
գիտսսհսսՆրսսմատչելի հսսնդես

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

1ՏՏ|Տ| 1 8 2 9 - 0 3 4 5  
|\|° 2 ,  2 Ը 0 9



Լրատվական գործունեություն ՀՀ գ ա ա  ՊՐԱԿ 
իրականացնող՝ Նախագահություն

Պետական գրանցման 
վկայականի համարը՝

ՕՅԱ 055313, 
տրված՝ 28.06.2002թ.

Գլխավոր խմբագիր՝ 
Գլխավոր խմբագրի 
տեղակալ՝
Բաժինների խմբագիրներ՝

Գործադիր տնօրեն՝
Պատասխանատու
քարտուղար՝
Տեխնիկական խմբագիր՝
Սրբագրիչ
Դիզայներ՝
Թարգմանիչ

Ղագարյան էդ.
Շւսհինյան Ա.
Ներսիսյան Ա. 
Նորավյան Ա. 
Պողոսյան Ա. 
Խառատյան Ա.
Սարգսյան Ա.
Վարդանյան Ն. 
Մխիթարյան Գ. 
Հովհաննիսյան Ք. 
Օհանջսւնյան Ա. 
Սարգսյան Մ.

Համարի պատասխանատու Հովհաննիսյան Ք.
Ստորագրված է տպագրության՝ 22.05.09
«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրական 
կոլեգիայի կազմը՝
Ադամյան Կ., Աղալոփան Լ., Աղասյւսն Ա., Առաքել)ան Ն., 
Ավետիւյան Ա., Աֆրիկյան Է., Բարխուդարյան Վլ.,
Բրուտյան Գ., Գաբրիելյսւն Է., Գրիգորյան Ս.,
Հարությունյան Բ.,Համբարձումյսւն Ս.,Հարությունյան Հ., 
Սանթաշյան Ա.. Սելքոնյւսն Ա., Շուքուրյսւն Յու.,
Սարգսյան 3 ու., Սեդրակյան Դ., Քուչուվյան Ա.։
Խմբագրության հասցէն՝
Սարշալ Բաղյւամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք,
11-րդ հարկ,
հեռ.՝ 52 38 30, ֆաքս՝ 56 80 68 
©–տցւ1։ ւօԱոտ1@ՅօԼառ
© «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի 
հանդեսը ստեղծվել Է կառավարության և ՀՀ ԳԱԱ 
նախագահության որոշմսւմբ։
Տպաքանակը՝
Օավալը՝
Գինը՝

500 օրինակ։
64 Էջ։
պայմանագրային։

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր Է միայն 
խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում։ 
Սեջբերումների դեպքում՝ հանդեսին հղումը պարտադիր 
է։ Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համակարծիք է 
հեղինակների հետ։ Խմբագրությունը 
պատասխանատվություն չի կրում գովազդային 
նյութերի բովանդակության համար։

գիտսսհսւնրսսմասոտելի հ ա ն դ ե ս

ԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

2, 2009

2 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ 
ԱԶԱՏ ԵՂՒԱԶԱՈՏԱՆ 

5 ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ ՈՒՍ՛Ը ԵՎ Գ«ՈքՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՏԱՆՈՒՄ 
ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՑԱՆ

12 ՏՐԴԱՏ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ 
ՄՒՍԱՔ ՃԵՎԱՀԻՐՃՏԱՆ

17 4ԱՉԵ ՍՄԲԱՏԻ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 
ՄԱՐՈՒե ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

19 ՀՒՍՆԱՐԱՐ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱԵԽԱՐՀԻ 
ՖՒ ՁԻ ԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ
ԷԴՈՒԱՐԴ ՂԱԶԱՐՅԱՆ, ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

30 ԱՅԴՔԱՆ ՊԱՐԶ «ՆԱՆՈ»»֊Ն 
ՔԵՎՒՆ ՏՐԵՆ9ԵՐԳ

32 ՊԱՐԶ ԵՎ ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ ՊԱՐԶ ԹՎԵՐՒ ՍԱՍԻՆ 
ՍԱՄՎԵԼ ԴԱԼԱԼՑԱՆ

38 ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ \քԱԳ0ՒՄՆԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՁԱՐ ԳԱՅՄԱՆ ՈՒ ԿԵՆՍԱՎԱՐՔԱԳծԻ ՀԱՄԱՌՈՏ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
ՄԱՐՏԻՆ ԱԴԱՄՏԱՆ

52 ՁԱՐՄԱՆԱՀՐԱէ» ՆԱՆՈԱԵԽԱՐՀ
ԳԱԳՒԿ ՇՄԱՎՈՆՅԱՆ

Տպագրված է 
«էդիթ Պրինտ»

հրատարակչությունում

ե Դ Ւ »  ՊՐՒՆՏ
րևաե, էււմաեյան 12

հեւՆ՝ (374 10) 520 848 
« « < * ■ •  ւ11էլ> ւ՚ւ ո<  .9  ւո 
1 ո(օՕ « < 1 1 1 լւք1 ո է .8 ւո



0 - ո ւ մ ա հ յ ա ս ի  կ ա ր դ ա ց ե ք  Ր5ա
ԳԱՂՏՆԻՔԸ

2
Թումանյանի ստեղ 

ծագործության մեջ մի 
գաղտնիք կա, որ նրա 
գրականության մեջ 
խորանալու հետ 
ավելի է րնդգծ֊ 
վում;

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐՐ 
ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 
ՊԱՏԿԵՐՐ

յինչդեռ աշխարհի միասնական 
ֆիզիկական պատկերի րնկալման 
Ինարւսվորությունը պահանջում է 
ոչ այնքան ֆիզիկայի դասրնթացն 
ուսումնասիրելու րնթացքում
ձեռք բերած գիտելիքների մե
խանիկական գումար, որքան 
մտածողության նոր ձԿ., ոչ միայն 
առանձին երևույթների և տեսութ
յունների ուսումնասիրություն, 
այլև նրանց միջև առկա 
կապերի և րնդհանուր հիմքերի 
պարզարանում։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԵՐՏԱՆՈՒՄ
(1915 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅՒԱ -  ՀՈՒԼՒԱ)

Ուստի, պետք չէ պատահական համա
րել, որ 1918 թ. մայիսի 28-ին Հայաստա

նի Հանրապետության հռչակումը կարող էր 
հենվելնաև այսպիսի ունակութ

յունների վրա։

5
. . ա ա

ա ա ա ա Պ ա
Ահա հազար տարի 

է, ինչ Տրդատ ճարտարա
պետի գործն ու կնիքը 
մնացել են անսասան 
ու անմոռաց; Քաղա
քակիրթ աշխարհը 
դեռ նոր պիտի ծա
նոթանա Տրդատ 

ճարտարապետի 
կնիքի պարագա
յին։

՜Դ
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լից

19

Ընթերցողը հանգամանա– 
կծանոթանա «նանո»–ի 

կիրառություններին՝ սկսած 
մ.թ.ա. IV դ. դամասկոսյան 

պողպատե թրից, միջնադար
յան եկեղեցական ոսկեպատ 

ապակենկարներից մինչև ժա 
մանակակից արեգակնային

մարտկոցներ, լոտոսի ծաղկի նման 
ինքնամաքրվող ապակիներ ու պա– 

տուԻաններ, ԴեԹ-նանոմեքենւսներ 
և ապագա հնարավոր քվանտային 
համակարգիչներ ու «մտածող» հս^ 

լուստներ։

1Հ\\,ս>Գ՝

*

ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ 
ՆԱՆՈԱՇԽԱՐՀ

Վերջին տարիներին բուռն թափով ուսում
նասիրվում են նանոկառուցվածքները՝ շնորհիվ 
իրենց հատկությունների, բյուրեղական բարձր 
որակի և կիրառական նշանակության։

\յՆ՚. ՜
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ԱԶԱՏ ԵՂԻԱԶԱՐՑԱՆ

Բանասիրական գիտությունների պրոֆեսոր 
Գիտական աշխատությունները վերաբերում են 
Ճ1Ճ֊ՃՃ դդ. հայ գրականության պատմությանը

ք ( ի է 1 1 ւ 1 ս ւ Ա )  է Ա ^ փ

ԳԱՂՏՆԻՔԸ

Թումանյանի ստեղծա
գործության մեջ մի 
գաղտնիք կա, որ նրա 

գրականության մեջ խորանալու 
հետ ավելի է ընդգծվում։ Այնքան 
պարզ է ու հասարակ, որ թվում 
է, թե ամեն մեկը կարող էր գրել. 
կամ կարծես թե այդ ամենը միշտ 
եղել է օդի ու ջրի պես։ Այդ պար
զությունը մեր արևմտահայ կամ 
սփյուռքահայ հայրենակիցներից 
շատերին ստիպել է մտածել, որ 
Թումանյանն ընդամենը գեղջկա
կան բանաստեղծ է;

Բայց անցած հարյուր տարի
ներն ապացուցեցին, որ Թուման
յանի պարզության մեջ անհա
տակ խորություններ կան, որ 
հենց Թումանյանն է մեզ ստիպում 
մտածել կյանքի ամենակարևոր 
և հավերժական հարցերի մա
սին, որ կարող ես տասնյակ 
անգամներ կարդալ Թուման- 
յանին և պարզել, որ չես հա
սել հատակին։ Չարենցը, որ իր 
ստեղծագոր՜ծությամբ շատ հե

ռու էր Թումանյանից, շատ խորն 
էր հասկացել Թումանյանին, երբ 
նրան համեմատում էր Հոմերոսի 
և Գյոթեի հետ։ Ահա այս է գա ղտ 
նիքը կամ հանելուկը, կամ անվա
նեք ինչպես կուզեք՝ մի կարգին 
կրթություն չստացած, Անդր
կովկասի սահմաններից գրեթե 
դուրս չեկած, ամենապարզ ու սո
վորական բաների մասին գրած 
հեղինակը կանգնած է մեծագույն 
հանճարների կողքին, նրանց 
հավասար...

Հաճախ մենք մոռանում 
ենք, որ իր ժամանակին Թու
մանյանի արածը այն էր, ինչ 
հիմա անվանում ենք նորարա
րություն։ Եվ այդ նորա րա րո^  
յան իմաստը նրանում էր, որ 
նա ժողովրդի միտքը, փիլիսո
փայությունը, խոսքը բերում էր 
բանաստեղծություն։ Հայ բանաս
տեղծությունը մինչ այդ սա վա ռ  
նումէրազգային-ազատագրական 
գաղափարների, քաղա քական 
ռոմանտիզմի ոլորտներում։ Հի
շենք հայտնի միջադեպը՝ կապ

ված «Շունն ու կատուն» բալլադի 
հետ. երբ պատանի Թումանյանն 
իր այդ գործն առաջարկում է ժա 
մանակի լավագույն խմբագիրնե
րից ու ճաշակավոր մարդկանցից 
մեկին՝ Ավետիք Արասխանյանին, 
վերջինս զարմացած ու զայրա
ցած բացականչում է. «Ասացեք 
խնդրեմ, ի՜նչ գործ ունեն շունն 
ու կատուն բանաստեղծության 
մեջ»։ Իսկ Զորավար Անդրանխ 
կը տարիներ հետո ասում էր, որ 
ինքն էլ, Թումանյանն էլ կմոռաց- 
վեն, իսկ «Շունն ու կատուն» ան
մահ կմնա...

Շատ քիչ գրողների է տրված 
սիրելի լինել բոլոր հասակնե
րում։ Թումանյանն այդ քչերից է։ 
Սկզբից դեռ՝ «Շուն ու կատուն», 
մանկական բա նա ստ եղծո^
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յունները, մյուս բալլադները։ Տա
րիքի հետ հետաքրքրությունը 
Թումանյանի հանդեպ չի պա 
կասում. ընդհակառակը, նրա 
գործերն ավելի ու ավելի հրա
պուրիչ են դառնում։ Մանկական 
գործերն իրենց հրապույրը չեն 
կորցնում նաև հասուն տարի
քում։ Ահա վերցրեք նրա պարզ 
ու անզարդ «Աղբյուր» բանաս
տեղծությունը։ Սովորաբար այն 
զետեղում են կրտսեր կամ միջին 
դասարանների դասագրքերում։ 
Եվ այդ բանաստեղծությունը 
հասկանալի է երեխաներին։ Բայց 
միթե այդ բանաստեղծությունը չի 
հուզում մեր միտքը հասուն տա 
րիքում։ Միթե մարդկային գործի 
խորհուրդը հասուն տարիքում 
դադարում է մեզ հ ե տ ա ք ^  
րել։ Կամ նրա ամենաիմաստուն 
գործերից մեկը՝ «Ոսկի քաղաք» 
հեքիաթը, որը մտածող մար
դու մտքին շօւտ սնունդ է տալիս 
հենց հասուն տարիքում...

Ես միշտ հիշում եմ Թուման- 
յանի գրառումներից մեկն իր 
ծոցատետրում՝ «Մարդիկ դա ^  
ձել են դուքանչի ու աբլակատ» 
(ԵԼԺ, հ.8 , էջ 428), այսինքն՝ 
առևտրական և փաստաբան։ 
Այսինքն՝ մարդը մանրացել է ու 
աղավաղվել։ Խնդիր, որ Թուման- 
յանին հուզում էր ամբողջ կյան
քում, որ իր ստեղծագործության 
գլխավոր խնդիրը դարձավ։ Մար

դը, նրա կոչումը և ճակատագիրը։ 
Մարդը, որ դժբախտ է նաև նա 
հապետական հասարակության 
մեջ, որտեղ ողբերգություններն 
անպակաս են նրանից. բայց այս
տեղ գոնե ամեն ինչ մարդկային 
կրքերի հետ է կապված, այստեղ 
դեռ չկա նյութի, փողի պաշտա
մունքը։ Գալիս է այդ պաշտա
մունքը և մարդկանց դարձնում 
է «դուքանչի ու աբլակատ»։ Ահա 
թե ինչու է նա  դիմում նահապե
տական աշխարհի մոնումեն
տալ տիպերին, որոնք զոհվում 
են իրենց կրքերին և քարացած 
պատկերացումներին։ Բայց 
նրանց զգացմունքները մաքուր 
են ու խորը. նահապետական 
աշխարհը ծնում է մոնումենտալ, 
մաքուր, չաղավաղված մարդ
կանց, բայց այդ աշխարհը ծնում 
է նաև նրանց ողբերգությունը, 
որը դարձյալ խորապես մարդ
կային է։ Ահա թե ինչու էր Թիֆլիս 
քաղաքում ապրող, եվրոպական 
մշակույթին տեղյակ բանաստեղ
ծը այնքան սիրում նահապետա
կան աշխարհը։ Բայց որովհետև 
մարդն առհասարակ անկատար 
է, մարդը կործանվում է նաև նա 
հապետական աշխարհում։ Այս
տեղ է ծնվում Թումանյանի թա
խիծն ու ցավը մարդու համար, 
որի գերազանց արտահայտութ
յունը «Թմկաբերդի առումը» 
պոեմն է։

Եվ այստեղ է ծնվում Թուման
յանի երազանքը՝ նրա ստեղ
ծագործության ամենաբարձր 
գծերից մեկը։ Նրա գործը, հատ
կապես նրա բանաստեղծութ
յունն ամբողջովին պարուրված է 
այդ երազանքով, կարոտով ^  
պի այն մարդը, որ դեռ պետք է 
գա, որ պետք է լինի իսկական 
մարդ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ 
Թումանյանը երբեք չհրաժար
վեց այդ երազանքից, երբեք 
չդադարեց հավատալ այդ իս
կական մարդու գալուստին, նույ
նիսկ իր ամենամռայլ, Եղեռնի 
ազդեցության տակ գրված բա
նաստեղծություններում։ Ի տես 
թուրքական գազանությունների՝

ցավով ու տառապանքով նա 
կարող էր բացականչել, որ պի
տի «Մարդն ամաչի գիլից ու շա
նից, որ մարդ է ծընվել մարդու 
նըմանից»։ Նա կարող էր ասել, 
որ «Մարդակեր գազան՝ մար
դը՝ դեռ երկար էսպես կը^  
նա...»։ Բայց այդ «դեռը» շատ 
կարևոր է այստեղ։ Դա մեզ հու
շում է, որ Թումանյանը հավա
տում է մարդու ճանապարհին, 
թեև խորապես ազդված է այդ 
ճանապարհի անվերջ ոլորա
պտույտներից, մարդու կատարեի
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►լագործման դանդաղությունից... 
«Ու հեռու է մինչև Մարդը իր ճամ
փան...»։ Դեռ հեռու է, բայց կա՜ 
այդ ճանապարհը, մարդը գնում 
է իր ճանապարհով, դեպի լուսա
վոր հեռուները...

Այս հավատը պատմության 
ընթացքում բազում փորձություն
ների է ենթարկվել, և մարդկային 
միտքը թերևս ավելի շատ հոռե
տեսական սպասումներ է ծնել, 
մանավանդ մեր ժամանակնե
րում, երբ մարդու արատներն 
այնպես հաճույքով առաջին 
պլան են մղվում։ Եվ հենց մեր 
ժամանակներում Թումանյա- 
նի այս խոր հավատը մարդու և 
նրա պատմության հանդեպ շատ 
մեծ արժեք է ձեռք բերում... Այդ 
հավատը շատ հեռու է մակերե
սային լավատեսությունից, որը 
ծնունդ է մակերեսային մտածո
ղության. ընդհակառակը, Թու
մանյանն այնքան խորն է տ ե ս  
նում մարդկային արատներն 
ու թերությունները, մարդու ողջ 
անկատարությունը։ Բայց պ ատ 
մության զարգացման, մեծ կյան
քի զգացողությունն ընկած է նրա 
աշխարհզգացողության հիմքում, 
և դա նրան շատ է հեռացնում 
նաև հոռետեսությունից։ Մարդու 
ապագան ի վերջո նրան ներկա
յանում է պայծառ, լուսավոր գույ
ներով։ Ես շատ կուզենայի, որ 
մենք շատ մտածեինք նրա հրա
շալի հեքիաթի՝ «Ոսկի քաղաքի»

մասին։ Հիմա մեզ այնքան շատ 
են պատմում մասնավոր սեփա
կանության առավելությունների, 
հարուստների ու աղքատնե
րի գոյության անհրաժեշտութ
յան մասին, իսկ Թումանյանը 
երազում էր, որ աշխարհը դա ռ
նա մի Ոսկի քաղաք, որտեղ հա
րուստներ ու աղքատներ չկան, 
որտեղ տերեր ու ծառաներ չկան, 
և բոլորը աշխատում ու վայելում 
են միասին...

Այս զարմանալի, պայծառ 
աշխարհզգացողությունն է Թո^ 
մանյանին հեռու պահում հո
ռետեսությունից՝ կյանքի ու 
մահվան խնդիրների մասին 
խորհրդածելիս։ Իսկ դրանց մա
սին Թումանյանը շատ է գրում. 
պատահական չէ, որ տարիքի 
հետ նա ավելի ու ավելի շատ էր 
հակվում դեպի Արևելքը՝ նրա մեջ 
տեսնելով հոգևոր կյանքի շնոր
հը՝ ի տարբերություն նյութա
պաշտ Արևմուտքի։ Իսկ Արևելքն

անպատկերացնելի է՝ առանց 
կյանքի ու մահվան մասին 
անվերջ խոհերի։ Թումանյանն էլ 
մարդու կարճատև գոյությունն 
իմաստավորում է անխուսափելի 
մահվան լույսի տակ, բայց մահ
վան գաղափարը չի սարսափեց
նում նրան, որովհետև նրա հա
մար շատ կարևոր է մեծ կյանքի 
գաղափարը։ Մարդու կյանքն 
այդ մեծ, տիեզերական կյանքի 
մի մասնիկն է և ոչ թե փոշեհա
տիկ, որ դատապարտված է կոր
չելու մռայլ ու դատարկ անհո^ 
նում...

Մենք սովորել ենք, որ դասա
կանների գործերը չեն հնանում, 
բայց դասականներն էլ ժամա 
նակի հետ մոտենում կամ հեռա
նում են մեզանից։ Թումանյանը, 
իմ տպավորությամբ, գոնե այս 
պահին՝ մեր զարգացման այս 
փուլում, մեր կողքին է, մեր զրու
ցակիցն ու խորհրդատուն։ Միայն 
կարողանանք լսել և հասկանալ 
նրան...»
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ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՑԱՆ
պատմական գիտությունների թեկնածու

ԸՍ9Կ1ՍԿՍԼ Ո ՍՏ ՒԿՍՆ Ո^Թ ՜Յ ՍՆ  
Կ Ս ^ 0 Ս Կ ° Ր Պ Ո Ւ 0 Ը  
^ Ո ք Ծ Ո ՚Ւ ՜ Լ ^ Ո ^ Թ ՜Չ Ո ^ ՜ Լ Ը  
1 Ս1 Ւ ՜և Ս Ը Ս ՜ Լ է Ս Պ ° Ց Ո ^ Թ 6 Ս 1  
Շ ք ^ Ս ՜ և Ո ^ 0
(1915 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍ –  ՀՈՒԼԻՍ)

1 թ. մայիս 4-ին ավարտվում է Վան 
ք  աղաքի հայության մոտ մեկամ

սյա գոյամարտը։ Ռուսական Բայազետի ջոկատի 
հրամանատար Ա. Նիկոլաևի հրամանով Վանի ու 
ազատագրված գավառների կամ շրջանի ժամա 
նակավոր կառավարիչ (նահանգապետ) է նշա
նակվում հայ ազգային-ազատագրական շարժման 
ականավոր գործիչ, Վանի Այգեստան թաղամա
սի ինքնապաշտպանության փաստացի ղեկավար 
Արամ Մանուկյանը (Սարգիս Հովհաննիսյան), կամ 
էլ, ինչպես նրան որակել է Վ. Տերոյանը, «Վանի հա
սարակական հսկան»։ Արամի նշանակումը հաս
տատվում է IV բանակային կորպուսի, իսկ մայիսի 
18-ին՝ Կովկասյան բանակի հրամանատարության 
կողմից։

Վանի շրջանային վարչության կամ նահանգա 
պետարանի պաշտոնյաները և ծառայողները բա
ցառապես հայեր էին։ Նրանց թվում ընդգրկվում 
են հայ մտավորականության լավագույն ներկայա
ցուցիչները, որոնց մեծ մասը կրթություն էր ստացել 
Գևորգյան ճեմարանում, ինչպես նաև արտասահ
մանում։ Նրանց թվում էին Համազասպ Բաղեշցյանը, 
Արտակ Դարբինյանը, Միհրան Թերլեմեզյանը, Վա- 
րազդատ Տերոյանը, Արմենակ Մաքսապետյանը և 
ուրիշներ։ Նահանգապետարանում և գավառներում
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պաշտոնավարելու համար հրա
վիրվում են վարչական աշխա 
տանքի փորձ և հմտություն 
ունեցող արևելահայ մտավորա
կաններ Սիրական Տիգրանյանը, 
Պարույր Լևոնյանը, բժիշկներ 
Արտաշես Բաբալյանը և Համա- 
զասպ Օհանջանյանը, Իսահակ 
Տեր-Ղազարյանը և այլք։

1915 թ. մայիսի 8-ին կազ
մակերպվում են ազատագրված 
գավառների և Վան քա ղա քի կա
ռավարման մարմինները՝ նա 
հանգային վարչությունը, կրթա
կան տեսչությունը, դատարանը, 
դատախազությունը, գա վառա 
յին վարչությունը և այլն։

Արամը պաշտոնների նշանա
կելիս առաջնորդվում էր տըվ- 
յալ անձի ոչ թե կուսակցական 
պատկանելությամբ, այլ պաշ
տոնը վարելու կարողությամբ։ 
Լինելով ՀՅԴ անդամ՝ Արամը 
ապակուսակցական կադրային 
քաղաքականություն էր վարում։ 
Փաստորեն, XVIII դարից հետո՝ 
Սյունիքում և Արցախում հայկա
կան իշխանությունների կորստից 
մոտ երկու դար անց, հայությունը 
հնարավորություն էր ստանում 
արարել իր ապագա  պետակա
նության սաղմը՝ Վանի հայկա
կան իշխանությունը։

Հայկական իշխանության կա
ռավարման մարմիններում ընդ
գրկվում են հասարակության 
բոլոր խավերի ներկայացուցիչ
ները՝ անկախ իրենց կուսակցա֊ 
կան պատկանելությունից։

Վերը նշված սկզբուն

քը կիրառվեց հատկապես 
դատաիրավական համակարգի 
ձևավորման ժամանակ։ Այսպես՝ 
Վան քա ղա քի ոստիկանապետ է 
նշանակվում ՀՅԴ անդամ Դավիթ 
Փափազյանը, իսկ նրա օգնա 
կան (տեղակալ)՝ նախկին արմե
նական, Սահմանադիր ռամկա
վար Ղևոնդ Խանջյանը։ Վերջինս 
հունիսի 30-ից նշանակվում է 
քաղաքա յին ոստիկանապետի 
պաշտոնակատար։ Նահանգա
յին ոստիկանությունը գլխա վո 
րում էր նախկին արմենական, 
Սահմանադիր ռամկավար Արմե- 
նակ Եկարյանը։

Վան քա ղա քը բաժանվում է 
ոստիկանական հինգ տեղամա
սերի կամ շրջանների։ Նրանցից 
յուրաքանչյուրում նշանակվում է 
շրջանապետ կամ կոմիսար։

Քաղաքային ոստիկանութ
յանն էր ենթարկվում բանտը։ 
Բանտապետը կամ բանտային 
տեսուչն էր Կարապետ Ջոնյանը 
(ճոնյան)։

Սկզբում Վանի նահանգը 
բաժանվում է 11 գավառի. նա 
խատեսվում էր կազմակեր 
պել ևս երեքը։ Որոշ ժամանակ 
անց կատարվում է վարչական 
նոր բաժանում, և նահանգը 
բաժանվում է 4 գավառի և 12 
գավառակի։ Գավառներում ևս 
կազմակերպվում են իշխանութ
յան մարմիններ և նշանակվում 
են ոստիկանապետներ։ Ոստի
կանների ընդհանուր թվաքանա- 
կը լինելու էր 410 հոգի։

Վանի ոստիկանությունը դեռ-

ևս չուներ համազգեստ, և որ
պեսզի ծառայություն կատարող 
ոստիկանը տարբերվի քա ղա 
քացուց, որոշվեց իրավապահնե- 
րի համար սահմանել տարբերիչ 
նշաններ՝ թևկապներ։ Քաղա
քային ոստիկանությունը կրում 
էր սպիտակ կտորի վրա կարմիր 
գույնի տառերով գրված «Ոստի
կան» մակագրությամբ թևկապ։ 
Գավառական ոստիկանները 
կրում էին նույն թևկապները, սա
կայն 8 . ("8&ոշտձ«
մակագրությամբ։ Վերջինս ար
ված էր ռուսական զինվորական
ների համար, որպեսզի նրանք 
կարողանան զանազանել ծա
ռայողական պարտականությո^ 
նը կատարող հայ ոստիկանին 
գինված քրդից։

Հուլիսի 13-ի դրությամբ Վան 
քա ղա քի բանտի աշխատակից
ների թիվը երեքն էր։ Բանտարկ
յալները՝ տասը հոգի։ Նրանց 
քրեական պ ա տ ա սխ ա նա տ վո^  
յան էին ենթարկել հիմնականում 
գողացված տնային կենդանիներ 
գնելու, ռուսական հրամանատա
րության այս կամ այն հրամանին 
չենթարկվելու, շարքային զինծա
ռայողներին ոգելից խմիչքներ 
վաճառելու և այլնի համար։ Առա
վել տարածված էր տուգանքների 
համակարգը։ Ոստիկանությունն 
իրավունք ուներ կալանվածնե- 
րին բանտում պահել միայն 24 
ժամ։ Ժամկետը լրանալուց հե
տո քաղաքացուն կամ պետք է 
ազատ արձակեին, կամ էլ գործը 
հանձնեին դատարան։ Սկ^նա"
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պես, բացի Ոստանի և Շատախի 
գավառներից, նախատեսվում 
էր մյուս գավառներում ունենալ 
50-ական ոստիկան։ Շատախում 
և Ոստանում իրավապահների 
թվաքանակը սահմանվել էր 150 
հոգի։ Իրականում, սակայն, ոս
տիկանները թվով ավելի քիչ էին։ 
Դա բացատրվում է 1914 թ. աշնա
նից և հատկապես 1915 թ. գար
նանից Վանի վիլայեթում սկսված 
հայերի զանգվածային ջարդե
րով, որին հիմնականում զոհ էին 
գնացել տղամարդիկ։ Հայ տղա
մարդկանց մի մասն էլ զորակոչ
վել էր օսմանյան բանակ։ Բացի 
այդ, նահանգապետարանը չու
ներ անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցներ՝ ոստիկանության գոր
ծունեությունը լիարժեք ապահո
վելու համար։

Վանի հայկական իշխա
նությունը, հաշվի առնելով, որ 
հայ, ասորի, եզդի, ինչպես նաև 
քուրդ ու թուրք բնակչությունը 
քիչ թե շատ վարժված է օսման
յան օրենքներին և դրանց վրա 
հիմնված դատաիրավական 
համակարգին, չդիմեց կտրուկ 
և արմատական փոփոխություն
ների։ Նահանգի ղեկավարութ
յունը և գլխավորապես Արամը, 
գիտակցում էին, որ օսմանյան 
օրենսդրության արմատական 
վերանայումը կարող է հան
գեցնել օրենսդրական խա ռ
նաշփոթի, ուստի հրահանգվեց 
դատաիրավական համակար
գի աշխատակիցներին ժամա 
նակավորապես առաջնորդվել

օսմանյան օրենքներով՝ դրանց 
որոշ դրույթներ վերանայե
լով և հարմարեցնելով ներկա 
պայմաններին։ Կարգադրվեց 
դատաիրավական համակար
գին, այդ թվում ոստիկանությա
նը վերաբերող օրենքները թուր
քերենից թարգմանել հայերեն և 
ներկայացնել նահանգապետա
րան։ Օրենքների նախագծերը 
կամ տարբերակները պետք է 
համապատասխան քննարկում
ներ և փոփոխություններ կատա
րելուց կամ ամբողջությամբ հա
վանություն տալուց հետո դրվեին 
շրջանառության մեջ։

Ոստիկանական ծառայութ
յան առավել ծանր և պատաս
խանատու տեղամասը գավառն 
էր։ Այստեղ մշտապես զգացվում 
էր ոստիկանների պակասը։

Դրա պատճառը նահանգի հայ 
բնակչության զանգվածային կո
տորածներն էին։ Այսպես, օրի
նակ՝ Արճեշ գավառի 9 հազար 
հայ բնակչությունից զոհվել էր 
մոտ երեք հազարը։ Մյուսնե
րը պատսպարվել էին նահան
գի տարբեր բնակավայրերում և 
Վան քաղաքում։ Թալանվել և մեծ 
մասամբ ոչնչացվել էր նրանց ու
նեցվածքը՝ տները, գույքը, տնա
յին կենդանիները և ցանքսերը։ 
1915 թ. հուլիսի 3-ի տվյալներով՝ 
ողջ գավառում մնացել էր միայն 
250 աշխատունակ տղամարդ, 
ովքեր զբաղված էին հողագոր
ծական աշխատանքներով։ Այդ 
մարդկանց նպատակահարմար 
չէր ընդգրկել ոստիկանութ
յունում, քանի որ նրանք գա 
վառի բնակչությանը պետք է
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ապահովեին պարենով։
Գավառներում անապահով 

վիճակը և հատկապես թ ո ւ ^  
քրդական հարձակումների 
վտանգը հարկադրում են 
գավառապետներին՝ ներգրա
վել տեղական բնակիչներին ոս
տիկանության հետ համատեղ 
ավազակների դեմ պայքարելու 
գործին։

Ոստիկանության ուժեղացված 
ծառայությունն անհրաժեշտ էր 
նահանգային կենտրոնից հեռու 
գտնվող հայկական և ասորա
կան բնակավայրերի պաշտպա
նության համար, քանի որ քրդա 
կան հրոսակախմբերն իրենց 
հարձակումների թիրախն էին 
դարձրել օջախները վերականգ
նող և դաշտային ա շխատանք
ներով զբաղված հայ, ինչպես 
նաև ասորի բնակչությանը։

Ա. Եկարյանը Նորդուզի 
գավառակ ստուգայց կատարե
լու ժամանակ նշեց գավառակի 
ծանր դրության մասին։ Նորդու
զի շրջակա լեռներում 
բնակվում էին զգա 
լի թվով քրդեր, որոնք 
ամեն պահի կարող էին 
հարձակվել հայկական 
բնակավայրերի վրա։
Ա. Եկարյանի կարծի
քով՝ 50-60 ոստիկան
ների ներկայությունը 
կարող էր քրդերին 
զգաստացնող հանգա
մանք լինել։

Հայկական ոստի
կանության կանոնա

վոր և լիարժեք ծառայությանը 
խոչընդոտում էր համազգեստի 
բացակայության հանգաման
քը։ Քաղաքում և հատկապես 
գավառներում տեղակայված 
Բայազետի ռուսական ջոկատի 
զինծառայողները չէին կարողա
նում զանազանել ոստիկանին 
քաղաքացուց կամ գյուղացուց։ 
Այդ պատճառով հաճախ ցա
վալի թյուրիմացություններ էին 
առաջանում և անհարկի բռնա
գրավվում էր հայ ոստիկանների 
զենքը։

Նահանգային իշխանություն
ները և անձամբ Ա. Մանուկյանը 
մտահոգված էին հայկական ոս
տիկանական համակարգի վերջ
նական ձևավորմամբ և լիարժեք 
ծառայության իրականացմամբ։ 
Փաստորեն, հայկական ոստիկա
նությունը, բացի ոստիկանական 
գործառույթներից, կատարում 
էր նաև ոստիկանական զորքե
րին հատուկ պարտականություն
ներ։ Հավանաբար Ա. Մանուկյա

նը հետագայում ցանկանում էր 
ոստիկանական ուժերի հենքի 
վրա ստեղծել նաև կանոնավոր 
բանակի ստորաբաժանումներ։ 
Դա հնարավորություն կտար այդ 
ուժերն օգտագործել օսմանյան 
զորքերի մնացորդների և քրդա 
կան ավազակախմբերի դեմ։

Նահանգային իշխանություն
ներն իրենց հերթին քայլեր էին 
ձեռնարկում, որպեսզի վերաց
վի քաղաքացիների իրավունք
ների ոտնահարման ամեն մի 
դեպք։ Այսպես՝ հունիսի 30-ին 
Վանի նահանգային վարչության 
դիվանապետ Արտակ Դարբին- 
յանը նահանգային վարչության 
անունից հատուկ դիմում է հղում 
հայրենակիցներին՝ խնդրելով 
և կոչ անելով ոստիկանության 
որևէ աշխատակցի գործողու
թյունից դժգոհ քաղա քացինե
րին գրավոր դիմել նահանգային 
դիվանին՝ խոստանալով իրա
կանացնել համապատասխան 
հետաքննություն և փաստերի 

հաստատվելու դեպքում 
պատժել մեղավոր
ին կամ մեղավորնե
րին։ Միաժամանակ 
Ա. Դարբինյանը նա 
հանգային վարչության 
անունից կոչ է անում 
հ ա յ ր ե ն ա կ ի ց ն ե ր ի ն  
անդամագրվել ոստի
կանությանը։

Ն ա հ ա ն գ ա պ ե տ ա 
րանի հա նձնա րա րո^  
յամբ՝ հունիսի 23-ից 
հուլիսի 10-ը նահան
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գային ոստիկանության տես
չական ստուգումը կատարում է 
Ա. Եկարյանը։ Նա հունիսի 11-ի 
հրամանագրով նշանակվել էր 
«նահանգային գավառական 
ոստիկանության շրջուն քննի
չի և կազմակերպչի պաշտո
նին»։ Ա. Եկարյանը, շրջելով 
գավառներում, արձանագրում 
է առկա թերություններն ու բաց
թողումները։ Հաշվետվության 
վերջում նա  ներկայացնում է 
առաջարկություններ, որոնք 
հնարավորություն էին տալու 
շտկել թերությունները։

Ւնչպես Ա. Եկարյանը, այնպես 
էլ Ւ. Տեր-Ղազարյանը առաջնա
հերթը համարում են ոստիկանա
կան ներքին կանոնադրության 
ընդունումը։ Վերահսկիչի հա- 
մոզմամբ՝ այդ բացը կարող էին 
լրացնել կրթված և պատրաստ
ված ոստիկանապետն ու շրջա
նապետը, «որոնք կկարողանան 
պատրաստել, կրթել ոստիկան
ներին, հասկացնել իրենց պար
տականությունները»։

Ւ. Տեր-Ղազարյանը նշում է 
մի շարք պատճառներ, որոնք 
խոչընդոտում են ոստիկանութ
յանը լիարժեք է իրականացնելու 
իր պարտականությունները։ Նրա 
կարծիքով՝ ոստիկանությունը 
թույլ է վերահսկվում։ Ոստիկան
ների ռուսերեն չիմանալը ևս 
բացասաբար էր անդրադառնում 
նրանց ծառայողական պար
տականությունների կատարման 
վրա։ Անհրաժեշտ է օր առաջ 
նրանց համազգեստ և զենք տալ, 
որոշ տեղերում պահակներ նշա
նակել և հսկողությունն ուժեղաց
նել նրանց վրա։

Ոստիկանության ծա ռա յո^  
յան հրապարակայնությանը 
հնարավորություն տալու միտու
մով Ա. Մանուկյանը հուլիսի 2-ին 
քաղաքային «Վան-Տոսպ» և 
«Աշխատանք» թերթերի լրագ
րողներին արտոնում է առանց 
որևէ սահմանափակման շրջել 
քաղաքում և գավառներում։ Նա
հանգապետի հրամանում աս

ված էր. «Կը հանձնարարենք 
ոստիկանության և գավառի մեր 
պաշտոնյաներուն ամեն կերպ 
աջակցություն տալ իրենց (լրագ- 
րողներին-Ո^Մ)»։

Բնակչության շրջանում ոս
տիկանությունն իրականացնում 
էր հանցագործությունների կան
խարգելման աշխատանքներ։ 
Այսպես՝ երբ Վան քաղաքում 
հաճախակի դարձան լքված և 
ավերված տների դռների և պա 
տուհանների փեղկերի՝ անչա
փահասների կողմից կատարվող 
հափշտակությունները, ինչպես 
նաև տնկիների հատումը, ոստի
կանությունը հանդես եկավ հայ
տարարությամբ։ Հունիսի 20-ին 
ոստիկանապետ Դ. Փափազյա- 
նը, դիմելով համաքաղաքացի
ներին, նախազգուշացնում է, որ 
նման դեպքերում պատասխա 
նատվության են ենթարկվելու 
երեխաների ծնողները։

Հայկական ոստիկանությունը 
պաշտպանում էր ոչ միայն հայ, 
ասորի, եզդի, այլև թուրք և քուրդ 
խաղաղ բնակչության քա ղա քա 
ցիական իրավունքները, անձը և 
գույքը։ Երբ օսմանյան զորքը և 
քրդական ջոկատները հեռացան 
Վանից, քա ղա քի մահմեդական 
թաղամասում մնացել էին յուրա
յինների կողմից լքված թուրք և 
քուրդ կանայք ու երեխաներ։ Օս
մանյան տիրապետության տակ 
դարեր տառապած և ջարդերից

փրկված հայերն իրենց համա
քաղաքացիների նկատմամբ 
որևէ բռնություն չգործադրեցին։ 
Ավելին՝ հայ մարտիկները նրանց 
բոլորին հավաքեցին և հանձնե- 
ցին ամերիկյան և շվեյցարական 
(գերմանական) միսիոներներին։ 
Մայիսի 20-ին գեներալ Ա. Նխ 
կոլաևը հրամայեց իր ջոկատին 
հանձնված և պատանդ վերցված 
բոլոր թուրքերին և քրդերին տե
ղավորել շվեյցարական և ամե
րիկյան միսիոներական հաստա
տություններում։

Վանի նահանգում տեղի ունե
ցած մարտական գործողությո^ 
ների ընթացքում ռուսներին էին 
հանձնվել մեծ թվով քրդեր, հիմ
նականում կանայք, երեխաներ 
և ծերունիներ։ Ռուսական հրա
մանատարությունը, տեսնելով 
վանեցիների մարդկային վերա
բերմունքը մահմեդական բնակ
չության նկատմամբ, որոշում է 
ազատ արձակելնաև վերը նշված 
քրդերին և ուղարկել իրենց բնա
կավայրերը։

1915 թ. մայիսի 22-ին 
գեներալ Ա. Նիկոլաևը Ա. Մա
նուկյանին ուղղված թիվ 34 հրա
մանով հայտնում է ընդունված 
որոշման մասին և պահանջում 
է հայ բնակչությանը տեղեկաց
նել քրդերի ազատ արձակման 
մասին։ Հրամանում թվարկվում 
են այն բնակավայրերը, որ
տեղ պետք է բնակվեին քրդերը։ 
Գեներալը հայտնում է, որ քրդե-Ւ
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րը խստագույնս զգուշացվել են, 
որ ցանկացած հակաօրինական 
գործողության դեպքում նրանց 
պատանդները մահապատժի 
կենթարկվեն, իսկ գյուղերը
կոչնչացվեն։ Քրդերի կյանքի և 
գույքի պատասխանատուն հա
մարվում է նահանգապետ Ա. Մա
նուկյանը։ Գեներալը միաժամա
նակ տեղեկացնում է, որ հունիսի
23-ից թույլատրվելու է միսիոներ
ների մոտ ապաստանած թուրք և 
քուրդ կանանց ու երեխաներին 
վերադառնալ իրենց տները։

Այս հրամանը միանշանակ 
չի ընդունվում Արամի կողմից։ 
Հունիսի 25-ին նահանգապետը 
պաշտոնապես դիմում է Կովկաս
յան բանակի հրամանատար, 
գեներալ Ն. Յուդենիչին, IV բա
նակային կորպուսի հրամանա
տար, գեներալ Պ. Օգանովսկուն 
և Բայազետի ջոկատի հրամա
նատար, գեներալ Ա. Նիկոլաևին։ 
Արամը սկզբունքորեն դեմ չէր 
քաղաքացիական բնակչության 
ազատ արձակմանը, սակայն 
ռուս բարձրաստիճան զինվորա
կանների ուշադրությունը հրավի
րում էր մի քանի կարևոր հիմնա- 
խնդիրների վրա.

1. Ռազմագերիների թվում 
կան մարդիկ, որոնք մասնակցել 
են հայ բնակչության զանգվա 
ծային կոտորածներին։

2. Մասնակցել են ռուսական 
բանակի դեմ մղված մարտական 
գործողություններին։

3. Հանձնվել են, որովհետև 
պարենի խիստ կարիք ունեն։

4. Սպառազեն և զենք կրելու 
ընդունակ տղամարդկանց ճնշող 
մեծամասնությունը շարունակում 
է մնալ լեռներում։

5. Ռուսներին են հանձնել հին 
և անսարք զենքը։

6 . Քրդերին թոյլատրելով 
բնակվել թիկունքում՝ ռուսնե
րը վտանգում են Վան-Ջուլֆա և 
Վան-Ւգդիր ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող ճանա
պարհները։

Ռուսական Պետական դու
մայի պատգամավոր, նշանա
վոր քաղաքական, պետական և 
հասարակական գործիչ Պ. Մի^ 
յուկովը ևս քննադատեց ռուսա
կան հրամանատարության վերը 
նշված որոշումը։

Այնուամենայնիվ, նահան
գապետը ստիպված է լինում 
ենթարկվել հրամանին։ Հունի

սի 25-ին Ա. Մանուկյանը քա ղա 
քային ոստիկանությանը հայտ
նում է գեներալ Ա. Նիկոլաևի 
հրամանի բովանդակությունը
և ազատ արձակված բնակ
չության կյանքի և գույքի անվ
տանգության ապահովումը 
դնում է ոստիկանության վրա։ 
Նահանգապետի հրամանում 
մասնավորապես ասված էր. 
«Վան քաղա քի շրջանապետե- 
րի վրա եմ դնում այս կանանց 
(միսիոներական հաստատութ
յուններում ապաստանած-^Ս.) 
ապահովությունը՝ իրենց գույքը, 
հողերն ու ցանքսերն ազատ տի- 
րապետելու համար»։

Հունիսի 27-ին Վանի շրջանա
յին վարչության ոստիկանապե
տությունը հատուկ կոչով դիմում 
է համաքաղաքացիներին՝ տե
ղեկացնելով գեներալ Նիկոլաևի 
հունիսի 22-ի հրամանի մասին։ 
Ոստիկանությունը հորդորում 
է հայրենակիցներին ցուցաբե
րել «Հայ (ըդնգծումը փաստա- 
թղթինն է- Ռ.Ս.) անվան վայել 
անհիշաչար և վեհանձն վերա
բերմունք։

Կը փութամ հայտնել նաև, որ 
այս հայտարարության անսա-
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ցողները կենթարկվեն ամենա
խիստ պատժի և պատասխանա
տվության»։

Ռուսական հրամանատա
րության «մեղմ» վերաբերմունքի 
արդյունքը երկար սպասեցնել 
չտվեց։ Հուլիսի 8-ին Գործոթի 
(Բերկրի Կալե) գավառակապետ 
Հակոբ Տեր-Գրիգորյանը տ ա գ
նապով հայտնում է, որ Աբաղայի 
դաշտի 5-6 հայկական գյուղերի 
դրությունը շարունակում է մնալ 
վտանգված, քանի որ «անձնա
տուր եղած քրդերը հարձակում
ներ են գործում և տանում վերջին 
հացը»։

Այնուամենայնիվ, գեներալ 
Նիկոլաևն արված բողոքների 
և միջամտությունների հիման 
վրա ստիպված էր հուլիսի 10-ին 
համաձայնվել՝ քրեական պա
տասխանատվության ենթարկել 
հայերի ջարդերին մասնակցած 
քրդերին։ Նահանգային վար
չությունը համապատասխան 
հանձնարարականներն է տալիս 
գավառապետներին իրակա
նացնել հետաքննություն և բա- 
ցահայտել ոճրագործներին։

Ցավոք, Վանի հայկական իշ

խանությունը, այդ թվում նաև ոս
տիկանությունը, չհասցրին ամ
բողջությամբ ծավալվել և գործել։ 
1915 թ. հուլիսի կեսերից սկսած՝ 
ռուսական բանակն անսպա
սելիորեն, առանց որևէ հիմնա
վորված պատճառի, նահանջեց։ 
Երկարատև պայքարի միջոցնե
րից զուրկ վասպուրականցիները 
հարկադրված էին բռնել գաղթի 
ճանապարհը։

Հայկական իշխանության 
կարճատև գոյության ընթացքում 
բացահայտվեցին կառավարման 
և դատաիրավական համակար
գի մի շարք խոշոր և մանր թե
րություններ։ Դա հասկանալի էր։ 
Հայերը չունեին պետական կա
ռավարման անհրաժեշտ փորձ։ 
Քիչ էին վարչական աշխատան
քի հմտություն և երկարամյա 
փորձ ունեցող աստիճանավոր
ները, որը հնարավոր էր լրացնել 
ժամանակի ընթացքում՝ հաշվի 
առնելով, որ Վասպուրականում 
կար անհրաժեշտ կրթություն ու
նեցող ներուժ։ Դատելով նահան
գապետության գործունեությունը 
լուսաբանող փաստաթղթերից՝ 
վարչական ամբողջ կառույցը,

այդ թվում նաև ոստիկանությու
նը, աստիճանաբար բարելավում 
էին իրենց աշխատանքները։

Վանի նահանգապետութ
յան, թեկուզ 70 օրյա կար
ճատև գործունեությունը եկավ 
ապացուցելու, որ նույնիսկ նման 
քանակությամբ մարդկային և 
նյութական կորուստներից հետո 
էլ հայությունն ի զորու էր ստեղ
ծելու իշխանություն։

Վանի հայկական իշխանութ
յան և մասնավորապես ոստի
կանության փորձն ապարդյուն 
չանցավ։ Այն օգտագործվեց 
Ա. Մանուկյանի կողմից, երբ 
նա  1917 թ. վերջից գլխավո
րեց Երևանի Հայոց ազգային 
խորհուրդը, իսկ 1918 թ. հուլիսի
24-ից՝ Հայաստանի Հանրապե
տության ներքին գործերի նա 
խարարությունը։ ■
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Կ ոստանդնուպոլսի Սբ. Սո 
ֆիայի տաճարը կառուց

վ ի  է 532-537 թթ. ընթացքում 
Բյուզանդիայի Հուստինիանոս I 
կայսեր միջոցներով։ Տաճա
րի ճարտարապետներն են եղել 
Անթեմիոս Տրալացին և Ւսիդո 
րոս Միլեթցին։ Երկուսն էլ Լիդիա- 
յի երկրամասից։ 989 թ. կործա
նարար երկրաշարժից փլվել էին 
տաճարի գմբեթի կեսը և շենքի 
արևմտյան մասը։ Սբ. Սոֆիա- 
յի գմբեթը առաջին անգամ փուլ 
էր եկել օծվելուց 20 տարի հե
տո, այսինքն՝ 557 թ.։ Երկրորդ 
անգամ փուլ էր եկել 989 թ. երկ
րաշարժից։ Շենքն էլ ստացել էր 
մեծ ճեղքվածք վերից1։ Սբ. Սո 
ֆիայի տաճարը վերակառուցել 
է Տրդատ ճարտարապետը։ Նա 
Հայաստանում կառուցել էր բազ
մաթիվ տաճարներ ու հասարա
կական կառույցներ։ Սբ. Սոֆիա- 
յի տաճարը վերակառուցել էր 
989-992 թթ. ընթացքում։ Կառու
ցել էր նաև Արգինայի Կաթողիկե 
եկեղեցին (973-977 թթ.), Անիի

Մայր տաճարը (989^001թթ.), 
Գագկաշեն Գրիգոր Լուսավո
րիչ տաճարը (1001-1010 թթ.), 
Մարմաշենի գլխավոր եկեղեցին, 
նաև Անիի Սբ. Փրկիչ եկեղեցին, 
Հաղպատի Սբ. Նշան եկեղեցին և 
մյուսները2։

Սբ. Սոֆիա տաճարը երկ
րաշարժից երկրորդ անգամ 
ավերվելուց հետո (985 թ.) Հայ
կական (Մակեդոնական) դինաս
տիայից Բյուզանդիայի Վասիլ II 
Բուլղարասպան կայսրը (976
1025 թթ.) ցանկացել էր շուտա
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փույթ վերակառուցել տաճարը և 
Կոստանդնուպոլիս էր հրավիրել 
ճանաչված ճարտարապետնե
րի։ Սակայն նրանցից ոչ մեկը չէր 
ցանկացել ստանձնել այդ դժվա
րին և պատասխանատու գործը։ 
Սբ. Սոֆիայի տաճարը չորս տա 
րի խոնարհված մնալուց հետո

անեցի Տրդատ ճարտարապետը, 
989թ. ստանձնելով դրա վերա- 
կանգման գործը՝ ավարտել էր 
992 թ.։ Տաղանդավոր և ստեղծա
գործ Տրդատ ճարտարապետի՝ 
Սբ. Սոֆիայի տաճարի ավերված 
շենքը և նրա գմբեթը վերականգ
նելու աշխատանքը ստացավ մի
ջազգային ճանաչում, և նա  իրեն 
հավերժացրեց ճարտարապե
տության պատմության մեջ։

Սբ. Սոֆիայի տաճարի բարձ
րությունը 56 մ է։ Գմբեթի տրա
մագիծը 30,5 և 31,5 մ է։ Կառուց
ված է մի հին մեհյանի տեղում։ 
Կոստանդին I (324-337 թթ.) 
կայսրն այդ մեհյանի տեղում կա
ռուցել էր փայտաշեն քրիստո
նեական մի տաճար։ Ահա այդ 
փայտաշեն տաճարն էր, որ 532 
թ. հրկիզվել էր Կոստանդնուպո^ 
սում տեղի ունեցած խռովություն
ների ժամանակ։ Հուստինիանոս I 
(527-565 թթ.) կայսրն այդ խա ռ
նակ օրերին այրված փայտա
շեն տաճարի տեղում կառուցել 
էր Սբ. Սոֆիայի հոյակապ տա

ճար։ Կառուցումն ավարտվելուց 
հետո Հուստինիանոսը քառաձի 
կառքով եկել էր տաճարի նա 
վակատիքի տոնահանդեսին։ 
Տեսնելով Սբ. Սոֆիայի տաճարի 
արտակարգ փառահեղությունը՝ 
բացականչել էր. «Փառք Տիրոջը, 
որ ինձ արժանի դարձրեց ի կա
տար ածել այս գործը։ Սողոմո՜ն, 
ես հաղթեցի քեզ»։

Տաճարի գմբեթի թմբուկն 
ավելացրել էր Տրդատ ճարտա
րապետը3։ Նա իրեն հավեր
ժացնում էր նաև կառուցած
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եկեղեցիների վրա սեփական 
անունը փորագրելով։ Օրինակ՝ 
Անիի Սբ. Փրկիչ եկեղեցու հարա
վային կողմի պատի վերին շար
քերում արձանագրված է Տրդատ 
անունը4։

Սակայն Կոստանդնուպոլսի 
Սբ. Սոֆիայի տաճարին իր դրած

անձնական նշանը գերազանցել 
էր այս ամենը։ Նրա այդ արարքը
10 դար շարունակ մնացել է 
գաղտնի, անձեռնմխելի, անջըն- 
ջելի և հայրենանվեր։ Տաճարի 
արևելյան ճակատը երկայնա
կան առանցքի նկատմամբ ունի 

աստիճան արհեստական 
շեղում՝ արևելք-հարավ-արևելք 
ուղղությամբ։ Տաճարի այդ ճա
կատը շոշափող գծից ելնող 
ուղղահայացն ուղղված է դե

պի հեռավոր Հայաստանի Անի 
մայրաքաղաքի մոտակա Արջո 
առիճ (Ալաջա, 2695 մ) լեռան, 
Անի մայրաքաղաքին և նվիրա
կան Արագած (4090 մ) լեռան 
գագաթներին։

Տաճարի արևելյան ճակատի 
շեղությունն առաջացել է, հյու

սիսային ճակատի 
պատը հարավա
յինի հետ համեմա
տած, աննշան չա
փով ավելի երկար 
լինելու պատճառով։ 
Ինչպես հայտնի է, 
Կոստանդնուպոլի- 
սը նվիրական քա 
ղաք էր։ Աստված- 
ների հաճությամբ 
և ցանկությամբ
11 տեղադրական 

առանցքների ուղղություններ, 
25 լեռների և բարձրությունների 
գագաթներից անցնելով, իրար 
են հանդիպել Կոստանդնուպոլ՛ 
սում։

ճարտարապետ Տրդատը, 
բոլոր հանգամանքները նկատի 
ունենալով, Սբ. Սոֆիա տաճարի 
երկայնական առանցքն ուղղել էր 
իր ծննդավայրին, ինչպես ասվեց, 
Արջո առիճ լեռան գագաթին, 
հայոց մայրաքաղաք Անիին և

Արագած լեռան գագաթին։ Քանի 
կանգուն կմնա տաճարը, հաս
տատուն կմնա նաև իր կնքածը։ 
Ահա հազար տարի է, ինչ Տրդատ 
ճարտարապետի գործն ու կնիքը 
մնացել են անսասան ու անմո
ռաց։ Քաղաքակիրթ աշխար
հը դեռ նոր պիտի ծանոթանա 
Տրդատ ճարտարապետի կնիքի 
պարագային։

Բյուզանդական կայսրության 
ժամանակ դավանաբանական 
հարցերի շուրջ բանակցություն
ներ վարելու նպատակով Կոս 
տանդնուպոլիս ժամանած հայ 
պատվիրակները Սբ. Սոֆիա տա
ճարն էին մտել այն դռնից, որը 
հետագայում կոչվել էր «Հայոց 
դուռ» անունով։

Տաճարի ներսի պատերը 
ծածկված էին բարձրարվեստ 
խճանկարներով, որոնք ներկա
յացնում էին Բյուզանդիայի կայս
րերին և սրբերին։ Դրանցից մեկը 
պատկերում է Սբ. Գրիգոր Լուսա- 
վորչին։

1895 թ. Ավստրիայից 
երիտասարդ մի նկարիչ էր եկել 
Սբ. Սոֆիայի տաճար և երևացող 
բոլոր խճանկարները արտա
նկարել իր տետրի մեջ։ Մի քանի 
օր անց կործանարար մի երկրա-
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շարժ փլուզում է Կոստանդնու֊ 
պոլսի պարիսպներն ու անհա
մար շինություններ; Այդ 
ընթացքում թափվում է նաև Աբ. 
Աոֆիա տաճարի պատերի 
խճանկարների մի մասը;

Թուրքերը 1453 թ. մայիսին՝ 
Կոստանդնուպոլիսը գրավելուց 
հետո, Աբ. Աոֆիա տաճարը վե
րածեցին մզկիթի; Ավելացվեցին
4 մինարեներ; Դրվեց մինբեր (տւո– 
ե6Ր) և կատարվեցին մզկիթին հա
մապատասխան ինչ-ինչ փոփո
խություններ; Ծեփով ծածկվեցին 
խճանկարները; Դրանց փոխա
րեն տեղ գտան արաբական խո
շորատառ ասույթներ Ղուրանից, 
և տաճարը կոչվեց «Այա Աոֆիա 
ջամիսի»; Որոշ ժամանակ անց 
հոյակապ տաճարը վերածվել 
էր թաղամասի մեծ աղբանոցի, 
ապա մաքրվելով շարունակ
վել էր որպես մզկիթ օգտ ա 
գործվել; 1935թ. Թուրքիայի 
Հանրապետության հիմնադիր

Մուստաֆա Քե- 
մալ Աթաթուրքի 
հրամանով տա 
ճարը վերածվեց 
թ ա ն գ ա ր  ան ի ; 
Այդ պատճա
ռով մոլլաներն 
Ա թ ա թ ո ւ ր ք ի ն  
անվանել էին 
«գյավուր» (ան- 
հավատ); Մինչ 
օրս տաճարը 
թանգարան է, 
և մուտքը՝ վճա
րովի; Ոսկեզօծ 

արաբատառ և խոշոր վիմագ
րությունները Մուստաֆա Ւզզեթ 
էֆենդիի ձեռքի գործն են;

1204 թ. Խաչակրաց Չորրորդ 
արշավանքի ժամանակ, Խաչա
կիրները մտան Բյուզանդական 
կայսրության Կոստանդնուպո 
լիս մայրաքաղաքը և գրավեցին 
այն; Երեք օր և երեք գիշեր կ ո  
տորեցին մայրաքաղաքի բնակ
չությանը; Նույն ժամանակ մեծ 
կողոպուտի ենթարկվեց քա ղա 
քը; Անկարգություններին մաս
նակ ցում էին ոչ միայն խաչա
կիր ասպետները, այլև կաթոլիկ 
կրոնավորները; Այսպես հիմն
վեց Լատինական կայսրությունը 
(1204-1261 թթ.);

Կողոպտվեց նաև Աբ. Աոֆիա 
տաճարը; Մինչ 1204 թ. տաճարի 
դահլիճի հաստահեղույս սյունե
րը ծածկված էին ոսկե թիթեղնե
րով; Թալանի ժամանակ պոկվել 
էր 30 տոննա ոսկե թիթեղ; Դրա 

10 տոննան մա
տուցվել էր պա 
պին, որպեսզի 
նա  չնզովի «Աստ
ծո տունը» թա- 
լանողներին և 
նրանց մեղքերի 
թողություն տա; 
Այժմ Աբ. Աոֆիա 
տաճարի սյունե
րի վրա տեսնվում 
են ոսկե թիթեղնե
րը ամրացնող մե
խերի անցքերը;

Մինչև XIX դարի վերջին թվա
կանները Աբ. Աոֆիա տաճա
րի արևմտյան ճակատի դիմաց 
գտնվող ծառազարդ փոքր հրա
պարակում մարդիկ էին կախում; 
Այժմ այդ տարածքում կառուց
վում են ցածր գմբեթավոր, հա
րակից նոր շենքեր; Աբ. Աոֆիա 
տաճարն էլ ներկել են բաց կար
միր գույնի ներկով;

Թուրքերը, լինելով սյուննի 
դավանանքի հետևորդներ, ու
նեն նվիրական քաղա ք՝ Մեք- 
քան; Այդ պատճառով աշխարհի 
բոլոր մզկիթների երկայնական 
առանցքներն ուղղված են լի
նում դեպի Մեքքա քաղաք; Իսկ 
քրիստոնյաների եկեղեցիների 
երկայնական առանցքներն 
ուղղված են լինում միշտ դեպի 
արևելք; Կոստանդնուպոլսի Աբ. 
Աոֆիա տաճարը, լինելով քրիս
տոնեական պաշտամունքային 
կառույց, առանցքով ուղղված է 
դեպի արևելք; Երբ թուրքերը Աբ. 
Աոֆիայի տաճարը վերածեցին 
մզկիթի, նրա առանցքը մնաց 
դեպի արևելք ուղղությամբ; Օրի
նավոր մզկիթ համարվելու հա
մար տաճարի առանցքը պետք 
է թեքված լիներ դեպի հարավ- 
արևելք՝ 670 շեղությամբ; Դա մեծ 
տարբերություն էր և անհան
դուրժելի բարեպաշտ մահմե
դականի համար; Աբ. Աոֆիայի 
տաճարում աղոթող մահմեդա-
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կանները դեմքով ուղղվում 
էին դեպի արևելք և ոչ թե 
դեպի Մեքքա քաղաք; Այդ 
էր պատճառը, որ մի ժա 
մանակ տաճարը վերած
վեց աղբանոցի;

Առկա այդպիսի պայ
մաններում հնարավոր չէ 
շուռ տալ տաճարը և նրան 
տալ ցանկալի նոր ուղղութ
յուն; Ուստի տեղում նույն 
ուղղությամբ անշարժ է 
մնում Տրդատ ճարտարա
պետի հորինած կնիքը;

Ծանոթագրություններ
1 Թորոս Թ որամանյան, Նյութեր 

հա յա կա կա ն  ճա րտ ա ր ա պ ե տ ո ւթ 
յա ն  պ ա տ մութ յա ն , հտ . II, Երևան, 
1948, էջ 42-44;

2. Ա. Բա րխուդա րյա ն, Միջնւ^ 
դա ր յա ն  հա յ ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ ն ե ր  և 
քա ր ա գ ո ր ծ  վա րպ ետ ներ , երևան, 
1963, էջ 35;

3. Թ. Թ որամանյան, նշվ. աշխ., 
հտ. II, էջ 43;

4. Ա. Բա րխուդա րյա ն, նշվ. աշխ., 
էջ 36;

| Ի ԴԵՊ.../
ԳԱՂՏՆԻ ԴԱՄԲԱՐԱՆԸ ԿԱԱԿԱԾՒ 
ՏԱԿ է ԴՆՈՒՄ ՀՌՈՄԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 
ՄԱԱՒՆ ՀԻՆ ԱՌԱԱՊԵԼԸ *

Իտալացի հնագետների եզակի 
գյուտը կասկածի տակ է դնում այն 
հին առասպելը, որ Հռոմը հիմնադրել 
են Հռոմուլոս և Հռեմոս եղբայրները; 
Նորությունների ^ Տ ^  գործակալութ
յան համաձայն՝ Հռոմի հանրահայտ 
ֆորումի2 տակ հայտնաբերվել է 
երեք հազարամյակի վաղեմության 
մի դամբարան, իսկ դա նշանակում 
է, որ Հավերժական քաղաքի հիմնա
դրման ժամկետները հետ են գնում 
մի քանի հարյուրամյակներով; Հնա
գետների կարծիքով հայտնաբերված 
գերեզմանն ընդամենը մասնիկն է մի 
մեծ գերեզմանատան, որը դեռ պետք 
է պեղվի;

Հռոմի հիմնադրման մասին 
առասպելը պատմում է, որ երկվորյակ 
եղբայրներ Հռոմուլոսն ու Հռեմոսը, 
որոնց կերակրել էր գայլը, և դա ս  
տիարակել նրանց զամբյուղի մեջ 
գտած հովիվը, հիմնադրել են մի մեծ 
քաղաք, որի առաջին թագավորը 
դարձել է Հռոմուլոսը մ.թ.ա. 753թ.; Այս 
փաստը ընդունված էր բոլոր 
պատմաբանների կողմից և երկար 
ժամանակ կասկած չէր հարուցում; 
Աակայն իտալացի գիտնականների 
հայտանգործությունը ցնցեց գիտա
կան ողջ աշխարհը; Այս փաստի 
մասին հաղորդագրությունը դարձավ 
իսկական սենսացիա, քանի որ 
նախնական հաշվարկներով պեղված 
դամբարանի տարիքը 3000 տարուց 
ավելի է, իսկ դա նշանակում է, որ այն 
կառուցվել է Հռոմեական կայսրության 
առաջացումից մի քանի դար առաջ;
■ Ււէէթ;//\«\«\«.տՅս1«.ոյ/ն1ւտօ<^617/31՜էւօ1661010
2 Հին Հռոմի գ լխ ա վոր  ըա ղա ըա յի ն  հ ր ա պ ա 
րա կը՝ շուկան և ը ա ղ ա ը ա կ ա ն  կ յա նըի կ ե նտ 
րոնը; Թ արգմ.

Ինչպես գրեթե բոլոր մեծ հայտ
նագործությունները, այս մեկն էլ է 
կատարվել բավական պատահական; 
Այսպես կոչված, «պլանային կարգով» 
հնագետները պեղումներ էին կա
տարում զբոսաշրջիկներին բավա
կան շատ հետաքրքրող հին շուկայի 
տակ; Հանկարծ բացվեց դամբարանի 
պատը; Հայտնաբերված աճյունա
սափորը հիմք տվեց մտածելու, որ 
դամբարանը կարող է լինել մեծ 
գերեզմանատան մի մասը; Դեռ ավե
լին՝ իտալացի հնագետ էուգենիո լա 
Ռոկկան «համոզված է, որ հետագա 
պեղումները կհայտնաբերեն բազմա
թիվ այլ հանգստարաններ»; Նրա 
գործընկեր հնագետ Ալեքսանդրո 
Դոլֆինոն հայտնաբել է, որ դամ
բարանի տանիքը հայտնաբերվել է 
դամբարանից մի քանի մետր ներքև; 
Դոլֆինոյի կարծիքով՝ «հանգստա
րանները նախատեսված էին 
բարձրաստիճան անձանց կամ տեղի 
գյուղերի քրմերի համար»;

Աճյունասափորից բացի՝ հայտ
նաբերվել են տարբեր իրեր, որոնք 
հատուկ են մարդու կենսագոր
ծունեությանը; Աափորի կողքին գտել 
են զենքի, վահանների, սկահակների 
փոքրիկ պատճեններ, այլ իրեր, 
որոնք թույլ են տալիս դատել 
հանգուցյալի կենսակերպի մասին; 
Դամբարանը գտնվում է կայսերական 
ֆորումների շրջանում՝ ժամանա
կակից Հռոմի բուն կե նտրոնում, և 
վերագրվում է մոտավորապես մ.թ.ա. 
առաջին հազարամյակին; Այսպիսով՝ 
գերեզմանատունը հիմնած մարդիկ 
այս տարածքում ապրել են Հռոմի 
հիմնադրումից շատ առաջ;

Իտալացի գիտնականների հայտ
նագործությունը թույլ է տալիս են
թադրելու, որ կարող են գոյություն 
ունենալ այլ հին հուշարձաններ՝ 
կառուցված Հռոմի հիմնադրումից
առաջ։
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ՄԱՐՈՒՇ ՍԱՐԳՍՑԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի 
գիտական տեղեկատվության բաժնի 

մատենատենագիտության ենթաբաժնի վարիչ

ՎԱՉԵ ՍՄԲԱՏԻ 
ՆԱԼԲԱՆԴՑԱՆ

(1919 –  1998)

«  ԳԱԱ ակադեմիկոս, 1959
1967 թթ. ՀՍՍՀ Գերագույն 
խորհրդի նախագահության նա 
խագահի տեղակալ, Սատենա– 
դարանի, ՀՀ ԳԱԱ 0. Աբեղյանի 
անվ. գրականության ինստիտու
տի տնօրեն, ԵՊՀ-ի գիտական 
աշխատանքների գծով պրոռեկ
տոր, 1978-1998 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հիմ
նարար գիտական գրադարանի 
գրադարանային խորհրդի նա 
խագահ և տնօրեն։

Պարգևատրվել է «Սարտա- 
կան ծառայությունների համար», 
«Կովկասի պաշտպանության 
համար» և մի շարք այլ մեդալնե
րով, Հայրենական պատերազմի
2-րդ աստիճանի շքանշանով և 
հոբելյանական մեդալով, Հայ
կական ՍՍՀ ԳԱ վաստակագրով։

Բանասիրական գիտութ
յունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
գիտության վաստակավոր գոր
ծիչ Վաչե Սմբատի Նալբանդյանը 
ծնվել է Նոր Բայազետ (այժմ՝ Գա
վառ) քաղաքում 1919 թ. փետր
վարի 25-ին։

Ակադեմիկոս Նալբանդյանն 
իր երկարամյա եռանդուն գոր
ծունեության շնորհիվ ծանրակ

շիռ ավանդ է ներդրել գրականա
գիտական մտքի զարգացման, 
հայագիտական աշխատանքնե
րի կազմակերպման ու խթան
ման, գիտամանկավարժական 
կադրերի պատրաստման գոր
ծում։

«Նրա հետազոտական գոր
ծունեության հիմնական բնագա
վառը հայ հին և միջնադարյան 
մատենագրությունն է՝ գրապատ- 
մական և գեղարվեստական 
բացառիկ նշանակություն ու

նեցող հանգուցային խնդիր
ների ա րծա րծմա մբդ  գրել է 
ակադեմիկոս է. Ս. Ջրբաշյանը։

Վ. Նալբանդյանը հեղինակ 
է 18 մենագրությունների, ավե
լի քա ն 100 գիտական հոդ
վածների, որոնք տպագրվել են 
հայրենական, միութենական և 
արտերկրյա պարբերականնե
րում։ Նրա գրքերը և հոդվածները 
թարգմանվել են տարբեր լեզու
ներով։
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ԱՆՎԱՆԻ ՀԱՅԵՐ
► Եղիշեի, Գրիգոր Նարեկացու, 
Սայաթ-Նովայի ստեղծագոր
ծությունների քննությանը վերա
բերող ուսումնասիրությունները,
“7թ0<|՜| Յթ|̂ |ՅՒ1Շ|<0& ,Գթ68Ւ10Շ1|՜|”,
հոդվածների ժողովածուն,
«Սեսրոպ Սաշտոցի կյանքն ու 
գործը», «Վարդանանց պատե
րազմը և Դ. Դեմիրճյանի «Վար 
դանանքը», «Սիջնադարի հայ 
տաղերգուներ», «Թբիլիսին հայ 
մատենագրության մեջ (սկզբից 
մինչև 18-րդ դարի վերջը)» մե
նագրությունները, «Սովսես Խո
րենացի. «Պատմություն հայոց» 
(1500-ամյակի առթիվ), «Ներսես 
Շնորհալու մահվան 8 0 0 ^ ^ ^  
կի առթիվ», «Չորրորդ դարի հայ 
իրականությունը և Ստեփան Զոր 
յանի պատմավեպերը» ծավա
լուն հոդվածները ակադեմիկոս 
Նալբանդյանի ջանադիր և խ ո ր  
քային որոնումների և պատմա
գիտական արժեքը կարևորելու 
ունակության վկայությունն են։

Վ. Նալբանդյանը մեծ հմտութ
յամբ կարողանում էր գիտա 
կան աշխատանքը համատե
ղել պետական, վարչական, 
դասախոսական ա շխատանք
ներին՝ ամենուր ապահովելով 
պատասխանատվություն, նվիր
վածություն, պաշտոնյայի և ղե
կավարի բարձր վարկանիշ։

1978-1998 թթ. Վաչե Նալ
բանդյանը Հայաստանի ԳԱԱ 
հիմնարար գիտական գրա դա 
րանի տնօրենն էր։

Քսան տարի նա  պատասխա 
նատվության մեծ զգացումով, 
հմտորեն ղեկավարեց Հայաս
տանի գիտության և գիտնա
կանների համար մեծ արժեք 
և նշանակություն ունեցող այդ 
գիտամշակութային օջախը։

Ունենալով կազմակերպչա
կան անուրանալի շնորհներ՝ նա 
ղեկավարի իր տաղանդը և մեծ 
փորձը շռայլորեն ծառայեցնում 
էր մեր երկրի գիտությանը և գիտ 
նականներին օգտակար լինելու 
շնորհակալ գործին։

Վ. Նալբանդյանն իր շուրջ

համախմբեց գրադարանի լա
վագույն մասնագետներին՝ 
ստեղծելով որակյալ աշխատա- 
կազմ, որոնց համատեղ աշխա 
տանքի շնորհիվ ԳԱ հիմնարար 
գրադարանը առաջին կարգի 
գիտական գրադարանի կարգա
վիճակ ստացավ, այնուհետև վե
րանվանվեց ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար 
գիտական գրադարան։

Վ. Նալբանդյանին հաջող
վեց կայուն հիմքի վրա դնել նաև 
գրադարանի հրատարակչական 
աշխատանքները։

ՀՀ ԳԱԱ հրատարակութ
յունների մատենագիտությունը 
լույս էր տեսնում ամեն տարի։ 
Հրատարակվեցին թեմատիկ, 
երկրագիտական, տեղեկատ
վական բնույթի կարևոր մա- 
տենագիտություններ, ՀՀ ԳԱԱ 
ակադեմիկոսների կենսամատե
նագիտությունների տասնյակ 
ցանկեր։ Ուշադրության կենտրո
նում ունենալով ընթերցողների՝ 
ժամանակին և անթերի սպա
սարկման գործը՝ Վ. Նալբանդ
յանը կարևորում էր մշակութային 
միջոցառումների կազմակեր
պումը, ապահովում էր հանրա

պետության և միութենական 
գիտական գրադարանների հետ 
գիտամեթոդական կապը։

Անմոռաց է Վաչե Նալբանդ 
յանը՝ որպես դասախոս, որպես 
ղեկավար, ամենակարևորը՝ որ
պես ուշադիր, սրտացավ մարդ, 
ով կարող էր լինել լավ խորհըր 
դատու, հետաքրքիր զրուցա
կից, բարոյական նեցուկ։ Նա այն 
մարդկանցից մեկն էր, ով իր ներ
կայությամբ ջերմություն և վստա
հություն էր ստեղծում իր շուրջը, 
հարգանք էր հաղորդում իր զբա
ղեցրած պաշտոնին։

2009 թ. փետրվարի 25-ին 
լրացավ վաստակաշատ գիտնա
կանի ծննդյան 90-ամյակը։

ԳԱԱ Հիմնարար գիտական 
գրադարանում կազմակերպված 
հուշ-ցերեկույթում գրադարանի 
տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը, 
անդրադառնալով Վ. Նալբանդ
յանի գիտակազմակերպական 
գործունեությանը, կարևորեց 
ակադեմիկոսի ստեղծած կայուն 
ավանդույթները, որոնք հիմք են 
դարձել օգտակար և ուսանելի 
աշխատանքի։
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է դ ո ւա ր դ  Ղ ա զա ր յա ն

ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի 
գիտական տեղեկատվության բաժնի 
մատենատենագիտության ենթաբաժնի վարիչ 
ակադեմիկոս «Գիտության աշխարհում»» գ/հ 
գլխավոր խմբագիր

Սամվել Ա վետիսյան

ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի 
գիտական տեղեկատվության բաժնի 
մատենատենագիտության ենթաբաժնի վարիչ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ԱՇԽԱՐՀԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 
ՊԱՏԿԵՐԸ
Ի նչպես հայտնի է, աշխարհի միասնական 

ֆիզիկական պատկերը սովորողների մեջ 
մատերիալիստական աշխարհայացքի ձևավորման 
և գիտական աշխարհընկալման հիմքերից է: Հա 
մաձայն վերջին տարիներին մեթոդական գրակա
նության մեջ քննարկվող կարևոր դրույթներից մեկի՝ 
ուսուցման պրոցեսի առաջնահերթ խնդիրը ոչ 
միայն որոշակի ծավալով գիտական տեղեկա
տվության հաղորդումն է, այլև ժամանակակից գի
տատեխնիկական մտածողության ձևի, այն է՝ 
աշակերտների մեջ տեսական ընդհանրացումներ 
անելու հմտության զարգացումդ Ժամանակակից 
դպրոցական դասագրքերում այդ խնդիրը երկրոր
դական պլան է մղված: Մինչդեռ աշխարհի միա ս 
նական ֆիզիկական պատկերի ընկալման հնարա
վորությունը պահանջում է ոչ այնքան ֆիզիկայի 
դասընթացն ուսումնասիրելու ընթացքում ձեռք 
բերած գիտելիքների մեխանիկական գումար, ո ր  
քան մտածողության նոր ձև, ոչ միայն առանձին 
երևույթների և տեսությունների ուսումնասիրություն,
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այլև նրանց միջև առկա կապերի և ընդհանուր հիմ
քերի պարզաբանում;

Հիմնարար հաստատությունները մեծապես օգ
նում են աշակերտներին՝ բավարար պատկերա
ցում կազմելու աշխարհի միասնական ֆիզիկական 
պատկերի մասին։ Դրանք արտահայտում են 
բնության ամենաընդհանուր ֆիզիկական օրինա
չափությունները և ընկած են ժամանակակից բոլոր 
ֆիզիկական տեսությունների հիմքում։ Սակայն 
դպրոցական դասագրքերի ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ հիմնարար հաստատունների մա– 
սին սովորողներին տրվող գիտելիքները կցկտուր 
են և թերի։ Դրանցում չեն բացահայտվում հիմնա– 
րար հաստատունների կապը ֆիզիկական տեսութ
յունների և, ընդհանրապես, աշխարհի ֆիզիկական 
պատկերի հետ։

Կարծում ենք, որ դպրոցական ծրագրի վերջում 
և հատկապես ավարտական դասարանում վերը 
նշված նկատառումներով անհրաժեշտ է հանգա
մանորեն ուսումնասիրել այդ կապը։

1. Ժամանակակից ֆիզիկայի ուրվագծային 
«քարտեզը»

Նշենք հիմնարար ֆիզիկական հաստատուն– 
ներին բնորոշ հիմնական հատկանիշները։ Յուրա
քանչյուր հիմնարար հաստատուն՝

ա) որոշվում է փորձնական ճանապարհով, 
բ) ընկած է հիմնարար ֆիզիկական տեսության 

հիմքում, որոշում է նրա կիրառելիության սա հ  
մանները և այն բնագավառներն ու տիրույթները, 
որոնցում պ ետ ք է սպասել նոր ֆիզիկական օրի
նաչափություններ,

գ) պահպանում է իր նշանակությունը նաև 
ավելի ընդհանուր ֆիզիկական տեսությունների 
անցնելիս։

Յուրաքանչյուր հիմնարար հաստատունի երևան 
գալն էապես խորացրել է ֆիզիկայի օրենքների և 
երևույթների մասին նախկին պատկերացումները։ 
Ինչպես գիտենք, այս հաստատուններից պ ատ 
մականորեն առաջինը տիեզերական ձգողության 
(գրավիտացիոն) հաստատունն է։ Տիեզերական 
ձգողության ուժի բանաձևում այն՝ որպես գործա
կից, առաջադրել է Նյուտոնը՝ մարմինների՝ միմյանց 
փոխադարձաբար ձգելու երևույթը քանակապես 
նկարագրելու համար։ Գրավիտացիոն հաստա
տունը՝

6  = 6,67–10՜ո Ն – մ 7 կ գ 2։ (1)
Օ-ի փոքր արժեքով է պայմանավորված ձգո

ղական ուժի չափազանց թույլ լինելը, որի հետևանքով 
էլ այն զգալի է դառնում միայն փոխազդող մար
մինների կամ նրանցից գոնե մեկի բավականաչափ 
մեծ զանգվածի դեպքում։
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Լույսի արագությունը վակուումում՝

է = 299792458 մ/վ, (2)
հաջորդ հիմնարար հաստատունն է։ Այն մարմին

ների շարժման, ինչպես նաև որևէ ֆիզիկական 
փոխազդեցության կամ ազդանշանի տարածման 
արագության վերին սահմանն է։ Լույսի արագութ
յունը բնության մեջ գոյություն ունեցող միակ արա
գությունն է, որ կախված չէ հաշվարկման համա
կարգի ընտրությունից։

Մարմնի V արագության և լույսի արագության 
հարաբերությունը ցույց է տալիս, թե ֆիզիկական 
որ տեսության հետ գործ ունենք։ Եթե V/ շ <<1, 
ապա կիրառելի է ոչ ռելյատիվիստական ֆիզի
կան (նյուտոնյան մեխանիկան, դասական էլեկ
տրադինամիկան), իսկ երբ \ / շ  »1, գործում են 
ռելյատիվիստական ֆիզիկայի օրենքները։

Մյուս հիմնարար հաստատունը Պլանկի հա ս  
տատունն է՝

հ = 6,63–10՜34Ջ. վ։ (3)
Ավելի հաճախ օգտագործվում է ^ -  հ/2ւԼ -  

= 1,055 34Ջ.վ մեծությունը։ Ֆիզիկայում Ջ. վ չա
փայնություն ունի գործողություն կոչվող մ ե ծ ո ^  
յունը, որը սահմանվում է որպես մասնիկի իմպուլսի 
և խնդրում առկա բնութագրական երկարության 
արտադրյալ՝ Տ -  ։

Եթե մասնիկին բնորոշ Տ գործողությունը հ-ի 
կարգի է, ապա դասական տեսությունն այլևս ճիշտ 
չի նկարագրում նրա վարքը։ Ընդսմին, կարևոր Է 
այն փաստը, որ Տ-ն ընդունում է ոչ թե կամայական, 
այլ ընդհատ՝ հ  փն բազմապատիկ արժեքներ, 
այսինքն՝ քվանտանում է։ Այդ պայմաններում մաս
նիկների վարքը նկարագրվում է քվանտային տե
սությամբ։

Նշենք, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ Տ>հ 
քվանտային օրինաչափությունները հանգում են 
դասականին։

Ատոմական համակարգերը նկարագրող քվան
տային տեսությունը ենթադրում է, որ մասնիկների 
արագությունները դեռևս շատ փոքր են լույսի 
արագությունից (V << շ )։ Լույսի արագությանը մոտ 
արագությունների տիրույթում ( \^ * շ )  մասնիկների 
վարքը նկարագրվում է դաշտի քվանտային տե
սության շրջանակներում, համաձայն որի մասնիկ
ները կարող են փոխադարձաբար փոխակերպվել, 
ծնվել և ոչնչանալ։ Այն տարրական մասնիկների 
վարքը նկարագրող առ այսօր գոյություն ունեցող 
ամենահիմնարար տեսությունն է։

Բացի վերը նշված Շ> հ հաստատուններից՝ 
հիմնարար հաստատուններ են նաև կայուն տար
րական մասնիկների բնութագրիչները։ Այդպիսիք 
են էլեկտրոնի լիցքը՝
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Ք = 1,6*10՜19ԿԼ, (4)
որը փոքրագույն տարրական լիցքն է և արտահայ
տում է լիցքի ընդհատ բնույթը, ինչպես նաև էլեկ
տրոնի և պրոտոնի զանգվածները.

ա ց =9,1–10՜31կ գ  (4)
տ բ =1836,\ոէք

Ժամանակակից ֆիզիկայի ուրվագծային «քար
տեզը» կարելի է պատկերել հետևյալ կերպ: Հորի
զոնական առանցքի վրա նշենք հ/2Տ հարաբե
րությունը, իսկ ուղղաձիգ առանցքի վրա՝ V/օ  
հարաբերությունդ Քանի որ 0 < \/շ< 1  և 
0<հ/2Տ  <1, ապա «քարտեզը» կզբաղեցնի 1x1 

չափի մի քաոակուսի։ Եթե այն առանցքներին զու
գահեռ ուղիղներով բաժանենք 4 մասի (նկ. 1), I 
տիրույթը (ավելի ճիշտ՝ նրա կոորդինատների 
սկզբնակետին մոտ փոքր մասը) կպատկանի դա
սական ֆիզիկային, որտեղ արագությունները չա
փազանց փոքր են լույսի արագությունից (V << օ ), 
և շարժումը դասական է ( 5 >> % )։

Վերին ձախ տիրույթը (II) վերաբերում է հարա
բերականության հատուկ տեսությանը։ Այն նկա
րագրում է մասնիկների դասական (Տ >> հ) վա ր  
քը լույսի արագությանը մոտ արագությունների 
դեպքում։ I տիրույթը մտնում է 11-ի մեջ որպես նրա 
մասնավոր դեպք։

III տիրույթը վերաբերում է միկրոաշխարհի 
ֆիզիկային՝ լույսի արագությունից փոքր արա
գությունների տիրույթում (ոչ ռելյատիվիս
տական քվանտային տեսություն)։ I տիրույթը 
ստացվում է որպես ա-ի սահմանային դեպք՝ մեծ 
գործողությունների դեպքում (Տ » հ ), երբ շար
ժումը համարյա դասական (քվազիդասական) է։

II IV

I III

օ ւ հ/շտ
Նկ.1

Վերջին՝ IV, տիրույթը համապատասխանում է 
դաշտի քվանտային տեսությանը։ Այն ամենաընդ
հանուրն է, իսկ մյուս երեք տիրույթները մտնում են 
նրա մեջ որպես մասնավոր, սահամանային դեպ
քեր։

2. Չափայնություն և բնական «միավորներ»
Մեզ շրջապատող աշխարհն իր բազմազանութ

յամբ հանդերձ միասնական է։ Մասնավորապես 
աշխարհի բաժանումը միկրո֊, մակրո֊ և տիեզերա
կան չափերի որոշ իմաստով պայմանական է։ Մեզ 
շրջապատող աշխարհի միասնականությունը պա
հանջում է այն նկարագրող ֆիզիկական օրենքների 
փոխկապակցվածություն։ Մասնավորապես պետք Է 
կապեր լինեն տարբեր օրենքներում հանդես եկող 
ֆիզիկական հաստատունների միջև։ Մյուս կողմից՝ 
պետք է որոշակի առնչություններ լինեն ֆիզիկական 
հաստատունների և նկարագրվող երևույթների միջև։

Եթե հաստատունների միջև կապերի հայտնա
բերումը, ըստ երևույթին, ապագա ֆիզիկայի ա
մենակարևոր հարցերից է լինելու, ապա ֆիզի
կական հաստատունների թվային արժեքների և 
համապատասխան ֆիզիկական երևույթների, մա ս  
նավորապես բնության՝ մեզ հայտնի 4 հիմնարար 
փոխազդեցությունների կարևորագույն օրինաչա
փությունների մասին կարող ենք որոշակի դա
տողություններ անել՝ առանց դուրս գալու դպ րո  
ցական ծրագրի սահմաններից։ Այդ նպատակով 
պարզենք տեսության մեջ մտնող ֆիզիկական 
մեծությունների չափայնությունները։

Ինչպես գիտենք, չափային վերլուծությունը 
հիմնված է այն պարզ փաստի վրա, որ ֆիզիկական 
որևէ պրոցես նկարագրող հավասարման աջ և ձախ 
մասերում պ ետ ք է լինեն նույն չափայնությունն 
ունեցող մեծություններ։ Երբ տեսության մեջ մտնող 
չափայնություն ունեցող նույն մեծությունների քա 
նակը քիչ է, հաճախ միայն այս պահանջը հնարա
վորություն է տալիս թվային գործակցի ճշտությամբ 
գտնել կապը ֆիզիկական մեծությունների միջև։

Ֆիզիկայի յուրաքանչյուր բնագավառում կարելի 
է հայտնաբերել մեծությունների չափման որոշակի 
«բնական» համակարգ։ Ֆիզիկական մեծություններն 
այդ «բնական» միավորներով արտահայտելիս 
շատ մեծ կամ շատ փոքր արժեքներ չեն ընդունում։ 
Օրինակ՝ ՄՀ(Տ1) համակարգը հարմար է առօրյա 
կյանքում մակրոսկոպիկ մեծությունների հետ գործ 
ունենալիս։ ՍԳՎ^ՕՏ) համակարգը հարմար է 
համեմատաբար ավելի փոքր օբյեկտների հետ գործ 
ունենալիս։ Միկրոֆիզիկայում այս համակարգերի 
միավորները (կգ, գ, սմ, մ և այլն) «բնական» լինել 
չեն կարող։ Նրանցով միկրոմարմինների պարա
մետրերն արտահայտելիս առաջանում են շատ 
մեծ կամ շատ փոքր գործակիցներ։

Միկրոֆիզիկայում «բնական» միավորներ են՝
1. զանգվածի համար՝ տ էլեկտրոնի կամ պ րո  

տոնի զանգվածը,
2. էլեկտրական լիցքի համար՝ տարրական 

լիցքը։
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► Ելնելով այս միավորներից և օգտագործելով 
հ ,շ  հաստատունները՝ կարելի է կազմել նաև այլ 
ֆիզիկական մեծությունների «բնական» միավոր
ներ Որպես իմպուլսի միավոր կարելի է վերցնել 
ա6շ ֊ն, իսկ էներգիայի միավոր՝ ա6շ2

Պարզենք, թե հիմնարար հաստատունների 
օգնությամբ ինչպիսի «բնական» միավորներ կա
րելի է ստանալ երկարության, էներգիայի և ժա
մանակի համար ֆիզիկայի «քարտեզի» յուրա
քանչյուր տիրույթում;

Էլեկտրոնի դասական շառավիղ; II տիրույթի՝ 
մակրոռելյատիվիստական էլեկտրադինամիկայի 
համար երկարության չափայնություն ունեցող 
բնութագրական մեծություն է էլեկտրոնի դասական 
շառավիղը։ Իսկապես, վերը նշված հիմնարար 
հաստատուններից ^֊ն այդ տիրույթում դեր խա 
ղալ չի կարող ( Տ » / յ )։ Մնում են ,շ
հաստատունները։ Հետագա դատողություններում 
պարզության համար կօգտվենք ^ՕՏԸ) հա
մակարգից (Տ1 համակարգին անցնելու համար 
^Տ Ը -ո ւմ  գրված արտահայտություններում պետք 
է 62 ֊ն փոխարինվի Տ1֊ում նրան համարժեք 
ք2/471Տ0֊ով)։ Քանի որ ք2 ^ ւ  չափայնությունը էրգ 
սմ է, իսկ ա6շ2֊ն բնութագրական էներգիա է և 
ունի էրգ-ի չափայնություն, ապա սմ չափայնություն 
կունենա՝

շ
սմ (5)

ա քշ
մեծությունը, որը կոչվում է էլեկտրոնի դասական 
շառավիղ։ Անվանումը ծագել է հետևյալ պատճա
ռով։ Պարզագույն մոդելում էլեկտրոնը դիտարկվում 
է որպես շ լիցքով և ^շառավղով հավասարաչափ 
լիցքավորված գունդ։ Այն իր շուրջն ստեղծում է 
էլեկտրաստատիկ դաշտ, որն օժտված է էներգիա
յով։ Լիցքի և հեռավորության միջոցով կարելի է 
կազմել էներգիայի չափայնություն ունեցող միայն 
հետևյալ մեծությունը՝ &  ~ տ2 / ̂  Այնշտայնի 
ա  = ո շ 2 բանաձևի համաձայն՝ այս էներգիան 
համարժեք է որոշակի զանգվածի։ Կարելի է են
թադրել, որ էլեկտրոնի զանգվածը բաղկացած է 
«ներքին», էլեկտրաստատիկ դաշտի հետ կապ 
չունեցող զանգվածից և էլեկտրամագնիսական 
բնույթի էլ զանգվածից։ Եթե ենթադրենք, որ 
էլեկտրոնի ամբողջ զանգվածն էլեկտրամագնի
սական բնույթի տ էլ = ̂ / շ2, գործակցի ճշտությամբ 
կստանանք Տ2 /^ = Ոտ€2, որտեղից  ̂= դ  = ճ2 / աՏշ2 
մեծությունը կլինի էլեկտրոնի դասական 
շառավիղը։

Էլեկտրոնին ավելի փոքր բ շառավիղ վ ե ր ա գ ^  
լիս կստացվի դասական պատկերացումներին 
հակասող արդյունք (էլեկտրոնի ա ներքին զանգ
վածը բացասական կդառնա)։
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Այսպիսով՝ կ  դասական շառավիղը սահմանա
փակում է այն տիրույթը, որտեղ այլևս չի կարելի 
էլեկտրոնը որպես լիցքավորված գնդիկ պատկե
րացնել։ Դ, փ  կարգի և ավելի փոքր հեռա վորո^  
յունների համար արդեն լիցքերի փոխազդեցության 
Կուլոնի օրենքի կիրառելիությունն ակնհայտ չէ։ Հե
տագայում կտեսնենք, որ քվանտային էլեկտրադի 
նամիկան ավելի խիստ է սահմանափակում այն 
տիրույթը, որտեղ Կուլոնի օրենքը կիրառելի է։

Բորի շառավիղ։ Վերադառնանք 1-ին նկարին և 
պարզենք, թե որ մեծությունն է բնութագրական 
հեռավորություն III տիրույթի՝ ոչ ռելյատիվիստական 
քվանտային տեսության համար։ Հասկանալի է, որ 
լույսի շ արագությունը (օ = °օ) չպետք է մտնի 
«բնութագրական հեռավորություն» արտահայ
տության մեջ։ Մյուս կողմից՝ այս տիրույթում, Տ 
հետևաբար, պ ետ ք է օգտագործվի Պլանկի հ 
հաստատունը։

Որպես բնութագրական զանգված՝ կարելի է 
ընդունել ինչպես էլեկտրոնի, այնպես էլ պրոտոնի 
զանգվածը։ Սակայն ատոմի միջուկի զանգվածը 
շատ մեծ է էլեկտրոնի զանգվածից, ուստի կարելի 
է առանց մեծ սխալի անտեսել միջուկի շարժումը 
և դիտարկել էլեկտրոնի շարժումը տարածության 
որևէ կետում սևեռված միջուկի էլեկտրական դաշ
տում։ Այսպիսով՝ III տիրույթում բնութագրական
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զանգվածն էլեկտրոնի ատ զանգվածն է։
Բնականաբար, այդ տիրույթում պ ետ ք է կա

րևոր դեր խաղա նաև էլեկտրոնի տ լիցքը՝ որպես 
էլեկտրական դաշտի հետ լիցքի փոխազդեցությունը 
բնութագրող մեծություն; Այսպիսով՝ մնում են ատ, 
%, տ հաստատունները, որոնցով կարելի է կազմել 
երկարության չափայնություն ունեցող միայն 
հետևյալ մեծությունը՝

հ2
« օ = ա -6

= 5,29–10՜9սմ։ (6)

Նույն կերպ այս հաստատուններից կարելի Է 
կազմել էներգիայի չափայնություն ունեցող հետևյալ 
մեծությունը՝

2«ո 2 ո2 = 13,6էՎ։ (7)

Ո
քո շ

= 3,8*10՜ (8)
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Կարելի է ենթադրել, որ ոչ ռելյատիվիստական 
քվանտային մեխանիկայում երկարություններ և 
էներգիաներ հաշվելիս կստացվեն &0 –ի և Ա-ի կար
գի մեծություններ; Իսկապես, քվանտային մեխա
նիկայի օգնությամբ կատարված հաշվարկը ցույց է 
տալիս, որ ջրածնի ատոմի հիմնական վիճակի 
շառավիղը և կապի էներգիան համընկնում են &0 և 
Ա մեծություններին, իսկ մյուս ատոմների դեպքում 
նույն կարգի մեծություններ են; Այսպիսով՝ Ցօ –ն և 
Ա-ն իսկապես ոչ ռելյատիվիստական քվանտային 
տեսության բնութագրական մեծություններ են;

Քոմփթոնյան ալիքի երկարություն։ Ֆիզիկայի 
«քարտեզի» IV տիրույթում պ ետ ք է դեր խաղա 
ինչպես %, այնպես էլ շ հաստատունը 
Տ ~ հ ) Ուստի՝ դաշտի քվանտային տեսությունում, 
մասնավորապես քվանտային էլեկտրադինամի
կայում բնութագրական մեծություններ կարելի է 
կազմել տՏ, տ,էւ, շ հաստատուններից; Էներգիայի 
չափման «բնական» միավոր կլինի ^ , իսկ ի մ
պուլսինը՝ ո Տօ ^ ։ Եթե հիշենք, որ էւ հաստատունն 
ունի գործողության չափայնություն, որն իմպուլսի և 
երկարության արտադրյալ է, ապա երկարության 
չափայնություն ստանալու համար պ ետ ք է գործո
ղությունը բաժանել իմպուլսի; Այսպիսիով՝

2 2
Այստեղ ռ-ով նշանակված է 62/հ շ  հաստա

տունը, որը ժամանակակից ֆիզիկայի կարևո
րագույն հաստատուններից է և կոչվում է նուրբ 
կառուցվածքի հաստատուն. նրա թվային արժեքը՝
± = 1/137 ;

Այսպիսով՝ ոչ ռելյատիվիստական քվանտային 
տեսության բնութագրական երկարությունն ավելի 
քան 100 անգամ մեծ է էլեկտրոնի քոմփթոնյան 
ալիքի երկարությունից, իսկ ատոմի կապի էներ
գիան մոտ 10000 անգամ փոքր է էլեկտրոնի 
հանգստի էներգիայից; Այսինքն՝ ատոմի մեծ չափեր 
և փոքր կապի էներգիա ունենալը պայմանավորված 
է ռ հաստատունի փոքր լինելով; Ո՞րն է դրա 
պատճառը; Պարզվում է, որ այն վերջին հաշվով 
պայմանավորված է ատոմի գոյությունն ապահովող 
փոխազդեցության՝ էլեկտրամագնիսական փոխազ
դեցության համեմատաբար թույլ լինելով; Իսկա
պես, համեմատենք իրարից X բնութագրական 
հեռավորությամբ երկու էլեկտրոնների վանողական 
փոխազդեցության ք2/ճ Տ էներգիան էլեկտրոնի 
հանգստի աՏշ2 էներգիայի հետ; Պարզվում է, որ 
նրանց հարաբերությունը նույնպես ռ է.

6= —  =0է
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մեծությունը բնութագրական երկարություն է IV 
տիրույթի համար; ^ ն  կոչվում է էլեկտրոնի քոմփ
թոնյան ալիքի երկարություն;

Քվանտային էլեկտրադինամիկայի բնութագրա
կան \  երկարությունը և ո Տշ2 էներգիան համե
մատենք ոչ ռելյատիվիստական քվանտային տե
սության Ցօ և Ա բնութագրական հաստատունների 
հետ; Դժվար չէ համոզվել, որ

Այսպիսով՝ էլեկտրամագնիսական փոխազդե
ցությունը «թույլ» է, նրանով պայմանավորված Ւ 
ներգիան 137 անգամ փոքր է էլեկտրոնի հանգստի 
էներգիայից;

Քվանատային էլեկտրադինամիկայի մաթեմա
տիկական ապարատը հիմնված է այն փաստի 
վրա, որ ռ հաստատունը, փաստորեն, տարրական 
լիցքի քառակուսին է՝ «բնական» միավորներով, և 
բնութագրում է այն՝ անկախ չափման միավորների 
ընտրությունից (օ= 1/137 –ն առ այսօր փորձնական 
հաստատուն է, և նրա՝ այս արժեքն ընդունելը ոչ մի 
տեսական բացատրություն դեռևս չունի);

Մասնիկի քոմփթոնյան ալիքի երկարությունը 
հիմնարար նշանակոււթյուն ունի; Նրանով որոշ
վում է դաշտերի տարածական անհամասեռության 
այն մասշտաբը, որի դեպքում կարևոր են ռելյա
տիվիստական քվանտային երևույթները; Այսպես՝ 
եթե դի տարկենք էլեկտրամագնիսական ալիք,
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որի երկարությունը (անհամասեռության չափը) 
էլեկտրոնի քոմպթոնյան ալիքի երկարությունից 
փոքր է՝ ՚^< \  ապա այդ դաշտի քվանտի էներ
գիան մեծ կլինի էլեկտրոնի հանգստի տ0շ2 
Է(ւերգիայից.

8 =ու0=  —  > —  = ա շճ ճ, *
Այսպիսի դաշտերում կարևոր են դառնում 

էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգի ծնման պրոցեսները, 
որոնք նկարագրվում են ռելյատիվիստական 
քվանտային տեսության շրջանակներում։

Պլանկի երկարություն։ Դիտարկենք հիմնարար 
հաստատուններից կազմված վերջին մեծությունը, 
որն ունի երկարության չափայնություն։ Դժվար չէ 
համոզվել, որ Թ-ի և 7̂ -ի չափայնություններն են՝ 

յ = սմ3/գ.–վ2 =գ սմ2/վ։ Ուստի՝ ^  կու
նենա (սմ՚վ)3՚սմ2 չափայնություն, իսկ ^ըքղ/ը^-ը 
կունենա երկարության չափայնություն.

ՖԻԶԻԿԱ

Կ = վ 0 հ /Ժ  =1,6–10՜33սմ։ (9)

տ,պլ

*պլ = - «10"43վ ։
Շ

2 2 տV տ------= Օ–
(շ ^

(10)

Պահանջենք, որ այս համակարգը բավարարի 
Բորի քվանտացման պայմանը.

տ ^  + տ ^  = ո–հ(ո = 1,2,3...): (11)
Պարզելու համար, թե ք-ի և ա-ի ինչ արժեքների 

դեպքում են քվանտային և ռելյատիվիստական 
երևույթները կարևորվում այս համակարգում, պա
հանջենք, որ ո-ըլինի փոքր (ո = 1), իսկ V-ն մոտ 
լինի շ-ին ( ^ » շ ) ։

Այս պայմանների դեպքում (10) և (11) բ ա ն ա ձ ^  
րից կստանանք՝

տ :

* ֆ 0 / շ 3 =

վ ո օ / Ժ  =\

՚օ>

պլ

կ  մեծությունը կոչվում է Պլանկի երկարություն։ 
Այս հաստատունից հեշտությամբ ստացվում են 
զանգվածի և ժամանակի չափայնություն ունեցող 
հետևյալ մեծությունները՝

Այս մեծություններն առաջադրել է Պլանկը որ
պես երկարության, ժամանակի և զանգվածի չափ
ման «բնական» միավորներ։ Սկզբում այս մեծութ
յուններին որոշակի ֆիզիկական իմաստ չէին 
վերագրում։ Նրանց ֆիզիկական իմաստ վերագրելը 
կապված է Այնշտայնի՝ հարաբերականության ը ն դ  
հանուր տեսության ստեղծման և, մասնավորապես, 
գրավիտացիոն դաշտի քվանտացման խնդրի 
հետ։

Պարզվում է, որ այս մեծությունները ծագում են 
ամեն անգամ, երբ քննարկվում են դասական (ոչ 
քվանտային) հարաբերականության ընդհանուր 
տեսության կիրառելիության սահմանները։ Բորի 
քվանտացման կանխադրույթների օգնությամբ կա
րելի է համոզվել, որ այս մեծություններն իսկապես 
որոշում են երևույթների մասշտաբները քվա նտ ա 
յին գրավիտացիայում։ Իրոք, դիտարկենք գրա վի  
տացիոն փոխազդեցությամբ իրար հետ կապված և
V շառավիղ ունեցող ուղեծրով պտտվող, ա զանգ
վածով երկու կետային մասնիկներից կազմված 
համակարգ։ Ըստ դասական մեխանիկայի հիմ 
նական օրենքի՝

Այսպիսով՝ քվանտային գրավիտացիայի տի
րույթում ք-ն և ա-ն այդ մեծությունների Պլանկի ար
ժեքների կարգի են։ Պլանկի կ  երկարությունը ժա
մանակակից ֆիզիկայում քննարկվում է մի քանի 
տեսանկյունից.

1) որպես այն տարածական տիրույթի չափ, 
որտեղ պ ետ ք է գործեն քվանտային գրավիտացիայի 
օրինաչափությունները,

2) որպես «հիմնարար» երկարություն (կամ 
տարրական երկարություն)։

Ուշագրավ է վերջին հասկացությունը։ Ժամա
նակակից ֆիզիկան հիմնված է այն պատկերա
ցումների վրա, որ տարածությունը և ժամանակը, 
որոնց շրջանակներում նկարագրվում են բնության 
մեր հայտնաբերած օրենքները, անսահմանափա
կորեն բաժանելի են, փոքր մասշտաբներում ոչ մի 
«հատիկավոր», ընդհատ կառուցվածք չունենք։ 
Համենայն դեպս, առ այսօր նման ընդհատությունը 
հաստատող ոչ մի փորձնական փաստ  չկա։ Ընդ
հակառակը, փորձնականորեն հետազոտված ամե
նափոքր մասշտաբներում (^ « 10՜16սմ և ք ~ լ օ ՜26վ) 
տարածությունը և ժամանակը միանգամայն հարթ 
են և անընդհատ։

Սակայն հիմքեր չկան նաև պնդելու, որ շատ 
ավելի փոքր մասշտաբներում տարածությունը և 
ժամանակն ընդհատություն չեն դրսևորի։ Այս հար
ցը քննարկել են դեռևս 30-ական թվականներին 
Վիկտոր Համբարձումյանը, Դմիտրի Իվանենկոն, 
Վերներ Հայզենբերգը և հետագայում մի խումբ այլ 
ֆիզիկոսներ։ Համաձայն այդ պատկերացումների՝ 
գոյություն ունի երկարության չափայնություն ունե
ցող հիմնարար I հաստատուն, որը որոշում է ժա
մանակակից ֆիզիկական պատկերացումների, այս 
ինքն՝ հարաբերականության տեսության, քվանտային 
մեխանիկայի և պատճառականության սկզբունքի
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ՖԻԶԻԿԱ

կիրառելիության սահմանները; Այս I հաստատունի 
միջոցով են արտահայտվում ժամանակի, էներ
գիայի, իմպուլսի և մյուս ֆիզիկական մեծութ
յունների մասշտաբները; չափերում է<1/շ
ժամանակներում կամ Տ > 1 խ  էներգիաների տ խ  
րույթներում հավանական են ժամանակակից 
պատկերացումներին չհամապատասխանող նոր 
ֆիզիկական երևույթներ; Եթե իսկապես գոյություն 
ունի հիմնարար երկարություն, սպասելի է ևս մեկ 
«հեղափոխություն» ֆիզիկայում, ինչպես հարա
բերականության և քվանտային տեսությունների 
ծագման ժամանակ;

Որպես հիմնարար երկարություն՝ տարբեր ժամա
նակներում քննարկվել են էլեկտրոնի, պրոտոնի, 
71 մեզոնի, միջանկյալ վեկտորական V բոզոնի 
քոմփթոնյան ալիքի երկարությունները՝ պայմանա
վորված ուժեղ, էլեկտրամագնիսական և թույլ փոխ
ազդեցություններով; Սակայն այսօր, գոյություն ունե
ցող պատկերացումների համաձայն, դրանցից ոչ 
մեկը հիմնարար երկարության դեր չի կարող խաղալ;

Ամենայն հավանականությամբ, այդ հիմնարար 
երկարության դերը կկատարի % Պլանկի երկարութ
յունը; Նշենք, որ Պլանկի ժամանակը (էպ~10՜43վ) 
նույնպես շատ կարևոր բնութագրական մեծություն 
է; Այսպիսի և ավելի փոքր ժամանակների համար 
ժամանակի մասին մեր պատկերացումները կարող 
են ճիշտ չլինել; Հնարավոր է, որ այդ տիրույթում 
ժամանակի գաղափարն իմաստազրկվի, մասնա
վորապես «մինչև» և «հետո» գաղափարները կորց
նեն իրենց իմաստը, քանի որ դրանք ենթադրում են 
ժամանակի ընթացքի իմացություն; 10-43 վ ժամա
նակը որոշ տեսություններում կապվում է տ իեզեր 
քի ծնման և, այսպես կոչված, Մեծ պայթյունի հետ;

Այսպիսով՝ յուրաքանչյուր ֆիզիկական 
տեսության համար հիմնարար հաստատունների 
միջոցով կարելի է կազմել երկարության բնական

միավորներ։ Մասնավորապես բնութագրական 
մեծություններ են տարրական մասնիկների 
(էլեկտրոնի, պրոտոնի, մեզոնի և այլն) քոմփթոնյան 
ալիքի երկարությունները.

Հ = –  = 3,8–10~13մ, ՃԲ= ֊  = 21,10~16մ, 
ա շ  ա շք  բ

ճո = ֊  = 1,4–10՜15մ։
Ո՞րն է այս մեծությունների դերը աշխարհի ֆ ի 

զիկական պատկերում;

3. Վիրտուալ մասնիկներ՝ փոխազդեցության 
կրողներ

Բնության մեջ մեզհայտնի փոխազդեցությունները 
բաժանվում են չորս հիմնարար տիպերի՝ ուժեղ, 
էլեկտրամագնիսական, թույլ և գրավիտացիոն;

Ինչպես գիտենք, ուժեղ փոխազդեցությունները 
գործում են տարրական մասնիկների հադրոններ 
կոչվող դասի (պրոտոնների, նեյտրոնների, բ մե
զոնների և այլն) մասնիկների միջև և չորս հիմնարար 
փոխազդեցություններից ուժեղագույնն են;

Թույլ փոխազդեցության ինտենսիվությունը շատ 
փոքր է ուժեղ և էլեկտրամագնիսական փոխազդե
ցությունների ինտենսիվությունից, բայց շատ ուժեղ 
է գրավիտացիոնից; Նրանով են պայմանավորված 
մասնիկների մի շարք փոխադարձ փոխակերպում
ներն ու տրոհումները, օրինակ, նեյտրոնի տ ր ո  
հումը.

ո -> բ  + 6 + \ ։
Չորս հիմնարար փոխազդեցությունները տ ա ր  

բերվում են ինչպես իրենց ինտենսիվությամբ, 
այնպես էլ փոխազդող մասնիկների հեռավորութ
յունից կախվածությամբ; Եթե գրավիտացիոն և 
էլեկտրական փոխազդեցության ուժերը բավա
կանաչափ դանդաղ են նվազում (հակադարձ հա
մեմատական հեռավորության քառակուսուն), ապա 
ուժեղ և թույլ փոխազդեցության ուժերի կախումը 
հեռավորությունից անհամեմատ արագ է նվազում 
և հետևաբար ունի ազդեցության փոքր շառավիղ; 
Ուժեղ փոխազդեցությունների համար վերջինս 10՜13 սմ 
կարգի է, իսկ թույլ փոխազդեցության ազդեցության 
շառավիղը չի գերազանցում 10-16 սմ-ը;

Պարզվում է, որ մասնիկների քոմփթոնյան ա լի 
քի երկարությունները սերտորեն առնչվում են հիմ
նարար փոխազդեցությունների ազդեցության շա
ռավիղներին; Դրա պատճառը հետևյալն է;

Ժամանակակից ֆիզիկայում, համաձայն մեր 
ձազդեցության սկզբունքի, մի մասնիկի անմիջա
կան ազդեցությունը որոշակի հեռավորությամբ 
մյուս մասնիկի վրա բացառվում է; Մի մասնիկը 
մյուսի վրա ազդելու համար անհրաժեշտ է մի
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երրորդ մասնիկ (փոխազդեցությունը կրող մասնիկ, 
որն արձակվում է առաջինից և, հասնելով երկ
րորդին, ազդում նրա վրա. կլանվում է և հա
կառակը)։ Այսպիսով՝ մասնիկների միջև գործող 
ուժերը ծագում են երրորդ միջանկյալ մասնիկի 
փոխանակման հետևանքով։ Այս երևույթն ավելի 
անկհայտ պատկերացնելու համար համեմատենք 
այն առօրյա կյանքից վերցված մի օրինակի հետ։

Հետևենք սառցե հարթ հորիզոնական մա
կերևույթի վրա գնդակ խաղացող երկու չմշկորդնե
րի դիրքերին։ Կնկատենք, որ նրանք իրարից աս
տիճանաբար հեռանում են (նկ. 2, ա)։ Պատճառը 
հասկանալի է. գնդակ նետողը ստանում է հետա
դարձ նույն իմպուլսը, ինչպիսին ինքը հաղորդել է 
գնդակին, իսկ գնդակ որսացողն էլ իր հերթին ստա
նում է որոշ իմպուլս և շարժվում դեպի հետ։

ա բ
Նկ. 2
Հեռվից այս տեսարանը դիտելիս գնդակը կարող 

ենք չնկատել, և մեզ կթվա, որ չմշկորդների միջև 
կա վանողական փոխազդեցություն։ Այսպիսով՝ 
գնդակի փոխանակությունը չմշկորդների միջև 
համարժեք է վանողական փոխազդեցության առա
ջացմանը։ Այլ պայմաններում, երբ նույն չմշկորդ
ները, կանգնելով դեմքով հակառակ, իրար 
բումերանգ են նետում, և վերջինս, պտտվելով կոր 
հետագծով, մի չմշկորդից հասնում է մյուսին, ապա 
այս դեպքում չմշկորդների ստացած իմպուլսներն 
այնպիսին են, որ նրանք աստիճանաբար մոտենում 
են (նկ. 2, բ), որը համարժեք է նրանց միջև 
փոխադարձ ձգողականության առաջացմանը։

Մասնիկների միջև ծագող փոխազդեցության 
տիպը և ազդեցության շառավիղը որոշվում է փո
խանակվող մասնիկի տեսակով։ Եթե փոխանակ
վող մասնիկի զանգվածը ա է, այդ մասնիկն արձա
կելու համար անհրաժեշտ է առնվազն տշ2 
էներգիա, որը ոչ մի տեղից չի վերցվում։ Կարծեք 
թե հակասում է էներգիայի պահպանման օրենքին։ 
Սակայն էներգիայի համար նույնպես գոյություն 
ունի Հայզենբերգի անորոշությունների առնչությու
նը, համաձայն որի՝ էներգիայի ՃՏ  անորոշությունը 
և այդ էներգիայի չափման (կամ վիճակի տևողութ
յան) ճէ ժամանակը կապված են

ճՏ – ճէ> հ  (12)

առնչությամբ։ Մեր քննարկած դեպքում մասնիկ 
արձակող մարմնի էներգիան անորոշ է ՀՏ  ~ տ շ2 
չափով։ (12) առնչությամբ որոշվող Հէէ~ հ /ձՏ  
ժամանակամիջոցում մասնիկը կարող է ծնվել և 
ոչնչանալ (կլանվել)՝ չհակասելով էներգիայի պահ
պանման օրենքին։ Բավականաչափ կարճ ժա
մանակում ծնվող, ապա կլանվող այդպիսի մաս
նիկները կոչվում են վիրտուալ մասնիկներ։ Այն 
ամենամեծ հեռավորությունը, որը կարող է անցնել 
վիրտուալ մասնիկը, մինչև մյուս մասնիկից նորից
կլանվելը՝ *  Խ  Ո ,

V =  Օ ձ է  =  Շ ------- ---- 2 ։
\Բ. տ շ տ շ 

Ինչպես տեսնում ենք, երկու մասնիկների միջև 
գործող ուժերի ազդեցության V շառավիղը որոշվում 
է փոխանակվող մասնիկի քոմփթոնյան ալիքի եր
կարությամբ։

Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունն իրա
կանացվում է էլեկտրամագնիսական դաշտի 
քվանտների՝ ֆոտոնների միջոցով, որոնց դադարի 
զանգվածը զրո է։ Այդ պատճառով էլ այս փոխազ
դեցության շառավիղն անվերջ մեծ է։

Ելնելով այն բանից, որ տիեզերական ձգողութ
յան ուժերը նույնպես գործում են մեծ հեռավորութ
յունների դեպքում, կարելի է պնդել, որ այդ ուժերը 
նույնպես իրականացվում են զրո դադարի զանգ
վածով ինչ-որ մասնիկի փոխանակման հետևան
քով։ Այդ մասնիկը ձգողական դաշտի քվանտն է 
կամ գրավիտոնը, որն առայժմ վարկածային՝ փոր
ձով չհայտնաբերված մասնիկ է։

Ինչպես նշեցինք, ուժեղ փոխազդեցությունը 
կամ միջուկային ուժերն ունեն շատ փոքր (10-13 սմ 
կարգի) ազդեցության շառավիղ։ Համաձայն վերը 
նշված պատկերացումների՝ այդպիսի շառավղով 
ուժեր ստանալու համար փոխանակվող մասնիկի 
զանգվածը պ ետ ք է բավականաչափ մեծ լինի։ 
1935 թ. ճապոնացի ֆիզիկոս Յուկավան, ելնելով 
միջուկային ուժերի ազդեցության շառավղի փորձ
նական տվյալներից, գնահատեց ուժեղ փոխազ
դեցությունն իրականացնող վիրտուալ մասնիկների
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զանգվածը, որը մոտավորապես 7 անգամ փոքր 
է պրոտոնի զանգվածից; Պարզվեց, որ այդպիսի 
մասնիկներ իսկապես գոյություն ունեն, և դրանք 
դրական 71 մեզոններն են; Այսպիսով՝ կարելի է 
համարել, որ միջուկային փոխազդեցությունն իրա
կանացվում է 71 մեզոնների միջոցով, որոնք մի
ջուկային դաշտի քվանտներն են; Ուժերի ազդե
ցության շառավիղը 71 մեզոնի քոմփթոնյան ալիքի 
երկարության կարգի է.

սմ;տոշ
Փոխազդեցության ինտենսիվությունը որոշ

վում է ց հաստատունով, որը միջուկային ուժերի 
համար նույն դերն է խաղում, ինչ տ լիցքը՝ էլեկ
տրական փոխազդեցության դեպքում; Սակայն եթե 
էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունը բնու
թագրող օ, = ք2/էւշ հաստատունը խիստ փոքր 
է մեկից, միջուկային ուժերի \  բնութագրական 
հեռավորություններում միջուկային ուժերն ավելի 
քան հարյուր անգամ հզոր են, քան էլեկտրամագ
նիսական ուժերը;

Թույլ փոխազդեցությունները շատ ավելի կարճ 
ազդեցության շառավղով ուժեր են = ~ 10=6սմ); 
Այդքան փոքր ազդեցության շառավղի դեպքում այդ 
փոխազդեցությունը կարող է իրականացվել միայն 
բավականաչափ մեծ զանգվածով մասնիկների փո
խանակման միջոցով; Իսկապես, քանի որ =— = 
էւ/աշ, փոխանակվող մասնիկի զանգվածի համար 
կստանանք =ո~ գնահատականը, որտեղից
կհետևի, որ այդպիսի մասնիկների զանգվածը 
պ ետ ք է մոտ 100 անգամ մեծ լինի պրոտոնի զանգ
վածից; Այդ վարկածային մասնիկներն անվանում 
են միջանկյալ վեկտորական բոզոններ; Դրանք 
երկար տարիներ փնտրվում էին, և միայն 1983 թ. 
ստացան հավաստի տվյալներ, որ միջանկյալ վեկ

տորական ^  + ,՝Փ՜ , 2° բոզոններն իսկապես գո
յություն ունեն, իսկ նրանց զանգվածները մոտ են 
կանխագուշակված արժեքին;

Ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ հիմնա
րար հաստատուններով որոշվող քոմփթոնյան ա լի 
քի երկարությունը որոշում է այն հեռավորությունը, 
որը կարող է անցնել վիրտուալ մասնիկը ծնվելու 
պահից մինչև կլանման պահը; Դրանով իսկ այն 
որոշում է տվյալ մասնիկի փոխանակման միջոցով 
իրականացվող փոխազդեցության տիրույթը;

Վերադառնալով Կուլոնի օրենքին՝ կարող ենք 
ասել, որ լիցքավորված մասնիկի շուրջն էլեկտրո
նի ճտ=հ,1ւոտշ քոմփթոնյան ալիքի երկարությամբ 
կարող են ինքնակամ ծնվել և ոչնչանալ էլեկտրոն- 
պոզիտրոնային զույգեր; Իսկապես, դրա համար 
անհրաժեշտ է ՃՏ  ~2ա6օ2 էներգիայի անորոշութ
յուն, որը թույլատրելի է ժա
մանակամիջոցում;

Այդ ժամանակամիջոցում զույգը կանցնի
V ~ շէ ~ ճտ ճանապարհ; Այսպիսով՝ կետային լից
քի շուրջը քոմփթոնյան ալիքի երկարության 
կարգի տիրույթում վակուումը, ինչպես ասում են, 
բևեռանում է, այն լիքն է էլեկտրոն-պոզիտրոն զո^  
գերով; Ուստի՝ արդեն այդ հեռավորությունների 
դեպքում Կուլոնի օրենքը պ ետ ք է վերանայվի;

Նշենք, որ այս սահմանափակումն ավելի խիստ 
է, քան դասական էլեկտրադինամիկայի 7 > ր = 
= տ1 / ատշ2 սահմանափակումը; Իսկապես,

Սա նշանակում է, որ էլեկտրոնի դասական 
շառավղից շատ ավելի մեծ հեռավորությունների 
դեպքում արդեն քվանտային մեխանիկան սահմա
նափակում է Կուլոնի օրենքի կիրառությունը;

Ավարտելով երկարության «բնական» միա
վորների քննարկումը՝ վերադառնանք պլանկյան 
մեծություններին և հիմնարար փոխազդեցութ
յունների կապին;

3. Փոխազդեցությունների միավորում. 
կփոխվի՞ արդյոք ֆիզիկայի ապագա 
«քարտեզը»

~ 2–10՜15գ մեծությունը որոշում է 
զանգվածի այն չափը, որի դեպքում ի հայտ են գա
լիս ինչպես գրավիտացիոն, այնպես էլ քվանտային 
երևույթներ; ^ պւփց մեծ զանգվածով մակրոսկո 
պական մարմինների համար տիեզերական ձգո
ղության տեսությունում քվանտային երևույթները 
կարելի է արհամարհել; Սակայն տարրական մաս
նիկների ֆիզիկայի տեսակետից այս զանգվածը
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►հսկայական է։ Այն մոտավորապես հավասար է 
1019 պրոտոնի հանգստի զանգվածին։ Եթե տար
րական մասնիկի էներգիան այնքան մեծ է, որ նրա 
ռելյատիվիստական տ = ը  / 0 2 զանգվածը Պլանկի 
զանգվածի կարգի է, այդ մասնիկի փոխազդեցութ
յունները քննարկելիս տիեզերական ձգողության 
ազդեցությունը չի կարելի անտեսել;

Կարելի է պնդել, որ Տ = ո պլշ2 կարգի էներգիա– 
ների դեպքում գրավիտացիոն փոխազդեցությունը 
մասնիկների միջև ավելի ուժեղ է, քան մնացած 
տիպի փոխազդեցությունները; Պլանկի զանգվածը 
կարելի է հասկանալ նաև հետևյալ կերպ;

Համաձայն անորոշությւոնների առնչության՝ 
ճէ~ էպլ ~10՜43վ և ^~^0 ~ 10 ՜33 սմ տարածաժա
մանակային միջակայքերում վակուումում կարող 
են ծնվել, ապա կլանվել Պլանկի զանգվածի կարգի 
զանգվածով մասնիկներ։ Այս երևույթը կոչվում Է 
վակուումի ֆլուկտուացիա։ Բնական է, որ այդպիսի 
տիրույթներում կարևոր են ինչպես քվանտային, 
այնպես էլ գրավիտացիոն երևույթները;

Բացի քվանտային գրավիտացիայի և կոսմոգո
նիայի պրոբլեմներից՝ Պլանկի մեծությունները ներ
կայումս քննարկվում են նաև տարրական մասնիկ
ների ֆիզիկայում։ Ավելի է ամրապնդվում այն 
կարծիքը, որ Պլանկի մեծությունների կապը կոսմո
գոնիայի, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և 
քվանտային գրավիտացիայի հետ հասկանալի 
կդառնա ֆիզիկայի թերևս մեծագույն պրոբլեմը լու
ծելուց հետո միայն, այն է՝ ստեղծել բոլոր հիմնա
րար փոխազդեցությունների միասնական (միավոր
յալ, միացյալ) տեսություն;

Բնության մեջ գոյություն ունեցող չորս հիմնա
րար փոխազդեգությունների միջև կապեր հայտնա- 
գործելու և դրանք միավորելու ձգտումը ծնվել է 
այդ փոխազդեցությունների հայտնագործման հետ 
գրեթե միաժամանակ; Այդպիսի ձգտման առաջին 
արտահայտությունը Մաքսվելի առաջադրած էլեկ
տրական և մագնիսական փոխազդեցությունների
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միավորումն էր։ Այնշտայնը նույնպես իր կյանքի 
վերջին տասնամյակները նվիրել էր էլեկտրամագ
նիսականությունը և գրավիտացիան միավորելու 
փորձերին։ Սրանք միավորելու բնական ձգտումը 
հետևանք էր այն բանի, որ էլեկտրամագնիսա
կանությունը կատարելապես նկարագրվում է 
Մաքսվելի հավասարումներով, իսկ գրավիտա
ցիան՝ Այնշտայնի հարաբերականության ընդհա
նուր տեսությամբ։ Սակայն պարզվեց, որ իրակա
նում ամենադժվարն այս փոխազդեցությունները 
միավորելն է։

Տարրական մասնիկների ֆիզիկայում, համա
ձայն ժամանակակից պատկերացումների, փոխազ
դեցությունների միջև գոյություն ունի համաչափութ
յուն, որն ինքնաբերաբար խախտված կամ 
մոտավոր է, երբ մասնիկների էներգիաները բավա
կանաչափ փոքր են։ Մեծ էներգիաների տիրույթում 
խա խտ վա ծ համաչափությունը վերականգնվում է։ 
Այսպես, օրինակ, էլեկտրամագնիսականությունը և 
թույլ փոխազդեցությունը, ըստ Սալամի և Վայնբեր 
գի, նույն էլեկտրաթույլ փոխազդեցությունն են։ 
Մոտավորապես Տ>100աբշ 2 էներգիաների տի
րույթում (որը համապատասխանում Փ  + ՜ , 2 0
մասնիկների հանգստի էներգիային), այս երկու 
փոխազդեցությունների ինտենսիվությունները հա-
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աբ ւ տիրո^
-33

համապատասխան էներգիաների տիրույթում բո
լոր փոխազդեցությունները միավորվում են։

Վերադառնալով ֆիզիկական տեսությունների 
կապերը պատկերող 1-ին նկարին՝ կարող ենք 
պնդել, որ այնտեղ առաջանում է, կարծեք թե, եր
րորդ չափումը։

3-րդ նկարում  ̂>> կ  = 10-33 սմ տիրույթը Ւա  
մապատասխանում է դասական հարաբերակա
նության ընդհանուր տեսությանը, իսկ V ~ կ  ̂ ւմ  ի 
հայտ են գալիս քվանտային գրավիտացիան և 
փոխազդեցությունների համընդհանուր միա
վորումը։

վասարվում են, համաչափությունը վերականգնվում 
է, իսկ «առօրյա» կյանքում, այսինքն՝ ավելի փոքր 
էներգիաների տիրույթում ծագում են էական տար
բերություններ, մասնավորապես էապես տ ա րբեր 
վում են նրանց ազդման շառավիղները։ Մի շարք 
ֆիզիկոսներ առաջարկել են այն վարկածը, որ էլ 
ավելի բարձր էներգիաների տիրույթում էլեկտրա- 
թույլ փոխազդեգությունը միավորվում է ուժեղ փ ոխ 
ազդեցության հետ։ Առաջարկվել են այդպիսի միա
վորման տարբեր հնարավորություններ, որոնք 
հայտնի են «Մեծ միավորման տեսություն» անու
նով։ Այն ենթադրում է, որ չափազանց մեծ՝ 
Տ ~1015 տբշ2, էներգիաների տիրույթում մասնիկ
ների միջև ուժեղ էլեկտրամագնիսական և թույլ 
փոխազդեցությունների ինտենսիվությունները 
կդառնան նույն կարգի։ Այդ փոխազդեցությունն 
իրականացնող վարկածային մասնիկները, որոնք 
^  ^ ՜ ,2° միջանկյալ վեկտորական բոզոններին
համանման մասնիկներ են, պ ետ ք է ունենան 
ա ~1015 աբ զանգված։ Այս զանգվածին համապա
տասխան էներգիայով մասնիկներ ծնելու համար, 
եթե կառուցվեր ներկայումս գործող արագա
ցուցիչների սկզբունքով աշխատող արագացուցիչ, 
այն կձգվեր Երկիր մոլորակից մինչև մոտակա 
աստղերը։ Հնարավոր է, որ ավելի մեծ էներգիա
ների տիրույթում էլեկտրաթույլ և ուժեղ փոխազ
դեցությունների հետ միավորվի նաև տիեզերական 
ձգողությունը։ Այդպիսի միավորման հնարավորութ
յուններից մեկն արդեն գոյություն ունեցող «գերգրա- 
վիտացիայի» («սուպերգրավիտացիա») տեսությունն 
է։ Ենթադրվում է, որ այդ համընդհանուր միավորումը 
տեղի կունենա այնպիսի էներգիաների տիրույթում, 
երբ կարևոր կդառնան քվանտային գրավիտացիայի 
երևույթները, այն է՝ Ք՛ —1019

Ավարտելով հիմնարար հաստատունների մա
սին այս հոդվածը՝ նշենք նաև այն կարևոր հարցը, 
թե հիմնարար հաստատուններից քանիսն են ան
կախ։ Ինչպես տեսանք, հ, շ, 6 հաստատունները 
կապված էին օւ = ք1/ ^  = 1/137 առնչությամբ։ 
Առայժմ բացատրելի չէ, թե ինչու օւ-ն հատկապես 
այդ արժեքն է ընդունում, սակայն, հավանաբար, ա
պագա տեսություններում այս կապը կբացահայտՒ 
վի։ Դրա օրենքները կգործեն միայն (X =1/137 
արժեքի դեպքում։ Դիրակը կարծում էր, որ այս երեք 
հաստատուններից հիմնարար կլինեն միայն շ-ն և 
6-ն, իսկ էւ-ը՝ ածանցյալ։ Վերջին փաստը կփոխի 
մեր պատկերացումները քվանտային մեխանիկայի, 
մասնավորապես Հայզենբերգի անորոշությունների 
առնչության մասին։ Հնարավոր է, որ այս պրոբլեմի 
լուծումը նույնպես առնչվի դ  բնութագրական 
երկարությանը։ Հիմնարար մեծությունների միջև 
ներքին կապի հայտնաբերումը հավանաբար կհա- 
նգեցնի բնության միասնական նկարագրության՝ 
առանց նրա բաժանման միկրոաշխարհի և մակրո
աշխարհի։ ■

« Մ ա թեմա տ իկա ն  և ֆ իզիկա ն դպրոցում», 
1986, ^  6։ 1987, ^  1

թում։ Սա նշանակում է, որ  ̂~ դ  ~10 սմ հեռա
վորությունների և ո  ~ ո  պլ ~1019 աբ զանգվածին
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ՏԵՍՆԵԼ ԵՎ ՉԱՓԵԼ 
ՏԵՍՆԵԼ

Արդոք հնարավոր է սեփա
կան աչքերով տեսնել նանոաշ– 
խարհը; Այո՜, բայց դրա համար 
հարկավոր են բարդագույն սար
քավորումներ; Դրանք ստեղծվել 
են ոչ այնքան վաղուց, իսկ գյու
տարարները դարձել են Նոբել– 
յան մրցանակի դափնեկիրներ;

Առաջին մանրադիտակը 
ստեղծել են հոլանդացի օպտիկ
ները դեռևս XVI դարում; Սակայն 
ոսպնյակների և հայելիների օգ 
նությամբ հնարավոր չէ տեսնել 
400 նանոմետրից փոքր չափեր 
ունեցող դետալներ. դա արգելում 
է լույսի ֆիզիկան; Ամենահգոր 
օպտիկական մանրադիտակը 
թույլ է տալիս խոշորացնել նմուշը 
2000 անգամ, որը միանգամայն 
բավարար է մանրէ, կենդանի

Բջջի կառուց- 
վ ա ծ ք  ա յ ի ն 

տարրեր տեսնե
լու համար, բայց ոչ 

ավելի;
Գիտության մեջ 

հսկայական քայլ էր 
էլեկտրոնային մանրա

դիտակի հայտնադործու
մը 1931թ.; Այն «լուսավորում 

է» նմուշը էլեկտրոնների հոս
քի միջոցով տեսանելի լույսի 
փոխարեն; ժամանակակից 
էլեկտրոնային մանրադիտակ
ները թույլ են տալիս խորացնել 
նմուշը 2 միլիոն անգամ; Այդպիսի 
սարքավորման օգնությամբ լավ 
երևում է նանոաշխարհը՝ 
վիրուսներ, մեծ և փոքր

ատոմներ;
Բայց սա էլ վերջը չէ; 1981 թ. 

երևան եկավ տեսածրող թունե
լային մանրադիտակը; Այն ավե
լի մանրամասն է ներկայացնում 
նանոաշխարհը, ընդ որում, ծա
վալային պատկերմամբ; Որքան 
էլ տարօրինակ է, ֆոտոնների և 
էլեկտրոնների փոխարեն ա յս  
տեղ աշխատում է հին բարի մե
խանիկան, ճիշտ է՝ քվանտային 
էֆեկտների զուգակցմամբ; Այս 
մանրադիտակը, կարծես, շոշա
փում է ուսումնասիրվող նմուշը 
շատ նուրբ, ասեղի պես զոնդի 
օգնությամբ; Ընդամենը մի քանի 
ատոմ հաստությամբ ասեղի ծայ
րը շարժվում է նմուշի վերևում՝ 
նանոմետրի մի մասնիկի բարձ
րության վրա; Երբ նմուշի և ասե
ղի միջև լարում են գործադրում, 
գործում է քվանտային թունելա
յին էֆեկտը՝ էլեկտրոնները մա
կերևույթից ցատկում են զոնդի 
վրա;

Եթե նման էֆեկտ գործեր սո
վորական տա 
րածությունների 
ա շ խ ա ր հ ո ւ մ ,  
մենք կարող 
էինք անցնել 
աղյուսե պա- 

միջով՝ 
ռ ա ն ց 

վնասելու  
թե՜ մեզ, 
թե՜ պա 

տը; Իսկ 
ն ա ն ո ա շխ ա ^  

հում հենց այդ 
էֆեկտի շնորհիվ 

ասեղի և նմուշի 
միջև առաջանում է 

շատ թույլ, բայց միան
գամայն չափելի հոսանք; 

Այդ հոսանքի տատանում
ները թույլ են տալիս տես

նել մակերևույթի պատկերը, 
իսկ համակարգչային ծրագիրը
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ճշտությամբ կառուցում է դրա 
եռաչափ քարտեզը. բարձրութ
յունը կազմում է մինչև 0,01 նմ։ 
Վերջապես, 1986 թվականից օգ 
տագործվում է ատոմային ուժա
յին մանրադիտակ։ Այն նույնպես 
շոշափում է մակերևույթը զոնդի 
օգնությամբ, բայց ի տարբերութ
յուն թունելայինի՝ թույլ է տալիս 
ուսումնասիրել թե դիէլեկտրիկ֊ 
ներ, թե կենդանի բջջի մոլեկուլ
ներ։

Ամենահետաքրքիրն այն է, 
որ այդպիսի մանրադիտակների 
օգնությամբ կարելի է ոչ միայն 
տեսնել նանոաշխարհի ֆան
տաստիկ պատկերները, այլև 
ստեղծել դրանք։ Գիտնական
ները բազմիցս ցուցադրել են 
առանձին ատոմներից կազմված 
գրություններ և նկարներ, իսկ 
նման սկզբունքներով ստեղծված 
սարքավորումներ արդեն լայնո
րեն օգտագործվում են նանոկա- 
ռուցվածքներ ստանալու համար։

ՉԱՓեԼ
Լիարժեք հետազոտության 

համար բավական չէ ինչ-որ բան 
պարզապես տեսնել։ Հարկա
վոր է այդ «ինչ-որ բանը» չափել, 
նկարագրել, բացահայտել դրա 
կառուցվածքն ու հատկություն
ները, իսկ ավելի լավ է նաև նշել, 
թե որտեղ կարելի կլիներ այն օգ 
տագործել։

ժամանակակից մեթոդները 
թույլ են տալիս մեծ ճշտությամբ 
վերլուծել նանոկառուցվածքնե- 
րը։ Բայց երբեմն դրա համար 
անհրաժեշտ են շատ անսովոր 
գործիքներ։

Օրինակ՝ ինչպես որոշել նա- 
նոկառուցվածքների պատկերնե
րում մեր տեսածի ճշգրիտ չափե
րը։ Դրա համար գոյություն ունի մի 
պարզ հարմարանք՝ քանոն։ Ավե
լի ճիշտ՝ այն մեզ համար պարզ 
է սովորական մասշտաբների

րը չափում են ուրիշ 
«քանոնով»՝ պատրաստ
ված սիլիցիումի մեկ ատոմի 
հաստություն ունեցող շերտե
րից։ Սիլիցիումի ընտրությունը 
բացատրվում է նրանով, որ այդ 
նյութի ատոմային շերտերի 
միջև հեռավորությունը հայտնի 
է մեծ ճշտությամբ (այն կազմում 
է շուրջ 0,3 նմ)։

Նանոաշխարհի ուրիշ մե
ծությունների չափումը ոչ պա 
կաս հնարամտություն է պահան
ջում։ Ւնչպես չափել կենդանի 
բջջի երկու սպիտակուցային մո
լեկուլների հարակցության ուժը, 
եթե այդ ուժը մոտավորապես 
տրիլիոն անգամ փոքր է բջջա
յին հեռախոսի քաշից։ Բարդ 
խնդիր է, բայց կենսաբաններին 
անհրաժեշտ է դրա ստույգ պա 
տասխանը՝ բջջի աշխատանքը 
հանգամանորեն հասկանալու 
համար։ Վերջերս ամերիկացի 
գիտնականներին հաջողվել է 
անցկացնել այդպիսի չափում. 
դրա համար նրանք օպտիկա 
կան նրբունելու օգնությամբ (ըստ

էութ
յան, կիզա

կետում հավաքված 
լույսի ճառագայթների օգնութ

յամբ) զգուշությամբ քաշում են 
մոլեկուլները տարբեր կողմեր։

Չափումներին է նվիրված 
մի ամբողջ գիտություն՝ չափա
գիտություն։ Վերջերս դրանում 
առանձնացել է մի ուղղություն՝ 
նանոչափագիտություն։ Ռուսաս
տանում արդեն ընդունվել են 
նանոառարկաների չափման մի 
քանի պետական չափանիշներ։ 
Դա նշանակում է, որ չափիչ սար
քավորումները լարվելու են մեծ 
ճշտությամբ, և հետազոտողները 
կարողանալու են մանրազնին ու
սումնասիրել նանոարտադրան- 
քը, որպեսզի մինչև այն սպա
ռողին հասնելը համոզվեն դրա 
բարձր որակի, անվտանգության 
և հուսալիության մեջ։
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ա ^ Ե Մ Ա Տ Ի Կ Ա

ՍԱՄՎԵԼ ԴԱԼԱԼՅԱՆ

ՊԱՐԶ ԵՎ
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ ՊԱՐԶ 
ԹՎԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

երկրաչափական պար
զագույն պատկերների 

հետ մեկտեղ (ուղիղ, հատված, 
եռանկյունի, քառակուսի, շրջան 
և այլն) թվերը հնագույն մաթե
մատիկական կառուցվածք են 
(օբյեկտ)։

Պարզագույն թվային հա
մակարգը կազմում են բնական 
թվերը, որոնց բազմությունը 
ստացվում է մեկ թվի՝ 1 (մեկի) 
և մի գործողության՝ գումարման 
միջոցով՝ համաձայն հետևյալ 
սկզբունքի. ցանկացած բնական 
թվին գումարելով մեկ՝ ստանում 
ենք նոր բնական թիվ։ Օրինակ՝ 
մեկին գումարելով մեկ՝ ստանում 
ենք երկու բնական թիվը (2 = 1 
+ 1), երկուսին գումարելով մեկ՝ 
ստանում ենք երեք բնական թի
վը (3 = 2 + 1), և այսպես շարու– 
նակ։

Կարևորն այն է, որ արդեն 
ստացված բնական թվին մեկ 
գումարելով՝ ստանում ենք նոր 
բնական թիվ։ Այդ գաղափարն 
արտահայտում են՝ ասելով, որ

մեկը բնական թվերի ազատ 
ծնորդն է կամ ծնիչը՝ գումար
ման գործողության նկատմամբ։ 
Դրանից անմիջապես բխում է, 
որ բնական թվերի համակարգը 
անվերջ է։ Բոլոր բնական թվերի 
բազմությունը ժամանակակից 
մաթեմատիկայում ունի ստան
դարտ նշանակում՝ ^ (^8էսՐ81՝ 
բնական բառից)։

Խնդիր է առաջանում յուրա
քանչյուր բնական թվի համար ու
նենալ անվանում և նշանակում։ 
Քանզի 1̂ բնական թվերի քանակը 
անվերջ է, խոսքը միայն այդպիսի 
սկզբունքային հնարավորության 
մասին է։ Կանգ չառնելով ման- 
րամասների վրա (որոնց համար 
հղում ենք «Բնագետ» ամսագրի 
2002 թ. 5-6 միացյալ համարին), 
նշենք, որ այդ խնդրի փայլուն լու
ծումը տվել են հին հնդիկները՝ 
ստեղծելով բոլորին քաջ հայտնի 
տասնորդական դիրքային հաշ- 
վեհամակարգը։ Շնորհիվ սրա
միտ մտահղացման, որ միևնույն 
նշանին կարելի է վերագրել

տարբեր «արժեքներ»՝ կախված 
նրա գրաված տեղից (դիրքից), 
հնարավոր է դառնում ընդամե
նը տասը թվանշանների միջո
ցով՝ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, գրի 
առնել ցանկացած բնական թիվ։ 
Բանավոր խոսքում, ըստ էության, 
օգտագործվում է նույն սկզբուն
քը, բայց տարբեր աստիճանի 
հետևողականությամբ՝ տարբեր 
լեզուներում։

Բոլոր ժամանակների և 
առավել ևս ժամանակակից մա
թեմատիկայի գլխավոր պա 
հանջներից մեկը խիստ, ֆորմա- 
լիզացված շարադրանքն է, որը 
միարժեքորեն կընկալվի բոլո
րի, անգամ մեքենայի կողմից։ 
Նման պահանջի բավարարումը 
բնական թվերի դեպքում հանդի
պել է այնպիսի լուրջ դժվարութ
յունների, որ համարվել է մար
դու հնարավորություններից վեր 
աշխատանք։ Գերմանացի մաթե
մատիկոս Կրոնեկերին են պատ 
կանում հետևյալ թևավոր խոսքե
րը. «Աստված արարել է բնական
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թվերը, մնացած ամեն ինչ ստեղ
ծել է մարդն իր բազկի ուժով»։ 
Այնուամենայնիվ, մաթեմատի
կական գիտությունը մշակել է մի 
քանի եղանակ՝ բնական թվերի 
տեսության հիմունքները շարադ
րելու համար։ Թերևս, այդպիսի 
առաջին ավարտուն տեսության 
հեղինակը իտալացի մաթեմա
տիկոս Պեանոն է։ Հետաքրքրա 
սեր ընթերցողին հակիրճ ծա
նոթացնենք Պեանոյի մեթոդին։ 
(Մանրամասն ծանոթության հա
մար առաջարկում ենք հետևյալ 
գրքույքը՝ Լ.հ6ոԽո, Օո տցէհ֊ 
6տ8էւօ81 ւոճսօէ1օու Կա ռուսե
րեն թարգմանությունը՝ .^տտ^ատ, 
Օ ատւտաօա^տ^օա ատց7™Սա, ^., 
1962);

Բնական թվերը դիտարկվում 
են որպես այնպիսի բազմութ
յուն, որն օժտված է երկու հիմ
նարար հատկությամբ։ Նախ՝ 
այդ բազմությունում կա առաջին 
տարրը, որի համար օգտագործ
վում է 1 նշանը։ Ապա՝ այդ բազ
մության յուրաքանչյուր 8 տարրի 
համար որոշված է նրան անմխ 
ջապես հաջորդող միակ տար
րը, որը նշանակվում է 8 կամ 
8 + 1։ Պահանջվում է, որ բնա
կան թվերի բազմությունը ոչ մի 
այլ տարր չպարունակի։ Բնական 
թվերի բազմությունում (մակած

ման եղանակով) սահմանվում է 
գումարման գործողություն։ Այ
նուհետև ապացուցվում են թվա
բանության և ընդհանրապես ողջ 
հանրահաշվի ու մաթեմատիկայի 
համար շատ էական նշանակութ
յուն ունեցող հատկությունները։ 
Դրանք բնական թվերի գումար
ման զուգորդական՝

(X + V) + 2 = X + (V + 2), 
և տեղափոխական՝

X + V = V + X, 
հատկություններն են, որոնք 

իրենց հիմնարար բնույթի պատ 
ճառով կոչվում են օրենքներ։

Բնական թվերի համար ներ
մուծվում է ևս մի թվաբանական 
գործողություն՝ բազմապատ
կում։ Կամայական տ և ո բնա
կան թվերի արտադրյալը (այն 
է՝ բազմապատկման արդյունքը) 
գրի է առնվում տ  X ո, կամ տ-ո, 
կամ ուղղակի տո ձևով և ըստ 
սահմանման՝ հավասար է 

տ + տ + ... + տ 
գումարին, որտեղ գումարելի

ները ո հատ են։
Բազմապատկման գործողու

թյան համար ևս ապացուցվում 
են զուգորդական և տեղափո
խական օրենքները՝

(XV)* = x(V2), XV = Vx:
Մի կարևոր հատկություն էլ 

բազմապատկումը կապում է 
գումարմանը. դա բաշխական 
օրենքն է.

x(V + 2) = XV + X* ; 
Բազմապատկման գործո

ղությունը, այն իրագործելու 
իմաստով, մի փոքր ավելի բարդ 
է, քա ն գումարման գործողությու
նը։ Ընդգծենք մի կարևոր տար
բերություն այդ երկու գործողութ
յունների միջև։ Ցանկացած ո > 3 
բնական թիվ մի քանի ձևով կա
րելի է ներկայացնել երկու բնա
կան թվերի գումարի տեսքով 
(անգամ չհաշված գումարման 
տեղափոխականության օրենքով 
ընձեռված տարբեր հնարավո
րությունները)։ Օրինակ՝

5 = 4 + 1 = 3 + 2։
Այլ է պատկերը բազմապատկ

ման գործողության դեպքում։ 
Կան բնական թվեր, որոնք (եթե 
հաշվի չառնենք բազմապատ
կիչների հաջորդականությունը) 
միակ ձևով են ներկայացվում եր
կու բնական թվերի արտադրյալի 
տեսքով։ Օրինակ՝

2 = 2 X 1, 3 = 3 X 1։
Մինչդեռ հաջորդ բնական 

թվի համար ունենք երկու այդպի
սի հնարավորություն.

4 = 4 X 1 = 2 X 2։
Մեկից մեծ բնական թի

վը կոչվում է պարզ, եթե նա, 
չհաշված արտադրիչների հա
ջորդականությունը, միարժե
քորեն է վերլուծվում բնական 
թվերի արտադրյալի։ Հակառակ 
դեպքում՝ բնական թիվը կոչվում 
է բաղադրյա լ։ Ընդգծենք, որ 
1-ը չի համարվում ոչ պարզ, ոչ 
բաղադրյալ թիվ։ Առաջին քսան 
բնական թվերի հատվածում 
պարզ են

Բ1= 2, թ2= 3, Բ3= 5, Բ4= 7,
Բ5= 11, թ6= 13, թ 7= 17, Բ8= 19 

թվերը, մնացածը, բացի 1-ից, 
բաղադրյալ են։

Պարզ թվերը նման են 
անտրոհելի տարրերի, որոնցից 
բազմապատկման գործողութ
յան միջոցով կարելի է ստանալ 
բոլոր բնական թվերը։ Դա նման 
է տարրական մասնիկների դե
րին ֆիզիկայում կամ նրան, որ 
բոլոր քիմիական նյութերը կարե
լի է սինթեզել Մենդելեևի քիմիա 
կան տարրերի պարբերական 
աղյուսակի տարրերից։ Պարզ 
թվերի նման դերակատարումն 
այնքան է կարևորվել, որ հա
մապատասխան պնդումը, ավե
լի ճիշտ՝ բնական թվերի՝ պարզ 
թվերի արտադրյալի տեսքով 
ներկայացման հնարավորության 
(այսինքն՝ գոյության) և միակութ
յան մասին պնդումը, ստացել 
է «թվաբանության հիմնական 
թեորեմ» անվանումը։

Մաթեմատիկայում և այլուր 
պարզ թվերը հանդիպում են 
ամենատարբեր իրադրություննե
րում։ Գիտակների համար հիշա-
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Աշ 2. 2009 ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ա Շ Խ Ա Ր ՀՈ Ւ Մ  | 33



տակենք, որ պարզ թվերի հետ 
են առնչվում, օրինակ, դաշտերի 
բնութագրիչները, ոչ ա րքիմեդ 
յան նորմավորումները, Տթ6օ2֊ի 
կետերը և այլն։

Ւնչպես նշել է թվերի տեսութ
յան հայտնի մասնագետ Ա. Խին- 
չինը. «Պարզ թվերի հիմնարար 
դերը մշտապես բևեռել է նրանց 
վրա հետազոտողների ուշադ
րությունը։ Ւնչպիսին է նրանց 
բազմությունը, քա նի թիվ է պա 
րունակում, ինչպես են նրանք 
բաշխված, ինչպիսի օրինա
չափությունների է ենթարկվում 
պարզ և բաղադրյալ թվերի իրար 
հաջորդումը բնական թվերի շար
քում։ Բոլոր այս հարցերը բնակա
նորեն կանգնել են տարբեր դա 
րաշրջանների գիտնականների 
առջև՝ սկսած անտիկ աշխարհից 
մինչև մեր օրերը, և դեռ այժմ էլ 
զգալի չափով գտնվում են թվա
բանական գիտության ուշադ
րության կենտրոնում, հատկա
պես այն պատճառով, որ նրանց 
լուծումն առնչվում է արտակարգ 
մեծ դժվարությունների հետ»։

Գոյություն ունի հին հույներից 
ավանդված մի պարզ և գեղեցիկ 
եղանակ՝ հաջորդաբար, առանց 
բաց թողնելու, բոլոր պարզ թվե
րը ստանալու համար, որը կոչ
վում է էրա տ ոսթենեսի մաղ՝ այն 
առաջինը կիրառած հին հույն 
մաթեմատիկոս էրատոսթենեսի 
պատվին։

Տանք հակիրճ տեղեկություն
ներ նրա մասին։ Համարվում է, 
որ էրատոսթենեսը ապրել է մեր 
թվարկությունից առաջ 276 - 
194 թթ.։ Ծնվել է Հյուսիսային 
Աֆրիկայի Կիրենա քաղաքում, 
որը գտնվում է ժամանակակից 
Լիբիայում, սովորել և կյանքի 
մեծ մասն անցկացրել է Եգիպ
տոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում, 
նրա հռչակավոր գրադարանում։ 
էրատոսթենեսի բազմակողմա
նի գիտելիքները բարձր է գնա 
հատել նրա ժամանակակից և 
ավագ գործընկեր Արքիմեդը։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

էրատոսթենեսի մաղի մեթո
դը կիրառվում է հետևյալ կերպ։ 
Գրենք աճման կարգով բոլոր 
բնական թվերը՝ սկսած երկու
սից մինչև որևիցե ո բնական 
թիվ։ Ապա «մաղենք» այդ թվե
րը։ Նախ ջնջենք (կամ ընդգծենք, 
կամ ներկենք այլ գույնի) բոլոր 
այն թվերը, որոնք բաժանվում 
են երկուսի՝ բացի հենց երկուսից. 
երկուսից հետո հաջորդ թիվը կլի
նի երեքը։ Թողնելով այն՝ ջնջենք 
բոլոր երեքի բաժանվող թվե
րը։ Եվ այդպես վարվենք շարո^ 
նակ, հերթական ջնջումից հետո 
առաջին չջնջված թիվը թողնենք, 
իսկ նրան բաժանվող բոլոր մնա
ցած թվերը ջնջենք։ Գրված թվերն 
այսպես «մաղելուց» հետո կմնան 
միայն պարզ բնական թվերը, իսկ 
բոլոր բաղադրյալ թվերը «կմաղ
վեն»։ Օրինակ՝ ո = 100 դեպքում 
կունենանք հետևյալ պատկերը.

2 3 4 5 6 7 Ց 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 6Ց 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 8Ց 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Համաձայն այս աղյուսակի՝ 
թ15 = 47, թ25 = 97։ Մեծացնելով 
ո-ը՝ կարելի է գտնել նոր մեծա
մեծ պարզ թվեր։ Օրինակ՝
Բյ5 = 149, 4̂6 = 199, 7̂0 = 349,

9̂5 = 499, Բ100 = 541,
2̂00 = 1223, Բյ03 = 1999։

(Այսպիսով՝ անցյալ դարի վեր
ջին տարեթիվը պարզ էր։ Քանի 
պարզ տարեթիվ կլինի երրորդ 
հազարամյակի առաջին դա 
րում)

Մինչև 1950 թ. հայտնի ամե 
նամեծ պարզ թիվը եղել է 2127 -1 
թիվը, որն ունի 39 տասնորդա
կան թվանշան, ընդ որում, այդ 
թվի պարզ լինելը դեռ 1876 թ. 
ապացուցել է ֆրանսիացի մաթե
մատիկոս Լյուկան։ 1909 թ. հրա
տարակվել են 10 միլիոնից փոքր

էրատոսթենես
բոլոր պարզ թվերի աղյուսակ
ները։ 1951 թ. այդ աղյուսակնե
րը լրացվել են < 10999997 պարզ 
թվերով, իսկ 1959 թ. կազմվել է
Ք»00000 = 104395301 պ ա րզ թի
վը չգերազանցող բոլոր պարզ
թվերը պարունակող միկրոֆիլմ։ 
1963 թ. հայտնի ամենամեծ 
պարզ թիվը 24423 -1 էր, որն ունի 
1332 թվանշան։ 1985 թ. պարզ 
թվերի և երկվորյակ պարզ թվե
րի (տես ստորև) աղյուսակները 
հասցվել են մինչև 1011։

Հայտնի են երեք հատ 100 
տասնորդական նիշ ունեցող 
պարզ թվեր՝

81 ■ 2324 + 1, 63 ■ 2326 + 1,
35 ■ 2327 + 1 :

Ապացուցված է, որ գոյութ
յուն ունեն առնվազն երեք պարզ 
թվեր, որոնց թվանշանների քա 
նակը հավասար է 1000, սակայն 
ոչ մի այդպիսի թիվ հայտնի չի 
եղել գոնե մինչև 1963 թ.։

Գոյություն ունի անդրադարձ 
բանաձև, որը հերթական պարզ 
թիվն արտահայտում է բոլոր նա 
խորդ պարզ թվերի միջոցով.

/ > . * = Ր – 1 ° 6 շ ( ^  +

Հ, — 1

որտեղ ճ  = բ հ...բե,, իսկ 1x1-ը 
նշանակում է X թվի ամբողջ մա
սը, այսինքն՝ նրան չգերազան-
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ցող ամենամեծ ամբողջ թիվը, 
սակայն այս բանաձևն ակնհայ
տորեն պիտանի չէ կոնկրետ 
հաշվումների համար։

Ցանկացած նոր պարզ թվի 
հայտնաբերումը համարվում է 
մեծ առաջընթաց։ Համակարգիչ
ների ստեղծումից հետո սկսվում 
է ռեկորդների մրցավազք՝ նոր 
մեծ պարզ թվեր գտնելու համար։ 
Եթե մինչև 1951 թ., ինչպես վերը 
ասացինք, ամենամեծ հայտնի 
պարզ թիվը 39 նիշ ունեցող 2127–1 
թիվն էր, ապա դրանից հետո տե– 
ղի է ունենում իսկական պոռթ
կում։ 1951 թ. մինչև 1971 թ. հայտ
նաբերվում են 15 նոր պարզ թվեր։ 
Թե նրանց հայտնաբերումն ինչ 
հետաքրքրություն է առաջացնում 
հասարակության շրջանում, վկա 
յում է, օրինակ, հերթական նո
րահայտ պարզ թվին նվիրված 
ամերիկյան փոստային շտամ
պը (կնիքը), որի վրա տպված էր 
«211213 - 1 |Տ բր|ա6» (211213 -1 թի
վը պարզ է) արձանագրությունը 
և այդ 3 376 տասնորդական նիշ 
ունեցող թիվը։

Երբ 1978 թ. երկու դպրոցա
կան Կալիֆոռնիայից սահմանում 
են նոր ռեկորդ՝ մատնանշելով 
221 701 -1 պարզ թիվը, մի գերմա
նական թերթ գրում է. «էրատոս 
թենեսի մաղով հաջողվել է որսալ 
ամենամեծ պարզ թիվը»։ Այս 
առիթով մասնագետներից մեկը 
հումորով նկատում է, որ էրա- 
տոսթենեսի մաղը դրա համար 
պիտանի է նույնքան, որքան կա
ցինը՝ ատոմի միջուկը ճեղքելու 
համար։

Շատ չանցած վերոհիշյալ 
արդյունքը գերազանցվում է. 
նախ ապացուցվում է, որ պարզ 
են 2232°9 –1, ապա 244497 -1 թվե
րը։ 1983 թ. հայտարարվում է, 
որ պարզ է 25 962 թվանշանից 
կազմված 286 243 -1 թիվը։ Թե ինչ 
արագությամբ են տեղի ունե
նում փոփոխությունները, վկա
յում է հետևյալը։ Ամերիկյան մա
թեմատիկական ընկերության 
հեղինակավոր «^օէէւօ6Տ օք էհ6

^ Տ »  ամսագրի 2004 թ. ապրիլ֊ 
յան համարում «1 հ6 0 Ր68է Բոտ6 
^Ատե6Ր ^6ՇՕՐԺ ^806Տ» («Մեծ 
պարզ թվի ռեկորդ է գրանցվել») 
հոդվածում որպես նորահայտ 
մեծագույն պարզ թիվ՝ նշվում է 
6 320 430 տասնորդական թվան
շան ունեցող

220996011 ^

թիվը, իսկ նույն ընկերության հու
լիսի կեսերի ^ 6ետւէ6֊ում (կայ
քում) տեսնում ենք, որ ամենա
մեծն արդեն

224036583 - 1
պարզ թիվն է, որն ունի ավե
լի քան յոթ միլիոն տասնորդա
կան թվանշան։ Նշվում է նաև, որ 
100 000 դոլար մրցանակ է սահ
մանվել 10 միլիոն թվանշանից 
կազմված պարզ թվի հայտնա
բերողին1։

Ստորև բերվող աղյուսակում 
գրանցված են առ 2008 թվակա
նի սեպտեմբեր ամիսը հայտնի 
ամենամեծ պարզ թվերը։ Առա
ջին սյունում համարակալվում 
է նրանց հաջորդականությունը 
նվազման կարգով, երկրորդում 
նշված են այդ թվերը, երրորդում՝ 
նրանց տասնորդական թվան
շանների քանակը, չորրորդում՝ 
նրանց հայտնաբերման տարե
թիվը։

1 Սույն հ ո դ վ ա ծ ը  տ պ ա գ ր ո ւթ յա ն  հա նձնելո ւց  
հ ետ ո  Ա մերիկյան մա թ ե մ ա տ ի կա կ ա ն  Միության 
2008 թ. հոկտ եմբեր  ա մսի  կա յքո ւմ  հա յտ ա րա ֊ 
րություն եղա վ, որ հա յտ նա բե րվե լ  են 13 միլիոն 
թ վա նշա ն  ունեցող  Մ երսենի 45֊րդ՝ 243 112 609 1 պ ա ր զ  
թ իվը և ա պ ա  11 միլիոն թ վա նշա նի ց  կա զ մ վ ա ծ  
Մ հրսենի 46-րդ՝

237 156667 -1 պ ա ր զ  թ իվը ։ Հ ա յտ ն ա բ ե ր ո ղ ն ե ր ի ց  
յո ւրա քա ն չ յո ւր ը  ս տ ա ց ե լ  է 50 հ ա զ ա ր  դո լա ր  
մ ր ց ա ն ա կ ։  Նոր՝ 150 հ ա զ ա ր  դո լա ր , մ ր ց ա ն ա կ  
է հ ա յտ ա ր ա վ ե լ  100 մի լիոն կ ա մ  ա վե լի  ն ի շ  
ո ւ ն ե ց ո ղ  ա ռ ա ջ ի ն  պ ա ր զ  թ ի վ ը  հ ա յտ ն ա բ ե ր ո ղ ի ն ։

Ւնչպես տեսնում ենք, 100 000 
դոլար մրցանակը դեռ սպասում 
է իր տիրոջը։

Սովորաբար X թվից փոքր կամ 
հավասար պարզ թվերի քանակը 
նշանակում են ^)–ով։ Ւնչպես 
երևում է էրատոսթենեսի մա
ղով ստացված հարյուրից փոքր 
պարզ թվերի աղյուսակից,
(̂20) = 8^(50) = 15, (̂100) = 25։

Նմանապես (կամ օգտվե
լով համապատասխան հայտ
նի աղյուսակներից) կարելի է 
եզրակացնել, որ

(̂200) = 46, (̂500) = 95, 
^(1000) = 168, (̂2000) = 303։
Բերված փաստերից երևում 

է, որ ո բնական թվի աճին զուգ
ընթաց պարզ թվերի խտությու
նը 1-ից մինչև այդ թիվն ընկած 
հատվածում նվազում է։ Նրանց 
բաշխումը գնալով նոսրանում է։ 
էրատոսթենեսի մաղը գնալով 
թվերի ավելի մեծ մասն է «բաց 
թողնում»։ Եթե առաջին 100 թվե
րից 25 են պարզ, ապա տասը մի
լիոնին նախորդող հարյուրյակում 
կա 9 պարզ թիվ, իսկ հաջորդ 
հարյուր թվերի հատվածում՝ ըն
դամենը երկու։

Կամայական ո բնական թվի 
համար կան պարբերաբար 
կրկնվող ո երկարության բնա
կան թվերի հաջորդականություն
ներ, որոնցից ոչ մեկը պարզ չէ։ 
Օրինակ՝ այդպիսին է (^ + 2)–ից 
մինչև ^ + ո + 1 բնական թվերի 
հատվածը, որտեղ 
Ա = (ո + 1)1 = 1–2– 3–...– ո–(ո + 1)։

Կասկած է առաջանում. գուցե 
պարզ թվերի քանակը ընդհան
րապես վերջավոր է։ Սակայն այդ 
վարկածն առանց դժվարության 
հերքվում է հակասող ենթադ
րությամբ։

Ենթադրենք, որ պարզ թվերի 
հաջորդականությունը վերջավոր 
է, և Բո–ը ամենամեծ պարզ թիվն 
է։ Դիտարկենք

X = բ  – բ  – ... – բ + 1Ո ~ 1  ~ Ո

բնական թիվը և նրա բոլոր 
ժ > 1 բաժանարարները, այսինքն՝»

1 շ325Ց2657 . –| 9808358 2006
2 շ30402457. Հ 9152052 2005
3 շ25Ց64Ց51 . Հ 7816230 2005
4 շ24036583. Հ 7235733 2004
5 շ20ՑՑ6011 . Հ 6320430 2003
6 շ13466917 . –| 4053946 2001
7 19249 ■ 213°18586 +1 3918990 2007
8 27553 ■ 29՝67433 + 1 2759677 2005
9 28433 ■ 27830457 + 1 2357207 2004
10 33661 ■ 27031232 + 1 2116617 2007
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այնպիսի բնական թվերը, որոնց 
արտադրյալը որևէ բնական թվի 
հետ տալիս է 1ո։ Ակնհայտ է, 
որ այդպիսի ամենափոքր բա
ժանարարը կլինի պարզ թիվ։ 
Նույնքան ակնհայտ է, որ այն չի 
կարող լինել գ , թշ, ...,թո թվերից 
որևէ մեկը (հակառակ դեպքում,
1 բնական թիվը կհանդիսանա 
երկու բնական թվերի արտադ
րյալ, որոնցից յուրաքանչյուրը 
մեծ է մեկից, իսկ դա հնարավոր 
չէ)։ Այսպիսով՝ ստացանք, որ գո
յություն ունի Բո փց մեծ պարզ 
թիվ։ Դա հակասում է մեր ենթադ
րությանը, և ուրեմն պարզ թվերի 
հաջորդականությունն անվերջ է։

Առաջին անգամ այս ապա 
ցույցը բերվում է Էվկլիդեսի 
«Մաթեմատիկայի հիմունքներ» 
տրակտատում։ Սակայն Էվկլի
դեսին խորթ է անվերջության 
գաղափարը, և ապացուցված 
փաստը նա ձևակերպում է այս
պես. «Պարզ թվերն ավելի շատ 
են, քա ն նրանց կամայական քա 
նակը»։

Համաձայն վերը բերված 
ապացույցի՝ ^  + 1)փց. I  բնա
կան թվերի հատվածում կա գո
նե մեկ պարզ թիվ։ Դեռ 1850 թ. 
Չեբիշևն ուժեղացրել է այս արդ
յունքը՝ ապացուցելով այսպես 
կոչված «Բերտրանի պոստուլա
տը». կամայական ո > 3 բնական 
թվի համար ո և 2 ^ 2  թվերի միջև 
կա առնվազն մեկ պարզ թիվ։ 
Կարելի է ապացուցել ավելի ու
ժեղ պնդում. ցանկացած ո > 5 և 
2ո բնական թվերի միջև կա առն
վազն երկու պարզ թիվ։

Բնական թվերի հաջորդակա
նությունը 1 առաջին անդամով 
և 1 տարբերությամբ թվաբա
նական պրոգրեսիա է։ Կարելի է 
ցանկացած 8 և Ե բնական թվերի 
համար դնել այսպիսի ընդհա
նուր խնդիր. անվերջ է արդյոք 
պարզ թվերի քանակը Ե առաջին 
անդամով և 8 տարբերությամբ 
թվաբանական պրոգրեսիայում։ 
Ակնհայտ է, որ պատասխանը 
բացասական է այն դեպքում, երբ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

8-ն և Ե-ն ունեն մեկից մեծ ը ն դ  
հանուր բաժանարար։ Հակառակ 
դեպքում, այսինքն՝ երբ 8-ն ու Ե-ն 
փոխադարձաբար պարզ են, ինչ
պես ապացուցել է գերմանացի 
մաթեմատիկոս Դիրիխլեն, վե
րը դրված հարցի պատասխանը 
դրական է. գոյություն ունեն բազ
մաթիվ 8ո + Ե տիպի պարզ թվեր, 
որտեղ ո-ը բնական թիվ է։

Սակայն խնդրի արդեն հա
ջորդ աստիճանի բարդացումը՝ 
անվերջ են արդյոք 8ո2+Եո+օ 
տիպի պարզ թվերը, կարծես 
թե, լուծված չէ անգամ պարզա
գույն՝ 8 = օ = 1, Ե = 0 դեպքում։ 
Հետաքրքրական է, որ, օրինակ, 
ո2 + 79ո + 1601 արտահայտութ
յունը պարզ թվեր է տալիս ո-ի 
1-ից մինչև 79՝ ներառյալ բնա
կան արժեքների համար, սա
կայն ո = 80 դեպքում ստացվում 
է բա ղա դրյա լ թիփ

Հոլդբախի խնդրի մասին։ 
Քյոնիգսբերգ (այժմ՝ Կալինին- 
գրադ) քաղաքում 1690 թ. ծնված 
և հասուն կյանքի մեծ մասը Ռու
սաստանում անցկացրած մաթե
մատիկոս Քրիստիան Հոլդբախը 
գիտության պատմության մեջ 
մնացել է հիմնականում 1742 
թ. հռչակավոր մաթեմատիկոս 
էյլերին առաջարկած հետևյալ 
խնդրով. ճիշտ է արդյոք, որ 
երկուսից մեծ ցանկացած զույգ 
թիվ երկու պարզ թվերի գումար 
է (օրինակ՝ 4 = 2+2, 6 = 3+3, 
8 = 3+5, 10 = 3+7 = 5+5, ... ), իսկ 
հինգից մեծ կամայական կենտ 
թիվ՝ երեք պարզ թվերի գու
մար (7 = 2+2+3, 11 = 3+3+5, ... ): 
Դժվար չէ նկատել, որ այս երկու 
հարցադրումները համարժեք են, 
այսինքն՝ նրանցից մեկի ճիշտ լի
նելուց կհետևի մյուսի ճիշտ լինե
լը։ էյլերին չի հաջողվել լուծել այդ 
խնդիրը։ Նրա ամբողջական լու
ծումը չկա ցայսօր։ Առավելագույն 
առաջընթացը արձանագրել են 
ռուսական մաթեմատիկոսներ 
Շնիրելմանը 1930 թ. և Վինոգրա- 
դովը 1936 թ.։

Նկատենք, որ բոլոր պարզ

թվերը կենտ են՝ բացի 2-ից (հին 
հույները հաճախ 2-ը անգամ չեն 
համարել պարզ թիվ)։ Այսինքն՝ 
չհաշված 2-ը և 3-ը՝ պարզ թվերի 
միջև կա առնվազն մեկ բաղադ
րյալ թիվ։ Կենտ թվերի շարքում 
իրար անմիջականորեն հաջոր
դող երկու պարզ թվերը կոչվում 
են երկվորյա կ պ ա րզ թվեր։ 
Ւնչպես երևում է վերը բերված 
աղյուսակից, առաջին 100 բնա
կան թվերի շարքում երկվորյակ 
պարզ թվերը հետևյալներն են.

(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 
19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), 
(71, 73)։

Երեսուն միլիոնից փոքր բնա
կան թվերի շարքում կա 152 892 
այդպիսի զույգ։ 1985 թ. հայտ
նի ամենամեծ երկվորյակ պարզ 
թվերից յուրաքանչյուրն ունի 303 
թվանշան։ Մինչև 2008 թ. սեպ
տեմբեր հայտնի ամենամեծ երկ
վորյակ պարզ թվերը հետևյալ
ներն են.

Այս աղյսակի սյուները կազմ
ված են նախորդ աղյուսակի 
սկզբունքով։
1.2003663613 • 2195°°°± 1 58711 2007
2. 194772106074315 • շ1™*»± 1 51780 2007
3. 100314512544015 • 2^860 ± 1 51780 2006
4. 16869987339975 • 217196° ± 1 51779 2005
5. 33218925 –216969°±1 51090 2002

Ցայսօր հայտնի չէ՝ անվերջ է 
արդյոք երկվորյակ պարզ թվերի 
քանակը։

Կան և այլ, ավելի նուրբ չլուծ
ված խնդիրներ՝ կապված երկ
վորյակ պարզ թվերի հետ։ Չորս 
հաջորդական պարզ թվեր՝

0ո +  ̂ 0ո + 2, 0ո+3

կարող են կազմել երկվոր
յակ թվերի երկու զույգ։ Օրինակ՝ 
ո = 3 դեպքում 5, 7, 11, 13 հաջոր
դական պարզ թվերից ստացվում 
են (5, 7) և (11, 13) երկվորյակնե
րը, իսկ ո = 5 դեպքում՝ (11, 13) և 
(17, 19) երկվորյակների զույգե
րը։ Բերված երկու դեպքերում էլ՝

Բո+1 = Բո+2 - 4։
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Այսպիսի չորս հաջորդական 
պարզ թվերը կոչվում են քա ռ 
յակ։ Ընթերցողին առաջարկում 
ենք փորձել ինքնուրույն գտնել 
նոր քառյակներ։ Հաջողվել է 
հաշվել, որ առաջին տասը մի
լիոն բնական թվերի շարքում 
կա 899 քառյակ, իսկ տասն
հինգ միլիոնում՝ 1209։ Ամենամեծ 
հայտնի քառյակը 1963 թ. եղել է 
հետևյալը.

2 863 308 731, 2 863 308
733, 2 863 308 737, 2 863
308 739։

Չապացուցված (և չհերքված) 
վարկած կա, որ քառյակների 
քանակն անվերջ է։

Երկվորյակ պարզ թվերի 
մասին խնդիրը կարելի է վե
րաձևակերպել այսպես. ճիշտ 
է, որ 2-ը կարելի է անվերջ թվով 
եղանակներով ներկայացնել որ
պես երկու պարզ թվերի տար
բերություն։ Կա ենթադրութ
յուն, որ կամայական զույգ թիվ 
կարելի է անվերջ քանակով 
(եղանակներով) պատկերել ո ր  
պես երկու հաջորդական պարզ

թվերի՝ Բո տարբերություն։ Սակայն ապացուցված 
չէ անգամ, որ յուրաքանչյուր զույգ թվի համար կա գեթ 
մեկ այդպիսի ներկայացում, չնայած որ դա ստուգված 
է շատ դեպքերի համար (4=11 -1 = 17 - 13, 6 = 29 - 23,
8 = 97 - 89 և այլն)։ Անգամ ապացուցված չէ, որ ցան
կացած զույգ թիվ որևիցե (պարտադիր չէ հաջորդա
կան) երկու պարզ թվերի տարբերություն է։

Այժմ սահմանափակվենք այսքանով։ Պարզ թվե
րին նվիրված երկրորդ հոդվածում մենք կանդրա
դառնանք նրանց մի շարք հետաքրքրաշարժ հատ
կություններին և հակիրճ կլուսաբանենք 2002 թ. 
երիտասարդ հնդիկ մաթեմատիկոսների փայլուն 
արդյունքը՝ պարզ թվերի վերաբերյալ, ինչպես նաև 

կծանոթանանք պարզ թվերի հետ սերտորեն կապված 
կատարյալ, բարեկամական և շփվող թվերի հետ։

Լեոնարդ էյլեր
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ՄԱՐՏԻՆ ԱԴԱՄՑԱՆ
կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ
ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՈՒ ԿեՆՍԱՎԱՐՔԱԳԾԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Երկրագնդի ողնաշարավոր կենդա
նիներից, (բացառությամբ ձկների) 
ամենամեծաքանակը, գեղեցիկն ու հան

րածանոթը թռչուններն են։ Հանրածանոթ են 
թռչունները, որովհետև մարդն իր առօրյայում 
կամա թե ակամա առնչվում է, լսում նրանց երգն 
ու դայլայլը, շատ անգամ ականատես լինում 
զարմանք պատճառող վարքի մանրամասներին, 
հիանում ցայտերանգ փետրավորմամբ ու նա 
խանձելի սլացիկ կեցվածքով։ Թռչունները հետ
նորդներն են նախնադարի սողունների։ Այդ մասին 
են վկայում սողունների հետ ունեցած նրանց բազ
մաթիվ ընդհանրությունները՝ կմախքի կառուց
վածքը, մկանային համակարգը, ձվադրությամբ 
բազմացման փաստը և այլն։ Օժտված լինելով 
թռչելու առավելագույն հատկությամբ՝ թռչունները 
անսահմանափակ տարածված են մեր մոլորակի 
բոլոր կլիմայական գոտիներում՝ ծայրագույն հա
րավից մինչև հյուսիս, անապատների խանձված 
ավազուտներից մինչև ձյունածածկ լեռնագա
գաթները, անծայրածիր օվկիանոսներից մինչև 
լայնատարած անտառներն ու խոնավ ջունգլինե
րը՝ բացառությամբ Անտարկտիդայի խորքային 
շրջանների։ Թռչունները, էվոլուցիոն զարգացման 
ընթացքում հարմարվելով միջավայրի պայմաննե
րին, բաժանվել են ըստ ապրելակերպի ու ապրե
լավայրի։ Երկրագնդի մեծ ու փոքր ջրավազաննե-
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րում, գետերում ու գետակներում 
ապրում են թռչունների ջրլող 
և ջրաճահճային տեսակները, 
անտառներում, պուրակներում 
ու այգիներում՝ երգեցիկներն ու 
փչակաբնակները, լեռներում ու 
ձորերում՝ գիշատիչներն ու քա 
ղաքաբնակները։ Թռչուններն 
իրենց ծագումով երբեք բա
ժանված չեն եղել չվողների և 
նստակյացների։ Այդ կարգի բա
ժանումը տեղի է ունեցել հետա
գայում՝ միլիոնավոր տարիներ 
անց, երկրագնդի վրա կլիմայա
կան գլոբալ փոփոխությունների 
հետևանքով։ Հայտնի է, որ ե ր  
կիր մոլորակի տարբեր երկրա
մասերը գոյության ընթացքում 
բազմիցս ենթարկվել են ինչպես

ջերմաստիճանի, այնպես էլ 
ֆիզիկական և այլ երևույթնե
րի փոփոխությունների։ Կյան
քի համար տաք, բարենպաստ 
շրջանները բնական կատակ
լիզմների հետևանքով կտրուկ 
վերածվել են ցուրտ, սառնա
մանիքային գոտիների։ Ս ա ռ  
ցադաշտերի հսկա զանգված
ները շարժվելով տակնուվրա 
են արել արևադարձային բու
սականությունն ու կենդանա
կան աշխարհը։ Այդ ընթացքում 
թևավորների անթիվ տեսակ
ների մի մասն իսպառ ոչնչա
ցել է՝ չկարողանալով հարմար
վել ստեղծված պայմաններին, 
մյուս մասը, խույս տալով վե
րահաս վտանգից, շարժվել

է դեպի տաք շրջաններ, իսկ մի 
մասն էլ, դրսևորելով հարմարվելու 
բարձրագույն ունակություն, մնա
ցել է բնակավայրում։ Բազմիցս 
կրկնվող կլիմայական փոփոխութ
յունների հետևանքով թռչունները 
բաժանվել են նստակյացների և 
չվողների։ Չուն թռչունների կյանքի 
ամենապատասխանատու փուլե
րից է։ Թռունները չվում են աշնա
նը, երբ ցերեկվա տևողությունը 
կրճատվում է, և աստիճանաբար 
նվազում է օդի ջերմաստիճանը։ 
Պակասում են նաև կերի պաշար
ները։ Չուի նախապատրաստվե
լիս թռչունների որոշ տեսակներ 
երամներ են կազմում, իսկ այլ տե
սակներ, ընդհակառակը, տրոհ
վում են առանձնյակների։ Թռչունը
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դառնում է լռակյաց, սահմանա
փակվում է նրա շարժունակութ
յունը, մաշկի տակ կուտակվում 
է ճարպը, որն ամենակարևոր 
«վառելանյութն» է չուի երկար ու 
ձիգ ճանապարհին օրգանիզմը 
էներգիայով ապահովելու հա
մար։

Յուրաքանչյուր տեսակ ունի 
իր չուի ժամկետը, տարբեր են 
նաև չուի ճանապարհները, չվող 
երամի կազմը և թռիչքի ձևը։ 
Օրինակ՝ սագերը, կռունկները, 
բադերը չուի ընթացքում թռչում 
են եռանկյունի կազմած երամով, 
որի առջևից սլանում են հասակա
վոր առանձնյակները։ Գիշատիչ
ները չվում են առանձնյակներով 
կամ անկանոն երամներով։

Այպիսով՝ չվող թռչունները 
ամեն տարի գարնանն ու աշ
նանը երկրից երկիր են տեղա
փոխվում կերի պաշարներով 
հարուստ և բազմացման համար 
հարմարավետ վայրեր ընտրելու 
ձգտումով։

Թռչունները չվում են օրվա 
գիշերային ու ցերեկային ժա 
մերին, ամպամած ու պարզ 
եղանակներին, տարերային պա
տահարների հետևանքով հսկա
յական զոհերի գնով։ Չուի ըն
թացքում թռչուններն իրենց ուղին 
որոշում են զանազան կողմնորո
շիչներով՝ վերգետնյա շինություն
ներով, գետերով, լճերով, լեռնա
զանգվածներով, անտառներով և, 
վերջապես, արևի դիրքով, աստ
ղային երկնքի պատկերով, սե
փական կենսաբանական կողմ
նացույցի օգնությամբ՝ երկիր 
մոլորակի մագնիսական դաշտի 
ուղղությամբ։ Նրանց կողմնորոշ- 
ման համար կարևոր դեր են կա
տարում օրգանիզմի կենսաբա
նական ազդակները։

Զարմանալի է՝ թռչունների 
որոշ տեսակների ձագերի չուն, 
որոնք, ծնվելով բ նա դ րա վա յ^  
րում, չվում են ծնողներից զատ 
ու անսխալ միանում նրանց 
ավանդական ձմեռանոցներում՝ 
ծննդավայրից հազարավոր կիլո

մետր հեռավորության վրա։
Զարմնալի է, բայց փաստ, որ 

թռչուններն իրենց ծագումով հա
մարվում են ամենապարզունակ 
սողունների հետնորդները։ Ւ 
դեպ, 140 միլիոն տարի առաջ, 
երբ երկրագնդի վրա սողուն
ների թագավորությունն էր իշ
խում, և երկիրը ողողված էր 
դրանց բազում տարատեսակնե
րով, ի հայտ եկավ, այսպես կոչ
ված, արխեոպտերիկսը (նկ.1), 
որը նման էր սողունի՝ օժտված 
փետրավոր թևերով ու պոչով։ 
Պտերոդակտներից (թռչող սո
ղուններ) հետո, որոնք ոչնչացվել 
են սրանից 80-100 միլիոն տարի 
առաջ, առաջինը արխեոպտե- 
րիկսն էր, որն իր պարզունակ ու 
չկատարելագործված փետրա
վոր թևերով երկինք թևածեց։

Պտերոդակտերն ու պտե- 
րոզավրերը գոյատևեցին մոտ 
50-60 միլիոն տարի, դրանք 
բազմանում էին ձվադրման մի
ջոցով, իսկ ձագերը ձվից դուրս 
էին գալիս կարճ, խիտ մազա
ծածկով պատած մարմնով, 
զարգացած ատամնաշարով, 
թռիչքի պատրաստ ձվից դուրս

գալու առաջին իսկ օրվանից։ 
Սողունների թռչող այս ներկա
յացուցիչներն օդ  էին բարձրա
նում զարմանալի անհամաչափ 
թաղանթավոր թևերի օ գ ն ո ^  
յամբ։ Դրանց մի քանի ներկայա
ցուցիչներ մարմնի մեծությամբ 
չէին գերազանցում կարապին, 
սակայն ունեին յոթ մետրից 
ավելի բացվածքով թևեր, մարմ
նի ընդամենը 17 կգ զանգված։ 
Արխեոպտերիկսի թռչելու փոր
ձերն անհաջող էին անցնում։ 
Անհաջող էին այն պարզ պատ 
ճառով, որ նրա թույլ զարգացած 
թևերը, չնայած փետրավորված 
էին, չէին կարող օդ  բարձրաց
նել ծանր մարմինը, որը դեռ 
հղկված չէր և բոլոր վին զուրկ էր 
աերոդինամիկ հատկություննե
րից։ Չնայած դրան՝ թռչունների 
հնագույն նախահայրը համառո
րեն փորձում էր մագլցել ծառե
րի ճյուղերի վրայով, թռչել ճյու
ղից ճյուղ՝ հաղթահարելով փոքր 
տարածություններ։ Մինչև այսօր 
գիտնականների բազմաթիվ 
ու երկարատև պրպտումները՝ 
արխեոպտերիկսի անմիջական
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նախահայրերի և հետնորդնե
րի բացահայտման ուղղությամբ, 
պսակվել են անհաջողությամբ։ 
Սակայն ներկայումս հաստատ
ված է, որ նրա գոյությունից 20 
միլիոն տարի անց հյուսիսա- 
մերիկյան մայր ցամաքի ծովե
րում երևան են գալիս ներկայիս 
թռչունների նախահայրերի այլ 
ձևեր, ինչպիսիք են հեսպերորնի- 
սը և իխտիոորնիսը (նկ.)։ Հեսպե- 
րորնիսի մարմնի երկարությունը
1,5 մետր էր և ամբողջությամբ 
ծածկված էր փետուրներով, 
իսկ սուր կտուցն օժտված էր 
ատամներով և նման էր ժամա 
նակակից գագարներին կամ 
սուզակներին, ապրում էր ջրում և 
սնվում ձկներով։ Թռչունների այլ 
նախահայրերից մեկը՝ իխտիոոր
նիսը անհամեմատ ավելի կազ
մավորված էր և ի տարբերություն 
նախորդ տեսակի՝ օժտված էր 
լավ թռչելու հատկությամբ։

Մասնագետների կարծիքով 
ժամանակակից թռչունների տե
սակները սկիզբ են առել սրա
նից 36-63 միլիոն տարի առաջ, 
և նրանց հիմնական նախահա յ
րերն են հեսպերորնիսը և իխ
տիոորնիսը։ Հետաքրքրական 
է, որ այդ ժամանակահատվա
ծում հյուսիսամերիկյան մայր

Հերպերօրնիս 
(վերակազմություն)

ցամաքում ապրում էին թռչելու 
հատկություններն իսպառ կորց
րած դիատրիման և ֆորորակո 
սը։ Սրանք թռչուն հսկաներ էին, 
որոնց քաշը հասնում էր 200-300 
կիլոգրամի, հասակը՝ 2 -  2,5 
մետրի, իսկ գիշատիչ կտուցով 
օժտված գլուխն իր մեծությամբ 
ձիու գլխի չափ էր։

Հնէաբան Բրոտկորբի վկա

յությամբ՝ երկրագնդի վրա տ ա ր  
բեր ժամանակներում ապրել են 
154 հազար թռչնատեսակներ, 
որոնց ընդամենը 5-6 % է հասել 
մինչև մեր օրերը։ Ենթադրվում է 
նաև որ եկրագնդի վրա միաժա
մանակ ապրած թռչունների տե
սակների թիվը չի գերազանցել 
տասը հազարից, դա տեղի է ու
նեցել սրանից մոտավորապես

Ֆորորակոս
(վերակազմություն)
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(վերակազմություն)

երկու միլիոն տարի առաջ։ Ներ
կայումս հողագնդի վրա ապրում 
են թռչունների 8600 տեսակ
ներ, որոնք բաժանված են 27 
կարգերի և 155 ընտանիքների։ 
Դրանցից ամենամեծաքանակը 
երգեցիկ թռչուններն են՝ 5000- 
ից ավելի տեսակ, մնացած 3600 
տեսակները կազմում են թու
թակները, կարապները, սագե
րը, աֆրիկական ջայլամի մեկ 
տեսակը, նանդուն, կազուարը և 
այլն։

Ջեյմս Ֆիշերը հաղորդում է, որ 
թռչնաշխարհի ամենահարուստ 
տեսակային կազմով ներկայումս 
ներկայացված են Կենտրոնա
կան ու Հարավային Ամերիկան. 
Կոլումբիայում՝ 1700 տեսակ, 
Բրազիլիայում՝ 1440, Վենե- 
սուելայում՝ 1282 տեսակ։ Սա 
այն դեպքում, երբ եվրոպական 
երկրներում թևավորների տե
սակները Հունաստանում և Նոր- 
վեգիայում 333-ն են, Ֆինլան- 
դիայում՝ 327, Պորտուգալիայում՝ 
315, ասիական երկրներից Հա
յաստանում՝ 352, Աֆղանստա- 
նում՝ 341, ճապոնիայում՝ 425։ 
ԱՄՆ-ում և Կանադայում, միա
սին վերցրած, գրանցվել է 775 
տեսակի թռչուն։ Երկրագնդի 
թռչունների ընդհանուր թիվը 
կազմում է ավելի քա ն 100 մի
լիարդ անհատ, որը 25 անգամ 
ավելի է մարդկանց թվից։ ԽՍՀՍ 
-ի սահմաններում հանդիպում

էր աշխարհի թռչնատեսակների 
մոտ 9 %-ը, այսինքն՝ մոտ 800 
տեսակ։ Հայաստանի թռչնաշ
խարհը կազմում է համաշխար
հային ֆաունայի 4 %-ը, իսկ 
ԽՍՀՄ-ի տարածքում հանդիպող 
թռչունների՝ 40 %-ից ավելին։

Վերջին 300 տարիների ըն
թացքում տեխնիկայի բուռն 
առաջընթացի և մարդու լայ
նատարած գործունեության հե
տևանքով իսպառ վերացել է 
թռչունների 100 տեսակ, իսկ 150 
տեսակ գտնվում է անհետաց
ման եզրին։ Ասենք, որ մեկ մի
լիոն տարի առաջ ջայլամների 
հսկայական խմբեր թափառում 
էին Հնդկաստանի, Չինաստանի 
և նույնիսկ հարավային Եվրոպա
յի տափաստաններում։ Ցավա
լի է նշել, որ մեր օրերում ջայ
լամները պահպանվել են միայն 
Արաբական թերակղզում և Աֆրի 
կայում։ Բոլորովին վերջերս՝ 1916 
թ., ջայլամի բրածո մնացորդներ 
են գտնվել Օդեսայի ծայրամա
սերում։ Խերսոն քա ղա քի մոտա
կայքում հնէբանները հայտնա
բերել են ջայլամի բրածո ձվեր։ 
Այս փաստերը վկայում են այն 
մասին, որ անցյալում ջայլամ
ները սովորական թռչուններ են 
եղել Ուկրաինայի տափաստան
ներում։

Հարավային Ամերիկայում 
ներկայումս ապրում է ջայլամի 
նանդու կոչվող այլատեսակը, 
իսկ Ավստրալիայում և Տասմա- 
նիայում՝ էմուն և կազուարը։ Այս 
թռչունները ինքնատիպ նմուշներ 
են, որոնք զարմանալիորեն պահ
պանվել են հողագնդի տարբեր 
անկյուններում՝ որպես 60 միլիոն 
տարի առաջ ոչնչացած հսկա 
թռչողների հեռավոր հետնորդ 
ների փշրանքներ։

Բազմաթիվ են օրինակնե
րը, երբ մարդու անմիջական ու 
անհաշվենկատ միջամտութ
յամբ կորստի են մատնվել մի 
քանի միլիոն անհատներ կազ
մող թռչունների տեսակներ։ Այս 
ճակատագրին արժանացավ

նաև թափառող աղավնին, որի 
միլիոնավոր երամները մինչև 
XVIII դ. վերջը լայնորեն տարած
ված էին Հյուսիսային Ամերիկայի 
անտառներում։ Այսօր թափառող 
աղավնին գրանցված է «Կարմիր 
գրքի» անհետացած տեսակների 
ցանկում։

Հայկական լեռնաշխարհը, 
որը գտնվում է թռչունների հա
մաշխարհային չուի խոշորագույն 
ճանապարհների՝ ծովի մակե
րեսից 379-4090 մ ավելի բարձ
րությունների վրա, հարուստ է 
բազմազան թռչունների տեսա
կային կազմով։ Երկրաբանական 
բարդ կառուցվածքի և կլիմայի 
բազմազանության շնորհիվ հո
ղագնդի այս գողտրիկ անկյու
նում թռչունները տարածված են 
ըստ լանդշաֆտային գոտիների։ 
Հանրապետության թռչնաշխար
հի բազմատեսակությունը պայ

մանավորված է նաև այստեղ թա
փանցող թռչունների իրանական, 
միջերկրածովյան և կովկասյան 
տեսակներով։ Այստեղ թռչուն
ների 350 տեսակ ընդգրկված է 
16 համակարգերում։ Դրանցրց 
համընդհանուր ճանաչման են 
արժանացել մարդու հարևա
նությամբ ապրողները և նրանք, 
որոնց կենսակերպն ինչ-որ կերպ 
առնչվում է մարդու տնտեսական 
գործունեության հետ։

Կենսաբանորեն թռչուններն 
իրենց կարևոր դերն ունեն մեր 
կյանքում։ Ամենից առաջ նրանց 
ներկայությունը գեղագիտական
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ու հոգևոր ներշնչանքի լավա
գույն և անխաթար միջոցներից 
է։ Մեր օրերում թռչունների ձայ
նագրված երգերը հաջողությամբ 
կիրառվում են բժշկագիտության 
բնագավառում։ Նրանք անտառ
ների ու գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի վնասատու մի
ջատների դեմ կեսաբանական 
պայքարի միջոցներ են։ Գիշա
տիչ թռչունները յուրաքանչյուր 
տարի ոչնչացնում են ա նսա հ  
ման քանակությամբ մկնակերպ 
կրծողներ և դրանցով փրկում 
գյուղատնտեսական բերքը։ Ան
գնահատելի է լեշակեր անգղնե
րի՝ որպես բնական սանիտար
ների դերը։ Սնվելով դիակներով 
ու նրանց մնացորդներով՝ լեշա
կերները կանխարգելում են վա
րակիչ հիվանդությունների տա
րածումը և վնասազերծում են 
շրջակա միջավայրը։

Դարեր ի վեր թռչունների շատ 
տեսակներ եղել են պաշտա
մունքի առարկա և շահել մար
դու համակրանքը։ Բազմաթիվ 
թռչունների պատկերներ՝ որպես 
պետական խորհրդանիշ, դրոշմ
վել են միջնադարի թագավորա
կան և եկեղեցական շինություն
ների պատերին, և այժմ էլ դրանք

առկա են երկրների պետական 
զինանշաններում։ Այդ շրջանի 
հայկական ձեռագրերը, մագա
ղաթներն ու ավետարանները 
հայ մանրանկարիչների կողմից 
առատորեն նկարագրված են 
գունագեղ թռչունների մանրա
նկարներով։

Նախամարդուց մինչև մեր 
օրերը վայրի թռչունները ոչ 
միայն չեն դադարել ծառայե
լուց մարդու տնտեսական պա
հանջներին, այլ ընդհակառակը, 
ստեղծված են թռչնաբուծական 
հատուկ ֆաբրիկաներ ու գործա
րաններ, գիտական կայաններ 
ու կենտրոններ, որոնց գործու
նեությունը նպատակաուղղված 
է էլ ավելի բարձրացնելու նրանց 
մթերատվությու-

նության գործին մեծապես 
նպաստում է նաև հանրապե
տության «Կարմիր գրքի» կազ
մումը։ Ցավոք, այսօր Հայաստա
նի թռչնաշխարհի 67 տեսակներ 
գրանցված են «Կարմիր գրքում»։ 
Այսպիսով՝ թռչունների ներկա
յությունը մարդու հարևանութ
յամբ կենսական անհրաժեշ
տություն է. այն լիարժեք է 
դարձնում մեր կողմից բնության 
ընկալումը։ Յուրաքանչյուր ազգի 
մշակույթ բարձր է գնահատվում 
ոչ միայն նրա ստեղծած հոգևոր 
արժեքներով, այլև բնության 
նկատմամբ նրա ունեցած վերա
բերմունքով։ Բնությունն անմնա
ցորդ ծառայում է մարդկությանը 
և պարտավորեցնում նույն նվի֊

նը նոր ցեղերի 
ու տեսակների 
բուծման միջո֊ 
ցով։

Թռչունների 
մի շարք խմբեր 
համարվում են 
ո ր ս ո ր դ ա կ ա ն  
տեսակներ և 
խոշոր նշանա
կություն ունեն 
ս ի ր ո ղ ա կ ա ն  
որսորդության 
զա  ր գա  ց մ ան 
բնագավառում։

Մեր հանրա
պետությունում 
թ ռ չ ո ւ ն ն ե ր ի ,  
մասնավորապես դրանց անհե
տացող, հազվագյուտ և արժե
քավոր տեսակների պահպա
նությունն իրականցվում է 
արգելոցների, արգե լավայրերի, 
կցագրված տնտեսությունների, 
բնության, որսորդական ընկե
րությունների, բնության պահպա
նության, որսորդական կազմա
կերպությունների միջոցով։ Դրա 
լավագույն ապացույցն են հան
րապետությունում ստեղծված 
Խոսրովի, Շիկահողի արգելոցնե
րի, Սևանի և Դիլիջանի ազգային 
պարկերը։ Թռչունների պահպա-

րումով պահպանել և անաղարտ 
հանձնել հաջորդ սերունդներին։

Բնության հանդեպ մար
դու նախախնամական
առաքելությունը թռչնաշխարհի 
ամբողջականության պահպա
նությունն է, դիտարկումների ու 
անմիջական գործողություննե
րի միջոցով փետրավորների 
գոյատևման նպաստումը։

Դպրոցահասակ երեխաներն 
ազատ ժամերին, արձակուրդնե
րի ընթացքում կարող են ուսում
նասիրել թռչունների արտաքին 
նկարագիրն ու կենսակերպը։
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Այս զբաղմունքը հանգստի և ժա 
մանցի լավագույն միջոց է, որ 
ունի նաև գեղագիտական, ո^ 
սուցողական և ճանաչողական 
նշանակություն։ Այդ դիտումների 
համար առաջին հերթին պետք 
է ունենալ մատիտ, ծոցատետր, 
լուսանկարչական ապարատ, 1̂  
ռադիտակ և ամենակարևորը՝ 
ցանկություն։

Թռչունների վարքը նպ ա 
տակահարմար է ուսումնասի
րել գարնանը և ամռանը, երբ 
նրանք ամենաակտիվ կյանքով 
են ապրում. այդ շրջանում զբաղ
ված են բույն դնելով, թխսա- 
կալմամբ, ձագերի կերակրու
մով։ Մեր հանրապետությունում 
թռչնատեսակները, ըստ իրենց 
վարքագծի, բաժանվում են հիմ
նականում չորս խմբի՝ նստակ
յացներ, բնադրող-չվողներ, ձմե
ռող թռչուններ և չուի ընթացքում 
հանդիպողներ։ Նստակյացների 
խմբին են պատկանում 100-ից 
ավելի տեսակներ (կաքավներ, 
անգղներ, արտույտներ և այլն),

որոնք չեն չվում և մշտապես 
ապրում են հանրապետության 
տարածքի սահմաններում։

Բնադրող-չվող թռչունները 
մնում են այստեղ սերունդ տա 
լու (բազմանալու) ժամանակա
հատվածում՝ գարնանից մինչև 
ուշ աշուն։ Այնուհետև այդ խմբին 
պատկանող մոտ 130 տեսակներ 
չվում են դեպի տաք երկրներ՝ 
ձմեռելու, գարնանը վերստին 
հարազատ բնադրավայրերը վե
րադառնալու հույսով։ Բնադըր 
ման շրջանում կարելի է գրանցել 
դրանց գարնանային և աշնանա
յին չուի ժամկետները, հետևել 
բնի կառուցմանը, սերնդի խ նա մ  
քին, կերակրմանը և այլն։

Թռչունների ձմեռողտեսակնե- 
րի թիվը հանրապետությունում չի 
գերազանցում 25-ը (սովորական 
և եղեգնուտի դրախտապաններ, 
սերինոսներ, կարապներ, մեծ ու 
փոքր սպիտակ տառեղներ, սու
զակներ և այլն)։ Ձմեռող թռչուն
ների խմբի ներկայացուցիչները 
հյուսիսային շրջաններից մեզ

մոտ են գալիս ու ձմեռում վաղ 
աշնանից մինչև վաղ գարուն։

Չուի ընթացքում հանդիպող 
թռչունների կազմն ընդգրկում 
է 100-ից ավելի տեսակ (ջրա
ծիծառներ, որորների մի քանի 
տեսակ, կտցարներ, ճնճղազ- 
գիներ, բադեր, սագեր և այլն), 
որոնք գարնանը և աշնանը չուի 
ճանապարհին կերակրվելու և 
հանգստանալու նպատակով 
մի քանի ժամից մինչև մի քանի 
տասնյակ օր դադար են առնում 
հանրապետության տարածքի 
տարբեր հատվածներում։ Այս ըն
թացքում կարելի է ուսումնասխ 
րել դրանց կազմի պարբերական 
փոփոխությունները և հետաքր
քիր տեղեկություններ ստանալ 
նրանց ժամանման և չուի ճամ
փան շարունակելու վերաբերյալ։

Յուրաքանչյուր տեսակի բազ
մացման համար անհրաժեշտ են 
որոշակի տարածք, կերատեսակ
ներ, բուսական ծածկ, տեղանքի 
երկրաբանական կառուցվածք ու 
կլիմայական պայմաններ։
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Ւնքնատիպ է նաև յուրաքան^ 
յուր թռչունի թռիչքը։ Ալբատրոս- 
ները և մրրկահավերը թռչում են 
միայն ծովերի, օվկիանոսների 
վրայով՝ օգտվելով ջրի ալիքնե
րից առաջացած օդի հզոր հո
սանքներից։ Այս թռչուններն ան
զոր են դառնում անտառներում։ 
Ծովերի, օվկիանոսների վրայով 
չեն կարող թռչել խլահավերը, 
կաքավները, մայրեհավերը և 
այլն։

Անտառաբնակ թռչուններից 
շատերը չեն կարողանում բնա
կություն հաստատել մերկ ժայ
ռերում կամ, ասենք, եղեգնուտի 
խիտ մացառներում։ Պատճառն 
այն է, որ այստեղ սնվելու համար 
միջատներ չկան, բույն դնելու 
համապատասխան տեղեր, խո- 
տաբույսեր և այլն, որոնք բնո  
րոշ են անտառի պայմաններին։ 
ճչան կարապը կամ տառեղ
ները կարող են բնակվել միայն 
ջրաճահճային պայմաններում։ 
Բացառվում է նրանց բնակությու
նը չոր սարալանջերին, սաղար
թավոր ու փշատերև անտառնե
րում։

Սերնդագործման բնազ
դը թռչուններին գամում է 
որոշակի տեղանքի, որի շա 
ռավիղը կարող է կազմել ըն
դամենը 40-50 մ։ Բնադրման 
շրջանում յուրաքանչյուր զույ
գին բաժին է ըկնում որոշա
կի տարածք, որը կոչվում 
է բնա դրա տ ա րա ծք, որի 
կենտրոնում գտնվում է թռչո^ 
նի բույնը, իսկ սահմանների

խախտումը դիտվում է որպես 
սեփական բնին կամ սերնդին 
սպառնացող վտանգ և կարող 
է հանգեցնել ընդհարումների։ 
Գաղութում բնադրվող զույգերի 
բները կառուցվում են մեկը մյու
սին կպած կամ միմյանցից 10-30 
սմ հեռավորության վրա։
Թռչունի կենսակերպի ամբողջա
կան նկարագիրը ներառում է՝
1. տեղանքի ընդհանուր նկա

րագիրը (որտեղ, երր և ի՞նչ 
պայմաններում են կատար
վում դիտարկումները),

2. թռչունի արտաքին տեսքն ու 
փետրավորման նկարագի– 
րը,

3. կերի հայթայթման, կե
րակրման ձևերը և կերի րա– 
ղադրությունը,

4. երգը և նրա հաճախակա– 
նությունը,

5. րնադրման ձևը և րնի նկա–
ՐաԳիՐԸ,

6. ձվերի քա նա կը և գունավո– 
րումը,

7. թխսակալման ժամկետը և 
տևողությունը,

8. ձագերի նկարագիրը,
9. թռչունի ետրնային կյանքը,
10. չուի նախապատրաստումը և 

չուն
11. ձմեռման վայրն ու պայման

ները։
Մինչ թռչունի առանձին մա

սերի նկարագրին անցնելը, անհ
րաժեշտ է մոտավոր ճշտությամբ 
որոշել թռչունի չափերը՝ համե
մատելով հանրաճանաչ որևէ 
թռչունի հետ (ագռավ, փոքր 
կամ մեծ արծիվ, հավ, բադ, սագ, 
ճնճղուկ և այլն)։ Այնուհետև ու
շադրություն պետք է դարձնել 
թռչունի կեցվածքին, ոտքերին, 
մարմնի դիրքին, թևերի թափա
հարման ձևին ու թռիչքին։

Փետրավորման նկարագիրն 
անհրաժեշտ է սկսել ընդհանուր 
գունավորումից։ Այնուհետև ցան
կալի է անցնել մարմնի առանձին 
մասերի ձևի և գույնի նկարագ
րություններին։ Թռչունների տար
բեր տեսակների ներկայացուցիչ
ները միմյանցից տարբերվում 
են պոչի չափերով և փոչածայրի 
կտրվածքի ձևով։

Կերակրման ձևի և կերի բա
ղադրությունն ուսումնասիրե– 
լիս կարևոր է նշել, թե որտեղ 
(անտառներում, լճերի, գետե
րի ափերին, բաց դաշտում) և 
ինչով է սնվում տվյալ տեսակը։ 
Ւ դեպ, միևնույն տարածքում 
ապրող երկու տարբեր տեսա
կի պատկանող թռչունների կե
րը չի կարող միատեսակ լինել, 
այլապես նրանց գոյությունը 
նույն վայրում կդառնա անհա
մատեղելի։
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► Երգեցիկ թռչունները սովորա
բար երգում են առավոտյան և 
երեկոյան ժամերին. թռչունների 
երգի ձայնագրությունները մեծ 
նշանակություն ունեն թևավոր 
ների կյանքն ուսումնասիրելիս։ 
Երգի օգնությամբ յուրաքանչյուր 
թռչուն կապի մեջ է մտնում իր 
նմանների հետ։ Հատկապես մեծ 
է երգի դերը բազմացման շրջա
նում։ Առանց երգի՝ թռչունները 
զրկված կլինեն զույգ ընտրելու և 
սերունդ տալու հնարավորությու
նից։ Չնայած դրան՝ թռչունների 
մի շարք տեսակներ գրկված են 
ձայն արձակելու ունակությունից, 
օրինակ՝ սպիտակ արագիլը։

Թռչունների բազմաթիվ տե
սակներ ու խմբեր, բնակվելով 
միևնույն տեղանքում, բույնը 
սարքում են տարբեր նյութերից և 
տարբեր ձևով։ Այս հատկությունը 
փոխանցվում է ժառանգաբար։ 
Տեսակներ կան, 
որոնք ձվադ
րում են ուղղա
կի գետնին կամ 
այլ թռչունների 
հին ու նոր բնե֊ 
րում (կտցարներ, 
կկուներ, այծկիթ
ներ, բվեր և այլն)։
Բները պատրաս
տում են խոտա- 
բույսերի ցողուն
ներից, ծառերի 
ճյուղերից՝ հա
ճախ օգտագոր
ծելով բուրդ, փե
տուր, մամուռ,

տերև, կենցաղային թափոններ, 
բամբակ, լաթի կտորներ, թուղթ, 
մետաղյա լարեր, պոլիէթիլենա- 
յին թաղանթի կտորներ և այլն։ 
Բները լինում են փակ կամ բաց և 
իրենց ձևով ու մեծությամբ շատ 
տարբեր։ Փակ բներ են սար
քում առավելապես փչակաբ- 
նակ թռչունները, որոնք կարող 
են բնակվել նաև արհեստական 
թռչնաբներում։ Օրինակ՝ ծիծեռ
նակները, սիտեղները սարքում 
են փակ բներ՝ ցեխը ծեփելով 
ժայռերի, քարերի կամ շինութ
յունների պատերին։ Այս տիպի 
բներն ունեն մուտքի անցք՝ թռչնի 
չափսերին համապատասխան։ 
Թռչունների մեծ մասը հյուսում 
կամ սարքում է բաց բներ. դրանք 
նման են կիսագնդի, և մուտքը 
հնարավոր է բոլոր կողմերից։

Թռչունների սաղմը զարգա
նում է ձվում, իմչպես ս ո

ղուններինը։ Խոշոր թռչունների 
մեծ մասը դնում է 1—5 ձու, իսկ 
մանր թռչունները, ինչպես և 
երգեցիկները՝ 3—15 ձու։ Հավազ֊ 
գիների ձվերի քանակը հասնում 
է 25—30-ի։ Ձվերը հիմնականում 
էլիպսաձև են կամ կլորավուն։ 
Փչակներում և փակ բներում 
բնադրող թռչունների ձվերը, 
որոշ բացառությամբ, սպիտակ 
են՝ առանց պտերի, իսկ բաց տի
պի բնադրվող թռչունների ձվերը 
առավելապես պտավոր են։ Ձվի 
նկարագիրը պետք է սկսել ընդ
հանուր գունավորումից, այնու
հետև նկարագրել պտավորման 
աստիճանը, պտերի գույնը, չա
փը և դասավորությունը։

Թխսկալում են հիմնականում 
էգ թռչունները, սակայն չի բա
ցառվում նաև արուի մասնակ
ցությունն այս կարևոր գործին։ 
Ձագի ծնվելու նախօրեին ձվի 

բութ հատվածում 
նկատվում է 1-3 
մմ տրամագծով 
աստղաձև ճաք։ 
Դա նշանակում է, 
որ մի քանի ժամ
վա կամ 1—2 օրվա 
ընթացքում ձա
գը դուրս է գալու։ 
Տարբեր թռչուննե
րի ձագերը ծնվում 
են զարգացման 
տարբեր աստիճա
նով։ ճնճղուկան- 
մանների, բվերի, 
գիշատիչ թռչուննե
րի ձագերը լինում
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են թերի զարգացած, 
հաճախ լերկ մաշկով, 
աղվափետուրով, թույլ 
զարգացած կտուցով 
և վերջավորություննե
րով։ Սագերի, բադերի, 
սուզակների, որորնե
րի և հավազգի թռչուն
ների ձագերը ծնվում 
են զարգացած կտու
ցով, հետին վերջավո
րություններով, աչքերը 
բաց վիճակում, մար
մինը խիտ աղվափե
տուրով ծածկված։ Այս 
թռչունների ձագերը 
բնում զարգանալու 
կարիք չունեն, լույս 
աշխարհ գալուց մեկ- 
երկու օր անց ծնողների ուղեկ
ցությամբ հեռանում են բնից և 
մինչև թռչելու ունակություն ձեռք 
բերելը գտնվում են նրանց հսկո
ղության ու խնամքի տակ։

Թռչունների այն տեսակնե
րը, որոնք կենսաբանորեն ավե
լի ճկուն են ու կարողանում են 
հարմարվել նորաստեղծ պայ
մաններին, ապրելով մարդու 
հարևանությամբ, կոչվում են սի– 
նանտրոպներ։ Մեր հանրապե

տությունում, մասնավորապես 
Արարատյան հարթավայրում ս ի  
նանտրոպ տեսակներ են ա գռա 
վը, սերմնաքաղը, թխակապույտ 
աղավնին, ճնճղուկը, մանգա
ղաթևը, կաչաղակը, սպիտակ 
արագիլը, փոքր տատրակը և 
այլն։ Վերջին 10-15 տարինե
րի ընթացքում Երևան քաղա քի

մշտական բնակիչներ են դարձել 
նաև սև կեռնեխն ու կանաչ սերի
նոսը։

Սերմնաքաղը, սպիտակ 
արագիլը՝ նախկինում որպես 
չվողներ, գաղթում էին դեպի տաք 
երկրներ, այժմ դրանց 80 %-ը կե
րի առատության շնորհիվ փոխել 
է կենսակերպը և դարձել նստակ
յաց։ Ւնչ խոսք, որ թռչունների 
վարքագծի փոփոխմանը նպաս
տում է մարդու տնտեսական գոր

ծունեությունը։ Կաչաղակները 
մեծ թիվ են կազմում Սևանա լճի 
ավազանի անտառաշերտերում 
և հսկայական վնաս են բերում 
ճնճղուկանմաններին՝ ոչնչացնե
լով դրանց ձվերը, ձագերը և նո^  
նիսկ հասուն անհատներին։

Մինչև վերջին 20-25 տա
րիները ջրաճահճային շատ

թռչուններ հանրա
պետությունում խիստ 
հազվադեպ էին ու 
սակավաթիվ, ին
չի վրա հատկապես 
բացասաբար անդ
րադարձավ Սևանա 
լճի մակարդակի իջե
ցումը։ Արարատյան 
հարթավայրում ար
հեստական ջրամ
բարների ստեղծումն 
ու ձկնաբուծության 
զարգացումը նպ ա ս  
տեցին ոչ միայն 
հազվագյուտ տե
սակների, այլև ջրա- 
ճահճային թռչուն
ների բազմաթիվ 

տեսակների վերականգնմանը 
(մարմարյա մրտիմն, սուլթանա
կան հավ, հավալուսն, ձկնկուլ, 
տառեղ և այլն)։ Թռչունների 
ներգրավման լավագույն միջոց է 
արհեստական թռչնաբների տե
ղադրումը պուրակներում, այգի
ներում, անտառներում և այլուր։ 
Թռչնաբները պատրաստվում 
են տարբեր նյութերից, որոնցից 
ամենամատչելին և հարմարը

փայտն է։ Կարելի է թռչնաբներ 
սարքել նաև փրփրապլաստից 
(ո6հօո^Յշւ), որի մի շարք տե
սակներն իրենց ամրությամբ չեն 
զիջում փայտանյութին։ Սինթե
տիկ այս նյութն անձրևներից ու 
խոնավությունից չի ձևափոխ
վում, չի փտում, մատչելի է մշակ
ման համար։
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► Արհեստական բները հիմ
նականում նախատեսվում են 
երաշտահավերի, փայտփորնե
րի, սարյակների, արշալուսիկ, 
ճանճորս տեսակների համար։ 
Երաշտահավերի բները ավելի 
փոքր են և կարող են զբաղեցվել 
նաև փչակաբնակ այլ տեսակնե
րի կողմից։

Թռչնաբները տեղադրվում 
են գետնից 5—7 մ բարձրության 
վրա։ Առանձին բների միջև հե
ռավորությունը պետք է լինի 20 
մ ոչ պակաս։ Բներն ամրացվում 
են ուղղահայաց դիրքով, ծառի 
հիմնական բնի կամ հաստ ճյու
ղի վրա։ Թռչնաբները կախե
լու համար նպատակահարմար 
են անտառեզրի ծառերը։ Բացի 
սարյակների և երաժշտահավերի 
համար նախատեսված արհես
տական բներից՝ պատրաստվում 
են նաև կիսափչակներ, որոնք 
նախատեսված են մասնավո 
րապես ճանճորսների տեսակ
ների համար։ Այս դեպքում բնի 
խորությունը կազմում է ընդա
մենը 5 սմ, որի թռիչքային անց
քը կլորի փոխարեն ուղղանկյուն 
է։ Կարևոր նշանակություն ունեն 
նաև արհեստական կերահար- 
թակները կամ կերասեղանիկնե- 
րը, որոնք հիմնականում նա խա 
տեսված են աշնանը և ձմռանը 
թռչուններին լրացուցիչ կերակ
րելու համար։ Կերահարթակներն

ամրացվում են ծառերի բարձր 
ճյուղերին, պատշգամբի գոգին, 
շենքի քիվերին և այլուր։ Հատի
կակեր թռչուններին կերակրելու 
համար կերը պետք է լցնել մածնի 
շշի մեջ և շիշը գլխիվայր ամրաց
նել կերահարթակի վրա այնպես, 
որ շշի շուրթերը կերահարթակից 
բարձր մնան 1 սմ չափով։ Ձմռա- 
նը թռչունների համար սննդա
րար կեր է համարվում խոզի 
ճարպը, որի կտորները շարված 
թելի կամ մետաղյա լարի վրա 
կախվում են ծառերի ճյուղերից։

Մեր հանրապետությու
նում սպիտակ արագիլներն 
Արարատյան հարթավայրում 
բնադրում են նորակառույց շեն
քերի տանիքներին, բարձր լար 
ման էլեկտրասյուներին, երկա

թուղային կայարանների բետոնե 
հենակների վրա և նման տեղե
րում՝ հաճախ լուրջ վթարների 
պատճառ դառնալով։ Բարձր 
լարման էլեկտրասյուների վրա 
գտնվող բներն անձրևից խո
նավանում ու կարճ միացման 
հետևանքով հրդեհվում են՝ 
առաջացնելով էլեկտրահոսանքի 
խափանումներ։ Արագիլները 
բույն են դնում նաև շենքերի 
տանիքների անկյուններում։ 
Այս դեպքում ծավալուն բույնն 
արգելակում է անձրևաջրերի 
ազատ հոսքը, որի պատճա
ռով ջուրը, թափանցելով ներս, 
խարխլում է պատի շարվածքը, 
քայքայում ծեփը։ Նման տեղե
րում արագիլների բնադրումը 
կանխելու համար առաջարկվում 
է տեղադրել բրգաձև կա նխ ա ր 
գելիչ հարմարանք՝ 50—80 սմ 
բարցրությամբ և 40—50 սմ հիմքի 
տրամագծով։ Բրգաձև արգելիչ 
հարմարանքները պատրաստ
վում են նրբատախտակից, փայ
տից, թիթեղից և այլ նյութերից։ 
Դրանք տեղադրվում են շենքի 
տանիքի անկյուններում և այն 
վայրերում, որտեղ անհրաժեշտ է 
արգելակել արգիլների բնադրու
մը։ Այդ նպատակով մենք կան
խատեսում ենք հատուկ բ նա դ  
րահարթակների տեղադրում, 
որպեսզի ապահովի թռչնի սերն
դի և շենքի անվտանգությունը։
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Շվեդիայի գյուղատնտեսական համալսարանի 
Բուսաբանական կենտրոնի գիտնականները հայ
տարարել են, որ լուրջ քայլ է կատարվել բույսերի 
ծաղկման շրջանը վերահսկող համակարգի ա շխա 
տանքի մեխանիզմն ըմբռնելու հարցում։

“ՏՇ16ՈՇ6 ” հանդեսում հրապարակված հոդ
վածում շվեդ գիտնականները ապացուցել են, որ 
բույսը կարող է ծաղկել միայն այն բանից հետո, 
երբ դրա տերևներում առաջանում է փոքրի մոլե
կուլ, որի գոյությունը կանխատեսվել է դեռևս XX 
դարի 30-ական թթ., իսկ խորհրդային գիտնական 
Մ.Խ.Չայլախյանը (1902-1991) այդ մոլեկուլի համար 
առաջարկել է ֆլորիգեն տերմինը։ «Երբ այդ մո
լեկուլը տերևներից հասնում է կոկոն, «միանում է» 
ծաղկման մեխա նիզմը^  նշում են շվեդացի գիտ 
նականները։ Վերջիններիս հաջողվել է նույնակա- 
նացնել Չայլախյանի և նրա հետևորդների կողմից 
նկարագրված ֆլորիգենի գործառույթները կատա
րող մոլեկուլը։ Այն գոյանում է Ո  գենի օգնությամբ, 
որը գտնվում է տերևներում և ենթարկվում է արևի 
կողմից թելադրվող ժամացույցին։ Գենի ակտիվա-

\ Ի ԴԵՊ...
ցումը հանգեցնում է մոլեկուլի սկզբնավորմանը, և 
այն անմիջապես ուղղվում է դեպի ծաղկի կամ ծառի 
կոկոնը։ Տեղ հասնելով՝ մոլեկուլը հրամայում է սկսել 
ծաղկումը։

Այս մոլեկուլի գոյության փորձարարական հաս
տատումը շվեդացի գիտնականները ստացել են 
գենետիկների կողմից սիրված արաբիդոպսիս 
բույսի համար, սակայն նրանք համոզված են, 
որ երկրորդական հատկանիշները հիմք են տա 
լիս ենթադրելու, որ ստացված արդյունքը կարող է 
անմիջականորեն կիրառվել նաև բույսերի այլ տե
սակների համար։

Բույսերի ծաղկման մեխանիզմի աշխատանքի 
սկզբունքների ըմբռնումը կօգնի մշակել ծաղկման 
ժամանակահատվածի կառավարման նոր ձևեր, 
որն արդեն վաղուց է հետաքրքրում թե գյուղատն
տեսներին, թե անտառապահներին։

՚ հէէբ։// ՝̂^սոծսեծ.ա/տօաոօ6/ա՜էւօ1656069/բոոէ.հէա1

ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ ՍՈՎՈՐԵՑՐԵԼ ԵՆ 
ՇՆԵՐԻՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ ՔԱՂՑԿԵՂՈՎ 
ՀԻՎԱՆԴ ՄԱՐԴԿԱՆՑ *

Ամերիկացի բժիշկները սովորեցրել են շներին հոտով 
հայտնաբերել կրծքի և թոքերի քաղցկեղով հիվանդ մարդ
կանց։ Մի քանի շաբաթ շարունակ երեք լաբրադորների և 
պորտուգալական երկու ջրաշների վարժեցնում էին տարբե
րել քաղցկեղով հիվանդների և առողջ մարդկանց արտաշն
չած օդի հոտը։ Փորձերի ժամանակ շներին առաջարկել 
են «ախտորոշել» թոքերի քաղցկեղով 55 հիվանդի, կրծքի 
քաղցկեղով՝ 31 և 83 առողջ մարդկանց։

Շները հիվանդների շնչառությամբ թոքերի քաղցկեղ 
հայտնաբերել են 99 %-ի դեպքում, կրծքի քաղցկեղ՝ 88 %-ի։ 
Ընդ որում, տագնապալի կեղծ ազդանշանների քանակը 
կազմել է ընդամենը 1-2 %։ Սակայն դեռ պետք է ստուգել՝ 
շները արձագանքում են բուն քաղցկեղին, թե հիվանդութ
յան ավելի ընդհանուր ախտանիշներին, օրինակ, բորբոք
մանը։

՚ հէէբ։//՝ ՝̂ ս̂ոծսեծ.ա/ո6՝^տ/աէւօ1660765.հէա1.
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օ1օ ւ ւ յ տ յ

ՎԱԼԵՐԻ ԿԱՏԱՅԱ
Պյ ո ւ թ ա գ ո ր ա ս ը , 
Սո կ ր ա տ ե ս ը , 
Սո ֆ ո կ լ ե ս ն  ո ւ  
Եվ ր ի պ ի դ ե ս ը  
լ ա վ  բ ռ ն ց ք ա մ ա ր 
տ ի կ ն ե ր  էԻՆ *

1 ՚/ն՜՚/ւ՝

յէՏ □1
Խ*ճV– օ)

եր թվարկությունից 
առաջ առաջին հա

զարամյակի կեսերին Հունաս
տանում անցկացվում էին մար
զական բազմաթիվ մրցումներ։ 
Դրանցից չորսը, չհաշված Օլիմ
պիական խաղերը, մտնում էին 
համահունական մարզաձևերի 
մեջ։ Դրանց թվում էին Զևսի սի
րելի դստեր՝ Աթենասի պատվին 
կազմակերպվող մեծ Պանաթե- 
նականները, որոնք, ինչպես և 
Օլիմպիադաները, անցկացվում 
էին Աթենքում չորս տարին մեկ։ 
Նախապես այդ մրցումներին 
մասնակցում էին միայն ատլետ
ները, իսկ հետագայում՝ Պերիկ- 
լեսը, որի օրոք Աթենքը հասավ 
հզորության գագաթնակետին, 
ընդլայնեց խաղերի ծրագիրը՝ 
մտցնելով երգեցողության, քնար 
և ֆլեյտա նվագողների մրցում
ներ, բանաստեղծների և հռե
տորների ելույթներ։

Պակաս ժողովրդականություն 
չէին վայելում ծովերի աստված 
Պոսեյդոնին նվիրված Ւսթմիա- 
կան խաղերը, որոնք անցնում էին 
Կորնթոսյան ծովածոցի ափին։

* հէէթ։//^^^.տ&սեծ.ա/քեօէ/&ւ– 
էւօ1տ49338.հէա1

Համահունական էին համարվում 
նաև Նեմեյան խաղերը, որոնք 
անցկացվում էին Պելոպոնես թե- 
րակղզու Նեմեյան հովտում, որ
տեղ, ըստ առասպելի, բնակվում 
էր երբեմնի անպարտելի առյու
ծը, որին, այնուամենայնիվ, խեղ
դեց Հերակլեսը։ Դա առաջինն էր 
նրա տասներկու սխրանքներից։

Բայց ամենագլխավորը հա
մարվում էին Օլիմպիական խա 
ղերը։ Այս մրցումները պարզա
պես համազգային միջոցառում 
չէին. դրանցով էին կատար
վում տարեթվարկումը։ Օլիմ
պիական խաղերն ունեին մի 
առանձնահատկություն. խաղերի 
ընթացքում ողջ Հունաստանում 
պատերազմող պոլիսների միջև 
հայտարարվում էր սրբազան 
զինադադար՝ էկեհերիա։ Այսպես 
էր գրված Սպարտացի Լիկու^ 
գոսի և էլիդացի Ւփիթոսի միջև 
մ.թ.ա. 884 թվականին կնքված 
պայմանագրում։ Այդ կանոնը 
խախտվել էր միայն մեկ ան
գամ, որը ցնցում էր առաջացրել 
ողջ Հունաստանում։ Մ.թ.ա. 420 
թվականին էկեհերիայի ժամա 
նակ Սպարտան հարձակվել էր 
Աթենքի դաշնակից էլիս քա ղա 
քի վրա։ Նման սրբապղծության

համար Սպարտան 
հեռացվեց խաղերից 
և ենթարկվեց հսկա
յական տուգանքի։

Հին հույների հա
մար սպորտը կեն
սակերպի մի մասն 
էր։ Անգամ թաղման 
արարողության ժա 
մանակ հանգուցյալի 
պատվին կազմա
կերպում էին մար
զական մրցումներ։ 
Իսկ տոնախմբութ
յունների ժամանակ 
դրանց կազմակե^ 
պումը պարզապես 
աստվածների կամքն 
էր։ Ւ դեպ, աստված– 

ները. նրանց էին նվիրվում բոլոր 
մարզական խաղերը։ Մարմնա
մարզությունը ժամերգության 
մի մասն էր, կրոնական ծեսերի 
պարտադիր տարրը։

Բուն ֆիզիկական մշակույ
թը կազմում էր աճող սերնդի 
դաստիարակության անբաժա
նելի մասը։ Երեխաների ֆիզխ 
կական դաստիարակությունը 
սկսվում էր յոթ տարեկանից պա- 
լեստրայում կամ այլ կերպ՝ գ ի^  
նասիայում։ Այդպես էր կոչվում 
մարմնամարզության պարապ
մունքների համար նախատես
ված վայրը։ Գիմնասիաներում 
պարապում էին մերկ (հունա
րենից ց^տոօտ– մերկ)։ Անտիկ 
մարմնամարզությունը խարսխ
ված էր չորս սկզբունքների վրա՝ 
աճող սերնդի մեջ հիգիենիկ և 
ռազմական ունակությունների, 
գեղագիտական և բարոյական 
սկզբունքների դաստիարակութ
յուն։ Զուր չէ, որ Օլիմպիական 
խաղերին չէին կարող մասնակ
ցել դատի տակ գտնվող կամ 
որևէ բանով իրենց հեղինակութ
յունն արատավորած ատլետնե
րը։

Հույների համար մարմնա
մարզությունը զուգակցվում էր



հիմնականում բարոյական կա
տարելությանը. խաղերում հաղ֊ 
թելը նախ և առաջ բարոյական 
հաղթանակ էր, ոչ միայն հակա
ռակորդի, այլև սեփական անձի 
հաղթահարումը։ Գիմնասիա- 
ներն արմատապես տարբեր
վում են մեր մասնագիտացված 
մարզադպրոցներից, որտեղ, 
փաստորեն, պատրաստում են 
ապագա  չեմպիոնների։ Հին Հու
նաստանում երեխաների ֆիզի–ք 
կական դաստիարակությունը 
քաղաքացու դաստիարակութ
յան բաղադրիչ մասն էր։ Ահա թե 
ինչու մանկավարժի աշխատան
քը մեծ հարգանք էր վայելում. որ
պես դաստիարակ ընտրում էին 
առավել հարգարժան և կրթված 
մարդկանց։ Պլատոնի «Գորգիա- 
յում» ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն 
ասում է, որ ցանկանում է քա 
ղաքացիներին դարձնել նախ և 
առաջ գեղեցիկ և հետո միայն՝ 
ուժեղ։

Ւ դեպ, Պլատոնն ինքը 
երիտասարդ հասակում մաս
նակցել է Ւսթմիական խաղերին։ 
Կռփամարտում հաղթելու համար 
դափնեպսակի է արժանացել 
մեծն Պյութագորասը։ Մարզա
կան սխրագործության համար 
բարձրագույն մրցանակներ էին 
ստացել հռչակավոր Սոկրատե- 
սը, ողբերգակ բանաստեղծներ 
Սոֆոկլեսն ու Եվրիպիդեսը։

Կարևոր է նշել, որ գիմնա- 
սիաներում համատեղում էին 
ուսուցումը և, այսպես կոչված, 
ագոնիստիկան (ագոն֊ մարտ, 
մրցում)։ Մրցության ձգտումը 
հասարակական կյանքի գրե
թե բոլոր բնագավառներում հու
նական կենցաղի հատկանիշն 
էր. այն դարձել էր աշխարհա
յացք ու կենսակերպ։ Մրցում 
էին մարմնամարզության, երգի, 
երաժշտական գործիքներ նվա- 
գելու, պարի, բանաստեղծութ
յուններ կարդալու, հռետորական 
ճառերի և այլ ոլորտներում թե մե

ծահասակները, թե երեխաները։ 
Մանկական ագոնները նույնիսկ 
ավելի գրավիչ էին, քանի որ 
դրանց երկրպագուների դերում 
հանդես էին գալիս նախ և առաջ 
երեխաների ծնողներն ու մերձա
վորները։

Պատմության մեջ առաջին 
գրանցված օլիմպիականը խո
հարար Կորեբն էր, որը դարձել 
էր ստադիոդրոմի՝ մեկ ստադի 
(192 մ, այստեղից էլ՝ բոլորին 
հայտնի ստ ա դիոն  բառն է) 
տարածության վրա վազքի չեմ
պիոն՝ վազելով ավլոսների նվա 
գի տակ։ Այդ գործիքը ստեղծել 
էր Օլիմպոս խորհրդանշական 
անունով ականավոր երաժիշտը 
ոչ ուշ, քա ն 750 թ. մ.թ.ա.։

Երեխաները խաղերին մաս
նակցում էին մեծահասակներին 
համահավասար, ինչպես նաև 
մեծահասակների հետ հետևում 
էին խաղերին մարզադաշտի 
տրիբունաներից։ Ւ դեպ, Օլի^ 
պիայի մարզադաշտում կարող 
էին տեղավորվել 40 հազար հան
դիսատեսներ. մուտքը անվճար 
էր։

Օլիմպականը ոչ թե պարզա
պես Օլիմպիական խաղերի հաղ
թող էր, նա  համարվում էր «կալոս 
կագատոս» (բառացի՝ գեղեցիկ  
վեհ մարդ), բազմակողմանիո
րեն զարգացած անհատ, որը 
գեղեցիկ էր ոչ միայն մարմնով, 
այլև հոգով։ Հին Հունաստա
նում օլիմպականները ոչ միայն 
երկրպագուների կուռքն էին, այլ 
«մտքերի տիրակալներ», նմա
նակման օրինակ։

Մ.թ.ա. 146 թվականին հպա
տակեցված հելլենների կյանքում 
հռոմեացիները մտցրին առևտրի 
ոգի։ Սահմանվեցին դրամական 
պարգևներ, Խաղերին սկսեցին 
մասնակցել միայն պրոֆեսիո
նալները։ Կայսրության քրիստո
նեացման սկզբին Օլիմպիական 
խաղերը կազմակերպիչների 
համար վերջնականապես վե

րածվեցին հույժ շահութաբեր 
ձեռնարկման, մինչև արգելվե
ցին հռոմեական կայսր Թեոդոս 
I Մեծի կողմից՝ որպես հեթանո
սության մնացուկ։ Այդ նույն քրիս
տոնյա տիրակալը կարգադրել էր 
հրդեհել Ալեքսանդրյան գրադա 
րանը։

Հանրահայտ ճշմարտություն 
կա, որ Օլիմպիական խաղե
րը վերակենդանացվել են Պիեռ 
դը Կուբերտենի նախաձեռնութ
յամբ։ Դա և այդպես է, և այդ
պես չէ։ Առաջինը, ով հիշել էր 
Խաղերի մասին, թուրքական 
տիրապետության դեմ հույնե
րի ազատագրական պայքարի 
վետերան Եվանգելիս Ձիպասն 
էր։ Սեփական միջոցներով նա 
վերականգնեց Աթենքի հինա
վուրց մարզադաշտը և 1859 թ. 
կազմակերպեց այստեղ վերածն
ված առաջին Օլիմպիական խա 
ղերը։ Այդ նախաձեռնությունն 
աջակցություն չստացավ, բայց 
1870 թ.՝ արդեն նրա մահից հե
տո, Խաղերն ունեցան փայլուն 
հաջողություն։ ճիշտ է, դրանք 
ունեին միայն համահունական 
բնույթ։ Կուբերտենը համաշ
խարհային թափ տվեց դրանց։ 
Առաջին Օլիմպիական խաղերը, 
որտեղ, Հունաստանից բացի, 
մասնակցեցին ևս 12 երկրներ 
(ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Գերմա
նիա, Ֆրանսիա, Շվեդիա, Շվեյ- 
ցարիա, Դանիա, Չիլի, Բուլղա- 
րիա, Հունգարիա, Ավստրիա 
և Ավստրալիա) տեղի ունեցան 
նույն Աթենքում 1896 թ.։



Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկ
նածու, Հայաստանի պետական ճարտարագի
տական համալսարանի «Միկրոէլեկտրոնիկա և 
կենսաբժշկական սարքեր» ամբիոնի դոցենտ  
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ նանո– 
տեխնոլոգիա և նանոէլեկտրոնիկա, էպիտաքսային 
աճեցում, էլեկտրոնային մանրադիտակներ, նանո– 
էլեկտրոնային սարքեր 
էլ. փոստ։ ցտհտ^VՕՈ@^^հօօ.^օտ

Տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների զար
գացումը, անցումը միկրոէլեկտրոնիկայից դեպի 

նանոէլեկտրոնիկա, կիսահաղորդչային սարքերի բնու
թագրերի բարելավման ասպարեզում առաջադրվող 
նոր պահանջների իրագործումը հիմնականում պայմա
նավորված են ոչ թե նյութերի էլեկտրական, օպտիկա 
կան, ֆոտոէլեկտրական հատկությունների և սարքերի 
կատարելությամբ, այլ արհեստական կիսահաղորդիչ
ների ու բազմաշերտ հետերոկառուցվածքների հիման 
վրա ստեղծված սարքերի կատարելագործմամբ։ Վերջին 
տարիներին բուռն թափով ուսումնասիրվում են նանոկա- 
ռուցվածքները՝ շնորհիվ իրենց հատկությունների, բյու
րեղական բարձր որակի և կիրառական նշանակության։ 
Նանոկառուցվածքների ուսումնասիրությունների արդ
յունքները բավական լուրջ առաջընթաց ապահովեցին 
նանոմետրական մասշտաբի էլեկտրոնային և ֆոտոնա- 
յին սարքերի ստեղծման համար։ Տարատեսակ նանո
կառուցվածքների պատրաստման համար մշակվեցին 
աճեցման պայմաններով, հարթակների ֆիզիկական 
վիճակով և կատալիզատորների տեսակով պայմանա
վորված առանձնահատուկ մեթոդներ։ էպիտաքսային 
աճեցման ներկայիս մեթոդները՝ մոլեկուլային փնջային 
էպիտաքսիայի և մետաղօրգանական միացությունների
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գոլորշիների նստեցման քիմիա 
կան եղանակները, թույլ են տալիս 
մեծ ճշտությամբ մեկ մենաշերտ 
աճեցնել հարթակի վրա, ինչպես 
նաև սինթեզել արհեստական 
բյուրեղական կառուցվածքներ՝ 
գերցանցեր, քվանտային կետեր 
(զրոչափայնության նանոկա- 
ռուցվածք), քվանտային լարեր 
(միաչափ նանոկառուցվածք) և 
քվանտային փոսեր (երկչափ նա 
նոկառուցվածք)1։

1 է. Ղ ա զա րյա ն, Հ. Սա րգսյա ն, 
է լեկտ րոնիկա ն երեկ, ա յսօր, վա ղը// 
Գիտությա ն ա շխ ա րհո ւմ , ^  1, էջ 16
29, 2008։ է. Ղ ա զա րյա ն, Ա. Կիրակոս– 
յան// Գիտությա ն ա շխ ա րհո ւմ , ^  1, էջ 
18, 2005։ Վ. Հա րությունյա ն, Ս. Հա րո ւ
թյունյան// Գ իտությա ն ա շխ ա րհում , ^  2, 
էջ 19, 2005։ Գ. Շ մավոնյա ն// Գիտության
ա շխ ա րհում , ^  1, էջ 53-60, 2007, ինչպես 
նաև է. Ղ ա զա րյա ն, Ս. Պ ետրոսյա ն, Կ իսա 
հա ղորդչա յին  նա նոէլեկտ րոնիկա յի
ֆ իզիկա կա ն  հիմունքները, Ռուս-հայ- 
կա կա ն  (Ս լա վոնա կա ն) հա մա լսա րա նի  
հրա տ ա րա կչութ յուն , Երևան, 422 էջ, 
2005։

ՆԱՆՈԱՇԽԱՐՀԻ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

էպիտաքսային աճեցման ներկայիս բարդ տեխնոլոգիաներով 
աճեցվում են ոչ միայն նանոկառուցվածքներ (նկ. 1), այլև դրանց ոչ 
ավանդական ընտանիքները (նկ. 2)՝ նանոխողովակ, նանոկամուրջ, 
նանոբեղիկ, նանոնրբունելի, նանոզանգ, նանոսղոց, նանոգոտի, նա֊ 
նոմանրաթել և նանոզտիչ։

Նկ. 1. Նանոկառուցվածքների տեսածրող էլեկտրոնային մանրադիտակային (ՏԷՄ)
պատկերներ, 1 - նանոլարեր, 2 - նանոկետեր
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Նկ. 2. Տարբեր նանոկառուցվածքների ՏԷՄ պատկերներ, 1 - նանոխողովակ, 2 - նանոկամուրջ, 3 - նանոբեղիկներ, 4 - 
նանոնրբունելի, 5 - նանոսղոց, 6 - նանոզանգ, 7 - նանոմանրաթելեր, 8 - նանոգոտի, 9 - նանոզտիչ

Նկ. 3. Մարդու մազի և նանոմանրաթելերի 
բաղդատական պատկերը

► Նկ. 3-ում ներկայացված է մար
դու մազի (~ 60 մկմ տրամագծով) 
համեմատությունն օպտիկական 
նանոմանրաթելերի (տասնյակ 
նանոմետր տրամագծով) հետ։

Շատ հետաքրքրական է նա- 
նո^ միկրո և մակրոաշխարհնե
րի համեմատությունը, որի սխե
մատիկ պատկերը բերված է նկ.
4-ում, որտեղ պարզ երևում է, 
որ երկիր/խնձոր և խնձոր/ատոմ 
չափսերի հարաբերություննե
րը նույն կարգի են, միմյանցից 
տարբերվում են 100 միլիոն ան
գամ և որոշվում են

10 ՛

Ի

^  = ̂  = 10 
Ժշ Ճճ

Նկ. 5. Հայրենի բնաշխարհի համեմատությունը նանոաշխարհի հետ
Բացի այդ, շատ հետ ա քրքը  

րական է նաև մակրոաշխարհի 
բնապատկերների և նանոաշ
խարհի ՏէՄ պատկերների հա
մեմատությունը (նկ. 5)։ Ինչպես 
տեսնում ենք, երկու աշխարհ–

առնչությամբ, որտեղ ժ1, ժշ և 
ժշ-ը համապատասխանաբար 
ատոմի, խնձորի և երկրի տրա
մագծերն են։

10 ՛

Ի

Նկ. 4. Նանո-, միկր^ և մակրոաշխարհների համեմատությունը 
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ներն իրենց գեղեցկությամբ միմ
յանց չեն զիջում. նանոաշխարհը 
նույնքան հրաշալի ու գեղեցիկ է, 
որքան բնաշխարհը։ Համոզվեք 
ինքներդ։

ՆԱՆՈԼԱՐԵՐ՝ ՆԱՆՈԷ- 
ԼԵԿՏՐՈՆԱՑՒՆ ՍԱՐՔԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

Որակապես նոր սարքեր կա
րելի է նախագծել էպիտաքսային 
մեթոդով աճեցված նանոկա- 
ռուցվածքներով։ Աճեցման
էպիտաքսային տեխնոլոգիանե
րի միջոցով միկրոէլեկտրոնա- 
յին սարքերից ժամանակակից 
նանոէլեկտրոնային սարքերին 
անցումը թե գիտահետազոտա
կան և թե արտադրական տե
սանկյուններից պահանջում է 
չափսերի փոքրացման պատճա
ռով ի հայտ եկող նոր երևույթ֊ 
ների և օրինաչափությունների 
ճշգրիտ հետազոտում։ Ցածր 
չափայնությամբ կիսահաղորդ
չային կառուցվածքներով սար
քեր նախագծելիս և ստեղ
ծելիս արդիական է մի քանի 
ատոմական շերտերի վրա կազ
մավորվող կիսահաղորդչա
յին կառուցվածքների ճշգրիտ 
չափսերի ապահովման խնդի
րը։ Այսպիսով՝ արդիական է 
ինչպես ցածր չափայնությամբ 
համակարգերի՝ նանոհետերո֊ 
կառուցվածքների օպտիկական, 
ֆոտոէլեկտրական և այլ հատ
կությունների իմացությունը, նա- 
նոմասշտաբային հետազոտումը 
էլեկտրոնային մանրադիտակ
ներով և մակերևութային վերլու
ծական եղանակներով, նա նո  
կառուցվածքներում քվանտային 
նոր երևույթների հայտնաբերու
մը, նանոկառուցվածքների ու
սումնասիրման նոր եղանակների 
առաջադրումը, այնպես էլ կի
սահաղորդչային նանոկառուց- 
վածքային նոր սերնդի սարքերի 
նախագծումը և ստեղծումը։ Նա- 
նոկառուցվածքային սարքերը

ներկայումս կիրառվում են ռազ
մական ոլորտում, տիեզերքում, 
ծովի հատակում և կենցաղում։

Լրացուցիչ տարածական 
սահմանափակումը նանոկա- 
ռուցվածքներում փոխում է 
դրանց օպտիկական հատկու
թյունները հոծ բարակ թաղանթ
ների համեմատ։ Նանոլարերի 
(ՆԼ) ստացման տեխնոլոգիայում 
երկու ուղղությամբ տարածա
կան սահմանափակվածությունն 
առաջացնում է դժվարություն
ներ՝ ՆԼ-ների երկայնքով համա֊ 
սեռ նմուշներ ստանալու համար։ 
ՆԼ-ները ստանալուց հետո շատ 
կարևոր է ստուգել նմուշների 
որակը՝ համասեռությունը և այլն։ 
Տեսածրող էլեկտրոնային (ՏէՄ) 
և տեսածրող թունելային (ՏԹՄ) 
մանրադիտակները հնարավո
րություն են տա– 
լիս հետազոտել 
ՆԼ-ների համասե
ռությունը։ Կախ- 
վածէպիտաքսային 
աճեցման պայ
մաններից՝ կա
րելի է աճեցնել 
առանձին, խմբա
յին, կատարյալ 
և ոչ կատարյալ 
ՆԼ-ներ։ Կա տ ա ր 
յալ ՆԼ նշանակում 
է կանոնավոր 
կողմերով և հարթ 
մա կե րև ո ւ յ թ ն ե 

րով, իսկ ոչ կատարյալ՝ անկա
նոն կողմերով և խորդուբորդ մա
կերևույթներով, ոչ հաստատուն 
լայնությամբ, վնասվածքներով և 
մասնիկներով։

Նկ. 6^8-ում բերված են Տւ-ի 
հարթակի վրա գոլորշու փու
լից էպիտաքսիայի եղանակով 
աճեցված առանձին ու խմբային 
(նկ. 6), ինչպես նաև կատարյալ 
(նկ. 7) ու ոչ կատարյալ (նկ. 8) 
2ոՕ ՆԼ-ների ՏէՄ պատկերնե
րը։ Ընդ որում, ՏէՄ պատկերի 
ներքևի աջ անկյունում բերված 
են ինչպես պատկերի մասշտա
բը, այնպես էլ ՏէՄ պարամետ
րերը։

Ներկայումս բավական դժվար 
է տեսածրող թունելային մանրա
դիտակով (ՏԹՄ) ստանալ ՆԼ-նե-
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Նկ. 8. ՀոՕ ոչ կատարյալ առանձին ՆԼ-ներիՏԷՄ պատկերները

րի պատկերները, քանի որ դրանք 
ունեն մի քանի հարյուր նա ն ո  
մետր բարձրություն։ Մեզ հաջող
վել է ուրույն եղանակով ստանալ 
մեծ բարձրությամբ վերոհիշյալ 
ՆԼ-ների ՏԹՄ պատկերները (նկ.
9 և 10) և տարբերակել մեկ (նկ. 
9) և չորս (նկ. 10) ՆԼ-ները։ ՏԹՄ 
պատկերների վրա սլաքներով 
ցույց են տրված բարձրության 
կորերի ստացման ուղղություննե
րը։

ՏէՄ և ՏԹՄ պատկերներից, 
որոնք կատարվել են մեր կող
մից, կարելի է որոշել 2ոՕ ՆԼ- 
ների ինչպես երկրաչափական 
չափսերը (երկարությունը 2^24 
մկմ, լայնությունը ու բարձրութ
յունը՝ 20^500 նմ), այնպես էլ կա
ռուցվածքը՝ վեցանկյունանի (նկ.
6 և 7)։ Վերջինս բնորոշում է 2ոՕ 
ՆԼ-ների բյուրեղական որակը։

ՏէՄ-ով և ՏԹՄ-ով կարելի է 
նաև ուսումնասիրել ՆԼ-ների մա
կերևույթների արատները և ռե
լիեֆը։ Օրինակ՝ ՏԹՄ (1) և ՏէՄ 
(2) պատկերների վրա դիտվող

Նկ. 9. Տ-ի հարթակի վրա աճեցված ՀոՕ ՆԼ-ի ՏԹՄ պատկերը (1) և բարձրության 
կորը (2) (տեսածրման մակերեսը՝ 1000 նմX 560 նմ)
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Նկ. 11. Տ-ի հարթակի վրա աճեցված ՀոՕ ՆԼ-ի գերբարձր վակուումային ՏԹՄ (1) և ՏէՄ (2) պատկերները և 
բարձրության կորերը ա և բ ուղղություններով (տեսածրման մակերեսը 1000 նմ X 340 նմ)

փոսի խորությունը կազմում է
18,5 նմ (նկ. 11)։

Պարզվում է, որ ՆԼ-ների 
մակերևույթները հարթ չեն, և 
դիտվում են նանոմետրական

մասշտաբով մակերևութային 
կառուցվածքներ։ Նկ. 12-ում 
բերված է 300 նմ լայնությամբ և 
20 նմ բարձրությամբ ՆԼ, որի 
վրա դիտվում է մակերևութա
յին կառուցվածք (նկ. 12, պատ-

կեր 3)։ Ընդ որում, տարբեր 
ՆԼ-ների վրա կարող են դիտվել 
8^30 նմ բարձրությամբ, 200  ̂
500 նմ երկարությամբ և 5̂ 100 նմ 
լայնությամբ մակերևութային կա
ռուցվածքներ։ ►
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► Նկ. 12. Տ-ի հարթակի վրա աճեցված ՀոՕ ՆԼ-ի (1) (տեսածրման մակերեսը
1000 նմ X 1000 նմ) և դրա մակերևութային կառուցվածքի (3) ՏԹՄ պատկերները և բարձրության կորերը (2 և 4) 
(տեսածրման մակերեսը՝ 200 նմX 200 նմ)

ՆԱՆՈԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՄՇԱԿՈՒՄԸ

ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳՒԱՑԻ
ՄԻՋՈՑՈՎ

Նոր սերնդի կիսահաղորդ
չային հետերոկառուցվածքային 
սարքերում որակյալ հետերոսահ– 
մանի առկայության հետ մեկտեղ 
անհրաժեշտ է ապահովել նաև 
որակյալ մակերևույթ, որը հա
սու է միայն նանոտեխնոլոգիա– 
կան մշակման միջոցով; Վերջերս 
մեր կողմից առաջարկվել է նա– 
նոլարերի և քվանտային կետե
րի մշակման և հետազոտման 
եղանակ, այն է՝ ՏԷՄ-ում 08-ի 
իոնների ֆոկուսացված իոնա- 
յին փնջով (ՖՒՓ-ով) փայլեցման 
և խածատման միջոցով տար
բեր հաստությամբ և խորությամբ

հատվում, կարճացվում, փայլեց
վում են նանոկառուցվածքները, 
և ուսումնասիրվում են դրանց մա
կերևույթը և լայնական հատույ
թը; Վերջինս կարելի է կատարել 
ՏԷՄ-ում, որին միակցված է ե ^  
փնջային 10 նմ թույլտվությամբ 
ՖՒՓ համակարգ; ՏԷՄ և ՖՒՓ 
համակարգերի պարամետրերն 
են ՏԷՄ-ի խոշորացումը 150000 
անգամ, թույլտվությունը՝ 5 նմ, 
արագացնող լարումը՝ 5^50 ԿՎ, 
փնջերի տրամագիծը՝ 1̂ 1100 նմ, 
իսկ ՖՒՓ հոսանքը՝ 1 պԱ^20 նԱ; 
Խածատման առավելագույն խո
րությունը 2 մկմ է; Էլեկտրոնային 
փունջը կիրառվում է պատկեր
ներ ստանալու, իսկ 08-ի իոննե
րի փունջը՝ խածատելու համար;

ՖՒՓ համակարգի ղեկավա
րող համակարգչի էկրանի վրա

ընտրվում է նմուշի անհրաժեշտ 
տեղամասը, այնուհետև խա 
ծատման մակերեսը, և սկսվում 
է խածատման գործընթացը; 
Էլեկտրոնների էներգիայից 
կախված՝ խածատման տևողութ
յունը տարբեր է լինում (մի քանի 
վայրկյանից մինչև մի քանի ժա 
մ); Ուժեղ ՖՒՓ-ն ուղղորդվում է 
նմուշի որևէ տեղամասի վրա և 
տեսածրում նմուշի մակերևույ
թը; Արդյունքում համակարգչի 
էկրանին ստացվում է տ եսածր 
վող նմուշի մակերևույթի մե
ծացված պատկերը, որը թույլ է 
տալիս դիտել նանոմասշտա- 
բային անկատարությունները; 
Այսինքն՝ հնարավոր է համա
կարգչի էկրանին տեսնել նմուշի 
մակերևույթի նանոպատկերը և 
հեռացնել կամ ավելացնել նմուշի
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Նկ. 13. ՀոՕ ՆԼ-ների ՏԷՄ պատկերները մի քանի վայրկյան ՏՅ-ի ՖՒՓ 
փայլեցումից առաջ (1) և հետո (2), երբ 0յ+ իոնային հոսանքը կազմում է 3 նԱ

Նկ. 14. ՀոՕ ՆԼ-ների ՏԷՄ պատկերները մի քանի վայրկյան ՖՒՓ խածատումից 
առաջ (1) և հետո (2), երբ 0յ+ իոնային հոսանքը կազմում է 3 նԱ

Նկ. 15. ՀոՕ ՆԼ-ների ՏԷՄ պատկերները ՖՒՓ փայլեցումից առաջ (1 և 3) և 
հետո (2 և 4), երբ 0յ+ իոնային հոսանքը կազմում է 3 նԱ

որոշակի տեղամասերը, նա խա 
գծել նոր նանոկառուցվածքներ, 
ձևափոխել ինտեգրալ սխեմանե
րը և հատույթի կտրվածքը, վեր
լուծել վրիպակները, պատրաս
տել բացթողնման էլեկտրոնային 
մանրադիտակի նմուշ; Դիմակի 
բացակայության դեպքում ՖՒՓ-ը 
թույլ է տալիս մետաղներ (պլա
տին, պլուտոնիում, վոլֆրամ, ոս
կի, երկաթ) և մեկուսիչներ (Տւ02) 
նստեցնելու միջոցով պատրաս
տել 30 նմ-ից փոքր հաստությամբ 
գերբարակ կառուցվածքներ; 
ՖՒՓ-ը կարող է նաև օգտագործ
վել նմուշը 08-ով լեգիրելու հա
մար; Էլեկտրոնային հրացանի 
համակարգը, որն ապահովում 
է փնջի մեծ կայունություն, թույլ 
է տալիս բարելավել սարքերի 
բարձր հաճախականային բնու
թագրերը;

Առանձին և խմբային 2ո0 
ՆԼ-ները փայլեցվել և հատվել են 
համապատասխանաբար ՖՒՓ 
փայլեցման և խածատման մի
ջոցով; ՆԼ-ները փայլեցնելուց և 
հատելուց հետո ՏԷՄ-ով ուսում
նասիրվել են դրանց մակերևույթ
ները (նկ. 13) և լայնական հա
տույթները (նկ. 14);

ՏԷՄ-ում ՖՒՓ-ի միջոցով կա
րելի է նաև վերացնել ՆԼ-ի մա
կերևութային արատները՝ ոչ մեծ 
խորությամբ փոսը, (պատկեր 1), 
կողմնային կողի ու մակերևուՒ 
թի անկատարությունները (խոր
դուբորդություններ, մուգ ու բաց 
տեղամասեր, փոսեր (պատկեր
3); Եթե անկատարությունները 
չեն ներթափանցում ՆԼ-ի խոր
քը, ապա մի քանի նանոմետր 
հաստությամբ ՖՒՓ փայլեցումը 
նպաստում է դրանց անկատա
րությունների վերացմանը (նկ. 
15, պատկերներ 2 և 4);

Հետաքրքրական է, որ ՖՒՓ 
խածատման միջոցով ՆԼ-ների 
լայնական հատույթներն ուսում
նասիրելու դեպքում, եթե 0յ+ իո
նային հոսանքը բավական մեծ է 
(3 նԱ), ապա ՆԼ-ները հալչում են։

Աշ 2. 2009 ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ա Շ Խ Ա Ր ՀՈ Ւ Մ  | 59



Ն Ա Ն Ո ԷԼԵ Կ Տ ՐՈ Ն Ի Կ Ա

Նկ. 16. Հատված ՃոՕ ՆԼ-ների ՏէՄ պատկերները, երբ 0յ+ իոնային 
հոսանքը կազմում է 3 նԱ (1) և 1 պկԱ (2)

ՆԼ-ները հատելիս չեն հալչում, 
եթե Օձ+ իոնային հոսանքը փոք
րացվում է մինչև 1 պկԱ (նկ. 16)։

ՖհՓ խածատված ՃոՕ ՆԼ-նե- 
րի ՏէՄ պատկերները բերված են 
նկ. 17 և 18-ում, երբ Օձ+ իոնային 
հոսանքը կազմում է 1 պԱ։ ՖհՓ 
խածատման միջոցով կարելի է 
ինչպես հատել առանձին (նկ. 
17) և խմբային (նկ. 18) ՆԼ-ները,

այնպես էլ աստիճանական հա
տել դրանք (նկ. 19)։ Նմանատիպ 
մշակում և հետազոտություն կա
րելի է կատարել նաև քվա նտ ա 
յին կետերի համար։

Այսպիսով՝ ՆԼ-ների, նա նոխ ո  
ղովակների ու քվանտային կե
տերի մշակման և հետազոտման 
համար արդյունավետ է ՕՁ-ի 
ՖհՓ-ով մշակման եղանակը։

ՆԱՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ 
ՉԱՓՍԵՐՈՎ ԳԵՐԲԱՐԱԿ 

ՄԽԱՆ

Նանոկառուցվածքների մա
կերևույթների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ է որա
կյալ, այսինքն՝ նանոմետրա- 
կան չափսերի սրածայր մխան, 
որի ստացումն իրականացվում 
է ճշգրիտ ընտրված, նուրբ սա
հուն փոփոխվող տեխնոլոգիա
կան ռեժիմներում։ Բթածայր ՏԹՄ 
մխանի դեպքում խիստ դժվարա
նում է թունելային անցման ստա
ցումը մխանի և նմուշի միջև, իսկ 
եթե անգամ ապահովվի թունե
լային հոսանքի անցումն, ապա 
համարյա անհնար կամ շատ 
դժվար է լինում ստանալ ՏԹՄ 
որակյալ պատկերներ։ Գոյություն 
ունեն գերբարձր վակուումային 
ՏԹՄ-ի մխանի պատրաստման

Նկ. 17. ՃոՕ ՆԼ-ների ՏէՄ պատկերները ՖհՓ խածատումից առաջ (1) 
և հետո (2 և 3), երբ Օձ+ իոնային հոսանքը կազմում է 1 պԱ

Նկ. 18. ՃոՕ ՆԼ-ների ՏէՄ պատկերները ՖհՓ խածատումից առաջ (1) 
և հետո (2 և 3), երբ Օձ+ իոնային հոսանքը կազմում է 1 պԱ
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տարբեր եղանակներ, սակայն 
բարձրորակ պատկերներ ստա
նալու համար գերբարձր վա
կուումային ՏԹՄ-ի սրածայր 
մխանի պատրաստումը նոր 
տեխնոլոգիաներով մնում է ար
դիական հիմնախնդիր; Վերջերս 
մեզ հաջողվեց առաջարկել ՖՒՓ 
խածատման միջոցով գերբա- 
րակ ծայրով մխանի պատրաստ
ման եղանակ, որը թույլ է տալիս 
պատրաստել Անգստրեմի կար
գի սրությամբ մխան;

Գերբարձր վակուումային 
ՏԹՄ-ի ավանդական (գործարա
նային) մխանը պատրաստվում է 
^Օհ լուծույթում վոլֆրամի լարը 
էլեկտրաքիմիական եղանակով 
խածատելու միջոցով; Սակայն 
չափումները ցույց են տալիս, որ 
գերբարձր վակուումային ՏԹՄ-ի 
ավանդական մխանը համեմա
տաբար կոպիտ է, մխանի ծայրի 
տրամագիծը մեծ է, սակայն հա
մեմատաբար կայուն է մակերևու
թային բախումների նկատմամբ 
(նկ. 20);

Նկ. 19. ՖՒՓ խածատումով աստիճանական հատված ՀոՕ ՆԼ-ի 
ՏԷՄ պատկերները, երբ 0յ+ իոնային հոսանքը կազմում է 1 պԱ

08-ի ՖՒՓ եղանակով մշակ
ված ՏԹՄ-ի մխանը պատրաստ
վում է ՏԷՄ-ի ՖՒՓ համակարգում՝ 
հատելով ու խարտելով 500 մկմ 
տրամագծով վոլֆրամի լարը, 
իսկ այնուհետև այն ռմբակոծե-

գիծը՝ 1 նմ, կիրառված լարումը՝ 
20 ԿՎ, հոսանքը՝ 0,4 նԱ, նմուշով 
անցնող հոսանքը՝ 50^100 պկԱ; 
08-ի ՖՒՓ խածատման պայ
մաններն են իոնների հոսանքը՝ 
5^100 պԱ, 08-ի ՖՒՓ-ի տրամա-

I  1

՝ ա  ւ Տ  ՝ ՚

ո  դ  1
Տ ք ա » .  . V  ՚ Հ Ւ  հ  ՚  ւ  ՜  .

Տ

.........................................................................

Նկ. 20. Վոլֆրամի լարը մեխանիկական հատումից ու խարտումից (1), իսկ այնուհետև
03-ի ՖՒՓ-ով խածատումից (2) հետո

լով 08+֊ի իոններով (նկ. 21);
ՏԷՄ-ի չափման պայմաններն 

են էլեկտրոնային փնջի տրամա

գիծը՝ 3 նմ, կիրառված լարումը՝ 
30 ԿՎ, խածատման տևողությու
նը (որը կախված է նմուշի խա 

Նկ. 21. ԳԲՎ ՏԹՄ-ի ավանդական մխանի ՏԷՄ պատկերները տարբեր մասշտաբների դեպքում
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Նկ. 22. ՖհՓ մշակված գերբարձր վակուումային ՏԹՄ-ի մխանների ՏէՄ պատկերները։
Մխանի ծայրի տրամագիծը գագաթի մոտ (նմ), 1) 64,5; 2) 76,9; 3) 77,1; 4) 97,7; 5) 25,8; 6) 57,6

ծատման մակերեսից)՝ մի քանի 
վարկյանից մի քանի ժամ, իսկ 
Օց+֊ի ՖհՓ խածատման հոսան
քը՝ 20^5 նԱ։

ՖհՓ մշակված ՏԹՄ-ի 
մխանները կարող են շատ 
բազմազան լինել, իսկ դրանց 
ծայրերի տրամագիծը գագաթի 
մոտ տատանվում է մի քանի 
Անգստրեմից մինչև 100 նմ 
տիրույթում (նկ. 22)։

Նկ. 23-ում բերված է ՖհՓ 
մշակված գերբարձր վակուու
մային ՏԹՄ-ի 17,6 նմ սրությամբ 
ծայրով մխանի ՏէՄ պատկերը։ 
Գերբարձր վակուումային ՏԹՄ-ի 
մխանի ծայրի տրամագիծը կա
րելի է ևս փոքրացնել ավելի 
մանրակրկիտ ՖհՓ խածատման 
դեպքում։

ՖհՓ մշակված և ավանդա
կան ՏԹՄ-ի մխաններով ստաց
ված 1ոճ<381֊ճԱ/<38Ա ՀԿ-ի ՏէՄ 
պատկերները բերված են նկ. 24֊ 
ում։

հնչպես տեսնում ենք, պատ 
կերների որակը նույնն է, սակայն, 
ավանդական մխան կիրառե

Նկ. 23. Գերբարձր վակուումային ՏԹՄ-ի 
ՖհՓ մշակված մխանի ՏէՄ պատկերը

լիս, նմանատիպ որակ ստաց- 
վում է պատկերների 20 %-ից 
քիչ դեպքում, իսկ մնացածը՝ բա
վական աղավաղված են։ ՖհՓ 
մշակված մխաններ կիրառելիս 
նմանատիպ որակ ստացվում է 
պատկերների 80 %-ից ավելիի 
մոտ։ Այսպիսով՝ ավանդական 
մխանով մի քանի լավ պատկեր
ներ ստանալու համար անհրա
ժեշտ է մեկ օր, սակայն ՖհՓ

նախագծված մխանով 
բազմաթիվ որակյալ պատ 
կերներ ստանալու համար 
անհրաժեշտ է միայն մի 
քանի ժամ։ Օրինակ՝ ձա
խակողմյան պատկերը 
ստացվել է ՖհՓ մշակված 
ՏԹՄ-ի մխանը պ ա տ րա ս  
տելուց անմիջապես 15 րո
պե հետո (նկ. 24)։

ՖհՓ մշակված գերբարձր 
վակուումային ՏԹՄ-ի մխանն 
ունի առավելություններ գեր
բարձր վակուումային ՏԹՄ-ի 
ավանդական մխանի նկատ

մամբ. ա) մխանը ստացվում է կարճ 
ժամանակահատվածում, բ) մխա
նի ստացումն ավելի դյուրին է, գ) 
մխանի պատրաստման գործըն
թացում հնարավոր է հրաժարվել 
քիմիական նյութերի վնասակար 
ազդեցություններից, դ) մխանի 
պատրաստելուց հետո հնարա
վոր է այն անմիջապես կիրառել՝ 
առանց գազազատման, ե) մխա
նը չունի երկակի ծայրեր, 
զ) մխանն ունի կայուն թունելային 
հոսանք, և է) մխանը ուշ է
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Նկ. 24. ՖՒՓ մշակված (1) և ավանդական (2) ՏԹՄ-ի մխաններով ստացված 
Iոx̂ 1̂-xIV/̂ ÎV ՀԿ-ի 300 նմ X 300 նմ մասշտաբով ՏԷՄ պատկերները

աղտոտվում;
ՖՒՓ մշակված գերբարձր վա

կուումային ՏԹՄ-ի մխանն ունի 
միայն մեկ թերություն. շատ զգա 
յուն է նույնիսկ ամենաթույլ բա
խումների նկատմամբ; Թույլ և ու
ժեղ բախված ՖՒՓ մշակված ԳԲՎ 
ՏԹՄ-ի մխանների ՏԷՄ պատկեր
ները բերված են նկ. 25-ում;

Բախված մխանները 0 8 -ի 
ՖՒՓ-ով կարելի է վերականգնել 
մի քանի անգամ; Նկ. 26-ում բեր
ված են բախումից առաջ և հե
տո ՖՒՓ մշակված մխանի ՏԷՄ

Նկ. 25. ՖՒՓ մշակված գերբարձր վակուումային ՏԹՄ-ի մխանների ՏԷՄ 
պատկերները թույլ (1 և 2) և ուժեղ (3 և 4) բախումներից հետո պատկերները;

Որպես ամփոփում արձա
նագրենք, որ նվաճումները բուռն 
զարգացող նանոտեխնոլոգիա- 
ների և նանոէլեկտրոնիկայի 
բնագավառում դեռևս սկզբնա- 
փուլում են, և մեզ սպասվում են 
նորանոր ձեռքբերումներ զար
մանահրաշ նանոաշխարհում;

Նկ. 26. Բախումից (1) և վերականգնումից (2) հետո ՖՒՓ մշակված մխանի ՏԷՄ 
պատկերները
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V

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԸ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ է 2009-2010 ՈՒՍՏԱՐՎԱ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 
Քաղաքագիտություն 
Տնտեսագիտության տեսություն 
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
Կառավարում (առկա, հեռակա)
Ֆինանսներ (առկա, հեռակա)
Դեղագործական քիմիա 
Պատմություն
Իրավագիտություն (առկա, հեռակա)
Լրագրություն 
Կենսատեխնոլոգիա 
Արևելագիտություն 
Հոգեբանություն 
Կիրառական մաթեմատիկա 
Ռադիոտեխնիկա և կապ
Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա (առկա, հեռակա) 
Միջազգային հարաբերություններ
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ (հեռակա)



Ուսուցումը կազմակերպվում է վճարովի հիմունքներով։
Տարեկան ուսման վարձը՝

200.000 դրամ՝ Դեղագործական քիմիա, Պատմություն, Լրագրություն, Կենսա

տեխնոլոգիա, Կիրաոսւկան մաթեմատիկա, Ռադիոտեխնիկա ն. կապ, Գրադարանային–

տեղեկատվական աղբյուրներ.
250.000 դրամ՝ Հոգեբանություն, Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա, Արևելագիտություն.
300.000 դրամ՝ Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, Քաղաքագիտություն, 

Միջազգային հարաբերություններ.
350.000 դրամ՝ Տնտեսագիտության տեսություն, Եուկայագիտություն (մարքեթինգ), 

Կառավարում, Ֆինանսներ.
400.000 դրամ՝ Իրավագիտություն։

Աոկա ուսուցման տևողությունը 2 տարի է, հեոակա ուսուցմանը՝ 2,5։
Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ պետական բուհերի ն. 

ոչ պետական բուհերի հավատարմագրված մասնագիտությունների 
շրջանավարտները (բակալավր, դիպլոմավորվսւծ մասնագետ, մագիստրոս)։

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետնյալ փաստաթղթերը՝ 
բարձրագույն կրթության դիպլոմի ն. միջուկի պատճենները, 
քաղվածք աշխատանքային գրքույկից կամ զինվորական գրքույկից, 
անձնագրի պատճեն, 
ինքնակենսագրության, 
երեք լուսանկար (3x4 չափի)։

Փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է անձամբ։
Ընդունելության փաստաթղթերի ձևավորման ծաոայությունների և 

մրցույթի կազմակերպման համար յուրաքանչյուր դիմորդից գանձվում է 2000 
դրամ։

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև օգոստոսի 15-ը։

Դիմել՝ երևան, V. Բսւղրամյան 24դ, ՀՀ ԴԱԱ զիսւակլւթսւկան միջազգային կենտրոն 
(9ԱԱ հիմնարար գիտական գյւադարանի մասնաշենք), 2-րդ հարկ,

Ստախոս 524012,568068։






