամաղձոտ հնչյուններ են։ Բվե
րը ցերեկը հաճախ անշարժ թա
ռած են ծառերի ճյուղերին կամ 
նստած են ժայռաքիվերին։ 
Սրանց տեսողությունր մի քանի 
անգամ գերազանցում է մարդու 
տեսողությանր, տեսնում են և  ցե– 
րեկր և  գիշերր։ Գիշերային խա
վարում 500–600մ 
տարածությունից 
կարող եե նկատել 
փոքրիկ մկնիկին 
ու անաղմուկ սլա
նալով՝ անսխալ 
որսալ նրան։

եյոսբովասարի 
ձյունասփյոա լան
ջերի ու գագաթ
ների համայ նա– 
պատկերր ամ
բողջանում է սպի
տակ, դեղին ու կա
պույտ ալպիա
կան ծաղիկների 
հյութալի գույնե

րի գորգերով։ Այստեղ ամեն ինչ 
հարաբերվում է փոսոտներում 
պահպանված ձյան լեզվակների 
սպիտակի,  ս և ահ ո ղ ի  ու 
քարակույտերում ձնհալոցքից 
լվացված քարերի խիստ հակա
դիր, սակայն ալպիական գոտուե 
բնորոշ պարզ ու կուսական գե
ղեցկությանդ Այն նաև հայրե
նիքն է վայրի հնդկահավի, ալպի
ական և կարմրաոտ ճայերի, 
ալպիական նրբագեղիկի, եղջե
րավոր արտույտի ու ձյան ճնճղու
կի։ Խոսրովի արգելոցի մանր մի
ջատակերների ներկայացուցիչ
ներից պստլիկ սպիտակատամ 
սրնչակը բույնը փորում է լճերի, 
գետերի, առվակների ափերին, 
իսկ սովորական կուտորան գե
րազանց տիրապետում է լողի ար
վեստին։ Միջատակերները օժտ
ված են լավ հոտառությամբ, 
զարգացած ճանկերով ու սուր 
դնչով, ոտքերր կարճ են, պոչր՝ 
հիմնականում երկար, մի քանիսի– 
նր՝ կարճ։ Սնվում են միջատնե
րով, հատապտուղներով։ Այս վայ
րերում հաճախ է հայտնվում սո
վորական ոզնին՝ իր զվարճալի 
բազմազավակ շքախմբով։ Այս
տեղ են նաև 1,5մ խորության վրա 
լայնականջ ոզեու գետնափոր 
կացարանները։ Ոզնիները ա– 
ռանց դժվարության ու վտանգի 
որսում են նաև թունավոր օձեր ու 
միջատներ։ Օձի թույնի ազդեցու
թյունը ոզնու վրա 40 անգամ ավե
լի թույլ է, քան ծովախոզուկի վրա։

Խոսրովին բնորոշ են նաև 
վտքր ու մեծ պայտաքիթ չղջիկ
ները։

Արգելոցի տարածքներից
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հայտնի են 16 տեսակի կրծողեեր։ 
Դրաեք կիսաանապատներից մին
չև Գեղամա լեռների ձյունածածկ 
լանջերը հիմնականում մկնա
կերպ տեսակներ են՝ անտառային 
քնամուկը, ճագարամկների 2 
տեսակ, ավազամկների 3 տեսակ, 
նույնքան դաշտամկները, կուրա
մուկը, համստերը, համստերիկը և 
այլն։ Դրանցից ուշագրավ է փոքր 
ճագարամուկը, որն աչքի է ընկ
նում հետին վերջույթների սրուն
քի անհամաչափ երկարությամբ, 
ինչպիսին են կենգուրուի հետին 
վերջավորություններդ Ավա– 
գամկներր հիմնականում առա
ջացնում են փոքր գաղութներ, ոչ 
մեծ բլրակների վրա են՝ բազմա
թիվ բնանցքերով։

Լեռնային կուրամկնիկը ապ
րում է արգելոցի տափաստանա
յին գոտու հողի խորը (1-4 մ) շեր
տերում։ Ծայրագույն աստիճանի 
թերզարգացած են աչքերր, ար
տաքին ականջները բացակայում 
են։

Ձյան դաշտամուկը գերազան
ցապես հարմարված է բարձր լեռ
նային գոտու կլիմայական խիստ 
պայմաններին։ Կրծողներից ամե
նախոշորը 4-5 կգ զանգվածով եվ
րոպական նապաստակն է։ Նա
պաստակի հետին վերջավորու
թյունները երկար են և վտանգի 
դեպքում թույլ են տափս 5-6 մ 
ցատկ կատարել հետքը կորցնելու 
համար, որը յուրովի պաշտպա
նում է գիշատիչների հետապնդու
մից։

Կաթնասուն գիշատիչ կենդա– 
նիներր ետսրովի արգելոցում ներ
կայացված են 13 տեսակներով։ 
Գայլը մշտապես հայտնվում է ա– 
մեեուր, որտեղ առատ է որսր։

Գայլերը սովորաբար որս են 
կատարում ոհմակներով, հմուտ 
կազմակերպված շուրջկալի մի
ջոցով։ Միայնակ գայլը անհատա
կան հարձակումների կարող է դի
մել, եթե համոզված է, որ այն անվ
տանգ է։ Թփուտների անանցանե
լի մացառներր թաքստոց են ծա
ռայում գորշ արջի, լուսանի, 
քարակզաքիսի, գորշուկի և այլ 
մանր մկնակերպ կրծողների 
համար։ Այստեղ առատ է կերը՝ 
հատապտուղների տեսքով, մի
ջատներով և այլ կենդանիներով, 
որոնք զգալի տեղ են զբաղեցնում 
արջի սննդի կերակրաբաժնում։ 
Հասուն արջի քաշը 190-300 կգ է։ 
Մարտ ամսին մայր արջր սովո
րաբար լույս աշխարհ է բերում 2 
ձագուկներ։ Այս վայրերից դեպի 
Ուրցասարի լանջերր, ուր հսկա
յածավալ ժայռերի հողմեահար– 
ված զանգվածներն են, ժայռաքի– 
վերի նեղլիկ արահետներն են 
բացվում։ Դրանք ընտրյալ վայ
րերն են բեզոարյան այծերի, հո
վազի, իսկ սարավանդները՝ 
հայկական մուֆլոնի համար՝ 
որպես ծնարաններ, ձմեռոցներ, 
հուսալի թաքստոցներ ու ծարավր 
հագեցնելու վայրեր։

Հովազին բնորոշ են ճարպիկ 
ցատկերը, ծառ մագլցելը, անաղ
մուկ քայլվածքը, անսպասելի ու 
վճռական դարանակալած հար
ձակումը, լռակյաց լինելը։ Ձմռա– 
նը որսի ընթացքում հովազի 
հայտնվելը անտառի բացատում, 
գիհուտներում սովորական երե
վույթ է, որտեղ այս գիշատիչր 
քաղցը հաղթահարելու համար 
հալածում է մանր ու մեծ կենդա
նիներին։ Այսօր հաստատված է 
հովազի բազմացման փաստը 
ւսոսրովի և հանրապետության 
այլ տարածքներում։

Արգելոցի կատվազգիեերից 
անտառաբնակ լուսանը, որը հո
վազին զիջում է միայն չափերով, 
սակայն կատուներին հատուկ 
ճարպկությամբ գերազանցում է 
իր նմաններից շատերին։ Լուսա
նը հաջողությամբ բնակություն է 
հաստատում նաև ժայռաճեդքե– 
րում, քարանձավներում, նույնիսկ 
եղեգի մացառներում։ Կատվային 
գերազանց հատկանիշով օժտ
ված այս կենդանին նախապատ
վությունը տափս է զոհին ճանկել՝
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թաքստոցից նրա վրա ցատկելու 
միջոցով։ Մարմնի կառուցված
քով լուսանը աչքի է ընկնում 
դիմային սկավառակի ու խոշոր 
աչքերի հորիզոնական դրված
քով, այտամորուքի առկայութ
յամբ, ականջների վրձնանման 
սրածայր մազափնջիկներով։ 
Մարմնի համաչափության մեջ 
երկար են ոտքերր, կարճ է պոչը, և 
մեծ է գլուխը։

Արգելոցի գիշատիչներից մա– 
նուլր միակ անհետացած կատ– 
վատեսակն է, մնացած ներկա
յացուցիչները՝ տափաստանային 
կատուն, ջրասամույրը, գորշուկը, 
քարակզաքիսը, աքիսը, որոշակի 
դեր ունեն ւսոսրովի կեեսաբազ– 
մազանության ընդհանուր համա
կարգի պահպանության գործում։

1սոսբովի անտառում բեզոար– 
յաե այծի տիրույթները հողմահա
րումից մասնատված լեռնազանգ
վածներն են։ Բարձրավանդակ 
հարթավայրերը նախընտրելի 
վայրեր են մուֆլոնի համար։ 
Բեզոարյան այծը տեղանքի 
խիստ մասնատված, քարքարոտ 
ու զառիթափ պայմաններում զար
գացնում է վազքի ժամում 50կմ 
արագություն։ Վտանգի դեպքում 
հոտը, վայրկյանների ընթացքում 
լուծվելով միջավայրի գույների 
մեջ, թաքնվում է ժայռաճեղքե– 
րում ուաեձավներում։



ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
Զարմանք են հարուցում այ

ծերի զսպանականման հեռահար 
թռիչքները՝ 7-8 մ, վտանգի պա
հին, ձորն ի վար խուժելիս։ Մուֆ
լոնի հոտերր երկար տեղաշարժե
րից հետո հանգրվանում են Ուր– 
ցասարի հարթ, թույլ թեքություն
ներով բլրաշատ տարածքներում։ 
Այստեղ առաջին անհրաժեշտու
թյուն է կենդանու համար դիտա
կետից տեսադաշտի հեռուներր 
հսկելը։

Ուսումնասիրությունների 
արդյունքում պարզվել է, որ խո– 
տաբույսերից ու թփուտներից 
շատերր րնդհանուր կեր են բեզո– 
արյան այծի և մուֆլոնի համար։ 
Ոնդհանուր եե եաե բազմացման 
ժամկետներդ հղիությունր՝ 5 
ամիս, ձագերի թիվը՝ սովորաբար 
1-2, ստանձին դեպքերում նաև 3, 
կյանքի տևողությունը՝ 10-13 տա
րի։ Ամենախոշոր կճղակավոր
ներից վարազի զոյությունր Խոս
րովի արգելոցում պայմանավոր
ված է անտառի առավել խոնավ 
խիտ թփուտածածկ գետահո
վիտների, մացառների թաքստոց–

ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ
<ԱՑՏՆԱ0ՈՐԾՈԻԹՅՈԻՆ 
Չ Ի Ն Ա Կ Ա Ն
ԶՐԱՍԲՍՐԻ ՀԱՏԱԿԻՆ*

Հին քաղաք է հայտնաբերվել հայտնվեցին Հյուսիսարևելյաե հին բնակավայրը գոյություն է ու– 
Չինաստանում՝ ջրամբարի հա– Չինաստանում գտնվող Յունֆեե նեցել չինական Հան հարստու– 
տակին։ Կարծես ֆանտաստիկ ջրամբարի մակերեսին վերաեո– թյան ժամանակներում (մ.թ.սւ. 
ֆիլմում երկուհազարամյա հնու– րոգման աշխատանքների ըն– 206թ. –մ.թ. 220թ.)։ 
թյան քաղաքի ավերակներր թացքում։ Ջրի մակարդակր իջեց– Դատելով նույն տեղում հայտ

նելիս բանվորները տեսան հաստ եաբերված բազմաթիվ դամբա– 
պաշտպանական պատ, քաղաքի րաններից՝ հին քաղաք-ամրոցր 
թաղամասերի ուրվագծեր։ պատկանել է կորեական Կոգուրե

Այդ անսպասելի հայտնազոր– պետությանը, որի հետ չինական 
ծություեր կատարվել է Չինաս– կայսրություեր երկարատև պա
տանի և Կորեայի ժողովրդադե– տերազմներ է մղել։ Այդ դարա– 
մոկրատական Հանրապետու– շրջանի ռազմատենչության մա– 
թյան միջև բնական սահման հան– սին է վկայում քաղաքի միջ– 
դիսացող Յալուձեն սահմանա– եաբերդը շրջապատող 4մ հաս– 
մերձ գետի վտակներից մեկում։ տությամբ պատը։
Հնագետների կարծիքով՝ Ձիան
քաղաքի մոտակայքում գտնվող -------------------------------------

* \>ք\̂ .ւաւսէ&.ու/ո6̂ տ/3էէւշ1664087.հէտ1.

ներով, կերի առատությամբ ան
տառի խորքում, կաղնու, հաճարի 
գոյությամբ, ցեխի լոգանքի 
հնարավորությամբ և այլն։

Ռե վարազներդ թե Էգ մայր 
խոզը կատաղի են, վտանգի 
պահին պատրաստ հարձակման 
և ուժզին հարվածի, որր կարող Է 
ճակատագրական դառնալ թե
կուզ գայփ, արջի կամ հովազի հա
մար։ Մարդու հետ դեմ դիմաց 
հանդիպման դեպքում մայր խոզը 
մի քանի զզուշաց նող խռպոտ 
մռնչոցով իր վրա Է հրավի
րում վտանգի ուշադրությու
նդ մինչև որ ձագերր կթաք– 
նըվեն։ Այս պարագայում ևս 
մի քանի խռռոց ֊ազդաեը– 
շաններով առաջարկվում Է 
չմիջամտել «րնտանեկան 
գործերին»...

Ի դեպ, բոլոր կենդանի
ները ի զորու են վտանգի 
ազդանշաններով, որոնք 
դրսևորվում են բազմաթիվ 
ձևերով, կանխել երկուստեք 
բախումների՝ դժգոհ, սակայն

անվնաս հեռանալով մարտադաշ–
փից։

Խոսրովի հարևանությամբ Գե– 
ղամա լեռ ների ողջ համակարգում 
պատմամշակութային արժեքնե
րը ժայռապատկերների և այլ տես
քով անսահման շռայլությամբ 
ներկայացված են մեզ՝ նախնա– 
դարի կենդանական աշխարհ– 
մարդ հարաբերությունների մա
սին ժայ ռափորագրության 
անջնջեփ արվեստի միջոցով։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
Վանաձորի Հ . Թումանյանի անվան պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ, բուսաբանության և 
աշխարհագրության ամբիոն

ԵԴՈՅԱՆ ՌԱՖԻԿ

Հ Հ  ԳԱԱ թղթակից անդամ, գյուղատնտեսական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ գյուղատնտեսություն, 
բուսաբանություն, սելեկցիա, գենետիկա, էկոլոգիա, 
բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՏԱՐՈՒՀԻ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
մանկավարժություն, գենետիկա, էկոլոգիա

ԼՈՌՈՒ մԱՐՅԻ էԿՈԼՈԳԻԱԿԱն 
/ԻԱՆԱէՍնԴԻՐնԵՐԸ 
ԿԱՊՎԱՍ2ԵՏԵՐԿՐԱՃԱՐԺՅԱն 
ԱնՏԱՈւԱԱՏՈւՍնէՐԻ 6 4  
ՏէէՍնԱՕԻն ԱԴՏՈՏմԱն ՃԵՏ

Ա րդի դարաշրջա
նի գիտատեխ նի– 
կակաե հեղափո
խությունն ընդ
գրկել Է ողջ մոլո– 
րակր։ Բնական 

միջավայրում տեղի են ունենում 
ոչ ցանկալի փաիոխաթյուններ, 
որոնք արդյունք են շրջակա բնա
կան միջավայրի վրա մարդու 
չկանխամտածված ազդեցու
թյան։ Այժմ չկա մարդու գոր
ծունեության որևէ ոլորտ, որն այս 
կամ այն չաւիով կապված չլինի 
տարաբնույթ էկոլոգիական խըն– 
դիրների հետ։ էկոլոգիական բո
լոր վւոփոխություեեերը անխու–

Բ  հա թյա նը դա  մի գի՛րք է որը  
պե՛տք է կարո՜ղանալ կարդալ և 
ճիշտ հասկանալ։ Նրան, սխալ 
հասկանալը մեծ վնա ս է բերում։ 
Բ ոլոր ա յն մոլորու՛թյունները, որ  
կան աշխարհում, ա՛ռաջացել են 
բնությունը ա նբա վա րա ր ճանա
չելուց կամ բոլորովին չճա նա չե
լուց։ Եվ ա յդ մոլորությունները 
կարելի է հերքել միա յն ճիշտ  
ճա նա չելով։

Մ. Ն ա լբա ն դյա ն

սափելիորեն տանում են դեպի 
էկոլոգիական ճգնաժամ, որն ընդ
գրկել է ամբողջ մոլորակը։ Այդ

ճգնաժամից զերծ չի մնացել նաև 
Հայաստանի Հանրապետությու
նը, հատկապես Լոռու մարզը։ 
Մեր կողմից ուսումնասիրվել են 
զանգվածային անտառահատում
ների հետևանքով ծառացած 
էկոլոգիական խնդիրները Լոռու 
մարզի Գուգարքի տարածաշրջա
նում, իսկ տեխեածին աղտոտման 
հետ կապված խնդիրեերր՝ Ալա– 
վերդու տարածքում։

Հայաստանում անտառներր 
հիմնականում գտնվում են հյու
սիսային (10%), հյուսիսարևելյան 
(62%) և հարավային (26%) հատ
վածներում։ Կենտրոնական շըր–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0 ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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Գծագիր 1. Լոռու մարզի ա նտ ա ռա պ ա տ  

տարածքների դինամիկան
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- անտա ռահատված

Նկ. 1. Անտառահատված և ա նտա ռապատ  տարածքների 
հարաբերակցությունը Լոռու մարզում

ջանում անտառները գրեթե բա
ցակայում են, կազմում եե մոտա
վորապես 2%։ Անտառ կազմող 
հիմնական ծառատեսակներն են 
հաճարեեիե, կաղնին, բոխին, 
սոճին, որոնք գրավում են Հայաս
տանի անտառածածկ տարածքի 
89,1% և անտառների րեդհանուր 
պաշարի 97,2%։

Հայաստանի պետական ան
տառային ֆոնդդ 1993թ. հունվա
րի 1-ի անտառշինարարական 
հաշվառման տվյալներով, կազ
մում է 459,9 հազ. հա, որից 334,1 
հազ. հա անտառածածկ տա
րածքներն եե, այդ թվում 50,2 
հազ. հա՝ արհեստական անտառ
ները։ Անտառային տարածքների 
մնացած հատվածներր ծածկված 
են մանր թփերով։ Հայաստանի 
րնդհանուր տարածքի միայն
11.2%-ն էր ծածկված անտառնե
րով, այն դեպքում, երբ ԱՊՀ եր– 
կրրների միջին անտառապատ
վածությունը 28% է։ Հանրապե
տության յուրաքանչյուր բնակչին 
բաժին է րնկնում 0.11հա անտա
ռապատ տարածություն, որը ծա
վալային արտահայտությամբ 
կազմում է րնդամենր 12խ/մ բնա
փայտի կենսազանգված։ Ներկա
յումս անտառապատ տարածքր 
ՀՀ-ում (ըստ ոչ պաշտոնական 
տվյալների, մասնագետների կար
ծիքով) կազմում է մինչև 7%։

Հանրապետության շրջա

փակման և էներգետիկ ճգնա
ժամի հետեանքով անտառներր 
սկսեցին հատվել, մոտավոր հաշ
վարկներով ինտենսիվորեն հատ
վել է 30000 հա անտառ, որից 7000 
հա՝ ամբողջությամբ։

Հայաստանի անտառները վեր
ջին 70 տարում 2 անգամ են
թարկվել եե գերհատումների. ա– 
ռաջինր՝1930–1950–ականթթ, երբ 
հատումներր կատարվում էին ար
դյունաբերական նպատակներով, 
իսկ երկրորդր՝ 1991թ. սկսած՝ 
կապված հանրապետության տըն– 
տեսական և էներգետիկ ճգնա
ժամի հետ ք5յ։

Լոռու մարզում այսօր ծառա
ցած էկոլոգիական հիմեախնդիր– 
ներր կապված են 1991-1996 թթ. 
տեղի ունեցած ոչ պլանային 
զանգվածային անտառահատում
ների և տեխնածին աղտոտման 
հետ։ Անօրինական անտա
ռահատումները, չնայած պակաս 
քանակությամբ, շարունակվում 
են եաե այսօր։ Երկրաշարժից 
հետո Լոռու մարզր հայտնվեց 
գերծանր ճգնաժամային իրավի
ճակում, փակվեցին մարզի հզոր 
արդյունաբերական ձեռնարկու
թյունները, հազարավոր մարդիկ 
մնացին առանց աշխատանքի և 
աեօթեաե, փլուզվեց նախկին 
խորհրդային հզոր տնտեսությու
նդ Սրան ավելացավ հանրապե
տության շրջափակումը ե վսաե–

լիքաէներգետիկ ծանր ճգնաժա
մդ որն րնդգրկեց 1992-1996 թթ. 
ժամանակահատվածը։ Այդ դըժ– 
վար պայմաններում մարզի ազ
գաբնակչության մեծ մասի հա
մար ե՜ եկամտի, և՜ վառելիքի, և  
սննդի միակ աղբյուրր մնացին ան
տառներդ Նշենք, որ հանրապե
տության այլ վայրերին ևս բնա
փայտ մատակարարողը Լոռու 
մարզն է եղել։

Լոռու մարզը գտնվում է ՀՀ 
հյուսիսային մասում, տարածքր՝ 
3750կմ2։

Մարզի տարածքր զրեթե հա
մընկնում է 1յւռի Փամբակի ֆիզի՜ 
կաաշխարհազրական շրջանին և 
ընկած է հյուսիսային լայնության 
41°15,–ից (Մեծավաե գյուղից 6կմ 
հյուսիս-արևելք) մինչև 40041՜ 
(Փամբակի լեռնաշղթայի Մար– 
գահովտի լեռնանցքից 4կմ դեպի 
հարավ-արևելք) և արևելյան եր
կայնության 43056'֊ից (Չիչկան 
գետի վերին հոսանքր) մինչև 
44°57 (Գուգարաց լեռնաշղթայի 
ջրբաժան հատվածր, Շնող գետի 
վերին հոսանքը)։ Լոռու տարած
քը միաժամանակ համընկնում է 
Փամբակ, Ձորագետ և Դեբեդ գե– 
տերի ջրահավաք ավազանին, ուս
տի ունի ցայտուն արտահայտված 
բնական սահմանագիծ։ Հյուսի
սում հայ –վրացական պետական 
սահմանն ունի 110կմ երկարու
թյան, որտեղ ձգվում են Վիրա–
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ՆԿ. 2. Անտառահատված տ արա ծք Գուգարքի 
անտառներում (Վանաձոր, 1999թ.)

հայոց լեռները, հարավային և հա
րավարևելյան սահմանը՝ Փամ– 
բսւկի լեռնաշղթան՝ մինչև Մար– 
գսւհովտի լեռնանցքը։ Արևմտյան 
սահմանը Տավախքի լեռնավա– 
հանե է, որը միաժամանակ ջրբա
ժան է Ախուրյան, Ձորագետ և 
Փամբակ գետերի համար, իսկ 
արևելքում բնական սահմանն է 
Գուգարաց լեռնաշղթան^։

1987–1991թթ. տվյալներով՝ 
մարզի տարածքում պետական 
անտառային ֆոնդը կազմել է մոտ 
98700հսւ։ Այդ անտառները 
գտնվում էին ծովի մակարդակից 
միջին 1300–2400մ բարձրության 
վրա։ Մարգի տարբեր մասերում 
այդ թվերը տարբեր են. Գուգստ– 
քում նրանք գտնվում են 1100– 
2300մ բարձրության վրա, Ալա– 
վերդիում՝ 700–1500մ, Մտեփա– 
նավանում՝ 1397–2000մ, Տւսշիրում՝ 
1507–1800մ։ Անտառներն ունեին 
բավական հարուստ տեսակային 
կազմ՝ հաճարենի արևելյան, կաղ
նի արևելյան, վրացական կաղնի, 
սովորական սոճի։ Մարզի անտա
ռածածկ տարածքների տարբեր 
հատվածներում հատվածության 
մակարդակը տարբեր է և տա
տանվում է 10-70% սահման
ներում^։

Ոստ մոտավոր հաշվարկների՝ 
1992թ. հատվել է մոտ 10000հա 
անտառ։ Հատկապես վնասվել են 
այն աետառներր, որոնք մոտ են

եղել բնակության վայրերին։ 
Ներկայումս մարզի տարածքում 
անթրոպոգեն (մարդածին) ավե– 
րիչ ներգործության չենթարկված 
տարածքներ գրեթե չկան։ Անտա
ռածածկ մնացել են այե տարածք– 
ներր, որտեղ մարդը «մուտք գոր
ծել» չի կարողացել։ Լոռու մարզի 
Գուգարքի և Սպիտակի տարած
քում մոտ 20632 հա-ից միայն 5000 
հա-ե է մնում անվնաս, ինչը 
պայմանավորված է դրանց դժվա– 
րամատչելիությամբ:

Մեր ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվել, որ 1991-2001 թթ. 
հատվել է 12500հա անտառ, այ
սինքն՝ 1992թ. հաշվարկով՝ մնացել 
է մոտ 88700հա անտառ, 2001– 
2002 թթ.՝86700հա (Գծագիր 1, նկ.
1,նկ.2)լ4ի

Փորձենք կատարել ֆիտոն– 
ցիդների քանակի պակասեցման, 
ածխաթթու գազի քանակի ավե
լացման, բնափայտի քանակի վւո– 
փոխության հետ կապված մո
տավոր հաշվարկներ և պարզել, 
թե ինչպիսին են տարածաշրջա
նում առկա վնասներր լայնա– 
մասշտաբ անտառահատումնե
րից հետո։

Ոստ գրականությունից հայտ
նի տվյալների՝ մեկ հա անտառն 
օրական արտադրում է 2կգ ֆի– 
տոնցիդ, և ստացվում է, որ վերջին 
14-15 տարիների ընթացքում մեր 
տարածաշրջանում մթնոլորտ չեն

արտազատվել մոտ 137 հազ. տ 
ֆիտոնցիդներ։ Մեր կարծիքով՝ 
հենց այս փաստով պետք է 
բացատրել մարզի տարածքում 
սիրտ-անոթայիե և շնչառական 
համակարգի հիվանդությունների 
աճր։

Հայտնի է, որ 1հա անտառն 
օրական կլանում է 200–300կգ 
ածխաթթու գազ, այսինքն՝ միջին 
հաշվարկներով չի կլանվել մոտ 
912 500 - 1մլն 370 հազտ ածխա
թթու գազ։ Մթնոլորտում ածխա
թթու գազի ավելացմամբ է բա
ցատրվում օդի ջերմաստիճանի 
բարձրացումր։ Ոստ գրականու
թյան տվյալների |7ք ՀՀ տարած
քում մթնոլորտային օդի ջերմաս
տիճանը բարձրացել է 0,4°Շ–ով։ 
Անտառահատումների հետևան
քով մարզի տարածքում հաճա
խակի են դարձել քամիները, 
որոնց պատճառով հողի վերին 
շերտը ենթարկվում է էրոզիայի, 
ինչը բերում է կավաավազային 
տեղումների (րստ ժողովրդի վկա
յության՝ դրանք ավելի շուտ ցե
խաջրեր են)։

Վաեաձորում գրանցվել են 
նաև պտտահողմեր, որոնց շարժ
ման արագությունր 30 - 40 կմ/ժ է, 
իսկ նրա եերսում քամու արագու
թյունը կարող է հասնել 40– 
50մ/վրկ։ Պտտահողմերը դիտ
վում են ամռան կեսին հզոր կույ– 
տաանձրևային ամպերի շրջա
նում և ունենում են մեծ քայքայիչ 
ուժ։ Պտտահողմերն ունենում են 
ուղղահայաց առանցք։ |7յ

Մեր ուսումեասիրություններր 
ցույց են տվել, որ նշված ժամա
նակահատվածում հատվել է Յմլե 
խմ ծավալով բնափայտ։

Եթե ընդունենք, որ 1 հա-ի վրա 
մեկ տարվա ընթացքում բնափայ– 
տի միջին աճը կազմում է 2-3 խմ, 
ապա ստացվում է, որ բնափայտի 
կորուստը կազմել է մոտ 562.5 
մլրդ խմ։ Դա բնափայտի այե 
քանակն է, որ կաճեր հետերկրա– 
շարժյան ժամանակահատվա
ծում, եթե չլինեին ոչ պլանային 
անտառահատումներր (յուրա
քանչյուր տարում բնափայտի վե
րաճը հաշվի չառնելու դեպքում)։

2004թ. տվյալներով՝ 1խմ բնա
փայտի միջին արժեքը 4800 դրամ 
է (ավելացրած արժեքի հարկի
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Նկ. 3. էրոզիայի ենթարկված տ արա ծք Վանաձորի քիմկոմբինատի 
հարակից տարածքում (Վանաձոր, 2002թ.)

հետ միասին՝ հաշվի չառնելով շի
նափայտը) ք8յ, ապա այդ տարի
ների ֆինանսական կորուստը 
կազմում է մոտ 14.4 մլրդ դրամ։ 
Եթե հաշվի առնենք, որ 1հա–ի 
վրա բնափայտի միջին աճը կազ
մում է 2-Յխմ մեկ տարվա րեթաց– 
քում, ապա ստացվում է, որ 33-43 
մլն խմ բնափայտ չի առաջացել։ 
Պետք է ենթադրել, որ տնտեսա
կան կորուստր կազմել է 158.4– 
206.4 մլրդ դրամ (յուրաքանչյուր 
տարում բնափայտի վերաճր 
հաշվի առնելու դեպքում)։

Բար անտառշինարարական 
տվյալների՝ 1հա անտառկուլտու– 
րաների հիմնադրման ընդհանուր 
արժեքր 5 տարվա անտսւռաճեց– 
ման ընթացքում պայմանականո
րեն կազմում է 700000 դրամ։ 
Այսինքն՝ ստացվում է, որ անտա
ռահատված տարածքների վերա
կանգնման վրա միջինը կծախսվի 
մոտ 8,7 մլն դրամ, րեդ ոլւում սա 
այն դեպքում, եթե ընդունենք, որ 
հատված բոլոր տարածքների 
աետառաճեցմաե աշխատանք
ները սկսվեն միենույ ն ժամանակ։

Ուսումնասիրություններր 
ցույց են տափս, որ 1 տարվա րն– 
թացքում, այսինքն՝ հիմնադրման 
տարում անտառաճեցման րե– 
թացքում (հողի նախապատրաս
տում, ծառատունկ, տնկիների 
խնամք) ծախսվում է մոտ 400000 
դրամ։

Աետառահատումեերր բարե
նպաստ պայմաններ եե ստեղծել 
հատված տարածքների էրոզիայի 
համար։ Քանի որ մարզի տարած
քում անտառները հիմնականում 
գտնվում են թեքությունների վրա, 
անտառահատված տարածքնե
րում առաջացել եե սողանքա– 
վտանգ ե փլուզումների համար 
վտանգավոր տեղանքներ (եկ. 3)։

Իրենց չկանխամտածված գոր
ծողությունների պատճառով բնա– 
կիչներր օժանդակում եե փլու
զումներին։ Ազատված տարածք
ներում առանձնացվում են հո
ղակտորներ, որտեղ մշակվում են 
մշակաբույսեր, դրա համար փըխ– 
րեցվում է հողը, տեղանքր ոռոգ
վում, օգտագործվում եե գյուղա
տնտեսական մեքենաներ ե գոր
ծիքներ, ինչր ավեփ է մեծացնում 
փլուզումների և հողատարման 
հավանականությունդ Եվ սա

տեղի է ունենում բոլորիս աչքի 
առաջ ու առայժմ մատնվում է 
անուշադրության։ էրոզիոն նոր 
օջախների առաջացմանն է հան
գեցնում ծառերի վերաճ տված և 
մատղաշ ծիլերի տարածքում 
անասունների ւսրածեցումդ Անա
սունների կճղակների տակ ժա
մանակի ընթացքում ձեավորվում 
են մաերադարավանդեեր– այծու
ղիներ, որոնք կարճ ժամանակ 
հետո զրկվում են բուսածածկից։ 
Որոշ տարածքներում այդ մաե– 
րադարավանդների եզրերը քայ
քայվում են, ե ջրսւշիթերր էրո
զիոն օջախներ են ստեղծում։

Միջին տվյալներով՝ անտառա
յին տարածքների 30-40% այսօր 
ենթարկվում է ինտենսիվ էրոզիա
յի։ Մեր ուսումնասիրություններր 
ցույց եե տվել, որ 18000հա ան
տառային տարածքներ և ավեփ 
քան 1500հա ոչ անտառային 
տարածքներ գտնվում են էրոզիոն 
ակտիվ գործընթացի դաշտում։ 
Դրաեցից մոտ 8000հա մոտ են 
բնակավայրերին։ Վանաձորի հա
րավարևելյան հատվածում շատ 
ավեփ մեծ է հողի վերին շերտի 
հողատարման վտանգը։ Հատ
կապես հորդառատ անձրևներից 
հետո քաղաքի այդ հատվածում 
փողոցի մայթեզրերին հայտնը– 
վում է մինչև 1.5–2սմ, իսկ փողոց

ներում (Երևանյան խճուղի) 
տասնյակ սմ հաստությամբ հողի 
շերտ։ Միջին տվյալներով՝վերջին 
9 տարում հողատարվել է մոտ 
14մլն խմ հող, միջին հաշվարկնե
րով դա կազմում է ՅՕՕՕհա 0.5մ խո
րությամբ բերրի հող։ Եթե հաշվի 
առնենք, որ 1խսմ հողն ստեղծ
վում է 250–300տարվա ընթաց
քում, ապա պետք է ենթադրել, որ 
մեր տարածաշրջանում հողա– 
տարված հողր կվերականգնվի 
միլիոնավոր տարիների րնթաց– 
քում։ Հաճախ անտառից բերված 
հողաշերտր ճանապարհների 
խցանումների պատճառ է դառ
նում, որը մաքրելու համար հսկա
յական ծախսեր եե պահանջվում։

Մարդկության առջև ծառա
ցած էկոլոգիական հիմեախնդիր– 
ներից է արդյունաբերական թա– 
վտնների և մթնոլորտի քիմիա
կան աղտոտվածության ազդե
ցությամբ առաջացած բուսական 
համակեցությունների դեգրադա
ցիայի կանխումր։ Հողերի աղ
տոտման աղբյուր են լեռնամետա
լուրգիական և լեռնարդյուեահա– 
նող ձեռնարկություններդ ավտո
մոբիլային տրանսպորտը։ Այդ 
ձեռնարկաթյուններր հողն աղ
տոտում են ծանր մետաղներով՝ 
Շս, Րե, 2ո, Րշ, Շճ, ա, և ծծմբի 
միացություններով։ Լոռու մարզի
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տարածքում տեխնածին աղտոտ
ման օբյեկտ է Ալավերղու լեռնա
մետալուրգիական կոմբինատը։ 
Վերջինիս տարածքը Յկմ շսաավ– 
ղով առավել չափով վարակված է 
ծանր մետաղներով, որոնց պա
րունակությունը 20-40 անգամ 
գերազանցում է սահմանային 
թույլատրելի խտությունը։ Առա
վել բարձր են պղնձի (32.3 անգամ) 
ե կապարի (16.0 անգամ) խտու
թյունները լ5,6\։

Թյուր պատկերացում չստեղծ
վի, թե մենք դեմ ենք Ալավերղու 
լեռնամետալուրգիական կոմբի
նատի աշխատանքին, ուղղակի 
ցանկանում ենք ներկայացնել 
տվյալներ, որոնք մեր կարծիքով 
խիստ մտահոգիչ են։ Բուսական 
համակեցությունների վնասման 
պատճառ են «թթվային անձրևնե
րը», որոնց ազդեցությամբ տեղի է 
ունենում բույսերի կենսագործու
նեության անկում, բուսականու
թյան տեսակային կազմի բազմա
զանության կրճատում։ «Թթվա
յին անձրևների» բԱ-ը հասնում է 
5,0 և ավելի փոքր արժեքների։ Տե
ղումների թթվայնությունը պայ
մանավորված է ՏՕ* -Ւ10,, նյութե
րով \2\։

Թափանցելով տերևի հյուս
վածքների մեջ՝ ծծմբային գազը 
նպաստում է ծծմբի կուտակմանը 
տերևներում։ Ծծմբային գազի 
թունավորությունը մեծամասամբ 
կապված է նրա օքսիդավերա– 
կաեգնիչ ունակության և ոչ թե 
թթվայ նության հետ։

Հայտնի է, որ բույսերը համար
վում են լավագույն կենսաինդի– 
կատորներ և կենսամոնիտորներ։ 
Բույսերր իրենց կենսագործու
նեության ընթացքում կարողա
նում եե ֆիքսել մթնոլորտն ու 
հողը աղտոտող նյութեր։ Տեխեա

ծին թափոնների ազդեցությամբ 
տերևների վրա առաջանում եե 
նեկրոտիկ բնույթի փոփոխու
թյուններ, սուր քլորոզ։ Ծծմբային 
զագի ազդեցությունր արտաքնա
պես դրսեովորվում է բույսերի 
տարբեր տեսակների տերևների 
գույնի փոփոխությունով՝ մուգ 
դեղին կամ մուգ կարմիր գույնով, 
ուղեկցվում է տերևների եգրերի 
կամ կենտրոնական մասի վնաս
վածքով, որի դեպքում տերևները 
կնճռոտվում են (նկ. 4)։

Թափոնները, ընկնելով տերև
ների և բույսերի այլ օրգանների 
վրա, առաջացնում են փառ, որն 
իջեցնում է բույսերի ֆոտոսինթե– 
տիկ ակտիվություեր՝ խցանելով 
հերձանցքները։ Թեպետ տերևնե
րի մակերեսից այդ նյութերն այս 
կամ այն չափով հեռացվում են 
տեղումների և քամու միջոցով, 
այնուամենայնիվ մասնակիորեն 
թափանցում են բույսերի հյուս
վածքների մեջ։

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է 
ուրբաեիզացված տարածքների 
հողային և բուսական ծածկույթ
ներում ծանր մետաղների և ծծմբի 
կուտակման աստիճանը։ Ուսում
նասիրություններից պարզվել է, 
որ 2003-2005 թթ. րեկած ժամա
նակահատվածում ծծմբի առա
վելագույն քանակը կուտակվում է 
բարձրահասակ երկնածառի շեր
տերում 1.5%, թփային անձևի 
մոտ՝ 1.13%, կեղծատերև արոսե
նու մոտ՝ 0.91%, սովորական 
բոխու մոտ՝ 0.75%, արևելյան 
կսւոնու և արևեւյաե հաճարենու 
մոտ'0.73%։

Պարզվել է, որ պղնձի առա
վելագույն քանակ կուտակվում է 
սովորական հացենու տերևնե
րում (66.4մգ/կգ), ցինկը՝ կեղ
ծատերև արոսենու (213մզ/կգ),

Նկ. 4. Օծմբային անհիդրիդով 
վնասված տերևներ 
(Ալավերդի, 2 0 0 5 թ . )

կապարր՝ սովորական հացենու 
(120մգ/կգ), սնդիկը՝ կանադական 
բարդու (0.20մգ/կգ,) երկաթը՝ կեղ
ծատերև ալտսենու (818մզ/կգ)։

էկոլոգիական այն բար– 
դույթներր, որոնք հետևանք են 
անտառահատումների, առկա եե 
Լոռու մարզում։ էներգետիկ և 
տնտեսական ճգնաժամից կախ
ված՝ վնասվել են Լոռու մարգի 
անտառները, անտառահատում
ների և տեխեածին աղտոտման 
հետևանքով տարածաշրջանում 
խախտվել է էկոլոգիական հավա
սարակշռությունը, անտառա
հատված տարածքները ենթարկ
վում են էրոգխսյի, անհրաժեշտ է 
կազմակերպել ծառատունկ ան
տառահատված տեղերում, տեխ– 
նածին աղտոտման գոտում ան
հրաժեշտ է կատարել գազա– 
փոշեդիմացկուն ծառատեսակ
ների ծառատունկ։
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Հ այտնի Է, որ ին
տեգրալ սխե
մաներն (ԻՍ) օգ
տագործվում են 
ամենուր (եկ. 1)՝ 
կոմպյուտերնե– 

րում, բջջային հեռախոսնելւում, 
ինքնաթիռներում, տիեզերանա– 
վերում, սրճեփներում և այլն։ Է–

Նկ. 1. էլեկտրոնային, սարքերի
օգտագործման, բնագավառները

լեկտրոնայիե սարքերի զարգա
ցումն րեթացել է դրանց չափսերի 
անընդհատ փոքրացման և միա
ժամանակ բարդացման ուղղութ
յամբ : Վակուումային լամպերի հի
ման վրա 1940-ական թվականնե
րին մշակված առաջին էլեկտրո
նային «ճ1՝յԼ\Շ» կոմպյուտերը 
(նկ. 2), զբաղեցնում էր մեծ դահ
լիճ և, այդ չափսերով հանդերձ, 
ուներ նույնիսկ ժամանակակից

Նկ. 2. Աոաջին էլեկտրոնային «ՏԻ/1ՃՇ» 
կոմպյուտերը

գրպանի հաշվիչից ավեփ վտքր 
հաշվարկային հզորություն։ Ան
ցած 60-ից ավելի տարիների 
րնթացքում վակուումային լամպր 
(եկ. 3) վտխարինվել է ԻՍ-երի 
տրանզիստորներով, որոնց չափ
սերն այսօր արդեն հասել են 
տասնյակ նանոմետրերի (եկ. 4)։ 
Այդ ճանապարհին առաջին քայ– 
լերր «Տշ111՝61տբհօո6 Լ&եօաէօոտտ»– 
ի աշխատակից Ռասել Օհփ կող
մից կիսահա
ղորդչային դի
ողի ստեղծումն 
Էր, Ջոն Բսւր– 
դիի ե Ուոլտեր 
Բրատեյնի կող
մից տրանզիս
տորի հայտնա– 
գործումր, որը 
1954թ. առաջին 
անգամ արտա
դրվել Է 
եւտէոսոտոէտ» րն– 
կերության կող
մից (եկ. 5)։ Վեր
ջինս հեղա–
շբջեց ̂  տեխնո– Նկ 3 Վակաամային 

լամպլոգիական աշ–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՕՈւՍՐՃՈՒՄ
յտք&4
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Նկ. 6. 1950-ական թվականների աոաջին, 
կիսահաղորդչային տրանզիստորների 
օրինակներ

Նկ. 8. ԻՍ-նիր պատյանի մեջ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
1Տքօ4

ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
2006

Նկ. 4. ժամանակակիցիս֊ երի 
տրանզիստորի մանրադի
տակային լուսանկար

խարհը։ Մասնավորապես այն 
թույլ տվեց ստեղծել այնպիսի 
սարքեր, ինչպիսիք, օրինակ,

Նկ. 5. «7Խ։օտ ւոտէոօոտոէտ» ընկերու
թյան արտադրած առաջին 
տրանզիստորը

գրպանի ռադիոընդունիչներն 
էին։ 1950-ակաե թվականների 
առանձին կիսահաղորդչային 
տրանզիստորները (նկ. 6) հնարա
վորություն տվեցին նաև կառու
ցել համեմատաբար փոքրածա

վալ կոմպյուտերներ, որոնցում 
սովորաբար տրանզիստորն օգ
տագործվում էր ավելի շատ որ
պես փոխանջատիչ, քան ուժե
ղարար։ Կոմպյուտերները բաղ
կացած էին բազմաթիվ և բազ
մազան բարդ տրամաբանական 
սխեմաներից։ Դրանք իրենց հեր
թին պարունակում էին հազարա
վոր, իսկ հետագայում՝ տասնյակ 
հազարավոր տրանզիստորային 
փոխանջսպփչներ։ Դրանցից յու
րաքանչյուրը կարող էր գտնվել 
«միացված» կամ «անջատված» 
վիճակում։ Եվ հիմնականում այդ 
տրանզիստորների մի վիճակից 
մյուսին անցնելու արագությամբ 
էր պայմանավորվում կոմպյու– 
տերների արագագործությունր։ 
Վերջինս իր հերթին կախված էր 
տրանզիստորների չափսերից։ 
1970-ական թվականների տեխ
նոլոգիական հաջողությունները 
հնարավորություն րնձեռեցին 
զանգվածայնորեն արտադրել 
կիսահաղորդչային հարթակի մեջ 
(նկ. 7) ներդրված մանրադիտա
կային չափսերի տրանգիարոՐ՜ 
ներ։ Այնուհետև կիսահաղորդչա
յին հարթակը կտրատվում էր

Նկ. 7. Կիսահաղորդչային 
հարթակ

առանձին մասերի, տեղակայվում 
պատյանի եերսում (եկ. 8)՝ հեշ
տացնելու համար սխեմաների հա
վաքման գործընթացը։ Այսպիսով՝ 
առաջ եկան ԻՍ-երր, որոնք պատ
յանի մեջ տեղադրված կիսահա
ղորդչային հարթակներ էին, որի 
վրա, բացի տրանզիստորներից, 
մետաղական միջմիացումեերով 
վերջիններս միանում էին նաև այլ 
էլեկտրոնային բաղադրիչների 
(դիմադրություններ և այլն) հետ։ 
1958թ. արտադրված առաջին 
կոմերցիոն ԻՍ-ն (եկ. 9), որը 
մշակվել էր բրիտանացի ճարտա–

Նկ. 9. Աոաջին կոմերցիոն ԻՍ-ն

րագետ Ռոբերտ Նոյսի և ար
տադրվել « 1 շ ճ յ տ  1ոտէաաշոէտ» 
ընկերության կողմից, պարունա
կում Էր ընդամենը մի քանի տրան
զիստորներ։

Առաջին ԻՄ-երը արտադրվում 
Էին վտքր քանակություններով, 
քանի որ բավականին թանկ Էին։ 
Սակայն հետագայում արտադ
րանքի քանակի աճը բերեց 
դրանց գնի կտրուկ անկման և 
հանգեցրեց ԻՍ-երի կիրառմանը 
գրեթե բոլոր բնագավառներում, 
հատկապես կոմպյուտերային
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Նկ. 10. Դ. Կանգի ե Մ. Ատալլայի 
հայտնագործած ՄՕԿ տրանզիստորի 
աոաջին օրինակը

Նկ. 11. Մուրի օրենքը

բնագավառում։ 1959թ. Դ. Կանգը 
և Մ. Ատալլան հայտեագործեցին 
նոր տիպի՝ մետաղ-օքսիդ-կիսա– 
հաղորդիչ (ՄՕԿ) տրանզիստոր
ներ (եկ. 10), իեչր հնարավորու
թյուն տվեց շարունակել ԻՄ-երում 
տեղակայվող տրանզիստորների 
չափսերի փոքրացման, կամ որ 
նույնն է՝ ԻՄ-երում տրանզիստոր
ների թվաքաեակի մեծացման 
զործրնթացր։

Գորդոն Մուրի 1965թ. հայտ
նագործած օրենքի համաձայն 
(նկ. 11)՝ ԻՍ-երի տրանզիստոր
ների քանակը կրկնապատկվում է 
յուրաքանչյուր մեկուկես տարում, 
և այդ թիվր ներկայումս հասել է 
մեկ միլիարդի։ Դա, բացի կիսա
հաղորդչային հարթակի մա
կերեսի մեծացումից, հիմնակա
նում կատարվել է առանձին ՄՕԿ 
տրանզիստորների չափսերի փոք

րացման հաշվին, որր ներկայումս 
արդեն հասել է 45 նաեոմետրի 
(նկ. 12)։ ԻՍ-երի տարրերի հե
տագա փոքրացման հնարավո
րությունն այժմ կապվում է 1959 թ. 
Ռիչարդ Ֆեյմանի կողմից ներ
մուծված եանոտեխնոլոգիայի գա
ղափարի օգտագործման հետ, 
քանի որ ԻՍ-երի արտադրման 
լուսավիմագրայիե գործընթաց
ների վրա հիմնված ներկայիս 
տեխնոլոգիական գործրնթաց– 
ները տրանզիստորների չափ
սերի փոքրացման տեսանկյունից 
գործնականում իրենց սպառել եե։

Նանոտեխեոլոգիայի առումով 
տրանզիստորն այնքան փոքր 
սարք է, որ կարող է դիտարկվել 
որպես քիմիական տարր, որում 
նրա առանձին բաղադրիչներն 
իրար եե միացված ատոմ առ 
ատոմ կամ մոլեկուլ առ մոլեկուլ

(եկ. 13)։ Չնայած նանոտեխեոլո– 
գիայի գաղափարն արդեն բավա
կան երկար ժամանակ է հայտնի, 
սակայն այն նոր է ներդրվում։ 
ԻՄ-երի տարրերի փոքրացման 
տեսանկյունից դրա հետ կապված 
են մեծ հեռանկարներ, ե  արդեն 
կան այդպիսի ԻՍ-երի փորձնա
կան օրինակներ (եկ. 14)։ Բնակա
նաբար, ԻՍ-երի տարրերի փոք– 
րացումր և նրանցում վերջին
ներիս քանակի աճր, ուղեկցվում 
են դրանց հնարավորությունների 
մեծացմամբ։ Սասնավորապես՝ 
եկ. 15-ում ներկայացված է ԻՍ- 
երի արագազործության աճը տա
րիների րնթացքում, որտեղ պարզ 
երեում է, որ այն կրկնապատկ
վում է յուրաքանչյուր երկու տա
րին մեկ և ներկայումս արդեն 
կազմում է տասնյակ գիգահեր– 
ցեր։

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Տարի

Նկ. 12. ՄՕԿ տրանզիստորի փականի 
երկարության փոփոխությունը տարիների 
ընթացքում,

հձՕՕՈՇ Տ  ս ա

100.000

1*74 1900 1985 է&ՕՕ 2000 300 &

Նկ. 13. Միչիգանի համաչսարանում ստեղծված նանոկաոուցվածքի օրինակ
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Տակաային հաճախություն (ՄՀց)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Տարի

Նկ. 14. ահէ ընկերության, Ցյոտիխի հետազոտական 
լաբորա՚տորիայոււէ ստեղծված հիշողության փորձնական ԻՍ-ն

Նկ. 15. ԻՍ-երի արագագործության աճը 
տարիների ընթացքում

Տարիների ընթացքում ԻՍ-երի պարամետրերի փոփոխություեր և մոտակա տարիներին դրանց 
փոփոխման միտումները, համաձայն կիսահաղորդչային արդյունաբերության ասոցիացիայի տվյալների, 
ամփոփված են աղյուսակում։

Կիսահաղորդչային արդյունաբերության ասոցիա ցիա յի (Տ1ձ) կանխատեսումները

Տա րեթ իվ 1999 2 0 0 5 2 0 1 4

Տեխ նուոգիա  (նմ) 180 6 5 3 5
Դիմակների նվազագույն  քա նա կը 22/24 2 5 29 /30
Վեյֆերի տրամագիծը (մմ) 2 0 0 4 0 0 4 5 0
Հիշողության ծ ա վա լը  (բիթ) 1Գ 8Գ 1Տ
Տրանզիստորները (սմ ) 6.2Ս 180Ս 390Ս
Մետաղական շերտերի առավելագույն  
քա նա կր

6-7 9 10

Տա կտ ա յին  հաճախությունը (ՄՀց) 1250 3 2 0 0 1 0 0 0 0
ԻՍ-ի չաւիսերր (մմ2 ) 4 0 0 7 6 0 2 2 4 0
Սնման լարումր (Վ) 1.5-1.6 0 .8-1 .2 0 .3 7-0 .42
Ծ ա խ սվ ող  առավելագույն  էներգիան (Վտ) 9 0 150 183
Ելուստների քա նա կը 7 0 0 1957 3 3 5 0

ԻՍ-երում տարրերի քանակի և 
դրանց հնարավորությունների 
աճը բերում է մի շարք վնասակար 
երևույթների ազդեցության էա
կան մեծացման։ Դա մասնավո
րապես վերաբերում է ԻՍ-ի ա– 
ռանձին տարրերի միջև միջմիա– 
ցումների (նկ. 16), սնման դողերի 
միջև պարազիտային ազդեցու
թյունների մեծացմանը, քանի որ 
դրանց հեռավորության փոքրաց
ման պատճառով առաջանում են 
փոխազդեցության «կամուրջ
ներ» (եկ. 17)։ Այդ դասի փո

խազդեցությունների շարքին է 
պատկանում նաև ընդհանուր 
հարթակի միջոցով ԻՍ-ի առան
ձին հատվածների փոխազդեցու
թյունը (նկ. 18)։ Չափսերի վտքրա– 
ցումը բերում է նաև իրար մոտ 
գտնվող տարրերի ջերմային ազ
դեցության մեծացման (եկ. 19)։

Վերը թվարկված և այլ վնա
սակար երևույթների առաջացու
մը ԻՍ-երի բարդացման հետ մեկ
տեղ մեծացնում եե նաև դրանց 
նախագծման բարդության աստի
ճանը։

Հայտեի է, որ ԻՍ-երի ստեղծ
ման հիմնական փուլերը դրանց 
նախագծման և արտադրման 
գործընթացներն եե (նկ. 20)։ Նա
խագծման գործընթացի համար 
մուտքային տեղեկատվություն է 
տեխնիկական առաջադրանքը, 
իսկ ելքային՝ԻՍ–ի նախագիծը։ Ար
տադրման գործընթացի համար 
ԻՍ-ի նախագիծը մուտքային 
տեղեկատվություն է, իսկ վեր
ջինիս ելքը պատրաստի ԻՍ-ն է։

Տեխնիկական առաջադրանքը 
նախագծվող ԻՍ-ի պարամետ–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ո ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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Նկ. 16. ԻՍ-ի աոանձին տարրե՛րի միջմիացումները

րերի նկատմամբ առաջադրվող
միակողմանի (Ր< գ կամ ձ,< Ր։)
կամ երկկողմանի (գ< I՝ <  ծ,) սահ
մանափակումների ամբողջա
կանությունն է, որտեղ Ր-ե ԻՍ-ի ւ– 
րդ պարամետրն է, իսկ գ և տ-ե ԻՍ– 
ի 1-րդ պարամետրի սահմաեային 
արժեքներն եե։

թվային մաս

ԻՍ-ի վերջնական նկարա– 
գրությունըԻՍ-ի նախագիծըֆայ– 
լերի տեսքով ներկայացվող, փաս
տաթղթերի լրիվ հավաքածու է, 
որով միարժեքորեն կարելի է ար
տադրել և վտրձարկել նախագծ
ված ԻՍ–ր(նկ. 21)։

ԻՍ-ի նախագծման գործըն– 
թացր տեխնիկական առաջա–

Նկ. 17. Փոխազ՜դեցության, «կամուրջներ» 
ԻՍ-ի միջմիացումների ե սնման 
■դողերի միջև

դրանքից ԻՍ-ի նախագծի ստա
ցումն է։ Այլ կերպ ասած՝ ԻՍ-ի 
նախագծումը հետազոտական, 
հաշվարկային ե կոնստրուկտո
րական համալիր աշխատանք
ների կատարման միջոցով օբյեկ
տի նախնական նկարագրության 
ձեավտխումն է վերջնականի։

աեալոգային մաս

□  100°– 105° Շ
■  95°– 100° Շ
□  90°–95° Շ
■  85°–90° Շ
□  80°–85° Շ
□  75°–80° Շ 
ա  70°–75° Շ
□  65°–70° Շ 
ա  60°–75° Շ

Նկ. 19. ԻՍ-ում տեղային ջերմաստիճանի բաշխման օրինակ

Նկ. 18. Ընդհանուր հարթակի միջոցով
ԻՍ-ի տարբեր հատվածների փոխազդեցությունը

= 1 *  /

ընդհանուր հարթակ
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Տեխնիկական 
առաջադրանք

Նախագծման 
գործընթաց

ԻՍ-ի
նախագիծ

Արտադրման 
գործընթաց ԻՍ

Նկ. 20. ԻՍ-ի ստեղծման հիճԱակաԱ փուլերը

ԻՍ-ի նախագիծը ֆայլերի հավաքածու է, որով միարժեքորեն կարելի է արտադրել 
և վտրձարկել նախագծված ԻՍ-ը

լ ւ
1 —7Ո Ա1*1 հ ։ ■ ■ 4 ՝

՚ ՚ ՛  ՝ ՚ * ՚ ա ա տ ա..V՝ - ■ ֊՝  ՜ ՜* ■

ԻՍ-ի սկզբուն
քային էլեկտրա

կան սխեմա

ԻՍ-ի
տոպոլոգիա

ԻՍ-ի ներկայացում ԻՍ-ի ներկայացում 
սխեմատեխ նիկակա ն տոպոլոգիայի
նկարագրման լեզվով նկարագրման լեզվով

I

Նկ. 21. ԻՍ-ի նախագիծը

ԻՍ-երի տարրերի չափսերի 
փոքրացման հետ կապված՝ նա
խագծման րարդացումր հիմնա
կանում պայմանավորված է՝

1. լուծվող խնդիրների չա– 
փողականության աճով, որն իր 
հերթին կախված է տարրերի 
քանակի մեծացումից,

2. վերր թվարկված կամ այլ 
ֆիզիԿաԿաե երևույթների՝ նախ
կինում ունեցած դերի մեծաց– 
մամր,

3. օգտակար ազդանշաննե

րի և պարազիտային ազդեցու
թյունների մեծությունների հա
րաբերակցության որակական փո
փոխություններով,

4. ԻՍ-երի բնութագրերի՝ 
դրանց առանձին տարրերի փո
խազդեցությունների նկատմամբ 
զգայունության աստիճանի մե– 
ծացմամբ։

Այսպիսով՝ ԻՍ-երի զարգա
ցումն ընթացել և շարունակում է 
րնթանալ դրանց չափսերի փոք
րացման և հնարավորություննե

րի մեծացման ուղղությամբ, որն 
իր հերթին բերում է  դրանց 
նախագծման բարդացմաեր։ Նրշ– 
ված պատճառներով պայմանա
վորված՝ անընդհատ կարիք է 
առաջանում կատարելագործելու 
ԻՍ-երի նախագծման մեթոդոլո– 
գիաներր և նախագծման րնթաց– 
քում օգտագործվող ծրագրային 
գործիքային միջոցները։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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ՋՈՆ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՀՊ ՃՀ Գյումրիի մասնաճյուղի «Քարհատ համակարգեր» 
ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
6–տՅ|1։ 633ցԵ@Տհ|ՐՅ)(.ՅՈՈ.

Ուսումնասիրությունների բնագավառը՝ ատամնանիվների արտադրության 
տեխնոլոգիաներ և հաստոցներ, գերբարձր ճնշմամբ ջրաշիթային 
կտրմամբ քարի հանույթի տեխնոլոգիաներ և մեքենաներ

ՔԱՐԻ ՋՐԱՇԻԹԱՅԻՆ
ՀԱՆՈՒՅԹԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ԿԱՄ
«  Ջ Ո Ւ Ր Ը  Ք Ա Ր  Կ օ Ա Կ Ի »

Ն յութական արտադ
րության ոլորտում 
իրերի ձևավորումը 
հիմնականում կա
տարվում է կտըր– 
մաե միջոցով։ Ներ

կայումս արտադրության կողմից 
հաջողությամբ յուրացված են 
այնպիսի առաջատար տեխնո
լոգիաներ, ինչպիսիք են արագըն
թաց հղկումը 70–80մ/վրկ կտրման 
արագությամբ, երբ հնարավորու
թյուն է ստեղծվում մեքենամա
սից, սաաեց դրա նախնական 
մշակման, հեռացնել ամբողջ թող– 
նըվածքը, գերամուր նյութերով 
հագեցված եզրանի կտրող գոր
ծիքների օգտագործումը, երբ հնա
րավորություն է ընձեռվում աշ
խատել մինչև 1000մ/րոպ կտրման 
արագությամբ։

Իսկ ի՞նչ հնարավորություններ 
են բացվում բազմաբնույթ ար
տադրություններում, երբ կտըր– 
մաե արագությունը հասցվում է 
1000մ/վրկ։ Մի քանի տասնյակ 
տարիներ առաջ այս մտահղա
ցումը կհամարվեր անիրական։ 
Մակայն այսօր հղկափոշու հա
տիկներով ներծծված գերբարձր 
(մինչև 600–900ՄՊա) ճնշմամբ և 
սկսած 0,2–0,4մմ տրամագծով ջրի

շիթի միջոցով զարգացվում են 
կտրման այդպիսի արագություն
ներ, ինչը թույլ է տալիս գործնա– 
կանորեն կտրել ամեն բաևկտըր– 
ման գոտում ապահովելով կտըր– 
ման ցանկացած դասական եղա
նակի կտրման գոտու պայման
ներից էականորեն տարբերվող 
ամենաձեռնտու պայմաններ։ Ար
դեն 20-25 տարուց ավելի է, որ 
արտերկրների առաջատար ընկե
րությունները և համալսարաննե
րը հետազոտել ու յուրացրել են 
կտրման ջրաշիթային (ՋՇ) և 
ջրահղկաշիթայիե (ՏՀՇ) տեխնո
լոգիաներն ու սարքավորումները, 
պանք արմատական բեկում են 
մտցնում ոչ միայն մեքենաշինու
թյունում, այլ նաև շատ ու շատ այլ 
բնագավառներում, որտեղ թվում 
էր, թե անհնար է այն օգտագոր
ծել։

Շեշտակի արագությամբ 
կտրման ՏՀՇ տեխնոլոգիան զար
գանում ու օգտագործման բնա
գավառներն է լայնացնում վեր
ջին, հատկապես 5-7 տարիներին։ 
Ներկայումս գործում են թվով 
300-400 ընկերություններ, որոնք 
լրիվ ապահովում եե այդ բնագա
վառը՝ սկսած հաստոցային ու տե– 
ղակայանքային սարքավորում

ներից, վերջացրած արագամաշ 
հանգույցներով, մեքենամասե
րով, հղկանյութերով ու ծրագրա
յին ապահովվածությամբ:

Նյութերի կտրման նոր տեխ
նոլոգիայում հիմնական տարրը 
գերբարձր ճնշման ջրի շիթն է։ 
Տարբերում են, այսպես կոչված, 
կտրման մաքուր ջրաշիթային և 
ջրահղկաշիթայիե եղանակները, 
որոնցում կիրառվող աշխատան
քային գլխիկների սխեմատիկ 
գծագրերը ցույց են տրված նկ. 1– 
ում լ1ի Ջրի շիթը ցույց է տրված 
կապույտ գույնով, հղկանյութի 
ներքաշված հոսքը՝ կարմիր։

Մաքուր Ջ Շ կտրումը (նկ. 1ա) 
նպատակահարմար է օգտա
գործել փաւիուկ նյութերի (ռետի
նի, վուլկանացված ռետինի, ալի
քավոր կարտոնի, փաթեթաթըղ– 
թերի, ներդիրների, կաշու, տեքս
տիլի) միանգամյա օգտագործ
ման գործվածքների, սառած 
սննդամթերքի և համանման այլ 
նյութերի կտրման համար։ Գեր
բարձր ճնշման ջրի շիթը, անց
նելով գլխիկի մեջ տեղադրված 
կորունդե, շափյուղա, սուտակե 
կամ ալմաստե ներդիրի անցքով, 
ժայթքում է ձայնի արագությու
նից 2-3 անգամ բարձր արագու–
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Նկ. 1. ՋրաշիթայիԱ (ա) և ջրահղկաշիթայիհ (բ) կտրման սխհՎաևհրը

թյամբ էւ ստեղծում նյութը բարձր 
արագությամբ կտրելու պայման
ներ։

ԶՀՇ գլխիկում (եկ. 1բ) գերձայ
նային արագությամբ շարժվող 
ջրի շիթը ստեղծում է վակուում, 
որը ներքաշում է իր մեջ հղկա
նյութը և խառնիչ խցում առա
ջացնում ուժեղագույն էներգակիր 
ջրահղկաշիթ։ Այն ի գորու է կտրել 
ցանկացած նյութ՝ ցանկացած 
ամրությամբ, լինեն դրանք գերա
մուր պողպատներ, կոմպոգիտ– 
ներ, երկաթբետոն, դեկորատիվ 
բնական քարեր, ապակի ե այլն։

Ջ Շ և ՋՀՇ կտրման եղանակ
ներն ապւսհովում եե և թույլատ
րում՝

• կտրման բարձր ճշգրտու
թյուն՝ 0,1մմ, և մակերևույթների 
նվազագույն անհարթություններ՝ 
աԱօ,5– 1,5մկմ սահմաններում։

• Կտրված նախապատրաստ
վածքի ցածր ջերմաստիճան՝ 
շնորհիվ ջրի շիթով կտրման 
ժամանակ առաջացած 60–90օՇ 
ջերմության ակնթարթային իջեց
ման։ Ցածր ջերմաստիճանը խո
չընդոտում է կտրման պայթյու– 
եավտանգություեը։

• էկոլոգիական մաքրություն, 
բացառվում եե վտշու, գազերի և 
վնասակար աերոզոլների արտա
նետումները մթնոլորտ։

• Կտրման վտքր ուժեր, ոչ ավել 
100Ն, ինչը բացառում է նա
խապատրաստվածքի ձևափո
խումը և դրա նախնական ամրա
ցումը հաստոցի սեղանի վրա։

• Կտրվածքի փոքր լայնութ
յուն՝ 0,1–1,2մմ (մինչև Յմմ) սահ

մաններում և, հետևաբար, թա
փոնների նվազագույն առաջա
ցում։

• Ծայրահեղ վտքր ու մեծ չա
փերի իրերի պատրաստման հնա
րավորություն (մինչև մի քանի 
մետրերի) բավականին բարձր 
ճշգրտությամբ՝ բացառելով 
դրանց հետագա մշակումը։

• Այսպես կոչված «սենդվիչ կա
ռուցվածքների» կտրում, որոնք 
այլ եղանակներով կտրել հնա
րավոր չէ։

• Մշակման համապիտանիու– 
թյուն. նույն սարքավորման վրա 
կարեփ է կտրել տարբեր նյու
թերից պատրաստված, տարբեր 
ամրությամբ և տարբեր եզրա– 
գծային կառուցվածքային բար
դությամբ նախապատրաստ
վածքներ։

• Բնական և արհեստական քա
րերից հարթ և տարածական գե
ղազարդ իրերի պատրաստման 
նոր հնարավորությունների 
ստեղծում։

• Կտրման գործընթացի ավ
տոմատացման հնարավորու– 
թյուն՝հագեցնելով սարքավորում
ները կոմպյուտերային տեխ
նիկայով, հետևող սարքերով, ռո
բոտներով։ Կոմպյուտերային 
ծրագրային ապահովում "ճսէօ 
Շ & ժ " ,  " Շ օ ր շ 1  Օա^" և այլ համա
կարգերում։

• Կտրման համեմատաբար 
բարձր արտադրողականություն՝ 
մատուցման արագություն 1– 
30000 մմ/րոպ՝ կախված կտրվող 
նյութից և դրա հաստությունից, 
ջրի ծախս՝ 3–4լ/րոպ, հղկանյութի

ծախս՝ մինչև 1կգ/րոպ, աղմուկի 
մակարդակ՝85–95դԲ։

• Գործընթացի տեխնոլոգիա– 
միտություն՝ տարբեր օպերա
ցիաների կատարում՝ առանց 
գործիքային փովտխությաե, բազ– 
մագվսիկային մշակում, ոչ թանկ 
բաղաղրանյութերի՝ ջրի և քվար– 
ցային կամ նռնաքարայիե ավագի 
օգտագործում։

• Շինարարության, վերանո
րոգման, վերակաեգնողակաե 
աշխատանքներում և լեռնային 
գործում արմատական փոփո
խությունների ներդրում և այլն։

Նկ. 2-ում ներկայացված եե 
կտրման Ջ Շ և ՋՀՇ տեխնոլոգիա
ներով ստացված տարբեր նախա
պատրաստվածքներ և Իրեր \շ\ :

Երկու եղանակների համար 
ջրի գերհզոր շիթ ստանալու հիմ
նական հաեգույցր հատուկ եր
կաստիճանի պոմպե Է (նկ. Յա), 
որը կարող Է ապահովել շիթի 
ճնշումր, սովորաբար մինչև 
400ՄՊա և ավեփ ք1ի Տարբեր ըն
կերությունների կողմից թողարկ
վում են տարբեր բնութագրերի և 
քաշի պոմպեր, օրինակ՝ գերմա
նական "Ճ1ՏՈ ՃՕ" ընկե
րությունը թողարկում Է 50,70,140 
և 200ՄՊա ճնշման պոմպեր, գեր
մանական "ՕՈ՝" և ամերիկյան 
"Օհ1ճճ" ընկերությունները՝ մին
չև 380ՄՊա։

Մարքավորման միավորներից 
Է հղկանյութի պահեստարանը և 
դրա մատուցման մեխանիզմը։ 
Այս հանգույցների վրա մեծ պա
տասխանատվություն Է ընկնում 
կտրման գործընթացն անընդմեջ
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Նկ. 2. Ջրաշիթային ե ջրահղկաշիթայիե կտրմամբ ստացված մեքենամասեր

իրականացնելու համար։
Համալիր սարքավորման կա

րևորագույն հանգույցը շիթային 
գլխիկն է (եկ. 3 բ), որի մեջ կան 
շատ պատասխանատու և արա
գամաշ մասեր՝ ջրաշիթի որոշակի 
տրամագիծ ապահովող շափյու
ղե, սուտակե կամ ալմաստե ներ– 
ղիրը (1) և խառնիչ խողովակը (2)։

Կտրման գործընթացն արդ
յունավետ կատարելու համար 
գլխիկը պետք է ապահովի ներ

դիրի և խառնիչի համառաեցքու– 
թյունը, մասնավորապես՝ դրանց 
փոխարինման ժամանակ, այլա
պես այդ մասերի մաշումը կարող 
է  արագանալ։

Սովորաբար ՏՀՇ կտրման ներ
դիրի տրամագիժը 0,25–0,35մմ է։ 
Եթե շափյուղե ու սուտակե ներ
դիրներն արժեն մոտ 30-50 դոլար 
և ունեն 50-100 ժամ երկարակե
ցություն, ապա ալմաստե ներդիր
ներն ունեն 800-2000 ժամ երկա

րակեցություն, բայց անհամե
մատ (տասնյակ անգամներ) 
թանկ են, ու դրանց օգտագործ
ման նպատակահարմարությունը 
պետք է հիմնավորվի։ Խառնիչ 
խողովակներն ունեն ներքին 0,35– 
0,75մմ տրամագիծ և 75–100մմ 
երկարություն, պատրաստվում 
են սովորաբար կարծր համաձուլ
վածքից, երկարակեցությունը 
40– 150 Ժամ է, իսկ արժեքը 140-250 
դոլար։ Սեկ գլխիկի լրիվ համսւլի–

Նկ. 3. Ջրային գերհզոր շիթ ստանալու 
պոմպի սկզբունքային սխեման (ա) և 
ջրահղկաշիթայիԱ գլխիկի 
սկզբունքային կաոուցվածքը (բ)



ՏԵԻՆԻԿԱԿԱՆ
րըՋՇ կտրման համար արժե 500– 
1000 դոլար, իսկ ՋՀՇ կտրման՝ 
800-2000։

ՋՀՇ կտրման ժամանակ օգ
տագործվող հղկանյութը 5–16մկմ 
հատիճավորությամբ նռնաքարի 
փոշիէ։

Ջ Շ և ՋՀՇ կտրման սարքավո
րումները կարող են լինել ինչպես 
հաստոցային, ստացիոնար, ցե
խային պայմաններում շահագոր– 
ծելու համար, այնպես էլ շարժա
կան՝ ավտոմոբիլի կցաեքի տես
քով։ Առավել տարածված եե 
"01Տ/Լ̂ Ճ" ընկերության տարբեր 
մակնիշների (2626, 2652, 55100, 
80160) հաստոցներ՝ սեղանի 
տարբեր հիմնաչափսերով (1020 X 
730մմ– 4420 X 2310մմ), տարբեր 
քաշերով (1275 - 4500կգ) և սե
ղանի դիրքավորման ± (0,08 - 
0,1 Յմմ) ճշգրտության սահման
ներով։ Նկ. 4-ում ներկայացված է 
"(ա ճ .ճ " րեկերությաե ՋՀՇ 
կտրման 2652 մակնիշի հաստոցի 
արտաքին տեսքր Լ2\:

Ամերիկյան մեկ այլ ընկերու
թյուն՝ յշէ՚՚-ը, թողարկում
Է հաստոցներ՝ բագմագլխիկային 
կատարմամբ։ Շարժական ՋՇ և 
ՋՀՇ կտրման սարքավորումնե
րից կարեփ Է նշել շվեդական 
"ՇՕատւՃ0" ընկերության տար
բեր մակնիշների տեղակայաեք– 
ներր, որոնք հիմնականում օգ–

է

տագործվում եե հիդրոմանրաց– 
ման և հիդրոմաքրման, մասնա
վորապես կամուրջների և ճանա
պարհների վերանորոգման ժա
մանակ, երբ հարկավոր Է բարձր 
արտադրողականությամբ հե
ռացնել բետոնի կամ ասֆալտի 
քայքայված մեծ հաստությամբ 
շերտեր քՅի

Ջ Շ ե ՋՀՇ կտրման հետազո
տությունները մեր հանրապետու
թյունում նոր են սկսվել։ Աշխա– 
տանքներր հիմնականում տար
վում են Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական համալսա
րանի (ՀՊՃՀ) Գյումրիի մասնա
ճյուղի «Քարհատ համակարգեր» 
ամբիոնում։ Հետազոտություննե
րի նպատակն Է պարզել, թե որքա
նով Է նպատակահարմար այս 
տեխնոլոգիան կիրառել տուֆից, 
կանոնավոր ձևի, պատաշարի՝ 
11x0x1^=150 (200)x300x400մմ չափ
սերի, քարի հանույթի ժամանակ։ 
Խնդրի դրական լուծումը շատ 
Էական Է, քանի որ սկավառա
կային սղոցներով աշխատող, 
օրինակ՝ Շա*–026/1 մեքենան 
ունի մեծ չափսեր (6000 X 5000 X 
4000մմ) և քաշ (17տ), աշխատում Է 
մեծ տրամագծի (մինչև 1200մմ) 
սկավառակային սղոցներով, 
որոնք առաջացնում են մեծ 
կտրվածք (մինչև 20մմ), կտրման 
մեծ ուժեր, թրթռումներ, մեծ ծա–

էէ

վափ թափոններ, ինչը հանգեց
նում Է հանույթի ծավափ ընդա
մենը 35-40% օգտագործմանը։ 
Բացի դրանից՝մեքենան չի կարող 
կտրել մեծ պահանջարկ ունեցող 
աղյուսի (65x130x250^) չափսե
րով կանոնավոր, կամ բարձր 
ամրության (>40ՄՊա) քարեր։

Ջ Շ և ՋՀՇ կտրման հետա– 
զոտություններր կատարվել եե 
Արթիկի տուֆից կանոնավոր ձևի 
պատաշարի քարերի ու չորսվակ
ների վրա կտրատման ու ակոսա– 
հանման փորձերի միջոցով։ Հա
մալիր փորձերի արդյունքում 
եգրահանզվել Է, որ տուֆի 150– 
200մմ խորության կտրման դեպ
քում պահանջվող արտադրողա
կանությունը կապահովվի այն 
դեպքում, երբ հանքախորշում լայ
նական կտրումեերր կատարվեն 
ՋՇ և ՋՀՇ կտրման բազմածայ– 
րափողակային գլխիկով, իսկ թի
կունքային ու եերբաեայիե կըտ– 
րումները՝ համապատասխանա
բար ՋՇ կամ ՋՀՇ ու կտրման 
ալմաստե գլխիկներով։ Բերվածը 
հիմք Է հանդիսացել մշակելու 
կանոնավոր ձևի պատաշարի քա
րի հանույթի նոր հարմարադաս– 
ման մեքենայի սկզբունքային կա
ռուցվածքը՝ ամրագրված գյու
տարարության արտոնագրով ք4յ:

Քարի հանույթի մեքենան (նկ. 
4) ունի քառանիվային ինքնա
շարժ շրջանակ (1), թափք (2), որի 
վրա տեղակայված են բարձր 
ճնշման պոմպր (3)՝ իր համափր 
հիդրոսարքավորումեերով։ Թափ
քի վերին կլոր ուղղորդների (4) 
սուպորտում (5) գտնվում Է շար
ժական սահնակը (6)։ Սահնակի 
մի ծայրում տեղակայված Է բազ– 
մածայրափողակայիե գլխիկը (7)՝ 
երկայնական ուղղորդների (8) 
վրայով առանձին ծայրափողակ
ների (9) միջև Լ հեռավորության 
կարգավորման հնարավորու
թյամբ, իսկ մյուս ծայրին՝ երկայ
նական ուղղորդների (10) փւայով 
շարժման հնարավորությամբ 
կտրող գլխիկը (11)՝ ալմաստե 
սկավառակով (12)՝ տեղակայված 
քարի II հաստությամբ։ Թիկուն
քային կտրման ծայրափողակը 
(13) տեղակայված Է քարի 0  լայ
նությամբ։ Լրացուցիչ կտրում կա
տարելու համար, երբ անհրա
ժեշտ Է կրկնակի քանակի քարեր

Նկ. 4. "ՕԱՃՃ" ընկերության, ջրահղկաշիթայիԱ կտ՛րման 2652 մակ հիշի հաստոցը

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
Ա°4

ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
2006



ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ
հանել, ներբանի հարթությաեը 
զուգահեռ տեղադրվում է հորի
զոնական կտրման ծայրափո
ղակը (14), կամ դրա փոխարեն 
կարող է տեղադրվել երկրորդ 
ալմաստե սկավառակը։

Գերբարձր ճնշման Ջ Շ ե ՏՀՇ 
կտրման փոքր լայնության (ոչ 
ավել Յմմ) ե կտրման անհամե
մատ վտքր ուժերի ու մեքենայի 
փոքր քաշի (ոչ ավել 4-5 տոննա) 
շնորհիվ կտրուկ նվազում են 
թրթռումեերր, թափոնների քա
նակը, խոտանը, որի շնորհիվ 
հանվող քարի օգտակար ծավալը 
կրկնակի աճում է։

Չի բացառվում կանոնավոր 
ձեի պատաշարի քարի հանույթն 
երկու մեքենաներով, որտեղ 
առաջինը կատարում է լայնական 
Ջ Շ կամ ՏՀՇ կտրումներ, իսկ 
երկրորդը միաժամանակ ներբա– 
նային կտրում ալմաստե գլխիկով 
ու երկայնական (թիկունքային) 
ՏՇ կամ ՋՀՇ կտրում։ Բնական է, 
որ այս դեպքում մեքեեաեերր 
կունենան համեմատաբար ավելի

ա բ
Նկ. 5. –Քարի հանույթի մեքենան չայնական (ա) և թիկունքային ու ներբանային (բ) կտրում կատարելիս
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պարզ կառուցվածք։
Ամբողջությամբ վերցված ՋՇ 

և ՏՀՇ կտրման տեխնոլոգիա
ների կիրառման նպատակահար
մարությունը մեր հանրապետու
թյան արդյունաբերության ցան
կացած ոլորտում կասկած չի 
հարուցում, սակայն անհրաժեշտ 
է հատուկ շեշտել դրանց օգտա
գործման հեռանկարայնությունը՝ 
քարի մշակման հաստոցների նոր 
շարքի ստեղծման ուղղությամբ։ Ե– 
թե դիտարկենք Գյումրու «Քար– 
հատմեքենա» ընկերությունում 
թողարկվող եզրահատման Շա*– 
012Ճ,  <ար–080,  Ճ&1Տ1-25, 
կամրջակային քարակտրման 
Շա^օւՅՃ և այլ մակնիշների 
հաստոցների կինեմատիկան ու 
կառուցվածքը և համեմատենք 
դրանք ընկերության
ՏՇ ե ՏՀՇ կտրման հաստոցների 
հետ \2\, ապա կարելի է հավաս– 
տել, որ նրանք ունեն շատ րեդհա– 
նուր ինժեներական լուծումներ։ 
Դա թույլ է տափս եզրակացնել, որ 
այդ հաստոցների արդիականա

ցումը շատ ծախսեր չի պահանջի 
և թույլ կտա ստեղծելու քարա– 
մշակ հաստոցների նոր շարք՝ ա– 
վելի էժան, լայն տեխնիկական 
հնարավորություններով ու շա
հագործողական ցուցանիշներով։ 
Իհարկե, հարակից լուրջ մշա
կումներ պետք է կատարվեն հաս
տոցների տեխնոլոգիական ճըշ– 
գրտության բարձրացման, նոր 
շարժաբերների նախագծման, ինչ
պես նան արտադրական ու տեխ
նոլոգիական ապահովվածութ
յան համալիր հարցերի լուծման 
համար։

Գրականություն

1.017 \\ք&էշցշէ Տ̂ տէշատ օա ա  // 
^̂ .̂1օււէ–̂ շւէ6ւյ6է.(յօա

2. \\Ղ̂ .̂ &է6ւյ6էտ.օւ՚§
3. Շօոյ՚տէ Ճ Ք ; Շօոյ՚շէ &օհօէ 322. -  

ճբբևտճ \\̂ տւէ6ւյ շէ 76օհոօ1օջ7 //
\4Դ^.շօոյ՜ 6է.շօտ

4. Ասատրյան Տ. Ա., Սուվարյաե 
Խ. Գ., Քարի արդյունահանման 
մեքենա // ՀՀ արտոնագիր ըստ 
Ր20050210,29.11.2005 հայտի



Ռուսաստանի գիտնականնե– 
րը շարունակում են մշակել վե
րահսկվող հիպերթերմիայի՝ տա
քացման միջոցով ուռուցքների 
բուժման եղանակի նոր մեթոդ
ներ։ Հայտնի է, որ քաղցկեղային 
բջիջներր մեռնում են 42-43 աս
տիճանում։

ՌԳԱ էմանուելի անվան կեն
սաքիմիական ֆիզիկայի ինստի
տուտի և Մոսկվայի պետական 
համալսարանի գիտնականները 
ստացել եե նոր ֆերոմագնիսա– 
կան նյութեր։ Ինչպես ցույց են 
տվել Ռուսաստանի բժշկական գի
տությունների ակադեմիայի Ռու
սաստանի Բլոխինի ուռուցքաբա
նական գիտական կենտրոնի ու
սումնասիրությունները, դրանք 
կարելի է հաջողությամբ օգտա
գործել հակաուռուցքային պատ
րաստուկների զուգակցությամբ 
քաղցկեղի ուռուցքներր բուժելու 
համար։

Կենսաքիմիկոսներ սիեթեզել 
են ֆեբոմագնետիկների նանո–

մասնիկներ, որոնք ունեն Կյուրիի 
ցածր կետ (42-45 աստիճան)։ Դա 
այե ջերմաստիճանն է, որի ժա
մանակ դրանք կորցնում են իրենց 
մագնիսական հատկությունները։ 
Նանոմասնիկներից կարելի է 
պատրաստել մագնիսական հե
ղուկ, որի հիմքը ջուրն է, սրան 
ավելացնում եե հակաուռուցքա
յին պատրաստուկներ և լուծույթը 
ներարկում են հիվանդին։

Արտաքին մագնիսական դաշ
տի ազդեցության ներքո նանո– 
մասեիկներր հավաքվում եե ու
ռուցքի ներսում և համաչափ տա
քանում։ Երբ դրանք տաքացնում 
եե շրջապատող հյուսվածքները 
մինչե Կյուրիի կետը, քաղցկեդի 
բջիջներր մեռնում են, իսկ 
նանոմասնիկներր կորցնում եե ի– 
րեեց ֆերոմագեիսակաե հատկու
թյունները։ Ջերմաստիճանի նվա
զեցումը առաջացնում է նանո– 
մասեիկների կրկնակի մագնիսա
ցում, և արտաքին մագնիսական 
դաշտի ազդեցությամբ դրանք 
նորից տաքանում եե և ջեր– 
մաց նում հիվանդ հյուսվածքները։

Հիպերթերմիայի սեանսները 
օգնում են դեղորայքային պատ
րաստուկներին՝ սպանելու քաղց
կեդի բջիջները, իսկ առողջ բջիջ
ներր այդ ընթացքում մնում են 
անվնաս։ Լավագույն արդյունքը 
ցույց եե տվել մանգանիտի հիման 
վրա ստացված մագնիսական 
հեղուկեերր, որոնց բաղադրիչ
ներն եե ստրոնցիումը, լանտա– 
նումը, մանգանր և թթվածինը։

* \V\V\V.̂ ՈՅ.սէ&.̂ ս/հ̂^̂1էհ/̂ է̂̂ 1̂̂53330/թ̂աէ.հէտ1.
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