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Ստորագրված է տպագրության 16.11.2007». 
«Գիտության աշխարհում» հանդէսի խմբագրական 
1|ոլեգիսւյի կազմը՜

Ադաճյան Կ., ԱդաւովյաՕ Լ .  Աւլսւսյսյն Ա.. ՍոսւքհսաՕ Ն , 
ԱվԿտիսյսւն Ա.. Աֆրհկյան է.. Բարիտւդարյան Վլ., 
Բրատյան Գ.. Դս-ր րիէլյաՕ է., Դրիգորյսւս Ս.. 
ՀաճրարձումյաՕ Ս.. Հարությունյան Հ.. ՀսյաւթյունյսյՕ 
Վ., Սանցաշյսւն 11., Մելքոնյւսծ Ս.. Շուքուրյան Յա., 
Սարգսյան Յա.. ՍԷդրաԱւան Ղ . Քուչքսվյան Ա.։
Խմբագրության հասնեն՝
Սարշաւ ԲսւդրաՕյան 24 դ.
Հիմնարար գիտական գրսդսրանքւ շնՕբ.
Օ-րդ հարկ. 911 սԷւնյաԱ. 
հՕօ.՝ 52 48 12. ֆայյս 58 80 68 օ–ոտ11։ ււ̂ ւա»|ք8»ւց յա. Լւքհէ̂ էօւ «ա 
Օ «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի 
հանդեսր ստեղծվօլ է կւաւափսրության և ՀՀ ԳԱՍ 
նախագահության որոշմամր։

Տսյաթանակր
ՕավալօԳինօ

500 օրինակ։64 է*
պ՚օյյմս-Յագրայր՜յ։

ՀոդվածՕէրի վերատպումը հնարավոր Է միայն 
խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում։ 
ՍԱՍՐէրումնէրի դէօՀքո-մ հանդեսին հղումը պարտադիր 
է։ Խմրագրաթյունց միշտ չէ որ Ոամակարծիբ է 
հեղինակների հետ։ Խմբագրությանը 
ււյսստասխսւնաւովութւուն չի կրում գովազդային 
նյութերի բովանդակության հաճար։
Տպագրված Է ՀՀ ԳԱԱ տպսրաՕամ։

2 ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՑԱՆ
ք ԳՆԵԼ ԳՐԻԳՈՐՑԱՆ

4 Ծ ԽԱԽՈՏԻ ԴԵՄ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ 
<Ա8 ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՌԱՏՅԱՆ

7 ԱՆՀԱՏԻ ՐՐԵՆԴ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԱՆՀԱՏԻ ԲՐԵՆԴԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
ՌՈՄԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

է –
15 ԳԵՐԾԱՆՐ ՏԱՐՐԵՐ

ՅՈՒՐԻ ձՈՎձԱՆՆԻՍՅԱՆ

•  -

4.

24 ԼԵՈՆԱՐԴ ԷՑԼԵՐ
* ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԼԻՏՎԱԿ, ԱԼԻՆԱ ԼԻ8ՎԱԿ

21 ՀԱ6ԱՍՏԱՆ. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
՚ ԵՎ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՎՈԼՖԳԱՆԳ ԼՈԻձ

» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹՌՉՆԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԿԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
ՄԱՐՏԻՆ ԱԴԱՄՅԱՆ

41 ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ ՀԵՌԱԶԳԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ԼԵՎՈՆ ձԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ

51 ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ
ԺԱՆ ձԱԿՈԲՅԱՆ

;  59 ԱՆՏԵՆՆԱՆ ՈՐՊԵՍ ԱՉՔ ԵՎ ՈՒՆԿ
ԱՐԵՎՒԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ



ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ
ՀԵՌԱԶԳԱՅՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՍԻՆ
IԳիտությունն անգամ իր զար

գացման ներկա փուլում անկարող է 
բացատրել հեռազգայության 

երևույթը։
մ խ ա խ ո տ ի  դեմ
ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻ8ՆԱ 
ԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՍԵ8
օխախոտը արդեն XVII դ. տարածվել էր նաև 
Արևմտահայաստանի բնակչության մեջ՝ առա
ջացնելով հայ ուսյալ մարդկանց տագնապն ու 
խորին մտահոգությունը։ Այս տրամադրու
թյունները չհապաղեցին դրսևորվել 
գրական ստեղծագործություն
ներում։

Մոտակա օրերս Վատիկանը 
կհրատարակի մի փաստաթուղթ 
որը հարյուրավոր տարիներ շա

րունակ մոռացության էր 
մատնված Պապի գաղտնի 

արխիվներում։

ԱՆՀԱՏԻ ԲՐԵՆԴ 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԱՆՀԱՏԻ ԲՐԵՆ ԴԻ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ

^ Ա 1

Մարդու բրենդը «պիտակը», 
պրոֆեսիոնալ միջավայրում 
հայտնի լինելն է իր տեսակէտ
ներով, լավագույն նախագծե
րով ու գործունեու
թյամբ։

՝*■

ԱՆՏԵՆՆԱՆ ՈՐՊԵՍ 
ՉՔ ԵՎ ՈՒՆԿ

1738թ 1740թ էյլերը
նվաճեց Ֆրանսիայի գի

տությունների ակադեմիայի 
Գլխավոր մրցանակը։

Անտեննան այն սարքն է 
կամ սարքերի համալիրը, 
որը հնարավորություն է 
ստեղծում ընդհուպ մին
չև հեռավոր տիեզերքը 
տեսնել ու լսել այն, ինչն 
անկարող են անել անզեն 
աչքն ու ունկը։ ԳԵՐԾԱՆՐ ՏԱՐՐԵՐ

Արագարար տեխնիկայի 
վերջին բոլոր նվաճումների կի– 

րառմամբ մոտակա տա
րիներին նախատեսված ցածր 

իոնների 
արդիականացումը թույլ

ինտենսիվացնել իոնների 
փունջը մոտավորապես 5 

անգամ։



ՀԱՅ ՚ ԱՆՎԱՆԻ ՚ ԳԻՏՆ Ա ԿԱ Ն Ն ԵՐ ՛"

ԳՆԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինսստիտուտի փոխտնօրեն 
պատմ. գիտությունների թեկնածու

Ակադեմիկոս
Վ լ ս ս դ ի մ ի ք  

Բ ա Փ յ ո ւ դ ա ւ ՚ յ ա Օ
Ծ ն ն դ յա ն  8 0 -ա մ յա կի  ա ռ թ ի վ

Լ րացավ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմի
կոս, ՀՀ ԳԱԱ հայագիտա
կան ու հումանիտար բա

ժանմունքի ակադեմիկոս քա ր
տուղար, գիտության վաստա
կավոր գործիչ Վլադիմիր Բախ– 
շիի Բարխուդարյանի ծննդյան 
80-ւսմյակը։

Վլադիմիր Բարխուդարյանը 
ծնվել է 1927թ. սեպտեմբերի 
22-ին Վրաստանի Աառնեուլի 
շրջանի Աղքյորփի գյուղում։ Նա 
1945 թ. ընդունվել, և 1950 թ. ա– 
վարտել է Երևանի պետական 
համալսարանի պատմության ֆա
կուլտետը։

Վ. Բարխուդարյանը գիտա
կան ասպարեզ մտավ տակավին 
երիտասարդ տարիքում, երբ ըն
դունվեց ԳԱ պատմության ինս
տիտուտի ասպիրանտուրա՝ մաս
նագիտանալով միջնադարյան 
Հայաստանի պատմության հար
ցերում։

1950-ական թթ. կեսերին, երբ 
Խորհրդային Միությունում ամ
բողջատիրության կապանքները 
որոշ չափով թուլացան, հայ 
պա տ մա բա նները հնա րա վո
րություն ստացան մշակելու մինչ 
այդ հանիրավի անուշադրութ–

| 8 օ յ

յան մատնված մի շարք հիմնա
հարցեր։ Դրանցից էր հայ գաղ
թավայրերի պատմությունը։ Վ. 
Բարխուդարյանը դարձավ ոչ 
միայն այդ գործի կազմակեր
պիչն ու սկզբնավորողը, այլև 
ստանձնեց Ռուսաստանի ամե
նամեծ՝ Նոր Նախիջևանի հայ
կական գաղութի պատմության 
գիտական մշակման գործը։ 
Դրան նա նվիրեց շուրջ քսան 
տարի՝ ստեղծելով երկու ստվար 
հատորներից բաղկացած մե
նագրություն, որի ա ռաջին 
հատորը 1968 թ. հաջողությամբ 
պ ա շտ պ ա ն ե ց ,  իբրև  դոկ 
տորական ատենախոսություն։ 
Նշված գործերն, իրոք, Վ. Բ. Բար– 
խուդարյանի ստեղծագործա 
կան կյանքի նվաճումներն են և 
հայ գաղթավայրերի պատմու
թյան հետազոտողների համար 
վաղուց դարձել են ուղենիշ։

Վ. Բարխուդարյանի գրքերում 
հիմնովին ու խորությամբ հետա
զոտվել են գաղութի ձևավոր
ման, նրա ներքին կյանքի, բազ– 
մաճյուղ տնտեսության, հասա– 
րակւսկան-քւսղաքակւսն ու մշա
կութային իրողությունները, 
մայր հայրենիքի և հայկական

այլ գաղթավայրերի հետ շփում
ները, ինչպես նաև հարավային 
Ռուսիայի պատմության հար
ցերը։

Այս ամենի քննությունն ու վեր
լուծությունը հեղինակը կատա
րել է տարաբնույթ սկզբնաղ
բյուրների մեծածավալ տեղե
կությունների ուսումնասիրու
թյան, և որ առավել կարևոր է, 
ընդհանրացման հիման վրա։

1960-ական թվականների 
սկզբներին Վ. Բարխուդարյանի 
գիտական հետաքրքրություննե
րը մղվեցին պատմական գիտու
թյան մեկ այլ՝ պատմագրության 
ոլորտ։ Իր խորաթափանց հա–
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յացքով նա տեսավ ու գնահա
տեց գիտության այդ բնագավա
ռում խոր հնադարից մինչև մեր 
օրերը ձգվող դարաշրջանների 
պատմության լուծված ու չլուծ
ված հարցերը։ Անվանի գիտնա
կանը հատկապես կանգ առավ 
խորհրդային տարիներին նոր ու 
նորագույն ժամանակների պատ
մության մի շարք հիմնահար
ցերի խեղաթյուրման ու աղա
վաղման խնդիրներին, միաժա
մանակ ըստ արժանվույն գնա
հատեց այդ տարիներին հայ 
պատմագիտության ձեռք բերած 
նվաճումները։ Պ ատմագիտա
կան անանց նշանակություն ու
նեն նաև հայ մեծ պատմաբան
ների՝ Ա. Հովհաննիսյանի, Աբ. 
Հովհաննիսյանի, Ս. Երեմյանի, 
Գ. Սարգսյանի գիտական ժա
ռանգություններին նվիրված 
նրա աշխատությունները, որոնք

սոսկ նրանց գործերի քննու
թյունը չեն, այլ նաև սեփական 
հայեցակարգերի առաջադրում
ներ։

Վ. Բարխուդարյանի գիտա
կան վաստակում լայն տեղ է 
տրվել հայ-ռուսական բազմա
շերտ հարաբերությունների ու
սումնասիրությանը, մասնավո
րապես նա մենագրություններ է 
նվիրել երկու ժողովուրդների 
պատմական կապերին, 1905– 
1907 թթ. Անդրկովկասյան իրա
դարձություններին, մշակույթի 
պատմությանը և ուրիշ այլ հար
ցերի։

Ակադեմիկոս Վ. Բարխուդար– 
յանի գիտական գործունեությու
նը մշտապես զուգորդվել է գի– 
տակազմակերպչական աշխա
տանքներով։ Նա երկար տարի
ներ եղել է ԳԱԱ պատմության 
ինստիտուտի գիտական աշխա

տանքների գծով փոխտնօրեն; 
նույն ինստիտուտի հայ գաղթա
վայրերի պատմության բաժնի 
վարիչ, ակտիվորեն մասնակցել 
է «Հայ ժողովրդի պատմության» 
ութհատորյակի ստեղծման աշ
խատանքներին, իսկ այսօր էլ 
իբրև գլխավոր խմբագիր՝ ղեկա
վարում է Հայոց պատմության 
քառահատորի ստեղծման աշ
խատանքները։

Վ. Բարխուդարյանը 1986 թ. 
ընտրվել է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից ան
դամ, իսկ 1994 թ. ակադեմիկոս։ 
1990 թ. նա ընտրվել է ԳԱԱ ա– 
կադեմիկոս-քարտուղար, իսկ 
2000 թ.՝ փոխնախագահ։

Անվանի գիտնականը մի շարք 
հաստատությունների գիտ ա 
կան խորհուրդների անդամ է, 
երկար տարիներ դասախոսում է 
Երևանի պետական համալսա
րանում, իր հարուստ գիտելիք
ները հաղորդում երիտասարդու
թյանը, նպաստում նրանց գի
տական առաջընթացին։

Ակադեմիկոս Վ. Բարխուդար– 
յանը լի է եռանդով ու ստեղծա
գործական նորանոր մտահղա
ցումներով ։ Ց ա նկա նք ա յդ 
մտահղացումների իրագործում 
ի շահ հայրենի գիտության։

«Գիտության աշխարհում»  
հանդեսի խմբա գրա կա զմը ի 
սրտե շնորհավորում է հանրա 
հա յտ  գիտնականին՝ ցա նկա 
նա լով նրան քաջառողջութ
յուն և երկա ր  տ ա րիների  
բեղմնավոր ստ եղծա գործա 
կան ա շխ ա տ ա նք։*
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ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»
հանդեսի գլխավոր խմբագիր,
պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՕԽԱԽՈՏԻ ԴԵՄ
ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ 
ՀԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

եր ժամանակներում ծխե
լու վնասակար սովորույ
թի դեմ մղվող պայքարը 

հիվանդությունների կանխար
գելման կարևոր բնագավառնե
րից մեկն է։ Ծխախոտի, դրա 
արտադրության ու գործածութ
յան դեմ ուղղված քարոզչությու
նը, որ ուղեկցվում է արդի լրատ
վական հզոր միջոցներով ու 
տեխնոլոգիաներով, անշուշտ, 
տալիս է իր դրական արդյունք
ները։ Սակայն արդյունավետ 
կանխարգելում իրականացնե
լու համար կպահանջվի դեռևս 
բազմաթիվ սերունդների համառ 
ու հետևողական աշխատանքը։ 
Համոզիչ առարկությունը ծխա
խոտին և դրա զանգվածային 
ընկալումը մնում է որպես ապա
գայի գործ։ Այդպիսի առար
կության փորձեր, անշուշտ, եղել 
են անցյալում, և որ կարևոր է, 
ծխախոտի տարածման սկզբնա
կան շրջաններից սկսած։ Այդ

պիսի փորձեր կարելի է տեսնել 
նաև միջնադարի հայ բանա
ստեղծության մեջ, օսմանյան 
տիրապետության ժամանակա
շրջանում, որքան մեզ հայտնի է, 
XVII դարից։ Օսմանյան Թուր– 
քիայում ծխախոտը հայտնի էր 
դրանից էլ առաջ՝ XVI դ. վեր
ջերից։ Այն ժամանակ էլ ակն
հայտ էր,որ անդրծովյան երկըր– 
ներից ներմուծված ծխախոտը 
բավական թանկ արժե, և ոչ 
պակաս ակնհայտ ճշմարտութ
յունը՝ այն, որ այդ վնասակար 
հաճույքը քայքայում է մարդ
կանց առողջությունը։ Աակայն, 
որքան էլ սուլթանները արգելեին 
ծխ ա խ ոտ ի  գործածությունը, 
անգամ մահվան սպառնալիքով, 
միևնույն է, այն իր հաղթարշավն 
էր սկսել Թուրքիայում՝ արգել
ված պտղի խորհրդավորու
թյամբ գերելով մարդկանց նո
րանոր բազմություններ։ Ծխա
խոտը արդեն XVII դ. տարածվել

էր նաև Արևմտահայաստանի 
բնակչության մեջ՝ առաջացնե
լով հայ ուսյալ մարդկանց տագ
նապն ու խորին մտահոգու
թյունը։ Այս տրամադրություննե
րը չհապաղեցին դրսևորվել գրա
կան ստեղծագործություննե
րում։ Ծխելու սովորույթի դեմ ըմ
բոստացավ Գրիգոր դպիր Վա– 
րագեցին, որը գրել է «Սակս ծուխ 
քաշողաց» (Ծխողների մասին) 
վերնագրված ուշագրավ բանա
ստեղծությունը։1 Գրիգոր դպիրը 
ստ եղծա գործել է Վ արագա 
վանքում, նրանից մեզ են հասել 
նաև մի ժամանակագրություն 
(որը հասնում է մինչև 1682 թ.) և 
մի քանի հիշատակարաններ։ 
Այս հեղինակը ծխախոտի և նրա 
մոլի երկրպագուների դեմ իր 
առարկությունները կառուցել է 
քրիստոնյա մարդուն ընդունելի՝ 
հավատի և կրոնական զգացում–
1 Դիւան հայոց պատմութեան, գիժ ժ 
(հրատ. Գ. Աղանեանց), Թիֆլիս, 1912, էջ 66։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ■ 1Տ|Տ 4, 2007



ների հեղինակության վրա։ Ծխա
խոտ ի անիծյա լ սովորույթի 
տարածումը նա համարում է հա
վատից շեղվելու, հենց կրոնա
վորների մեջ հավատի թուլանա
լու աղետալի հետևանք։ Ծխա
խոտի տարածման պատճառը 
նրա կարծիքով առհասարակ 
բարքերի և բարոյականության 
անկումն է, որ տիրել է նաև երի
տասարդ հոգևորականությանը։ 
Սրանց էլ քննադատում է Գրիգոր 
դպիրը.

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

շնորհից, որով և այս բանա
ստեղծությունը վերածվել է 
ա զդեցիկ ու տ ա ղա նդա վոր  
քարոզի և անտարակույս, հրա
պուրել հավատացյա լներին։ 
Ահա ծխողների (անշուշտ, բա
րեկեցիկ) վանող պատկերը՝ հե
ղինակի ոչնչացնող մեկնաբա– 
նություններով.

Չպուխ, ղալիոն5 է զարդարած 
Դրած բերնին՝ լափեն էանց զշուն, 
Խմեն*, հանեն ծուխն ի բերնեն, 
Քթեն, հաչացն, հականջնետւն։

Սարկավագունքն ամենեքյան ի հաղոթից խիստ ծուլանան 
Վազեն երթան ի մեյխանան2, ուտեն, խմեն և արբենան 
Սպա ելյալ ի ժամ գնան, հագնեն շապիկ3, կանչեն անհամ, 
Զյոպանց բոյերն ի ցույց կուտան, վերա միմյանց հույժ փքանան։

Հետաքրքիր է, որ բանաս
տեղծության մեծ մասը Գրիգոր 
դպիրը հատկացրել է ժողովրդի 
և հոգևորականության ջերմե
ռանդության սառչելուն և միայն 
վերջին հինգ տողն է նվիրել 
ատելի սովորույթի ողջ վնասա
կարության ցուցադրմանը.

Հեղինակը հարձակվում է 
«սուտ քահանաների» վրա, ո– 
րոնք, միամիտ ժողովրդին կոր
ծանարար «թութունից» հեռու 
պահելու փոխարեն, իրենք են 
տրվում ծխելու պիղծ վայելքին, 
իրենք են, որ

Ոմանք սովոր են ի թութուն Լ հետևող այն պիղծ գործույն 
Վնաս կառնեն յոպանց հոգվույն, հաց մի չունին ի յուրյանց տուն, 
Փող մի չունին, ո ր  տան հոգույն, երթան պարտյոք գնեն թութուն։ 
Հոժար խմեն հետ թուրքերուն, զմոխիրն տան յոպանց գլխույն, 
Կամավ լինին ընկեր դիվուն և կեր լինին անքուն որդույն։

Ծխախոտի բերած չարիքնե
րի դեմ գրեթե նույն բնույթի ա– 
ռարկություններ է անում հա
ջորդ՝ XVIII դարում գրված և շատ 
ավելի ընդարձակ բանաստեղ
ծության («Պատմություն պիղծ 
թութունին»)4 անհայտ հեղինա
կը։ Այս գործը հագեցած է ման– 
րամասներով, հեղինակի սար
կաստիկ հարձակումները ծա
վալվում են իրական-տեսո– 
ղական պատկերների միջոցով՝ 
ցուցադրելով ծխողների հոգևոր 
ու մարմնավոր կորուստները։ 
Չես կարող նրան զրկել պեր
ճախոսության շատ տպավորիչ

Հաչեն, ոռնան քանց զհրեի շուն, 
Յուրղալիոնն Է սև մարմար 
Կոթնապանոս71 և նախշուն։

Հոգին և մարմինը ապակա
նող «չար մուխը» բանաստեղ
ծին պատկերանում է դժոխքի 
դևի կերպարանքով, որը, մեկ ան
գամ գայթակղելով մարդուն, 
նրանից ձեռք չի քաշում նույ
նիսկ գիշերները.

Գիշերն, երբ միտն անկանի,
Կու տապկտա, չի տանիր քուն,
Ելնի, նստի՝չախմախզարնե 
Ագահ, անհագ խմե զայն պիղծ 

թութուն։

Հայտնի է, որ ղեյլան ծխող
ները, շուրջանակի նստած, հեր
թով ներս էին քաշում ծխախոտի 
ծուխը՝ չխորշելով միմյանցից, 
արհամարհելով հիգիենայի ան
գամ տարերային զգացումը և 
առանց կրոնական կամ ցեղային 
տարբերությունները հաշվի առ
նելու։ Հակառակ այն բանի, որ 
կենցաղային բազմաթիվ այլ 
իրադրություններում Թուրքիա– 
յում օրենքի ուժով (և՜ շարիա
թով, և՜ աշխարհիկ օրենքներով) 
ամրագրվում էին այդպիսի տար
բերությունները։ Ասենք՝ սափ
րիչը պարտավոր էր տարբեր ա– 
ծելիներով սափրել մահմեդա
կանին և ոչ մահմեդականին, 
նրանց տալ տարբեր սրբիչներ, 
բաղնիքներում նրանց պետք է 
տրվեին տարբեր ցամքոցներ և 
այլն։ Բանաստեղծության հեղի
նակը ամեն կերպ ձգտում է ծխա 
խոտի հանդեպ նողկանք առւս–

2 Պանդոկ, սրճարան։
3՛ ժամերգության շապիկ, ո ր  հագնում Էին 
սարկավագները։
4՛ Մայր ցուցակ ձեռագրաց Արբոց 
Յակոբեանց, հ. Ե. (կազմ. Պողարեան Ն.), 
երուսաղէմ, 1971, էջ 17-19։
5 Օխողի չիբուխը զարդանկարված էր 
գալիոնի(առագաստանավ) պատկերով։
՞ Բառապատճենում թուրքերենից, որտեղ 
«խմելը» ե «ծխելը» արտահայտվում են 
միևնույն՝ նույնանիշ բառով (ւտտտ1<), ո ր  

կապվում է ղեյլանով ծխելու հետ, երբ 
ծուխը դուրս է գալիս ջրի միջից։
7՛ Թանկարժեք սև փայտ, հնդկափայտ 
(եբենոս)։
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• Լացնել ընթերցողի մեջ՝ նկարա
գրելով ղեյլանի ճամփորդությու– 
նը մեկ այլադավանի բերանից 
դեպի մյուսինը.

ք Առնուն ի հայլ ազգեաց բերնեն 
Խմեն, ծծեն զնոցաթու(յ)ն, 
Մարմինն սակավ ուրախանա, 
Հոգին է սեավի մեջ մարմնույն։
Եղյալ ք են բնակարան դիվաց 
Հետ նորա դատին զօրնիբուն 
Զի ամենայն գիրքվկայե, 
Գարշելի է և պիղծ թութուն։*

Ծխախոտի դեմ, այսուհան
դերձ, անզոր եղան և՜ շեյխ ուլ– 
իսլամների (մահմեդական կրո
նական բարձրագույն պաշտո
նյա) կրոնական վճիռները, և՜օս– 
մանյան իշխանությունների հա
լածանքները ծխողների նկատ
մամբ։ XVIII դ. 2-րդ քառորդից 
Թուրքիայում ծխախոտի վաճա
ռականներին տրվեց առանձին 
էսնաֆություն (մասնագիտաց
ված կազմակերպություն) կազ
մելու իրավունք, այսինքն՝ օրի
նականացվեցին ծխախոտն ու

դրա գործածության իրավունքը։ 
Իսկ մեր գրականության մեջ 
մնացին ծխախոտի դեմ գրված 
գրական հուշարձաններըիրենց 
ճանաչողական և հանրօգուտ 
արժեքներով ։ Թերևս,մի օր 
դրանք պետք կգան մեր ժո
ղովրդին՝ «գարշելի և պիղծ թու– 
թունի» դեմն առնելու հետագա 
ջանքերում։

•Մեջբերումների ուղղագրությունը 
ըստ հնարավորինս մոտեցված է արդի 
հայերենի ուղղագրությանը։

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՈՒՂԻՂ ԿԱՊ ԵՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ ՕԽԵԼՈՒ ԵՎ 
ՄՏԱՎՈՐ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 

ՆՎԱԶՄԱՆ ՄԻՋԵՎ*

Եթե մ ո լի  ծ խ ո ղ ի ն  
հարցնենք, թե ինչու է 
նա ծխում, ապա մեծա
մասամբ կլսենք պատասխանի 

երեք տարբերակներից մեկը. 
«Սթերսը հանելու համար, հա
մակած զգացումներից ազատ
վելու համար կամ կենտրոնա
նալու և մտքերն ի մի բերելու 
համար»։ Չծխողներն այդ փաս
տարկները խղճուկ արդարա
ցումներ են համարում։ Սակայն 
գաղտնիք չէ, որ անգամ չծխող 
մարդիկ երբեմն ծխում են ծանր 
ապրումների կամ զայրույթի 
պահին։

Այժմ այդ ամենն ունի գիտա
կան հիմնավորում։ Ուսումնասի
րելով վնասակար սովորություն
ների և բնավորության առանձ
նահատկությունների միջև առ
կա փոխադարձ կապը՝ Կալի– 
ֆոռնիայի համալսարանի մաս
նագետները հանգել են այն 
եզրակացության, որ խնդիրը 
շատ ավելի բարդ է, քան կար
ծում էին մինչ այժմ։ «Մինչև 
վերջերս կարծում էին, որ ծխելու 
հակումը բացառապես ֆիզիո
լոգիական երևույթ է։ Մենք առա
ջին անգամ ցույց տվեցինք, որ 
այս գործընթացում կարևոր դեր 
են խաղում այնպիսի գործոններ, 
ինչպես օրինակ մարդու բնա

վորությունը»,֊ասում է հետազո
տության ղեկավար դոկտոր Սթի– 
վենՊոտկինը։

Այնուհետ Պոտկինը և նրա 
գործընկերները փորձեցին պար
զել, թե բնավորության որ գծերն 
են ստիպում մարդկանց «բարե
կամանալ» ծխախոտի հետ, և 
ստացան մի շատ հետաքրքրա
կան օրինաչափություն։ Պարզ
վել է, որ ծխելը յուրօրինակ պա
տիժ է ծանր բնավորություն ունե
նալու համար, այսուհետ Կոլի– 
ֆոռնիայի նահանգում գիտա
կանորեն ապացուցված է, որ չա
րամիտ և կռվարար խառնվածք 
ունեցող մարդիկ ծխելու ավելի 
մեծ հակում ունեն, քան մյուսնե
րը։

Իսկ Միչիգան նահանգի հե– 
տազոտողները պարզել են, որ 
կապ գոյություն ունի ծխելու և 
մտավոր կարողությունների թու
լացման միջև՝ զարգացնելով Ա– 
բերդինի համալսարանի իրենց 
գործընկերների հետազոտու
թյունը։ Եթե շոտլանդացիների 
ստացած արդյունքներն ապա
ցուցում են նիկոտինի կործանիչ 
ազդեցությունը մտավոր գործու
նեության վրա ընդհանրապես, 
ապա ամերիկացիները պարզել 
են, թե ուղեղի որ ֆունկցիաներն 
են կրում առավելագույն կո

րուստներ։ Ըստ դիտումների՝ 
բազմակողմանի ուսումնասիր
ման օբյեկտ դարձած 172 ծխող
ների մտածողության արագու
թյունն ու ճ շգ րտ ո ւթ յո ւնը , 
խնդիրներ լուծելու կարողու
թյունը նվազել են, ինչպես նաև 
զգալիորեն վատթարացել է հի
շողությունը։

Արժե նշել, որ Միչիգանի հե– 
տ ա զոտ ողների  սկզբնական 
նպատակն էր ալկոհոլամոլութ
յան երկարաժամկետ հետևանք
ների բացահայտումը։ Սակայն 
հետազոտման ընթացքում դրա 
ուղղվածությունը որոշ չափով 
փոխվեց, և այժմ այդ ուսումնա
սիրության արդյունքները դար
ձել են հրաշալի մի ձեռնարկ ծխե
լը թողնողների համար անցկաց
վող դասընթացներում։
* ա3սէ3.ա/ոտ«՚տ/աէա1շ 59141.հէա1
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Հետազոտությունների ոլորտը՝ ԲՏ տեխնոլոգիաներ, 
իմիջաբանություն
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յն ժամանակահատվածը, 
որում մենք ապրում ենք, 
փոփոխությունների դա

րաշրջան է։ Մեր հասարակու
թյունը իրականացնում է դժվա
րին, բայց պատմականորեն 
անխուսափելի և անհրաժեշտ 
վերակառուցում։ Սոցիալ֊քա– 
ղաքական կյանքում այն անցում 
է ամբողջատիրությունից ժողո
վրդավարության, տնտեսության 
մեջ՝ վարչահրամայական եղա
նակից շուկայականի, առանձին 
անհատի կյանքումենթակայից 
տնտեսական գործունեության 
ինքնուրույն սուբյեկտի։ Հասա
րակության, տնտեսության, մեր 
ողջ կենսաձևի այդպիսի փոփո
խությունները բարդ են նրանով, 
որ պահանջում են հենց մեր 
անձի փոփոխությունը։ Կյանքի 
ժամանակակից ռիթմին ներ
գրավվելու համար ամենից 
առաջ անհրաժեշտ է տիրապե
ւոել նոր գիտելիքների, սովորել 
դրանք կիրառել գործնականում։ 
Այս առումով հատկապես կա

րևորվում է համեմատաբար նոր 
գիտական ուղղությունների՝ մե
նեջմենթի, սեփական անձի 
իմիջի, ԲՏ-ի և բրենդինգի վե
րաբերյալ գիտելիքների ձեռք
բերումը։

Դ ժվա ր  թե ա շխ ա ր հ ո ւմ  
գտնվի մի այնպիսի կազմակեր
պություն, որը չի կառավարվում 
որևէ մեկի կողմից։ Ամեն մի 
կազմակերպություն սեփական, 
յուրօրինակ, անկրկնելի բրենդի 
կարիք ունի։ Գոյություն ունեն 
հզոր ընկերություններ, որոնք 
տնօրինում են տնտեսական, ար
տադրական, գիտատեխնիկա
կան մեծ ներուժի։ Խոշոր ձեռ
նարկությունները, բանկերը պե
տության տնտեսական և քա ղա 
քա կա ն  ուժի ա ռա նցքն  են 
կազմում։ Իսկ այդ ընկերություն
ները ղեկավարվում են մեկ կամ 
մի քանի անձանց կողմից։ Հենց 
այդ ղեկավարումն էլ կարող է 
մեծ հաջողությունների հասցնել 
կամ ընդհակառակը՝ անդունդը 
գլորել և կործանել տվյալ

հիմնարկությունները։ ճիշտ  
կա ռա վա րո ւմից , սեփ ա կա ն 
կազմակերպության և անձի 
բրենդի ճիշտ ստեղծումից է 
մեծապես կախված կազմակեր
պությունների հաջողությունը և 
համբավը։ Բրենդի ստեղծումը 
արվեստ է, որին տիրապետելու 
համար կազմակերպությունների 
ղեկավարներին պետք են խիստ 
մասնագիտական գիտելիքներ և 
հմտություններ։ Դա նշանակում 
է, որ մենեջերների որոշումները, 
ինչպես պետական գործիչնե– 
րինը, կարող են ճակատագրա
կան լինել միլիոնավոր մարդ
կանց համար։ Ինչպե՞ս է «Մակ– 
դոնալդսին» հաջողվում տարե
կան պատրաստել միլիարդա
վոր համբուրգերներ, վաճառել 
բավական էժան և դրա հետ 
մեկտեղ՝ ստանալ հսկայական 
շահույթ այն ժամանակ, երբ 
ռեստորանների մեծամասնութ
յունն ի վիճակի չէ օրական սպա
սարկելու մի քա նի հարյուր 
հաճախորդների։ Ինչո՞ւ են որոշ
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ընկերություններ մի քանի տար
վա գոյությունից հետո առաջա
տարի վերածվում տվյալ բնա
գա վա ռում , իսկ մյուսները 
սնանկանում են։ Ինչպե՞ս է հա
ջողվում որոշ կազմակերպու
թյունների հռչակվել ողջ աշ
խարհում, ինչպե՞ս է հաջողվում 
որոշ անհատների դառնալ հան
րահայտ ու հաջողակ, իսկ նույն 
գործունեությամբ զբաղվող բազ
մաթիվ անձանց՝ ոչ։ Ո՞րն է նրանց 
հաջողության գրավականը, և 
ինչպե՞ս են կարողանում հասնել 
փառքի ու ճանաչման։

Ընդունված է բրենդն ընկալել 
որպես ապրանքին վերաբերող 
անուն, պիտակ, սակայն նույն 
հաջողությամբ այն կարելի է 
վերագրել նաև անձին։

Ի՞նչ է ա նհատի կամ անձի 
բրենդը։ Ո՞րոնք են անհատի 
բրենդի հաջողության գրավա
կանները քաղաքականության 
մեջ կամ հասարակական կյան
քում։

Անձի բրենդի ստեղծման ճա
նա պ ա րհին  ա նհրա ժե շտ  է 
հստակ ուսումնասիրել տվյալ 
անձնավորության հոգեբանու
թյունը, խառնվածքը, բնավո
րության գծերը։ Յուրաքանչյուր 
անհատ անձնավորություն դառ
նալու մեծ ուղի է անցնում, 
սակայն ի սկզբանե նրա մեջ կա մ 
լինում են կամային ընդգծված 
հատկանիշներ, որոնք նրան 
հնարավորություն են տալիս 
առանձնանալու և տարբերվելու 
ամբոխից, կա մ չեն լինում։ Որևէ

բրենդ, եթե նպատակաուղղված 
է լայն հասարակայնությանը, 
նախ պետք է ճանաչի իր «ես»–ը, 
իր հոգեբանությունը։ Նրա քա յ
լերը չպետք է հակասեն իր էութ
յանը, խառնվածքին, բնույթին։ 
Այն թիմը, որն աշխատում է 
տվյալ բրենդի կայացման հա
մար, հստակ պետք է իմանա իր 
բրենդի հոգեբանական հատ
կանիշները։ Իսկ յուրաքանչյուր 
անձ, ով պատրաստվում է մտնել 
քաղաքական ասպարեզ, զբաղ
վել մեծ քաղաքականությամբ և 
պատրաստվում է դրա համար 
ստեղծել ու կայացնել իր բրեն
դը, նախևառաջ պետք է փորձի 
ճանաչել իր անձը, իր«ես»–ը։

Անձը բարդ հոգեբանական 
կառուցվածք է, որի մեջ մտնում 
են խառնվածքը, բնավորութ
յունը, դիրքորոշումները, կար
ծիքներն ու համոզմունքները, 
ընդունակությունները, զգաց
մունքները, կամային գծերը, 
պաշտպանական մեխանիզմ
ներն ու ինքնագիտակցությունը։

Ըստ հոգեբան Մ. Արգայլի տե– 
սության անհատի բրենդը կազ
մելիս կարևոր է հաշվի առնել 
անձի հետևյալ հոգեբանական 
գծերը.

1. մոտիվացիան,
2. կենսաբանական հիմքը,
3. ինտելեկտը և մյուս ընդու

նակությունները,
4. որոշակի դեր ունեն նաև 

տարիքը, սեռը, սոցիալական դա
սակարգը կամ շերտը (ստրա– 
տան, ռասան),

5. անձի հոգեկանի իմացա
կան կառուցվածքները՝ հասկա
ցությունները, գաղափարները, 
կարծիքներն ու համոզմունքնե
րը, արժեքներն ու դիրքորոշում
ները, զգալի չափով ազդում են 
նրա սոցիալական ընկալումնե
րի վրա։

Անձի սոցիալական վարքա
գծում և փոխհարաբերություն
ներում էական դեր է խաղում
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նաև նրա արտաքինը, հմայիչ 
կամ ընդհակառակը՝ անհրա
պույր տեսքը։

ԱՆՀԱՏԻ ԲՐԵՆԴԻ ՍՏԵՂ5ՄԱՆ 
ԳՈՐօԸՆԹԱՑԸ

Բրենդի ստեղծումը պահան
ջում է կոնկրետ նպատակ, պար
տականություններ, ժամանակ և 
դրամ։ Այս ամենն իրագործելով 
պ ա տ շա ճ  մա կա ր դա կ ո վ  և 
ճշգրտորեն՝ կարելի է հասնել 
մեծ հաջողությունների։ Հայտնի 
է, որ շուկայագիտությունը կա
րող է արդյունավետ լինել միայն 
այն դեպքում, երբ հաշվի է 
առնվում ապրանքի համապա
տասխանությունը շուկայի պա
հանջմունքներին։ Համանման 
իրավիճակում է նաև բրենդինգը, 
եթե անձը կամ ապրանքը ի 
վիճակի չէ բավարարել պահան– 
ջատուի առաջադրած պահանջ
ները, ապա այդ անձի կամ ապ
րանքի համար ստեղծված ամեն 
մի, նույնիսկ ամենալավ, ամե
նաարտասովոր բրենդը, դատա
պարտված է կործանման։

Բրենդի ստեղծումը արվեստ 
է՝ հիմնված «շուկայի» խոր իմա
ցության վրա։ Բրենդի ստեղծ
ման գործընթացը բավական 
դժվար է, իսկ սխալվելու դեպ
քում այն կկազմի (եթե զուտ 
նյութական տեսանկյունից նա
յենք) պարզապես մի աստղա
բաշխական գումար։ Այդ իսկ 
պատճառով շատ ու շատ խոշոր 
կազմակերպություններ նախ
ընտրում են իրենք չզբաղվել 
իրենց սեփական կազմակեր
պության կամ անձի բրենդով, այլ 
հանձնարարել այդ գործը բրեն
դի ստեղծման բնագավառինքա– 
ջատեղյակ մասնագետների։

Բրենդի ստեղծմամբ զբաղ
վող հայտնի Տրտոժտտէւէսէւօո 1ոշ. 
գործակալությունը կարևորում Է 
բրենդի ստեղծման հետևյալ 
կետերը՝ ըստ առաջնահերթու– 
թյան.
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1. Բրենդի դիրքորոշում
Յուրաքանչյուր բրենդի հետ 

աշխատելիս պետք է ճշտել, թե 
որն է նրա դիրքորոշումը շուկա
յում, ինչ նպատակ է հետապըն– 
դում բրենդ ունենալու նրա 
որոշումը։ Բրենդի դիրքորոշումը 
«շուկայում» տեղ ունենալն է 
ամեն մի մրցակցի առկայության 
պարագայում։ Այն նաև պետք է 
ունենա այնպիսի կարևոր յուրա
հատկություններ, որոնց օգտ ա 
գործման շնորհիվ հնարավոր 
կլինի ակնհայտ տարբերվել 
մրցակիցներից։ Բրենդի դիրքը 
(ՑրյոՃ Բօտւէւօոտց ՏէՅէտտտոէ) 
այն տեղն Է, որը բրենդը զբաղեց– 
նում Է մրցա կիցների  հետ 
ունեցած հարաբերություննե
րում։ Դիրքորոշումը կոնկրետա
նում Է բրենդի այն արժեքների 
հիման վրա, որոնց օգնությամբ 
այն մրցակիցներից տարբեր
վում և առանձնանում Է։

Յուրաքանչյուր բրենդի ձևա
կերպման և ձևավորման համար 
պ ատասխանատուն պ ետ ք Է 
իրեն չորս հարց տա, որոնք թույլ 
կտան ճիշտ դիրքորոշում ընտ
րել.

ա) Ո՞ւմ համար։
բ) Ինչո՞ւ, ի՞նչ նպատակով։
գ) Ի՞նչ կտա տվյալ բրենդը 

պահանջւստուին։
դ) Ո՞ր մրցակցին հակառակ։
Վերոհիշյալ հարցերի հստակ 

պատասխանը և բրենդինգի խե
լացի ու ճիշտ կազմակերպումը 
կարող Է անձի հաջողության և 
ճանաչման գրավականը դառ
նալ։

2. Բրենդի ռազմավարությունը
Երբ այդ հիմնական հարցերի 

պատասխաններն արդեն կան, 
կարելի Է անցնել բրենդինգի 
ռազմավարության կողմնորոշ– 
մանը, այսինքնայն միջոցների, 
ուղիների ընտրությանը, որոնց 
կառավարմամբ և օգտագործ– 
մամբ հնարավոր Է հասնել

հաջողության։ Ռազմավարու
թյունը պետք Է հստակ պատաս
խանի հետևյալ հարցերին.

Ինչպիսի՞ն Է այն լսարա
նը, ում համար ստեղծվում Է 
տվյալ բրենդը։

Ինչպիսի՞ խոստումներ 
(առաջարկներ) արժե տալ այդ 
լսարանին։

Ինչպիսի՞ ապացույցներ 
Է հարկավոր տվյալ լսարանին՝ 
ցույց տալու համար, որ հենց այս 
առաջարկն այն Է, ինչ նրանց 
պետք Է։

Ինչպիսի՞ տպավորու
թյուն կթողնի այս ամենը վեր
ջում։

Բրենդի ռազմավարությունը 
նաև սահմանում Է, թե վերը 
թվարկված չորս կետերը ինչ 
մեթոդներով կարող են լրացվել։ 
Գերադասության ընտրությունը

բրենդի հիմքում ընկած հիմնա
կան գաղափարն Է։ Հենց նույն 
գաղափարն Էլ պետք Է ընկած 
լինի տվյալ բրենդի գովազդի 
հիմքում։ Յուրաքանչյուր գաղա
փարի ստեղծումը տաղանդի և 
արվեստի խնդիր Է։ Դա Է պատ
ճառը, որ գոյություն չունի և չի Էլ 
կարող լինել «հրաշալի բրենդ» 
ստեղծելու տեսություն, կաղա
պար։ Այնուամենայնիվ, կան այդ 
գաղափարների ստեղծման ըն
թացքը մատչելի դարձնելու մի 
շարք ձևեր, մեթոդներ, որոնք Էլ 
թույլ են տալիս ուղղորդել եղած 
մտ քերն  ու գա ղա փ ա րները  
բ ր ե ն դ ի  պ ա տ վ ի ր ա տ ո ւ ի ն  
ձեռնտու հունով։

Բրենդի ստեղծման համար 
մասնագետները առաջարկում 
են միշտ հիշել անձի դիրքորոշ
ման և ռազմավարության խնդի–

" "  Ր8Լ ՚ Տ Ե Խ Ն Ո ԼՈ Գ Ի Ա Ն Ե Ր
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՚րը, որը հենց այդբրենդի համար 
է մշակվել։ Չարժե բրենդը ծան
րաբեռնել բազմաթիվ գաղա 
փարներով. պետք է ընտրել մե
կը՝ ա մենա ա րժեքա վորը , և 
հասցնել ընտրողի գիտակցութ
յանը։

Հաջող բրենդի ստեղծման 
համար պետք է ուշադրություն 
դարձնել շուկայում առկա հաջո
ղություն վայելող նմանատիպ 
մյուս բրենդներին ևս։ Այդ թույլ 
կտա նախ և առաջ խուսափել 
«շուկայում» արդեն գոյություն 
ունեցող բրենդի կրկնօրինակու
մից, ապա՝ հաշվի առնել մրցա
կիցների սխալները և, վերջա
պես, այս ամենի հաշվառմամբ՝ 
ստեղծել եզակի, չկրկնվող, 
ինքնատիպ գաղափար։

Անձի հա ջո ղվա ծ  բրենդ  
ստեղծելու համար անհրաժեշտ 
է տփալ անձի մասին հնարա– 
վորինս շատ տեղեկատվության 
առկա յություն, մա նրա մա սն 
պատկերացում նրա կյանքի 
յուրաքանչյուր առանձին ժամա
նակահատվածի մասին։

Բրենդ անձի ձևավորման 
համար հարկավոր է ավելի 
պարզ պատկերացնել այն ամ
բողջական լսարանը, ում համար 
ստեղծվում է տփալ բրենդը։ 
Պետք է հասկանալ, թե ինչ է ու
զում լսարանն ամբողջությամբ, 
ինչ է նրան հետաքրքրում։

Բրենդինգ հասկացության 
ստեղծողներից մեկի՝ Ալաստեր 
Կրոմպտոնի հավաստմամբ կան 
17 թեմաներ, որոնք առավել 
շատ են հետաքրքրում մարդ
կանց, որոնց մասին ավելի շատ է 
խոսվում։ Ահա այդ թեմաների 
ցուցակը՝ ավտոմեքենաներ, պա
տերազմներ, դրամ (վաստակե
լու ուղիները), երեխաներ, հայտ
նի մարդիկ, նորաձևություն, 
ամուսնություն, սեքս, սպորտ, 
կենդանիներ, մեծ վթարները, 
նախագահները և նրանց ընտա
նիքը, մթերք, զվարճալիքներ,

խայտառակություններ /սենսա
ցիաներ/ և կռիվներ, ապագայի 
կանխագուշակումներ, հումոր։

Բրենդինգով զբաղվող կազ
մակերպությունները սովորա
բար օգտագործում են հետևյալ 
ռեսուրսները՝ բրենդի գաղա 
փարներ ստեղծելու և հաջողու
թյան հասնելու համար.

յո ւ ր ա քա ն չ յո ւ ր  նոր 
բրենդի վրա աշխատող և մշա
կող պրոֆեսիոնալ խումբ,

նպատակամետ լսարա

նը (բրենդի ապագա ընտրողներ) 
ուսումնասիրող խումբ, որոնց 
հետ մշտական աշխատանք է 
տարվում,

կապեր այլ կազմակեր
պություններում բրենդինգի բնա
գավառում աշխատող մասնա
գետների հետ։

Կազմակերպություններում, 
որտեղ մասնագիտանում են 
բրենդի ստեղծման մեջ, մշակող
ների խումբը սովորաբար բաղ
կացած է լինում 2-3 անձից, 
որոնք պատասխանատու են 
նախագծի համար։ Պատվերից 
կախված՝ յուրաքանչյուր պայ
մանագրի վրա ա շխատանքը 
հանձնարարվում է մի քանի՝ 
երկուսից մինչև հինգ խմբի։ 
Յուրաքանչյուր խումբ իր աշխա
տանքը սկսում է պատվիրատու
ին և իր մրցակցին ճանաչելուց։ 
Արդյունքում յուրա քանչյուր 
խմբի մեջ ձևավորվում են բա
ցարձակապես տարբեր, պատ
վիրատուի պատվիրած ձևերին
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ոչ նման կերպարներ։ Սովորա
բար խմբի աշխատանքը տևում է 
հինգից վեց օր։ Վերջում ընտր
վում է այն նախագիծը, որը, ըստ 
մասնագետների, ամենահաջող– 
վածն է, և որի արդյունավետութ
յունը ամենահավանականն է։

Անձի բրենդի մշակման հա
մար կարևոր հանգամանք է 
պահանջվող միջոցների և ու
ժերի ճիշտ գնահատումը բրենդի 
ստեղծման գործընթացում և 
ճշգրիտ կանխատեսումն այն մա
սին, թե որքան երկար կարող է 
տփալ բրենդը «գոյատևել և գոր
ծել» շուկայում։

Պետք է զգուշությամբ, հոգա
տարությամբ վերաբերվել բրեն– 
դին, ոչ թե բրենդ անձին, այլ ար
դեն ստեղծված, գործող բրենդ– 
անվանը։ Լա վ  ղեկա վա րող  
բրենդները գործնականում ան
մահ են։

Բրենդ անձի ԲՏ-ի ստեղծման 
և տարածման համար իրակա
նացվող բոլոր ավանդական մի
ջոցառումները (ՏրյոԺ ձօէւօոտ) 
տփալ բրենդը ուժեղացնելու 
նպատակով հատուկ մշակված և 
հարմարեցված գործողություն
ներ և ծրագրեր են, որոնց իրա
կանացումը պահանջում Է եր
կար ժամանակ և մանրակրկիտ 
աշխատանք։

Բրենդի ստեղծման ամենա– 
ավանդական միջոցը գովազդն Է՝ 
իր տարատեսակներով, ուրույն 
մեթոդոլոգիայով ու տեխնոլոգի
այով։ Գովազդի սխալ կազմա
կերպումը կամ անժամանակ 
մատուցումը կարող Է մեծապես 
վնասել և անվանարկել բրենդ 
անձին։ Ուստի՝ անհրաժեշտ Է 
հստակ և ճշգրիտ կազմակերպ
ված, տվյա լ կոնկրետ  ժա 
մանակահատվածում շուկայի 
պահանջները բավարարող խե
լացի և մտածված գովազդ պատ
րաստել և շրջա
նառության մեջ 
դնել։

Տրամաբանոր 
են բրենդ մենեջ
մենթի գործըն
թացը սկսում Է 
հ ա մ ա պ ա տ ա ս 
խ ա ն  ընտրա– 
զանգված ընտ
րելուց, այսինքն՝ 
ա ն հ ր ա ժե շտ  Է 
հստակ գիտակցում, թե տփալ 
բրենդն ում համար Է նախա
տեսվում, ինչ կարգի մարդկանց, 
որ ընտրազանգվածի համար։ 
Անհրաժեշտ Է գոնե հնարա– 
վորինս մեծ խմբի պահանջները 
գոհացնել և հույսերն արդարաց
նել։ Երբ հասարակությունը

կ ո ղ մ ն ո  ր ո շ  վ ա ծ  Է՛; 
կազմակերպությունը կարող Է 
որոշել, ընտրել այն ուղին, որով 
ամենաարդյունավետ կերպով 
հնարավոր Է բավարարել ժողո– 
վըրդի պահանջարկը։ Գործի 
հաջողության համար պետք Է ոչ 
միայն օգտագործել սեփական 
ուժերը, այլ նաև այն գործընկեր
ների և բարեկամների, որոնք հա
սարակության մեջ վայելում են 
սեր և հարգանք։

Ընդհանուր առմամբ կարելի Է 
ասելբրենդ ստեղծող թիմի՝ որ
պես սոցիոտեխնիկական համա
կարգի, հիմնական բաղադրա
մասերն են՝ նպատակները, կա
ռուցվածքը, խնդիրները, տեխ
նոլոգիան, մարդկային ռեսուրս
ները։ Թիմի գործունեության 
վրա ազդող բոլոր ներքին փոփո
խականները խիստ փ ոխկա 
պ ա կցվա ծ  են։ Հետևապես, 
դրանցից որևէ մեկի փոփոխութ
յունը չի կարելի դիտարկել 
ամբողջական թիմի գործունեու
թյունից անկախ։ Թիմային աշ
խա տ ա նքի  հինգ հիմնական 
ենթահամակարգերի փոխկա– 
պակցվածությունը կարելի է ներ
կայացնել հետևյալ կերպ.

Մարդու բրենդը՝ «պիտակը», 
պրոֆեսիոնա լ միջավայրում 
հայտնի լինելն էիր տեսակէտ
ներով, լավագույն նախագծերով 
ու գործունեությամբ։ Որպես 
օրինակ՝ դիտարկենք քա ղա քա 
կանության մեջ հաջողության 
ձգտող բրենդ անձին։

Բրենդ ստեղծող թիմ

— ► Տ ե խ ն ո լո գ ի ա  ■<-------

Մ ա ր դ ի կ  •<-----------► Ն պ ա տ ա կ ն ե ր  ■*----- ► Կ ա ռ ո ւ ց վ ա ծ ք

Խ ն դ ի ր ն ե ր
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Հաջողության հասնելու հա
մար ապագա քաղաքական գոր– 
ծիչ-բրենդ անձը պետք է մշտա
պես ուշադրություն գրավի, լինի 
հանրության աչքի առաջ, նրա 
անունը ամեն տեղ պետք է ար
տասանվի, արծարծվի։ Աշխա
տանքի որակը կամ նախագծի 
յուրօրինակությունը միայն հա
ջողության կեսն է, մնացած կեսը 
կախված է տփալ անհատի իր 
անձը մատուցելու, սիրված ու 
պահանջված դարձնելու կարո
ղությունից։

Բրենդ անձը պետք է 
օգտավետ և շահավետ ծրագիր 
ներկայացնի իր ընտրազանգ
վածին նրանց հասկանալի տեր
միններով։ Բրենդ անձը պետք է 
գործի՝ ընտրազանգվածի շահե
րից ելնելով, և պետք է կարողա
նա ցույց տալ սպասվելիք դրա
կան փոփոխությունները։

Բրենդ անձը պետք է ջա
նա միշտ լավ հարաբերություն
ներ պահպանել ժողովրդի հետ՝ 
անկախ ժամանակների փոփո
խություններից, որովհետև հա
սարակությունը չի մոռանում ո՜չ 
դրականը, ո՜չ բացասականը։

Բանի որ գնալով քա ղա 
քականության մեջ բրենդ ան
ձերի միջև մրցունակությունը 
ուժեղանում է, բրենդինգը պետք 
է անընդհատ շարժվի, քայլի 
ժամանակին համընթաց, իսկ 
հաջողության հասնելու համար 
բրենդինգի վրա աշխատող թիմը 
պետք է միշտ զգոն լինի և մշտա

կան արդյունավետ աշխատանք 
տանի այդ ուղղությամբ։

Պարզ է նաև այն, որ ճիշտ 
կազմակերպված բրենդը ինք
նին հաջողության կեսն է։ Սա
կայն այդ հաջողությունն ունի իր 
կանոնները, որը ձեռք է բերվում 
բազմաթիվ զոհողությունների 
գնով։

Բրենդ անձը պետք է տար
բերվի հասարակության մյուս 
անհատներից։ Պետք է հենց 
սկզբից նպատակադրված ա– 
ռանձնացվի տփալ անձն ու իր 
գործունեությունը։ Սկզբնական 
հաջողություններովչպետք է բա
վարարվել, այլ պետք է կա
րողանալ ճիշտ կազմակերպել և 
ճիշտ ուղիով տանել բրենդինգի 
հետագա աշխատանքները։

Իսկ ինչպե՞ս են մարդիկ 
կողմնորոշվում, ինչպե՞ս են ընտ
րում։ Հիշենք Ստիվեն Քինգի խոս
քերը. «Ապրանքն այն է, ինչը 
ստեղծվում է գործարանում, իսկ 
բրենդն այն է, ինչը գնվում է 
անհատի կողմից»։

Ըստ իս ինչպես ապրանքը, 
այնպես էլ անձին (կոնկրետ 
դեպքում այն անձին, որն ուզում 
է քաղաքական գործիչ դառնալ) 
պատրաստում են հանրությանը 
հրամցնելու համար, իսկ երբ նա 
արդեն պատրաստ է ներկայա
նալու, ժողովուրդը չի ուսումնա
սիրում, թե ովքեր, ինչ միջոցնե
րով, ինչպես աշխատեցին տփալ 
անձի կամ ապ րա նքի վրա։ 
Հասարակությունը արձագան
քում է պատրաստի բրենդին։ 
Իսկ ինչպես է կողմնորոշվում հա
սարակությունը.

Համոզվելով (այստեղ 
մեծ դեր ունի այն թիմը, որն աշ
խատում է անհատի բրենդի 
վրա)։

ճանաչելով, իմանալով 
(տփալներ է հավաքում, իմա
նում տփալ անձի մասին։ Այս
տեղ կրկին բրենդային օղակ
ներն են գործում)։

Սեփական դիրքորոշ– 
մամբ, որի ձևավորման գործում 
մեծ դեր ունի գովազդը։

Սյուս թեկնածուների հա
մեմատ առավելությունները հաշ
վի առնելով։

Կերպարին հավանելով 
(այս դեպքում մեծ դեր ունի ար
տաքին տեսքը, պահելաձևը)։

Յ ուրահատկությունը, 
տարբերվելը մյուս թեկնածունե
րից։

Բնականաբար, բոլորին հնա
րավոր չէ դուր գալ, սակայն 
պետք է ջանալ արժանանալու 
մեծամասնության համակրան
քին։

Չ ա փ ա նի շն ե ր ը  պ ետ ք  է 
փնտրել և սահմանել ոչ թե ա– 
ռանձին մարդկանց արտահայ
տություններում կամ դիրքորո
շումների մեջ, այլ ընդհանուր 
կոլեկտիվի ընտրազանգվածի 
պահանջներից ելնելով։ Եթե 
կոլեկտիվը «բացահայտի», որ 
թեկնածուն յուրահատուկ է կամ 
էլ ունի դրականորեն տարբեր
վող գծեր, մյուսներին ոչ նման 
հատկություններ, կամաց-կա– 
մաց կսկսի հավատալ նրան, 
հետևել նրա առաջխաղացմա
նը, ուրախանալ հաջողություն
ներով, ապա տփալ անձին ար
դեն կարելի է համարել կայացած 
բրենդ։

Բրենդի ստեղծումը, սակայն, 
մեկ անձի կամ անհատի ձեռքի 
գործ չի կարող լինել, այն խմբա
յին, համախմբված, միահամուռ, 
անձնվեր երկարատև ու տքնա
ջան աշխատանք է պահանջում, 
քանզի հակառակ պարագայում 
կլինի թույլ, ոչ ազդեցիկ և, կա
րևորը, անարդյունք։

Մասնագիտական գրա կա 
նության մեջ նշվում է, որ հան
րության մեջ բրենդի հաջող 
առաջխաղացման համար տփալ 
բրենդ անձը պետք է ունենա 
հետևյալ կարողությունները.
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ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Բրենդը պետք է խոսի ինքն իր 

փ ոխարեն։ Այդ պ ա տ ճա ռով  
խիստ կարևոր են նրա ձևը, 
բովանդակությունը, կարևոր է 
նաև մատուցման ոճը։

ՇԱՐԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏՈՒ
ԹՅՈՒՆ

Բրենդ անձը պետք է առաջին 
իսկ հա յա ց քի ց  գրա վի  իր 
խոսքով, հաղորդած նյութի բո
վանդակությամբ, կարևորութ
յամբ և ամենակարևորը՝ հա
մառոտությամբ։ Երկար ճառերն 
ու ելույթները սովորաբար նպա
տակասլաց չեն լինում։ Իսկ 
ճիշտ ձևակերպված, բանա
ձևված հակիրճ խոսքը խոսքի 
կարևոր արժանիքներից մեկն է։ 
Կարևոր է խոսքային հենց այն 
բանալին, այն բանաձևը, որին 
սպասում է լսարանը։

ՀԱՎԱՏ ՆԵՐՇՆՉԵԼՈՒ, ԱՊԱ
ՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՈՒՆԱ
ԿՈՒԹՅՈՒՆ

Բրենդ անձը պետք է կարող
նա հավատ ներշնչել իր ընտրա– 
զա ն գ վա ծի ն , վ ստ ա հեցն ե լ 
նրան, որ իր ընտրությունը սխալ

չէ։ Որտեղ ռիսկի գործոնը մեծ է, 
ապահովությունը համարվում է 
ամենաարժեքավոր, կարևոր 
հատկանիշը։

ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ 
Բրենդը պետք է տարբերվի 

մյուս մրցակիցներից, ունենա 
հստակ ընդգծված յուրահատ
կություններ և կարողությունայդ 
յուրահատկություններն ի ցույց 
դնելու։

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԵՎ 
ԱՐԺԱՆԻՔՆԵՐ

Բրենդ անձը պետք է առա
ջարկի և խոստանա ավելին, 
քան սովորական անհատը կա
րող է խ ոսք տալ, և ամե
նակարևորը՝ առաջին հերթին 
հենց ինքը պետք է հավատա իր 
տված խոստումներին ու դրանց 
իրագործման հնարավորությա
նը, իսկ հետագայում կատարի 
իր տված բոլոր խոստումները։

Ինչպես անձը, այնպես էլ ապ
րանքը շուկայում գլխավորելու, 
առավելություն ունենալու հա
մար, պետք է ունենա արժանիք
ներ, որ նվաճի հասարակության 
հավանությունը։ Պետք է ջանալ

ստեղծել ուժեղ բրենդ, որպեսզի՛ 
շուկայում այն իր մուտքով, իր 
շարժուձևով իշխող լինի։ Սա
կայն այդ ամենը չպետ ք է 
ուղեկցվի ավելորդ հուզառա– 
տությամբ, ռոմանտիզմի չարա– 
շահմամբ : Ջանքը պետք է լինի 
կոնկրետ, նպատակը՝ հստակ, 
նշանսսկետըպարզորոշ և միա
նշանակ։ Ըստ մենեջեր Ակերի՝ 
բրենդի արժեքը կազմված է 
նվիրվածությունից, իրազեկու
թյունից, որակի ընկալումից, հա– 
մախմբվածությունից և բրենդի 
այլ արժեքավոր հատկանիշների 
հանրագումարից։

Նվիրվածություն նշանակում 
է բրենդի ստեղծման գաղա 
փարով տոգորված ողջ ուժի ու 
կորովի ներդրում, անձնվեր աշ
խատանք՝ բրենդը առավելա
գույնս կայացնելու գործում։

Իրազեկություն նշանակում է 
իրոք տեդյակ լինել, տեղեկաց
ված լինել այն ամենի մասին, 
ինչը հանգեցնելու է ցանկալի 
արդյունքի, իմանալ այդ ոլոր
տին վերաբերող բոլոր նորույթ
ներն ու դրանք օգտագործել ի 
շահ բրենդի կայացման։

Որակի ընկալում նշանակում 
է հասկանալ, թե որն է որակը 
իրականում, ինչն է այսօր գնա
հատվում ամենաշատը, պար
զապես ճշմարիտը ճշմարտա
պես ներկայացնել, հասնել գե
րագույն որակի տվյալ ասպարե
զում։

Համախմբվւսծություն նշա
նակում է թիմային ճիշտ կազմա
կերպված աշխատանք, մեկ նպա
տակ, մեկ գաղափար և համա
տեղ աշխատանք։

Բրենդի հաջողությունը մե
ծապես կախված է նաև այն 
բանի հաշվառումից, թե ինչ– 
պիսին է այն հասարակությունը, 
ում համար ստեղծվում է բրենդը, 
ինչ ազգի ներկայացուցիչներ են, 
և որոնք են նրանց ազգային 
արժեքները>
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Բրենդին անտարակույս ան
հրաժեշտ է իր թիմի աջակցու
թյունը, որպեսզի հաջողությունը 
երկարատև լինի։ Թիմային լավ 
մտածված, ծրագրված աշխա
տանքը հաջողության նախնա
կան գրավականն է։ Իսկ թիմում 
պետք է ընդգրկել բացառապես 
անձնվեր, վստահելի մարդ
կանց։ Եվ այս դեպքում մարդիկ 
դառնում են բրենդ ստեղծող 
կազմակերպության հիմնական 
գործոնը։ Ուստի՝ թիմը կազմող, 
ղեկավարող մասնագետի առջև 
ի սկզբանե բարդ խնդիր է 
դրվում։ Նա պետք է կարողանա 
սթափ, ճշգրիտ պատկերացնել 
իր թիմի յուրաքանչյուր առան
ձին անդամի մասնագիտական, 
բարոյահոգեբանական և հասա– 
րակական-քաղաքական հատ
կանիշները ևճշգրիտ օգտագոր
ծելով դրանք՝ հասնի դրված 
նպատակի իրականացմանը։

Բրենդը, որը կոնկրետ խն
դիրներ առաջ քաշող և դրանց 
հստակ լուծումը առաջարկող 
անձնավորություն է, անպայման 
կարժանանա ընտրազանգվածի 
հավանությանը և ուշադրությա
նը։ Իր հստակության հետ միա
սին բրենդ անձը պետք է առաջ 
շարժվի, չլճանա անշարժության 
մեջ, չդոփի տեղում, ոչ մի բրենդ 
չի կարող աճել, նորանոր հաջո
ղությունների հասնել՝ ղապ– 
տույտ տալով։ ժամանակները, 
շուկան, պահանջարկը, ամեն 
բան փոփոխվում է։ Նույնիսկ ապ
րանքային շուկայում սւմենա– 
ուժեղ բրենդները փոփոխության 
են ենթարկում իրենց ապրանք
ները, որ կարողանան բավարւս– 
րել ժամանակի պահանջները։ 
Եվ բրենդի ստեղծման գլխավոր 
խնդիրն էլ հենց այն է, որ բրենդը 
պետք է առաջ մղել ժամանակի 
պահանջներին զուգընթաց և 
մ իև ն ո ւ յն  ժ ա մ ա ն ա կ  պա– 
հանջատուների ցանկություննե
րին համարժեք։

Ոչ մի բրենդ չի կարող երկար 
գոյատևել առանց բրենդ կազ

մակերպության աջակցության։ 
Եթե կազմակերպության կառա
վարողները չտրամադրեն այն 
ամենը, ինչը բրենդ անձին հար
կավոր է լավագույնս հանդես 
գալու համար, ցուցաբերեն ոչ 
արդյունավետ աշխատանք, ան
փույթ վերաբերմունք, ապա այդ
պիսի բրենդը պարզապես դա
տապարտված է արագընթաց 
վայրէջքի և կործանման։

Ինչպես յուրաքանչյուր անձ, 
իր, երևույթ, այնպես էլ բրենդը 
կարիք ունի ամենօրյա, ամեն
ժամյա ուշադրության և աջակ
ցության։

Այս ուշադրությունը, ընտրա
զանգվածի սերը, մեր կարծիքով, 
պետք է փոխադարձ լինի, այլա
պես ներկայիս շուկայական պայ
մաններում, առավելաբար՝ քա 
ղաքական ոլորտում դեմքերն ու 
դեպ քերը  շատ  հա ճա խ  են 
փոփոխվում, իսկ հասարակութ
յունն այն ուժն է, որ կարող է և՜ 
իշխանության հասցնել անձին, 
և՜ տապալել նրան։ Քաղաքա
կան գործիչների բրենդը գալիս է

հասարակությունից և տրամա
դրվում է հասարակությանը։ 
Բրենդի «ճակատագիրը» կախ
ված է հասարակությունից, իսկ 
հասարակությունը եսասերնե
րին ու ստախոսներին չի ընդու
նում։

Ա յսպ ի ս ո վա նձ ի  բրենդի  
ստեղծման և կայացման գոր
ծում մեծ դեր ունի բրենդինգի խե
լացի կազմակերպումը։

Կարծում ենք, որ քա ղա քա 
կրթության զարգացման ներկա 
փուլում թե՜ հաջողակ գործարա
րին, թե՜ կայացած քաղաքական 
գործչին, թե՜ սոցիալական որո
շակի դիրք և համբավ ունեցող 
անհատին, թե՜ բոլոր նրանց, 
ովքեր ցանկություն ունեն հաս
նելու հաջողության և պատ
րաստվում են ստեղծել իրենց 
բրենդը, հույժ անհրաժեշտ է 
բրենդինգի, սեփական անձի 
իմիջի բարձրացման վերաբեր
յալ ժամանակակից գիտելիք– 
ներիյուրացումը։
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Ռուսաստանի Դաշնության գիտությունների ակադեմիայի 
ակադեմիկոս

գերծ ա ն ր տարրեր

4. Փորձի դրվա ծքը
Թիրախի միջուկների և մաս

նիկի միախառնումից գոյացող 
բաղադրյալ միջուկը նեյտրոննե
րի գ ո լոր շիա ցո ւմից  հետո 
կշարժվի իոնների փնջի ուղղու
թյամբ։ Թիրախի շերտն ընտըր– 
վում է բավականաչափ բարակ, 
որպեսզի հետահարման ծանր 
ատոմը կարողանա նրա միջից 
դուրս թռչել և շարունակել սե
փական շարժումը դեպի թիրա
խից մոտավորապես 4 մ հեռա
վորության վրա տեղադրված 
դետեկտորը։ Թիրախի և դետեկ
տորի միջև տեղակայված է փնջի 
մասնիկների և ռեակցիա յի 
կողմ  նա կի  ա ր գ ա ս ի ք ն ե ր ի  
ճնշման համար նախատեսված 
գազալեցուն զատիչ։

Զատիչի (նկ. 5) աշխատանքը 
հիմնված է այն սկզբունքի վրա, 
որ գազային միջավայրում, մեր 
դեպքում՝ ջրածնում, ընդամենը 
10՜3 մթն. ճնշման տակ ատոմ– 
ները, կախված սեփական արա
գությունից, կունենան տարբեր 
իոնական լիցքեր։ Սա թույլ է տա
լիս դրանց տարանջատել մագ
նիսական դաշտում «թռիչքի ժա–

(Սկիզբը՝ «Գիտության 
աշխարհում», 1Տ| 3, 2007)
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մանակ», 10՜6 վ ժամանակա
հատվածում և ուղղորդել դեպի 
դետեկտոր։ Զատիչով անցած 
ատոմները պատվաստվում են 
կիսա հաղորդիչ դետեկտորի 
զգայուն շերտին՝ արտադրելով 
հետահարման ատոմի մուտքի 
ժամանակի, նրա էներգիայի և 
պատվաստման տեղի (այսինքն՝ 
կոորդինատների՝ դետեկտորի 
ա շխ ա տ ա նքա յին  մակերեսի 
վրա X և V) մասին ազդանշան
ներ։ Այդ նպատակների համար 
մոտավորապես 50 սմ2 ընդհա
նուր մակերեսով դետեկտորն

իրականացված է դաշնամուրի 
ստեղներ հիշեցնող շերտերի՝ 12 
«սթրիփերի» տեսքով, որոնցից 
յո ւրա քա նչյուրն օժտ վա ծ  է 
երկայնական զգայունությամբ։ 
Եթե պ ա տ վա ստ վա ծ ատոմի 
միջուկը ենթա րկվի  ալֆա– 
տրոհման, ապա արձակված 
ալֆա-մասնիկը (մոտ 10 ՍԷՎ 
ս պ ա ս վ ե լ ի ք  է ն ե ր գ ի ա յո վ )  
կգրանցվի դետեկտորի կողմից 
վերը թվարկված բոլոր պարա
մետրերի՝ ժամանակի, էներգիա
յի և կոորդինատների նշումով։ 
Եթե առաջին տրոհմանը կհա– ►
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Մ ԻՋՈՒԿԱ  3ԻՆ ՛ ՚ ՖԻ՛Զ՛ԻԿԱ"
ՇօոհշոոՏշաւշօոճսշէօէտ

ժամա նակաթռիչքայի ն
դետեկտորներ կանգ

Հետ ա հւ 
միջուկ

պատուհան
պտտվող
թիրախ

գազալեցուն զատիչ

Նկար 5. Ծանր տարրերի սինթեզի փորձերում հետահարման միջուկների 
անջատման սարքավորման սխեմատիկ տեսքը

քոլողի երկրորդը, ապա նման տե
ղեկատվություն կստացվի և երկ
րորդ ալֆա-մասնիկի համար, և 
այդպես շարունակ, մինչև որ տե
ղի կունենա ինքնաբերական 
տրոհում։ Վերջին տրոհումը 
կգրանցվի ժամանակային համ
ընկնումով (^+^֊200 1Տ/1©\/) մեծ 
ամպլիտուդով երկու ա զդա 
նշանների տեսքով։ Տրոհման 
ալֆա-մասնիկների և զույգ բե
կորների գրանցման արդյու
նավետության բարձրացման 
նպատակով ճակատային դե
տեկտորը շրջապատված է կողմ
նային դետեկտորներով ՝ կազմե
լով զատիչի կողմից բաց պա
տով «արկղիկ»։ Դետեկտորային 
հա վա քա ծուի  առջև տ եղա 
կայված են երկու հետահարման 
միջուկների արագությունը չա
փող նուրբ ժամանակաթռիչ– 
քային դետեկտորներ (այսպես 
կոչված, ւՕԲ-դետեկտորներ՝ 
անգլերեն էւու0 օէ Ուցհէ բառերի 
հապավում)։ Այդ պատճառով 
հետահարման միջուկից առա
ջացող առաջին ազդանշանը 
հասնում Է70^ հատկանիշով։ Մի
ջուկների տրոհումից ստացվող 
հաջորդ ազդանշանները չունեն 
այդհատկանիշը։

Անշուշտ, տարբեր էներգիա
ներով մեկ կամ մի քանի ալֆա- 
մասնիկների առաքումով բնու
թագրվող տրոհումները կարող 
են լինել տարբեր տևողության։ 
Սակայն եթե նրանք պատկանում 
են միևնույն միջուկին և կազմում 
են ճա ռա գա յթ ա ա կտ իվ  ըն
տանիք (մայր միջուկ - դուստր– 
ծոռնակից և այլն), ապա հետա
հարման միջուկի, տրոհման 
ալֆա-մասնիկների և բեկորների 
բոլոր ազդանշանների կոորդի
նատները պետք է կոորդինատով 
համընկնեն դետեկտորի դիրքա
յին թույլատրելիության ճշգրտու
թյան հետ։ ՇյոԵտո՚յ &6Շէւ"օուօտ 
ֆիրմայի պ ա տ րա ստ ա ծ մեր 
դետեկտորները ալֆա-մաս–

նիկների Էներգիան չափում են 
~0,5 % ճշտությամբ և յուրա
քանչյուր սթրիփի համար ունեն 
0,8 մմ-ի մոտ դիրքային թույլա
տրելիություն։

Դետեկտորի ամբողջ մակե
րեսը մտովի կարելի Է ներկայաց
նել մոտավորապես 500 բջիջ
ների (պիքսելների) տեսքով, 
որոնցում դետեկտվում են տրո
հումները։ Հավանականությու
նը, որ պատահականորեն միև
նույն տեղը կընկնեն երկու ազ
դանշանները կազմում Է 1/500, 
ե ր ե ք  ա զ դ ա ն շ ա ն ն ե ր ի ն ը ՝  
1/250.000 և այլն։ Դա հնարավո
րություն Է տալիս մեծ հուսալիու
թյամբ, վիթխարի քանակության 
ճառագայթաակտիվ պրոդուկտ

ներից ընտրել գերծանր միջուկ
ների հաջորդական տրոհում
ների հետ գենետիկորեն կապ
ված շատ հազվագյուտ իրա
դարձություններ, անգամ եթե 
դրանք առաջանում են բացար
ձակ փոքր քանակությամբ (~1 
ատոմ/ամիս)։

5. Փ որձարարական ա րդ
յունքներ

(ֆիզիկական փորձ) 
Կա յանքը «գործողության 

մեջ» ներկայացնելու համար 
իբրև օրինակ ավելի մանրա
մասն նկարագրենք 

243̂տ(2=95)+48ՇՅ(2=20) 291115 
միջուկների միախառնման ռե
ակցիայում առաջացող 115-րդ 
տարրի սինթեզի փորձերը։
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"՚ Մ ԻՋՈՒԿԱՅ ԻՆ ՛ ՛ՖԻ՛Զ՛ԻԿԱ
2-կենտ միջուկի սինթեզը 

գրավիչ է նրանով, որ կենտ 
պրոտոնի կամ նեյտրոնի առկա
յությունը էապես նվազեցնում է 
ինքնաբերական տրոհման հա
վանականությունը, և հաջոր
դական ալֆա-անցումների թիվը 
կլինի ավելի (երկար շղթաներ), 
քա ն զույգ-զույգ միջուկների 
տրոհման դեպքում։ Կուլոնյան 
արգելք հաղթահարելու համար 
48Շ յ իոնները պետք է ունենան 
Ը>236 1Տ/1©\/ էներգիա։ Մյուս 
կողմից, կատարելով այդ պայ
մանը, եթե սահմանափակել 
փնջի էներգիան ^=248 1\/1©\/ ար
ժեքով, ապա 291115 խառնուրդ 
միջուկի ջերմային էներգիան կլի
նի 39 1\/16\/–ի մոտ. նրա սառեցու
մը կկատարվի 3 նեյտրոնների և 
գամմա-ճառագայթների առաք
ման միջոցով։ Այդ դեպքում 
ռեակցիայի արգասիքը կլինի 
115-րդ տարրի իզոտոպը 1Տ1=173 
նեյտրոնների թվով։ Արձակվելով 
թիրախային շերտից՝ նոր տարրի 
ատոմը կանցնի վերջինիս թո
ղանցմանը սարքաբերված զա
տիչի միջով և կհասնի դետեկ
տոր։ Հետագա  իրադարձու
թյունները զարգանում են այն
պես, ինչպես ներկայացված է նկ.
6-ում։ ճակատային դետեկտո
րում հետահարման միջուկի կան
գառից 80 միկրովայրկյան անց 
տվյալների հավաքման համա
կարգում ստացվում են նրա 
մուտքի ժամանակի, էներգիայի 
և կոորդինատների (սթրիփի հա
մարը և դիրքը նրանում) մասին 
ազդանշանները։ Նշենք, որ այդ 
տեղեկատվությունն ունի «10Ռ> 
հատկանիշ (եկել է զատիչից)։ 
Եթե 10 վայրկյանի ընթացքում 
դետեկտորի մակերեսի այդ նույն 
տեղից կստացվի 9,8 1\/1տ\/–ից 
ավելի էներգիայով երկրորդ 
ազդանշանը, առանց «10Ռ> 
հատկանիշի (այսինքն՝ պատ
վաստված ատոմի տրոհումից)՝ 
փունջն անջատվում է, և հետա

գա ամբողջ տրոհումը գրանց
վում է աղմուկի գործնականորեն 
լրիվ բացակայության պայման
ներում։ Ինչպես երևում է նկ. 6-ի 
վերևի գրաֆիկից հետահարման 
միջուկի և առաջին ալֆա– 
մասնիկի առաջին երկու ազդա
նշաններից հետո՝ փնջի անջա
տումից մոտ ա վորա պ ես  20 
վայրկյանի ընթացքում, հետևե
ցին ևս 4 այլ ազդանշաններ, 
որոնց դիրքերը ±0,5 մմ ճշտու
թյամբ համընկնում են նախորդ 
ազդանշանների հետ։ Հետագա 
2,5 ժամվա ընթացքում դետեկ
տորը լռում էր։ Նույն սթրիփում և 
նույն դիրքում ինքնաբերաբար 
տրոհումը գրանցվեց միայն 
հաջորդ օրը՝ 28,7 ժամ անց, 
տրոհման բեկորներից երկու 
ազդանշանների տեսքով՝ 206 
1\/1©\/գումարային էներգիայով։

Այդպիսի շղթաներ գրանցվել 
են երեք անգամ։ Նրանք բոլորն 
ունեն նույն տեսքը (ճառագայ
թաակտիվ ընտանիքում միջուկ
ների 6 սերունդ) և միմյանց հետ 
համաձայնեցվում են ինչպես ալ– 
ֆա-մասնիկների էներգիայով, 
այնպես էլ նրանց գոյացման 
ժամանակով՝ միջուկների տրոհ
ման էքսպոնենտային օրենքի 
հաշվառմամբ։ Եթե դիտարկվող 
էֆեկտը վերաբերում է, ինչպես 
սպասվում էր, մեկուսախառ– 
նուրդ միջուկի կողմից 3 նեյտ
րոնների գոլորշիացումից առա
ջացող 288 զանգվածով 115-րդ 
տարրի իզոտոպի տրոհմանը, 
ապա ընդամենը 5 1\/1©\/–ով 48Շյ 
իոնների փնջի էներգիայի ավե
լացման դեպքում այն պետք է 
նվազի 5-6 անգամ։ Իրապես, 
Ը=253–ի դեպքում ՄԷՎ էֆեկտը 
բացակայում էր։ Սակայն այս
տեղ դիտարկվել է այլ՝ ավելի 
կարճ, ընդամենը 0,4 վ տևողութ
յամբ, չորս ալֆա-մասնիկներից 
(մենք ենթադրում ենք, որ նրանք 
նույնպես 5 էին, սակայն վերջին 
ալֆա-մասնիկը դուրս թռավ բաց

պատուհանից) բաղկացած տրո՛
հումների շղթա։ Տրոհումների 
նոր շղթան ավարտվեց ~1,5 ժամ 
անց ինքնաբերաբար տրոհու
մով։ Ակներև է, որ սա այլ՝ մեծ, 
հավանականությամբ 4 նեյտ
րոնների ա րձակմամբ միա
խառնման ռեակցիայում առա
ջացող 287 զանգվածով 115-րդ 
տ ա րրի հա րևան իզոտ ոպ ի 
միջուկի տրոհում է։ 2=115, 
1Տ1=173կենտ–կենտ իզոտոպի հա
ջորդական տրոհումների շղթան 
ներկայացված է նկ. 6-ի ներքևի 
գրաֆիկում, որտեղ ուրվագծա
յին քարտեզի տեսքով բերված 
են տարբեր թվով պրոտոններով 
և նեյտրոններով գերծանր նուկ– 
լիդների կիսատրոհման հաշ
վարկային պարբերությունները։ 
Այստեղ ցույց է տրված նաև այլ՝ 
գերմանական՝ ՕՏ1 (ք. Դարմշ– 
ւոադտ), այնուհետ ճապոնական 

(Տոկիո) լաբորատորիա
ներում 2098ւ + “ (VII ռեակցիայում 
սինթեզված 1տյ=161 նեյտրոնների 
թվով ավելի թեթև 111-րդ տարրի 
կենտ-կենտ իզոտոպի տրոհու
մը։

Նախ և առաջ հարկ է նշել, որ 
երկու դեպքում էլ միջուկների 
կիսատրոհման պարբերություն
ները լավ համընկնում են տե
սական կանխատեսումներին։ 
Չնայած որ 288115 իզոտոպը 11 
նեյտրոններով հեռացված է 
|Տ|=184 նեյտրոնային թաղանթից, 
115 և 113-րդ տարրերի իզոտո– 
պերն օժտված են կյանքի համե
մատաբար մեծ տևողությամբ 
(ք1/2~0,1 վ և 0,5 վ համապա
տասխանաբար)։

Հինգ ալֆա-տրոհումներից 
հետո առաջանում է 1Տ1=163-ով 
դուբնիումի (ՕԵ)՝ 105-րդ տարրի 
իզոտոպը, որի կայունությունը 
սահմանվում է արդեն այլ՝ 1Տ|=162 
պ ա րփ ա կ  թ ա ղա նթ ով ։ Այդ 
թաղանթի ներգործության ուժը 
ցուցադրում է միմյանցից ընդա
մենը 8 նեյտրոններով տարբեր-Ւ
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Նկար 6.48Շձ + 234/Հա ռեակցիայում 115-րդ տառի սինթեզի փորձը 
Վերեի նկատւմ բերված են դետեկտորի մեջ հետահարման միջուկի (Բէ) ոյատվաստու– 
մից հետո ազդանշանների երևալու ժամանակները։ Կարմիր գույնով նշված են 
ալֆա-մասնիկնեփ գրանցման ազդանշանները, կանաչով՝ ինքնաբերաբար 
տրոհումից։ Իբրև օրինակ երեք իրադարձություններից մեկի համար բերված են Ւ14 
սթրիփում արձանագրված Ո–>օ.1 –»օւ2–»օւ3–>օ.4–̂ օւ5–̂ ՏԲ տրոհման շղթայի բոլոր 7 
ազդանշանների դիրքային կոորդինատները (մմ)։ Ներքևի նկարում պատկերված են 
1=111, Ւ1=161 և Հ=115, Ւ1=173 միջուկների տրոհումների շղթաները։ Կիսատրոհման 
տարբեր պարբերություններով (մթնեցման տարբեր աստիճան) միջուկների 
տիրույթներն ուրվագծող կետագծերը՝ մանրաչափ տեսության կանխատեսումներն են։

► վող ՕԵ-ի երկու իզոտոպների 
կիսատրոհման պարբերություն
ների ահռելի տարբերությունը։ 
Մեկ անգամ ևս նշենք, որ կա
ռուցվածքի (միջուկային թա
ղանթների) բացակայության պա
րագայում 105-5-115 տարրերի 
բոլոր իզոտոպները պետք Է 
ենթարկվեին ինքնաբերաբար 
տրոհման ~10՜19 վ ժամանակա
հատվածում։

(քիմիական փորձ)
Վերը նկարագրված օրինա

կում 115-րդ տարրի տրոհման

շղթան եզրափակող 268ՕԵ երկա
րակյաց իզոտոպի հատկություն
ներն ինքնուրույն հետաքրքրու
թյուն են ներկայացնում։

Պարբերական օրենքի հա
մաձայն՝ 105-րդտարրը գտնվում 
Է \/շարքում։ Ինչպես երևում Է նկ.
7-ից նա նիոբիումի (1Տ1Ե) և տան
տալի (1յ) հոմոլոգն Է և քիմիա
կան հատկություններով տար
բերվում Է Դ. Ի. Մենդելեևի աղ
յուսակում առանձին խումբ ներ
կայացնող ավելի թեթև տարրե
րից՝ (2=90-^103) ակտինոիդ–

ներից։ Շնորհիվ կիսատրոհման 
մեծ պարբերութ յան 105-րդ 
տարրի տփալ իզոտոպը կարող Է 
առանձնացվել ռեակցիայի բո
լոր արգասիքներից ճառագայ– 
թաքիմիական եղանակով, նրա 
տրոհման՝ ինքնաբերաբար բա
ժանման, հետագա չափումով։ 
Այդ փորձը տալիս Է (2=105) 
վերջնական միջուկի ատոմա
կան համարի և 115-րդ տարրի 
հաջորդական տրոհումներից ա– 
ռաջացող բոլոր նուկլիդների 
ինքնուրույն նույնականացում։

Քիմիական գիտափորձում 
հետահարման միջուկների զա
տիչի օգտագործման անհրա
ժեշտություն չկա։ Ըստ ատոմա
կան համարների՝ ռեակցիայի 
արգասիքների տարանջատումն 
իրականացվում Է դրանց քիմիա
կան հատկությունների տարբե
րության վրա հիմնված մեթոդ
ներով։ Այդ պատճառով այստեղ 
կիրառվել Է ավելի պարզեցված 
մեթոդիկա։ Թիրախից արձակ
վող ռեակցիայի արգասիքները 
վարսվում Էին նրանց շարժման 
ուղղությամբ՝ դեպի 3-4 միկրոն 
խ որ ո ւթ յա մբ  տ եղա կա յվա ծ  
պղնձե ընդունիչ։ 20-30 ժամ ճա
ռագայթումից հետո ընդունիչը 
լուծվում Էր։ Լուծույթից անջատ
վում Էր անդրակտինոիդների՝ 
2>104 տարրերի ֆրակցիան, 
իսկ այդ ֆրակցիայից՝ հետա
գայում 5-րդշարքի տարրերը՝ ՕԵ 
իրենց քիմիական հոմոլոգների՝ 
1Տ1Ե–ի և 73-ի ուղեկցությամբ։ 
Վերջիններս քիմիական բաժա
նումից առաջ որպես «նշիչներ» 
ավելացվում Էին լուծույթի մեջ։ 
ԸԵ պարունակող լուծույթի կա
թիլը անցկացվում Էր բարակ 
տակդիրի վրա, չորացվում և 
հետո տեղադրվում ինքնաբերա
բար տրոհվող երկու բեկորները 
գրանցող կիսահաղորդչային 
դետեկտորների միջև։ Ամբողջ 
հավաքվածքն իր հերթին տե
ղադրվում Էր ՕԵ միջուկների
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տրոհման ժամանակ բեկորների 
արձակած նեյտրոնների թիվը 
որոշող նեյտրոնային դետեկտո
րի մեջ։

2004 թ. հունիսին անցկաց
վեց 12 նույնական փորձ (Ս. Ն. 
Դմիտրիև և ուրիշներ), որոնցում 
գրանցվեց ՕԵ ինքնաբերաբար 
տրոհման 15 իրադարձություն։ 
ՕԵ ինքնաբերաբար տրոհման բե
կորներն օժտված են մոտ 235 
ՄԷՎ կինետիկական էներգիայով, 
տրոհման յուրաքանչյուր ակ
տում արձակվում է միջինը մոտ 4 
նեյտրոն։ Այդպիսի բնութագրերը 
յուրահատուկ են բավական 
ծանր միջուկի ինքնաբերաբար 
տրոհմանը։ Հիշեցնենք, որ 238Ս–ի 
համար այդ արժեքները համա
պատասխանաբար կազմում են 
մոտ 170ՄԷՎև2նեյտրոն։

Քիմիական փորձը հաստա
տում է ֆիզիկական գիտափորձի 
արդյունքները՝ ̂ տ+^ՇՅ  ռեակ
ցիայում առաջացող 115–րդտար– 
րի միջուկները 2=115–»113–» 
->111–>109–>107–>105 հա 
ջորդական հինգ ալֆա-տրո–

հումների արդյունքում իրոք 
հանգեցնում են 105 ատոմական 
հա մա ր ո վ  ի ն ք ն ա բ ե ր ա բ ա ր  
տրոհվող երկարակյաց միջուկի 
առաջացմանը։ Այս գիտափոր
ձում որպես 115-րդ տարրի 
ալֆա-տրոհման դուստր արգա
սիք՝ սինթեզվեց ևս մեկ՝ նախ
կինում անհայտ, 113 ատոմա
կան համարովտարր։

6. Ընդհանուր պատկերը և 
ա պ ա գա ն

243̂ տ  + 480յ ռեակցիայի 
արդյունքները մասնավոր դեպ
քեր չեն։ 112,114 և 116-րդ տար
րերի իզոտոպների՝ 2-զույգ նուկ– 
լիդների սինթեզի ժամանակ 
մենք դիտարկել ենք նաև 2= 
=104-110 միջուկների ինքնա
բերաբար տրոհմամբ ավարտ
վող, տրոհումների երկար շղթա
ներ, որոնց կյանքի տևողությու
նը՝ կախված ատոմական համա
րից և միջուկի նեյտրոնային 
բաղադրությունից, եղել է վայր
կյաններից մինչև ժամեր։ Ներ
կայումս ստացվել են տվյալներ՝ 
2=104-118 29 նոր միջուկների
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Նկար 7.115-րդ տարփ ճառագայթաակտիվ հատկությունների հետազոտման ֆիզիկական ե 
քիմիական փորձերը40Շյ + 243/ \ ր ո  ռեակցիայում ֆիզիկական սարքավորման օգնությամբ 
ցույց է տրվել, որ2ՏՏ115 իզոտոպի հինգ հաջորդական ալֆա-տրոհումները հանգեցնում են 
105-րդ տառի 268Օե երկարակյաց իզոտոպի առաջացմանը, որը ինքնաբերաբար տրոհվում 
է երկու բեկորների։ Քիմիական գիտափորձում սահմանվել է, ո ր  ինքնաբերաբար տրոհում 
կրում 1105 ատոմական համարով միջուկը։

տրոհման հատկությունների վե
րաբերյալ. դրանք ներկայաց
ված են նուկլիդների քարտեզի 
վրա (նկ. 8)։ Անդրակտինոիդ– 
ների տիրույթում զետեղված գեր
ծանր միջուկների հատկություն
ները, դրանց տրոհման տեսակը, 
տրոհումների էներգիաները և 
ժամանակները լավ համաձայ
նության մեջ են ժամանակակից 
տեսության կանխատեսումների 
հետ։ Կարծես թե առաջին ան
գամ փորձնական հաստատում 
ստացավ տարրերի կայունու
թյան կղզիների գոյության մա
սին վարկածը։

Հեռանկարներ
Այժմ խնդիրը նոր տարրերի 

միջուկային և ատոմական կա
ռուցվածքների մանրամասն հե
տազոտումն է, ինչը մեծ խնդիր
ների հետ է կապված նախ և ա– 
ռաջ ռեակցիայի որոնելի արգա
սիքների ցածր ելքերի պատ
ճառով։ Գերծանր տարրերի 
ատոմների թիվը ավելացնելու 
համար անհրաժեշտ է մեծացնել 
48Շյ իոնների փնջի ինտենսիվու
թյունը և բարձրացնել ֆիզիկա
կան մեթոդիկաների արդյունա
վետությունը։ Արագարար տեխ
նիկայի վերջին բոլոր նվաճում
ների կիրառմամբ մոտակա տա
րիներին նախատեսված ցածր 
իոնների արագացուցչի արդիա
կանացումը թույլ կտա ինտենսի
վացնել իոնների փունջը մոտա
վորապես 5 անգամ։ Երկրորւ>
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էլեկտրոնային
զավթում

ինքնաբեր
արոճում

Մ Ի ՛ՋՈՒԿՍ Յ՚ԻՆ ՚ ՚ ՖԻ՛ԶԻԿԱ ՚"

1511 15  ̂ 3 54 156 158 I հ 11 1*2 ն ե յտ ր ոն նե ր ի  թ իվը

Ն ուկ լիդների
քա ր տ ե զ ը

Նկար 8. Օանր և գերծանր տարրերի նուկլիդների քարտեզը
Սինթեզի տարբեր ռեակցիաներին համապատասխանող, ձվաձև տիրույթում ընդգրկված 
միջուկների համար (պատկերված են նկարի վրա), բերված են կիսատրոհման 
պարբերությունները և արձակվող ալֆա-մասնիկնեփ էներգիաները (դեղին 
քառակուսիներ)։ Տվյալները ներկայացված են միջուկի կապի Էներգիայում ըստ 
միջուկային թաղանթների Էֆեկտի ներդրման տիրույթները բաժանող ուրվագծային 
քարտեզի վրա։ Միջուկային կառուցվածքի բացակայության դեպքում ամբողջ դաշտը 
կլիներ սպիտակ գույնի։
Մթնեցմանը զուգընթաց աճում Է թաղանթների Էֆեկտը։ Երկու հարևան գոտիները 
տարբերվում են ընդամենը 1 ՄԷՎ-ով։ Սակայն սա բավական է ինքնաբերաբար տրոհման 
հանդեպ միջուկների կայունության զգալի բարձրացման համար, ինչի արդյունքում 
պրոտոնների և նեյտրոնների «մոգական» թվերի մոտ բաշխված նուկլիդները 
գերազանցապես կրում են ալֆա-տրոհում։ Սյուս կողմից 110-րդ և 112-րդ տարրերի 
իզոտոպներում 8 ատոմական միավորով նեյտրոնների թվի ավելացումը հանգեցնում է 
միջուկների ալֆա-տտհման պարբերությունների աճին ավելի քան 1(ք անգամ։

► մասի լուծումը պահանջում է 
փործերի կազմակերպման ար
մատական փոփոխություն, այն 
կարող է գտնվել, ելնելով գեր
ծանր տարրերի հատկություննե
րից, նոր փորձարարական մեթո
դիկայի ստեղծումով։

Գործող կայանքի՝ հետահար
ման միջուկների կինեմատի– 
կական զատիչի (նկ.5) աշխա
տանքի սկզբունքը հիմնված է

տ ա րա բնույթ  ռեակցիաների 
կինեմատիկական տարբերու
թյան վրա։ Թիրախի միջուկների 
և 48Շյ միախառնման ռեակցի
այի մեջ հետաքրքրող արգա
սիքները արձակվում են թիրա
խից առջևի ուղղությամբ ±3°նեղ 
անկյունային կոնով, մոտավո
րապես 40 ՄԷՎ կինետիկական 
էներգիայով։ Այս պարամետրերի 
հաշվառումով սահմանափակե–

լով հետահարման միջուկների 
շարժման հետագծերը՝ մենք 
գործնականորեն լրիվ պրծնում 
ենք իոնների փնջից, 104–։–106 
անգամ ճնշում ենք ռեակցիայի 
կողմնակի արգասիքների ֆոնը 
և մոտավորապես 40% ւսրդյու– 
նավետությամբ, 1 միկրովայրկ– 
յան ժա մա նա կա հա տ վա ծում  
նոր տարրերի ատոմներն հասց
նում ենք դետեկտոր։ Այլ կերպ 
ա սած՝ ռ եա կցիա յի  ա ր գա 
սիքների զատումը կատարվում է 
«ընթացակի»։

Կայանքի բարձր ընտրողա
կանություն ստանալու համար 
կարևոր է պահպանել, «չլղոզել» 
կինեմատիկակն պ ա րա մետ 
րերը՝ արձակման անկյունները և 
հետահարման միջուկների էներ
գիաները։ Այդ պատճառով ան
հրաժեշտ է օգտւսգործել0,3 միկ
րոմետրից ոչ ավելի հաստու
թյան թիրախային շերտեր՝ մո
տ ա վորա պ ես  երեք ա նգա մ
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մագնիսական
օպտիկայի

տարրեր

մագնիսական 
դաշտում ըստ 
զանգվածների 

տարանջատում

փոխել կայանքի գործողության՛ 
սկզբունքը և ռեակցիայի արգա
սիքների բաժանումը կատարել 
միքանի փուլով։

Նոր կայանքի սխեման ներ
կայացված է նկ. Ց-ում։ Մինչև 
2000°Շ տաքացված ընդունիչ 
հետահարման միջուկների պաւո– 
վաստումից հետո ատոմները 
դիֆուզվում են իոնական աղ
բյուրի պլազմա, պլազմայում 
իոնիզացվում են մինչև գ=1 + 
ԼԻՑՔԸ, էլեկտրական դաշտով 
երկարաձգվում են աղբյուրից, 
հատուկ պրոֆիլի մագնիսական 
դաշտերում զատվում են ըստ 
զանգվածի և վերջապես գրանց
վում են (ըստ տրոհման տեսա
կի), կիզակետային հարթությու
նում տեղակայված դետեկտոր
ներով։ Ամբողջ ընթացակարգը, 
կախված ջերմաստիճանային 
ռեժիմներից և զատվող ատոմ– 
ների ֆիզիկաքիմիական հատ
կություններից, կարող է տևել, 
ըստ գնահատականների, տաս
նորդական վայրկյաններից մին
չև մի քանի վայրկյան։ Արա– 
գագործությամբ զիջելով կինե– 
մատիկական զատիչին՝ 1\/1̂ Տհ̂  
(1Տ/13ՏՏ Խ\3\՝քւՏՀ օք ՏԱթ6Ր հ63>/̂  
/Աօտտ-բառերի հապավում է)՝ 
նոր կայանքը կբարձրացնի աշ
խատանքի արդյունավետությու
նը մոտավորապես 10 անգամ և 
տրոհման հատկությունների 
հետ մեկտեղ կտա գերծանր մի
ջուկների զանգվածի անմիջա
կան չափումը։

(Գերծանր տարրերի որո
նումը բնության մեջ)

Գերծանր տարրեի հիմնա– 
խնդրի մյուս ուղղությունը կապ
ված է ավելի երկարակյաց նուկ– 
լիդների ստացման հետ։ Վերը 
նկարագրված գիտափորձերում 
մենք ընդամենը մոտ եցա նք 
«կղզու» եզրին, հայտնաբերե
ցինք կտրուկ վերելք, սակայն 
դեռ հեռու ենք գագաթից, որտեդ

թիրախ

հետահարման 
հետահարման միջուկների 

միջուկներ ընդունիչ 

1  =  2000°Շ

զատիչի
կիզակետային
հարթություն

դիրքազգայուն
դետեկտորներ

փունջ

իոնային
աղբյուրի
պլազմա միջանկյալ

կիզակետ

Նկար 9. Ւ/1/ՀՏՈձ կայանքը
Վերևի նկարում ներկայացված է զատիչի սխեման և աշխատանքի սկզբունքը։ 
Թիրախային շերտից արձակվող հետահարման միջուկները մի քանի միկրոմետր 
խորության վրա կանգ են առնում գրաֆիտային ընդունիչում։ Ընդունիչի բարձր 
ջերմաստիճանի շնորհիվ նրանք դիֆուզվում են իոնական աղբյուրի խցիկ, 
երկարաձգվում են պլազմայի միջից, արագացվում են էլեկտրական դաշտով և ըստ դեպի 
դետեկտոր շարժման ընթացք ի՝ վերլուծվում են մագնիսական դաշտերով՝ ըստ զանգվածի։ 
Տփալ կառուցվածքում ատոմի զանգվածը կարող Է որոշվել 1/3000 ճշտությամբ։ Ներքևի 
նկարում պատկերված է կայանքի ընդհանուր տեսքը։

ավելի փոքր, քան հարկավոր է 
տփալ զանգվածով գերծանր 
միջուկի արդյունավետ ելք ստա
նալու համար կամ 5հ–6 անգամ 
ավելի փոքր, եթե խոսքը վերա
բերում է տփալ տարրի՝ ըստ 
զանգվածի, երկու հարևան 
իզոտոպների սինթեզին։ Բացի 
այդ՝ գերծանր տարրի իզոտոպ
ների զանգվածային թվերի վե
րաբերյալ տփալներ ստանալու 
նպատակով անհրաժեշտ է կա
տարել երկարատև և աշխատա
տար փորձերի շարք, կրկնել չա

փումները 48Շյ իոնների փնջի 
տարբեր էներգիաների դեպքում։

Դրա հետ մեկտեղ, ինչպես 
հետևում է մեր փորձերից, սին– 
թեզված գերծանր տարրերի 
ատոմների կիսատրոհման պար
բերությունները զգալիորեն գե
րազանցում են կինեմատիկա– 
կան զատիչի արագագործու– 
թյունը։ ՈՒստի, բազմաթիվ դեպ
քերում անհրաժեշտ չէ այդքան 
կարճ ժամանակահատվածում 
զատել ռեակցիայի արգասիք
ները։ Այդ դեպքում կարելի է
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ները պարունակում են մոտավո
րապես 180 նեյտրոններ։ 269հտ 
0՜1/շ ~ 9վ) կարճակյաց իզոտո
պով կատարվածքիմիական փոր
ձերը ցույց տվեցին, որ 108-րդ 
տարրը, ինչպես և սպասվում էր, 
համաձայն պարբերական օրեն
քի, 76-րդտարրի (Օտ) քիմիական 
հոմոլոգն է։

ՄԻՋՈՒԿԱՅ ԻՆ ՚ Ֆ ԻԶԻԿԱ ՚"

նեյտրոնների 
գրանցմաւ 

3Տ€–հաշվիչներ

Մետաղական 
օսմիումի նմուշ, 

կշիռը՝ 500գ

Իտալիա

Թունելի 
- մուտքը

Նկար 10. 108-րդ տարփ տրոհման ժամանակ միջուկների ինքնաբերաբար բաժանման 
նեյտտննեփ բռնկման գրանցման կայանք (Ստորգետնյա լաբորատորիա ք. Սողանում, 
Ֆրանսիա)

■►՜միջուկները կարող են ապրել 
հազարավոր և միգուցե անգամ 
միլիոնավոր տարիներ։ Սինթեզ– 
վող միջուկներում չի բավակա
նացնում նեյտրոնների քա նա 
կությունը, որպեսզի մոտենանք 
1Տ1=184 թաղանթին։ Այսօր դա ան
հասանելի է. գոյություն չունեն 
այդպիսի ռեակցիաներ, որոնք 
հնարավորություն կտան ստա
նալու այդքան նեյտրոնաավել– 
ցուկային նուկլիդներ։ Հնարա
վոր է՝ հեռավոր ապագայում ֆի
զիկոսները կկարողանան օգ 
տագործել 48Շյ միջուկի նեյտ
րոնների թիվը գերազանցող 
ճա ռագա յթաակտիվ իոնների 
ինտենսիվ փնջերը։ Այդպիսի 
նախագծերը ներկայումս լայ
նորեն քննարկվում են՝ առայժմ 
չշոշափելով նմանատիպ արա
գարար հսկաների ստեղծման 
համար անհրաժեշտ ծախսերը։

Սակայն կարելի է փորձել 
մոտենալ այդ խնդրին այլ կող
մից։ Եթե ընդունել, որ առավել 
երկարակյաց գերծանր միջուկ
ների կիսատրոհման պարբերու
թյունը 105–տ–106 տարի է (շատ չի 
տարբերվում տեսության կան
խատեսումներից, որն իր գնա
հատականները նույնպես անում 
է որոշակի ճշտությամբ), ապա 
բացառված չէ, որ դրանք կարող 
են հայտնաբերվել տիեզերա
կան ճառագայթներում։ Եթե 
ավելի համարձակ ենթադրութ
յուն անել այն մասին, որ «երկա
րակյացների» կիսատրոհման 
պարբերությունը կարող է կազ
մել տասնյակ և ավելի միլիոն 
տարի, ապա դրանք հնարավոր 
է, որ գտնվեն Երկրում՝ պահ
պանվելով չնչին քանակներով 
Արեգակնային համակարգում 
տարրերի առաջացման պահից 
մինչև մեր օրերը։

Հնարավոր թեկնածուներից 
նախապատվությունը մենք տա
լիս ենք 108-րդ տարրի (հտ) 
իզոտոպներին, որոնց միջուկ–

Այդ դեպքում մետաղական 
օսմիումի  նմուշը կա րող է 
պարունակել չնչին քա նա կ 
ներով Ըւ<3 (Օտ) 108-րդ տարրը։ 
Օսմիումում Ըւ<3 (Օտ)–ի առկա
յությունը կարելի է որոշել նրա 
ճառագայթաակտիվ տրոհմամբ։ 
Հնարավոր է գերծանր երկա
րակյացը կկրի ինքնաբերաբար 
տրոհում, կամ ինքնաբերաբար 
տրոհումը կսկսվի ավելի թեթև և 
ավելի կարճակյաց դուստր կամ 
ծոռնակից միջուկի նախորդ 
ալֆա-կամ բետա-տրոհումնե– 
րից հետո (ճառագայթաակտիվ 
փոխակերպման տեսակ, որի 
ժամանակ միջուկի նեյտրոննե
րից մեկը վեր է ածվում պրո
տոնի)։ Ուստի, առաջին փուլում

կարելի է կատարել գիտափորձ՝ 
օսմիումի նմուշի ինքնաբերա
բար տրոհման հազվագյուտ 
իրադարձությունների գրանց
ման ուղղությամբ։ Այդպիսի 
գիտափորձ նախապատրաստ
վում է։ Չափումները կսկսվեն 
այս տարվա վերջին և կշարու
նակվեն 1-1,5 տարի։ Գերծանր 
միջուկի տրոհումը կգրանցվի

ինքնաբերաբար տրոհումն ու– 
ղեկցողնեյտրոնային բռնկմամբ։ 
Որպեսզի կայանքը պաշտպան
վի տիեզերական ճառագայթ
ների ազդեցությամբ առաջացող 
նեյտրոնների աղմուկից, չափու
մները կիրականացվեն Ալպերի 
տակ 4000 մետրանոց ջրային 
շերտի համարժեքին համապա
տասխանող խորության վրա՝ 
Ֆրանսիան Իտալիայի հետ կա
պող թունելի միջնամասում տե
ղակայված ստորգետնյա լաբո
րատորիայում։

Եթե մեկ տարվա չափումների 
ընթացքում կդիտարկվի գեր
ծանր միջուկի ինքնաբերաբար 
տրոհման նույնիսկ մեկ իրադար
ձություն, ապա 2ա կհամւսպա–
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"՚ ՄԻՋՈՒԿԱՅ ԻՆ ՛ ՛ՖԻ՛Զ՛ԻԿԱ

տասխանի Օտ նմուշում 108-րդ 
տարրի մոտավորապես 5ճ10՜15 
գ/գր, կոնցետրացիային, ենթա
դրությամբ, որ իր կիսատրոհման 
պարբերությունը հավասար է 109 
տարվա։ Այդչափ փոքր արժեքը 
կազմում է երկրակեղևում ու
րանի կոնցենտրացիայի ընդա
մենը 10՜16 մասը։

Չնայած գիտափորձի գեր

բարձր զգայունությանը՝ մնա
ցուկային, գերծանր նուկլիդնե– 
րի հայտնաբերման հավանակա
նությունները փոքր են։ Սակայն 
ցանկացած գիտական որոնում 
մշտապես ունի փոքր հավանա
կանություն... էֆեկտի բացակա
յությունը կտա երկարակյացի 
կիսատրոհման պարբերության 
վերևի սա հմանը՝ 71/23\107

տարվա մակարդակով։ Այնքան՝ 
Էլ տպավորիչ չէ, սակայն կա
րևոր է գերծանր տարրի կայու
նության նոր տիրույթում միջուկ
ների հատկությունների ընկալ
ման համար։*

Թարգմանեց 
Գագիկ Մխիթարյանը

Կալիֆոռնիայի համալսարա
նից հոգեբան Դին Սիմոնտոնը 
կազմել է թերևս ոչ այնքան կա
րևոր, որքան հետաքրքրական մի 
աղյուսակ, որում արտացոլված 
են ԱՄՆ բոլոր 43 նախագահների 
մտածողական ընդունակության 
գործակիցները (10)։ Իր եզրակա
ցություններին նա հանգել է 
անցյալի բազմաթիվ հոգեբան
ների և պատմաբանների աշխա
տությունների վերլուծությամբ։ 
Այդ աշխատությունների հիման 
վրա կազմված «մտածական դի
մանկարը» նա ներկայացրել է 
մասնագետներին՝ առանց նշելու, 
թե «ով ով է» և խնդրել է գնահա

տել համապատաս 
խա ն թվա նշա ն ՛ 
ներով։ Պարզվել է 
որ «ամենւսմտա 
ծականը» (ըստ հե 
տաքըրքրասիրութ 
յան ընկալման խո՛ 
րության և մտքէ 
յուրօրինակությսճ 
չափանիշների)
6-րդ նա խա գա հ 
Ջոն Քուինսի Ա 
դամսն էր (10=170) 
որին հաջորդում ե(
Թ ոմաս Ջեֆեր ՛ 
սոնը, Ջոն Քենեդիէ 
և ԲիլՔլինտոնը։ Ա 
մենացածր թվա 
նշանի (համենայէ 
դեպս, XX դարում՝ 
արժանացել է Ուիլ՛ 
յամ Հւսրդինգը, որէ 
ինքն էր խոստո՛ 
վանում, որ «բավա
կանաչափ խելացի չէ նախագահ 125՜Ի։ Բնականաբար, անմիջա–
լինելու համար»։ Ավաղ, այժմյան ^ ես հա յտ նվեցին  գիտնա–
նախագահ Ջորջ Բուշը զբա– կաններ, որոնք Սիմոնտոնի աշ–
ղեցնում է ընդամենը նախավեր– խատանքը «ոչ գիտական» հոր–
ջին տեղը (Հւսրդինգից առաջ)։ ջորջեցին։
Համաձայն Սիմոնտոնի արդ
յունքների՝ նրա 10–ն հավասար է
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ԱՆՎԱՆԻ՛ ՛ԳԻՏՆԱԿԱՆՆ ԵՐ ՛ ՚"

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԼԻՏՎԱԿ
Ալբերւոայի համալսարանի մաթեմատիկական 
գիտություների բաժանմունքի պրոֆեսոր

ԱԼԻՆԱ ԼԻՏՎԱԿ
Համակարգչային ծրագրերի ինժեներ

Լ եոպարդ– Է ցլեր

թ. Ս. Պետերբուր– 
գը տոնում էր իր 
300-ամյա տարե

դարձը։ Այս հիասքանչ քաղաքը՝ 
աշխարհի ամենագեղեցիկ քա 
ղաքներից մեկը, ստեղծվել է 
միայն մեկ մարդու՝ ռուս թագա
վոր Պետրոս Մեծի ցանկությամբ 
և հնա րա վորո ւթ յո ւններով ։ 
Պետրոսը հիմնադրեց այս քա 
ղաքը ամայի և ճահճոտ վայրում 
1703 թ., քանի որ փորձում էր 
«եվրոպականացնել» Ռուսաս
տանը՝ դարձնել ավելի քա ղա 
քակիրթ, կրթված և զարգացած 
երկիր։ Պետրոսը փոխում էր Ռու
սաստանը՝ գրեթե վերակառու
ցելով այն և այս նպատակի 
համար անհրաժեշտ էր նոր դեմք՝ 
նոր մայրաքաղաք, որը կլիներ 
Եվրոպայի ամենագեղեցիկ և 
շքեղ քաղաքը։ Ս. Պետերբուգի 
կառուցումը չափազանց դժվար 
էր. հազարավոր աշխատողներ 
մահանում էին հիվանդությու
նից, ցրտից և կյանքի անտանելի 
պայմաններից։ Բայց Պետրոսը 
ժամանակ չուներ սպասելու։ 
1712 թ. Ռուսական կայսրության 
մայրաքաղաքը Մոսկվայից տե
ղափոխվեց Ս. Պետերբուրգ։ 
Պետրոս Մեծը ոչ միայն ցանկա
նում էր կառուցել իր երազանք
ների քաղաքը, այլ ցանկանում

էր Ս. Պետերբուրգը դարձնել 
Ռուսաստանի գիտության և մշա
կույթի կենտրոնը։ Այդ ժամանակ 
Ռուսաստանում պակասում էին 
կրթված և հմուտ մարդիկ։ 
Դժվար է հավատալ, բայց ոչ 
բոլոր ռուս ազնվականներն էին 
կարողանում գրել կամ կարդալ, 
և շատ քչերն էին խոսում օտար 
լեզուներով։ Պետրոսը ռուս երի
տասարդ ազնվականներին ու
ղարկում էր արտասահման՝ սո
վորելու և հրավիրում էր տարբեր 
ոլորտների օտարերկրյա մաս
նագետների՝ աշխատելու Ռու
սաստանում։ Դանիայից, Հոլան
դիայից, Ֆրանսիայից, Գերմա
նիայից, Իտալիայից և այլ եր– 
կըրներից շատ ճարտարապետ
ներ, քանդակագործներ և ինժե– 
ներներ եկան Ռուսաստան՝ նա
խագծելու և կառուցելու Ռու
սաստանի քաղաքները, ստեղ
ծելու նավատորմը և ձևավորե
լու արդյունաբերությունը։ Երբ 
Պետրոս Մեծը մահացավ, նրա 
կինը՝ Եկատերինա Առաջինը, շա
րունակեց նրա գործը։ Ինչպես 
ընդունված էր այդ ժամանակ, 
Եկատերինան շատ օտարերկ
րացիներ հրավիրեց աշխատե
լու նորաստեղծ Ակադեմիայում։ 
Շատ հայտնի գիտնականներ 
եկան աշխատելու Ռուսական

կայսրության նորաստեղծ մայ
րաքաղաքում։ Նրանց թվում էր 
նաև XVIII դարի առաջատար 
մաթեմատիկոսներից մեկը՝ Լեո– 
նարդէյլերը։

էյլերը ծնվել է 1707 թ. ապրիլի 
15-ին Բազելում (Շվեյցարիա)։ 
Նրա հայրը քահանա էր և, ինչ
պես ընդունված էր, ցանկանում 
էր, որ իր որդին նույնպես քա հա 
նա դառնա, և այդ իսկ պատճա
ռով էյլերին ուղարկեց Բազելի 
համալսարան՝ ա ստվա ծաբա 
նություն սովորելու։ Սակայն 
պարզվեց, որ երիտասարդը մա
թեմատիկական ձիրք ունի և
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1. Պետրոս Մեծ
շատ է սիրում մաթեմատիկան։ 
Շվեյցարացի մաթեմատիկոս 
Ցոհան Բեռնուլին ուշադրություն 
դարձրեց տաղանդավոր ուսա
նողի վրա և համոզեց ավագ 
էյլերին, որ թույլ տա իր որդուն 
ւիոխել մասնագիտութ յունը՝ 
աստվածաբանությունից մա
թեմատիկա։ էյլերը շարունակեց 
սովորել Բազելի համալսարա
նում, որն ավարտեց 1727 թ.։ 
Նրա աշխատանքը՝ նավի կայմե– 
րի լավագույն դասավորվածու– 
թյան վերաբերյալ, ներկայաց
վեց Փարիզի գիտությունների 
ակադեմիայի Գլխավոր մրցա
նակի և շահեց երկրորդ մրցա
նակը, որը մեծ նվաճում Էր 
երիտասարդ մաթեմատիկոսի 
համար։ 1726 թ. էյլերին առա
ջարկեցին ֆիզիոլոգի պաշտոն 
Ռուսաստանի գիտությունների

ակադեմիայում։ Նա ընդունեց 
առաջարկը և 1727-ին եկավ Ս. 
Պետերբուրգ։ Դ. Բեռնուլին և 3. 
Հերմանը, ովքեր արդեն աշխա
տում Էին Ռուսաստանի ակադե
միայում, օգնեցին էյլերին ըն
դունվել ֆիզմաթ բաժանմունք, 
դա նշանակում Էր, որ նա դառ
նում Էր Ակադեմիայի լիիրավ 
անդամ։ Միևնույն տարում էյլե– 
րը ամուսնացավ Ս. Պետեր– 
բուրգում աշխատող շվեյցարա
ցի նկարչի աղջկա՝ Եկատերինա 
Գզելի հետ։

1736 թ. Էյլերը հրատարակեց 
իր երկուհատորանոց աշխա 
տանքը՝ «1\/16օհՅուօՅ, տ^6 տօէստ 
տշւ@ոէւՅ 3ո31̂ էւշ6 6\թօտւէՁ», որ
տեղ նա շարժման խնդիրները 
լուծելիս կիրառեց մաթեմատի
կական անալիզի մեթոդները 
վա կուումում 
և դիմադրող 
միջավայրում։
Այ ս աշ խ տ 
տանքը բերեց 
նրան համաշ
խ ա ր հ  ա յ ի ն 
փառք։ Իր ա– 
ռաջին անալի
տիկ մեթոդնե
րից մի քանի
սը Էյլերը մշա
կեց ճշգրիտ  
գիտ ո ւ թյուն– 
ների համար, նա սկսեց դիֆե
րենցում և ինտեգրացիա կիրա

ռել ֆ ի զ ի կ ա յի  
խնդիրները լուծե
լիս։ Մինչ 1740 թ. 
Էյլերը նվաճեց մեծ 
բ ա ր ձ ո ւ ն ք ն ե ր ՝  
ստանալով Ֆրան
սիայի գիտություն
ների ակադեմիայի 
Գլխավոր մրցա 
նակը և՜ 1738-ին, 
\ւ՜ 1740-ին։ էյլերը 
գրեց նաև հոյա
կապ մի ա շխա 
տ ա ն ք ՝  « Հ ա ն–

րահաշվի ներածություն», որը՛ 
հետագայում թարգմանվեց ռու
սերեն։ Դա առաջին ռուսերեն 
գիրքն Էր, որը հանրահաշիվը 
ներկայացնում Էր որպես մաթե
մատիկական գիտություն։

1740 թ.՝ Կայսրուհի Աննա 
Իոաննովնայի մահից հետո, եր
կու ամսական Իոան 1\/–ը հռչակ
վեց թագավոր։ Քանի որ վերջինս 
չափազանց փոքր Էր կառավա
րելու համար, նրա մայրը՝ Աննա 
Լեոպոլդովնան, դարձավ փոք
րիկ թագավորի խնամակալը։ 
Ռուսաստանում ապրելը վտան
գավոր դարձավ հատկապես 
օտարերկրացիների համար, և 
Էյլերը որոշեց ընդունել Պրուսի– 
այի թագավորի՝ Ֆրիդրիխ Մեծի 
հրավերքը և աշխատել Պրուսի– 
այում։ Այնտեղ Էյլերին դիմավո

րեցին մեծ պատվով, և նա կա
րող Էր ազատ Էր հետազոտել, 
ինչ ցանկանար։ Սակայն էյլերը 
լիովին հարաբերությունները 
չխզեց Ռուսաստանի ակադե
միայի հետ։ Ռուսաստանը դեռ 
մասամբ վճարում Էր նրան, իսկ 
նա շարունակում Էր զեկույցներ 
գրել Ակադեմիայի համար և սո
վորեցնել այն երիտասարդ ռուս
ներին, ովքեր ժամանում Էին 
Բեռլին։ Ռուսները նրան այնքան 
Էին հարգում, որ երբ ռուսական 
զորքերը քանդեցին նրա տունը 
ռուս-պրուսական պատերազմի 
ժամանակ, էյլերը ամբողջում2. Ս. Պետերբուրգում Պետրոս Մեծի հուշարձանի հին նկարը

3. Ա. Պետերբուրգում Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիան
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4. Ֆփդփխ Մեծ

►թյսսմբ ստացավ Փոխհատուցու
մը։

Բեռլինում անցկացրած էյլե– 
րի 25 տարիները լարված էին և 
արդյունավետ։ Նա վայելում էր 
մեծ հաջողություն մաթեմատի
կայի բնագավառում և նաև ժա
մանակ էր գտնում ամեն տեսակ 
հասարարական ա շխա տ ա նք 
կատարելու համար։ Օրինակ՝ 
նա աշխատում էր Բեռլինի ա– 
կադեմիա յի գրա դա րա նի  և 
գիտական հրատարակություն
ների հանձնաժողովում և կա
ռավարության խորհրդականն էր 
պետական վիճակախաղի, ա– 
պահովագրության, տարեկան 
հավելավճարների և կենսաթո
շակների և հրետանու հարցե
րով։

Բեռլինում անցկացրած ժա
մա նա կա հա տ վա ծում  էյլերը 
գրեց մոտավորապես 380 հոդ
ված, այդ թվում շատ գիտական և 
գիտահանրամատչելի գրքեր՝ 
ներառյալ նրա «Նամակներ Գեր
մանիայի արքայադստերը», որը 
հետագայում թարգմանվեց և 
մոտ 40 անգամ հրատարակվեց 
շատ լեզուներով։ Նա նաև նա
խագահեց Բեռլինի գիտություն
ների ակադեմիան Մոպերտուիսի 
մահից հետո՝ 1759 թ., չնայած որ

երբեք պաշտոնապես չեղավ Ա– 
կադեմիայի նախագահ։

էյլերի աշխատելու բացառիկ 
կարողությունը վկայում Է այն 
փաստը, որ նա տարեկան գրում 
Էր մոտ 800 Էջ տեքստ։ Այս թիվը 
կարող Է նշանակալի լինել վի
պասանի համար, բայց մաթե
մատիկոսի համար այն գրեթե 
անհավատալի Է։ Էյլերի ներդրու
մը մեծ Է մաթանալիզի, երկրա
չափության, եռանկյունաչափու
թյան, թվերի տեսության բնագա
վառներում։ Նա ներմուծեց այն
պիսի նշագրման համակարգ, 
ինչպես օրինակ՝ /  (ճ) ֆունկցիա, 
2– գումար, շ - բնական լոգարիթ
մի հիմք, ո– շրջանի երկարու
թյան հարաբերությունը իր տրա
մագծի հետ, և ւ -  կեղծ միավոր։ 
էյլերը ուռուցիկ բազմանիստի 
համար ապացուցեց հետևյալ 
բանաձևը՝

V + I7 = 2 + 1ւ, 
որտեղ \ք–ն բազմանիստի գա
գաթների թիվն Է, ք-ը՝ բազ
մանիստի նիստերի թիվը, և 6-ն՝ 
բազմանիստի կողմերի թիվը։ 
Այս բանաձևն ունեցավ իր 
շարունակությունը, որը շատ կա
րևոր Է տոպոլոգիայում և կոչ
վում Է էյլերի բնութագրիչ։ Բացի 
մաթեմատիկայում տպագրած 
իր աշխատանքներից՝ էյլերը 
նաև հրատարակել Է աշխա
տանքներ՝ նվիրված փիլիսոփա
յությանը, աստղագիտությանը, 
ֆիզիկային և մեխանիկային։

Օգտագործելով իր իսկ ներ
մուծած գրաֆի տեսությունը՝ 
էյլերը լուծեց հետևյալ հայտնի 
խնդիրը՝ այսպես կոչված «Քյո– 
նիգսբերգի կամուրջների խնդի– 
րը»։

Խնդիր. Քյոնիգսբերգի Պրե– 
գոլյա գետը ունի նկարում պատ
կերված ձևը (նկ. 5)։ Գետի վրա– 
յով անցնում Է 7 կամուրջ։ Արդ
յո՞ք հնարավոր Է, զբոսնելովքա– 
ղաքում, անցնել յուրաքանչյուր 
կամրջովմիայն մեկ անգամ։

՚ ԱՆՎԱՆԻ՛ ՛ԳԻ՛Տ՛ՆԱԿԱՆՆԵ՛Ր՛ ՚"

5. Քյոնիգսբերգի կամուրջներ
էյլերը ապացուցեց, որ դա 

հնարավոր չէ, ավելին՝ նա նկա
րագրեց գետի և կամուրջների 
կոնկրետ ձևերը, որոնք անհրա
ժեշտ էին խնդրի դրական լուծ
ման համար։

1762 թ. Ռուսաստանի քա ղա 
քականությունը նորից փոխվեց։ 
Կայսրուհի Եկատերինա Երկ
րորդը, որին հետագայում ան
վանեցին Եկատերինա Մեծ, 
բարձրացավ գահ։ Մթնոլորտը 
կտրուկ փոխվեց։ Եկատերինան 
արտասովոր անձ էր՝ շատ տա
ղանդավոր և կիրթ։ Նրա նպա
տակն էր Ռուսաստանում ստեղ
ծել «Կրթված աբսոլյուտիզմի» 
վարչակարգ։ Նրա հրավերով 
շատ առաջադեմ մարդիկ եկան 
Ռուսաստան։ Նամակագրական 
կապ էր պահպանում Վոլտերի 
հետ, գրում էր գրքեր և պիեսներ, 
շատ էր հետաքրքրվում արվես
տով և գիտությամբ։ Եկատերի
նա 11-ը նաև ստեղծեց աշխարհի

6. եկատեփնա Մեծ
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"՚ԱՆՎԱՆԻ ՚ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐ

7. Ս. Պետերբուրգում Միխալովսկի դղյակի հին նկարը

ամենահայտնի և գեղեցիկ թան
գարաններից մեկը՝ էրմիտաժը։ 
Նրա կառավարման տարիները 
Ռուսաստանի պատմության մեջ 
հայտնի են որպես «Ոսկե դար»։ 
Եկատերինա Մեծը շատ լավ էր 
հասկանում, որ երկիրը չէր կա
րող բարգավաճել առանց գի
տության, գիտեր նաև, որ գիտու
թյունը կմեծացնի իր հեղինա
կությունը, այդ իսկ պատճառով 
նա մեծացրեց Ակադեմիայի բյու
ջեն մինչև տարեկան 60000 
ռուբլի, որը ավելի շատ էր, քան 
Բեռլինի Ակադեմիայինը։

Եկատերինա Երկրորդը էլյե– 
րին կարևոր պաշտոն առաջար
կեց մաթեմատիկայի բաժան
մունքում, Ակադեմիայի ռեֆե– 
րենտ-քարտուղար՝ բարձր աշ
խատավարձով։ Նա հրահանգեց 
Բեռլինի իր ներկայացուցչին հա
նաձայնել էյլերի պայմանների 
հետ, եթե վերջինիս դուր չգար 
Եկատերինայի առաջին առա
ջարկը և վստահանալ, որ նա 
հնարավորին չափ շուտ կվերա
դառնա Ս. Պետերբուրգ։

1766 թ. էլյերը վերադարձավ 
Ս. Պետերբուրգ։ Որոշ ժամանակ 
անց նա գրեթե կուրացավ իր

ձախ աչքի կատարակտի պատ
ճառով (իսկ աջ աչքի տեսողու
թյունը վաղուց արդեն վատ Էր)։ 
Սակայն այս փաստը նրան հետ 
չպահեց աշխատելուց։ էյլերն իր 
աշխատանքները թելադրում Էր 
մի երիտասարդի, որը գրի Էր առ
նում գերմաներենով։ 1771 թ. 
նրա տունը հրդեհվեց, և էյլերն 
ոչ միայն ինքը կարողացավ 
փրկվել, այլև փրկեց իր բոլոր մա

թեմատիկական ձեռագրերը՝ բա՛
ցի «Լուսնի շարժման նոր տեսու
թյունը» աշխատանքից։ Բարե
բախտաբար, էյլերը բացառիկ 
հիշողություն ուներ, որն օգնեց 
նրան բավական արագ վերա
կանգնել ձեռագիրը։ Այնուհետև 
մաթեմատիկոսը ստիպված Էր 
նոր տուն տեղափոխվել, որի 
ներքին ձևավորումը անծանոթ 
Էր։ Ծեր կույր մարդու համար սա 
շատ դժվար փորձություն Էր։

1771 թ. սեպտեմբերին Էյլերը 
կատարակտը հեռացնելու հա
մար վիրահատվեց։ Վիրահա
տութիւնը տևեց միայն երեք 
րոպե և շատ հաջող անցավ, մա
թեմատիկոսի տեսողությունը 
վերականգնվեց։ Բժիշկները էյ– 
լերին խորհուրդ տվեցին խու
սափել պայծառ լույսից և աչ
քերը գերծանրաբեռնելուց, ար
գե լեցին  գրել և կա րդա լ։ 
Դժբախտաբար, Էյլերը չհետևեց 
բժիշկների խորհրդին և շա
րունակեց աշխատել, մի քանի 
օր անց նորից կորցրեց իր 
տեսողությունը, այս անգամ 
վերջնականապես՝ առանց վե
րականգնելու որևէ հույսի։ էյ– 
լերը հա նգստութ յա մբ , մեծ ►

8. Ձմեռային պալատը՝ կայսեր բնակավայրը (այժմ էրմիտաժի թանգարանի 
հիմնական շենքը)
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էյլեփն նվիրված գերմանական և 
ռուսական դրոշմանիշներ

► քաջությամբ տարավ այս փաս
տը։ Զարմանալիորեն նրա աշ
խատունակությունը միայն շա
հեց այդ հանգամանքից։ Չնա
յած իր լիակատար կուրությանը՝ 
էյլերն իր հոդվածների գրեթե 
կեսը գրեց Ս. Պետերբուրգ վե
րադառնալուց հետո։

1773 թ. Էյլերի կինը մահա
ցավ։ Նրանք միասին ապրեցին 
40 տարի և 13 երեխա ունեցան։ 
Այդ ժամանակ երեխաների մա
հացության աստիճանը շատ

Ի ԴԵՊ...

բարձր էր, և նրանց երեխաներից 
ութը մահացան մինչև պատանի 
դառնալը։ Կնոջ մահից հետո 
էյլերը շարունակեց տքնաջան 
աշխատել՝ օգտագործելով իր որ
դու և մի քանի ուսանողների աչ
քերը՝ կարդալու համար։ Նա աշ
խատեց մինչև իր կյանքի վերջին 
օրը՝ 1783 թ. սեպտեմբերի 18-ը։ 
Ըստ նրա կենսագրի՝ այդ օրը էյ– 
լերը մաթեմատիկայից դասա– 
խոսություն կարդաց ուսանող
ներին, աշխատեց և Լեքսելի ու 
Ֆասի հետ խոսեց վերջերս 
հայտնաբերված Ուրան մոլորա
կի մասին։ Լեոնարդ էյլերը մա– 
հացավերեկոյան։

ԱՆՎԱՆԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐ

Դենիս Դիդրոն XVIII դարի 
ֆրանսիացի փիլիսոփա է։ Նա 
շատ էր ճանապարհորդում Եվ
րոպայով և այդ ընթացքում ե– 
ղավ նաև Ս. Պետերբուրգի ռու
սական դատարանում։Նրա սրա–

Քաղաքի կա
նաչ տա րա ծքի

մեկ հեկտարը օրական արտա
դրում է մինչև 200 կգ թթվածին։ 
Թթվածնի առավելագույն քա 
նակ արտադրում է բարդին։ 
Զգալի չափով փոշի և աերո
զոլներ են կլանում ծփին, թթե
նին, սնձենին, եղրևանին, շամ
բուկը։ 1 հեկտար եղևնիները տա
րեկան կլանում են մոտ 32 տ փո
շի, սոճիները՝ 36 տ, կաղնիները՝ 
56 տ, հաճարենիները՝ 63 տ։

Վեգետացիոն (բուսաճական) 
շրջանում ծառերը նվազեցնում 
են օդի փոշոտվածությունը 42, 
իսկ անտերև շրջանում՝ 37 %-ով։ 
Լավագույն փոշեպահպանա– 
կան հատկություններն ունեն 
ծփին և եղրևանին։
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միտ և բարեկիրթ հմայքը և աթե
իստական փիլիսոփայությունը 
շուտով շատ հետևորդներ ունե
ցավ դատարանում աշխատող 
երիտասարդ ազնվականների 
շրջանում։ Այս փաստը Եկա
տերինա Մեծին շատ անհանգս
տացրեց...

Շվեյցարացի մաթեմատիկոս 
Լեոնարդ էյլերը այդ ժամանակ 
աշխատում էր ռուսական դա
տարանում և ի տարբերություն 
Դիդրոյի՝ ջերմեռանդքրիստոնյա 
էր։ Ուստի կայսրուհին խնդրեց 
նրան օգնել չեզոքացնելու Դիդ– 
րոյից եկողսպառնալիքը։

էյլերը ներկայացավ Դիդրո– 
յին որպես մի մարդ, ով մաթեմա
տիկորեն ապացուցել է Աստծո 
գոյությունը։ Խիստ դեմքով նա 
հակառակվեց փիլիսոփային. 
«Պարոն, (յ + Եո) /ո = X ճիշտ է, 
ուրեմն՝ Աստված գոյություն ու
նի։ Ի՞նչ կպատասխանեք»։

Սովորաբար սրամիտ Դիդ
րոն այս անգամ լուռ մնաց։ Ծաղ
րի ենթարկվելով իր հետևորդ
ների կողմից՝ նա շուտով վերա
դարձավ Ֆրանսիա։

Թ ա ր գ մ ա ն ե ց ՝  Ա. Հա ր ո ւթ յո ւն յա ն ը

: « ա * ՝  ի ա ա ա ®5 V \ ՚ ք՛ 1™*՛ տ»***– ՚ ■(յ՛ ••

ք՚՚ա1 ՝ յ. յ տ տ
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"՚ ԱՆՎԱՆԻ՛ ՚ ԳԻ՛ՏՆ՛ԱԿԱՆՆԵ՛Ր՛

ՎՈԼՖԳԱՆԳ ԼՈՒՀ
(Թրիրի համալսարան)

^ ս , Յ ւ զ ս տ ւ զ ՝ Ն .
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԷՎ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տոյագտւմ ենք անվան գիտնականի խոսքը՝ հնչած 2007թ. հունիսի 8-ի
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

պատվավոր դոկտորի կոչում ստանալու կապակցությամբ։
Ակադեմիայի հարգելի նախա
գահ և պետական համալսա
րանի հարգելի ռեկտոր,
ակադեմիայի և համալսարա
նի հարգելի անդամներ,
հարգելի գործընկերներ ե բա
րեկամներ
Նախ և առաջ ես ցանկանում 

եմ իմ խորին երախտագիտու
թյունը հայտնել Գիտությունների 
ազգային ակադեմիայի նախա
գահությանը՝ ինձ այս բարձր 
կոչմանն արժանացնելու հա
մար, որը մեծ պատիվ է և, ան
շուշտ, ամենակարևոր իրադար
ձությունն է իմ կյանքում՝ որպես 
մաթեմատիկոս։

Հպարտ եմ ձեր ակադեմիա
կան հանրության անդամ դառ
նալու համար։ Եվմեծպատիվեմ 
համարում, որ հատկապես Հա
յաստանը շնորհեց ինձ այս բա
ցառիկ կոչումը։

Պարբերաբար նշել եմ այս 
մասին և ցանկանում եմ նորից ու

նորից կրկնել՝ իմ ամբողջ ու
սումնառության ընթացքում ես 
շրջապատված եմ եղել հայ 
անհատականություններով։

Երբ երեխա էի, հայրս փոր
ձում էր ինձ ուսուցանել շախ
մատ՝ Հայաստանի ազգային խա
ղին, և ես իմացա Պետրոսյանի, 
այնուհետև՝ Կասպարովի ա–

նունները։ Անշուշտ, անցյալ 
տարվանից ի վեր Հայաստանի 
թիմը շախմատի օլիմպիադայի 
հաղթողն է։

Դժբախտաբար, հայրս հաջո
ղության չհասավ իր ջանքերում, 
և ես անհարմար էի զգում և 
գիտեի, որ հաղթելու հնարավո
րություն չունեմ, երբ հայ ընկերն
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►ներս խնդրում էին շւսխմւստ խա–

ԱՆՎԱՆԻ ՚ ԳԻ ՏՆԱԿԱՆՆԵՐ ՚ ՚"

րյալ հոյակապ  
արդյունքներին։ 
Հավանաբար դա 
իմ՝ ունիվերսալ 
ֆ ունկցիա ների  
հե տ ա զո  տ ու թ– 
յունների սկզբնա
կետն էր։

Կարճ ժամա 
նակ անց Մեր– 
գելյանի և Առւս– 
քելյանի թեորեմ
ները  հա յտ նի  
դարձան մեր երկ– 

րում, և այդ կարևոր արդյունք
ները հիացրին մեծ թվով մաթե
մատիկոսների և առիթ հան
դիսացան, որ նրանք ուշադրու
թյուն դարձնեն մոտավորութ
յունների տեսությանը կամ 
կոմպլեքս անալիզին։

Ակադեմիկոս Առաքելյանին 
առաջին անգամ հանդիպեցի 
1989 թ. ԱԱՆ-ում անցկացվող գի– 
տաժոդովի ժամանակ։ Այդ ժա
մանակ նա նոր էր հրապարակել 
մի կարևոր հոդված՝ գումարման 
մեթոդներով անալիտիկ շարու
նակության թեմայով, որով ես էլ 
էի հետաքրքրվում, և ես շատ էի 
փափագում ավելին իմանալ 
նրա ստացած արդյունքների մա
սին։ Սակայն այսօր կարող եմ 
արդեն խոստո
վանել՝ ես չափա
զանց ամաչկոտ 
էի, որպեսզի մո
տենայի ականա
վոր և հանրա
հայտ Առաքելյա– 
նին ու քըննար– 
կեի այդ խնդիրը։

Միայն այն բա
նից հետո, երբ 
հավաքեցի ամ
բողջ իմ քաջութ
յունը, խնդրեցի 
ն ր ա ն ի ց  հոդ– 
վածի պատճենը, որը նա բերեց 
հաջորդ օրը։ Եվ անմիջապես 
առաջին իսկ շփման ժամանակ

ակնառու անհատականության 
մասին։ Ինչքան շատ էի ճանա
չում Առաքելյանին, այնքան շատ 
էի հարգում նրա բնավորության 
բոլոր հատկանիշները՝ ընկերա
սիրությունը, մարդասիրությունը 
և ներդաշնակությունը։

Մոտավորապես 10 տարի 
առաջ Թրիրի մեր հա մա լ
սարանի մաթեմատիկոսների և 
հայ գիտնականների միջև ար
գասաբեր հա մա գործա կցու
թյուն սկսվեց։ Համակցելով եր
կու տարբեր դպրոցների կողմից 
մշակված մեթոդները և միջոց
ները՝ արդեն իսկ կարճ ժամա
նակ անց հնարավոր եղավ ա– 
պացուցել նոր և կարևոր արդ
յունքներ։

Մեր ընկեր Վալերի Մարտի– 
րոսյանն առաջինն էր, որ այցե
լեց մեր համալսարան, մի քանի 
օր միայն պահանջվեց, որպեսզի 
խոսելով մեր գաղափարների 
մասին, նորովի և ավելի խորն 
ըմբռնենք ունիվերսալ ֆունկ
ցիաների հատկանիշները։ Մի 
քանի հիմնարկներ աջակցեցին 
մեր համատեղ հետազոտու
թյուններին, և, բարեբախտա
բար, նաև մի քանի երիտասարդ 
մաթեմատիկոսներ կարողացան

գա լ մեր երկիր, որոնցից  
կուզենայի նշել Անուշ Ցավրյանի

իմացա նրա մեծ բարության և

ղալ։
Այնուհետև ես երաժշտություն 

էի սովորում փոքր-ինչ ավելի հա
ջողությամբ, և ես իմացա Արամ 
Խաչատրյանի անունը և նրա ե– 
րաժշտության ազգային բնույթի 
մասին։ Հաճույք եմ ունեցել ներ
կա լինել նրա «Գայանե» բալետի 
շքեղ բեմադրությանը Երևանի 
Օպերայի և բալետի թատրո
նում, իսկ «Սպարտակը» տեսել 
եմ գերմանական հեռուստատե
սությամբ։ Եվ, իհարկե, Շառլ 
Ազնավուրի (որ իրեն դեռ հայ է 
զգում) շանսոններն ամբողջ ժա
մանակ հնչում էին իմ ականջ
ներում։

Երբ մոտավորապես 15 կամ 
16 տարեկան էի, զբաղվում էի 
սպորտով՝ մարմնամա էիրզու– 
թյամբ և թեթև ատլետիկայով։ 
Մեր խմբում հայազգի Տեր– 
Հովհաննիսյանին աստվածաց
նում էին։ Երկար տարիներ նա եր– 
կարացատկի աշխարհի չեմ
պիոնն էր, նրա արդյունքը 8.35 մ 
էր, և շատ երկար ժամանակ այն 
մնաց համաշխարհային ռեկորդ։

Մաթեմատիկա սովորել սկսել 
եմ Գիսենի համալսարանում և 
օրթոգոնալ շարքերի դասախո– 
սության ժամանակ (դասախոս՝ 
պրոֆեսոր Ալեքսիչ), ծանոթացա 
ակադեմիկոս Թալւսլյանի աշ
խատանքի և նրա՝ ունիվերսալ 
օրթոգոնալ շարքերի վերաբե–

3 Գ ԻՏ ՈՒԹ Յ Ա Ն  Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ  ■ 1Տ|Տ 4, 2007



և Տաթևիկ Ղարիբյանի անուն
ները։

Ընդհանուր առմամբ մինչ 
այժմ 21 համատեղ հոդված է 
հրատա րակվել միջազգա յին 
հանդեսներում, և մոտ ապա
գայի համար քննարկվում են նոր 
նախագծեր, նույնիսկ համատեղ 
մենագրություններ գրելու ծրա
գրեր կան։ Գիտությունների 
ազգային ակադեմիայի և Պե
տական համալսարանի հետ 
համաձայնագրերը լավ հիմք են 
համատեղ հետսսզոտությութ– 
յունների շարունակության, «ա– 
նալիտիկ» շարունակության 
համար, որը մինչ այժմ շատ 
հաջողէ ընթանում։

Եվ իմ անձնական ցանկութ
յունն է, որ մեր հաստատություն–

"՚ ՛ԱՆՎԱՆԻ՛ ՚ ԳԻ՛ ՏՆ՛ԱԿԱՆՆԵ՛Ր՛

մի ա յ ն պ ի ս ի  
հյուրընկա լութ
յան ես արժանա
նում, որը կորել է 
շատ երկրներում։
Երբ հյուրընկալդ 
ասում է, որ դու 
միշտ ցանկալի 
հյուր ես իր տա
նը, պարզապես 
դատարկ կլիշե 
չէ, այլ ասված է 
լրջորեն և լի է սի
րալիրությամբ։

Ուստի՝ նորից հայտնում եմ 
իմ խորին երախտագիտությունն 
այս բարձր կոչման համար, որին 
արժանացել եմ։ Ես պետք է այն 
նույնիսկ ավելի բարձր գնահա
տեմ, քանի որ այս կոչումը ինձ 

տվել է համաշ
խարհային գի
տական հեղի
նակություն ու
նեցող հաստա
տություն։

Մի քանի ան– 
գա մ  Հա յա ս 
տան այցելելու 
պատիվ եմ ու
նեցել, մաթե
մա տ ի կ ա կ ա ն  
թ ե մ ա ն ե ր ի  
շուրջ մի քանի

ների մաթեմատիկոսների միջև 
առկա լավ հարաբերությունները 
«վարակիչ» լինեն նաև գիտու
թյան այլ բնագավառների հա
մար։

Միևնույն ժամանակ կարևոր 
և անհրաժեշտ եմ համարում, որ 
մեր երկրների երիտասարդ սե
րունդները ավելի սերտ շփվեն՝ 
ավելի շատ բան սովորելով մեր 
ազգերի պատմության և մշա
կույթի մասին (իսկապես, ես 
երբեք չզգացի, որ մեր մշակույթ
ների միջև տարբերություններ 
կան)։

Երբ այցելում ես Հայաստան,

յուններ եմ ունեցել, ուստի թույլ 
տվեք այսօր խոսել այս երկրի 
հետ կապված իմ մի քա նի 
անձնական տպավորություննե
րի մասին, որը, ինչպես դուք ար
դեն գիտեք, ինձ համար դարձել է 
հարազատ և սիրելի երկիր։ Իմ 
զեկույցը հարգանքի տուրք է Հա
յաստանին, ձեր երկրի բնական 
շքեղությանը։

Երևան քաղաքում մի գանձա
տուն կա՝ Մատենադարանը։ Ես 
այնտեղ եղել եմ մի քանի անգամ 
և մի քանի պատճառով։ Երբ 
այցելում ես թանգարան, արդեն 
տպավորվում ես դեպի մուտք

տանող զառիթափ աստիճան
ների մոտ գտնվող Մեսրոպ 
Մաշտոցի մեծ արձանով։ Մաշ
տոցը մատնանշում է գեղեցիկ 
նշաններով մի տախտակ՝ հայ
կական այբուբենը, որն աշխար
հում եզակի է և պատկանում է 
հայերին, ինչպես էջմիածինը 
կամ Արարատը։

Մատենադարանում գտնվում 
է պատմական ձեռագրերի մի 
տպավորիչ հավաքածու, և իս
կապես, այստեղ գանձեր կարելի 
է գտնել։ Մաթեմատիկոսի հա
մար շատ կարևոր է, որ այստեղ 
կա  VII դա ր ի  Է վ կ լի դ ե ս ի  
«Սկզբունքների» հայերեն թարգ
մանությունը. հունարեն բնօրի
նակը կորել է։ Մաթեմատիկայի 
պ ա տ մո ւթ յա ն  բ նա գա վա ռի  
մա սնա գետ ների  կա րծիքով, 
նույնիսկ նրանց, ովքեր զբաղ
վում են Էվկլիդեսով, «Սկզբունք
ների» գոյություն ունեցող ամե
նահին օրինակը, թվագրվում է 
VIII դար. «Ավելի վաղ տարբե
րակի, նույնիսկ միայն առանձին 
թերթերի գոյությունը, կառա– 
ջա ցներ  մեծ սենսա ցիա » ։ 
Առաքելյանը հանդիպում կազ
մակերպեց Մատենադարանի 
տնօրենի հետ, որպեսզի ավելի 
շատ բան իմանանք այդ ձե
ռագրի մասին, պարզվեց, որ այն 
իրականում թվագրվում է VII 
դար։ Արդյունքները Ղարիբյանի 
պատրաստած լրացուցիչ նյու
թերի և լուսանկարների հետ միա
սին ուղարկեցի Կանադայում ►
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►աշխատող Էվկլիդեսի մաս
նագետներին։ Արձագանք չե
ղավ. ես նույնիսկ պատասխան 
չստացա։ Ակնհայտ է, որ հե
տևյալ կարծիքն է տիրում. Հա
յաստանում այդպիսի գանձ չի 
կարող գոյություն ունենալ։ 
Սկզբում բավական բարկացել և 
հուսախաբվել էի նման պահ
վածքից։ Բայց այժմ կարծում եմ, 
որ ավելի լավ է այս թանկարժեք 
առարկան մնա որպես (թաքնը– 
ված) գանձ հայերի հսկողության 
ներքո։

Չնայած այս հանգամանքին, 
իմ կարծիքով, Մատենադարանը 
գրադարան է ոչ միայն Հայաս
տանի, այլ աշխարհի համար։ Մի 
շարք հունարեն, ասորերեն և այլ 
կարևոր ձեռագրերի միայն հա
յերեն թարգմանությունները գո
յություն ունեն։ Լինելով կապող 
օղակ արևելքի և արևմուտքի 
միջև՝ աշխարհագրական դիրքի 
և Մաշտոցի այբուբենի շնորհիվ 
այստեղ պահպանվել են 1600 
տ ա րվա  պ ա տ մութ յա ն , գի
տության և արվեստի գործեր։

Անշուշտ, Մատենադարանը 
գանձատուն է, բայց նաև հայերի 
հպարտությունն է, քանզի օգնել 
է հայերին պահպանել իրենց 
ազգային ինքնությունը օտար
երկրյա իշխանություններից։ Այս 
կայունության բազմաթիվ պատ
ճառներից մեկն այն է, որ նրանք 
ամուր են պահել իրենց սե–

ԱՆՎԱՆԻ ՚ ԳԻ ՏՆԱԿԱՆՆԵՐ ՚ ՚"

փական գիրն ու 
այբուբենը։

Հ ա յ կ ա կ ա ն  
բարձրավանդա 
կը մեր քա ղա քա 
կրթության հիմքն 
է. դա ապացուց
վա ծ է ա նթիվ  
հայտնագործու– 
թյուներով՝ հա
զարավոր տարի
ների ընթացքում։ 
Արվեստի, գրա
կ ա ն ո ւթ յա ն  և 

ճա րտ ա րա պ ետ ութ յա ն փաս
տաթղթերը ցույց են տալիս 
ձեռքի աշխատանքի գեղագի
տությունը և հնարավորություն
ները, ինչպես նաև հայ ազգի 
բարձր հումանիտար կրթությու
նը։ Կա սկա ծից վեր է, որ 
Արարատը շրջապատող տա
րածքը, որն սկզբնապես ամ
բողջովին հայկական տարածք 
էր, մեր մշակույթի բնօրրանն է։

Սակայն հայերը ճնշված ազգ 
են։ Արտաքսումները, կոտորած
ները, ջարդերը մշտական են 
նրանց պատմության մեջ։ Սի 
ժամանակ այդ երկիրը ձգվում էր 
Կասպից ծովից գրեթե մինչև 
Սիջերկրական ծով, իսկ Արարա
տի մարզում գտնվող Անի մայ
րաքաղաքի շքեղությունը դար
ձել է Հայաստանի ոսկե դարա
շրջանի խորհրդանիշ։ Բայց հե
տո շատ ազգեր հպատակ դարձ
րին քրիստոնյա հայերին։ Տա
րածքն անընդհատ բաժանվում 
էր, և նույնիսկ Արարատը՝ Նոյի լե
ռը, հափշտակվեց։ ճնշումներն 
իրենց գագաթնակետին հասան 
անցյալ դարի սկզբում թուրքերի 
իրագործած եղեռնի ժամանակ։

Վերջին 15 տարիների ընթաց
քում մենք մեր երկրում շատ 
ավելին իմացանք հայերի ող
բերգական պատմության մա
սին,քան նախկինում։ Գոյություն 
ունեն ռադիո– և հեռուստառե– 
պորտաժներ, որոնք պատմում

են եղեռների սարսափների 
մասին։ Ես կարդացել եմ Ֆրանց 
Վերֆելի «Մուսա լեռան 40 օրը», 
շատերն էլ նույն բանն են անում, 
և մեր երկրի մարդիկ դառնում են 
նրբազգաց և սարսափում են 
մարդու հանդեպ մարդու ան
մարդկայնությունից։

2005 թ. գարնանը այցելեցի 
Երևան, ապրիլի 24-ին Եղեռնի 
ՑՕ-ամյակն էր։ Ես միացա մարդ
կանց հսկայական խմբին, որ 
ջերմեռանդ թափորովքայլում էր 
դեպի հուշահամալիր՝ այնտեղ 
միանալու և հավերժական կրա
կի շուրջ ծաղիկներ դնելու։

Քայլելով այս խմբի հետ՝ մի 
շատ ազդեցիկ դեպք տեսա, եր
կու բավական ծեր մարդ, որոնք 
քայլում էին իմ կողքով, հայտ
նեցին ինձ իրենց երախտա
գիտությունն ու հարգանքն առ 
այն, որ ես, ակնհայտորեն հայ 
չլինելով, մասնակցում եմ այս 
արարողությանը։ Այս ծեր ան
ձանց հոգու խոսքը ինձ համար 
շատ հուզիչ էր և կարևոր, այն 
ընդմիշտ կմնա իմ հիշողության 
մեջ։

Հայաստանի եկեղեցիների և 
վանքերի մասին խոսել նշանա
կում է խանդավառվել նրանցով։ 
Իհարկե, էջմիածնի մայր տա
ճարն ամենակարևորն է, այն 
նույն նշանակությունն ունի Հա
յաստանի ուղղափառների հա
մար, ինչ որ Վատիկանը կաթո
լիկների։ էջմիածինը Հայաստա
նի ա ռա քելա կա ն եկեղեցու 
սուրբ կենտրոնն է և, իմ կարծի
քով, բոլոր հայերի, Սփյուռքում 
ապրողների հոգևոր վայրը։ 
Կառուցված լինելով IV դարում՝ 
էջմիածինը, հավանաբար, Աստ
ծո ամենահին և գործող տունն է 
և ըստ արժանվույն գտնվում է 
Ս1տ|ԸՏՇՕ–ի հովանու ներքո։

Մի քանի պատճառներով, որ 
ես կփորձեմ բացատրել, ինձ 
նաև դուր են գալիս երկրով մեկ 
սփռված փոքրիկ վանքերը։ Ոչ,
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նրանք ո՜չ պերճաշուք են, ո՜չ էլ 
հոյակապ ։ Նրանք վեր չեն 
խոյանում մինչև երկինք, ինչպես 
օրինակ Քյոլնի կամ Սևիլի տա
ճարները, այլ ընդհակառակը, 
զուսպ են, նույնիսկ ամաչկոտ։ 
Դրանք, հավանաբար, իրենց 
գույնը ստանում են մոտակա 
վայրերից բերված քարերից՝ 
դեղնամոխրագույն, շագանա
կագույն, գրեթե սև կամ կարմ
րավուն։ Նրանց միակ դեկորա
ցիան ցանցահյուսազարդ զար
դարանքներն են, որոնք հատուկ 
են նաև խաչքարերին։ Եվ երբ 
այցելել եմ Հայաստան, գնացել 
եմ նրա վանքերը, իհարկե, հիա
ցել եմ այս գլուխգործոցներից՝ 
խաչքարերից, շատերով, որոն
ցից ոչ մեկը մյուսին նման չէ։ Այն 
վայրերը, որտեղ կառուցված են 
վանքերը, հա մա պ ա տ ա սխ ա 
նում են բնապատկերին, բնու
թյանը՝ ավելի շուտ ընդգծելով 
շրջապատող ժայռերը, սոսինե
րը կամ անտառը, քան թե իրենց։

Այցելել եմ Գեղարդավանք, 
որը շատ գեղատեսիլ վայրում է 
գտնվում, և հասկացել եմ, որ այն 
ազգային, սուրբ վայր է էջմիւսծ– 
նի նման։ Այն բաղկացած է 
ժայռակերտ մի քանի եկեղեցի
ներից և մատուռներից։ Երբ 
մտնում ես գլխավոր եկեղեցին,

մի մեծ անակնկալ է քեզ  սպա
սում. ներսից այն շատ ավելի մեծ 
է, քան թվում էր դրսից։ Ապշեցու
ցիչն այն է, որ այն կերտված է 
ժայռից՝ ներառյալ կոթողները և 
մյուս պարագաները։ Դրա շնոր
հիվ ներսում անիրական ակուս
տիկա է։ Շատ տպավորիչ էր, երբ 
մի անգամ մեր ընկեր Փոլ Գո– 
թիեն Կանադայից երգում էր 
ա յնտեղ իր հնչեղ բասային 
ձայնով։

Գրեթե Արարատի կողքին՝ 
քարքարոտ  բլրի վրա, խանդա
վառության ևս մեկ պատճառ կա՝ 
հինավուրց Խոր վիրապ ամրոցը 
և վանքը։ Որոշ առումով քրիս
տոնեությունը սկսվել է այս
տեղից. 301 թ. Հայաստանը պաշ
տոնապես դարձավ առաջին 
քրիստոնեություն ընդունած ազ– 
ԳԸ։

Իմիջիայլոց, ա– 
ռաջին քրիստո
նեական բազիլի
կը, որը գտնվում 
է Հռոմում՝ Ալպե
րից հյուսիս, կա
ռուցվել է Թրի– 
րում 313 թ. հռո
մեա ցի  կա յսր  
Կոնս տա ն դինի 
կողմից (գրեթե 
ք ր ի ս տ ո ն յ ա  
կայսր)։ Այս ա– 
ռումով մեր եր– 
կըրները մոտ են 
միմյանց։

Ա յս օ ր  Խ ո ր  
վիրապը բազիլիկ է, որը կարծես 
թե վեր է խոյանում ժայռերից, և 
հմայում է իր պարզությամբ։ 
Բացի այդ՝ այս վայրի տեղանքը 
նրա հրապույրն ավելի ուժեղ է 
դարձնում։ Հավանաբար երկրի 
ոչ մի մասում չես կարող այդքան 
մոտ լինել վեհապանծ Արարա
տին՝ իր սպիտակ սառցադաշ
տով։ Սակայն այսօր սիրելի 
սուրբ Արարատը՝ Հայաստանի 
պատմության խորհրդանիշը,
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գտնվում է Թուրքիայի անառիկ՛ 
սահմանի մյուս կողմում։

Ես շատ, շատ երջանիկ եմ, որ 
իմ բնակարանում կա Խոր Վի
րապի բնօրինակ յուղանկարը՝ 
Մեծ և Փոքր Արարատի հետ 
միասին։ Ուստի ես անընդհատ 
կարող եմ նայել ձեր երկրի այս 
գեղեցիկ վայրին, որը նաև նկար
չական արվեստի թանկարժեք 
գլուխգործոց է։

Հաճույք եմ ունեցել այցելելու 
Նորավանք՝ ձեր երկրի հեռավոր 
հարավ-արևելք։ Լայնաբերան 
ռոմանտիկ կիրճի վերջում կա
րող ես գտնել մի տարօրինակ 
ժա յռոտ  կարմրավուն լանդ
շաֆտ, և նորից բլրի վրա 
գտնվում է պատմական Նորա
վանքը։

Իմ առաջին Փորձառումները

եղել են Նոր Ամբերդում՝ Արագած 
լեռան մոտ (այժմ ամենաբարձ
րը՝ 4.090 մ), որը երկու անգամ 
բա րձրա նա լո ւ հա ճո ւյք  եմ 
ունեցել։ Նոր Ամբերդում, հիշում 
եմ, որ գիշերվա ընթացքում 
տեսել եմ ամենապայծառ փայ– 
լողաստղերը։

Գեղարդի, Խոր վիրապի, Նո
րավանքի և Ամբերդի վանքերը 
կարող են բնութագրել մի շարք 
այլ վանքեր, որոնք հնարավոր
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^^►•րություն ունեցա տեսնել (Գոշւս– 
վանք, Սանահին, Հաղպատ, 
Սևանա վանքը), որոնք մեկ 
ընդհանուր բան ունեն, դրանք 
կառուցողներն ունեն անսխալ 
տաղանդ՝ գտնելու համակե
ցությունը բնության և հոգևոր շի
նությունների միջև։ Հայ ճարտա– 
րա պ ետ ների արվեստը ան
հրաժեշտ է եղել նաև արտա
սահմանում, օրինակ՝ ես իմացա, 
որ նրանք առաջինն էին, որ ու
նեցել են աշտարակի գմբեթը կա
ռուցելու հմտություն և փորձ։

Ես նաև իմացա, որ Ախենի 
հայտնի գերմանական տաճա
րում կարելի է գտնել լատիներեն

մակագրությամբ մի քար. «Այս
տեղ աշխատել է մի ճարտա
րապետ, ով եկել է Արարատ 
լեռան մոտ գտնվող քաղաքից»։ 
Հավանաբար, դա ոսկեդարյան 
Հա յաստանի Անի մա յրա քա 
ղաքն է։

Դժբախտաբար, դեռ չեմ տե
սել երկու հայկական կարևոր 
վանք՝ Սուրբ Հռիփսիմեն և 
Տաթևի վանքը։ Բայց իսկապես 
հույս ունեմ, որ դեռ շատ ուշ չէ, և 
դեռ հնարավորություն կունենամ 
նորից և նորից գալու Հայաս
տան և վայելելու ձեր երկրի 
գեղեցկությունը և հյուրընկա
լությունը։ Ցանկանում եմ հար–
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գանացս հավաստիքը հայտնել 
Հայաստանին, նրա բնական 
գեղեցկությանը և մարդկանց 
ընկերասիրության և մարդկայ
նության համար*

տ ա օ ո Ւ ե \^ ւ  ա յ ս ս /

Վատիկանը բացում է 
իր ա րխիվները*

Վատիկանը գիտնականների և 
պատմաբանների համար բացել է իր 
գաղտնի արխիվի մի մասը՝ սկսած 
XX դարից սկզբից՝ Մուսոլինիից և 
Հիտլերից մինչև Երկրորդ համաշ
խարհային պատերազմի սկիզբը։

Վատիկանում գտնվում է աշ
խարհի ամենակարևոր պատմական 
արխիվներից մեկը՝ այսպես կոչված 
«գաղտնի արխիվը», որտեղ կա մին
չև 1000 թ. թվագրվող մոտ երկու մի
լիոն Փաստաթուղթ։ Ապահովության 
համար դրանք հիմնականում պահ
վում են նկուղում՝ հրակայուն բուն
կերներում և պահեստներում՝ տե
ղադրված մոտ 50 մղոն երկարութ
յամբ ձգվող դարակներում։

ժամանակ առ ժամանակ Պապը 
որոշում է բացել արխիվը՝ թույլ տա
լով գիտնականներին և պատմա
բաններին ուսումնասիրել փաս
տաթղթերը։ Վերջին անգամ արխիվ
ները բացվել են Պիոս IX պապի 
օրոք։ Պիոս \ճ–ը ընտրվել է 1922 թ. և 
գլխավորել կաթոլիկ եկեղեցին 
մինչև իր մահը՝ 1939 թ.։ Այս ժամա
նակահատվածում առնվազն չորս 
տխրահռչակ բռնակալներ են 
իշխանության գլուխ անցել՝ Բենիտո 
Մուսոլինին Իտալիայում, Իոսիֆ 
Ատալինը Ռուսաստանում, Ադոլֆ 
Հիտլերը Գերմանիայում և Ֆրան– 
ցիսկո Ֆրանկոն Իսպանիայում։ 
Գիտնականներին ամենաշատը հե– 
տաքրքրում են տվյալ ժամանակա
հատվածում Վատիկանի և այս եր–

կըրների հարաբերությունները։
Ապագա Պիոս XII պապը 1930– 

ական թվականներին Բեռլինում 
Վատիկանի նվիրակն էր և դեսպա
նը։ Նրա թղթակցությունը Հիտլերի 
հետ շատ ուշագրավ է։ Պիոս XII-ը 
հրաժարվեց հանդիպել Հիտլերին, 
երբ նա 1938 թ. Մուսոլինիի հրավե
րով այցելել էր Հռոմ։ Պապը հրա
մայեց փակել Վատիկանի թանգա
րանները, իսկ ինքը փակվեց Կաս– 
տելգանդոլֆոյի իր կալվածքում, 
մինչև Հիտլերը հեռացավ քաղա
քից։

Մոտակա օրերս Վատիկանը 
կհրատարակի մի փաստաթուղթ, 
որը հարյուրավոր տարիներ շարու
նակ մոռացության էր մատնված Պա
պի գաղտնի արխիվներում։ Այդ 
փաստաթուղթը Տաճարական աս
պետների դատավարության հաշ
վետվությունն է Կղեմենս \/–ի օրոք՝ 
XIV դարի սկզբում։ Տվյալ փաստա
թղթի հրատարակումը ամենաապ– 
շեցուցիչ նախաձեռնություններից

մեկն է. չնայած նախ
նական գինը մոտ 8000 
դոլար է լինելու, բայց 
տաճարական ասպետների դատա
վարությունը նկարագրող րոպեների 
ճշգրիտ կրկնօրինակի հրատարա
կումն արդեն իսկ ֆինանսական 
հաջողություն է, քանի որ արդեն 
աշխարհի բազմաթիվ գրադարան
ներն ու կոլեկցիոներները նախա
պես պատվիրել են մագաղաթյա 
փաստաթղթերի 800 օրինակի մեծ 
մասը և դրանց կից գիրքը, որը 
շուտով կհանվի վաճառքի:

Մագաղաթում միջնադարյան 
լատիներենով նկարագրված է, թե 
ինչպես է ինկվիզիցիան կտտան
քների ենթարկել առասպելական 
խաչակիր ասպետներին հերետիկո
սության համար, իսկ հետո անմեղ 
ճանաչել։ Քրիստոնյաների զինվո
րական ուխտի անդամները, որոնք 
իրենց կոչում էին Քրիստոսի և 
Սողոմոնի տաճարի մուրացիկ աս
պետներ, Խաչակրաց արշավանք
ների սկզբից պաշտպանում էին 
Սուրբ երկիր այցելող քրիստոնյա 
ուխտագնացներին։ Բայց երբ երկու 
դար առաջ մահմեդականները նո
րից գրավեցին Երուսաղեմը և 
խաչակիրների բանակը պարտու
թյուն կրեց, ասպետների համար 
ծանր ժամանակաշրջան սկսվեց։ 
Նրանց մեղադրեցին հերետիկոսու
թյան մեջ և Կղեմենս պապը դատ հա– 
րուցեց նրանց դեմ։ Այս թանկարժեք 
գիրքը այդ դատավարության արձա
նագրությունն է։
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"՚ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

ՄԱՐՏԻՆ ԱԴԱՄՅԱՆ
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
կենդանաբանություն, մասնավորապես թռչնաբանություն, 
թռչունների կենսակերպի, թվաքանակի, տեսակային կազմի, 
պահպանության և այլ խնդիրների ուսումնասիրություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԹՌՉՆԱՇԽԱՐՀԻ
էԱՄԱՌՈՏԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ագռավ
(Սկիզբը՝ «Գիտության աշխարհում», 1Տ1 3, 2007)

ռչունների բազում տե
սակների շարքում ագ
ռավանմանները, նաև 

թ խ ա կ ա պ ո ւ յտ  ա ղ ա վ ն ի ն ,  
ճնճղուկը՝ որպես մարդու հա
րևանությամբ ապրողներ, հայտ
նի են դեռ վաղեմի ժամանակնե
րից, նաև միջնադարյան հայ մա
տենագրական աղբյուրներից։ 
Հարմարվելով մարդու կենցա
ղին՝ այս թռչունները քաղա քնե
րում ու գյուղերում բներ են հյու
սում ծառերի բարձր ճյուղերին 
ու խիտ սաղարթներում, բարձի
թողի արված շինարարական 
կռունկների, էլեկտրասյուների 
անմատչելի հատվածներում, 
շենքերի տանիքներին։ Խոշոր 
բնակավայրերում, պաշտպան
ված լինելով գիշատիչների հար
ձակումներից, դրա նք բազ
մանում են անարգել ու անկո
րուստ։ Ագռավների ու կաչա
ղակների յուրաքանչյուր բազ
մացող զույգ դնում է 3-7 ձու։

Ձվերը կանաչակապտավուն են՝ 
պտավորված գորշ, սև բծերով։ 
Բազմացման շրջանն ընդգրկում 
է մարտ-հուլիս ամիսները։ Արդեն 
հունիս ամսին կարելի է հանդի
պել ոչ լիարժեք թռչող ձագերի։ 
Ձագերի՝ բնում և բնից դուրս 
խնամքի շրջանում ծնողները 
վտանգի դեպքում կարող են 
մարդու վրա հարձակման փորձ 
կատարել՝ հարվածելով թևի 
ծայրով, իսկ առանձին դեպքե
րում նաև կտ ո ւցով  թեթև 
վնասվածք հասցնելով։ Սայր 
ագռավը պաշտպանական նպա
տակով նույն կերպ հարձակման 
փորձ կարող է կատարել բանից 
անտեղյակ ցանկացած մարդու 
կամ կենդանու (շուն, կատու) 
վրա, որը գտնվում է ձագի 
թ ա քստ ո ց ի  մ ոտ ա կ ա յքո ւմ ։ 
Ագռավների բազմացման շրջա
նում դրսևորվող ագրեսիվ այս 
վարքը աստիճանաբար մարում 
է, երբ ձագերը լիարժեք տի

րապետում են թռչելու արվես
տին, հուլիսի վերջին ֊օգոստոսի 
սկզբին դառնում ինքնուրույն։ 
Սինանտրոպ թռչունները մշտա
պես քանակի նկատելի աճով 
բնադրվել ու բազմացել են հան
րապետության բոլոր բնակա
վայրերում, ընհուպ մինչև ա– 
ռանձին անհատների բակերում։

Այլ բան է կաչաղակների ու 
ագռավների թափանցումը քա 
ղա քա տ իպ  վայրեր։ Երևան 
քաղաքում դրանք հայտնվել են՝ 
սկսած 1970-ական թվական
ներից, սկզբում՝ կապված քա 
ղա քի  հա մա տ ա րա ծ կանա 
չապատման հետ, հետագայում՝ 
նաև աղբի և բաց աղբանոցների 
լայնատարած տիրույթի։ Կաչա
ղակներն ու ագռավները ամե
նակեր թռչուններ են։ Հիշենք, որ 
նրանց համար որպես կեր են ծա
ռայում ոչ միայն մարդու սննդի 
մնացորդները, այլ նաև քա ղա 
քում ապրող թռչունների (ման–
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ԿԵՆԴԱՆԱ ԲԱՆՐՒ՚յՅ՚Ց ՈՒՆ՛-

Սպիտակ տառեղներ Արարատյան հարթավայրի ձմեռանոցներում

■ գաղաթև, փոքր տատրակ, սև 
կ ե ռ ն եխ , կ ա ր մ ր ա կ ա տ ա ր , 
ճնճղուկ) ձվերը, ձագերը և 
հասուն անհատները։ Անժխտելի 
է նաև այն փաստը, որ քա ղա քա 
բնակ թռչունները (կաչաղակը, 
ագռավը), սնվելով աղբում եղած 
կերի մնացորդներով, որպես 
սանիտարներ՝ օգնում են աղբը 
վնասազերծելու գործին։ Սա
կայն չպետք է մոռանալ, որ 
նրանք այդ ընթացքում ոտքերի 
ու կտուցի վրա կրում են բազ
մաթիվ մանրէներ և ճիճվային 
հիվանդությունների հարուցիչ
ներ՝ վարակելով շրջապատը, 
մարդկանց ու կենդանիներին։ 
Շեշտենք, որ կոխի թոքախտ 
հիվանդության ցուպիկն ընդհա
նուր է մարդու և թռչունների 
համար։ Շրջապատի նման աղ
տոտման վերացումը պահան
ջում է մեծ ներդրումներ։ Աիջոց– 
ների բացակայության դեպքում 
դրանք խիստ պայթունավտանգ 
են, կարող են դառնալ քողարկ
ված վարակի զանգվածային 
աղբյուր, հատկապես բաց աղ
բանոցների պայմաններում, ուր 
նկատվում են թռչունների զգալի 
կուտակումներ։ Հանրապետութ
յան խ ո ր հ ր դա րա նի  շենքի  
տանիքում և դրան հարակից

կրետակեր

զբոսայգու ծառերին այսօր էլ 
ձմռան օրերին իրենց գիշերելու 
հանգրվան են գտել մի քանի 
հազարից ավել մոխրագույն 
ագռավներ, սերմնաքաղի և սո
վորական ճայի երամներ։ Մեր 
այս մտահոգությունը ոչ միայն 
ահազանգ է, այլ պարզապես 
մոռացված խնդրի կրկնակի 
հիշեցում։

Սևանա լճի ջրերից ազատ
ված հողատարածքները գյուղա
տնտեսական նպատակներով 
օգտագործելու արատավոր գա
ղափարն, անշուշտ, Սևանի ողջ 
ավազանին վերաբերող այլա
կերպում էր, ինչը հանգեցրեց 
միջավա յրի էկոհամակարգի 
կենտրոնական օղակի փլուզմա– 
նը, լճի ջրերից ազատված տա
րածքների անապատացմանը, 
բուսակենդանական համակար
գի ջլատմանն ու կորստին։ Այդ
պես եղավ նաև Սևանա լճի հա
րա վա րևելյա ն հա տ վա ծում  
Գիլլի լճի չորացման գաղափա
րի իրականացումից հետո, ինչը 
բացասական ծանր հետևանք
ներ թողեց ջրային ու ցամաքա
յին տարածքների որակական 
հատկանիշների վրա։ Անցած 
տարիների ընթացքում կորցրե
ցինք ոչ միայն ջուրը, այլ նաև

բարձր բերքատվության ցանքա
տարածություններ ստանալու 
բաղձալի երազանքը, որի փո
խարեն աղբն ու կեղտը նվաճե
ցին Սևանի զուլալ ջրերը։ 1960– 
ական թվականներին Գիլլի լիճը 
ամբողջովին չորացված էր։ 
Կենդանիների ու բույսերի հար
յուրավոր տեսակներ գրանց
վեցին «Կարմիր գրքում», ան
հետացման կամ հազվագյուտի 
կարգավիճակ ստացան տասն
յակ այլ տեսակներ՝ մեծ ձկնկու
լը, որի գլխի համար՝ որպես 
վնասատուի, այն ժամանակ 
վճարում էին մեկ ռուբլի, այսօր 
գրանցված է հանրապետության 
«Կարմիր գրքում»։

Թռչունների բնադրող տե
սակներից նույնիսկ այնպիսիք, 
ինչպիսիք սովորական էին այս 
վայրերի համար (տուրպան, 
հայկական որոր, փոքր և մեծ 
սուզակներ) կա՜մ իսպառ մոռա
ցան Գիլլին՝ որպես բնադրա– 
վայր, կամ կրճատվեցին թվա– 
քանակով՝ դառնալով վտանգ
ված տեսակներ։

Լանդշաֆտների քա յքա յու
մը, կարծր ապարների արագըն
թաց մերկացումը հանգեցնում 
են կենսամիջավայրի բազմա
զանությա ն ա ստ իճա նա կա ն
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կրճատմանը։ Այսօր ւսնապւս– 
տացման վտանգ է սպառնամ 
Արագած լեռան հարավարևել
յան, դեպի ԳԱԱ ֆիզիկայի ինս
տիտուտը տանող խճուղու հա
րևանությամբ երկու-երեք ձորե
րի լանջերին։ Հանցավոր այս 
գործողության հեղինակներն են 
տեղի անասնապահները, որոնք 
դաշտում ու ժամանակավոր 
կացարաններում տաքություն ու 
կրակ ունենալու համար արմա
տախիլ են անում փռվող գիհու 
թփուտները, այս վայրերում 
բնա հողն ա մրա ցնող  միակ 
ծառաթուփը։ Գիհու այս տեսակի 
ոչնչացումն իր հետ բերում է 
տարածքի անխուսափելի էրո
զիայի և հարյուրավոր տեսակի 
թռչունների և այլ կենդանիների 
անհետացմանը, տեղանքի մո– 
լախոտացմանը և անապատաց– 
մանը։

Զ ա վ թ ե լ ո վ  ց ա ն կ ա ց ա ծ  
թռչնատեսակի բնակատեղին ու 
վերափոխելով այն ցանքատա
րածությունների, բանջարանոց
ների, պտղատու այգիների՝ 
մենք ինքնաբերաբար այստեղ 
ա պ րող  թ ռչնա տ եսա կներին  
զրկում ենք առաջնային ապրե
լատեղերից ու մղում սնվելու 
հենց այդ տարածքների մշակա
բույսերի տեսակների բերքով՝ 
որոշակի վնաս պատճառելով 
տնտեսություններին։ Դրա հե
տևանքով թռչունների նման 
տեսակներին որակավորում ենք 
որպես վնասատուներ ու սկսում 
դրանց դեմ պայքարը։ Բնական 
անխաթար միջավայրում չկան 
վնասատու և օգտակար տեսակ
ներ, գոյություն ունի տեսակների 
ներդաշնակ զարգացում՝ ամ
րա պ նդ վա ծ  մրցա կցութ յա ն  
հանրահայտ օրենքով։

Բերենք մեկ օրինակ. 1986 թ. 
հեռախոսային կապի միջոցով 
Արտաշատի շրջկոմից Հայաս
տանի գիտությունների ակադե
միայի կենդանաբանության ինս

տիտուտի տնօրենին տեղեկաց
նում են, թե ինչ-որ անհայտ 
թ ռչո ւնների  մեծ երա մներ  
ոչնչացրել են Վերին Արտաշատի 
26 հեկտար վաղահաս խախողի 
բերքը։ Պարզվել է, որ խաղողի 
այգու մոտակայքում եղել է 
վարդագույն սարյակի բնադրա– 
գաղութ, և նոր թև առած երի
տ ասարդ թռչուններից բաղ
կացած հսկայական երամները, 
օգտվելով առիթից, ոչնչացրել 
են խաղողի բերքը (Ա. Խոյեցյանի 
տվյալներով անապատացման 
պատճառների 16%-ը մարդու 
միջամտության արդյունք է)։ 
Այս փաստի նման մեկնաբա
նությունը շրջակա միջավայրի 
անտեսման ու անգիտության 
հետևանք է. վարդագույն սար
յակներն աշխարհում հայտնի են 
որպես վնասատու մորեխների 
ոչնչացնողներ։

Յուրաքանչյուր անգամ, երբ 
հարց է առաջանում լուծել այս 
կամ այն կենդանու տեսակի 
խնդիրը, առաջին հերթին կա
րևոր է հիշել, որ այն կազմում է 
շրջապատի կենսաբանական 
շղթայի օղակներից մեկը, և 
արդյո՞ք մեր գիտելիքները բա
վարար են նրան վնասատուի մե– 
ղա դ ր ա ն ք  ներկա յա ցնե լով ՝ 
ոչնչացման որոշում կա յաց
նելու։ Նման դեպքերում հարցի 
հապշտապ լուծումը, ինչպես 
այդ արվել է բազմաթիվ երկրնե– 
րում, այդ թվում՝ Հայաստանում, 
անտարակույս, հետագայում 
կանգնեցրել է անշտկելի սխալի 
առջև։ Կիսաանապատների և 
չոր լեռնատափաստանների մեծ 
ծավալներով յուրացումը մեր 
հանրապետությունում գեղանի 
արոսի անհետացման պատճառ 
դարձավ։ Սևանա լճի ջրերի 
մակարդակի անկման հետևան
քով կորցրինք Տուրպան բադի 
միակ բնադրագաղութը։ Օրի
նակ՝ այսօր բազմաթիվ կոչեր են 
հնչում նաև հանրապետությու

նում գայլերի ոչնչացման մասին։՝ 
Հարց է առաջանում, արդյո՞ք 
գայլի լինել-չլինելու հարցը

Սպիտակ տառեղներ
որոշվում է մի քանի հովիվների 
պնդումներով կամ այլ լուրերով։ 
Գայլի և նրա կարգավիճակի 
բազմաթիվ տեսակների ճակա
տագիրը մեր ձեռքում է, մեր 
ձեռքում է նաև հրազենի մեկ 
հարվածով լուծելու այդ խնդիրը, 
սակայն ճիշտ կլինի՞ արդյոք, դա
տեք ինքներդ։

Թռչունների պաշտպանու
թյան առաջնային խնդիրն է 
նրանց միջավայրն անխաթար 
պահելը։ Թռչունի կամ այլ 
կենդանու գործողությունը որ
պես վնասակար ճանաչելը դեռ 
իրավունք չի տալիս նրա նկատ
մամբ վերջնական ոչնչացման 
որոշում կայացնելու։ Նման 
դեպքերում կարելի է հասնել 
ցանկալի արդյունքի գիշատչի 
թվաքանակի որոշակի չափով 
կրճատման միջոցով՝ կանխելով
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Կաչաղակի ծագեր
վտանգը։

Դեռ 1969 թվականին Դ. Ակի– 
մուշկինն անհանգստությամբ 
գրում է այն մասին, որ մարդկու
թյունը շուտով կենդանիների 
600 տեսակի ոչնչացման ակա
նատեսը կլինի։ Հեղինակը՝ որ
պես այս փաստը հաստատող, 
ԱՄՆ-ում թափառող աղավնու ող
բերգական ոչնչացման օրինակն 
է վկայակոչում։ Միացյալ նա
հանգներում այս թռչունի երամ
ները, համաձայն թռչնաբան 
Վիլսոնի հաշվարկների, կազմ
ված են եղել 2.230.272.000 
անհատներից, որոնք թռիչքի

ընթացքում 4 ժամ շարունակ 
ծածկել են արևի լույսը։ Ընդա
մենը երկու տասնյակ տարվա 
ընթացքում ԱՄՆ-ում բոլոր հնա
րավոր միջոցներով՝ հրազենով, 
հրանոթովու մահակներով, արա
տավոր բիզնեսի առաջնորդու
թյամբ հաջողվեց իսպառ բնա
ջնջել առասպելական թիվ կազ
մող այս թռչունի երամները։ Թա
փառող աղավնու Մարտի ութ 
ա նո ւնով  վերջին ա նհա տ ը  
մահացավ 1914 թ. սեպտմբերին, 
Ցինցինատի քաղաքում անա
զատ պայմաններում։ Որպես 
եզրակացություն՝ հեղինակը բա–

Այս հարցի գործնական պա
տասխա նը փոխվեց անցյալ 
տարվա սեպտեմբերի սկզբին, 
երբ մի խումբ գիտնականներ Կա– 
լիֆոռնիայի զբոսայգիներից մե
կում հայտնաբերեցին 115,2 մ 
բարձրությամբ հսկա մի սեկվո
յա։ Մինչ այդ ամենաբարձրը հա
մարվում էր Հյուսիսային Կալի– 
ֆոռնիայում աճող մի ծառ, որի 
բարձրությունը 112,8 մ էր։ Ինչ վե
րաբերում է տեսական պա
տասխանին, ապա այն գրեթե 
միաժամանակ տվեցին չինացի 
գիտնականները։ Նրանք հայտ

նաբերել էին, որ ծառի բարձ
րության սահմանը որոշում են 
տերևների կենտրոնում գտնվող, 
այսպես կոչված, մեզոֆիլները, 
որոնք ջուր են քաշում արմատ
ներից։ Որքան բարձր է ծառը, 
այնքան ավելի մեծ դժվարութ
յամբ են մեզոֆիլները ջուր քա 
շում մինչև այն պահը, երբ 
դրանց պատերն այլևս չեն կա
րող ճիգ գործադրել ներծծման 
համար, և ծառի հետագա աճը 
անհնարին է դառնում։
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ցահայտում է, որ աղավնու այս 
տեսակի ոչնչացման պատճառը 
ոչ թե տարերային աղետներն են, 
այլ ավելի սարսափելին... բիզ
նեսը։

Նման տեսակների պաշտպա
նությունն ապահով կլինի, եթե 
արգելոցի կամ արգելավայրի 
կարգավիճակ տրվի ցանկացած 
տարածքի՝ անկախ նրա պատ
կանելիությունից ու չափերից՝ 
պաշտպանության պատասխա
նատվությունը հանձնելով տա
րածքի տիրոջը։

Այս տեսակետից արգելոցի 
կարգավիճակ ստանալու խիստ 
կարիք ունեն Արփի լճի կղզինե
րը՝ Հայկական որորի 15000 
զույգ և գանգրափետուր հավա– 
լուսնի 6 զույգ թռչուններից 
բաղկացած բնադրագաղութնե– 
րը, Արդենիս գյուղի համանուն 
լճի 5-7 զույգ մոխրագույն սու
զակների, Արմաշի ձկնաբուծա
կան տնտեսության սահմաննե
րում բնադրող 15 տեսակների 
(կանաչ մեղվակեր, փոքր ձկըն– 
կուլ, սպիտակագլուխ, սպիտա– 
կաաչք բադեր, սուլթանական 
հավ) միակ բնադրավայրերը 
Հա յա ստ ա նում ։ Նման «մի– 
նի-արգելոցների», արգելավայ
րերի կարիքն ունեն շատ ավելի 
բուսակենդանական տեսակներ,
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Հայաստանի թռչնաշխարհն իր 
ամբողջության մեջ մնում է բազ
մազան, յուրովի հետաքրքիր ու 
հայցում է ողջամիտ մարդկանց 
աջակցությունը։

Երևանի շրջակայքի՝ Սովե– 
տաշենի աղբանոցներում, բազ
մաթիվ վայրի թռչունների հա– 
րևանությանբ կերակրվում են 
խոզերի հսկայական հոտեր։ 
Փոխվել է կատուների ու շների 
փոխհարաբերությունը։ Որպես 
դրական երևույթ նշենք, որ 
թափառող կատուների ու շների 
գոյությամբ խիստ նվազել է 
մոխրագույն առնետի սերնդա
տվությունը, սակայն աճել է 
մարդկանց՝ էխինակոկոզով, տրի– 
խինելոզով վարակվելու վտան
գը։ Երևանյան լճի կեղտաջրերը, 
լիցքավորված բազմաթիվ հի
վանդությունների մանրէներով, 
մոռացության են տրված՝ որպես 
վտանգի օջախ։ Այստեղ մարդիկ 
ձուկ են որսում ու լողում։

Այս ամենի պատճառահե– 
տևանքային խորացումների հա
մար պատասխանատու է յուրա
քանչյուր քաղաքացի, պետա
կան այրերն ու պետական հա
մակարգը։ Բնությունը ցոփ հա
րուստների արոտավա յր չէ։ 
Բնությունը ամենազոր է, գի
տության, արվեստի, գրականու–

"ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹ Յ ՈՒՆ.......

Ինչպես հաղորդում է Ռեյտեր 
գործակալությունը, մասնագետ
ները կարծում են, որ այդպիսի 
միկրոօրգանիզմները կարող են 
գոյատևել նաև Մարսի բևեռնե
րում գտնվող հավերժական սա
ռածության գոտիներում։ Երկրի 
պայմաններում գիտնականները 
10 մ խորության վրա ստուգել են 
միկրոօրգանիզմների կենդա
նության հնարավորությունը Սի– 
բիրի գետերում, Անտարկտի
կայում և Կանադայի բևեռային 
շրջաններում։ Հիմնական հայտ
նագործությունն այն է, որ ման–

թյան, հոգևոր ու նյութական բա
րիքների շռայլ ու անկաշառ մա
տուցողը։ Բնությունը ներողա– 
միրտ է, սակայն՝ անողոք, երբ 
բռնաբարված է։

ՆԱԽՈՐԴ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ՆԿԱՏՎԱօ 
ՎՐԻՊԱԿ

Տ պ ա գ ր վ ա ծ  է Պ ետ ք Է լինի
Էջ49, տող7 Էջ49, տող7

տառեխ տառեղ

լուց հետո վերականգնել այն և 
ԴՆԹ վնասված մասերը։ Մինչ 
այժմ համարվում էր, որ պարզա
գույն միկրոօրգանիզմները օժտ 
ված չեն վերականգնվելու հատ
կությամբ։

Գիտնականներին ակնհայտ 
է, որ Արեգակնային համակարգի 
մոլորակներից միայն Երկրի վրա 
գոյություն ունի կյանք։ Սակայն 
եթե այդ մանրէները այլ մոլո
րակներում չկան էլ, ապա այն
տեղ, համենայն դեպս, առկա են 
պայմաններ դրանց գոյատևման 
համար։

որոնց հովանավորությունը տի
րոջ իրավունքով կարող են 
ստանձնել առանձին անհատ
ներ, գյուղերի համայնքներ, մար
զեր, քա ղա քա պ ետ ա րա ններ, 
պետական ու հասարակական 
կազմակերպություններ, քանի 
որ դրանք կենդանական ծագ
ման գանձեր են, որոնց գոյու
թյունը պ ա յմա նա վորվա ծ  է 
գենոֆոնդի պաշտպանությամբ։ 
Համոզված ենք, որ մարդն ունակ 
է ստեղծելու ամենակատարյալը 
(տիեզերանավեր, համակար
գիչներ, զենք ու զինամթերք), 
սակայն չպետք է սպասենք 
դինոզավրերի ու մամոնտների 
վերա կենդա նա ցմա նը , թույլ 
չտանք դրանց ճակատագրին 
արժանանալու վեց տոննանոց 
փղի ու աննշան՝ ընամենը 7 
գրամ քա շ ունեցող եղնջաթռչ– 
նակի անհետացմանը, քանզի 
նույն ջանքերն ու միջոցներն է 
անհրաժեշտ ներդնել թե՜ մեկի, 
թե՜ մյուսի վերականգնման հա
մար։

Այսօր բոլոր մակարդակնե
րով բնության պաշտպանության 
մասին աղմկողները հանրապե
տությունում մի քանի անգամ 
ավելի շատ են, քան գործնական 
քայլեր կատարողները։ Չնայած 
ստեղծված ծանր իրավիճակին՝

■------------------------------------------------------------------

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՀԱՅՏ
ՆԱԲԵՐԵԼ ԵՆ ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ 
ԿՅԱՆՔ։ Դ Ե Հ ,  ԿԱՄ ԷԼ՝ 
ԳՐԵԹԵ ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ*

ԱՄՆ-ի, Ոուսաստանի, Շվե
դիայի և Կանադայի գիտնական
ների միջազգային խումբը հայտ
նաբերել է հնագույն մանրէների 
հետքեր, որոնք իրենց գոյությու
նը կարող են պահպանել կես մի
լիոն տարվա ընթացքում, կյան
քի համար քիչ պիտանի պայ
մաններում՝ սառույցներում և 
ծայրահեղցածր ջերմաստիճան
ներում։

րէները կարող են անգամ օրգա 
նիզմի բջիջի մի մասի մահանա–

------------  ■
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ԼԵՎՈՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Զ Ր Ո ի Յ Ց ՝ Ն ե Ր  

^ 6Ո՝Ա,ԶԳ15,3 Ո ի 1Դ՝Ն
Ս՝Ա,Սի՝Ն

Զրույց 1. Հեռազգայության 
բնույթը և նրա ժամանակակից 
պատկերացումները

Խ որհե լով  կենդա նիների  
բնազդի, դրա բարձրագույն ձևի՝ 
ինսայտի*, ինչպես նաև վեցե
րորդ զգայարանի մասին, որն 
ա րտ ա հա յտ վում  է բնական 
աղետը նախազգա լու ձևով, 
մենք նրանց վերագրում ենք 
գրեթե գերբնական հատկութ
յուններ՝ միաժամանակ ընդունե
լով, որ բանականության տարր 
անգամ չկա նրանց վարքում։ 
Ստացվում է խիստ անտրամա
բանական մի դրություն, մի կող
մից՝ գիտակցությունից զուրկ 
կենդանին, անկախ զբաղեցրած 
դիրքից, զարգացման աստի
ճանից, ամենայն ճշտությամբ 
նախազգում է աղետը, փրկութ
յուն որոնում, մյուս կողմից՝ բա
նական մարդը միանգամայն 
անօգնական է և նույնիսկ կա

տարելագործված գործիքների 
ու սարքավորումների միջոցով 
չի կարողանում կանխորոշելտւս– 
րերային աղետների վտանգը 
(խոսքը հատկապես վերաբե
րում է ավերիչ երկրաշարժերին)։ 
Եթե կենդանիների՝ տարերային 
աղետները կանխազգալու փաս
տը կարելի է բացատրել ուլտրա
ձայնային ալիքների կամ դեռևս 
անհայտ, սակայն կենդանինե
րին միանգամայն զգալի ինչ-որ 
ճառա գայթների ազդեցությամբ, 
ապա ինչպե՞ս բացատրել նավի 
սառցաժայռին բախվելուց ա– 
ռաջ աղետի կանխազգալն առ
նետների ու մկների կողմից և նա
վից հեռանալու նրանց հուսա
հատ փորձերը։

Գիտությունն անգամ իր զար
գացման ներկա փուլում անկա
րող է բացատրել այդ երևույթը։ 
Եթե կարողանար, ապա կենդա
նիների այդ զգայարանի օրինա
կով բիոնիկան** կստեղծեր նոր

ինսայտ (անգլ. ւոտւցէ)– իրական հարաբերությունների ե ամբողջական 
իրավիճակի հանկարծակի և անցյալի փորձից դուրս չմղվող գնահատում, ոփ միջոցով 
ձեռք Է բերվում հիմնախնդրի գիտակցական լուծումը։ Կռահողականություն, ըմբռնում։

** բիոնիկա (հուն. Եւ՚օտ– կյանք + (էլեկտրո)նիկա)– կիբեռնետիկայի բաժին, որն 
ուսումնասիրում Է կենդանի համակարգերի գործողության սկզբունքների կիրառման և 
կենսաբանական գործընթացների օգտագործման հնարավորությունները ճարտարա
գիտական խնդիրների լուծման համար։

ապարատներ՝ ռադիոլոկացիոն 
ապարատների նման (դրանք, 
ինչպես հայտնի է, ընդօրինակ
վել են չղջիկներից), որոնց միջո
ցով հեշտությամբ կկարողանա
յինք կանխագուշակել, զգալ 
սպասվելիք աղետը և ժամա
նակին հեռանալ վտանգավոր 
վայրերից։

Սակայն պարզվում է, որ որոշ 
մարդիկ ընդունակ են ոչ միայն 
կանխազգալու սպասվելիք ա– 
ղետները, այլև հարազատի 
դժբախտությունը, նրա մահը, 
հատկապես բացառիկ ու ապ
շեցուցիչ ճշգրտությամբ իրա– 
կանացողերազների միջոցով։

Եվ վերջապես, հայտնի է որոշ 
մարդկանց հեռազգացային (տե– 
լեպատիկ) զարմանալի ունա
կությունը նույնիսկ մեծ տարա
ծության վրա։

Հեռազգայության երևույթը 
հայտնի է եղել դեռևս հազարամ
յակներ առաջ։ Ավանդաբար 
սերնդից սերունդ հաղորդվել են 
հեռազգայության բազմաթիվ 
սենսացիոն և հանելուկային 
դեպքեր, որոնք, ժամանակին գի– 
տական անհրաժեշտ բացա
տրութ յուններ չստ ա նա լով , 
նպաստել են սնահավատության 
տարածմանը, հարուստ նյութ
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տվել խաբեբաներին, բա խ 
տագուշակներին, կեղծ գիտնա
կաններին, կառավարողներին՝ 
տգետ մարդկանց վրա իրենց 
ազդեցությունն էլ ավելի մե
ծացնելու համար։

Գիտությունը դեռևս անհիշե
լի ժամանակներից ձգտել է 
բացահայտել հեռազգայության 
էությունը, սակայն մինչ այժմ 
աննշան հաջողություններ են 
ա րձա նա գրվե լ միա յն։ Այդ 
խորհրդավոր երևույթը դեռևս 
ծածկված է անթափանց մշուշով, 
և գիտնականները ստիպված են 
ժամանակ առ ժամանակ միայն 
արձանագրել այդ հանելուկային 
երևույթի զարմանահրաշ դեպ
քերը, որոնց մասին մշտապես 
հաղորդումներ են ստացվում 
աշխարհի տարբեր ծայրերից։

Վատն այն է, որ այդ տե
ղեկությունները միշտ չէ, որ 
հավաստի են։ Մարդկանց երևա
կայությունն երբեմն առաջ է 
անցնում իրականության սահ
մաններից՝ չնչին դեպքն անգամ 
երևակա յական երանգներով 
ներկայացնելով։ Ուստի երազ
ները և հեռազգայության դեպ
քերը միշտ չէ, որ հնարավոր է 
արձանագրել, հավաստի ապա
ցույցներով իրական հիմք տալ 
դրանց, քանի որ սրանց թիվը 
չափազանց շատ է։

Հեռազգայության հարցերով 
զբաղվող մասնագետները կա
րողանում են առկա հսկայական 
նյութից պեղել-առանձնացնել 
այնպիսիք, որոնք հավաստի են, 
ժամանակին արձանագրվել են 
մասնագետների ու վկաների 
կողմից, կամ էլ ուսումնասիրվել, 
հրապարակվել են՝ որպես հե
տաքրքիր փորձերի արդյունք։ 
Ուրախությամբ պետք է նշել, որ 
փորձարարական աշխատանք
ներն այդ ուղղությամբ վերջին 
տարիներին բավական աշխու
ժացել են, և մեծ հնարավորու
թյուն է ստեղծվել հեռազգայու

թյան մասին նյութերը համա
կարգել՝ գիտական անհրաժեշտ 
եզրակացությունների հանգելու 
համար։

Ոուս մեծ գիտնական Կ. է. 
Ցիոլկովսկին դեռևս XX դարի 
սկզբին գրել Է. «Հեռազգայու
թյան երևույթը կասկածի ենթա
կա չէ։ Ոչ միայն հսկայական քա 
նակությամբ փաստացի նյութ է 
կուտակվել, այլև գրեթե յուրա
քանչյուր կյանք տեսած մարդ չի 
հրաժարվի հաղորդել անձամբ 
իր հետ տեղի ունեցած հեռազ
գայության երևույթների մասին։ 
Հարգանքի են արժանի այն փոր
ձերը, որոնք կձգտեն բացատրել 
դրա նք գիտ ա կա ն տ եսա կե
տից»։

Այժմ փորձենք բացատրել, թե 
ինչ է հեռազգայությունը։

Վաղուց ի վեր հայտնի են հիպ
նոսողների ներշնչող հրաման
ները, երբ նրանք, օգտագործե
լով «քնեցեք, քնեցեք, քնիր, 
քնի ր խորը, հանգիստ» բառերը, 
շատերին են ստիպում անմիջա
պես հիպնոսային խորը քուն 
մտնել։ Դեռ Ի. Պ. Պավլովը ժա
մանակին պարզել է, որ հիպնո

սային քունը մեծապես կախված 
է ներշնչանքից։ Դրա շնորհիվ 
հիպնոսողները կարող են իրենց 
կամքին ենթարկված մարդկանց 
ստիպել կատարելու այս կամ 
այն, երբեմն չափազանց բարդ 
շարժումներ ու գործողություն
ներ, նույնիսկ հալյուցինացիայի 
մեջ գցել նրանց։ Դեռ ավելին՝ 
հնարավոր է նման ներշնչմամբ 
առաջացնել տարբեր մեխանի
կական վնասվածքներ, օրինակ՝ 
մաշկի վրա այրվածքներ, որոնք, 
թվում է, ընդհանրապես մարդու 
կամքին ենթակա չեն։

Նման փաստերը հայտնի են 
եղել դեռևս հին հույն, հռոմեա
ցի, հնդիկ և հայ բժիշկներին։ Սա
կայն հարյուրամյակներ հետո 
միայն ձևավորվեց հիպնոլոգիա 
կոչվող գիտությունը։

Ներկայումս ամենուրեք ու
սումնասիրվում է այն հարցը, թե 
գոյություն ունի արդյո՞ք ուղե
ղային ռադիո, և արդյո՞ք ներշըն– 
չանքն անպայման բառային, 
խոսքային պետք է լինի։ Հնարա
վո՞ր է արդյոք անխոսք ներ
շնչանքը տարածության վրա։

Արտասահմանյան մի շարք
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երկրներում և հատկապես Ամն
ում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրւսն– 
ս իա յո ւմ , Հ ո լա ն դ ի ա յո ւմ ,  
Հ նդկա ստ ա նո ւմ , Արգենտի– 
ն ա յո ւ մ ,  Լ ե հ ա ս տ ա ն ո ւ մ ,  
Չեխիա յում, Չինաստանում, 
ճապոնիւսյում և այլուր մեծ 
հետաքրքրություն է առաջացել 
հեռա զգա յո ւթ յա ն  երևույթի 
նկատմամբ։ Շատ երկրներում 
ստեղծվել են ինստիտուտներ, 
լաբորատորիաներ, նույնիսկ 
համալսարանական ամբիոններ 
(օրինակ՝ Ուտրեխտում, Նիդեռ– 
լանդներ), որոնք զբաղվում են 
մտավոր ներշնչման հարցերով։ 
1960 թ. Լենինգրադի (ներկա
յումս՝ Սանկտ Պետերբուրգ) հա
մալսարանի ֆիզիոլոգիայի ֆա
կուլտետում ստեղծվել է տարա
ծության վրա մտքերի հաղորդ
ման բնույթի ուսումնասիրութ
յան լաբորատորիա՝ Լ. Լ. Վա– 
սիլևի ղեկավարությամբ։ Այդ գի
տական կենտրոններում պա– 
րա պ սիխոլոգիա կա ն չափա 
զանց հետաքրքիր ուսումնասի
րություններ են կատարվում։ 
Պ ա րա պ սիխոլոգիա -ն  հունա
րեն բառ է՝ կազմված պարսւ– 
(մոտ, դուրս, հարա) և պ սիխ ո 
լոգիա  (հոգեբանություն) բա–

ռերից։ Հոգեբանությա ն նո
րագույն և դեռևս թույլ զար
գացած այս բնագավառն

ա) առանց հայտնի զգայա
րանների մասնակցության՝ տե
ղեկատվության ընկալման ձե– 
վերն ու ուղիները (վերզգայւս– 
կան ընկալումները) կամ հեռազ
գայությունը (տելեպատիա),

բ) արտաքին ֆիզիկական 
աշխարհի և կենդանի օրգա 
նիզմների վրա լոկ մտքի ուժով 
ու ցանկությամբ ազդելու ձևերն 
ու մեխանիզմները և մի շարք այլ 
երևույթներ, որոնց ուսումնա
սիրությունն առայժմ գիտական 
հոգեբանության սահմաններից 
դուրս է։

XX դարի կեսերին արտա
սահմանից սենսացիոն հաղոր
դումներ էին ստացվում՝ այս 
երևույթի ուսումնասիրության 
վերաբերյալ։ Այսպես, օրինակ՝ 
1959 թ. դեկտեմբերին և 1960 թ. 
փետրվարին ֆրանսիական գի
տահանրամատչելի ամսագրե
րում հոդվածներ տպագրվեցին 
այն սենսացիոն փորձի մասին, 
որը, իբր, կատարվել է 1959 թ. 
ամռանը ամերիկյան «Նաուտի– 
լուս» սուզանավի վրա։ Սուզա

նավը փորձի մասնակիցների 
հետ միասին (^) 16 օրով խորա
սուզվել էր Ատլանտյան օվկի
անոսի հատակը։ Փորձի մյուս 
մասնակիցները (6), որոնք մնա
ցել էին ափին, օրվա ընթացքում 
2 անգամ որոշակի ժամանակա
հատվածում մտքով հաղորդում 
էին օվկիա նոսի  հատակում 
գտնվողներին հետևյալ 5 պատ
կերներից մեկը՝ շրջան, քա ռա 
կուսի, խաչ, աստղ, ալիքաձև 
գծեր։ Դրանք պատկերող բազ– 
մա թ իվ  քա ր տ ե ր ը  հա տ ուկ  
սարքերի միջոցով խառնվում 
էին և հավասար ընդմիջումնե
րով մեկը մյուսի հետևից դուրս 
էին նետվում։ ճիշտ այդ ժամա
նակ սուզանավում գտնվողները 
մի քանի հարյուր կիլոմետր հե
ռավորության վրա՝ օվկիանոսա
յին ջրի հզոր շերտի և սուզա
նավի հերմետիկորեն փակված 
մետ ա ղ յա  պ ա տ յա նի  տակ, 
ձգտում էին ընկալել այդ ազ
դանշանները և նկարել դրանք 
թղթի վրա։ Ստացված արդյունք
ներն ավելի քան 3 անգամ գե
րազանցեցին հավանականու
թյան տեսությամբ սպասվելիք 
արդյունքը։ Պատասխաններն ա– 
վելի քան 70%-ով ճիշտ էին՝ 
սպասվելիք 20%-ի փոխարեն։

Գրականության մեջ վաղուց 
հայտնի են տեղեկություններ հե
ռազգայության մասին։ Բազ
մաթիվ դեպքեր են հայտնի, երբ 
մահամերձ վիճակում գտնվող 
կամ մահացած մարդու մերձա
վորը, երբեմն հեռու գտնվելով, 
ճիշտ այդ պահին ապրել է 
որոշակի հոգեբանական հուզա
կան վիճակ (տարօրինակ զգա
ցում, անհանգստություն, տեսո
ղական պատրանք)։ Դա հատ
կապես հաճախ տեղի է ունենում 
երազում։

Բերենք նման մի օրինակ, որը 
վերցված է ա րժանահավատ  
գրական աղբյուրներից։ Ս. Վ. Լո– 
մոնոսովի աշխատությունների
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հետմահու առաջին հրատա
րա կո ւթ յա ն  ա ռա ջա բա նո ւմ  
(1795 թ.) շարադրված է նրա ըն
կեր, ակադեմիկոս Շտոլինի 
պատմածը՝ Մ. Վ. Լոմոնոսովի 
խոսքերով։

Գերմանիայից ծովային ճա
նապարհով հայրենիք վերա
դառնալիս Մ. Վ. Լոմոնոսովը 
երազ է տեսնում, թե ինչպես ջախ–

ջա խ վա ծ  նա վը, որի վրա  
գտնվում էր իր հայրը, շպրտվել է 
Ս ա ռ ո ւց յա լ  օ վ կ ի ա ն ո ս ո ւ մ  
գտ նվող  մի ա նմա րդա բնա կ 
կղզի, որտեղ ինչ-որ ժամանակ 
նա եղել է երիտասարդ տարինե
րին։ ժամանելով Պետերբուրգ՝ 
նա առաջին հերթին գտնում է հա
րազատ եղբորը և իմանում, որ 
այդ նույն ամսին, երբ ինքը 
տեսել է երազը, հայրը բաց ծով է 
դուրս եկել ձկնորսության, և 
չնայած անցել է 4 ամիս, ո՜չ նա, 
ոչ էլ նրա ձկնորսական արտելի 
անդամներից որևէ մեկը դեռևս 
չի վերադարձել։ Երբ նա պատ
մում է իր երազի մասին, եղբայր
ները խիստ անհանգստանում 
են։ Ս. Վ. Լոմոնոսովն իսկույն ար
ձակուրդ է վերցնում և ցանկու
թյուն հայտնում մեկնել՝ որոնե
լու հորն այդ նույն կղզում, որը 
տեսել էր երազում՝ հույս ունե
նալով այնտեղ գտնել նրա մար
մինը և թաղել՝ անհրաժեշտ հար
գանք մատուցելով հանգուց
յալին։ Սակայն հանգամանքնե
րը թույլ չեն տալիս նրան կատա
րելու իր որդիական պարտքը։ 
Եղբորը համապատասխան գու
մար տրամադրելով՝ խնդրում է

&

նրան խոլմոգորցի արտելական
ների հետ մեկնել այդ կղզին, և 
հոր մարմինը գտնելու դեպքում 
հողին հանձնել այն։ Խոլմոգոր– 
ցիները ճիշտ Ս. Վ. Լոմոնոսովի 
նկարագրած վայրում գտնում են 
հոր մարմինը և թաղում՝ մեծ 
քարից հուշարձան կանգնեցնե
լով գերեզմանին։

1882 թ. Լոնդոնում ստեղծվեց 
«Հոգեբանության հանելուկային 
երևույթների ուսումնասիրութ
յան ընկերություն», որի կազմի 
մեջ մտան անգլիացի խոշորա– 
գույն գիտնականներ՝ հոգեբան
ներ, ֆիզիոլոգներ, ֆիզիկոսներ։ 
Նրանցից երեքը՝ Հեռնեյը, Մա– 
յերսը և Պոդմորը, 1886 թ. հրա
տարակեցին իրենց ուսումնա–

է։ Բարրետի այն հարցին, թե դ՛ա՛ 
ինչ է, նա պատասխանում է. «Դա 
քաղցր է»։ Այնուհետև նա փոր
ձում է մանանեխ, տաքդեղ, իմ
բիր, և բո լորին  ա ղ ջ ի կ ը  
հ ա մ ա պ ա  տ ա ս  խ ա ն ա բ ա ր  
արձագանքում է։ Այս ամենից 
հետո Բարրետն աջ ձեռքը մո
տեցնում է այրվող մոմին և թե– 
թևակի այրում։ Աղջիկն ան
միջապես ցնցվում է, ետ քաշում 
աջ ձեռքը և ցավից ծամածռված 
դեմքով բողոքում, որ այրել է 
ձեռքը։

Մենք հետագայում կտես
նենք, որ հ ե ռա զգա յա կա ն  
երևույթների առկայությունը 
կարելի է ապացուցել միայն փոր
ձարա րա կա ն ճամապարհով, 
սակայն ներկայումս ինքնա
բուխ հեռազգայության այնքան 
փաստեր են կուտակվել, որ 
դրանք հնարավոր չէ անտե– 
սել։Ինքնաբուխ հեռազգայու
թյան դեպքերն ավելի շատ են, 
քան կարելի է պատկերացնել։ 
Հանրահայտ ֆրանսիացի աստ
ղագետ Կամիլ Ֆլամմարիոնը, 
որը հավաքել և արձանագրել է 
ինքնաբուխ հեռազգայության ա– 
վելի քան 1000 դեպք, գրում է.

սիրությունների ստվարածավալ 
գիրքը և գործածության մեջ 
մտցրին տելեպաթիա  (հեռազ
գայություն) տերմինը։

Անգլիացի ֆիզիկոս Բար– 
րետը, գյուղացի երեխաներից 
ընտրելով մի աղջկա, որն ա– 
ռանձնակի զգայուն էր, նրան 
հիպնոսացնում է, ամուր կապում 
աչքերը, մեջքով շրջվում դեպի 
նա և իր բերանում մի կտոր աղ 
դնում։ Աղջիկն իսկույն ծռմռում է 
դեմքը և թքում՝ հանդիմանելով, 
թե ինչու են իր բերանն աղ 
խցկում։ Այնուհետև Բարրետն 
իր բերանը շաքար է դնում։ 
Աղջկա դեմքը պայծառանում է, և 
նա հայտարարում է՝ այ, դա լավ

«Կես դարի ընթացքում մարդ
կանց հետ անցկացրած իմ 
զրույցները ցույց տվեցին, որ 
ամենաքիչը տասից մեկը սեփա
կան փորձից կամ մերձավորնե
րի պատմածներից տեղյակ է
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հեռազգայության այս կամ այն 
դեպքի մասին»։ Հսկայական 
քանակությամբ նման տեղե
կատվություն մեծ մասամբ ոչ 
ոքի կողմից չի գրառվում և 
հեշտությամբ մոռացվում է։

Հեռնեյի, Մայերսի և Պոդմորի 
վերը հիշա տ ա կվա ծ գրքում 
նկարագրված է 700 այդպիսի 
դեպք։ ԱՄՆ-ի Դուկի համալսա
րանի պարահոգեբանության 
լաբորատորիայում արձանա
գրված է ավելի քան 8000 նման 
դեպք, իսկ 1955 թ. Քեմբրիջում 
(Մեծ Բրիտանիա) հատուկ գի– 
տաժողով տեղի ունեցավ՝ նվիր
ված ինքնաբուխ պարահոգե– 
բանական երևույթներին։

Որոշ գիտնականներ զգալի 
աշխատանք են կատարել՝ փոր
ձելով խմբավորել ինքնաբուխ 
հեռազգայության հայտնի օրի
նակները։ Մենք այստեղ կնկա
րագրենք դրանցից մի քանիսը, 
որոնք արձանագրված են վերը 
նշված անձանց կամ լաբորատո
րիաների գիտնականների կող
մից։ Հեռնեյի, Մայերսի և Պոդ
մորի գրքում թիվ22 կետում նկա
րագրվում է հետևյալ դեպքը.

«1884 թ. մարտի 16-ին միայ
նակ նստել էի հյուրասենյակում 
և հետաքրքիր գիրք էի կարդում։ 
Ես շատ լավ էի զգում, երբ հան
կարծ ինձ համակեց սարսափի 
ու վախի ինչ-որ անբացատրելի 
զգացում։ Նայեցի ժամացույցին, 
երեկոյան ժամը 7-ն էր։ Ես այլևս 
չէի կարողանում կարդալ, ոտքի 
կանգնեցի և սկսեցի քայլել 
սենյակում՝ ջանալով թոթափել 
ծա նր  զ գ ա ց ո ւմ ը ,  սա կա յն  
ա պ ա րդ յո ւն ։ Սառնութ յունը 
պատել էր ինձ, և այնպիսի 
հա ստ ա տ  կ ա ն խ ա զ գ ա ց ո ւմ  
ունեի, որ շուտով պ ետ ք է 
մեռնեմ։ Այդ զգացողությունը շա
րունակվեց մոտ կես ժամ, այնու
հետև անցավ, սակայն ամբողջ 
երեկոյի ընթա ցքո ւմ  խիստ  
ցնցված էի։ Պառկեցի քնելու

խիստ հոգնած ու թույլ, ինչպես 
ծանր հիվանդությունից հետո»։

Ինչպես հետո պարզվել է, այդ 
նույն օրը և նույն ժամին մա
հացել է նրա քույրը, որի հետ նա 
շատ մտերիմ էր և որի հիվան
դության մասին ոչինչ չգիտեր։ 
Այս դեպքը կատարվել է Անգլիա– 
յում շատ վաղուց։

Այստեղ մենք գործ ունենք 
հեռա զգա յությա ն հետ, որը 
հանդես է գալիս հուզական 
անհանգստության ձևով։ Այդ
պիսի անորոշ ձևի հեռազգայու
թյունները, սովորաբար, քիչ են 
ուշադրության արժանանում և 
հազվադեպ են արձանագրվում։

Ինքնաբուխ հեռազգայութ
յան ֆենոմենի այլ ձևեր ևս 
հայտնի են, օրինակ երբ առկա է 
կատարված դեպքի մանրամասն 
պ ա տ կ ե ր ո ւմ ը ,  ը նդ  որո ւմ  
խ ո ր հ ր դա ն շա կա ն  կերպ ով ։ 
Այնպիսի տպավորութ յուն է 
ստեղծվում, որ ինդուկտորի 
հեռազգայությունը, ի վիճակի 
չլիներով ճշտորեն ձևավորվել, 
առաջացնում է պերցեպիենտի 
հոգեկան ռեակցիա՝ օժտված 
խորհրդանիշերով։ Նույն անգլի
ացի հեղինակների գրքից բե
րենք մի օրինակ.

«Մի գիշեր ես երազ տեսա, որ 
ծանոթներիցս մեկի՝ Գ-ի հետ ան
ցուդարձ ենք անում Վեստմինս– 
տերյան աբբայության միջանցք
ներում։ Հանկարծ նա ինձ հրա
ժեշտ տվեց՝ ասելով, որ պետք է 
այցելի ինչ-որ գերեզման։ Ես 
երազի մեջ խնդրեցի նրան չգնալ 
այնտեղ, այլ ինձ հետ միասին 
դուրս գալ միջանցքներից։ «Ոչ, 
ոչ,– պատասխանեց նա,– ես 
պետք է գնամ, ճակատագրի կա
մոք ես պետք է գնամ»։ Այդ 
խոսքերի հետ միասին նա թողեց 
ինձ, գնաց դեպի գերեզմանը և 
անհետացավ գետնի տակ։ Առա
վոտյան նամակ ստացա նրա եղ
բորից, որն ինձ հաղորդում էր, որ 
նախանցյալ գիշերը Գ-ն վախ

ճանվել է սրտի արատից» (դեպք 
129)։

Այս դեպքը հաստատում է, որ 
հեռազգայությունը նախ՝ ուղըղ– 
ված է որոշակի անձի, և երկրորդ՝ 
տեղեկություն է պարունակում 
այն մասին, ինչ իսկապես տեղի է 
ունեցել այդ անձի հետ (նա 
վախճանվել է), սակայն այդ 
տեղեկությունը հանդես է գալիս 
անորոշ և խորհրդանշական 
ձևով։

Հայտնի է հեռազգայության 
ֆենոմենի մի աստիճան ևս, երբ 
մարդ, անկախ իր կամքից, տես
նում է միանգամայն պարզ հալ
յուցինացիա։ Սա, այսպես կոչ
ված, հեռազգայական հալյու
ցինացիա է։ Պերցեպիենտն իր 
համար միանգամայն անսպա
սելիորեն կարծես թե տեսնում է 
այն մարդու ուրվականը, որի 
հետ դժբախտություն է տեղի 
ունեցել։ Այդ երևույթներն այն
քան էլ հազվադեպ չեն։ Ահա 
բազմաթիվ օրինակներից մեկը, 
որը տեղէ գտել նույն գրքում։

«Ցերեկվա ժամը 2-ին քա ր
տուղարս ինձ համար կարդում 
էր ինչ-որ փաստաթուղթ՝ տեղա
ցիների մասին։ Ուշադրությունս 
կենտրոնացած էր դրա վրա, և 
քրոջս մասին չէի էլ մտածում։ 
Հանկարծ, ի զարմանս ինձ, 
տեսա, որ քույրս, ինչպես ինձ 
թվաց, գիշերագեստով հենց իմ 
առջևով վրանի միջով գնում է մի 
դռնից մյուսը» (դեպք 226)։ Դա 
տեղի է ունեցել Հնդկաստանում։ 
Հետագայում պարզվել է, որ 
ճիշտ այդ օրը և այդ պահին պեր
ցեպիենտի քույրն անսպասե
լիորեն վախճանվել է Անգլիա– 
յում։

Հեռազգայական հալյուցի
նացիայի ավելի բարձր ձևն այն 
է, երբ պերցեպիենտն ապրում է 
լրիվ հեռազգայական հալյուցի
նացիա՝ կարծես թե տեղափոխ
վելով այն միջավայրը, որը 
տփալ պահին շրջապատում է
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ա գենտ ին ։ Լ. Լ. Վասիլևն 
այդպիսի մի օրինակ է բերում 
Հեռնեյի, Մայերսի և Պոդմորի 
վերը հիշատակված գրքից։

Ոմն Ցուրբուրտոն մի քանի 
օրով մեկնել է իր եղբոր մոտ, 
սակայն եղբայրը տանը չի եղել և 
գրություն է թողել, որով ներո
ղություն է խնդրել բացակայելու 
համար։ «Անկողնում պառկելու 
փոխարեն,– պատմում է նա,– 
խորասուզվեցի բազկաթոռի մեջ 
և ննջեցի։ Սակայն գիշերվա 
ուղիղ ժամը մեկին հանկարծ վեր 
թռա՝ բացականչելով՝ Աստված 
իմ, նա ընկավ։ Ես տեսա, թե 
ինչպես եղբայրս, դուրս գալով 
հյուրասենյակից, մտավ վառ 
լուսավորված նախասենյակը, 
սա յթ ա քե ց  ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ի  
վերևում և ընկավ գլխիվայր՝ 
հենվելով միայն արմունկների և 
դ ա ս տ ա կ ն ե ր ի  վ ր ա ։  
Ուշադրություն չդա րձնելով 
դրան՝ ես կրկին մի կես ժամ 
ննջեցի և արթնացա, երբ ներս 
մտավ եղբայրս և ասաց. «0՜, դու 
այստեղ ես, իսկ ես հենց նոր քիչ 
մնաց վիզս կոտրեի։ Դուրս 
գ ա լո վ  պ ա ր ա հ ա ն դ ե ս ա յի ն  
սենյակից՝ ոտքս սայթաքեց, և 
գլխիվայր աստիճաններով ցած 
գլորվեցի» (դեպք 108)։ Այստեղ 
արդեն դեպքի ամբողջ պատ
կերը վերարտադրվել է պերցե– 
պիենտի աչքի առջև։

Այսպիսի դեպք է պատահել 
նաև Լ. Լ. Վասիլևի հետ, որը 
ժամանակին խիստ հուզել է նրա 
ընտանիքը, և որն իր դասա– 
խոսություններում հաճախ է օգ 
տագործել ակադեմիկոս Մ. Վ. 
Բեխտերևը։

«Այն ժամանակ ես տասներ
կու տարեկան էի և նոր էի փո
խադրվել գիմնազիայի երկրորդ 
դասարան։ Մեկնեցինք ամառա
նոց, որը գտնվում էր Պսկովից ոչ 
հեռու։ Մայրս հիվանդ էր, և հորս 
հետ մեկնեցին Կառլսբադ (այժմ՝ 
Կառլովի Վարի)՝ բուժվելու։ Ինձ,

եղբորս և քրոջս թողեցին մեր 
մորա քույրերի հսկողության 
տակ։ Մենք՝ երեխաներս, ինչպես 
երբեք, մեծ ազատություն ստա
ցանք և շտապեցինք օգտվել 
դրանից։ Մի անգամ երեկոյան 
որոշեցինք կրկնել «Նավապետ 
Գրանտի որդիները» վեպի ար
կածներից մեկը, երբ գրքի հե
րոսները փրկվում են ջրհեղեղից՝ 
բարձրանալով հսկայական ծա
ռը։ Այդ նպատակի համար ընտ
րեցինք ճյուղատարած խոշոր 
ուռենին, որն աճում էր գետի 
մյուս ափին։ Ես Պագանելի դերն 
էի կատարում, և այնպիսի ոգևո
րություն համակեց ինձ, որ ծա
ռից վայր ընկա ուղիղ ջրի մեջ։ 
Քանի որ լողալ չգիտեի, սկսեցի 
խեղդվել։ Հա զիվհա զ ձեռքս 
գցելով ջրի վրա կախված ճյու
ղերից մեկին՝ կարողացա ափ 
դուրս գալ։ Եղբայրս և քույրս 
համր սարսափով հետևում էին 
այդ տեսարանին։ Մեզ առանձ
նապես հուզում էր պատժի ան
խուսափելիությունը։ Մորաքույ
րերիցս ծածկել մեր արկածը 
չէինք կարող։ Ես թրջվել էի մինչև 
վերջին թելը, իսկ գիմնազիստի 
իմ նոր գլխարկը՝ սպիտակ 
կատարով, իմ հպարտության և 
սիրո առարկան, հոսանքը քշեց– 
տարավ դեպի ամբարտակը, և 
շո ւտ ո վ  ա յն ա ն հ ե տ ա ց ա վ  
ջրափրփուրի և ջրացայտերի 
մեջ։ Տանը մեր դեռատի մորա
քույրերը, սարսափից հետո սր
տապնդվելով, համաձայնվեցին 
Կառլսբադ ոչինչ չգրել կատար
վածի մասին (այդ նրանց ևս 
ձեռնտու էր), իսկ մենք խոստա
ցանք, որ այլևս նման արարք 
թույլ չենք տա։ Սակայն ինչ
պիսի՜ զարմանք և շփոթմունք 
տիրեց մեզ և մորաքույրերիս, 
երբ վերադառնալու հենց առա
ջին օրն իսկ մայրս ամենայն ման
րամասնությամբ պատմեց մեր 
ամբողջ պատմությունը՝ նշելով 
չարաբաստիկ ուռենին, դեպի

ամբարտակը լողացող գլխարկս 
և այլն։ Այդ բոլորը նա երազում 
էր տեսել Կառլսբադում և արթ
նանալով արցունքաթաթախ ու 
շփոթված՝ խնդրել էր հորս 
իսկույն հեռագիր ուղարկել 
տուն՝ իմանալու՝ երեխաները 
ողջ ու առողջ են արդյոք։ Հայրս 
խոստովանեց, որ ինքն այն 
ժամանակ հեռագրատուն չի 
գնացել, այլ հիվանդին հանգըս– 
տացնելու համար հյուրանոցի 
նախասրահում մի կես ժամի 
չափ ննջել է և վերադառնալով 
հայտնել, որ հեռագիրն ուղար
կելէ»։

Սակայն ինչո՞ւ ենք մենք 
անընդհատ խոսում մահացու 
վտանգների, դժբախտություն
ների, անհատի կյանքում պա
տահած խոշոր և խորհրդավոր 
պատահարների մասին։ Դա 
ընթերցողներին կասկածելի չի՞ 
թվա արդյոք։ Ուստի անհրա
ժեշտ է նշել, որ հայտնի են նաև 
հեռա զգա յո ւթ յա ն  մի շա րք 
զվարճալի, զավեշտական դեպ
քեր։ Նույնիսկ այնպիսի դեպք,
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երբ հեռազգայության երևույթն 
ուղղակի ռադիոկապ է հիշեց
նում, երբ մեկը հաղորդում է, 
մյուսը՝ ընդունում։ Այդպիսի 
օրինակ է բերում Լ. Լ. Վասիլևը 
(1962)։ Դեպքը կատարվել է 
պատերազմի տարիներին՝ 1942 
թ.։ Պատմում է մի ուսուցչուհի։ 
«Ամուսինս գտնվում էր Շադ– 
րինսկու զինվորական դպրո
ցում։ Ես տեղեկություն ունեի, որ 
նրան ռազմաճակատ են ուղար
կելու մայիսին։ Այդ ժամանակ 
աշխատում էի որպես քաղկոմի 
տ ա րրա կա ն և միջնա կա րգ  
դպրոցների արհմիության նա
խագահ։ Մի անգամ՝ մարտին, 
վերադարձա սարսափելի հոգ
նած։ Այդ ժամանակ ապրում էի 
կենտրոնից հեռու և ամբողջ 
ճա նա պ ա րհը  ստ իպ վա ծ  էի 
ոտ քով  անցնել։ Հիշում եմ՝ 
ճա շա սենյա կում  ընկղմվեցի 
բազկաթոռի մեջ և վայրկենա
պես քնեցի ։ Եվ հա նկա րծ  
տեսնում եմ՝ ամուսնուցս հեռա
գիր եմ ստացել՝ այսպիսի բո
վանդակությամբ. «Այսօր ժամա
նում եմ Սվերդլովսկ, մեկնում 
ենք ռազմաճակատ, համբուրում 
եմ. Յուրի»։ Քնից վեր թռա՝ հե
ռագիր չկա։ Նույնիսկ չճաշեցի, 
անմիջապես վերադարձա քա 
ղաք՝ քաղժողկրթբաժին, և դիմե
ցի վարիչին՝ Ցիպին Լեոնիդ 
Իվանովիչին՝ խնդրելով, որ ինձ 
գործուղման վկայական տա, 
քանի որ ամուսինս ռազմաճա
կատ է մեկնում, նրանից հեռա
գիր եմ ստացել։ Առաջին իսկ 
գնացքով Սվերդլովսկ մեկնեցի։

Այնտեղ աղջիկս էր ապրում։ Գնա
ցի նրա մոտ և պատմեցի երա
զումս հեռագիր ստանալու մա
սին։ Ես տոմսը գնել էի մինչև 
Շադրինսկ։ Անհրաժեշտ էր գնալ 
կա յարան և դակել տոմսը։ 
Հագնվեցինք, բայց անհասկա
նալի պատճառով մոտ մեկ ժամ 
տնից դուրս չէինք կարողանում 
գալ։ Նստել էինք մուշտակներով 
և զրուցելով ինչ-որ բանի էինք 
սպասում։ Հանկարծ դուռը թա
կեցին։ Աղջիկս նետվեց բացելու։ 
Ամուսինս հայտնվեց դռների 
մեջ։ «Մայրիկն այստե՞ղ է»,– 
հարցրեց նա։ «Այստեղ է»,– պա
տասխանեց աղջիկս։ «Ես այդ
պես էլ գիտեի»,– ասաց ամու
սինս։ Բանից պարզվում է, որ, իս
կապես, նա ցանկացել է ինձ 
ճիշտ այդ բովանդակությամբ հե
ռագիր ուղարկել, սակայն չի ու
ղարկել, մտածելով՝ կհասնի՞, 
արդյոք, հեռագիրն ինձ և կա
րո՞ղ եմ, արդյոք, ժամանակին 
հասնել Սվերդլովսկ։ Գուցե դա 
ավելորդ նյարդայնության պատ
ճառ դառնա։ Սակայն ես այդ 
չուղարկված հեռագիրը «ստա
ցա»։ Ամուսնուս տանող էշելոնը 
մոտ 2 ժամ կանգ առավ Սվերդ– 
լովսկում, և ես հասցրի ռազմա
ճակատ ճանապարհել նրան։ Այս 
պատմությունն ամենայն ման
րամասնությամբ շատերին է 
հայտնի»։

Տելեպաթիկ երա զներ

Դժվար է գտնել մի այնպիսի 
մարդ, որն իր կյանքի ընթացքում 
գոնե մեկ կամ մի քանի անգամ 
երազում տեսած չլինի առա
ջիկայում կատարվելիք որևիցե 
դեպք։ Կան մարդիկ, որոնք 
այդպիսի երազներ հաճախակի 
են տեսնում, ոմանք էլ՝ շատ 
հազվադեպ։ Դա տելեպաթիայի 
մի այլ ձև է։ Մենք նկարագրե
ցինք միայն մի քանի դեպք, սա
կայն գիտությանը հայտնի են

բազմաթիվ խիստ արտասովոր 
դեպքեր։ Այդ մասին հաճախ է 
գրում ամերիկացի գիտնական 
Ֆրենկ էդվարդսը, որը ժամանա
կին զբաղվել է այդ առեղծվա
ծային երևույթի ուսումնասիրու
թյամբ։

Ստորև թարգմանաբար ներ
կայացնում ենք Ֆրենքկ էդ– 
վարդսի նկարագրած դեպքերից 
միքանիսը։

*  *  *

1918 թ. հոկտեմբերին Ռո– 
բերտ Բերեսֆֆորդը չորսամյա 
մանուկ էր։ Նա ապրում էր Բե– 
կինգհեյմփշիրում (Անգլիա)։ Ա– 
ռաջին համաշխարհայինը մո
տենում էր ավարտին ու ման– 
չուկի համար սկզբունքորեն գո
յություն չուներ։

Հոկտեմբերի 11-ի կեսօրին, 
սովորական ետճաշյա քնի ժա
մին, Բոբին սկսում է զառանցել։ 
Երեխայի հետ երբևէ նման բան 
չէր կա տ ա րվե լ, ու հա յրը 
թեքվում է նրա վրա՝ լսելու։ Իսկ 
Բոբին այդ պահին շարունակ 
նույնն է կրկնում. «Խեղճ տիկին 
Թիմզ։ Խնդրում եմ, պատմեք 
նրան ամեն ինչ»։

Բոբիի ծնողները Թիմզ անու
նով ոչ ոքի չգիտեին, չէին 
հասկանում, թե տղան ինչ է խո
սում և ինչու է քնի մեջ տառա
պում անծանոթ մարդու դժբախ
տությամբ։ Ընտանեկան բժիշկը 
մոտ էր, ու նրան կանչում են 
մանկանը լսելու։ Բժիշկն էլէզար– 
մանում ու քնած մանկան վրա 
կռանալով՝ հարցրեց, թե ինչ
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պետք է հատկապես պատմել 
տիկին Թիմզին։

Մի երկու րոպե լռություն է տի
րում, որն ընդհատվում է միայն 
մանկան ծանր շնչառությամբ, 
ապա նա մռթմռթում է.

- էդվինի մասին... նա մե
ռավ... մեռավ ցեխերի մեջ։ Ա՜խ, 
խե ղճ տիկին Թիմզ։

Երբ չորսամյա Բոբին զարթ
նում է, նա լիովին առողջ մանուկ 
է, ինչպես առաջ, և ոչ մի երազ չի 
հիշում։

Իսկ ո՞վ էր տիկին Թիմզը։
Բժշկի կինը հիշում է ոմն 

տիկին Թիմզի, որն ապրում էր 
դեպքի վայրից 20 մղոն հեռու 
ընկած մի գյուղում։ Տեղեկութ
յուններ են հավաքում, և պարզ
վում, որ այդ կինն ունի էդվին ա– 
նունով որդի, որը ծառայում է 
բրիտանական զորքում և այժմ 
Ֆրանսիայում է։

Տղայի երազից երեք օր անց 
տիկին Թիմզը ստանում է մար
տում որդու զոհվելու բոթը։ Բո
բին երազում խոսել էր այդ մա
սին էդվինի մահվան հաջորդ 
օրը։ Թե ի՞նչ հրաշքով Էր ման– 
չուկը երազում տեսել բոլորովին 
անծանոթ մարդկանց ու նրանց 
վերաբերող իրադարձություննե
րը, որ տեղի Էին ունեցել հարյու
րավոր մղոններ հեռու՝ օտար 
երկրում, մնում Է առեղծված։

*  *  *

Տարօրինակ երազներին Է 
առնչվում 1912 թ. մի գարնանա
յին երեկո կանադական Վիննի– 
պեգ քաղա քի Ռոուզդելյան բո
ղոքական եկեղեցու հոգևորա
կանի հետ պատահածը։ Իրիկ
նամուտին՝ երեկոյան ժամերգու
թյունից առաջ, նա փոքր-ինչ 
նիրհում Է բազկաթոռի։ Պատ
վելի Չառլզ Մորգանը ննջում Է 
հազիվ 20 րոպե, բայց նույնիսկ 
այդ կարճ ժամանակամիջոցում 
բազմիցս կրկնվում Է նույն ան
հաղթահարելի երազը։ Մռնչյու

նով վեր սլացող ալիքների ու 
գրգռված մարդկային ձայների 
միջից հնչում Էր հինավուրց շա
րականի մեղեդին, որը բազում 
տարիներ նա չէր լսել։

Երազն այնքան տարօրինակ 
էր ու տագնապահարույց, որ ոչ 
մի կերպ դուրս չէր գալիս պատ
վելի հոր մտքից։

Երեկոյան ժամերգությունից 
հետո նա պատմում է ծխական
ներին տարօրինակ տեսիլքն ու 
խնդրում միասին կատարել հին 
երգասացությունը, որի մեջ 
կային հետևյալ տողերը. «Աղո
թում ենք առ քեզ, Տէր, վասն նո
ցա, զոր կործանին յանհունդս ծո
վու»։

Հաջորդ առավոտյան լրագ
րերի խորագրերը լոկ խորացրին 
առեղծվածի խորհուրդը, քանի 
որ այն պահին, երբ պատվելի 
հոր երազում հնչում էր հնամենի 
աղերս-աղոթքը Վիննիպեգում, 
Հյուսիսային Ատլանտիկայի սա– 
ռը ջրերում տեղի էր ունենում բո
լոր ժամանակների օվկիանոսա
յին մեծագույն ողբերգություննե
րից մեկը՝ «Տիտանիկի» կործա
նումը։

Սըր է. Ա. Ուոլլիս Բեջի 
զա րմա նա լի  երա զը

Տարիներ շարունակ գիտաշ– 
խարհը վհատված Էր հնագիտա
կան արշավախմբերի գտածո 
աղյուսակների սեպագիր ու
ղերձները վերծանելու անհնա
րինությունից։ Տեքստերը շա
րադրված Էին վաղուց մեռած– 
մոռացված ասսուրերենով ու 
աքքադերենով։ Գրերի առեղծ
վածը, որ անկարող Էին լուծել բա
նիմաց մասնագետներն ու գիտ
նականները, իր երջանիկ հայտ– 
նագործողին Էր սպասում ի դեմս 
զա րմա նա լի  մի պատանու՝ 
կորնուելյան աղքատ ընտանի
քից։ Բայց նույնիսկ մեր հերոսին 
օժանդակություն Էր պետք, որը 
նրան մատուցվեց երազում։

Սըր է. Ա. Ուոլլիս Բեջի անունն 
այս ոլորտի խոշորագույն գիտ
նականների շարքում Է, իսկ նրա 
«Հիերոգլիֆների բառարանը», 
որ լույս Է տեսել դեռ 1920 թ. և 
հեղինակի բազմաթիվ գործերից 
մեկն Է միայն, մինչ օրս չի 
կորցրել արդիականությունը։

►
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Բեջը ծնվել է Կորնուելում 
(Անգլիա) 1857 թ.։ Քոլեջում կա
նոնավոր կրթություն ստանալու 
հավանականությունը նրա հա
մար նույնքան փոքր էր, որքան 
որ աղքատ էին նրա ծնողները։ 
Պատանի Բեջը վաղուց էր ա– 
րևելյան լեզուների ուսումնա
սիրության արտասովոր հակում 
դրսևորել։ Մոտ 21 տարեկանում 
Բեջն այնքան մոլեգնորեն էր 
տարված գիտությամբ և այն
պիսի կրքով էր կլանում իր ընտ
րած ոլորտի գիտելիքները, որ 
գրավեց ժամանակի վարչապետ 
Ուիլյամ Գլադսստնի ուշադրու
թյունը, որը դասական լեզուների 
խոշոր գիտակի համբավ ուներ և 
նրա միջնորդությամբ երիտա
սարդ Բեջը դարձավ Քեմբրիջի 
քրիստոնեական քոլեջի ունկըն–

դիր։
Հենց այդ ժամանակ էր, որ 

Նինվեի ավերակների ու Միջա– 
գետքի կործանված քա ղա քա 
կրթությունների այլ կենտրոն
ների պեղումներից բերվում էին 
սեպագրերով պատված բազմա
թիվ կավե աղյուսներ։ Գրերը 
փափուկ կավին թողած թռչնւս– 
հետքեր էին հիշեցնում, և որոշ 
գիտնականներ հենց այդպես էլ 
մեկնում էին դրանք։ Աքքադերեն 
գիրը շատ նման էր ասսուրա– 
կանին, և գիտնականներին հա
ջողվեց որոշ թարգմանություն
ներ կատարել։ Սակայն ա քքա 
դերեն գիրը միայն առաջին 
հայացքից էր ասսուրականին 
նման, իսկ իրականում տարբեր
վում էր բազմաթիվ զինաթափ 
անող ու փակուղի տանող ա–

ռանձնահատկություններով։
Նինվեի ավերակներում Աշ– 

շուրբանիպալ թագավորի պա
լատից պեղված կավե աղյուս
ների տիպը կարծես բանալի էր 
հանելուկի լուծման համար։ Սա
կայն նմանությունը դարձյալ խա 
բուսիկ էր։ Անհատնելի ջանքեր 
վատնվեցին աննշան հատված
ների տանջալի թարգմանութ
յունների վրա։ Ընդամենը մեկ նա
խադասություն ստացվեց։ Իսկ 
թարգմանությունը, այնուամե
նայնիվ, վիճելի էր։

Բարեգործական հիմնարկ
ների հաշվին ուսանողԲեջը հրա
վեր ստ ա ցա վ մասնակցելու 
արևելյան լեզուների իմացու
թյանը վերաբերող մրցույթին։ 
Ղեկավարում էր Օքսֆորդի հա
մալսարանի պրոֆեսոր Սեյսը՝ 
հին լեզուների բնագավառի 
մեծագույն հեղինակություննե
րից մեկը։ Հռչակավոր գիտնա
կանը չորս հարց էր առաջադրում 
մրցույթի մա սնա կիցներին ։ 
Նրանց բավականաչափ ժամա
նակ էր տրամադրվում պատաս
խանելու համար, բայց նախա
պատրաստվելիս նրանք չպետք 
է լքեին շենքը։

Երիտասարդ Բեջի համար 
սա այն հնարավորությունն էր, 
որ կյանքում մեկ անգամ է 
տրվում։ Հաղթելու դեպքում նա 
կկա ր ողա նա ր  շա րո ւնա կե լ 
կրթությունը Քեմբրիջում և կու
նենար ընտրյալ ասպարեզում 
աշխատելու հեռանկար։

Բայց ծայրահեղ գրգռված 
ուսանողն զգում էր, որ կորցրել է 
մտքի հստակությունը։ Գլխում 
ամեն ինչ մշուշվել էր հենց այն 
պահին, երբ ուղեղն արտասովոր 
ճշգրտությամբ պետք է գործեր։ 
Սինչև վճռական քննությունը լոկ 
մի գիշեր էր մնացել, բայց մինչև 
վերջին րոպեն արդյունավետ 
աշխատելու փոխարեն՝ Բեջը 
լիովին թուլացել էր ու չգիտեր՝ 
ինչ անել։
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Ուժասպառ գերլարումից թե՜ 
մտավոր և թե՜ ֆիզիկական, նա 
նետվեց անկողին, աչքը տեղնու
տ եղը  կպ ա վ, ու երա զում  
բացվեց հետևյալ պատկերը։ 
Ասես նա մի խիստ անսովոր 
սենյակում էր ու քննություն էր 
հանձնում, ավելի ճիշտ՝ այն
պիսի տպավորություն էր, թե ինչ– 
որ մա րա գա նմա ն  տ եղ  էր 
հայտնվել։ Ամեն ինչ տարօրի
նակ էր թվում, ի՞նչ քննութուն 
մարագում, այն էլ փոշուց խա
վարած ապակեպատ տանիքով։ 
Մինչ նա մտորում էր, թե ինչ 
տ ա ր օ ր ի ն ա կ  վ ի ճ ա կ ո ւմ  է 
հայտնվել, ներս մտավ դա
սախոսներից մեկն ու արտաքին 
գրպանից մի ծրար հանելով՝ 
սկսեց միջից դուրս բերել կանաչ 
թղթի երկարավուն շերտեր։ Ապա 
սկսեց ոչ միայն սովորեցնել 
Բեջին, թե ինչպես պետ ք է 
պատասխանել կանաչ թղթերին 
գ րա ռվա ծ  հարցերին, այլև 
թարգմանել տեքստերը։ Ապա 
դա սա խ ոսը  դրսից կողպ եց 
սենյակի դուռը՝ մենակ թողնելով 
Բեջին իր դժվարությունների 
հետ։ Երազում երիտասարդին 
ծանոթ թվացին հարցերը, և նա 
գիտեր դրանց պ ա տ ա սխա ն
ները, բայց երբ հասավ թարգմա
նություններին, սարսափով նկա
տեց, որ դրանք գրված են ասսու– 
րական խորհրդավոր սեպագրե
րով։ Քննությունից կտրվողի 
սարսուռով Բեջն արթնացավ։

Մի քանի րոպեից նա նորից 
քնեց ու նորից նույն երազը 
տեսավ։ Նույնը կրկնվեց երրորդ 
անգամ։ Բեջն արթնացավ սառը 
քրտինքի մեջ ու նայեց ժա
մացույցին։ Գիշերվա երեքն էր 
դեռ, հազիվ երկու ժամ էր քնել։

Տեքստերը հստակ դաջվել 
էին հիշողության մեջ։ Նա հիշեց, 
որ դ րա ն ք  ն երա ռվա ծ  էին 
Ոոլինսի «Արևմտյան Ասիայի 
ժողովուրդների սեպագրերը» 
աշխատության մեջ։ Տեղից վեր

թռավ, գիրքը բացեց ու համոզ
վեց, որ ճիշտ էր։ Բեջն արագ 
հագնվեց ու վաղ առավոտյան 
ժամերն անցկացրեց երազում 
աչքերի առաջ հայտնված տեքս
տերն ընթերցելով ու վերընթեր
ցելով։ Քննությունը նշանակված 
էր իննին, և այդ ժամին Բեջն 
արդեն տեղում էր։ Քննական 
դահլիճը լեփ-լեցուն էր, ու ծա
ռա յողն առաջնորդեց նրան 
հարակից սենյակներից մեկը։ 
Այստեղ Բեջը երբեք չէր եղել, 
բայց հենց սա էր երազում տեսել։ 
Սենյակը հիշեցնում էր երազում 
տեսած նույն մարագանման 
տեղը փոշեկոլոլ ապակեպատ 
տանիքով։ Սենյակում մի քրջոտ 
սեղան կար ու մի աթոռ։

Բեջը, սենյակի մեջտեղում 
կանգնած, մտածում էր այդ 
ամենի մասին, երբ ներս մտավ 
հենց նույն դասախոսը, որին տե
սել էր երազում։ Նա արտաքին 
գրպանից հանեց ծանոթ ծրարը՝ 
միջից դուրս քաշելով կանաչ 
թղթի չորս շերտ։ Նկատելով 
Բեջի ուշադիր ու ապշած հա
յացքը՝ նա բացատրեց, որ պրո
ֆեսոր Սեյսը սեպագիր տեքս
տերի համար կանաչ թուղթ է 
գործածում, որ աչքերը շատ 
չհոգնեն։ Այս ասելով՝ դուրս 
եկավ սենյակից և հետևից 
փակեց դուռը՝ անհավանական 
համընկնումների զարմանքից 
քար կտրած ու խոսելու ունա
կությունը կորցրած Բեջին մե
նակ թողնելով։ Կանաչ թերթիկ
ների վրա այն հարցերն ու սե
պագիր տեքստերն էին, որ նա 
տեսել էր ընդամենը մի քանի 
ժամ առաջ երազում։

Նման նախապատրաստու
թյունից հետո քննություն հանձ
նելը մի մեծ բան չէր, և Բեջը, բնա
կանաբար, հանձնեց՝ հետա
գայում դառնալով իմացության 
ընտրյալ ոլորտի մեծագույն 
դեմքերից մեկը։ Առավելագույն 
հռչակ բերեց նրան եգիպտական

«Մեռյալների գրքի» թարգմա՛
նությունը։ Նա անվիճելիորեն 
նաև սեմական լեզուների մե
ծագույն գիտակներից է։ Բայց 
նրա կարևորագույն ավանդը 
եգիպտագիտության բնագավա
ռում Բրիտանական թանգարա
նում պահվող Սրբազան պապի
րուսի վերծանումն էր, նաև «Ա– 
մենեմապտոսի ուսմունքի» վեր
ծանումը՝ ավարտված 1924 թ.։

Բեջի կյանքի շրջադարձն ա– 
վետ ող երա զա շարի մասին 
պատմել էր նրա մտերիմ ընկերը 
հայտնի վիպասան Հենրի Հւսգ– 
գարդը «Իմ կյանքի օրերը» 
գրքում (1926)։ Հրատարակիչ 
Ջ. Ք. Լոնգմանը հատուկ նշում էր 
զետեղել գրքում առ այն, որ սըր 
Բեջը հավանություն է տվել 
հրատարակմանը։

Այսպիսով՝ այդ պատմութ
յունը, որ վավերացված է գի– 
տաշխարհի մեծագույն դեմքե
րից մեկի անձնական ստորա
գրությամբ, կա տ ա րելա պ ես 
վստահելի է նմանատիպ բազում 
այլ պատմությունների շարքում։

* * *
Ոուսաստանի Դաշնության 

Խաբա րովսկի «Գիպոտեզա» 
թերթը ևս գրում է հեռազգայու
թյան մասին։ Մեջբերենք մի 
օրինակ.

Խաբարովսկի մարզի զո
րամասերից մեկում ծառայող 
կրտսեր սերժանտ Վալերի Ֆյո– 
դորովն անհետ կորավ։ Որո
նումներն արդյունք չտվեցին։ 
Համարեցին, որ Ֆյոդորովը 
դասալիք է։

Տասն օր անց զինվորական 
դատախազությանը դիմեց Վա– 
լերիի քույրը։ Նրա խոսքերով՝ 
ինքը Տոլյատիից Հեռա վոր 
Արևելք է մեկնել՝ վստահ լի
նելով, որ եղբորը սպանել են։ 
«Ես երազ տեսա, թե ինչպես եր
կու տղամարդ եղբորս մեկուսի 
վայր տարան, թիկունքից ծոծ–
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բ՛ակին հարվածեցին մուրճի 
նման ինչ-որ ծանր առարկայով։ 
Այնուհետև եկա վ երրորդը, 
դիակը տարավ և թաղեց հողի 
մեջ»,– պատմեց կինը։ Երկար 
տատանումներից հետո նրան 
թ ո ւյլա տ րեցին  մա սնա կցե լ 
հետաքննությանը։ Զինվորների 
վաշտը երեք անգամ ապարդյուն 
«սանրեց» Վալերիի քրոջ նշած 
սպանության ենթադրյալ շրջւս– 
ները։

Հանկարծ կնոջ պարզած աջ 
ձեռքը ջղաձգվեց ասես էլեկտ
րական հոսանքից։ «Փնտրեք 
այս ուղղությամբ»,– ասաց նա։ 
Բայց զինվորները, մեկ անգամ

ևս ստուգելով տեղանքը, կրկին 
չգտան։ «Ես այստեղից չեմ 

հեռա նա , նա ա յստ եղ  է»,– 
պնդում էր քույրը։ Դիակը հայտ
նաբերեցին հողից դուրս մնա
ցած պոլիէթիլենային թաղանթի

պատառիկի շնորհիվ։ Հանցա
գործներին գտան։ Նրանք երեքն 
էին. երկուսը սպ ա նել էին 
կրտսեր սերժանտին՝ հարվա– 
ծելով մուրճի նմանվող մեծ 
հեղույսով, իսկ երրորդը թաղել 
էր դիակը։

Հեռավոր արևելքի իրավա– 
պահ մարմինների պատմության 
մեջ առաջին անգամ օգտագործ
վեց էքստ րսա ենս-տ եղորոշիչ  
բառը, որը սպանվածի քույրն Էր։ 
Մասնագետների վկայությամբ՝ 
տեղորոշման ունակություն ունի 
գրեթե յուրաքանչյուր առողջ 
մարդ։

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ...
յ

Տարբեր երկրներումքա– 
ղաք հասկացությունը 
մեկնաբանվում Է տար
բեր կերպ։ Օրինակ՝ Դանիայում 

քա ղա ք ասելով հասկանում են 
այնպիսի բնակավայր, որն ունի 
200-ից ավելի բնակիչներ, ճա– 
պոնիա յում՝ 300 հազարից։ 
Ֆրանսիայում դեռևս 1887 թ. 
պահպանվում Է բնակչության 
թվի նվազագույն չափանիշը՝ 
2000 մարդ։ ԱՄՆ-ում քաղա քի 
բնակչության նվազագույն թիվը 
2,5 հազար Է, իսկ Չինաստանում՝ 
100 հազար։ Մեծ Բրիտանիայում 
և Շվեդիայում բնակավայրին քա 
ղաքի կարգավիճակ շնորհելու 
համար հիմք են ընդունվում իրա
վական հատկանիշներ՝ հաճախ 
ժառանգված միջնադարից։ Աֆ– 
րիկյան երկրներում քա ղա ք են

համարվում բոլոր վարչական 
կենտրոնները՝ անկախ բնակիչ
ների թվից։ Միաժամանակ Հուն– 
գա րիա յում  և Հյուսիսա յին 
Կովկասում գյուղ են համարվում 
բավական խոշոր, 10-20 հազար 
ավելի բնակչություն ունեցող 
բնակավայրեր, որտեղ տնտե
սապես ակտիվ բնակչությունը 
աշխատում Է գերազանցապես 
ա գրարա յին բնագավառում։ 
Որոշ երկրներում թվաքանակին 
զուգակցվում են զուգընթաց չա
փանիշները։ Ֆրանսիայում այդ
պիսի չափանիշներից Է շենքերի 
միջև առկա հեռավորությունը, 
որը քաղաքում չպետք Է գերա
զանցի 200 մ։ Իսրայելում քա 
ղաքացիների նվազագուն թիվը 
2000 Է, և նրանց առնվազն 1/3-ը 
զբաղվում Է ոչ գյուղատնտեսա

կան աշխատանքով։ ԽՍՀՄ-ում 
ևս քաղա քի սահմանման չա
փանիշները տարբեր Էին։ Քաղա
քի բնակչության քանակի նվա
զագույն շեմը 12 հազար Էր, ևքա– 
ղաք համարվելու համար բնա– 
կ ա վ ա յ ր ի  բ ն ա կ չ ո ւ թ յ ա ն  
առնվազն 75 %-ը պետք Է զբաղ
վեր ոչ գյուղատնտեսական գոր
ծունեությամբ։ Միութենական 
հանրապետություններում չա
փանիշները տարբեր Էին, իսկ 
դրանցից մեկում՝ Լիտվայում, 
սահմանված չէր ոչ մի քանակա 
կան չափանիշ։ ՌԴ-ում 1957 թ. 
քա ղա քի բնակչության նվազա
գույն թիվը 12 հազար էր, թեև 
այդ կանոնն էլ, անշուշտ, ուներ 
բացառություններ։
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ԺԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտի մոլեկուլային էնզիմոլոգիայի 
լաբորատորիայի ղեկավար

Ֆ երմենտներ

յ  Ո  /  ՚յ թ– հանրաճանաչI էո 4̂ 1 կենսաքիմիկոս Կ.
Ու. Լինդերսթրյոմ– 

Լանգը սպիտակուցների և ֆեր
մենտների բնագավառում կա
տարած հետազոտությունների 
համար Դանիայի թագավորի 
կողմից պարգևատրվեց երկրի 
բարձրագույն գիտական պար
գևով՝ էրստեդի մեդալով։ Հանձ
նելով շքանշանը՝ թագավորը 
խնդրեց գիտնականին բացատ
րել իրեն և ներկաներին, թե ինչ 
են ֆերմենտները։ Գիտնականը 
պատմեց հետևյալը։

«Մահանում էր մի ծեր արաբ։

Նրա հարստությունը 17 գեղեցիկ 
սպիտակ ուղտերն էին։ Նա իր 
մոտ հրավիրեց երեք որդիներին 
և նրանց հայտնեց իր վերջին 
կամքը.

- Իմ ավագ որդին՝ ընտանիքի 
հենարանը, իմ մահից հետո 
պետք է ստանա ուղտերի կեսը։ 
Միջնեկ որդուս ես ժառանգում 
եմ բոլոր ուղտերի մեկ երրորդը։ 
Բայց իմ կրտսեր, սիրելի որդին 
ևս պետք է ստանա իր բաժինը՝ 
նախրի մեկ իններորդմասը։

Ավարտելով ասելիքը՝ ծեր ա– 
րաբը մահանում է։ Հորը հուղար
կավորելուց հետո երեք եղբայր
ները սկսում են բաժանել ուղ
տերը։ Սակայն հոր պատվիրանը 
կատարել նրանք չեն կարողա
նում. անհնար էր բաժանել 
տասնյոթ ուղտերը ոչ կես առ 
կես, ո չ երեք, ո՜չ ինը մասերի։

Հենց այդ պահին անապա
տով անցնում էր դերվիշը։ Աղ
քատ, ինչպես բոլոր գիտուն

ները, նա իր հետևից տանում էր 
գրքերով բեռնված մի սև, փոստը 
տված ուղտ։ Եղբայրները դիմե
ցին նրան՝ օգնության խնդրան
քով։ Եվդերվիշն ասաց.

- Ձեր հոր կամքը կատարելը 
շատ հեշտ է։ Ես նվիրում եմ ձեզ 
իմ ուղտը, իսկ դուք փորձեք 
կիսել ժառանգությունը։

Եղբայրներն ունեցան 18 
ուղտ, և ամեն ինչ բարեհաջող 
լուծվեց։ Ավագ որդին ստացավ 
ուղտերի կեսը՝ 9, միջնեկը՝ 
նախրի մեկ երրորդը՝ 6, իր բա
ժինը ստացավ և կրտսեր որդին՝
2 ուղտ։ Բայց 9-ի, 6-ի և 2-ի գու
մարը հավասար է 17-ի, և բաժա
նելուց հետո պարզվեց, որ գիտ
նականի փոստը տված ուղտը 
ավելորդէ։ Եվդերվիշն ասաց.

- Ես ձեզ օգնեցի կիսել ժա
ռանգությունը և խնդրում եմ 
վերադարձրեք իմ ուղտը, այլա
պես ես հարկադրված կլինեմ 
անձամբ քարշ տալ գրքերը ողջ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ■ 1Տ|Տ 4, 2007



ԿԵՆ ՍԱ Ք ԻՄ ԻԱ ՛"

անապատով։
Ահա այս սև ուղտը,֊ավար

տեց պատմությունը Լինդեր– 
սթրյոմ-Լանգը,֊ հենց նման է ֆեր
մենտի։ Նա հնարավոր դարձրեց 
այնպիսի գործընթաց, որն ա– 
ռանց իրեն կլիներ անհնար, իսկ 
ինքը մնաց անփոփոխ»։

Սա ֆերմենտների և ընդհան
րապես յուրաքանչյուր կատալի
զատորի, իրոք, հիմնական հատ
կությունն է։ Ֆերմենտները նախ 
և առաջ կատալիզատորներ են։ 
Այսպիսով՝ ֆերմենտների հիմ
նական հատկությունն է արա
գացնել օրգանիզմում ընթացող 
քիմիական ռեակցիաները՝ միա
ժամանակ չենթարկվելով ոչ մի 
փոփոխության։ Նրանք օժտված 
են երեք առանձնահատկություն
ներով, որոնց շնորհիվ տարբեր
վում են սովորական կատալի
զա տ որներից ՝ ա ր տ ա կ ա ր գ  
բարձր ակտիվությամբ տարբեր 
ազդեցությունների նկատմամբ 
(միջավայրում ջրածնի իոնների 
կոնցենտրացիայի, ջերմաստի
ճանի, ֆերմենտներն ակտիվաց
նող կամ ճնշող նյութերի առկա
յության և այլ գործոնների փո
փոխությունների) բարձր զգա
յունությամբ և, ամենակարևորը, 
ներգործության յուրահատկութ
յամբ (սպեցիֆիկությամբ)։ Սպե– 
ցիֆիկությունը կենսաբանու
թյան մեջ կարևոր հասկացու

թյուն է։ Դրա հիմքում ընկած է 
հենց այն, ինչը հետաքրքրում է 
մեզ՝ կառուցվածքային սպեցի– 
ֆիկությունը, որում կիզակենտ– 
րոնացված է ամբողջ կամ գրեթե 
ողջ ամենաէականը՝ օրգանիզ
մում սպիտակուցների կառուց
վածքի հարաբերակցության հիմ
նահարցը և նրանց գործառույթ
ները հասկանալու համար։ Այս
պիսով՝ ֆերմենտի ազդեցության 
սպեցիֆիկությունը այն է, որ նա 
նպատակաուղղված է մի որոշա
կի ռեակցիայի։ Ֆերմենտների 
համար ամենակարևորը սպեցի– 
ֆիկության հատուկ դրսևորումն 
է՝ առանձնահատուկ նպատա– 
կաուղղվածությունը խիստ որո
շակի ռեակցիայի իրագործման 
վրա, այսինքն՝ ունակությունը 
մոլեկուլների բազմության մեջ 
տարբերելու հենց այն մոլեկուլ
ները, որոնք պետք է մտնեն 
ռեակցիայի մեջ կամ ենթարկվեն 
փոփոխությունների (այդ մոլե
կուլները կոչվում են սուբստրատ): 
է. Ֆիշերն ասել է, որ սուբստ
րատն ու ֆերմենտը համապա
տասխանում են միմյանց, ինչ
պես բանալին կողպեքին։

Ներկայումս հայտնի են երկու 
հազարից ավելի ֆերմենտներ,

որոնց մոտ կեսը ստացված է 
բյուրեղական վիճակում։

Այնպիսի նրբագեղ գլուխ
գործոց, ինչպիսին ա կտ իվ  
կենտրոնն է, ստեղծելու համար 
բնությունն ընտրել է գլոբուլի 
մակարդման գործընթացում 
բարդագույն տարածական կա
ռուցվածքներ ստեղծելու ունակ 
բա զմա պ եպ տ իդա յին  շղթա 
ները։ Ակտիվ կենտրոնը կենսա– 
կատալիտիկ գործընթացի իրա
գործումն ապահովող հատուկ 
խմբեր պարունակող ֆերմենտի 
հատվածն է։ Ըստ որում, գոյու
թյուն ունի ուղիղ կապ սպիտա
կուցի մոլեկուլի՝ ֆերմենտի յու
րահատուկ տարածական կազմ
վածքի և նրա կատալիտիկ 
ակտիվության միջև։ Առաջին 
պատկերացումներն այն մասին, 
թե ինչ է ֆերմենտի մոլեկուլի 
ակտիվ կենտրոնը, որտեղ է այն 
գտնվում և ինչպիսի կառուց
վածք ունի, ստացվեցին լիզոցիմ 
և քիմոտրիպսին ֆերմենտների 
կառուցվածքների մանրամաս– 
ների հետազոտման ժամանակ։ 
Կարևոր դեր խաղաց ռենտգե– 
նակառուցվածքային վերլուծու
թյան մեթոդը, որը հնարավո
րություն ընձեռեց կառուցել լի–
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V

զոցիմի տարածական կառուց
վածքը։

Իսկ ինչպե՞ս է որոշվում այս 
կամ այն սուբստրատի նկատ
մամբ ֆերմենտի ազդեցության 
սպեցիֆիկությունը։ Կառուց
վածքով և ձևով սուբստրատ
ներին շատ նման, ֆերմենտային 
ռեակցիան ճշնող ա յդպիսի 
նյութերը կոչվում են ինհիբիտոր– 
նեո Ինհիբիտորների և ֆեր
մենտների հետ նրանց կոմպ
լեքսների ուսումնասիրումը մեծ 
հնարավորություններ ստեղծեց 
ֆերմենտի ազդեցության պար
զաբանման համար։ Հաջողվեց 
ցույց տալ ակտիվ կենտրոնի 
ճշգրիտ տեղակայումը ֆերմեն
տի մոլեկուլի մակերեսի վրա։ 
Այժմ հնարավոր է որոշել բազ– 
մապեպտիդային շղթայի խմբա
վորումները, որոնք անմիջական 
մասնակցություն ունեն ֆեր– 
մենտ-սուբստրատային կոմպ
լեքսի առաջացման ընթացքում։ 
Դեռ մինչ այն, երբ ռենտգենա– 
կառուցվածքա յին վերլուծու
թյան մեթոդի օգնությամբ հա
ջողվեց ուսումնասիրել ֆեր
մենտի և ինհիբիտորի հետ նրա 
կոմպլեքսների կառուցվածքը, 
մանրամասն հետազոտում էին, 
թե ինչպիսի պայմաններում են 
իրենց ակտիվությունը կորցնում

ֆերմենտները, և ինչ է նրանց 
հետ տեղի ունենում։ Հաջողվեց 
ցույց տալ, թե ինչպես է կատար
վում որոշ ակտիվ ֆերմենտների 
առաջացումը օրգանիզմում։

Դեռ անցյալ դարում խոշորա– 
գույն ֆիզիոլոգ Ի. Պ. Պավլովը 
հայտնաբերեց, որ ֆերմենտ
ներն օրգանիզմում հաճախ գո
յանում են ոչ ակտիվ՝ նախաֆեր– 
մենտների վիճակով։ Դրանց 
ակտիվձևի բերելու համար անհ
րաժեշտ են լրացուցիչ ներգոր
ծություններ՝ մասնավորապես, 
պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներով 
մշակում։

Հարց է առաջանում, արդյո՞ք 
անհրաժեշտ  է սպիտակուցի 
ամբողջ բազմապեպտիդային 
շղթան ֆերմենտային ակտիվու
թյան դրսևորման համար։ Ֆեր
մենտի բա զմապեպտիդա յին 
շղթաների հետագա զգուշավոր 
հիդրոլիզը հանգեցնում է նրանց 
ֆերմենտային ակտիվության 
մասնակի կամ լրիվ կորստին։ 
Կարելի էր ենթադրել, որ այդ 
շղթաները մտնում են ֆերմենտ
ների ակտիվ կենտրոնի մեջ, սա
կայն նրանք միմյանցից շատ 
հեռու են գտնվում սպիտակուցի 
բազմապեպտիդային շղթայում։

Ուստի, որպեսզի նրանք իրոք՛ 
կարողանան ստեղծել ակտիվ 
կենտրոն, պետք է տարածութ
յան մեջ մոտեցվեն։

Իսկ դրա համար բազմա
պեպտիդային շղթան պետք է 
սեղմվի ընդհուպ մինչև գլոբուլ։ 
Սա առաջին պատասխանն է այն 
հարցի, թե ֆերմենտային ակտի
վության դրսևորման համար 
արդյո՞ք անհրաժեշտ է ամբողջ 
բա զմապեպտիդա յին շղթան։ 
Սակայն կա նաև երկրորդ պա
տ ա սխ ա նը ։ Հիշենք նետ ով 
ձգված աղեղը։

Գոյություն ունեն փորձերով 
հաստատված ենթադրություն
ներ, որ բուն կատալիտիկ ակտի 
իրագործման համար անհրա
ժեշտ, մոլեկուլում այդպիսի 
լարումներ ստեղծելու նպատա
կով, անհրաժեշտ է բավական 
մեծ և ճշգրիտ կազմված մո
լեկուլ։ է. Ֆիշերը համարում Էր, 
որ ֆերմենտը կոշտ կերպով հար
մարեցված Է սուբստրատին։ Ֆեր
մենտը ներգործում Է սուբստ
րատի վրա։ Այդ պատճառով 
ամերիկացի գիտնական Դ. Կոշ– 
լենդը ենթադրեց, որ ակտիվ 
կենտրոնները ոչ թե կոշտ, այլ 
Էլաստիկ կառուցվածքներ են.
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նրանք կարծես հարմարվում են 
սուբստրատի ձևին և սուբստ
րատի միացումը ֆերմենտին 
հանգեցնում է ակտիվ կենտրոնի 
կոնֆորմացիայի փոփոխությա
նը։ Ընդ որում, ֆերմենտի ֆունկ
ցիոնալ խմբավորումները դա
սավորվում են այնպես, որ հնա
րավոր է դառնում ֆերմենտային 
ռեակցիան։

Մենք մոտեցանք կենսակա– 
տալիզի գերագույն ակտիվու
թյան և բացառիկ սպեցիֆիկութ– 
յան կենսակատալիզատորների 
գաղտնիքներին։ Ֆերմենտի ակ
տիվ կենտրոնի կառուցվածքը 
կանխորոշում է ֆերմենտների 
բացառիկ ընտրողականությու
նը՝ միայն որոշակի նյութերի 
փոխարկումները կատալիզելու 
ընդունակությունը։ Այն պահին, 
երբ տեղի է ունենում ֆերմենտի 
միացումը սուբստրատին, ֆեր
մենտի մոլեկուլը գործում է 
միանգամայն այնպես, ինչպես 
մարդու ձեռքը, որ պատրաստ
վում է դյուրաբեկ էլեկտրալամ
պը պտտեցնելով հանել կոթա
ռից, նա հնարավորինս մոտ 
գրկում է սուբստրատը, ակտիվ 
կենտրոնը կատարելապես հար
մարեցվում է նրա մակերեսին։

Ամբողջ տարբերությունն այն 
է, որ ձեռքը ունիվերսալ գործիք 
է. նրանով հնարավոր է վստա
հաբար պահել ցանկացած ձևի 
լամպ, իսկ ֆերմենտի ակտիվ 
կենտրոնը՝ զավթումը, կարծես

հարմարեցված է միայն մի տի
պի, օրինակ՝ «մինյոն» տեսակի 
լամպերի համար։ Սակայն ֆեր
մենտի մոլեկուլի ամբողջ տա
րածական կազմվածքի նման 
շատ զգուշավոր փոփոխության 
արդյունքում (նա ամբողջովին 
թեթևակի փոփոխվում է. պետք 
չէ մտածել, որ ակտիվ կենտրոնը 
գործում է մոլեկուլից անկախ, 
ինչպես ծովախեցգետնի չանչը) 
տեղի է ունենում այն խմբերի 
ճշգրիտ հարմարեցումը և կողմ
նորոշումը տարածության մեջ, 
որոնք «կապում են» սուբստրա
տը և այնուհետև իրականաց
նում նրա փոխարկումը, այ
սինքն՝ ինքն իսկ կատալիտիկ 
ակտը։ Ֆերմենտի մոլեկուլը 
«լարվում է», սակայն ըստ այդմ 
«սեղմվում է» կամ «երկարա
ձգվում է» սուբստրատի մոլե
կուլը («նետի լարվածության» 
էֆեկտ)։ Այդ ամենը միկրոշար– 
ժումներ են, կատարվում են 
չնչին տեղաշարժեր, սակայն 
դրանք բավական են կատա– 
լիտիկ ակտի համար։

Այստեղ ենթադրություն ար
վեց, որ ֆերմենտի հենց այս 
կառուցվածքային ձևափոխութ
յուններն են ծառայում նրա 
կատալիտիկ ակտիվության ու
ժեղացմանը։

Գոյություն ունեն ֆերմենտ
ներ, որոնք միավորվում են 
ֆերմենտային կոմպլեքսների։ 
Դրանք կարծես մանրանրբին ավ
տոմատ գծեր են։ Այսպես՝ օր
գանիզմում «արտադրվում են» 
ճարպաթթուներ, որոնք կազմում 
են ճարպային հյուսվածքի հիմ
քը։ Այդպիսի կոլպլեքսը շատ կա
յուն է։

Հետաքրքիր է, որ եթե այդպի
սի կոմպլեքսը այնուամենայնիվ 
մասնատել առանձին ֆերմենտ
ների՝ ենթամիավորների, ապա 
պարզվում է, որ նրանք բոլորն էլ 
ակտիվ չեն։ Ֆերմենտի նման 
միավորումը «հոսքային գծի»

բջջի համար, անկասկած, ձեռն
տու է. կրճատվում է ռեակցիայի 
միջանկյալ արգասիքների մոլե
կուլների ճանապարհը մի ֆեր
մենտից դեպի մյուսը, ինչպես 
նաև առաջանում է նյութափո
խանակության ռեակցիայի տա
րածական կազմավորվածութ– 
յունը։ Սակայն լինում է և այն
պես, որ ֆերմենտային համա
կարգերը ներառվում են խոշոր 
ենթաբջջային կառուցվածքների 
մեջ։ Այդպիսի համակարգերը կա
րելի է համեմատել արդեն գոր
ծարանային ամբողջական կոն
վեյերի հետ։ Այդպես է գործում 
ռիբոսոմը՝ սպիտակուցի սինթե
զի «արտադրամասը»։ Այս գործ
ընթացը, թերևս, ամենաբարդ 
կենսակատա լիտիկ գործըն 
թացներից մեկն է։ Եվ դրա 
բարդությունը՝ ՌՆԹ-պոլիմե– 
րազայի կողմից սինթեզվող ՌՆԹ 
մոլեկուլներում գրանցված, այս 
կամ այն սպիտակուցների սին
թեզի հատուկ հրահանգների 
կենսաբանական տեղեկատվու
թյան օգտագործումը ներառող 
ամբողջ գործընթացի գերագույն 
կազմավորվածությունն է։

Այդպիսի կենսակատալիտիկ 
գործընթացը թեև ամեն վայրկ
յան տեղի է ունենում կենդանի 
օրգանիզմներում, բնավ նման
օրինակը չունի սովորական օր
գանական քիմիայում։

Այն, ինչ կարող է բնությունը, 
մարդուն դեռ անհասանելի է։

Թ ա ր գ մ ա ն ե ց  Գ. Մ խ ի թ ա ր յա ն ը
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«1քհԱՈՒ1,» ԹԵՎԱԾՈՒՄ՝ է
ՕՎԿԻԱՆՈՍԻ ՎՐԱ*

Անցյալ դարի սկզբին կանա– 
դացի մի ատամնաբույժ որոշել 
էր տեսնել աշխարհը։ ճամփոր
դության ընթացքում նա հայտնը– 
վեց Խաղաղ օվկիանոսի հարա
վային հատվածում գտնվող 
Թաիթի կղզում։ Սակայն ճանա
պարհորդությունը թանկ հա
ճույք է, և մինչ բժիշկը կհասներ 
կղզի, նրա միջոցները գրեթե 
սպառվեցին, ուստի ստիպված 
էր փող վաստակել իր արհես
տով, քանզի մարդկանց ատամ
ները ցավում են ամենուր։

Թաիթի կղզին կառավարում 
էր տեղացի՝ պոլինեզիացի թա
գավորը։ Կանադացի ատամնա
բույժը նրա ատամներն էլ բու
ժեց, բայց անհարմար էր զգում 
նրանից վճարը վերցնել, վերջին 
հաշվով թագավոր է։ Նման հա
մեստությունը շատ էր դուր եկել 
թագավորին, և ի նշան երախ
տագիտության՝ նա, հիրավի, 
արքայական նվեր մատուցեց 
բժշկին՝ մի ամբողջ մարջանե 
կղզի։ Ատամնաբույժը անասելի 
ուրախացավ, առավել ևս, որ 
հոգու խորքում վաղուց էր երա
զում դառնալ օվկիանոսային 
որևէ կղզու տիրակալ։ Իսկ այս 
դեպքում ճակատագիրն ինքը ե– 
կավնրան ընդառաջ։

Սակայն երբ կանադացին ե– 
կավ տեսնելու իր սեփականու
թյունը՝ արմավենիներով ծածկ
ված մի քանի հեկտար մակերե
սով մարջանե կղզին, պարզվեց, 
որ այնտեղ անհնար է ապրել։ 
Կղզում տեր ու տնօրինություն 
էին անում առնետները, որոնք ա– 
ռաջին իսկ գիշերը խժռեցին

*  Յ հՅ Ւա Տ -Օ Ա ՈՅ , 2 0 0 7 , |Տ| 4

ատամնաբույժի ամբողջ սննդա
մթերքը, իսկ ինքը հրաշքով ճո
ղոպրեց կղզուց։ Բժիշկը սաս
տիկ զայրացել էր և պատերազմ 
հա յտ ա րա րեց առնետներին՝ 
կղզին հետ նվաճելու նպատա
կով։ Սակայն թունավոր խայծը, 
որ նա ցրել էր կղզով մեկ, չօգ
նեց. առնետներն այն պարզա
պես չկերան, հակառակորդը ա– 
վելի խելոք գտնվեց, քան կար
ծում էր կանադացին։ Նա ստիպ
ված էր վերադառնալ Թաիթի։

Նավահանգստում բժիշկը 
փակցրեց մի հայտարարություն, 
որ գնում է կատուներ՝ յուրա–

քանչյուրը երկու ֆրանկով։ Սիա– 
ժամանակ նա պատվիրեց մեծ 
վանդակներ։ Երեկոյան ա յդ 
վանդակներն արդեն լեփ-լեցուն 
էին. բնիկներն ավելի քան 200 
կատու էին բերել։ Հայտնի չէ, 
արդյո՞ք Թաիթիում մնացել էր

գեթ մեկ մռռան։
Սարջանե կղզի փոխադրվե

լու ողջ ընթացքում խեղճ կատու
ները սրտաճմլիկ մլավում էին 
օվկիանոսով մեկ՝ հավանաբար 
կարծելով, թե իրենց տանում են՝ 
ջրահեղձ անելու։ Վերջապես 
տեղ հասան, վանդակներն իջեց
րին ափ, որտեղ արդեն հավաք
վել էր հետաքրքրասեր առնետ
ների մի ողջ բանակ, արդյո՞ք ե– 
կողները ուտելու բան չեն բերել։ 
Վանդակները բացվեցին, և ծո
վային պոչավոր հետևազորը 
նետվեց կրծողների վրա, որոնք 
մինչ այդ երբեք կատուներ չէին 
տեսել։ Ինչպիսի՜ մարտ սկսվեց։ 
Ափսո՜ս, որ կինոօպերատոր 
չկար։ Մի քանի օրվա ընթացքում 
ա ռ ն ե տ ն ե ր ն  ա մ բ ո ղ ջ ո վ ի ն  
ոչնչացվեցին, կղզու տիրա 
կալներ դարձան կատուները։ 
Շատ չանցած մերձակա կղզի–

ների բնակիչները մարջանե 
կղզին ա նվա նեցին  Միաու– 
Միաու։ Անդորրի և լռության մեջ 
հանգստանալու մասին մտա
ծելն անգամ ավելորդ էր. երկու 
հարյուր կատուներ անընդհատ 
հարաբերություններ էին պար–
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զում իրւսր հետ։ Բայց բժիշկը չէր 
կարող նեղացնել իր հավատա
րիմ դաշնակիցներին և կղզին 
ազատագրողներին։ Հա նգա 
մանքները դասավորվեցին այն
պես, որ նա ստիպված եղավ 
շտապ վերադառնալ Կանադա, 
կարծես հարցը վերաբերում էր 
ժառանգությանը։ Եվ ատամնա
բույժը մեկնեց՝ կղզին թողնելով 
կատուների խնամքին։

Բժիշկը բացակայեց մի ամ
բողջ տարի։ Հաճախ մտածում 
էր՝ արդյո՞ք կատուները իրար 
չեն կերել, չէ՞ որ վերջին հաշվով 
նրանք էլ գիշատիչներ են, իսկ 
կղզին փոքր է... Բայց երբ նա 
վերադարձավ Միաու-Միաու, 
պարզվեց, որ կատուները ողջ 
առողջ են և իրենց հրաշալի են

զգում։ Նրանք լուծել էին սննդի 
հարցը՝ սովորելով թաթով բռնել 
ծովախեցգետին և օվկիանոսա
յին այլ կենդանիներ՝ քարին 
կանգնած կամ էլ սուզվելով 
ջուրը։ Ծովային կենդանիներից 
բացի՝ կատուներն ուտում էին 
նաև որոշ բույսեր, հավանաբար, 
այդ կերպ ստանալով անհրա
ժեշտ վիտամիններ։ Ամենազար
մանալին այն էր, որ կատուները 
ինչ-որ կերպ սովորել էին կար
գավորել «բնակչության» աճը. 
նրանց թիվը մնում էր միևնույն 
մակարդակին։

Իր կղզին բժիշկը թողեց ժա
ռանգներին, որոնք 60-ական– 
ներին վաճառեցին այն աշխար
հահռչակ դերասան Մարլոն 
Բրանդոյին։ Վերջինս որոշել էր

կղզում հիմնել ստեղծագործա
կան տան նման մի բան՝ դե
րասանների, նկարիչների, գրող
ների համար։ Թվում էր՝ այն իդե
ալական վայր է այդպիսի մտա
հղացման համար, օվկիանոսի 
ալիքներով շրջապատված մե
կուսի մարջանե կղզի, էկզոտի
կա, լռություն...

Բայց ինչե՞ս հանգստանալ, ա– 
ռավել ևս ստեղծագործել մի վայ
րում, որտեղ հարյուրավոր կա
տուներ են ապրում։ 1980–ա– 
կաններին Մարլոն Բրանդոն 
փորձեց Միաու-Միաու կղզին 
պոչավոր բնակիչների հետ 
միասին վաճառել մեկուկես 
միլիոն դոլարով, բայց գնորդ 
չգտնվեց։

<4Տաք
ՍԱՌՈՒՅՑ*
Տիեզերում հայտնաբերել է 
մոլորակ, որը բաղկացած է 
տարօրինակ ջրից

էկզոմոլորակների (հեռավոր 
աստղերի շուրջ պտտվող մոլո
րակներ) ուսումնասիրությունը 
գրեթե յուրաքանչյուր ամիս բե
րում է իր հետ նոր հայտնագոր
ծություններ։ Ապրիլին գիտնա
կանները գտել էին <31|6Տ6 581 շ 
մոլորակը, որի վրա միանգա
մայն հնարավոր է հեղուկ ջրի առ
կայությունը։ Իսկ այժմ այդ նույն 
շվեյցարացի հետազոտողները

հայտարարում են, որ Արեգակ
նային համակարգից ընդամենը 
33 լուսային տարի հեռավորու
թյան վրա գտնվում է Օյ 436Ե մո
լորակը, որը, ամենայն հավանա
կանությամբ, ամբողջովին բաղ
կացած է ջրից։ ճիշտ է, այդպիսի 
տարօրինակ ջուր չես գտնի 
Երկրի օվկիանոսներից և ոչ 
մեկում. Շյ 436Ե–ն մինչև 250– 
300° 0 շիկացած հսկայական

սառցե գունդէ։
Այս առեղծվածն ունի շատ 

պարզ լուծում։ Տաք սառցե մոլո
րակը շատ մոտ է իր աստղին՝ 
ընդամենը 4 մլն կմ հեռավորու
թյան վրա։ Տիեզերական չափա
նիշներով՝ դրանք հարևաններ 
են։ Մերկուրիի՝ Արեգակնային 
համակարգի ամենատաք մոլո
րակի և մեր աստղի միջև եղած 
հեռավորությունը 46 մլն կմ
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ավելի է, ըստ որում, դրա 
մակերեսը շիկանում էգրեթե մին
չև 480° Շ։ Սակայն Օյ աստղը, 
որի շուրջ պտտվում է առեղծվա
ծային էկզոմոլորակը, համեմա
տաբար փոքր և սառը կարմիր 
գաճաճ է, որը չի կարող շատ շի
կացնել իր արբանյակը։

Եթե այդ մոլորակն ունենար 
Սերկուրիի կամ անգամ Երկրի չա
փերը, ապա ջուրը գրեթե վայր
կենապես կեռար և կվերածվեր 
գոլորշու։ Բայց Օյ 436Ե–ն 22 ան
գամ ծանր է Երկրից։ Այդ վիթ
խարի զանգվածը (որն ավելի 
մեծ է, քան, օրինակ, հսկա մոլո
րակների շարքին պատկանող 
Նեպտունինը), ձգողականության 
մեծ ուժ է ստեղծում։ Այսպիսով՝ 
նրա վրա առկա ջուրը հսկա
յական ճնշման տակ վերածվում է 
սառույցի։ Եվ անգամ բարձր ջեր
մաստիճանում այդ սառույցը 
կարողանում է մնալ պինդ վի
ճակում։

Չնայած ջրի առատությանը 
և, հավանաբար, ջրածնից և հե
լիումից բաղկացած միանգա
մայն կարգին մթնոլորտի առկա
յությանը՝ օ յ  436Ե–ի վրա հազիվ 
թե լինի կյանք, համենայն դեպս, 
նման երկրայինին, քանի որ 
տաք սառույցը չի կարող ստեղ
ծել բարենպաստ պայմաններ 
բարդօրգանական մոլեկուլների 
առաջացման համար։ Իսկ (Յյ 
436Ե–ի վրա հայտնված մարդը

պարզապես կճզմվի և կտա
պակվի։ Այնուամենայնիվ, պետք 
է նշել, որ առայժմ տիեզերքում 
ոչ մի նման բան չի հայտնաբեր
վել։ էկզոմոլորակների մեծ մասը 
գազային հսկաներ են, ինչպիսին 
Յուպիտերն Է։ Շիկացած սառցե 
գնդեր, ինչպես նաև ջրից բաղ
կացած մոլորակներ մինչև այժմ 
նույնպես չեն հայտնաբերվել։

Պետք Է նշել, որ (Յյ 436Ե–ն 
հայտնաբերվել Էր դեռևս 3 տա
րի առաջ, բայց այդ ժամանակ 
գրանցել Էին միայն կարմիր 
գաճաճի արբանյակի գոյության 
փաստը։ էկզոմոլորակը նկա
տած ամերիկացի աստղագետ
ները մոտավորապես հաշվար
կել Էին դրա զանգվածը։ Իսկ 
շվեյցարացի գիտնականներն 
ավելի հանգամանորեն Էին մո

տեցել հարցին։ 
Մի քանի անգամ 
չափելով, թե որ
քան Է նվազում 
աստղի պայծա
ռությունը, երբ մո
լորակն անցնում 
Է դրա սկավառա– 
կի  ա ռ ջ և ի ց ,  
նրանք կարողա
ցել են գնահա
տել օ յ  436Ե-Ի 
չափերը։ Ապա ի–

մանալով այդ երկնային մարմնի 
քաշն ու չափերը՝ մնում Էր հաշ
վարկել նյութի խտությունը։

Պարզվեց, որ սովորական 
սառույցը միանգամայն համա
պատասխանում Է հաշվարկման 
տվյալներին։ Եթե մոլորակը լի
ներ գազե հսկա, ապա դրա չա
փերը պետք Է շատ ավելի մեծ լի
նեին, եթե այն կազմված լիներ 
ապառաժոտ հանքերից, ինչպես 
մեր Երկիրը, ապա դրա տրա
մագիծը լինելու Էր ավելի փոքր։ 
ճիշտ Է, հայտնի չէ, թե ինչպես 
կարող էր առաջանալ այդպիսի 
սառցե գունդ։ Ասենք, մեր Արե
գակնային համակարգում գոյու
թյուն ունեն հիմնականում սառ
ցակալած գազերից, ջրից և 
քարքարոտ  բեկորներից բաղ
կացած մարմիններ, ինչպիսիք 
են, օրինակ, գիսաստղերը և մո
լորակների որոշ արբանյակնե
րը, բայց դրանց զանգվածը ան
համեմատ փոքր է։ Իսկ մեր Արե
գակի հարևանությամբ ոչ մի 
նման բան չի գրանցվել, ցանկա
ցա ծ  սառույց, մ ոտենա լ ո վ  
Արևին, արագ գոլորշիանում և 
ցրվում է։
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Միսաք Ծեվահխճյանի 
«Սմբատի որդի կունեցի 
Գալիկ ճարտարապետ» 

հետաքրքրաշարժ հոդվածը

ԿԱՐԴԱՑԵ՜Ք ^
Հ Ա Տ Ո Ր Դ

Հ Ա Մ Ա Ր Ո Ւ Մ ՝

Ւ "I

Շահել Խաչատրյանի «Բացառիկ 
երևույթ "՚կարչական աշխարհում. 
Զաքար Լ սքարյան» 
հետաքրք, աշարժ հոդվածը՝ 
նվիրված ՜ւ9–րդ դարի բացառիկ 
նկարչին, ով ինքնուս 
ճանապարհով ձեռք բերելով 
պրոֆեսիոնալ վարպետություն՝ 
արժանացել է «Պատվո Լեգիոն» 
շքանշանի, իսկ 1889 և 1900թվ.– 
ների ընդհանուր ցուցահանդեսում 
ստացել է ոսկե մեդալ։

էդուարդ Ղազարյանի և 
Հայկ Սարգսյանի 

«էլեկտրոնիկան երեկ, 
այսօր Լւ վաղը» 
հետաքրքիր և 

բովանդակալից 
հոդվածը։

Ազատ Եղիազարյանի «Թումանյան– 
Խայամ . զուգահեռներ» հոդվածը, 
որը նվիրված է քառյակի ժանրի 

երկու անգերազանցելի 
վարպետներին։

Ռուդոլֆ Հակոբյանի և 
Ալեքսանդր Սահակյանի 

«Դեղերի դիզայնի 
սկզբունքները» հոդվածը՝ 

նվիրված դեղերի սինթեզման 
մեթոդներին։

Ինչպ ես նա և ՝

(Արշակ Շաղգամյս 
«Ջերմաստիճանի 

չափման մեթոդները» ̂ 
արդիական 
ւոդվածը։



" ՚ ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐԱՆԻԿԱ

ԱՐԵՎԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական գործունեության բնագավառը՝ մեծ հայելային 
անտեննաներ, կապի ցանցերի անտեննաների նախագծում

Ը–Ոտ|1։ ՅՈէ6ՈՈՅ@Տ6ԱՅ.ՅՈՈ

Ա Ն Տ ԵՆ Ն Ա Ն
ՈՐՊԵՍ

Ա ԶՔ  եվ Ո Ւ Ն Կ *
ԻՕչո՞ւ «անտեՕնա» և ո՛չ 
«ալեհավաք» կամ «ալեսփյուռ»

Չնայած ՀՀ լեզվի պետա
կան տեսչությունն Է առա
ջարկել վերջին երկու 

տարբերակները, այդուհանդերձ 
ստիպված ենք փաստել, որ 
ճիշտ տերմին կարող Է ծառայել 
միայն «անտեննա» տ արբե
րակը։ Այսինքն՝ անտեննան մի 
սարք Է, որը կոչված Է հավասա
րապես ուղղորդել ռադիոալիք– 
ների Էլեկտրամագնիսական Է– 
ներգիան՝ հաղորդելով (սփռե
լով) կամ ընդունելով (հավաքե
լով) դրանք։ Ասել է, թե միևնույն 
սարքը (անտեննան) կարող է 
լինել և՜ ընդունող, եթե կցված է 
ընդունիչին, և՜ հաղորդող, եթե 
կցված է գեներատորին։ Անտե
նաների տեսության կարևորա
գույն սկզբունքներից մեկը՝ փո– 
խադարձելիության սկզբունքը, 
այն է, որ անկախ նրանից, թե

*  ունկ - ականջ (գրաբար)

անտեննան ճառագայթում է, թե 
ընդունում ռադիոալիքները, նրա 
բոլոր էլեկտրական պարամետ
րերն անփոփոխ են մնում։ Անհ
րաժեշտ է, որ լեզվի տեսչությու
նը շրջանառի ճիշտ «անտեննա» 
տերմինը՝ որպես միջազգային 
գիտական հանրության կողմից 
(ինչպես նաև կենցաղում) ըն
դունված հասկացություն։

Նույն խնդիրն 
է «է6|6Շօտտստ–
ՇՅէւօո» հասկա
ցության հայերեն 
տարբերակի դեպ
քում։ ՀՊՃՀ «Ռա
դիոտեխնիկա և 
կապի համակար
գեր» դեպարտամենտի առաջա
տար մասնագետների բազմա
թիվ պաշտոնական դիմումների 
շնորհիվ հաջողվեց «հեռուստա– 
հաղորդակցություն» սխալ տար
բերակը փոխարինել «հեռահա–

ղորդակցություն» ճիշտ տեր
մինով։

Անտեննաները՝ ռսւդիոհա– 
մակարգերի կարևոր 

բաղադրիչներ
Ինչպես հայտնի Է, ոչ մի ռա– 

դիոհամակարգ, որի ընդհանուր 
բլոկ-սխեման պատկերված Է նկ. 
1-ում, չի կարող աշխատել ա– 
ռանց անտեննաների։

Նկ. 1. Ռադիոհամակարգի ընդհանուր բլոկ-սխեմա

Տեխնիկայի այժմյան թվայ– 
նացման դարում թե՜ հաղորդիչ, 
թե՜ ընդունիչ սարքավորումները 
քայլ առ քայլ վերածվում են 
փոքրածավալ չիպերի՝ դառնա–
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՜է՛ով համակարգչի բաղադրա
մասեր, ինչի շնորհիվ XX դարի 
ՑՕ-ական թվականների մեծա
ծավա լ համակարգիչները և 
ռադիոսարքերը (գեներատոր
ները, ռադիոընդունիչները, հե
ռախոսները և այլն) խիստ փոք
րացան (անգամ կարելի Է տեղա
վորել գրպանում), սակայն ունեն 
շատ ավելի բարձր կարողու
թյուններ։

Իսկ անտեննաները չեն թվայ–

Նկ. 2. ժամանակակից ռադիոհամա– 
կարգի ընդհանուր բլոկ-սխեմա

մակարգը կվերածվի նկ. 2-ում 
պատկերված տարբերակի։

Ա նտեննաները Ինտերնետ  
կա պ ի  բնա գա վա ռո ւմ

\/\/ւ–Բւ ինտերնետային կապի 
տեխնոլոգիայի (\/\/ւՐ616ՏՏ
- բառացիորեն թարգմանվում Է 
«անլար ճշտություն») կիրառ– 
մամբ պատրաստված համա
կարգերն ունեն հենց այդպիսի 
կառուցվածք։ Ցանցը աշխա 
տում Է 2,4-2,4835 ԳՀց հաճւսխա– 
կանային տիրույթում, ինչը հա
մապատասխանում Է 12,5 սմ ալի–

քի երկարությանը։ Այդպիսի ա– 
լիքները երկու անտեննաների 
միջև տարածվում են ուղիղ 
գծով։ Փորձնականորեն, եթե բա
ժանորդի տանիքից երևում է օ– 
պերատորի տանիքը, ապա կա
պը հնարավոր կլինի ապահովել։ 
Այլ դեպքերում ռադիոուղին գնա
հատվում է ու կառուցվում հա
տուկ տվյալ դեպքի համար։ Եթե 
օգտագործվում է 24 դԲ ուղղված 
անտեննա, ապա կապի հնարա
վոր հեռավորությունը կազմում է 
մինչև 30 կմ։ Իսկ համակարգչի 
մեջ զետեղված անտեննայի ճա
ռագայթման հզորությունը 15 
դԲմՎտ է։ Այդպիսի անտեննանե
րի միջոցով տվյալների տեղա
փոխումը հնարավոր է միայն 
կարճ հեռավորության վրա։ 
Այսօր բարդ ցանցեր նախագծե
լիս մասնագետները ստիպված 
են ստեղծել «մտածող» անտեն
նաներ, փուլավորված անտեն
նային ցանցեր, որոնց շնորհիվ 
կայանների խտացված քա նա 
կության դեպքում բաժանորդ
ների և կայանների միջև հնարա
վոր է ապահովել կապերի մեծ 
թիվ, ինչպես նաև նվազեցնելով 
ընդունիչ-հաղորդչի թողարկման 
շերտը՝ ավելացնել բաժանորդի 
տեղեկատվության քողարկելի– 
ությունը։

Այդպիսի անտեննաներն այս
օր թանկ արժեն, և օպերատորա

ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ

կան ընկերությունները դրանք 
օգտագործում են միայն մեծ 
ցանցեր նախագծելիս։

Անլար ցանցերի կարևոր 
տարրեր են անտեննայի և բա– 
ժանորդա յին կետի, երբեմն 
հեռահար միացման դեպքի հա
մար կիրառվող, մալուխների մեջ 
կորուստները չեզոքացնող ան
տեննային ուժեղարարները։ 2,4 
ԳՀց տիրույթի անտեննային 
ուժեղարարները 500 մՎտ ել
քային հզորությամբ հայելային 
պարաբոլային անտեննաների 
հետ համատեղ ընդունման ամեն 
կետում գործնականորեն ապա
հովում են մինչև 50 կմ գործողու
թյան հեռավորություն։

Տարբեր տեխնոլոգիաների 
համադրումը, բարդ արձանա
գրությունների ստեղծումը, բազ
մազան մուլտիմեդիա ծառայու
թյունները գնալով կատարելա
գործում են հեռահաղորդակց– 
ման ցանցերը (նկ. 3) և դրանց 
կազմում կարևոր օղակը՝ ան
տեննաները։

Անտեննաները՝ 
հեռա խ ոսա յին  կա պ ի  և 

ռա դիոլոկա ցիա յի  
բնա գա վա ռներո ւմ

Նկ. 4. Բջջային հեռախոսի ներս ում 
տեղադրված, տպագրական եղանակով 
պատրաստված անտեննա

Հնարավոր նվազագույն չա
փերի են հասցվել ժամանակա
կից բջջային հեռախոսների 
անտեննաները (նկ. 4)։

Ընդհանրապես անտեննանե
րը տարբերվում են ճառագայթի 
(ուղղվածության դիագրամի) 
լայնությամբ։ Բոլոր ուղղություն–Նկ. 3. Պարզագույնից դեպի նոր սերնդի հեռահաղորդակցման ցանց

Կքւ յ̂ ւ ,^  Հ՛՜Հ
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ներով հավասար են ճառագայ
թում շարժական կապի անտեն
նաների տեսակները (նկ. 5), ո– 
րոնց խնդիրն է ցանկացած

Նկ. 5. Շարժական կապի անտեննաներ

դիրքում, ցանկացած կետից 
ապահովել հեռախոսային ցան
ցի շարժվող բաժանորդների կա
պը։

Բջջային հեռախոսային կա
պի համակարգերի կայանների 
անտեննաներն (նկ. 6) ունեն 
շրջուղղված կամ սեկտորային 
ո ւղղվա ծո ւթ յա ն  դիագրամ ։  
Պրակտիկայում լինում են դեպ
քեր, երբ անհրաժեշտ է հատուկ 
տեսքի ուղղվածության դիագ
րամ ստեղծել տարածության 
մեջ՝ չխա նգա րելու համար, 
օրինակ, մոտակայքում գտնվող, 
օդպնւսԱաեւտւսնհ հեռւսոձաևհտ–

ւ

(I ) 

և ճ .

ՏՕ* «***. էԼՈ4Ա|ք.ԸՕ*–«4«|̂

601*44410

ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ 
ներ» կոչվող անտեննաները (նկ. 
7)։ Գերժամանակակից բազմա
ճառագայթ ռաւ;

Նկ. 6. Բջջային կայանի վիբրատորային 
անտեննային ցանցը

ների աշխատանքը։ Նման դեպ
քերում հատուկ անտեննաների 
համադրման խնդիրները բարդ 
են և հետաքրքիր։

Հույժ կարևոր խնդիրներ են 
լուծում ռադիոլոկացիայի բնա
գավառում կիրառվող «ռադար–

Նկ. 7. Ռադիոլոկա– 
ցիոն կայանի և հատուկ 
նպատակի չափումներ 
կատարելու անտեն
նաների բազմաճա
ռագայթ ուղղվածության 
դիագրամ

ռադիոլոկատորի էկրանի վրա 
հնարավոր է տեսնել թռչող օբ
յեկտի ամբողջ պատկերը, հա
տուկ դեպքերում՝ նույնիսկ օբ
յեկտը ներսից։

Անտեննաները
հեռուստ ա տ եսութ յա ն

բնա գա վա ռո ւմ
Շենքերի տանիքներին և 

պատշգամբներում տեղադրված 
անտեննաների հոծ շարքերը 
ժամանակակից բնակավայրերի 
անբաժանելի մասն են կազմում։ 
Յուրաքանչյուր տանը կա հե
ռուստացույց՝ իր անտեննայով՝ 
ներքին կամ արտաքին։ Այսօր 
գրեթե յուրաքանչյուր ոք ինքնու
րույն կարողանում է ճիշտ տե
ղագրել անտեննան, ուղղել այն 
դեպի հեռարձակման աշտա
րակը և մալուխի միջոցով այն 
կցել հեռուստաընդունիչին։ Հե
ռուստատեսային ազդանշաննե
րի ընդունիչ անտեննաների բազ
մաթիվ տեսակներ կան։ Դրան– 
ցից ամենատարածվածն է դի– 
րեկտորային անտեննան, որը 
արևմուտ քում ընդունված է

կոչել Յագի-Ուդա՝ ճապոնւս 
հեղինակների անունով։

Վերջին 25 տարիների ըն
թացքում գործում է նաև արբան– 
յակային հեռուստատեսությունը 
(նկ-8)։

Ուշադիր հայացքը կարող է 
նկատել, որ արբանյակային 
հեռուստատեսության ընդունիչ 
հայելային անտեննաները (հա
ճախ դրանք թաս են անվանվում) 
ուղղված են դեպի երկնակա
մարի հարավային մասը։ Դրա 
պատճառն այն է, որ երկրագնդի 
հասարակածային մասի երկըն– 
քում, այսինքն՝ մեզանից հարավ, 
գեոստացիոնար ուղեծրին է 
գտնվում արբանյակային հե– 
ռուստաազդանշաններ հեռար
ձակող արբանյակների մեծա
մասնությունը։ Այդպես է լավա
գույն ձևով ապահովվում ար
բանյակներից հեռարձակման 
ծածկույթի մեծությունը։ Արբան
յակային հեռուստատեսության 
ա նտ եննա ներն  ուղղում են 
իրենց ճառագայթը դեպի այդ 
արբանյակները։

Անտեննաները հեռա վոր  
տ իեզերա կա ն  կա պ ի  և 

ռա դիոա ստ ղա գիտ ո ւթ յա ն  
բնա գա վա ռո ւմ

Արտերկրյա քաղաքակրթու
թյունների որոնման (ՏտՅւ՚օհ օէ 
^էՐՅէ6ՐՐ6Տէհ31 1ոէ@1հց6ՈՇ6 
(ՏԸ11) միջազգային ծրագրի 
շրջանակներում շուրջ 15 տարի 
առաջ ստեղծվել Է հեռավոր 
տիեզերական կապի ցանց՝ ն66թ 
ՏթՅՇ6 ւտւտէ^օ  ̂(0Տ1Տ1)։ Ցանցում 
ընդգրկված են աշխարհի ամե– 
նահզոր մեծ ռադիոաստղադի
տակների անտեննաները (նկ. 9), 
որոնք ծառայելու են նաև արդեն 
ոչ շատ հեռու ապագայում դեպի 
Արեգակնային համակարգի այլ 
մոլորակներ ուղևորվող մար
դատար տիեզերանավերի հետ 
կապն ապահովելու խնդրին։ ►

Նկ.8. Արբանյակային 
անտեննաներ
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Հայաստանում գործող ռա– 
դիոօպտիկական աստղադիտա
կը (ՌՕԴ-54'2.6) աշխարհում ա– 
ռւսջին և մինչ օրս եզակի գոր
ծիքն է, որում համատեղված են 
նոր տեսակի և հզոր մեծ անտեն
նան՝ 54 մ տրամագծով, և 
օպտիկական աստղադիտակը՝ 
2.6 մ տրամագծով։

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Պարիս 
Հերունու ղեկա վա րութ յա մբ  
ՌՕԴ–542.6–ը, որը մեծ ժաման
ակակից գիտատեխնիկական և 
շինարարական համալիր է, կա–

Նկ. 9. Հեռավոր տիեզերական կապի
համաշխարհային ցանցի անտեննաներ, 
ԱՄՆ, Ավստրալիա, Իսպանիա

ռուցվել է 1980-1987 թթ. ՌԳՀԻ– 
ում և փորձարարական «Ալիք» 
գործարանում՝ ՌԳՀԻ-ի Արագա– 
ծի գիտական կենտրոնի տա
րածքում (100 հեկտար, 1700 մ. 
բարձրության վրա)։ Կենտրո
նում են պահպանվում անտեն
նային չափումների պետական 
էտալոնները՝ նմուշ-համալիր– 
ներ, որոնք առաջինն էին աշ
խարհում և միակն են հիմա Եվ– 
րոպայում։

Նկ. 10-ում ՌՕԴ-542.6-Ի հա
մալիրի տեսքն է ուղղաթիռից։ 

Առաջին անգամ համլիրի ան

տեննայի հիմնական բնութա
գրերը չափվել են 1988 թ. և 
ապացուցվել է, որ բոլոր հիմնա
կան բնութագրերով նա գերա
զանցում է աշխարհի բոլոր մեծ 
անտեննաները։

Քսան տարիների ընթացքում 
ՌՕԴ –54՜2.6–ի միջոցով ստաց– 
վել են մի շարք կարևոր արդ
յունքներ։ Թվենք երեքը.

երկվորյակների էտտա 
աստղի վրա (Կարմիր հսկա) 
հայտնաբերվել Է հզոր ռադիո
բռնկում։ Մինչ այդ համարվում 
Էր, որ Կարմիր հսկա՝ տարեց 
աստղերի վրա հզոր բռնկումներ 
լինելչեն կարող,

հայտնաբերվել են մի 
շարք նոր ռադիոաղբյուրներ 
ալիքների սմ-մմ տիրույթում,

ստացվել են փորձնա
կան արդյունքներ, որոնց հիման 
վրա Մեծ բռնկման հետևանքով 
Տիեզերքի առաջանալու հայտնի 
տեսությունը կասկածի տակ Է 
դրվում։

ՌՕԴ-54'2.6–ն եզակի հզոր 
գ իտ ա տ եխ նիկա կա ն  հա մա 
կարգն Է Հայաստանում (նկ. 11– 
12), որի կիրառմամբ կատարվող 
ուսումնասիրությունները հնա
րավորություն կտան լրացնելու 
աշխարհի լավագույն դիտակ
ներով (տիեզերքն ուսումնասի
րելու նպատակով կատարված 
ռա դիոա ստ ղա գիտ ա կա ն դի
տումների արդյունքները, ինչ
պես նաև կհամալրվի հեռավոր 
տիեզերական կապի անտեննա
ների ցանցը։

Անտեննաները  
տ իեզերա կա ն  Էներգետիկա յի  

բնա գա վա ռո ւմ

էլեկտրամագնիսական դաշ
տի գերբարձր հաճախականու
թյան (ԳԲՀ) Էներգիան հաստա
տուն Էլեկտրական հոսանքի փո
խակերպելու համար օգտւս–

Նկ. 10. ՌՕԴ-54/2.6– ի և իր համալիրի 
ընդհանուր տեսքն ուղղաթիռից (հոկտեմբեր 1998 թ.)
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Նկ. 11., 12. ՌՕԴ 54/2,6 
Փոքր հայելին՝ հավել/ալ 
ճառագայթիչով

Նկ. 13. Շ ց̂ոստ X Նկ. 14. Ոեկտենա ԷՍԿՈՒ-1 (ՌԳՀԻ)

գործվում են հայելային անդրա– 
դարձիչներից բաղկացած բազ
մատարր փուլավորված անտեն
նային ցանցեր՝ ռեկտենաներ։ 
Մինչ այժմ աշխարհում ստեղծ
ված ռեկտենաների լաբորատոր 
օրինակները շատ բարձր ար
դյունավետություն են դրսևորում 
(ավելի քան 90%)։ Մոտ ապա
գայում ռեկտենաները լայն կի
րառում կգտնեն տիեզերքում 
արբանյակա յին արևային է– 
լեկտրակայանների կառուցման 
ժամանակ։ Նկ. 14-ում պատ
կերված է ՌԳՀԻ երիտասարդ 
գ ի տ ն ա կ ա ն ն ե ր ի  ս տ ե ղ ծ ա ծ  
ԷՍԿՈՒ-1 ռեկտենան։

էլեկտրամագնիսական դաշ
տը տարածվում Է ալիքաձև, իսկ 
ֆիզիկայից հայտնի ալիքների 
գրեթե բոլոր տեսակներն Էլեկտ
րամագնիսական բնույթ ունեն։ 
Նկ.15-ում ներկա յա ցվա ծ Է 
Էլեկտրամագնիսական ա լիք
ների երկարությունների սանդ
ղակը և ալիքի երկարություն
ների համեմատությունը տար
բեր իրերի և մարմինների չափ
սերի հետ։

Ներկայումս մերձերկրյա ար
բանյակա յին ուղեծրերում 
պտտվում են տիեզերքն ուսում
նասիրող գերժամանակակից 
սարքավորումներով՝ գամմա–, 
ռենտգենյան, ուլտրամանուշա
կագույն, տեսանելի և ինֆրա–

1"ւսւլ1ո

16 10՛ 1 10 10 էՕ 10ա  սանտիմետրերով
10 1(1

հ  I I  օ  Կ  ^
էե&ք Մարդ Բզէպ 0քւրոցհ Սխսրյէւ̂  Աղէ^լ 

Օսյյր
Նկ. 15. էլեկտրամագնիսական ալիքնեփ երկարության սանդղակ

X  $

Դ* ք ճօոա Գօդք ■ ■■) ւէււփ՛ ոյրւր օ»ոց̂  61*էէք քո»*ւ «յ| |»Ո1 ք* էհք է>ւ**ք՝ք1է
ճ*ևք X (I 5*10*7 քսձյ՚հէո քթճք« 1«Կք»ք94 ւ* էւարր «ց էհ# ս1քոէո՚ւօ1«ք

■Հհտոժո X ՚՜յ> ճ1ե«ոո*«–է է*ւտԼՅւ սցհ– *ք*––յք *ք Ո» Ա*ո*ւ–ււ աժ* 41ևք»*ո«֊« «*ք աաբԽ*այ 1հո1
Նկ. 18. Չանդրա 

աստղադիտակը 
(ռենտգենյան 

ալիքների տիրույթ)

Նկ. 17. Գալեքս աստղադիտակը 
Նկ. 16. Սվիֆթ աստղադիտակը (ուլտրամանուշակագույն ալիքների
(գամմա– ալիքնեփ տիրույթ) տիրույթ)

•

4 հ

1*յէ*1ւ ՏքՕՀՏ 1«1ս«բ« ւհ« ա֊քրտւ ք *էւմ)1է աէ*–*Փ9ոճ Ո* Տքա* Րս-ւ՚̂ յ ոկ* 4ւո–ռ–*ւ1 ւ*ւ.–«ւ–ս

Նկ. 19. Հաբլ աստղադիտակը 
(տեսանելի ալիքների տիրույթ)

Նկ. 20. Սփիթցեր աստղադիտակը 
(ինֆրակարմիր ալիքների տիրույթ)

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ■ 1Տ|Տ 4, 2007



ա Դ Ի Ո Է Լ Ե Կ Տ Ր Ո Ն Ի Կ ս "

կ՛արմիր աստղադիտակներով 
հագեցված արբանյակներ (նկ. 
16-20)։

Ուղեծիր - Երկիր կապն այս և 
այլ բոլոր արբանյակների հա
մար անհնար է առանց ան
տեննաների, որ աշխատում են 
թե՜ արբանյակների նավակողին 
և թե՜ երկրային կայաններում՝ 
վերծանելով ստ ա ցվա ծ տե
ղեկատվությունը և ուղարկելով 
կառավարման ազդանշաններ։

Վերջաբան

... Իմաստության ճանաչման 
ճանապարհին մեր ժամանակի 
գրող Պաոլո Կոելյոն գրում է. 
«Ամեն ինչն արտացոլվում է ձայ
ներում։ Մարդու անցյալը, նրա

ներկան և ապագան։ Այն մարդը, 
որը լսել չգիտի իր ամբողջ ներ
քին էությամբ, ի վիճակի չէ ըն
կալել խորհուրդները, որոնք 
կյանքն է մեզ տալիս ամեն րոպե։ 
ճիշտ որոշումներ կարող է ըն
դունել միայն նա, ով լսում է 
կեցության աղմուկը»։ Ներքին 
զգացողությունը, ինտուիցիան, 
հեռազգացությունը և նման այլ՝ 
գիտության կողմից դեռևս լիո
վին չուսումնասիրված երևույթ
ները մարդու ներքին «անտեն
նաներով» են կառավարվում։ 
Հզոր է նա, ում մարմնի և հոգու 
ներքին «անտեննաները» լիովին 
ծառայում են Բարուն...

Մեծ ռադիոդիտակների ան
տեննաները գրանցում են մեզ 
հասանելի տիեզերքում գտնվող

օբյեկտները՝ նայելով դեպի առ– 
ջևի հեռու տարածությունը և 
միաժամանակ դեպի շատ հեռու 
անցյալը։ Նկ. 13-ում ներկայաց
ված է ՈՕԴ 54՜2,6-ի միջոցով 
Օ^ցոստ X ռադիոգալակտիկայի 
մի փ ոքր  հատվածի՝ շուրջ 
700000000 տարվա վաղեմութ
յան տեսքը պատկերող ռադիո– 
քարտեզը։

Ամփոփենք ներկայացված 
նյութը հետևյալ ձևակերպումով՝ 
անտեննան այն սարքն է կամ 
սարքերի համալիրը, որը հնա
րավորություն է ստեղծում «պատե
րի միջով», օվկիանոսներից ու 
սարերից այն կողմ, ընդհուպ 
մինչև հեռավոր տիեզերքը տեսնել 
ու լսել այն, ինչն անկարող են 
անել անզեն աչքն ու ունկը։

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՊԱՐԶԵԼ ԵՆ,
ԹԵ ԻՆՉԻ ՀԵՏ է ԿԱՊՎԱՕ ԿՅԱՆՔԻ 
ԲՈՒՌՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱէ

Կալիֆոռնիայի 
համալսարանի գիտ
նականները հանգել 
են այն եզրակացու
թյան,  որ կավը  
կյանքի հիմքն Է մեր 
մոլորակի վրա։ Ինչ
պես հայտնի Է, կեն
դանական աշխար
հի բուռն զարգա
ցումը կապված Է մեր մթնոլոր
տում թթվածնի տոկոսային պա
րունակության աճի հետ։ Այսպի– 
սով՝ կենդանական կյանքի զար
գացմանը նպաստող գործոն
ների շարքում գլխավորը այն 
գործընթացն Է, որն առաջաց
նում Է «կենարար գազի» այդպի
սի ծավալներ։

Վերջին հետազոտություննե
րը ցույց են տալիս, որ Երկրի 
վրա կյանքի բուռն զարգացման 
սկիզբը համընկնում Է մեր մոլո
րակի ընդերքում կավի շոշափե
լի պաշարների ձևավորմանը։

(Ի  ԴԵՊ..^)

Ավելին՝ ապացուցված Է համար
վում այն փաստը, որ կավի 
նստվածքաշերտի ձևավորմանն 
ուղեկցող երկրաքիմիա– 
կան գործընթացների հե
տևանքով անջատվում 
են թթվածնի զգալի ծա
վալներ։

«Մեր հետազոտութ
յունը առաջին անգամ 
ցույց Է տալիս, որ Երկրի 
մ ա կ ե ր ե ս ը  ծ ա ծ կ ո ղ  
սկզբնական հողերը ա– 
վելացրել են կավի օգ
տակար հանածոների

գոյացումը և ապա
հովել են մթնոլոր
տի օքսիդացման և 
բ ա զ մ ա  բջջային 
կյանքին անհրա
ժեշտ կրիտիկական 
երկրաքիմիական 
գործընթացները»,- 
ասել Է Կալիֆոռ– 
նիայի համալսա

րանի նստվածքային երկրաբա
նության և երկրաքիմիայի պրո
ֆեսոր Մարտին Քենեդայը։

* \*™ո̂ .աայէ&.ու/ո6̂տ/աէս։1662026.հէա1
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Գիտության մեԵսւրգււ նվիրրսէ1ւհր

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրր Ծնունդ։
Թող 2008-ը փ նի  նոր, հետ ա քրքիր  գյուտերի 

ու ա նսպ ա սեփ  հայտնագործությունների տարի։ 
Մ աղթում ենք ձեզ քաջաոայօություն և 

երկար տարիների ստեղծագործական բեղուն  
ա շխ ա տ ա նք:

Ս իրով «Գիտոդ>յան աշխարհում»  
հանդեսի խ մբա գ րա կա զ մ

Բաժանորդագրվելու 
հաճար կարող եք
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