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Շուքուրյան Ս., Ջրբւսշյան Ռ., Սեդրակյւսն Դ.
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2 «ՀԱՆՐԱԳԻՏԱԿ» ՀԱՆԴԵՍԸ (1896-1908)
ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՌԱՏ5ԱՆ

Այս հանդեսն ուներ գիտահանրսւմատչեփ բովանդա
կություն, որ հիմք է տափս այն համարելու առաջին հանրա
գիտական հրատարակությունր հայ իրականության մեջ:

8 ԳԱՌԶՈՒ-. ԼՈՒՍԱՏԵՆՉ ԻՂՁԵՐԻ ՔԱՐՈԶԻՉԸ
ՇԱՀԵՆ ԽԱՉԱՏՐ6ԱՆ

Գառզուն հայազգի միակ նկարիչն է, որ րնտրվել է Ֆրան
սիայի գեղարվեստի ակադեմիայի անդամ: Խիստ հուզիչ և 
ուշագրավ է, որ օծման հանդիսավոր արարողության ելույ
թում Գառզուն շեշտել է իր ծագման ու ներապրումների հայ
կական ակունքը' վկայակոչելով նաև արվեստագետի կյան
քում սեփական արմատներին հավատարիմ մնալու նշանա
կությունը:

14 ՀՈԳԵԿԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
ԳԱԳՒԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Որոշ հոգեբանական երևույթներ ստիպում են խոստովանել, 
որ հոգեկան գոյությունն իր տարածման սահմաններով ավելի 
լայն է, քա ն անհատական, ֆիզիկական գոյությունը:

20 ՀԱՅ ՆՈՐ ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐԸ
ՆՈՐԱՅՐ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ

Աշոտ Հովհաննիսյանը հրապարակել է ավելի քա ն 120 
ուսումնասիրություն: Դրանց մեծ մասն իր նշանակությամբ 
մշտամնա տեղ է զբաղեցնում հայոց դարավոր պատմագի
տության մեջ:



32

40

46

ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ 
ԻՆՏԵՐՖԵՐԵՆՑԻ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ 
ՀԱՅՏՆԱԴՈՐԾՄԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԸ

ԱԼԲԵՐՏ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
1912 թ. գերմանացի նշանավոր ֆիզիկոս Մաքս Լաո- 

ւեն Մյունխենի ֆիզիկայի ինստիտուտում ներկայացրեց 
XX դարի մեծագույն հայտնագործություններից մեկը' 
ռենտգենյան ճառագայթների ինտերֆերենցի երևույթը:

ՀԻԳՍԻ ԲՈԶՈՆԻ ՈՐՈՆՈՒՍԸ СЕКМ-Ի ՍԵԾ 
ՀԱԴՐՈՆԱՅԻՆ ԿՈԼԱՅԴԵՐԻ ԳԻՏԱՓՈՐՁԵՐՈՒՄ

ԱԼԲԵՐՏ ՍՒՐՈՒՆՅԱՆ
Հիգսի Բոզոնը տարրական մասնիկների ժամանա

կակից տեսության այսպես կոչված Ստանդարտ մոդեփ 
վերջին բացակայող տարրն է:

ՆԱՆՈԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՆԱՆՈԲԺՇ- 
ԿՈՒԹՅՈՒՆԸ' ՈՐՊԵՍ ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ- 
ՅԻ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

ԱՆՆԱ ԲՈՅԱՋՅԱՆ
Նանոբժշկության առաքելությունն առողջապահու

թյան բնագավառում նանոտեխնոլոգիաների ներդրումն 
է: Նրա նպատակն է' պահպանել և լավացնել մարդու 
կյանքի որակը, օգտագործելով մարդու օրգանիզմի մա
սին մոլեկուլային մակարդակով գիտելիքները:

ԼՈՒՍԱՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ

ԹԵԼՄԱՆ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
Բույսերի և կենդանիների լուսապար

բերականությունն ամրակայված է ժա
ռանգականությամբ, սակայն այն կարե
լի է կարգավորել և հասնել ցանկացած 
արդյունքի: Օրինակ' բերքատվության
բարձրացման նպատակով երկարացնում 
են ցերեկվա տևողությունը:
ԲԱԶԱԼՏԱԹԵԼՔԸ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ է 
ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՍԲԵՍՏԱԹԵԼՔԻՆ

ԱԼԲԵՐՏ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, 
ՆՈՐՒԿ ՄԵԼՒՔՍԵԹՅԱՆ

Ուսումնասիրված են ավտոմոբիլային 
արգելակային շփանյութերի բաղադրա- 
կազմերում մարդու առողջության համար 
վնասակար ասբեստաթելքի փոխարեն 
հայկական հանքաքարերից ստացված 
բազալտաթելքի կիրառման հնարավորու
թյունները:



«ՀԱՆՐԱԳԻՏԱԿ:
ՀԱՆԴԵՍԸ

(1896-1908)

«հանրագիտակը» «Բյու- 
զւսնդիոնի» հետ միասին Կ. 
Պոլսի այն սակավաթիվ հրա
տարակություններից է, որ լույս 
է տեսել 1894-1896 թթ. կոտո
րածներից հետո: Այս հանդեսն 
ուներ գիտահանրամատչելի բո
վանդակություն, որ հիմք է տալիս 
այն համարելու առաջին հանրա
գիտական հրատարակությունը 
հայ իրականության մեջ: Հան
դեսը դեռևս 1870-ական թթ. 
հիմնել է արևմտահայ հանրու
թյանը ծանոթ Արմեն Լուսինյանը, 
որն աշխատակցում էր Զմյուռ- 
նիայի «Արևելյան մամուլ» և 
«Արշալույս Արարատյան» պար
բերականներին: 1896-1908 թթ. 
«Հանրագիտակի» ողջ հրատա
րակության ընթացքում այն 
խմբագրել են նախ Ա. Լուսինյանը 
(միշտ մնալով արտոնատերը), 
ապա Ղ. Բոլատը, Ե. Տեր-Անդրե- 
ասյանը, Բ. Պոզաճյւսնը, 1901- 
1906 թթ.' դարձյալԱ. Լուսինյանը, 
Վ. Փափազյանը, Մ. Պապոնյանը 
և վերջում' 1907-1908 թթ., կրկին 
Վ. Փափազյանը: Հիմնականում 
հրատարակվել է կայուն պարբե
րականությամբ, որպես շաբա
թական հանդես:

Բովանդակային առումով, 
այսուհանդերձ, «Հանրագիտա
կը» կրել է որոշ փոփոխություն- 
ներ. 1901-1903 թթ. վերածվել է 
առավելապես մանկական հրա
տարակության' պահպանելով իր 
գիտատեդեկատվական նախա-

ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՌԱՏ6ԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների» հանդեսի գւխավոր խմբագիր, 
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը' 
հայ մամուլ և հասարակական միտք, ինչպես նաև 
Օսմանյան Թուրքիայի հայ գաղթօջախների 
պատմության հիմնահարցեր

ՊԱՏԿեՐԱԶևՐԴ д11Р|1|»11РЬР|»
Ո 1 ք Ա  М П » Г  Ч И П  » | « Ա Ա Ո ՀԱՆՐԱԳԻՏԱԿ

»ւ юоа
. - ո ֊

*~1 ւ*^  » и м-—-I «"(-г «V* - ««тՀԼ. V’гг.1«»
Թ Ь Г Թ

1г~։ . ֊» »— 1М»> и ..,
• а<~ ГГГ '►—г' •
V-/ , —■ ■ . -■

гч : . ;  •х՝'..՝՝..т“ '3 кгг5  ա ո ա »1*ն  ы> ա ի ջ ա զ դ ա յ ի ն

• т  «
• «4 >— иь-ъ. ;

«(»դոԻս*«ո: и-1; «оч.льшгичФп:
Л.» -*»»М !. ь.

1 Т Г Е и  ^ Հ- յ ~*Ւ'  ."г-л*-»*- /г гЧ е -* *+  —Р *  -
ւ  -г- — * - -,-И ^И г /г у * -

•»* 4 *Т * ' ք * * *  я՛.- կ  А \ է -
дл  ̂ т - /  — > -՝г -> -՝г  Г ^ -Г -Р ^ ^ Г  -էք

*'Ա/ -'-V ,----- ք

սիրությունները, իսկ 1903 թ. 
մանկական խորագրով ծավա
լուն թողարկումը: 1905 թ. մինչև 
վերջ «Հանրագիտակը», ակն
հայտորեն, հակվում է դեպի 
երգիծական ժանրը' զգալի 
հետք թողնելով հայ երգիծական 
մամուլի պատմության մեջ:

«Հանրագիտակը» ընթերցո
ղին հիմնականում ներկայանում 
է գիտության և մշակույթի ամե
նատարբեր բնագավառների վե
րաբերյալ համառոտ և շատ հե
տաքրքրական լրատվությամբ: 
Տպագրում էր պատմության, 
Փիլիսոփայության, մշակույթի, 
գրականության, մանկավարժու
թյան, բնագիտության և այլ թե
մաներով նյութեր' իր անվանը 
համապատասխան:

Դեռևս 1896 թ. «Հանրագիտա
կը» հայտնում էր իր ծրագրի

մասին' վկայակոչելով առհասա
րակ հանրագիտական հրատա
րակությունները և մասնավո
րապես հիշելով Դիդրոյի և 
դ՚Ալամբերի 35 հատորանոց 
հանրագիտարանը' որպես գի
տությունների գանձարան: Միա
ժամանակ, հանդեսն ինչ-որ 
չափով անդրադարձել է նաև 
ընթացիկ հասարակական կյան
քին, երբեմն' սուր դիտողություն
ներով, թեև ինքը' Ա. Լուսինյանը 
հույժ չափավոր հայացքներ էր 
դավանում և իր հրապարակում
ներով (այդ թվում և երկարաշունչ 
ու տաղտկալի բանաստեղծական 
փորձերով) բարեհպատակային 
զգացումներից դենը չէր անցնում: 
Երբեմն հանդեսն ուշադրություն 
էր դարձնում գիտելիքների գործ
նական կիրառմանը: 1898 թ. այն 
հետաքրքիր տեղեկություններ է
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տալիս Մւսնիսայի հայ մանուսւս- 
գործների մասին և առաջադրում 
այդ արհեստն ընդլայնելու խնդի
րը' նշելով այդ արտադրության 
մեջ ներկերի պակասն ու միօրի
նակությունը: Հանդեսը տպա
գրեց Գ. Տեվեճյւսնի «Ներկա
րարությունը» հոդվածը, որտեղ 
բացատրվում էին ներկեր ստա
նալու եղանակները, դրանցում 
ալիզարինի նշանակությունը և 
այլն (1898, թիվ 35, էջ 551-552): 
Կիրառական նույնպիսի բնույթ 
ունեին հանդեսի այլ նյութերը 
գյուղատնտեսական մշակույթի և 
արտադրանքի վերաբերյալ:

Նույն բնույթն ունեին «Գիւտեր 
ու հնարքներ» խորագրով հրա
պարակումները: Խմբագրու
թյունը առանցքային էր համա
րում նաև պատմությունը (սկսած 
քաղաքակրթությունների պատ
մությունից), գրականությունը 
և արվեստը: Շաբաթաթերթը
ծանոթացնում էր այդ բնագա
վառի' անցյալի ու ժամանակի 
եվրոպական ուղղություններին, 
արվեստագետներին ու նրանց 
ստեղծագործություններին: 1904թ. 
հանդեսը դարձյալ փոխեց իր 
բովանդակությունը և վերադար
ձավ նախկին' հանրագիտական

գիտելիքների լրատվության 
ձևին' «Լրագիր ազգային եւ մի
ջազգային» ենթավերնագրով: 
Այնուհետև 1905 թ. մինչև վերջ 
«Հանրագիտակը» վերածվել է 
երգիծական հրատարակության: 
Շատ ուշագրավ են հանդեսի 
բնագիտական հրապարակում
ները, որտեղ տեղեկություններ են 
տրվում րկրի կազմության,
երկրաշարժների, բնական տար
բեր երևույթների, աստղագիտու
թյան և այլնի մասին: Հետաքրքիր 
է, որ հանդեսն առաջիններից 
մեկն էր արևմտահայ մամուլում, 
որ առաջ մղեց գրախոսականի 
ժանրի զարգացումը: Ընդ որում, 
երբեմն զրախոսի հետ բանա
վիճում էր հեղինակը, որ սրում էր 
հետաքրքրություն գրախոսվող 
գործի նկատմամբ:

1903 թ. «Հանրագիտակն» 
ամիսը մեկ ամբողջական համար 
էր նվիրում տնտեսական հարցե
րին' պարբերաբար տպագրելով 
հաշվապահական, կոմիսիոն 
գործառնությունների և առևտրի 
այլևայլ ճյուղերի վերաբերյալ 
դասընթացներ' նյութը մատուցե
լով նեղ մասնագիտական խո
րագրերի ներքո: Առևտրական 
իրավունքի (Թուրքիա և Եվրոպա) 
ոլորտը ևս դուրս չէր մնում հան
դեսի ուշադրությունից, որով, 
ակներևաբար, սպասարկում էր 
արտասահմանում գործող հայ 
առևտրականներին' զինելով 
նրանց առևտրաիրավական 
անհրաժեշտ գիտելիքներով: 
Շոշափվում էին նաև արդյունա
բերական արտադրության
խնդիրներ այնքանով, որքանով 
դրանք կապվում էին առևտրի, 
բանկերի և սրանց ընկերություն
ների գործունեության լուսաբա
նումներին: Այս բնագավառին
հատկացվող նյութերը «Հանրա
գիտակը» քաղում էր եւխոպա- 
կան, մեծ մասամբ ժամանա
կակից կամ ոչ վաղ անցյալի 
հրատարակություններից: Հատ
կապես արժեքավոր են 1900-ա-
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կանի օսմանյան վիլայեթների, 
սանջակների, նահիեների վերա
բերյալ առևտրատնտեսական 
ու վիճակագրական հարուստ 
տվյալները, որպիսիք ժամանա
կի Օսմանյան Թուրքիայի, նաև 
Արևմտահայաստանի մասին բա
վական փաստեր են պարունա
կում: «Հանրագիտակն» անդրա
դարձել Է հայ խոշոր դրամատեր 
առևտրականներին, հատկապես 
վերհանել նրանց բարեսիրական 
գործունեությունը: Ամասիացի
վաճառական եղբայրներ հբ- 
րանոսյաններին նվիրված մի 
հոդվածում լուսաբանվում Է 
նրանց առևտրական գործունե
ությունը Ամասիայում, Տրապի- 
զոնում, Սեբասւոիայում, Էնկյու- 
րիում և այլուր՝ ընդհուպ մինչև 
Անգլիա (Մանչեսւոր) (1903, 
թիվ 2, էջ 25-26): Արտաքին 
առևտրում կարևորվում է Պատ
րիկ Կյուլպենկյւսնի առևտրական 
առնչությունների աշխարհագ
րությունը Թուրքիայում, Պարս
կաստանում, Թիֆլիսում և Նյու 
Յորքում, որտեղ այս դրամա
տերը ծավալելէր ափիոնի, ներկի 
և գորգերի առևտուր: «Հանրա
գիտակի» այս նյութերը կոչված 
էին գործնականում զորացնելու 
հայ առևտրականությունը, հագեց-
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նելու նրա իմացությունը Թուրքի- 
այում եվրոպական առևտրի և 
արտադրության հետ ծանր ու 
դժվարին մրցակցության պայ
մաններում: Այս բնագավառում 
նկատելի է սովորաբար զուսպ 
«Հանրագիտակի» դժգոհությու- 
նը Թուրքիւսյում եվրոպացիներին 
տրված առանձնաշնորհումնե
րից: Բ. Պոզաճյւսնն արտա
հայտում էր այս տրամադ
րությունները, երբ պնդում էր, 
որ մրցակցությունն է ծաղ
կեցնում տնտեսությունը4 հա
կառակ մենաշնորհի բռնի 
ուժի և դրա հետևանքների: 
Ազատ մրցակցության այս ջա
տագովը մենաշնորհի ավերիչ 
ազդեցությունը հայտնաբերում 
էր նաև մշակույթի զարգացումն 
արգելակող նրա ուղղվածության 
մեջ: Բ. Պոզաճյանն առաջարկում 
էր կազմել առևտրական ու ար
տադրական ընկերություններ, 
միավորել ուժերը մենաշնորհ 
դիրք գրաված օտար ուժերի 
դեմ, ասում էր, որ հայ արհես
տավորներն ու վաճառական
ները գործում են մեկուսի, 
ինչը նվազեցնում է նրանց 
դերակատարումը Թուրքիայի 
գյուղատնտեսության մեջ:

«Առաջնորդ վաճառակա

նաց» թողարկման ընդարձակ 
նյութերում հանդեսն առևտրա
տնտեսական ոլորտի ազգային
ներին մատուցում է նաև բանկա
յին ու հաշվապահական դասեր, 
վերլուծում տեղական և եվրոպա
կան տնտեսական իրողություն
ները: 1904 թ.' մեկ տարի անց, 
այս թողարկումը դադարում է 
«Հանրագիտակի» էջերում: Այն 
ամբողջովին վերադառնում էր իր 
նախկին բովանդակությանը' 
առավելապես հակվելով դեպի 
պատանի ընթերցողը: Այս ծրա- 
գրի շրջանակներում հանդեսը 
քննարկում է դպրոցի և մանկա
վարժության հետ կապվող հիմ
նահարցեր, այդ թվում մանկան 
բարոյական ու հոգևոր դաստի
արակության խնդիրներ' դրան 
զուգահեռ տպագրելով ինքնու
րույն և թարգմանական մանկա
կան գրականության նմուշներ: 
Դպրոցական գործի կազմա
կերպման, ուսումնական ծրագ
րերի միօրինակացման նպատա
կից ելնելով «Հանրագիտակն» 
առաջարկում էր դպրոցներ ներ
մուծել դասավանդման նորա
գույն մեթոդներ, թեև նկատում 
էր, որ Կ. Պոլսի ուսումնական 
խորհուրդը շատ թույլ կապեր 
ունիգավառականխորհուրդների 
հետ, և որ կրթական հրահանգ
ները չեն գործադրվում: Ա. Պո- 
յաճյանը մանկավարժական մե
թոդների վերաբերյալ իր 
հոդվածաշարը հասցեագրում էր 
նախւսկրթարաններին' աչքի 
առաջ ունենալով ֆրանսիական 
հրատարակությունները, բայց և 
հանձնարարելով, որ ազգային 
վարժարաններում պահպանվեն 
«տոհմական և միջավայրի բար
քերն ու սովորութիւններն» (1903, 
թիվ 1, էջ 14): Այս թեման նա 
շարունակում է «Մանկավարժա
կան մեթօտները» հոդվածում 
(1903, թիվ 3, էջ 59-62)' հան
գամանորեն քննարկելով նախ
նական դաստիարակության 
հարցերը:

«Հանրագիտակն» ի սկզբանե

ուշադրություն է դարձնում նաև 
ֆիզիկական դաստիարակությա
նը' ձգտելով դրա պարտադիր 
իրականացմանը արևմտահայ 
դպրոցում, տպագրելով հրա
հանգներ, մեթոդական հանձնա
րարականներ և այլն: Հատուկ 
անդրադարձել է աղջիկների 
ֆիզիկական դաստիարակությա
նը' մանկավարժության պատ
մությանն առնչվող հրապարա
կումներում: Այս տեսակետից
նկատենք, որ հանդեսում զգալի 
է կրոնաբարոյական և գիտական 
մանկավարժության սկզբունքնե
րի համատեղումը: «Հանրագի
տակի» հայեցության մեջ բարո
յական առաքինությունները 
լծորդված են կրոնաբարոյական 
ավանդական արժեքներին: 

ճանաչողական արժեք ունեն 
ժամանակի արևմտահայ ման
կավարժներին «Հանրագիտա
կի» անդրադարձները: Մի հոդ
վածում բնութագրվում են ոչ 
միայն մանկավարժները, այլև 
այն դպրոցները, որտեղ նրանք 
դասավանդել են կամ շարունա
կում են դասավանդել: Բացա
հայտ վում է հայ ուսուցիչների 
բերած նպաստը թուրքական 
դպրոցին' օսմաներենի դասա
վանդման և այդ լեզվի դասա
գրքեր հեղինակելու գործում: 
Հանդեսն առանձնացնում է այս 
բնագավառում ճանաչված Պետ
րոս Կարապետյանին, նրա օս- 
մանագիտական «անժխտելի 
կարողութիւնները» և մանկա
վարժական հմտությունները 
(1906, թիվ 17, էջ 259-260): 
Նշվում է, որ Պ. Կարապետյանը 
գրել է «Նեվդեսթէ» վերնագրով 
օսմաներենի, արաբերենի և 
պարսկերենի դասագրքեր, հայե- 
րեն-թուրքերեն բառարան, հեղի
նակել տասնյակ մանկավարժա
կան ու բանասիրական բնույթի 
աշխատություններ: Ավելացնենք, 
որ հետագայում Պ. Կարապետ
յանը տպագրեց «Հնգդարեան 
յիշատակարան Սամաթիոյ Ս.
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ԳԻՏԱՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ ՄԱՄՈՒԼ
Գէորգ եկեղեցւոյ» (Ստամբուլ, 
1935) ուշագրավ աշխատությու
նը' հրապարակելով օսմաներեն 
մի շարք վավերագրեր, որոնք 
արժեքավոր են Х\/-Х\/111 դդ. 
պոլսահայ համայնքի ազգային, 
եկեղեցական ու տնտեսական 
կյանքի ճանաչողության համար: 

Դպրոցի, կրթության և 
դաստիարակության խնդիրնե
րին է առնչվում «Հանրագիտա
կի» տպագրած մանկական 
գրականությունը: Կիսով չափ
մանկական հանդեսի վերածված 
«Հանրագիտակի» հրատարա
կիչն էր Նշան Պերպերյանը, որը 
դեռևս 1882-1890 թթ. հրատա
րակել էր «Բուրաստան ման- 
կանց» հանդեսը: Այստեղ շարու
նակեցին տպագրվել
բազմաբովանդակ նյութեր չա
փահասների համար, նաև 
հանելուկներ, բառախաղեր, 
մանկական խաղեր ուսուցանող 
հրապարակումներ և այլն:

Պետք է արժանին հատուցել 
«Հանրագիտակի» լայնախոհ մո
տեցմանը' Արևմտահայաստանի 
և երկրի հայաբնակ այլ շրջաննե
րի պատանի ընթերցողի մեջ 
գրական ճաշակ մշակելու ուղղու
թյամբ: Տպագրվել են բազմաթիվ 
պատանի հեղինակներ' Ամւս- 
սիայից, Կարինից, Ադաբազւս- 
րից, Կեսարիայից, Տարենտեից, 
Զմյուռնիայից և այլն:

1905 թ. «Հանրագիտակը» 
լույս էր տեսնում երգիծական 
ժանրի ակնհայտ նախապատ
վությամբ' հրատարակվելով իբ
րև պատկերազարդ շաբաթա
թերթ' Վահան Փափազյանի 
խմբագրությամբ: Երգիծանքի
ժանրն այստեղ զարգացնում էին 
Վ. Փափազյանը, Հ. Ալփիարը, Ե. 
Թոլայւսնը, ինչպես և տարբեր 
ծածկանուններով ստորագրած 
բազմաթիվ երգիծաբաններ' 
ավելի կամ պակաս հաջողութ
յամբ: Այսպիսով' «Հանրագիտա
կը» 1904-1908 թթ. վերածվել էր 
գրական հեղինակավոր հրատա
րակության:

Հակոբ Պարոնյանը երգիծա
կան «Հանրագիտակում» հա
մարվում է դասական մեծություն: 
Մեծ երգիծաբանից շաբաթա
թերթը տպագրել է մի քանի 
երգիծապատումներ, հումորեսկ- 
ներ' կենցաղային թեմաներով, 
որպիսիք, ի դեպ, հոգեհարազատ 
էին այդ ժանրով գրող նրա 
հեղինակներին, և որոնք ակն
հայտորեն կրում են Հ. Պարոնյանի 
ազդեցությունը: Հ. Պարոնյանի 
հիշյալ, ինչպես և այլ ստեղծա
գործությունների տպագրությամբ 
(ասացվածքներ, սրամիտ
ասույթներ, երգիծապատումներ 
և այլն), «Հանրագիտակն» ընդ
գծում էր իր հավատարմությունը 
դասական երգիծանքի ավան
դույթներին: Շատ հաջող են
հատկապես պարոնյանական 
դարձվածներն ընտանիքի,
ամուսնության և կանանց մասին: 
Ահա մեկը դրանցից. «Այն մար- 
դերը, որ առանց աշխատութեան 
հարստանալ կը փափաքեն, 
դրամով աղջիկ առնելու կը 
դատապարտուին» (1906, թիվ 3, 
էջ 38): Կամ' անձնանունները 
երգիծող դատողությունը' «Պա- 
րոնեան անուններէն կը գուշա- 
կէմարդը» վերնագրով. «Խոհե
մութիւն չէ առանց ստակն առնլու 
ապրանք տալ այն մարդերուն, 
որք Սմբակում, Մարուքէ, Համ
բարձում, Կիրակոս, Մբիմելեք, 
Բարդուղիմէոս կը կոչուին» (նույն 
տեղում, էջ 57):

«Հ. Պարոնյանի էջերէն» վեր
նագրի տակ տպագրվել է «Ա- 
ռանց օժիտի աղջիկ կարգել» ոչ 
մեծ երգիծապատումը' աղջիկ 
ամուսնացնելու դրաման հաղթա
հարած ծնողների հաջող գործո
ղությունների ցուցադրմամբ: 
Սրանք կազմակերպում են իրենց 
աղջկան փախցնելը, որից հետո, 
բնականաբար, օժիտի հարցը 
մեջտեղից վերանում է. «Եւ երի
տասարդը տարի մը վերջը կը 
հասկնայ, թէ ինքը չէ փախցուցած 
աղջիկն, այլաղջիկը փախցուցած 
է զինքն» (1907, թիվ 1, էջ 4):

«Հանրագիտակը» մեկ ան
գամ ևս անդրադարձավ Հ. Պա
րոն յան ին' «Տանը մէջ» երգիծա
կան պատկերով (1908, թիվ 22, 
էջ 321-323, թիվ 23, էջ 342-343): 
Այս գործն ունի դաստիարակ
չական բնույթ, և այս տեսակետից 
առնչվում է Հ. Պարոնյանի խմբա
գրած «Թատրոն բարեկամ ման- 
կանց» երգիծաթերթի (1876) 
նյութերին: Երեխայի առողջ դաս
տիարակության գործում Պարոն
յանը կարևորում է ծնողների ոչ 
իրարամերժ, այլհամաձայեցված 
մոտեցումները, նրանց վարքա
գծով զավակին օրինակ ծառայե
լու խնդիրը: Այս սրամիտ զվար- 
ճապւստումը հայ ընտանիքների 
համար ցայսօր չի կորցրել իր 
թարմությունը, քանի որ ավան- 
դութային ուժ ունեն ոչ միայն 
առաքինությունները, այլև մոլո
րությունները, որի մասին երգի
ծաբանն ակնարկում է իր երգի
ծապատումի ավարտում. «Երես 
տալու խնդրոյն գալով' կը յիշեց- 
նեմ ձեզ առակին կապիկն, որ 
ձագն խղդեց չափազանց սիրե
լով և սղմելով:

Հարց ոմանց' «Թռչունն ինձ 
իմաց տուաւ»-ն ալ մեկդի դնելու 
է, եթէ չեք ուզեր, որ տղան ձեզի 
ըսէ օր մը.

֊Սուտ կը խօսիս կոր, հայր: 
Մեր նախնիք կըսէին.
«Տղուն քնացած ժամանակը 

համբուրելու եւ սիրելու է»: Նախ
նիք իրավունք ունէին» (նույն տե
ղում, էջ 343):

1906 թ. «Հանրագիտակի» 
խմբագրությունը Մ. Պապոնյանին 
հանձնելուց հետո էլ Վ. Փափազ
յանը չդադարեցրեց իր աշխա
տակցությունը պարբերականին: 
Սա հասկանալի է դարձնում այն, 
որ հաջորդ' 1907 թ. Վ. Փափազ
յանը վերստին ստանձնեց «Հան
րագիտակի» խմբագրության ղե- 
կը' շարունակելով մինչև դրա 
հրատարակության ավարտը: Բո
լոր դեպքերում Վ. Փափազյանը 
մնում է «Հանրագիտակի» երգի
ծանքի ամենաազդեցիկի դեմքե-
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րից մեկը XX դ. առաջին տաս
նամյակի հայ երգիծաբանների 
այն բույլից, որի գրական արժե
քը սպասում է իր հետազոտողին: 

Վ. Փափազյանը (հաճախ 
հանդես է եկել «Լիլա» ծածկա
նունով) «Հանրագիտակում» շա
րունակել է հայ դասական երգի
ծանքի կենցաղային թեմաները, 
որ սկզբնավորվում են Հ. Սվաճ- 
յանով և Հ. Պարոնյանով: Այդ ար
դեն XX դ. սկզբի պոլսահայ ըն
տանիքի հոռի և միշտ ծիծաղելի 
կողմերի զավեշտական վերար
տադրությունն է' պերսոնաժների 
գրեթե նույն նկարագրով, կնոջ և 
հասունացած դստեր հետ ընտա
նիքի հոր հակադրությունը, որը 
վարձում է դիմակայել նորաձևու
թյան նրանց տենչերին ու անընդ
հատ ծախսեր պահանջող սնա- 
ւիառությանը: Վ. Փափազյանը 
ևս դրության կոմիզմը ստեղծում է 
երկխոսությունների միջոցով' 
կառուցված պոլսահայ բարբառի 
վրա, որ հատկանշական էր ոչ 
միայն Հ. Սվաճյանին, այլև Գ. Այ- 
վազյանի «Մամուլ» երգիծաթեր
թին (1869-1882): Վ. Փափազյա- 
նի իրապաշտությունը երբեմն 
բևեռացված է, առտնին պատ
կերների մեջ կարող է ներխուժել 
բացառիկը' բարքերի այլասերու
մը խոշորացված ցուցադրելիս: 
Այդպիսին է «Մեռելը չի պաղած» 
երգիծապատումը, երբ մահա
մերձ հոր իրերը միմյանցից 
խւիյլում են մերձավորները (1905, 
թիվ 12, էջ 201-205): Շարունակ
վում է աղջկան ամուսնացնելու 
առևտրական հին պատմությունը, 
դրամօժիտը դարձելէ կատարյալ 
պատիժ' «միջակ դասակարգի» 
ընտանիքների համար, որոնց և 
հիմնականում պատկանում են Վ. 
Փափազյանի հերոսները: Այս
դասի կանայք են, որ մոլեգին սեր 
ունեն «ալաֆրանկայի» (եվրո
պականի) հանդեպ («Ձմեռ, կին, 
գլխարկ», 1905, թիվ 45, էջ 729- 
732), ինքնամոռացության չափ 
տրվում են սկամբիլին («Գիշերա
յին զբօսանքներ, սկամպիլ»

(1905, թիվ 49, էջ 794-798), 
երանություն են գտնում «սուառե- 
ներում» (երեկույթ) («ճաֆճաֆի 
սուառե», 1908, թիվ 21, էջ 310- 
313) և այլն: Վ. Փափազյանի 
գործերում նորույթ են փեսացու
ների (ավանդական երգիծանքի 
հարսնացուների փոխարեն) կեր
պարները, երբ պատկերվում են 
Կ. Պոլսի տարբեր թաղերի փեսա
ցուները' իրենց տարբեր նախա
սիրություններով: Բարքերի անկ
ման դրսևորում է այն 
ցուցամոլությունը, որը կապվում է 
թաղման հետ կապվողանիմաստ 
ծախսերի հետ և այլն:

«Հանրագիտակի» երգի
ծանքին նոր որակներ է տալիս 
արևմտահայ վերջին շրջանի 
փայլուն երգիծաբաններից մեկը' 
Ե. Թոլայանը (Կավռոշ): 1905- 
1908 թթ. նա այստեղ հանդես է 
եկել «Խոսուըռտուք» և 
«Կաւռօշապատում» խորագրե- 
րովհրապարակված երգիծական 
քրոնիկներով, որտեղ երգիծա
բանն ակնարկում է իր շոշափած 
խնդիրների մասին: Ե. Թո լայ ան ի 
երգիծանքի առարկան մնում են 
նույն առօրեական, կենցաղային 
խնդիրները, ինչը հատուկ էր մա
մուլում տպագրվող բոլոր եր
գիծաբաններին: Սակայն երգիծ
վող թիրախը խոցելու 
ինքնատիպությամբ Ե. Թոլայանը 
իր ստեղծագործությանը տալիս է 
հասարակական հնչեղություն: 
Նրա հերոսները պոլսահայ մտա
վորական շրջանների մարդիկ 
են' Ա. Անտոնյանը, Մ. Գոչունյանը, 
Մ. Պարսամյանը, Վ. Փափազյա
նը, 0. Չիֆթե-Սարաֆը, Մ. Մեծա
րենցը, Բ. Քեչյանը, Ինտրան և 
ուրիշներ: Այս կտրվածքով Ե. 
Թոլայանի ստեղծագործություն
ները տալիս են բարեհոգի ծաղրի 
օրինակներ' ցուցադրելով այդ 
գործիչներին իրենց միջավայ
րում, իրենց մտահոգություննե
րով, ծիծաղելի կողմերով ու բնու
թագրերով: Իսկ առհասարակ 
նրա հերոսները տարբեր խա
վերի մարդիկ են' միջինից սկսած

և վերջացրած բարձրաշխարհիկ 
հաջողակներով: Կ. Պոլսի հայա
բնակ թաղերի մեջ Ե. Թոլայանն 
առանձնացնում է բարեկեցիկ 
Բերան' իր թաղեցիների ոչ 
այնքան զուսպ հավակնություն
ներով, հարուստ և կրթված 
երևալու չթաքցրած ճիգերով և 
այլն: Բերայի նորելուկ հարուստ
ները հատկապես ջանախնդիր 
են իրենց օտարամոլության մեջ, 
նրանք արհամարհում են 
ազգային արժեքները: Կ. Պոլսի 
թաղերի և արվարձանների 
մարդկանց երգիծական դիմա
նկարներով Ե. Թոլայանը, ինչպես 
և Հ. Ալփիարը, շարունակում էր 
հին, բայց հարափոփոխ ու նո
րացող այն թեման, որ սկիզբ էր 
առնում «Պտոյտ մը Պոլսոյ 
թաղերուն մէջ» պարոնյանական 
շարքից:

Ե. Թոլայանն անդրադարձել է 
մամուլի էջերում բորբոքված 
գրական բանավեճերին, հատ
կապես սիմվոլիզմի ջատագով
ների ու նրանց հակառակորդ
ների բախումներին, ծաղրել 
առաջինների մոլեռանդությունը: 
Երգիծաբանն ինքը սիմվոլիզմի 
հակառակորդներրից էր և ըստ 
հարկին, չի թաքցրել իր բացա
սական վերաբերմունքը թե այդ 
գրական ուղղության և թե դրա 
հայ հետևորդների նկատմամբ: 

«Հանրագիտակին» աշխա
տակցել է նաև երգիծաբան Հ. 
Ալփիարը: Դրանից առաջ պար
բերականը մասնակցում էր նրա 
դեմ ուղղված արշավին' անպար
կեշտ և բարոյազուրկ, «վրան 
բաց» գրականություն համարելով 
նրա գործերը: Արևմտահայ հնա
ոճ պահպանողականությունը չէր 
կարող ներել Ալփիարի երբեմն 
հանդուգն ու անսովորի հասնող 
թափանցիկ, իրականում պատ
շաճի սահմաններում գործառող 
սրամտություններն ու պատկեր
ները: Համենայն դեպս, 1906 թ. 
«Հանրագիտակը» փոխեց իր 
վերաբերմունքը երգիծաբանի
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նկատմամբ, հանդեսի հեղինակ
ներից մեկն արդեն անվերապա
հորեն պաշտպանում էր Ալփիւս- 
րին, նրան համարելով գրական 
նոր սեռ մշակողներից մեկը և 
հակադրվելով նրա «կեղծավոր 
քննադատներին»: Այս վերջին
ների կեղծ բարեպաշտության 
դեմ ծառացավ և ինքը' Ալւիիարը, 
իր մանրապատումներից մեկում. 
«Պոլսոյ մէջ,- գրում էր նա,- ան
գամ մը շաբաթ իրիկուն էր, չեմ 
մոռնար, ջոջ վաճառական մը 
երկու ժամ տեւող խրատականով 
մը կը յորդորեր ինծի, որ վրան 
բաց գրականութիւն չընեմ և 
կիրակի օրը... քենին կը շփոթէր 
կնոջը հետ» (1908, թիվ 28, էջ 
423):

Իր անմեկին գրելաձևով Ալփի- 
արի ստեղծագործությունը տար
բերվում է ժամանակակից երգի
ծաբանների' ե. Թոլայւսնի, Վ. 
Փափազյանի, Գ. Թորոսյանի և 
մյուսների ոճից' հայ երգիծանքի 
մեջ ներմուծելով եվրոպական 
երգիծական քրոնիկի գեղա
գիտական ըմբռնումները: Նրա 
քրոնիկներում ևս մեր մյուս 
երգիծաբանների նկարագծած 
նույն դեմքերն են' կանխակալ 
կանայք, անհամ վարժապետներ, 
ամբարտավան հարուստներ, 
կնամոլ քահանաներ և այլն: 
Ավելացնենք, որ Ալփիարը սիրում 
է արտաքինի ու ներքինի ծիծա
ղաշարժ հին հակադրությունը, 
նրա դատողությունները սեղմ են,

հաճախ աֆորիզմի հասնելու 
չափ խտացված. «Վարժապետը 
կառք նստելու համար պէտք է, 
որ թաղին մէջ հարուստի մը 
յուղարկաւորութիւնը տեղի ունե- 
նայ»,- գրում է Ալփիարն իր մի 
քրոնիկում (1908, թիվ 35, էջ 535): 
Կամ' չարամիտ բամբասողի 
դիմանկարի վերջին վրձնա
հարվածը. «Ինքզինքը ճանչցող 
(այսինքն' հարգող-Ա. Խ.) ծաղիկ 
մը անոր գերեզմանին վրայ չի 
բուսանիր» (1908, թիվ 35, էջ 
535):

«Հանրագիտակում» մտավո
րականության ծիծաղաշարժ թե
րությունների դրվագներ է 
ներկայացնում ինչպես միշտ 
տաղանդավոր Քասիմը (Մ. 
Գոչունյան): Նրա «Նորելուկ գրա
գէտը» պատմվածքում պատ
կերված է սկսնակ գրողը' իր 
հորինածները որևէ մեկի գլխին 
կարդալուանզուսպ ցանկությամբ 
(1906, թիվ 6, էջ 84-86): Նոր սե- 
րընդի սնամեջ հերոսների, 
նրանց բարքերի ու բարոյական 
նորմերի բավական հաջողքննա- 
դատությամբ Քասիմը հանդես 
եկավ «Հոր մը տրտունջը» 
քրոնիկով, որտեղ ուրվագծվում է 
անհատական ու հանրային 
այլասերման ընթացքը' ի դեմս 
երեք սերունդների համե
մատական նկարագրի (1906, 
թիվ 14, էջ 212-214):

«Հանրագիտակում» տպագր
վել են գրական նշանավոր դեմ
քեր. այստեղ իր առաջին գրչա
փորձերն է արել Մ. Մեծարենցը: 
Նա հանդես է եկել « Մ. Մեծա- 
տուրյան» ստորագրությամբ' 
«Փունջեր» վերնագրով բանաս
տեղծություններով (1903, թիվ 10, 
էջ 214): Դրան հետևել են «Յիշա
տակ (սիրերգ)» և «Տղու մը մա
հը» բանաստեղծությունները 
(1903, թիվ 17, էջ 361, թիվ 19, էջ 
396): Այստեղ է տպագրվել նաև 
Մեծարենցի «Արեւագալը» հան
րահայտ բանաստեղծությունը' 
բնանկարի անկրկնելի գույներով
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և ցնծուն զգացումներով (1903, 
թիվ28,էջ579): «Հանրագիտակը» 
տպագրեց Տ. Չրաքյանի, Սիպիլի, 
Հ. Մառքի, Մ. Աճեմյանի, Աղ. Փա- 
նոսյանի, Ե. Գոլանճյանի, Լ. Շաթ- 
րյանի, Թեոդիկի և այլոց ստեղ
ծագործությունները' իր
հրատարակության վերջին տա
րիներին առավել աչքի ընկնելով 
որպես գրական հրատարակութ
յուն: Ընթերցողին է մատուցվել 
նաև թարգմանական նշանակա
լի գրականություն' նմուշներ 
ֆրանսիական, անգլիական, 
գերմանական և ամերիկյան 
գրողներից: Այս կերպ տպագրվել 
են Լամարտինի, Շատոբրիանի, 
Ֆենելոնի, Հյուգոյի, Դոդեի, 
Զոլայի, Մարվիլի, Մոպասանի և 
այլոց գործերը: Դրանցով ցուցա
դրվում են «Հանրագիտակի» 
ակնհայտ հակումները դեպի 
դասական գրականությունը և 
անտարբերությունը սիմվոլիզմի 
ու դեկադանսի նկատմամբ: 

Հիմնականում բարոյախոսա
կան բնույթ ունեն պարբերականի 
մանկապատանեկան արձակն ու 
չափածոն: Այս բովանդակութ
յամբ նյութերում հաճախ շրջա
նառության մեջ են դրվում նաև 
ավետարանական ճշմարտութ
յուններ, որոնց դաստիարակ
չական ուղղվածությունն ի հայտ է 
գալիս հետաքրքրաշարժ սյուժե
ների մեջ կամ հերոսների վար
քագծում: Ինքնուրույն գրականու
թյան կողքին թարգմանաբար 
տպագրվել են ժ. Վեռնի, Չ. 
Դիկենսի, Մարմոնտելի, Ֆ. Կո
ւզեի, Ա. Դոդեի և այլ գրողների 
երկերից: Այս գրականությունը, 
անշուշտ, զարգացման մղումներ 
է տվել հայ մանկագրությանը, 
մանավանդ այն 1901-1903 թթ. 
հանդես էր գալիս իբրև «Բուրաս
տան մանկանց» պարբերականի 
շարունակություն' իրականացնե
լով այդ տարիների միակ մանկա
կան հրատարակության գործա
ռույթներն արևմտահայ մամուլի 
պատմության մեջ:
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ԼՈՒՍԱՏԵՆՉ
ՒՂՁԵՐՒ
ՔԱՐՈԶԻՉԸ

ՇԱՀԵՆ ԽԱՉԱՏՐ8ԱՆ
Արվեստի վաստակավոր գործիչ

Գա ոզու «Երաժիշտ». 1991 
Հա տ վա ծ Մ ա նոսքի եկեղեցու որմնա նկա րից

սրտահորդ մտքերը հիմնւսշունչն 
են սւյն հողի, որի վրա բարձրացել 
է համաշխարհային ճանաչում 
գտած Գառզուի ինքնատիպ 
արվեստը:

Գառնիկ Զուլումյւսնը ծնվել 
է Սփյուռքի մեր խոշոր գաղթ
օջախներից մեկում' Սիրիայի 
Հալեպ քաղաքում: 1Ց18 թ. հորը 
կորցնելուց հետո իր մոր ու քրոջ 
հետ տեղափոխվում է Եգիպտոս: 
Նախնական կրթություն է ստա
նում Կահիրեի Գալուստյան վար
ժարանում, միաժամանակ զբաղ
վում է նկարչությամբ: 1924-
ին հաստատվելով Փարիզում'
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4^առզուն' Գառնիկ Զուլում- 
յանը (1907-2000), հայազգի 
միակ նկարիչն է, որ ընտրվել է 
Ֆրանսիայի գեղարվեստի ակա
դեմիայի անդամ: Խիստ հուզիչ և 
ուշագրավ է, որ օծման հան
դիսավոր արարողության ելույ
թում Գառզուն շեշտել է իր ծագ
ման ու ներապրումների հայ
կական ակունքը' վկայակոչելով 
նաև արվեստագետի կյանքում 
սեփական արմատներին հավա
տարիմ մնալու նշանակությունը: 

1966 թ. հայրենիքում4 Երևա
նի նկարիչների տանը, կազ
մակերպվեց նրա առաջին ցու
ցահանդեսը: Բացման պահին 
ժողովրդի խանդավառ ընդու
նելությունը խորապես ներազ

դեց Գառզուին: Աչքերը թաց, 
Սարյանով ու մեր մշակույթի 
անվանի գործիչներով շրջա
պատված4 նա խոսեց սրտի 
ձայնով. «...Իբրև նկարիչ' 
կպատկանիմ ֆրանսիական 
արվեստին, սակայն իմ բոլոր 
գործերուս մեջ անշուշտ հայ 
կմնամ, չ!ք որ մենք ամենքս 
մեր ժողովրդի բեկորներն ենք: 
...Երազանքը պատկերներուս 
մեջ, բախտի քմահաճույքով 
աշխարհի չորս անկյունները 
նետված հայերու նվիրական 
իղձերու արտահայտությունն է: 
Հայ մարդը այլքաղաքներու մեջ 
միայնակ է, կթվի ամեն ինչ ունի, 
սակայն իրականում ունեցածը 
միայն մենությունն է»: Այս

Գ ա ոզու « Ա վետ վա ծքա ղա քը» . 1974 
Նկարչի հա վա քա ծու, Փ արիզ
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սովորում է ճարտարապետական 
դպրոցում, միաժամանակ հա
ճախում Մոնպառնասի Գրւսն- 
Շոմիեր գեղարվեստի ակա
դեմիան:

1930-ից նա սկսում է ցու
ցադրվել «Գերանկւսխների» 
սալոնում, մասնակցում է «Անի» 
և «Հայ ազատ արվեստա
գետների» միության ցուցա
հանդեսներին: Գառզուի այդ
շրջանի գործերին բնորոշ է 
գերիրապաշտ (սյուրռեալիս
տական) լեզվաոճ հիշեցնող 
լուսային և տարածականության 
խորհրդավոր մթնոլորտը: 1939թ. 
Փարիզում բացված առաջին 
անհատական ցուցահանդեսի 
հաջողությունը կանխորոշում 
է նրա գաղափարական նպա
տակ ւս ուղղվածության սկիզբը: 
1949, 1951 և 1953 թվա
կաններին արժանանում է 
Հալմարկի միջազգային մրցա
նակներին, ապա տասնյակ 
նկարահանդեսներ կազմակեր
պում եվբոպակւսն տարբեր 
երկրներում:

Արտակարգ աշխատասեր, իր 
ինքնատիպությունն անընդհատ 
հղկող Գառզուի ամենւսճանաչ 
հաջողությունն սկսում է 
1953 թ., երբ Դրուան-Դավիթ 
նշանավոր սրահում բացվում է 
նրա վենետիկյան ինքնօրինակ 
բնանկարների ցուցահանդեսը, և 
փարիզյան բեմ են բարձրանում 
«Գւսյլյ]» և «ժիզել» բալետների 
ձևավորումները: Բեմադրությանը 
ներկա Հակոբ Հակոբյանը ցնցվել 
էր. երբ բացվել էր վարագույրը, 
հիացմունքով ոգևորված հան
դիսականները ոտքի կանգնած 
ծափահարում էին...

«Գառզուական աշխարհ» ան
վանակոչում ստացած արվեստը 
տարածում է ստանում «Հայտնու
թյուն» (1956), «Ապոկալիպսիս» 
(1967), «Երկնային դրախտ» 
(1959) նկարահանդեսներով ու 
մի շարք հայտնի գրքերի նկարա
զարդումներով: Հետևում են Տո- 
կիոյում շահած Մեծ մրցանակը,

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ

ապա 1956 թ. նրան շնորհված 
«Պատվո լեգիոն» շքանշանը, 
1958 թ.' «Արվեստի և գրականու
թյան ասպետ» կոչումը:

Գառզուի արվեստում ղողան
ջող հնչյունների արմատները 
նախ կապված են իր պատանե
կության շրջանին. «Հայու սարսա
փելի և տխուր ճակատագիրը իմս 
եղած է, երբ կորսվեցավ հայրս, 
երբ կտեսնեի հայ անտունինե-

Գ ա ռզու « Լքվա ծ նավը». 1951 
Նկարչի հա վա քա ծու. Փ արիզ

րուն, որոնք կքշվեին Դեր-Զոր...»: 
Իր հոգում նույն կնիքն են դրել 
երկրորդ աշխարհամարտը և 
ընդհանրապես պատերազմի 
սարսափն ու աղետաբեր ոգին: 
Մեկնելով այդ ապրումներից' 
նրա գործերում իրականությու
նը կերպարանափոխվում է, վե
րածվում խոշտանգված ամայի 
տարածությունների, եռանդա
գին ու նրբագեղ գծերի հյուս-

„  ՛* - , ՛ % лей «"** т ՜ • II') ;
՚ !р $  : ■ ■ ՚

՚ I ■ < ,>

Գա ոզու «Վ ենետիկ, մեծ կանա չը»  1975 թ. 
Ա նհա տ ա կա ն հա վա քա ծու, ճա պ ոնիա
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Գ ա ռզու«Հա յա ստ ա ն» երկրա շա րժ  «Հույս» 1989 
Նկարչի հա վա քա ծու, Փ արիզ

վւսծքի, տեսիլ-ւսշխարհների, 
ուր կիսաքանդ ու դեռ երևելի 
ճարտարապետական հավերժ 
գեղեցկություններն ընկալվում են 
իբրև քնարական, բանաստեղ
ծական հույզեր: Պատկերման 
այդ ոգով գեղեցկադեմ աշխար
հի ժառանգորդ ու ավանդապահ 
է ճանաչվել Գառզուն:

Նրա պատկերներում առաջին 
տպավորությամբ գծերի խուրձ է 
տեսնվում, սակայն պարզորոշ 
նկատե[ի է, որ այդ գծերի հյուս
վածքը քաղաք, ժայռեր, անտառ, 
նավահանգիստ ու մարդկային 
կերպարանք է ներկայացնում: 
Իրականի որքան այլակերպում, 
նույնքան հարազատ վերար
տադրում: Եվ ինչպես ամեն մի 
ճշմարիտ արվեստում, այստեղ 
նույնպես այդ այլափոխումը կամ 
գերպայմանական կառույցը բաց 
է անում նրա աշխարհը ներթա
փանցելու դռները:

Գիծը Գառզուի գլխավոր ար
տահայտչամիջոցն է: Այն խորքից 
է ընդգրկում առարկան, դառնում 
նրա նյարդը: Գծանկարի կա
րևոր խնդիրներից մեկը լար
վածության, ինչ-որ տագնապի 
զգացողության շեշտումն է: Լար
վածությունը հատուկ է թե' նկար
չի երևակայության, ժամանակի 
բացահայտող կտավներին, թէ<

կոնկրետ բնավայր պատկերող 
գործերին: Դժվար չէ կռահել, թե 
այդ լարված, տագնապաշունչ 
մթնոլորտն ինչ է գուշակում, ինչ 
բանի դեմ է ուղղված: Նրա նշա
նավոր «Ապոկալիպսիս» պատ
կերաշարի առթիվ Ռոբեր Ռեյը 
գրել է. «Գսւռզո'ւ, քեզնից լավ 
ոչ ոք չի կարողացել պատկերել 
աշխարհի անմար դկ այն ացած
դեմքը, մոլորակի մեռած մակե
րեսը, որտեղ սարսափն արտա
ցոլված է, ինչպես հայելու մեջ»: 

Շոշափած թեմաների նշանա- 
կալից լինելու պարագան, թվում

է, Գառզուին պիտի ստիպեր խո
սել բարձրաձայն, առավել նե- 
րազդեցիկ: Բայց հակառակն
ենք տեսնում: Նրա «հայտնու
թյուններում» անօրինակ լռու
թյուն է իշխում: Ձայնը ծնվում է 
դիտողի մեջ. «Իտալացիք զուսպ 
են,- գրում է գեղագետ Վյոֆլինը, 
-նրանք կարծես թե կամենում են 
բռնի բացել ծաղիկը և թողնում 
են, որ նա բացվի դիտողի մեջ...»: 
Այդպես է և հայկական խորհրդով 
ստեղծագործող Գառզուն:

«Աստված ստեղծեց Եր- 
կիրն ու երկնի կապույտը, բայց 
գերազանցեց իրեն' ստեղծե
լով վիշտը»: Օմար Խայամի այս 
խոսքը հիշեցնում է, թե վշտի 
ինչպիսի տեսակներ է ապրել 
մարդկությունը: Գառզուի տխրու
թյունը բուն է դրել նրա հոգում 
մանուկ հասակից ու տրոփում է 
նրա խառնվածքի ու արյան մեջ: 
Արվեստագետի ներքին ընդ
վզումների ու մեծ երազի անկեղծ 
բռնկումն է դա, իր ժողովրդի' 
աշխարհին ուղղված սրտի խոս
քերից մեկը: Այդ խոսքն ուրույն 
հնչեղություն է ստանում ծաղկա- 
ճյուղեր բռնած, գեղեցիկ, անր
ջական կանանց կերպարներով, 
որոնք մարմնավորում են կյանքի 
հանդեպ բանաստեղծության ու 
երազի հաղթանակը: Հոգեկան 
նույն ներշնչմամբ է Գառզուն
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Գա ռզու « Հա յոց եղեռնի  դրվա գ»  1991 թ. 
Մ ա րմնա նկա ր Մ անուկ քա ղ ա քի  եկեղեցում

ստեղծել ազգային թեմաներով 
նկարներ, որոնցից առանձնա
պես առինքնող են «Երկրաշարժ 
Ա հույս» ու խորանանման բնույ
թով կերտված «Հայաստանը»: 

Նկարիչ Գառզուն նկարիչ-բա- 
նաստեղծ է, Ա գեղեցիկը կամ 
բերկրալին ծնվում են նրա բա
նաստեղծական ապրումներից: 
Լինելով արդիական նկարիչ նա 
երբեմն զարմացնող համարձա
կությամբ կտավի ամբողջ մակե
րեսը լուծելէ մեկ գույնով, ով հաս
տատել է գույնի հնչողական ուժի 
նոր ինքնություն: Եվ որքան էլհու- 
զող, Փոթորկվող են նրա գծերը, 
իր կտավներում սփռված, օդին 
ու լույսին ներդաշնակված, կարմ
րավուն, նարնջագույն գույները 
շեշտում են գաղափարական 
կենսախնդություն: Որքան էլ ալե
կոծվում է նկարչի հոգին, այնուա
մենայնիվ չի շեղվում իր հիմնա
կան ուղուց, աշխար հըմբռն ումից, 
կյանքի հավատամքից: Գառզուի 
պատկերները փոթորկվող ծով 
են հիշեցնում: Եվ ծովի անհուն 
ու խաղաղ խորության նման 
խորն է նրա հավատն աշխար
հի գեղեցկության ու մարդկային

Գ ա ռզուի ԵրԱ անյան ցուցա հա նդեսի բա ցումը 1966

ստեղծագործության նկատմամբ:
Այդ անշեղ հավատն էլ խթա

նում է Գւսռզուին' ստեղծելու 
նույն ուժի քնարաշունչ Վենետի
կը, Պրովսսնսը, ֆրանսիական 
դաշտատեսարանները, ինչպես 
նաև. մեր Սևանն ու Արարատը 
պատկերող բնանկարները: Հե
տաքրքիր է, որքան հանդարտ
վում են նկարչի զգացումները, 
այնքան բնական տեսքի են մո
տենում արտահայտչաձԱերը: 
Այս բնույթի գործերում հնչում են 
հոգեպարար, դյութող մեղեդի
ներ:

Ֆրանսիայի Սսւնոսկ քաղա
քում գործող, իր ողջ արվեստն 
ընդհանրացնող, նաև Հայոց 
եղեռնին նվիրված որմնանկա

րային թանգւսրան-եկեղեցին, 
ինչպես և տասնյակ քաղաքների 
թանգարաններում ցուցադրվող 
գործերը Գառզուին արժանաց
րել են միջազգային համբավի: 
Հիշենք, որ նա առաջինը պար
գևատրվեց կյանքի ու արևի եր
գիչ Ս.Սարյանի անվան հայրենի 
շքանշանով (1980):

Ե'վ աշխարհում, Լւ Հայաստա
նում շարունակվելու է սիրո յուրօ
րինակ' «աշխարհին կույս աչքե
րով նայելու», «միշտ մարդկային 
ու բարեսիրտ մնալու», «կյանքը 
հավիտենական հեքիաթ» ընկա
լելու Գառզուի «խորհուրդ-խորի- 
նը», որն իբրև մեր ժամանակի 
տեսողական արվեստի ամենա- 
ինքնատիպ նվաճումներից մեկը 
շնորհվել է մարդկությանը:

Գ առզու « Լքվա ծ խ ա րսխ ա կա յա ն»  1966 թ.
Գ ա ռզոփ  թա նգա րա ն  «Վան»
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«РорШагБаепсе» գիտահան
րամատչելի հանդեսը հրապա
րակելէ այն հայտնագործություն
ների ցանկը, որոնք հիմնովին 
վախելու են մեր կյանքը մինչև 
2020 թ.:

Հանդեսի հանձնարարու
թյամբ Ապագայի ինստիտուտի 
աշխատակից և 1п1е1, Арр1е և 
№էՏ0 8թ6  ընկերությունների փոր
ձագետ Մւսյք Լիբհոլդը հարցում 
Է կատարել առավել հեղինա
կավոր գիտնականների շրջա
նում և կազմել Է 12 ամենացնցող 
գյուտերի ցանկ:

Մասնագետների մեծ մասն 
առաջին տեղը հատկացրել Է 
Լուսնի վյուս ավտոմատ կայանի 
կառուցմանը, ընդ որում, նշել Էն, 
որ այն կարող են կառուցել 
ճապոնացիները:

Հաշվի առնելով Չինաստանի 
աճող դերը համաշխարհային 
տնտեսության մեջ և եվրոպայի 
ու Ասիայի միջև արագ հաղոր
դակցության անհրաժեշտությու
նը՝ փորձագետները նախատե
սում են Լոնդոն-Պեկին երկա
թուղային արագընթաց գծի 
կառուցում: Դժվար Է հավատալ, 
որ սույն նախագիծը կարող Է 
իրականացվել ընդամենը 9 տա
րում. չէ° որ այն պետք է անցնի 
Ռուսաստանի տարածքով, իսկ 
այնտեղ անգամ չեն սկսել Մոսկ- 
վա -Սանկտ Պետերբուրգ արագ
ընթաց մայրուղու կառուցումը: 

Հաջորդ երկու հայտնագոր
ծությունները վերաբերում են 
ավտոմեքենաներին: Մեքենայի
վարորդին ավտոմատ սարքով 
փոխարինելն արդեն սենսացիա 
չէ. նման մեքենաներ այսօր էլ 
գոյություն ունեն: Բայց փորձա
գետների կարծիքով զարգացած
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երկրներում այդպիսի սարքերով 
զինված են լինելու միլիոնավոր 
մեքենաներ, իսկ գուցե և 
մեքենաների ամբողջ շարժա
կազմը: Նրանք չեն մոռացել նաև 
թռչող ավտոմեքենաների գաղա
փարը, որոնք հիանալիորեն կեր
պով պատկերված են «Հին
գերորդ տարր» կինոնկարում: 
Մասնագետները կանխագուշա
կում են այդպիսի ավտոմեքե
նաների հայտնվելն իրական 
կյանքում:

Տիեզերական ճանապարհոր
դությունը դադարելու է մեծա
հարուստների ժամանց լինլուց: 
Այդ ժամանակ Երկրի շուրջ, դե
պի Լուսին և անգամ աստղակեր- 
պեր ճանապարհորդելը մատչելի 
է լինելու առնվազն միջին դասի 
համար: Բացի այդ, կազմակերպ
վելու է արժեքավոր հանքատե
սակների առաքում այդ աստղա- 
կերպերից և Լուսնից դեպի 
Երկիր, որի համար օգտագործ
վելու է Լուսնի վրա տեղադրված 
ճապոնական ավտոմատ կայա
նը:

Իհարկե, փորձագետները չեն 
շրջանցել նաև ածխածնային 
վառելիքը բուսական հումքից

ստացվող կենսավառելիքով փո
խարինելու մոդայիկ թեման: Սա
կայն «Գիտության լուրեր» կայքի 
գիտության և կրթության բաժնի 
փորձագետները համոզված են, 
որ զանգվածային չափերով 
նման բան տեղի չի ունենա: 

Ամենահետաքրքիր կանխա
տեսումները փորձագետների 
գաղափարներն են համակար
գիչների վերաբերյալ: Նրանց
կարծիքով ի հայտ են գալու 
այնպիսի համակարգիչներ, 
որոնց հնարավորությունները չեն 
զիջելու մարդու ուղեղի կարո
ղությանը և արժենալու են ընդա
մենը հազար դոլար: Համա
կարգիչները և այլ օժանդակ 
սարքեր ունենալու են գերբարակ 
ու ճկուն մոնիտորներ, անգամ 
հնարավոր է, որ այդ թերթիկ-
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ներում տեղադրվեն բուն սար
քավորման միկրոսխեմաները' 
կենցաղային նպատակներով 
օգտագործելու համար: Ստեղծ
վելու է համակարգիչ, որը կարելի 
է ծալել:

Սակայն ամենամեծ հնարա
վորությունները կունենա արհես
տական ուղեղը, որը մինչև 
2020 թ. կկարողանա վերար
տադրել սեփական գաղափար
ներ: ճիշտ է, դեռ անհասկանալի 
է, թե ինչ մտքեր կարող են ծնվել 
էլեկտրոնային ուղեղում: Իսկ այն 
մտադրությունը, համաձայն, որի 
մինչև 2020 թ. մարդու ուղեղում 
տեղադրվելու է այնպիսի միկրոս
խեմա, որը հնարավորություն 
կտա մտքի ուժով կառավարելու 
հեռուստացույցը, համակարգիչը, 
կենցաղային տեխնիկան, ան
շուշտ, օգտակար գյուտ է:

Լոնդոն - Պեկին ճեպընթացի 
ապագա ուղևորների համար 
պարտադիր չէ հիերոգլիֆների և 
պեկինյան բարբառի ձայնա- 
հնչյունային կառուցվածքի իմա
ցությունը: Մինչև 2020 թ.
ստեղծվելու է ցանկացած լեզվից 
ձայնային շարժական թարգ
մանիչ: Փոքրիկ տուփը լուրջ
մրցակից է դառնալու նաև օտար 
լեզուների խորացված ուսուց- 
մամբ մեր դպրոցների համար: 
Այդ տուփից բացի, ճանապար
հորդը կարող է ունենալ ակնոց, 
որի ապակու ներքին մակե
րևույթին կանդրադառնան (ՅԲՏ 
ազդանշանը և այլ տեղեկություն
ներ երթուղու կամ, օրինակ, 
մոտակա սրճարանի կամ կինո
թատրոնի տեղի մասին:

Ж и№ Л Ш & !Ш ВШ  <;
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ԲՈՐԻՍ ՀիմՑմՑԿՒՆ

Հունաստանի մշակույթի նա
խարարությունը հայտնել է Կրե- 
տե կղզում հնագետների կա
տարած մեծ հայտնագործության 
մասին: Այստեղ հայտնաբերվել 
են մեր թվարկությունից 1700 
տարի առաջ մինոսյան լեզվով 
գրված երկու թրծակավե սալիկ
ներ: Առայժմ դրանք հին հունա
կան մատենագրության ամենա
վաղ հայտնաբերված նմուշներն 
են, որոնք գիտնականները 
դասակարգում են որպես գծային 
Ագիր:

Գտածոն հայտնաբերվել է 
կղզու արևմտյան մասում, որտեղ 
հնագետները պեղումներ էին 
կատարում Խանյա քաղաքին 
նայող բլրի վաղուց լքված 
հատվածում: Մինոսյան քաղա
քակրթության ընթացքում (մ. թ. 
ա. 2800-1150 թթ.) այստեղ էր 
գտնվում Կիդոնիա բարգավաճ 
քաղաքը: Հնագետները պարզել 
են, որ այն այրվել է մ. թ. ա. XV 
հարյուրամյակում ուժեղ հրդեհի 
ժամանակ: Սակայն անհետացած 
մշակույթի որոշ առարկաներ 
պահպանվել են: Դրանք են'
երկու խեցեղեն վառարաններ, 
իսկ գլխավորը' վերը հիշատակ
ված թրծակավե սալիկները, և մի 
սափոր: Սափորի մեջ դրված է 
եղել գծային Բ գրով գրված, լավ 
պահպանված մի տեքստ: Այս 
անվանումը կապված է այն բանի 
հետ, որ ձեռագրի տողերը բա
ժանված են ուղիղ գծերով: հ 
տարբերություն դեռևս չվեր
ծանված գծային Ա գրի' Բ գիրն 
անցյալ դարի 50-ականների

սկզբին վերծանել են անգլիացի 
գիտնականներ ՄայքլՎենտրիսը 
և Ցոն Չադվիկը: Ի դեպ, Մ. 
Վենտրիսը, որը կրթությամբ 
ճարտարապետ է, երկրորդ հա
մաշխարհային պատերազմի 
ժամանակ կարողացել է վեր
ծանել ճապոնացիների հույժ 
գաղտնի ծածկագիրը' դրանով 
իսկ փրկելով ճապոնիայի դեմ 
մարտնչող դաշնակիցների 
հազարավոր կյանքեր: Ուսում
նասիրելով կրետե-միկենյան 
գրությունները' նրանք պարզել 
են, որ դրանց յուրաքանչյուր 
նիշը համապատասխանում է 
մեկ ձայնավոր նիշի կամ բա
ղաձայնի ու ձայնավորի զու
գակցմանը: Հենց այդ լեզվով էին 
խոսում Միկենեի արքունիքում, 
որտեղ թագավորում էր Ագա- 
մեմնոնը' Տրոյական պատերազ
մում հունական զորքերի առաս
պելական առաջնորդը, որի 
սխրանքները նկարագրված են 
Հոմերոսի «Ւլիական»-ում:

Պեղումների ժամանակ հնա
գետները հայտնաբերել են նաև 
մ. թ. ա. V դարի վերջի գերեզ
մանոց: Գիտնականների կար
ծիքով մանկական ոսկորների 
մեծ քանակը վկայում է կղզում 
մանկական մահացության
բարձր մակարդակի մասին: 

Հունական իշխանությունների 
որոշմամբ կղզու ամբողջ այն 
հատվածը, որտեղ հնագետներն 
արել են իրենց հայտնա
գործությունը, դառնալու է թան
գարան բաց երկնքի տակ:
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ՀՈԳԵԿԱՆ
ԳՈ6ՈՒԹ6ԱՆ
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ԳԱԳՒԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ և ԵՊՀ դասախոս 
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը' 
հոգեբանության տեսություն, հոգեբանության 
պատմություն և մեթոդաբանություն

Հոգեկա ն գոյության սահ
մանների հարցադրումը մեր 
օրերում գուցեԼւ փոքր-ինչ հնա
ցած թվա: Ծննդյանը նախորդող 
և մահվանից հետո ինքնուրույն 
գոյություն ունեցող հոգու մա
սին պատկերացումները վերա
գրվում են կամ կրոնական 
հավատալիքներին, կամ ժո
ղովրդական սնահավատություն
ներին: Իսկապես, սկսած Արիս
տոտելի ժամանակներից, այն 
դրույթը, որ հոգին անբաժան է 
մարմնից Լւ չի կարող գոյություն 
ունենալ առանց նրա1, բխում է 
մարդու առօրեական փորձից, 
չի հակասում առոդջ բանա
կանությանը:

Այդուհանդերձ, որոշ հոգե
բանական երևույթներ ստիպում 
են խոստովանել, որ հոգեկան 
գոյությունն իր տարածման սահ
մաններով ավելի լայն է, քան 
անհատական, ֆիզիկական 
գոյությունը: Խոսքն ամենևին
հոգու վերաբնակեցման և վե
րակենդանացման մասին չէ: 
Բանն այն է, որ մարդկային

1 Аристотель. Сочинения в четырех то
мах. Т. 1., М.; 1976, с. 390-400.

հոգու որոշակի դրսևորումներ 
թույլ են տալիս ենթադրել, որ 
դրա բովանդակությունն իր ծա
վալով գերազանցում է անհա
տական կյանքում ձեռք բեր
ված բովանդակությունը, իսկ 
շրջապատող կենսաշխարհի 
հետ մարդու հաղորդակցումը 
չի սահմանափակվում միայն 
մարմնական թաղանթով:

Այս հանգամանքին առաջին 
անգամ հատուկ ուշադ
րություն է դարձրել շվեյ
ցարացի հոգեբան Կւսրլ 
Գոլս տա վ Յունգը (1875-1961): 
Բազմաթիվ հոգեբանական 
երևույթներ, որոնք հանդիպել 
էին նրան կւինիկական աշխա
տանքի ընթացքում (հո
գեկան հիվանդների զա
ռանցանքները, նրանց
երազները, ֆանտազիաներն ու 
արտապատկերումները) թույլ 
տվեցին ենթադրել, որ հոգե
կանը պարունակում է նաև 
անձնային տպավորություններից 
տարբեր այլ տարրեր: Շատ 
դեպքերում այդպիսի հոգեկան 
երևույթները նույնությամբ 
դրսևորվում են տարբեր մարդ
կանց մեջ, աչքի է դարնում

դրանց ընդգծված նմանությունն 
առասպելաբանական թեմանե
րին և, որ ամենակարևորն է, 
դրանք չին գիտակցում անհա
տը: «Անգիտակցականի այս
շերտում,- գրում է Յունգը,- առկա 
են առասպելաբանական նախա- 
տիպեր, այստեղ առաջանում են 
այնպիսի բովանդակություններ, 
որոնք չի կարելի վերագրել ան
հատի գործունեությանը, որոնք

14 | ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ | №4. 2012



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

երբեմն նույնիսկ հակասում են 
անհատական հոգեբանությա
նը2»:

Հենվելովայս տվյալների վրա' 
Յունգն առաջ է քաշում կոլեկտիվ 
անգիտակցականի գաղափարը' 
նշելով, որ անգիտակցականի այս 
տարատեսակն անհատական չէ, 
այլ ունի համընդհանուր բնույթ և, 
ի տարբերություն անհատական 
հոգեկանի, ամենուր է ու տարբեր 
անհատների հոգեկանում, որո
շակի ձևափոխություններով 
ի հայտ է բերում համանման 
կառուցվածք ու դրսևորվելու 
հնարավորություններ: Այլ
խոսքով ասած' բոլոր մարդկանց 
մեջ այն նույնական է ինքն 
իրեն, ինչի շնորհիվ կազմում 
է անհատական հոգեկանի 
գերանձնային բնույթ
ունեցող հոգեկան հիմք3:

Փաստորեն, հա
մաձայն Ցունգի հայե
ցակարգի' կոլեկտիվ 
անգիտակցականի մա
կարդակում վերանում են 
անհատին շրջապատից 
առանձնացնողբոլոր սահ
մանները, մարդը հաղոր
դակից է դառնում համայն 
մարդկության փորձին: Հոգու 
այս մակարդակում մարդու 
գոյության սահմաններն անհա
մեմատ ընդարձակվում են 
նրա անհատական գոյության 
սահմաններից: Սակայն ոչ բոլորն 
են գիտակցում իրենց էության 
այդ կողմը' հաճախ մերժելով 
այն: Առավել հեշտ և հարմար է 
ապրել սեփական փորձի անձուկ, 
բայց և հարաբերականորեն ծա
նոթ աշխարհում:

Տվյալ երևույթի այլ մեկնա
բանության ենք հանդիպում 
հումանիստական հոգեբանու
թյան ներկայացուցիչ Աբրա
համ Մասլոոփ (1908-1970) 
հայեցակարգում: Այստեղ առաջ

նային տեղ է հատկացվում անձի 
զարգացմանը, անձնային ա- 
ճին: Ընդ որում, քննարկվող
հարցի տեսանկյունից առավել 
կարևորվում է սեփական սահ
մաններից դուրս գալու, դրանք 
հաղթահարելու մարդկա
յին ընդունակության մասին 
Մասլոոփ կարծիքը: Ըստ նրա' 
յուրաքանչյուրի կյանքում հնա
րավոր են այնպիսի վիճակներ,

Հ

երբ մարդը յաղթահարելով 
իր առօրեական գոյության 
ձգողականությունը' դուրս գա 
բարձրագույն իրականություն, 
խոսի բարձրագույն Գոյի լեզվով: 
Նմանատիպ պահերն ուղեկցվում 
են հիացմունքի և անսահման 
երանության ապրումներով4: 
Այդպիսի վիճակներում մարդը 
սուբյեկտիվորեն դուրս է ժամա
նակից և տարածությունից, մո
ռանում է շրջապատող աշխւսր-

2 Юнг К.Г. Очерки по аналитической 
психологии. - Минк, 2003, с. 317.

3 Юнг К.Г. Божественный ребенок. - М.,
1997, с. 249.

հի մասին5, իրեն զգում է առավել 
ամբողջական, նպատակաուղ- 
ղված և կազմակերպված: Նա 
աստիճանաբար ձուլվում է 
այն ամենին, ինչը մինչ այդ
օտար էր թվում: Մասլոուն
նշում է, որ ինքնավարության 
և ինքնության ձեռքբերումը
միևնույն ժամանակ նաև ես-ի 
հաղթահարում է: Այնպես որ 
անհատն ընդունակ է բաժանվել 
սեփական ես-ից, գոյություն 
ունենալ դրա սահմաններից 
այն կողմ6: Այդուհանդերձ, լու
սավորման նկարագրված վի
ճակները շատ հազվադեպ են, 

և ժամանակակից մարդն իր 
կյանքի մեծ մասն ապրում է 

«միագույն» առօրյայում: 
Ինչպես տեսնում 

ենք, թե' Ցունգը և թե' 
Մասլոուն խոսում 
են գոյության
այնպիսի ոլորտների 
մասին, որոնք 
անհատական իրա
կանությունից դուրս 
են և անհասանելի 
են մարդու առօ
րեական գիտակ

ցությանը: Իսկ ինչով 
է պայմանավորված 

այդ ոլորտների անհա
սանելիությունը, ինչու՞ են 

у  դրանք «թաքնվում» մեզնից: 
Բանն այն է, որ յուրաքանչյուր 

մարդկային անհատ ինքն է որո
շում իր իրականության սահ
մանները: Եվ, կախված հան
գամանքից, թե որտեղ է նա 
տեղակայում դրանք, նրա 
աշխարհը կարող է տար
բերվել՝ սեղմվել կամ ընդար
ձակվել: Այս առումով բա
վական հետաքրքրական է 
տրանսպերսոնալ' վերանձնա- 
յին հոգեբանության ներկա
յացուցիչ Ստանիսլավ Գրոֆի 
(ծնվ.1931) տեսակետը: Հետա- 
զոտելով գիտակցության ոչ սո-

4 Маслоу А. Г. Дальние пределы челове
ческой психики. - СПб., 1999, с. 287.

№4. 2

5 Маслоу А. Психология бытия. -  М., К., 
1997, с. 112-114.

6 Նույն տեղում, էջ 140-141:
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վորակսսն, այսպես կոչված հո- 
լուորոպ (հուն. Х°Ао$, х°̂ оу
-  ամբողջ, ամբողջական և 
троттсх;, треттеп/ -  ձև, հնարա
վորություն, ընթացք ինչ-որ բանի 
ուղղությամբ բառերից, դեպի 
ամբողջականությունը շարժ
վող) վիճակները, նա բացա
հայտում է, որ այսպիսի վի
ճակներում գիտակցությունը 
ենթարկվում է արմատական 
Փոփոխությունների: Այդուհան
դերձ այն չի վնասվում, ինչպես 
օրգանական խախտումների 
դեպքում, պահպանվում է թե' 
տարածաժամանակային կողմ
նորոշումը, թե՜կապը սովորական, 
առօրյա իրականության հետ: 
Սակայն դրանց գումարվում 
են այլ չափումների, այլ իրա
կանությունների բովանդա
կություններ, որոնք իրենց 
հստակությամբ և բազմազա
նությամբ չեն զիջում սովորական 
զգայական իրականությանը 
և նույնիսկ գերազանցում են 
այն: Ընդ որում, Գրոֆը նշում է, 
որ գիտակցության առօրեա
կան վիճակներում մենք մեզ 
նույնականացնում ենք մեր 
իրական էության միայն մի 
փոքրիկ դրվագի, մաշկային 
թաղանթի մեջ պարփակված 
ես-ի հետ: Իսկ հոլոտրոպ
վիճակներում մենք կարող ենք 
հաղթահարել մարմնական ես-ի 
նեղ սահմանները և հասնել մեր 
ամբողջականությ անը7:

7 Гроф С. Психология будущего: Уроки 
современных исследований сознания. -  
М., 2002. -  458, [б] с. 22-23,83-86

Այսինքն' հոգեկան գոյության 
չբացահայտված ոլորտներն 
անհայտ են մնում ոչ թե դրանց 
որակների, այլ անհատական 
գիտակցության դիրքորոշման 
պատճառով: Մարդու ինքնւս-
ն ույն ակ անաց ման, ինքն ա սահ
մանման, սեփական էության 
շրջանակների ուրվագծման 
բնույթովէ պայմանավորվում նրա 
հոգեկան գոյության լայնությունը, 
որոշվում անհատական ոլորտ
ներից վերանձնային ոլորտ
ներ անցում կատարելու նրա 
ընդունակությունը: Ընդ որում,
սկզբունքորեն հնարավոր է 
առանձնացնել ինքնանույնա- 
կանացման այնպիսի մակար
դակներ, որոնցից յուրաքան
չյուրը, նախորդ մակարդակի 
համեմատությամբ, տալիս է 
առավել լայն գոյության հնարա
վորություն: Այսինքն' դրանցով 
կարելի է նկարագրել անձնային 
աճի ընթացքը:

Անձի զարգացման այսպիսի 
մոդել է առաջարկում վերանձ
նային հոգեբանության մեկ այլ 
ներկայացուցիչ' Քեն Ուիլբերը 
(ծնվ. 1949): Նա նշում է, որ իրա
կանությունը մի ամբողջական 
միասնություն է, և դրա առանձին 
հատվածները բաժանող ցան
կացած սահման, անջրպետ 
ունի արհեստական բնույթ: Այղ 
սահմանները ստեղծում է մար
դու գիտակցությունը և տա
րածում նրան շրջապատող 
ամբողջ իրականության, ինչպես 
նաև հենց իր վրա: Ըստ այդմ, 
մարդկային անհատը տարա
բաժանում է իր ես-ը դրան 
հակադրվող իրականությունից' 
ոչ-ես-ից: Այստեղ, սակայն,
չափազանց կարևորվում է 
այն հանգամանքը, թե ինչ է 
ներառում այդ ես-ը, որտեղով է 
անցնում ես-ը ոչ-ես-ից բաժանող 
սահմանագիծը: Ղրանից կախ
ված' անհատը կարող է իրեն 
նույնականացնել ինչպես իր 
իսկ գոյության ընդամենը մի 
փոքր հատվածի, այնպես էլ

ամբողջ տիեզերքի հետ: Ըստ 
այդմ, Ուիւբերն առանձնացնում 
է նույնականացումների մի քանի 
մակարդակ' ընգծելով, որ դրանց 
սահմանները հստակ չեն, մի 
մակարդակից մյուսին անցումը 
նույնքան սահուն է, որքան լույսի 
սպեկտրում մի գույնից մյուսին 
անցումը8:

Ուիլբերի առանձնացրած 
առաջին մակարդակում ան
հատն իրեն նույնականացնում է 
սեփական էության ցանկալի, հա
սարակության կողմից ընդունելի 
հատվածի հետ' մերժելովիր բա
ցասական, անցանկափ հատկու
թյուններն ու ներհոգեկան բո
վանդակությունները: Մերժված
հոգեկան միտումներն արտա
պատկերվում են որպես ոչ-ես, 
իսկ դրանց դրսևորումները դի
տարկվում են որպես «դրսից» 
եկող, օտար միջավայրից 
բխող երևույթներ: Արդյունքում' 
վտանգվում է անձի ամբողջա
կանությունը:

Երկրորդ մակարդակում ան
հատական հոգեկան բովանդա
կությունները միավորվում են' 
կազմելով մեկ ամբողջություն, 
որին հակադրվում է նյութական 
մարմինը: Անհատը կարծես
ընդունում է իր բացասական և

8 Уилбер К. Никаких границ: Восточные 
и западные пути личностного роста. -  М., 
2004.
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ւսնցանկալի կողմերի գոյութ
յունը' դրանք ներառելով սե
փական ես-ի մեջ: Ոչ-ես-ի տա
րածքում են հայտնվում նրա 
օրգանական գործառույթներն 
ու գործընթացները, որոնք ան
հատը մերժում է և դիտարկում 
որպես օտար, արտաքին իրակա
նության բաղադրիչներ:

Հոգեկանն ու մարմինը միա
վորվում են նույնականացման 
հաջորդ մակարդակում: Մար
մինն անցնում է ես-ի սահման
ներից ներս, մարդկային ան
հատը հանդես է գալիս որպես 
հոգեմարմնական անքակտելի 
միավորում, որպես ամբողջական 
օրգանիզմ: Այս մակարդակում 
մարդն առաջին անգամ կարող 
է սեփական միտքն օժտել մարմ
նով, իսկ մարմինը' մտքով, 
դրանց միջև նախկինում առկա 
բոլոր սահմանները ջնջված են: 
Ընդ որում, հարկ է նշել, որ հոգու 
և մարմնի անբաժանելիության 
դրույթն առավելապես վերաբե
րում է հենց այս մակարդակին: 

Օրգանիզմն ընկալելով որ
պես մեկ ամբողջություն և նույն- 
ականանալով դրա հետ' ան
հատը ես-ի սահմաններից դուրս 
է թողնում արտաքին միջավայ
րը: Վերջինս ընկալվում է որպես 
օտար, թշնամաբար տրամադր
ված իրականություն:

Օրգանիզմի և արտաքին 
միջավայրի միջև սահմանները 
վերանում են նույնականացման 
չորրորդ մակարդակում: Այստեղ 
մարդու առջև բացահայտվում են

այնպիսի իրականություններ, 
որոնք ընկած են նրա ւսնձնային 
ներհոգեկան բովանդակություն
ներից, անհատական փորձից 
անդին: Նա հանդիպում է իր վե- 
րանձնային ես-ին, որն իր չա
փերով և բովանդակությամբ 
գերազանցում է նրա անհատա
կանությանը և կապում է նրան 
սովորական դարձած տարա
ծաժամանակային իրականութ
յունից այն կողմ ընկած աշխարհ
ների հետ: Ես-ի սահմաններն 
աստիճանաբար վերանում են, 
նա տարրալուծվում է և, ազատ
վելով ցանկություններից և 
մտքերից, կորցնում է ինքն իրեն 
(ոչ ախտաբանական իմաստով): 

Եվ, վերջապես, Ուիլբերի ա- 
ռանձնացրած հինգերորդ մա
կարդակում, ազատվելով սե
փական մարմնի, հույզերի, 
մտքերի, պատկերացումների 
հետ ինքնանույնականացման 
արդյունքում առաջացող սահ
մանափակումներից' գիտակ
ցությունը հայտնվում է այնպիսի 
վիճակում, որը բնութագրվում է 
ներքին և արտաքին սահման
ների բացակայությամբ: Գի
տակցության սպեկտրի այս 
մակարդակում գոյության ոչ մի 
հատված տարբաժանված և 
առանձնացված չէ: Մարդկային 
անհատը հայտնվում է այնպիսի 
իրավիճակում, երբ ամբողջ 
իրականությունը ներկայանում է 
որպես հարատև, հավերժական 
ներկա: Նա, որպես առանձին, 
«ես», այլևս գոյություն չունի, 
նրա իրական ես-ը վերածվում 
է ամեն ինչի, այն չի ծնվել և չի 
մահանալու: Միասնության գի
տակցման մակարդակում միայն 
Գիտակցությունն է' բացարձակ 
և ամենաթափանց, որը կարող 
է ընդունել տարբեր ձևեր: Այդ 
գիտակցությունը ներառում է 
ամենայն գոյավորը, այն բոլոր 
առարկաների և ընդհանրապես 
աշխարհի գոյության պայմանն է: 

Ինչպես տեսնում ենք, կախ
ված անհատի ինքնանույնա-

կանացման բնույթից, կարող 
են փոփոխվել նրա հոգեկան 
գոյության սահմանները' նե
րառելով սեփական էության 
փոքրիկ հատվածից մինչև 
համայն տիեզերքը: Այս առումով 
հոգեկան գոյությունը, թե
կուզ և հնարավորության տե
սանկյունից, ավելի լայն է 
գոյության ֆիզիկական և սո
ցիալական մակարդակների 
համեմատությամբ: Եվ ամենևին 
պարտադիր չէ հավատալ 
հոգու վերաբնակեցմանն ու 
վերակենդանացմանը' հա
վերժությանն ու տիեզերական 
ամբողջությանը հաղորդակից 
լինելու համար: Հետազոտողների 
ներկայացված տեսակետները, 
որքան էլ դրանք անսովոր թվան, 
փորձում են ցույց տալ մարդու 
հոգեկան գոյության հնարավոր 
ծավալները, նշագծել մարդու 
հոգևոր զարգացման հնարավոր 
հետագիծը: Այսուհետ պարզ
է, որ հոգեկան գոյության սահ
մաններն անհամեմատ առավել 
լայն են, քան կարող է թվալ 
առաջին հայացքից: Դրանք,
թերևս, համեմատելի են միայն 
տիեզերքի սահմանների հետ:
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МАЗА-ն հրապարակել է մի 
հետազոտություն, որտեղ առա
ջարկել է ջերմոցային գազերի 
արտանետումները վերահսկելու 
ուղղությամբ 14 քայլ: Գիտնա
կանների կարծիքով այղ միջոց
ները կարող են փրկել մոլորա
կը համընղանուր տաքացումից, 
ինչպես նաև կանխել պարենա
յին ճգնաժամը:

Ներկայացված միջոցների 
մեծ մասը բավական պարզ է և 
չի պահանջում ֆինանսական 
մեծ ներդրումներ: Դրանց կիրա
ռումը գալիք երեք տասնամյակ
ների ընթացքում կդանդաղեցնի 
համընհանուր տաքացումը մինչև 
0,5°С:

Գործակալությունն առաջար
կում է նվազեցնել այն վնասը, 
որ հասցնում է էկոհամակարգին 
ածխահանքերի շահագործման, 
ֆերմերային տնտեսությունների 
և գազ արտադրող ձեռնարկու
թյունների աշխատանքի, ինչպես 
նաև աղբանոցներում թափոն
ների վերամշակման ընթացքում 
արտադրվող մեթանը:

Լուրջ սպառնալիք է նաև այս
պես կոչված «սև ածխածնի»' 
ածխի և կենսազանգվածի այր

* ИНр://пе\лге.гатЫег.ги/12474843

ման երկրորդային արգասիքը: 
Ուսումնասիրության հեղինակնե
րի կարծիքով' դրա չեզոքացման 
համար անհրաժեշտ է դիզելային 
վառելիքով աշխատող ավտոմե- 
քենաներում տեղադրել հատուկ 
զտիչներ:

МАЗА-ում հանգել են այն 
եզրակացության, որ կլիմայի 
փոփոխություններն առավել շո
շափելի են Ասիայում և Մերձավոր 
Արևելքում: Եթե հաջողվի հաղ
թահարել տվյալ համընդհանուր 
գործընթացը, ապա դա ոչ միայն 
կփրկի էկոհամակարգը, այլև 
հնարավորություն կտա ավելաց
նելու գյուղատնտեսական մշա
կաբույսերի բերքատվությունը 
135 մլն տոննայով:

Առաջատար հետազոտող 
Դրյու Շինդելի կարծիքով հասա
րակական առողջապահության և 
պարենամթերքի պակասի հար
ցերը պետք է դառնան երկրների 
մեծամասնության քաղաքակա
նության առաջնային հիմնախն- 
դիր: «Այն փաստը, որ առաջարկ
վող միջոցները նպաստելու են 
կլիմայի փոփոխության հետև
անքների մեղմացմանը, պետք 
է դառնա շարժառիթ քաղաքա
գետների համար այդ միջոցները 
գործնականում կիրառելու գոր
ծում»,֊ մեջբերում է նրա խոսքե
րը 0օօճ С1еап 16ժւ-ը:

2010 թ. գրանցվել է վերջին 
երեք հարյուրամյակների ընթաց
քում մթնոլորտում ջերմոցային 
գազերի պարունակության ամա- 
նաբարձր մակարդակը: Եթե այդ 
միտումը շարունակվի, ապա, 
որոշ գիտնականների կարծի
քով, արդեն մինչև 2050 թ. մո
լորակը կդատարկվի: Մթնոլոր
տում առկա ջերմոցային գազերի 
գրեթե մեկ երրորդը գյուղատն
տեսության մեջ քիմիական պա
րարտանյութերի օգտագործման 
և հողաբարելավման արրդյունք

է: Իսկ գյուղատնտեսական նոր 
հանդաստաններ յուրացնելու 
այժմյան եղանակները մինչև 
2050 թ. կամայացնեն ԱՄՆ-ի տա
րածքին հավասար հողատա
րածք: Ծառերի քանակի կրճա
տումը նշանակում է ջերմոցային 
երևույթի խիստ ուժեղացում, իսկ 
անտառային զանգվածների ոչն
չացումը' կենդանիների և մի
ջատների բազմաթիվ տեսակնե
րի անհետացում:

Բնապահպան Դեվիդ Թիլմա- 
նը (ԱՄՆ, Մինեսոտայի համալսա- 
րան)բացատրում է, թե ինչու մին
չև 2050 թ. մարդկությունը կարող 
է կանգնել աղետի առաջ: Երկ
րի բնակչությունը տարեցտարի 
աճում է. ՄԱԿ-ի հաշվարկների 
համաձայն' 2011 թ. հոկտեմբե
րի 31-ին երկրագնդի բնակչու
թյան թիվը դարձավ 7 միլիարդ: 
Համապատասխանաբար աճում 
է պարենամթերքի պահանջը: Իր 
հերթին, գյուղատնտեսական հա
մալիրի աշխատանքների բուռն 
թափը նշանակում է մթնոլորտում 
ածխածնային գազի և ազոտի 
արտանետումների ավելացում: 
Բնապահպանը զգուշացնում է, 
որ եթե գործընթացը չդանդաղի, 
ապա դժբախտությանը մնում է 
սպասել ընդամենը 40 տարի:
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ՃԱՊՈՆԱՑՒՆԵՐՒ ԿՑԱՆՔՒ ՏԵՎՈՂՈՒԹՑՈՒՆԸ 
ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ է 100 ՏԱՐՒՆ *

Այսօր շատ սոցիոլոգներ 
ճապոնացիներին համարում են 
ծերացող ազգ: Ընդ որում այս
տեղ ապրում է 100 տարին լրա
ցած այնքան մարդ, որ, անկաս
կած, այդ փաստը կարելի է 
գրանցել որպես համաշխարհա
յին ռեկորդ:

Զարմանալի է, բայց այսօր 
ճապոնիայում յուրաքանչյուր
100 հոգուց 37-ը երկարակյաց 
են, ընդ որում' նրանց ճնշող մե
ծամասնությունը կանայք են: Ինչ 
վերաբերում է ազգի ամենածեր 
կնոջն ու տղամարդուն, ապա 
արդեն լրացել է նրանցից յուրա
քանչյուրի 114 տարին:

Ներկայումս ճապոնիայի
երկարակյացների հաշվառու
մը կատարվում է ավելի ստույգ

* Ийр:/Ллллл̂ .эс1епсе.уогеай.ги/ 
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և մանրակրկիտ կերպով, քան 
նախկինում: Ինչպես ցույց են 
տվել ստուգումները, հաճախ 
ազգականները թաքցնում են 
ծեր տղամարդու (կնոջ) մահվան 
փաստը, որ շարունակեն ււտա- 
նալնրա թոշակը: Սակայն պետք 
է հաշվի առնել նաև այն հնարա
վոր սխալները, որ պայմանա
վորված են երկիրը ցնցած վեր
ջին տարերային աղետներով:

Ինչ վերաբերում է ծնելիու
թյան ճապոնական ցուցանիշ- 
ներին, ապա ժամանակակից 
աշխարհում դրանք ամենացած
րերից են: Միևնույն ժամանակ 65 
տարվա սահմանագիծը հատել է 
երկրի բնակչության 20 %-ը: Ահա 
թե ինչ է անում ազգի հետ ծառա
յության մեջ առաջխաղացման 
ձգտումը և ապշեցուցիչ աշխա
տունակությունը:

ԴԱՍԱՐԱՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԼՈւԱԱՎՈՐՈւԹՑԱԱԲ *
Համբուրգի (Գերմանիա) 

դպրոցներից մեկում տարրական 
դասարանների աշակերտների 
վարքը կառավարում են կոճ ակ
ների սեղմումով:

Պարապմունքներն սկսվում 
են առավոտյան ժամը 8-ին, երբ 
երեխաները դեռևս լիովին չեն 
արթնացել: Դասարանում միաց
նում են լամպեր, որոնք տալիս 
են 1000 լյուքս լուսավորություն 
12000 կելվին գունային ջեր
մաստիճանում, որը համապա
տասխանում է պարզ եղանակին 
ցերեկային բնական լուսավորու
թյանը: Սա օգնում է երեխաներին 
արթնանալ: Երբ դասարանում 
աղմուկ է բարձրանում, ուսուցի
չը սեղմում է վահանակի կոճակը, 
և լուսավորությունը թուլանում է

* Наука и жизнь, 2010, N 1.

երկու անգամ, իսկ գունային ջեր
մաստիճանը նվազում է մինչև 3200 
կելվին: Երեխաները հանդարտվում 
են: Մեծ ուշադրություն պահանջող 
առաջադրանքների համար ընտըր- 
վում է 1700 լյուքս լուսավորություն և 
6200 կելվին գունային ջերմաստի
ճան:

Մեկ տարի տևած գիտափորձը 
ցույց է տվել, որ փոփոխական լու
սավորությամբ դասարանի աշա
կերտների կարդալու արագությունը 
գրեթե 35 %-ով մեծ է, քան սովո
րական լամպերով լուսավորված 
դասարանների երեխաներինը: Քա
ղաքային իշխանությունները որոշել 
են կիրառել լուսավորության կառա
վարելի համակարգը տարրական 
դպրոցի հազար դասարանում:
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ՀԱՅ ՆՈՐ 
ՊԱՏՄԱ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ԵՐԱԽՏԱՎՈՐԸ

ՆՈՐԱՅՐ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
Պատմագիտության դոկտոր

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
ԱՇՈՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ 
ԾՆՆԴՑԱՆ 125-ԱՄՅԱԿԻ 
ԱՌԹԻՎ

դարի հայ նշանավոր 
հասարակական քաղաքական 
գործիչ և պատմաբան Աշոտ 
Գւսրեգինի Հովհաննիսյանի 
կյանքը հետաքրքրական և ու
սանելի է շատ կողմերով' Լւ որ
պես ազգային գործչի, Ա որպես 
պատմաբանի:

Ծնվել է 1887 թ. հունիսի 17-ին 
Շուշիում, մահացել 1972 թ. հու
նիսի 30-ին' 85 տարեկան հասա
կում, Երևանում:

Նա սկզբնական կրթությունն 
ստացել է ծննդավայրի ռեալա
կան վարժարանում; 1906 թ. սեպ
տեմբերին մեկնել է Գերմանիա և 
ընդունվել Ենայի համալսարանի 
փիլիսոփայոլթյան բաժինը: Հա
մալսարանական ուսումնառու
թյան տարիներին նա ունկնդրել է 
ժամանակի նշանավոր գիտնա
կաններ Ռուդոլֆ էյկենին, Օտտո 
Լիբմանին, էռնստ Հեկկելին և այլ 
ճանաչված հեղինակությունների: 
Գերմանիայի համալսարաննե
րում ընդունված կարգի համա
ձայն' նա սովորել է ոչ թե մեկ, այլ 
մի քանի համալսարաններում: 
Ենայից հետո նա ուսումնառու
թյունը շարունակել է Հալլեի հա
մալսարանի տնտեսագիտության 
և Մյունխենի համալսարանի 
Փիլիսուիայությւյսն ֆակուլտետ

ներում; Նա աշխույժ մասնակցու
թյուն է ունեցել ուսանողական մի
ությունների աշխատանքներին:
1906 թ. վերջերին անդամակցել է 
Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրա- 
տական բանվորական կուսակ
ցության արտասահմանյան կազ
մակերպությանը:

Հայ պատմագիտության մեջ 
լուրջ խոսք ասելու իր անդրանիկ 
հայտը Աշոտ Հովհաննիսյանը 
ներկայացնում է 1913 թ. Սյուն- 
խենում, հրատարակելով «Իսրա
յել Օրին և հայ ազատագրական 
գաղափարը» աշխատությունը, 
որը պաշտպանել է որպես դոկ
տորական ատենախոսություն և 
ստացել փիլիսոփայության դոկ
տորի գիտական աստիճան: 

Գերմանիայում ուսումնա
ռությունն ավարտելուց հետո 
նա վերադարձել է հայրենիք և 
1913-1914 թթ. աշխատել Շու- 
շիի սեմինարիայում որպես 
գերմաներենի և ընդհանուր 
պատմության առարկաների ու
սուցիչ: Ամենայն հայոց կաթո
ղիկոս Գևորգ Ե Սուրենյանցի 
առաջարկությամբ նա 1914 թ. 
սեպտեմբերին տեղափոխվում է 
Վաղարշապատ և նշանակվում 
ԳԱորգյան ճեմարանի քաղա
քատնտեսության, լատիներե

նի, գերմաներենի և ընդհանուր 
պատմության առարկաների 
դասախոս: ճեմարանի ուսումնա
սեր միջավայրը նպաստելէ Աշոտ 
Հովհաննիսյանի գիտական 
հետաքրքրությունների խթան
մանը: Դասախոսությ ուններից
ազատ ժամերին նա աշխատել 
է Աայր աթոռի հարուստ գրադա
րանում և ձեռագրապահոցում, 
ուսումնասիրել վավերագրերի 
և փաստաթղթերի եզակի հա
վաքածուները: հր ուսումնասի-
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րությունների արդյունքները նա 
տպագրել է «Արարատ» ամսագ
րի էջերում և առանձին գրքույկ
ներում, որոնցում ներառվում էր 
գլխավորապես միջնադարի հայ 
ազատագրական պայքարի և 
հւսյ-ռուսակւսն հարաբերություն
ների պատմությունը: Նրա այդ 
հրապարակումներն աչքի էին 
ընկնում ոչ միայն ասելիքի թար
մությամբ, այլև ուղենշում հայ նոր 
պատմագիտության առաջընթա
ցի ուղեգծեր:

1917 թ. փետրվարյան հեղա
փոխությունից հետո Գևորգյան 
ճեմարանը դադարեցնում է 
իր գործունեությունը: 1917 թ. 
հուլիսին Աշոտ Հովհաննիսյա
նը վերադառնում է Շուշի, ուր 
խմբագրում է «Նեցուկ» թերթը, 
որի էջերում տպագրած հրապա
րակախոսական հոդվածներում 
պաշտպանում է սոցիալիստա
կան հեղափոխություն իրագոր
ծելու ծրագիրը: Ատ. Շահումյանի 
հրավերով նա 1917 թ. վերջերին 
տեղափոխվում է Բաքու, գործուն 
մասնակցություն ունենում Բւսք- 
վի խորհրդային իշխանության 
(Կոմունայի) աշխատանքներին: 
Նշանավոր հեղափոխական 
Նադեժդա Կոլեսնիկովայի հետ 
գլխավորում է Բաքվի խորհրդի 
ժողովրդական կրթության բա
ժինը, խմբագրում «Բանվորի 
խոսք» թերթը: Բաքվի կոմունայի 
անկումից հետո, Աշոտ Հովհան
նիսյանը Աստրախանում խմբագ
րում է «Կարմիր բանվոր» թեր
թը Ա քաղաքական աշխատանք 
կատարում «հվան Կոլեսնիկով» 
շոգենավի կոլեկտիվում: Այնու
հետև տեղափոխվում է Աոսկվա, 
որտեղ աշխատանքի է անցնում 
ՌԱՖՍՀ Ազգությունների գործերի 
ժողովրդական կոմիսարիատի 
հայկական գործերի կոմիսարի
ատում' գլխավորում գրական- 
հրատարակչական բաժինը: Մեկ 
տարի անց փոխադրվում է Լու
սավորության ժողովրդական կո
միսարիատ' հայկական բաժնի

վարիչի պաշտոնով: Լուսժողկո
մատի կողմից 1920 թ. գարնա
նը գործուղվում է Դոնի Ռոստով, 
որտեղ խմբագրում է «Բանվորի 
կռիվ» թերթը և քաղաքական 
աշխատանք կատարում հայ 
բնակչության շրջանում:

Բորիս Լեգրանի գլխավորած 
ՌԱՖՍՀ-ի դիվանագիտական 
առաքելության կազմում (որպես 
անդամ) 1920 թ. օգոստոսին 
Հովհաննիսյանը ժամանում է 
Երևան, մասնակցում Հայաստա
նի Հանրապետության հետ տար
վող բանակցություններին:

Հայաստանի խորհրդային 
կառավարության կազմում Հով
հաննիսյանը զբաղեցնում է 
Լուսավորության ժողովրդա
կան կոմիսարի պաշտոնը: Նա է 
ստորագրել հայոց լեզուն հան
րապետությունում պետական 
ճանաչելու, անգրագիտությունը 
վերացնելու, պետական հրատա
րակչություն կազմակերպելու, 
կուլտուր-լուսավորական ինս
տիտուտի ստեղծման, Երևանի 
Հեղափոխության թանգարանի 
հիմնադրման և այլ դեկրետներ: 
Նրա և Ալ. Մյասնիկայանի անմի
ջական ջանքերի շնորհիվ է, որ 
Խորհրդային Հայաստան են վե
րադառնում գիտության, մշա
կույթի, գրականության բազմա
թիվ անվանի դեմքեր: 1922 թ.

հունվարի վերջին տեդի ունեցած 
Հայաստանի կոմունիստական 
կուսակցության առաջին համա
գումարում Աշ. Հովհաննիսյանն 
է2 ընտրվում1 կենտրոնական կո
միտեի առաջին քարտուղար: 
Նա 5 տարի' մինչև 1927 թ. օգոս
տոս զբաղեցնելով այդ պաշտո
նը, վիթխարի գործ է կատարել 
հանրապետության ժողովրդա
կան տնտեսության բոլոր ճյու
ղերի վերակառուցման գործում: 
Առաջին քարտուղարի պաշտո
նում նա աշխատել է բոլորանվեր, 
սակայն հատկապես 1926-1927 
թթ. զգում էր, որ ամբոդջ երկրի 
կառավարման համակարգում 
սրընթաց աճում է վարչահրամա
յական մեթոդը, որի բացահայտ 
թշնամին էր ինքը: Այս պայման
ներում նա որոշում է ընտրել հա
կամարտության լուծման «խա
ղաղ» ճանապարհ, ազատվում 
է զբաղեցրած պաշտոնից և 
տեղափոխվում Լենինգրադ, որ
տեղ Մ. Աալտիկով-Շչեդրինի ան
վան գրադարանում մեկ տարի 
աշխատելուց հետո հրավիրվում 
է Մոսկվա: Մի շարք գիտամշա- 
կութային կազմակերպություն
ներում աշխատելուց հետո' 
1935-1937 թթ., նա զբաղեցնում 
է ԽՍՀՄ պատմության ինստի
տուտի փոխտնօրենի պաշտոնը, 
սակայն 1937 թ. հուլիսին հեռաց-
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վու մ է զբաղեցրած պաշտոնից և 
անհիմն մեղադրանքով ձերբա
կալվում:

Մոսկվայում և Երևանում 
խորհրդային բանտի «բարիք
ները» լիովին ճաշւսկելուց հետո 
Աշոտ Հովհաննիսյանն աքսոր
վում է Կոմի Ինքնավար Հանրա
պետությունում տեղակայված 
Գուլագի ճամբարներից մեկը, 
իսկ այնտեղից էլՏաշքենդի մար
զի Յանգիյուլ քաղաքը: 1943 թ. 
նա թույլտվություն է ստանում 
վերադառնալ Խորհրդային Հա
յաստան' սակայն Երևանում 
չապրելու պարտադրանքով: Թույ- 
լատրելով բնակվել Կիրովակա- 
նում (ՎանաАոր)4 իշխանություն
ները նրան իրավունք են տալիս 
պայմանագրային հիմունքներով 
աշխատելու գիտությունների 
ակադեմիայի պատմության և 
գրականության ինստիտուտնե
րում (1943-1954 թթ.):

Աշոտ Հովհաննիսյանը հնա
րավորություն ստացավ լիովին 
նվիրվել գիտությանը 1954 թվա
կանից հետո միայն, երբ աշխա
տանքի անցավ ԳԱ պատմության 
ինստիտուտում նախ' որպես 
ավագ գիտական աշխատող, 
իսկ 1961 թվականից' նույն ինս
տիտուտի նոր պատմության 
բաժնի ղեկավար: 1955 թ. նա 
պաշտպանում է դոկտորական 
ատենախոսություն, իսկ 1960 թ.

ընտրվում է ՀԳԱ ակադեմիկոս: 
Նրան գիտության վաստակավոր 
գործչի կոչում է շնորհվում 1961 
թվականին: Բանտից և աքսո
րից հետո ընկած ժամանակաշր
ջանը, անհատի պաշտամունքի 
դատապարտումը արարման 
բախտորոշ նշանակություն ունե
ցավ գիտնականի համար:

Ստալինյան բռնապետու
թյանը հաջորդած «ձնհալի» 
ժամանակաշրջանում նա ջա- 
նաց կատարել Հայաստանի 
պատմության շրջադարձային 
հարցերի խոհաիմաստասիրա- 
կան նոր ընդհանրացումներ: 
Հայացքը հառած միջին ու նոր 
դարերի հայ ազատագրական 
մտքի բեկումներին, ամուր 
գամված ազատասիրության 
գաղափարին, արմատները 
ձգած հայ մշակութային շերտե
րի ընդերքը' նա հայագիտության 
պահեստապաշարը հարստաց
րեց «Ֆրիկը պատմաքննական 
լույսի տակ», «Դրվագներ հայ 
ազատագրական մտքի պատ
մության» (երկհատոր), «Նալ- 
բանդյանը և նրա ժամանակը» 
(երկհատոր) մենագրություննե
րով, տասնյակ հիմնահարցա- 
յին ' գիտության առաջընթացին 
միտված ուղեցուցային հոդված
ներով:

Անգնահատելի է Աշոտ Հով
հաննիսյանի աշխատություն

ների գիտական արժեքը հայա
գիտության, մասնավորապես 
ազատագրական մտքի և շարժ
ման ուսումնասիրության ասպա
րեզում: Նրա «Դրվագներ հայ 
ազատագրական մտքի պատմու
թյան» աշխատությունը ակադե
միկոս Սերգեյ Սարինյանը համա
րում է հայ մատենագիտության 
պատմության եզակի երևույթ
ներից մեկը, որը գիտական 
նոր բարձունքի վրա դրեց հայ 
տեսական-պատմագիտական 
միտքը: Աշոտ Հովհաննիսյանը 
դրանով իր տեղը վավերացրեց 
հայագիտության դասականների 
շարքում: Կեսդարյա խորհրդա
յին բռնապետության (գրեթե 
20-ամյա ընդհատումով) գիտա
կան գործունեության ընթացքում 
Աշոտ Հովհաննիսյանը հրա
պարակել է ավելի քան 120 ու
սումնասիրություն, որոնցից շա
տերն իրենց նշանակությամբ 
մշտամնա տեղ են զբաղեցնում 
հայոց դարավոր պատմագիտու
թյան մեջ:
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Երկու հարյուր մասնագետ 
ութ տարի են նվիրել հնդկա
կան փիլիսոփայությանը, ավան
դական բժշկությանը և յոգւս- 
յին նվիրված հին հնդկական 
տեքստերը թվայնացնելու և 
մի քանի լեզվով թարգմանելու 
գործին: Այսուհետ դրանք հասա
նելի են համացանցում անգլե

րեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, 
իսպաներեն և ճապոներեն լե
զուներով' иттЛкШ.гез.т հաս
ցեով: Այստեղ ներկայացված են 
տեղեկություններ 150 հազար 
դեղամիջոցների և բուժման եղա
նակների վերաբերյալ, որոնցից 
շատերը կիրառվում են Հնդկաս
տանում մինչև այսօր: Դրանք մեծ 
հետաքրքրություն են առաջաց
րել նաև այլ երկրներում. բանը 
հասել էր նրան, որ Արևմուտքում 
փորձեր են արվել արտոնագրե
լու հնդկական ժողովրդական 
այս կամ այն միջոցը և անգամ 
յոգայի դիրքերը: Տեղադրելով 
ամբողջ տեղեկատվությունը 
համացանցում' Հնդկաստանի 
կառավարությունն անհնարին 
դարձրեց արտոնագրումը:

* Наука и жизнь, 2010, N 1.
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ճապոնացի և ավստրիացի 
ֆիզիկոսներն ստեղծել են 1.5 մմ 
հաստությամբ գերբարակ արևի 
մարտկոցներ: Գիտական հոդ
վածը հրապարակվել է №էս№ 
ՕօատսուշՅէւօոտ հանդեսում:

Նոր մարտկոցները պատ
րաստված են պոլիտիոֆեն օր
գանական նյութից: Մարտկոցը 
երկու կողմից հատուկ թաղան
թով պաշտպանված Է արտաքին 
ազդեցություններից և վնասվե
լուց:

Հետազոտողները հայտնում 
են, որ լաբորատոր պայմաննե
րում մարտկոցն իր վյոա ընկնող 
լույսի Էներգիայի 4 տոկոսը վե
րածում Է Էլեկտրականության: 
Չնայած մյուս մարտկոցների 
համեմատ ցուցանիշը փոքր-

* հէէթ://11П.ат/агт/тоге_ 
еп1ег1а1птеп1 71886.հէտ1

ինչ ցածր Է, այնուամենայնիվ 
գերբարակ մարտկոցները բազ
մաթիվ առավելություններ ունեն: 
Գիտնականները կարծում են, որ 
իրենց հայտնագործությունը կի
րառություն կգտնի անօդաչու 
սարքերում:

Նորույթը հրատապ Է, քանի 
որ ներկայումս արևի Էներգիա
յով աշխատող թռչող սարքեր 
ստեղծելու ուղղությամբ ակտիվ

աշխատանքներ են տարվում: 
Արևի Էներգիայով աշխատող 

թռչող սարքի ամենահայտնի 
օրինակը во1аг ւտթսւտՑ օդանավն 
Է: 2010 թվականի ամռանն այն 
առանց դադարի օդում մնալու 
ռեկորդ սահմանեց, Շվեյցարի- 
այի երկնքում մնալով 26 ժամ 10 
րոպե 19 վայրկյան:
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Նսւխաբսւն: 1912 թ. հունիսի 
8-ին գերմանացի նշանավոր ֆի
զիկոս, ատոմային դարաշրջանի 
ֆիզիկայի ստեղծողներից մե
կը' Մաքս Լաուեն Մյունխենի 
(Բւսվարիա) ֆիզիկայի ինստի
տուտում ներկայացրեց XX դա
րի մեծագույն հայտնագործու
թյուններից մեկը' ռենտգենյան 
ճառագայթների ինտերֆերենցի 
երևույթը:

Գիտության պատմությանը 
հայտնի են հայտնագործություն
ներ, գյուտեր, մշակված նոր տե
սություններ, որոնք շատ կարճ 
ժամանակում դարձել են ոչ մի
այն գիտնականների, այլև լայն 
հասարակության հետաքրքրու
թյան և քննարկման առարկա, 
բորբոքել շատերի երևակայու
թյունը դրանց հնարավոր կի
րառություններով, ակնկալվող 
ձեռքբերումներով, ինչպես նաև 
ամենաանհավանական և հա
ճախ սարսափազդու կանխա
գուշակություններով:

Սակայն շատ ավելի մեծ է այն 
հայտնագործությունների թիվը, 
որոնք «չեն արժանացել» լայն 
հասարակության ուշադրությա
նը, բայց և այնպես խոր հետք 
են թողել մարդկության պատ
մության մեջ' դառնալով քա 
ղաքակրթության առաջընթացի

ԱԼԲԵՐՏ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Ֆիզիկամաթեմաւոիկւսկան գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը' 
պինդ մարմնի ֆիզիկա, ցածր չափայնությամբ էլեկտ
րոնային համակարգերի տեսություն

հզոր խթաններ: Դրանց թվին է 
պատկանում նաև ռենտգենյան 
ճառագայթների ինտերֆերենցի 
երևույթի հայտնադործումը, որը 
կանխագուշակեց Մաքս Լաուեն, 

■

I
Մ աքս Լա ուե  
(1879-1960)

և փորձնականորեն հաստատե
ցին Վալտեր Ֆրիդրիխը և Պաուլ 
Կնիպինգը: 1912 թ. գարնանը 
կատարած այս հայտնագործու
թյան համար Մ. Լաուեն արժա
նացել է Նոբելյան մրցանակի 
1914 թ.' ավելի շուտ, քան իր 
ուսուցիչ, մեծագույն ֆիզիկոս 
Մաքս Պլանկը (1918 թ.) և իր ըն
կեր, հանճարեղ ֆիզիկոս Ալբերտ 
Այնշտայնը (1920 թ.):

Այս հայտնագործությունը, ինչ
պես նաև դրանից անմիջապես 
հետո և դրա հիման վրա հայր 
և որդի Ուիլյամ Հենրի Բրեգի և 
Րւիլյամ Լոուրենս Բրեգի ուսում
նասիրությունները ձևավորեցին 
այն հիմքը, որի վրա ստեղծվեց 
և զարգացավ նյութի կառուց
վածքի հետազոտումը ռենտգեն
յան ճառագայթների միջոցով' 
ռենտգենակառուցվածքա յին 
վերլուծությունը, որակական նոր 
աստիճանի բարձրացնելով նյու
թի ատոմամոլեկուլային կառուց
վածքի տեսությունը:

Այսօր էլ, անգամ նանոտեխ- 
նոլոգիական «հրաշքների» իրա
կանացման ժամանակաշրջա
նում, դժվար է գերագնահատել 
ռենտգենակառուցվածքա յին 
վերլուծության մեթոդի և նրա 
բազմաթիվ տարատեսակների 
դերը «անկենդան» և «կենդանի» 
նյութի կառուցվածքի հետազոտ
ման գործում:

1895 թ. Վիլհելմ Կոնրադ 
Ռենտգենը հայտնագործեց մինչ 
այդ անհայտ ճառագայթներ: 
Դրանք լույսի ճառագայթների 
նման տարածվում էին ուղղա
գիծ, չէին շեղվում էլեկտրական 
և մագնիսական դաշտերում: 
Սակայն մի շարք հատկություն
ներով էապես տարբերվում էին
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լույսի ճառագայթներից: Այս
պես, լույսի համար անթափանց 
շատ մարմիններ (օրինակ' 1 մմ 
հաստությամբ ալյումինի շերտը) 
գործնականորեն լրիվ թափան
ցիկ էին այդ ճառագայթների 
համար, իսկ որոշ թափանցիկ 
մարմիններ (օրինակ' կապարե 
ապակին) դրանք լրիվ կլա
նում էին: Դր անք չէին ան դ-
րադառնում հայելիներից և այլ 
հարթ մակերևույթներից, և մի 
միջավայրից մյուսն անցնելիս 
գործնականորեն չէին փոխում 
տարածման ուղղությունը' չէին 
բեկվում: Նեղ ճեղքով կամ օպտի
կական դիֆրակտային ցանցով 
անցնելիս դրանք չէին դիֆրակտ- 
վում: Այդ ճառագայթների բնույ
թը հանելուկային էր, անհասկա
նալի, ուստի դրանք անվանեցին 
«իքս» (X) ճառագայթներ: Գիտ
նականներին հետաքրքրող հիմ
նական հարցը հետևյալն էր. |1նչ 
են Х-ճառագայթները' դեռևս 
անհայտ ինչ-որ «մասնիկների» 
հոսք, թե դրանք ալիքներ են:

Ալիքային երևույթների 
մասին: Ռենտգենյան (այդպես 
անվանեցին Х-ճառագայթումը) 
ճառագայթման ալիքային բնույ

թի ամենահամոզիչ ապացույցը 
կարող էր լինել նրա' դիֆրակ- 
ցիայի ենթարկվելու փաստը: 
Հայտնի էր, որ բոլոր ալիքներին, 
անկախ բնույթից (ձայն, ռադիո
լս լիքներ, լույսի ալիքներ և այլն) 
բնորոշ են ինտերֆերենցի և դիֆ- 
րակցիայի երևույթները: Հիշենք 
դեռևս միջնակարգ դպրոցի ֆի
զիկայի դասընթացից հայտնի 
այս երևույթների մասին:

Ենթադրենք' միջավայրում 
տարածվում են երկու տարբեր 
ալիքներ: Ալիքների վերադրման 
հետևանքով որոշակի պայման
ներում տատանումներն իրար ու
ժեղացնում կամ թուլացնում են, 
այսինքն' միջավայրում առաջա
նում է տատանումների արդյու
նարար լայնույթի բաշխում, 
որը ժամանակի ընթացքում չի 
փոփոխվում: Այս երևույթը կոչ
վում է ինտերֆերենց (լատինե
րեն' միջամտում, խոչընդոտում): 
Նշենք, թե ինչ պայմաններում է 
դիտվում ինտերֆերենցի երևույ
թը:

Գրանցից առաջինը վերադր
վող ալիքների հաճախություն
ների հավասարությունն է: Մյուս 
պայմանը տատանումների փու
լերի տարբերության անփոփո
խությունն է ժամանակի ընթաց
քում: Նշված հատկություններով 
օժտված տատանումները (ալիք
ները) անվանում են կոհերենտ 
(լատիներեն' համաձայնեցված):

Թե տարածության որ կետե
րում կոհերենտ ալիքներն իրար 
կթուլացնեն կամ կուժեղացնեն, 
կախված է այդ ալիքների ըն
թացքի տարբերությունից, որն 
ալիքների աղբյուրներից մին
չև դրանց վերադրման կետ 
Ժ1 և Ժշ հեռավորությունների 
տարբերությունն է' ЬА = йх-й 2- 
Եթե ճժ  հատվածում տեղա
վորվում է ամբողջ թվով 
ալիքի երկարություն (Д)'
М  = кА, (к = 0,±1,±2,...),
ապա այդ կետերում դիտվում է 
տատանումների արդյունարար 
լայնույթի առավելագույն ուժեղա

ցում: Եթե Лй? ֊ում տեղավորվում 
է կենտ թվով կիսաալիք (Я/2), 
այ ս ինքն' М  = (2 к + 1)Л / 2
(& = о, ± 1, ± շ ,...) > шчш այդ
կետերում դիտվում է տատա
նումների արդյունարար լայնույ
թի առավելագույն թուլացում: 
Մասնավորապես, հավասար 
լայնույթներով ալիքների վե
րադրման հետևանքով վերջին 
դեպքում արդյունարար լայնույթը 
կհավասարվի զբոյի:

Ալիքների դիֆրակցիայի երև- 
ույթը դրսևորվում է այն դեպքում, 
երբ միջավայրում տարածվելիս 
ալիքները հանդիպում են անհա- 
մասեռությունների, արգելքների, 
օրինակ' ձողի կամ ճեղքի: Ալիքնե- 
րի շեղվելը տարածման սկզբնա
կան ուղղությունից, որի շնորհիվ 
նրանք շրջանցում են արգելքնե
րը, կոչվում է դիֆրակցիա (լատի
ներեն' դիֆրակտուս' ջարդված): 
Դիֆրակցիայի երևույթը դրսևոր
վում է այն դեպքում, երբ արգել
քի բնութագրական / չափը 
(օրինակ' ճեղքի լայնությունը 
կամ ձողի տրամագիծը) ալիքի 
երկարության կարգի է կամ 
փոքր' I ^  Я: Լույսի ալիքների 
երկարությունները պատկանում
են 4 ■ 10 5 -т- 8 • 1 О՜5 սմ տիրույթին, 
ուստի լույսի դիֆրակցիա 
կդիտվի, եթե լույսն անցնում է 
I 5И0 ՜4սմ և ավելի նեղ ճեղքով: 

Օպտիկայում հստակ դիֆ
րակտային պատկերներ ստա
նալու համար օգտագործում են 
դիֆրակտային ցանց, որն իրա
րից նույն հեռավորությամբ և 
մեծ թվով ճեղքերի համակարգ 
է: Դիֆրակտային ցանց կարե
լի է ստանալ ապակու վրա իրա
րից հավասար հեռավորությամբ 
միատեսակ խազեր անելով, 
որոնց թիվը 1 մմ-ում կարող է 
հասնել մի քանի հազարի: Ցան
ցում ճեղքը երկու խազերի միջև 
բացակն է, իսկ ցանցի պարբե
րությունը' ճեղքի և խազի լայնու
թյունների գումարը:

№4. 2012 I ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  | 25



ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Նկ. 1 Դ իֆ րա կտ ա յին ցա նցով  ա նցա ծ  
ա լիքի դիֆ րա կցիա ն: Ն կարում 

պ ա տ կերվա ծ են Փ  ա նկյունով  
շեղվա ծ  ճա ռա գա յթները. (} -ն ցա նցի  

պ ա րբերությունն է:

Եթե դիֆրակտային ցանցի 
վրա ընկնում է А, երկարությամբ 
ալիք (նկ. 1), ապա բոլոր ճեղքերից 
դիտվում է դիֆրակցիա. բոլոր 
ուղղություններով առաքվում են 
ալիքներ, որոնք տարածության 
մեջ վերադրվում են: Պարզենք, 
թե քւնչ պայմանի դեպքում ընկնող 
ալիքի ուղղության նկատմամբ 
(թ անկյան տակ տարածվող 
ալիքները կուժեղացնեն իրար: 
1-ին նկարից ակնհայտ է, որ հա
րևան ճեղքերի եզրերից եկող 
ալիքների ընթացքի տարբե
րությունը' և ճ — ժ  տա (թ: Դիֆ-
րակտված ալիքների ուժեղացում 
կդիտվի, եթե ճժ ֊ն հավասար լինի 
ամբողջ թվովալիքի երկարության' 
ճ ժ  = кХ կամ ձ  տա (р — кХ
(к = 0, ± 1, ± 2,...): Այս առնչու
թյունը հայտնի է որպես դիֆ
րակտային մաքսիմումների 
պայման: Այն հնարավորություն 
է տալիս փորձում չափելով,
օրինակ, առաջին (к = 1)
դիֆրակտային մաքսիմումի 
<Рх անկյունը, ժտ ա  (рх = Я 
պայմանից որոշելու լույսի ալիքի 
երկարությունը: Հարկ է նշել, որ 
հենց այս եղանակով է անգլիացի 
խոշոր գիտնական Թոմաս

Յունգը չափել լույսի (կարմիր 
և մանուշակագույն) ալիքի 
երկարությունը: Մյուս կողմից,
եթե հայտնի է դիֆրակտային 
ցանցի վրա ընկնող ալիքի 
երկարությունը, ապա կարելի է 
որոշել դիֆրակտային ցանցի ձ 
հաստատունը:

Բյուրեղական ցանցի 
գա ղա փ ա րը : Բնական կամ լա
բորատոր պայմաններում ձևա
վորված բյուրեղների արտաքին, 
երկրաչափորեն կանոնավոր 
տեսքը դեռևս XVII դարում գիտ
նականներին հանգեցրել է այն 
գաղափարին, որ բյուրեղն առա
ջանում է միևնույն կառուցված
քային տարրի' տարածության 
մեջ կանոնավոր ձևով կրկնման 
հետևանքով: XVIII դարում ֆրան
սիացի հանքաբան և բյուրեղա
գետ Ռընե Հայուին բացատրել է 
բյուրեղների արտաքին կանոնա
վոր տեսքը4 նույնական մասնիկ
ները (կառուցվածքային տար
րերը) դասավորելով շարքերով, 
որոնք պարբերաբար կրկնվում 
են տարածության մեջ:

Բյուրեղում մասնիկնե
րի տարածական կանոնավոր 
դասավորվածության կամ բյու
րեղի տարածական ցանցի 
վարկածը լայն տարածում ու
ներ Բավարիայում (Գերմանիա): 
Ֆրայբուրգցի Լյուդվիգ Ավգուստ 
Զեեբերը դեռևս 1824 թ. ենթադ
րելէ, որ բյուրեղի կառուցվածքա
յին տարրերը փոքրիկ գնդեր են, 
որոնց միջև գործում են ձգողու
թյան և վանողության ուժեր, ինչն 
ապահովում է բյուրեղական կա
ռուցվածքի կայունությունը: Այս 
փաստը կարևորվում է հատկա
պես այն հանգամանքով, որ մին
չև Լ. Զեեբերը ոչ մի բնագետ չէր 
մտածել քիմիայում օգտագործ
վող Ա. Ավո գա դրոյ ի և Ջ. Դւսլտո- 
նի ատոմային գաղափարները 
տեղափոխել բյուրեղագիտու
թյուն, և բյուրեղական ցանցը դի
տել որպես ատոմական կառուց
վածք:

Սակայն այս վարկածը շատ 
առաջ էր ընկել իր ժամանա
կից. դեռևս չկային դիտարկ
ված փաստեր, որոնք կարող էին 
ապացուցել տարածական ցան
ցի գոյությունը:

XIX դարի կեսերին ֆրանսի
ացի բյուրեղագետ Օգյուստ Բրա- 
վեն տարածական ցանցի մասին 
պատկերացումներին տվեց ներ
կայումս ընդունված ձևը: Տա
րածական ցանցի մաթեմատի
կական սպառիչ նկարագրումն 
իրականացրել են ռուս բյուրե
ղագետ Եվգրաֆի Ֆյոդորովը 
և գերմանացի մաթեմատիկոս 
Արթուր Շյոնֆլիսը 1890-91 թվա
կաններին:

Լաուեի հա յտ նագործու
թյունը: Թեև բյուրեղի տարածա
կան ցանցի գաղափարը դեռևս 
չուներ համընդհանուր ճանաչում, 
սակայն այն ընդունված էր Մյուն- 
խենում, որտեղֆիգիկայի ինստի
տուտի գիտական հավաքույթնե
րում մշտապես քննարկվում էին 
բյուրեղների ցանցային տարբեր 
մոդելներ: Ֆիզիկոսներն ապրում 
էին բյուրեղի տարածական կա
ռուցվածքի մոդելների և մյուս 
կողմից, շնորհիվ ինստիտուտի 
տնօրեն, հռչակավոր ֆիզիկոս 
Առնոլդ Զոմերֆելդի, ռենտգե
նյան ճառագայթների ալիքային 
բնույթի մասին պատկերացում
ների միջավայրում:

Այս յուրահատուկ պայմաննե
րում էլ, որոնք Մ. Լաուեն արժևո
րում էր որպես երջանիկ պատա
հականություն, նրան հաջողվեց 
կատարել իր մեծ հայտնագոր
ծությունը:

հր նոբելյան զեկուցման մեջ 
Մ. Լաուեն նկարագրում է, թե 
ինչպես 1912 թ. փետրվարին նա 
հանգեց այն մտքին, որը պետք է 
դառնար գիտական տեսանկյու
նից արտակարգ արդյունավետ 
և հետևանքներով հարուստ:

Մ. Լաուեն երկար տարիներ 
աշխատել էր օպտիկայի բնագա
վառում և գործընկերների շրջա
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նում համարվում էր օպտիկայի 
խնդիրների մեծ գիտակ: Իրեն 
դիմած ֆիզիկոս Պաուլ էվալդի 
հետ ինչ-որ խնդիր քննսւրկե- 
լիս Լաուեն ակամա գալիս է այն 
գաղափարին, որ հարկ է բյուրե
ղը «լուսավորել» ռենտգենյան 
ճառագայթներով: Եթե դրանք, 
իրոք, ունեն ալիքային բնույթ և 
դրանց ալիքի երկարությունները 
համապատասխանում են արված 
գնահատումներին, Լւ եթե բյու
րեղն իրոք կազմված է տարա
ծական ցանցից, ապա պետք է 
հանգել հետևության, որ բյուրեղը 
ռենտգենյան ճառագայթներով 
«լուսավորելիս» պետք է ի հայտ 
գան շեղման և վերադրման 
երևույթներ, ինչպես սովորական 
լույսի համար վաղուց հայտնի 
դեպքերում: Այսինքն' բյուրեղի 
ատոմային տարածական ցանցը 
կարող է ծառայել որպես բնական

«դիֆրակտային ցանց» ռենտգե
նյան ճառագայթների համար: 

Հարկ է նշել, որ օպտիկա
կան դիֆրակտային ցանցերը 
չափազանց կոպիտ էին ալիքի 
փոքր երկարությամբ ռենտգե
նյան ճառագայթման համար, 
ուստի փորձարարների ջան
քերը' ստանալ ռենտգենյան 
ճառագայթների ինտերֆերենց, 
դատապարտված էին անհաջո
ղության:

Այսպիսով, Ա. Լաուեի հան
ճարեղ մտահղացմամբ իրար 
էին կապվում ֆիզիկայի երկու 
տարբեր բնագավառների եր
կու ենթադրություն' ռենտգե
նյան ճառագայթների ալիքային 
բնույթի մասին ենթադրությու
նը և բյուրեղների տարածական 
ցանցի վարկածը: Ինչպես նշել 
է Մ. Պլանկը, «Լաուեի ստեղ
ծագործական գաղափարը ոչ

թե անսպասելի, պատահա
կան միտք էր, այլ իրար հաջոր
դող գաղափարների միացման 
արդյունք»:

Մ. Լաուեի առաջարկած փոր
ձի համար ինստիտուտի աշխա
տակիցներ Վ. Ֆրիդրիխը և 
Պ. Կնիսւփնգն օգտագործեցին 
պղնձարջասպի բյուրեղ: Փորձում 
ստացված արդեն երկրորդ նկա
րը հստակորեն փաստեց Լա- 
ուեի կանխագուշակած երևույթը: 
«Դա մի անմոռանալի ապրում 
էր, - գրում է Վ. Ֆրիդրիխը, - երբ 
ուշ երեկոյան, լրիվ միայնակ իմ 
աշխատասենյակում, երևակիչի 
թասի առջև կանգնած' նայում 
էի թիթեղի վրա ճառագայթների 
ի հայտ եկող, ուժեղացող հետ
քերին»:

Փորձի հաջող ելքի համար 
որոշիչ էր այն, որ Վ. Ֆրիդրի
խը ռենտգենյան լուսան կա րչու-
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թյան իր փորձառության հիման 
վրա հենց առաջին փորձում մի 
քանի ժամանոց պահաժամ էր 
տվել, քանզի համոզված էր, որ 
միայն այդ դեպքում շեղված 
թույլ ճառագայթները կարող են 
զգալիորեն ազդել ֆոտոթիթեղի 
վրա:

Հետաքրքիր է նշել, որ ռենտ
գենյան ճառագայթների հայտ
նագործությունից մինչև Լաուեի 
հայտնագործությունն անցած 17 
տարվա ընթացքում շատ փոր- 
ձարար-ֆիզիկոսներ, այդ թվում 
նաև հռչակավոր Վ. Ռենտգենը, 
ճառագայթահարել են տարբեր 
բյուրեղներ, սակայն չեն հայտ
նաբերել շեղված ճառագայթներ:

Մի շարք բյուրեղների ճա
ռագայթահարումներից ստաց- 
վեցին այժմ յուրաքանչյուր ֆիզի
կոսի հայտնի լուսանկարչական 
պատկերներ, որոնք հետևանք 
էին բյուրեղներում ռենտգենյան 
ճառագայթների ինտերֆերենցի 
և հայտնի են «Լաուեի դիագրամ
ներ» կամ «լաուեգրեր» անվամբ 
(նկ.2):

% V

\  %

% %,

Նկ. 2. Կերա կրի ա ղի  բյուրեղի (ա) և 
բերիլիումի բյուրեղի (բ) չա ուեգրերը

Ռենտգենյան ճառագայթների 
ինտերֆերենցի երևույթի հայտ
նադործումը Մ. Պլանկը հա
մարել է տեսության և փորձի 
օրինակելի փոխազդեցության 
արդյունավետության մի չափա
զանց արտահայտիչ օրինակ: 
«Որքան էլ որ սուր և երևակա
յությամբ հարուստ էին Լաուեի 
գաղափարները, որոնք փորձը 
դնելու առաջին դրդապատճա
ռը դարձան, պահանջվեց պա
րոնայք Ֆրիդրիխի և Կնիպինգի 
փորձարարական մեծ վարպե
տությունը, որպեսզի գաղափարը 
վերածվի իրականության»,
- գրում է Մ. Պլանկը: Այս գնա
հատականի հետ Մ. Պլանկը 
կապում է հետևյալ ընդհանուր 
դիտողությունը. «Տեսությունը և 
փորձը, որոնք փոխադարձա
բար կապված են, մեկն առանց 
մյուսի մնում է ւսնարդյունավետ: 
Տեսություններն առանց փորձի 
դատարկ են, փորձերն առանց 
տեսության' կույր: Ուստի և' տե
սությունը, և1 փորձը պահանջում 
են պատշաճ ուշադրություն' հա
վասար շեշտադրումով»:

Բյուրեղների կա ռուց
վածքների հետազոտությու
նը: Լաուեի հայտնագործու
թյունը հիմք դրեց ռենտգենյան 
ճառագայթների միջոցով բյու
րեղների ներքին կառուցվածքի 
հետազոտություններին: Բանն
այն է, որ լաուեգրերի վրա 
ճառագայթների հետքերի 
դասավորությունը պայմանավոր
ված է բյուրեղի տարածական 
ցանցի կառուցվածքով' բյուրե
ղում մասնիկների (ատոմներ, 
մոլեկուլներ) զբաղեցրած դիր
քերով: Սակայն հարկ է նշել, որ 
մասնիկների դասավորությունը 
կախված չէ բյուրեղական ցան
ցի հաստատունից, ուստի դրա 
ուսումնասիրությամբ կարելի է 
պարզել ցանցում մասնիկների 
բաշխումը, բայց ոչ ցանցի հաս
տատունը:

Լաուեգրերի վերլուծումը և 
վերծանումը բավականաչափ 
բարդ է և աշխատատար:

Ո փ ըա մ Հենրի Բրեգ 
(1862-1942)

Ոփէքամ Լոոտ ենս  Բրեգ 
(1890-1971)

Բյուրեղական մարմինների 
կառուցվածքի վերծանման ավե
լի պարզ մեթոդ, որը հնարավո
րություն է տալիս որոշելու նաև 
բյուրեղական ցանցի հաստա
տունները, առաջարկել է անգլի
ացի նշանավոր ֆիզիկոս Ուիլյամ 
ԼոուրենսԲրեգը 1912 թվականին: 
Համաձայն Ու. Լ. Բրեգի' բյուրե

28 | ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ | №4. 2012



ղի որԼւէնիստին ընկնող ռենտգե
նյան զուգահեռ ճառագայթների 
փունջը ենթարկվում է հայելային 
անդրադարձման տվյալ նիստին 
զուգահեռ ատոմական հարթու
թյունների ընտանիքից (նկ.Յ): 
Քանի որ այդ ընտանիքի բոլոր 
ատոմական հարթություններից 
անդրադարձած ալիքները կո- 
հերենտ են, ապա նրանց վե
րադրման հետևանքով որոշակի 
ուղղություններով կդիտվեն ին- 
տերֆերենցային մաքսիմումներ: 
Եթե ճ?-ով նշանակենք որոշակի 
ընտանիքի ատոմական հարթու
թյունների միջև հեռավորությու
նը, ապա այդ հարթությունների 
նկատմամբ в անկյան ուղղու
թյամբ մաքսիմում կդիտվի այն 
դեպքում, երբ տեղի ունի այսպես 
կոչված Բրեգի պայմանը' 
2ժտա6 = пЛ,п = 0,±1,±2,...

Նկ. 3 Պ արզ խ որա նա րդա յին  ցա նցի  
ա տ ոմա կա ն հա րթութ յունների երկու 

ընտ ա նիք
որը դիֆրակտային ցանցի վրա 
ցրված ալիքների մաքսիմումի 
մեզ արդեն հայտնի պայմանն է:

Տվյալ դեպքում դիֆրակտային 
ցանցի դերը կատարում է որոշա
կի ընտանիքի պատկանող ատո
մային հարթությունների համա
կարգը:

Փորձն, իրոք, հաստատեց, որ 
մեներանգ ռենտգենյան ալիքնե
րի հայելային անդրադարձումը 
բյուրեղի ատոմական հարթու
թյուններից տեղի է ունենում մի
այն խիստ որոշակի, ընդհատ 
անկյունների համար, որոնց սի
նուսները համեմատական են 
միևնույն մեծությանը: Այս փաս
տը, անկախ Լաուեի փորձից, 
ապացույցն էր թե՛ ռենտգենյան 
ճառագայթման ալիքային բնույ
թի, թե1 բյուրեղների տարածա
կան ցանցերի գոյության:

Հայր և որդի Բրեգների առա
ջարկած մեթոդով հնարավոր 
դարձավ ռենտգենյան ալիքի 
երկարության և ցանցի հաստա
տունն երի, ինչպես նաև ցանցի 
համաչափության տիպի որոշու
մը: Բրեգների մշակած բյուրեղ
ների ռենտգենակառուցված- 
քային վերլուծության մեթոդով և 
Ու. Հ. Բրեգի ստեղծած ռենտ
գենյան սպեկտրաչափով նրանց 
հաջողվեց առաջինը վերծանել 
մի շարք բյուրեղների կառուց
վածքը (КС1, №01, КВ, Ю, մեծ 
թվով սիլիկատներ):

Այս աշխատանքների հիման 
վրա սկզբնավորվեցին և սկսե
ցին զարգանալ ռենտգենյան 
բյուրեղագիտությունը և ռենտգե
նյան սպեկտրադիտումը:

Կարևոր է նշել, որ այս աշխա
տանքներն անուղղակիորեն, 
սակայն խորապես ազդել են 
նաև ճառագայթման և ատոմի 
կառուցվածքի տեսությունների 
զարգացման վրա:

Ռենտգենյան ճառագայթների 
միջոցով բյուրեղների կառուց
վածքի ուսումնասիրման գործում 
մեծ ներդրման համար Ու. Հ. Բրե- 
գը և Ու. Լ. Բրեգը 1915 թ. արժա
նացել են Նոբելյան մրցանակի:

ՖՒԶՒ4Ա6Ի ՊԱՏՄՈՒԹ6ՈՒՆ

Ռենտգենյան հետ ա զո
տությունները Հա յա ստ ա 
նում: Հայաստանում ռենտգե
նյան ճառագայթների ֆիզիկայի 
բնագավառի հետազոտություն
ներ իրականացվել են անցյալ 
դարի հիսունական թվականնե
րից: Դրանք սկսվել են Երևանի 
պետական համալսարանի նյու
թի կառուցվածքի (1970 թվից՝ 
պինդ մարմնի ֆիզիկայի) ամբի
ոնում, որը 1956 թ. հիմնադրել 
է հայկական ֆիզիկայի երախ
տավոր, Հայաստանի գիտու
թյունների ակադեմիայի թղթա
կից անդամ Նորայր Քոչարյանը 
(1906-1967 թթ.) և ղեկավարել 
այն մինչև 1960 թ.:

Ամբիոնում ռենտգենյան հե
տազոտությունները մեծ թա
փով ծավալվեցին 1960 թ--ից, 
երբ ամբիոնի ղեկավարությունը 
ստանձնեց պրոֆեսոր Պետրոս 
Բեզիրգանյանը (1Ց16-1Ց94թթ.):

Պ. Հ. Բ եզիրգա նյա ն  
(1916-1994)

ՕգտագործելովԽՍՀԱհայտնի 
գիտական կենտրոնների ընձե
ռած լայն հնարավորությունները 
և համալսարանի օժանդակու
թյունը' Պ. Բեզիրգանյան ին հա
ջողվեց համեմատաբար կարճ 
ժամանակում համալսարանում 
ստեղծել արդիական լավա
գույն փորձարարական սարքե
րով հագեցած ռենտգենյան լա
բորատորիաներ, ինչպես նաև 
կազմակերպել ռենտգենյան 
ֆիզիկայի բնագավառի երիտա
սարդ, բարձրակարգ կադրերի
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պատրաստման կարևոր գործը: 
Այս ամենի արդյունքում ամբիո
նում և լաբորատորիաներում կա
տարվել են գիտական հետազո
տություններ, որոնք համահունչ

Ա Հ. Ռ ոստ ոմյա ն 
(1936-1999)

Ֆ. Հ. է յրա մջյա ն  
(1937-2010)

էին ռենտգենյան ֆիզիկայի 
բնագավառում իրականացվող 
տեսական և փորձարարական 
հետազոտություններին: Այս
պես, կարևոր արդյունքներ են 
ստացվել կատարյալ և իրա
կան բյուրեղներում ռենտգենյան 
ճառագայթների կինեմատիկ և 
դինամիկ ցրման տեսություննե
րում, որոնց հիման վրա մշակ
վել և ստեղծվել են իրական 
բյուրեղների կառուցվածքի հե
տազոտման նոր փորձարարա
կան մեթոդներ: Դրանց թվին է 
պատկանում ռենտգենյան ին-

տերֆերաչափությունը, որտեղ 
առաջին հետազոտությունները 
ԽՍՀՄ-ում իրականացվել են Երև
անի պետհամալսարանում 1969 
թվականից: 1970 թ. Ֆերդինանդ 
էյրւսմջյանը (1937-2010 թթ.), 
առաջինը ԽՍՀՄ-ում ստեղծեց 
ռենտգենյան ինտերֆերաչափ 
սիլիցիումի միաբյուրեղից: Նրա 
ղեկավարած խմբում տեսական 
հաշվարկներով հիմնավորվել և 
իրականացվել են Լաուեի տիպի 
նոր' քառաբլոկ ինտերֆերսս- 
չափներ, որոնց միջոցով կարե
լի է մեծ ճշտությամբ գնահատել 
միաբյուրեղներում կառուցված
քային արատների ստեղծած լա
րումները, ինչպես նաև նորովի 
չափել նյութի բեկման ցուցիչը: 

Լաբորատորիայի աշխատա
կից Արմանդ Ռոստոմյանը (1936- 
1999 թթ.) մշակել է ռենտգենյան 
ռեզոնատորների տեսություն և 
ստեղծել տարբեր տիպերի ռե
զոնատորներ և ռենտգենյան 
ճառագայթման մեն երանգիչներ: 
Նրա ղեկավարությամբ ստեղծվել 
են ռենտգենյան ռեզոնատորա- 
յին հոլակ (գիրոսկոպ), շրջանա
յին մեներ անգիչներ և սպեկտրւս- 
չափեր, հետազոտություններ են 
կատարվել ռազերների (ռենտ
գենյան լազեր) և ռենտգենյան 
հոլոգրաֆիայի բնագավառում: 
1994 թ. Ա. Ռոստոմյանի խումբն 
առաջինն աշխարհում իրակա
նացրել է օպտիկայում հայտնի 
Սանյակի փորձը ռենտգենյան 
ալիքների տիրույթում, օգտա
գործելով խմբում ստեղծված 
«կոշտ» կառուցվածքով ռենտ
գենյան ինտերֆերաչափը: Այս 
փորձի նշանակությունը դուրս է 
գալիս ռենտգենյան ֆիզիկայի 
շրջանակներից, և կարևոր նվա
ճում է հարաբերականության 
տեսության փորձարարական 
հիմնավորման տեսանկյունից: 

Պրոֆեսոր Պ. Բեզիրգւսնյանի 
ղեկավարությամբ ամբիոնում 
մշակվել և պատրաստվել է 
բյուրեղների կառուցվածքային

արատները տեսանելի դարձ
նող ռենտգեն ահեռուստացու-
ցային սարք, որի համար Պ. 
Բեզիրգանյանը, Կ. Ավետյա- 
նը և Ս. Շաբոյանն արժանացել 
են գիտության և տեխնիկայի 
բնագավառի ՀԽՍՀ պետական 
մրցանակի (1985 թ.):

Պ. Բեզիրգանյանի նախաձեռ
նությամբ և օժանդակությամբ 
ռենտգենյան ճառագայթման հե
տազոտական կենտրոններ են 
ստեղծվել Հայաստանի մի շարք 
բուհերում և գիտահետազոտա
կան ինստիտուտներում: 1978- 
1996 թթ. Եղեգնաձոր քաղաքում 
գործել է ռենտգենյան հետազո
տությունների ճյուղային լաբորա
տորիան, որտեղ կատարվել են 
գիտահետազոտական և փոր- 
ձարարա-կոնստրուկտորական 
աշխատանքներ:

Պ. Բեզիրգանյանը երազում 
էր 1995 թ. Հայաստանում կազ
մակերպել միջազգային գիտւս- 
ժողով' նվիրված ռենտգենյան 
ճառագայթների հայտնագործ- 
ման 100-ամյակին և ներկայաց
նել Հայաստանի գիտնականնե
րի մեծ ներդրումը ռենտգենյան 
ճառագայթների ֆիզիկայում:

Ներկայումս Երևանի պետ
համալսարանում շարունակվում 
են ռենտգենյան ֆիզիկայի բնա
գավառի հետազոտություննե
րը, սակայն դրանց արդյունա
վետությանը խոչընդոտում են 
անբավարար ֆինանսավորումը, 
ժամանակակից սարքերի և սար
քավորումների բացակայությու
նը, երիտասարդ, խոստումնալից 
կադրերի արտահոսքը ֆիզիկա
յից դեպի գործունեության այլ 
բնագավառներ և արտերկիր, 
ինչպես նաև այլ բացասական 
երևույթներ, որոնք վտանգում 
են Հայաստանում գիտության 
և, մասնավորապես, ֆիզիկայի 
բնականոն զարգացումը:

ԳՐԱԿԱԱՈՒԹՅՈՒՆ
Р. Негпеск, ВаИпЬгесНег ժտտ Айтге!- 

&Кега. Сгоээе Ма1иг(огесИег у о п  МахжеИ 
Եւտ НазепЬегд. ВисЬуег1ад с1ег Магдег, 
ВегНп, РйпНе АидаЬе, 1970.

Макс Лауэ. Статьи и речи. Наука, М., 
1969.
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ԻԴտ... ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՄՈԼՈՐԱԿԸ 
ՓՐԿԵԼ է ԵՐԿԻՐԸ*

Արեգակնային համակարգում 
մի ժամանակ գոյություն է ունեցել 
ինը մոլորակ, որից հինգը հսկա
ներ են եղել: Իններորդ մոլորա
կը բառացիորեն դուրս է մղվել 
համակարգի սահմաններից, և 
դրանով Երկիրը Փրկվել է աղե
տալի կործանումից: Այսպիսին 
է Սան Անտոնիոյի հարավարևմ
տյան հետազոտական ինստի
տուտի աստղաֆիզիկոս Դեվիդ 
Նեսվորնիի տեսակետը:

Երբ Արեգակը 600 մլն տա
րեկան էր և արդեն սկսել էր իր 
շուրջը հավաքել երկնային մար
միններ, ջրածնից և հելիումից 
բաղկացած Լուսնթագը, Ուրա
նը, Երևակն ու Նեպտունն ավե
լի անկանոն էին շարժվում: Այդ 
ժամանակ նշված մոլորակների 
ուղեծրերը դեռևս չէին կայունա
ցել, ուստի դրանք վանում էին 
ավելի փոքր չափերով տիեզե
րական մարմինները: Վերջին

ներից մի քանիսը հեռանում էին 
համակարգի սահմաններից' 
ուղղվելով դեպի Կոյպերի գոտի, 
մյուսները մխրճվում էին այլ մար
մինների մեջ, որոնք ավելի մոտ 
էին Արեգակին և բաղկացած էին 
երկաթից ու սիլիկատներից:

Սակայն այդ քաոսային բախ
ման ընթացքում Լուսնթագի ու
ղեծիրն աստիճանաբար փոխ
վում էր' ավելի մեծ իներցիա 
հաղորդելով ներքին մոլորակ
ների' Արուսյակի, Երկրի և Հրա
տի շարժմանը: Վաղ, թե ուշ այդ 
հանգամանքը պետք է իսպառ 
ավերեր Արեգակնային համա
կարգի կառուցվածքը: Բայց ինչ- 
որ բան խանգարել է, որ Երկիրը 
մխրճվի Հրատի կամ Արուսյակի 
մեջ:

Նեսվորնին և նրա գործընկեր
ներն առաջարկել են «Լուսնթա
գի ցատկի» տեսությունը: Դրա 
էությունը հետևյալն է. անցնելով

\

Ուրանի և Նեպտունի կողքով' 
Լուսնթագը հրվել է այդ մոլո
րակներից' կտրուկ փոխելով 
ուղեծիրը, և զբաղեցրել է իր սո
վորական, մեզ հայտնի տեղը 
համակարգում: Այսպես Լուսն
թագը դադարել է ազդել Ներքին 
մոլորակների ուղեծրերի վրա և 
դրանց հաղորդել ավելորդ իմ
պուլս: Այս հանգամանքն է 4 մլրդ 
տարի առաջ փրկել Երկիրն աղե
տալի վախճանից:

Բայց պատմությունը սրանով 
չի ավարտվում: Նման շարժումը 
պետք է Նեպտունը Արեգակնա
յին համակարգի սահմաններից 
անպայման դուրս մղեր: Բայց 
այն իր տեղում է: Ամերիկացի 
գիտնականները կատարել են 
ավելի քան 800 համակարգչային 
հաշվարկներ և ստեղծել են 40 
տարբեր մոդելներ' հասկանա
լու համար, թե ինչու «Լուսնթագի 
ցատկի» պարագայում ամեն ինչ 
մնացել է իր տեղում:

Եվ ահա վերջերս կատարված 
գիտափորձը պարզաբանեց այդ 
իրավիճակը: Համաձայն մաթե
մատիկական հաշվարկների' մի 
ժամանակ մոլորակների թիվն 
ինն էր: Նեպտունից հետո կար ևս 
մեկ հսկայական գազային գոյա
ցություն: Լուսնթագը դուրս է մղել 
իններորդ մոլորակը Արեգակնա
յին համակարգի սահմաններից, 
և վերջինս ընդունել է այժմյան 
տեսքը:

«Դա հիշեցնում է բազմա- 
քայլ խաղ, օրինակ' շախմատ: 
Այդպիսի տեղափոխությունների 
արդյունքում փրկվել է Երկիրը, 
որտեղ ստեղծվել են պայմաններ 
կյանքի առաջացման համար: 
Շախմատում թագուհուն փրկելու 
համար զոհաբերում են զինվո
րին»,֊ ասում է Նեսվորնին:
* ԴԵՆԻՍ ՎՒՆՈԳՐԱԴՈՎ,
ИНр:/Ллллллл1Л го.ги /аг1 |- 
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ԱԼԲԵՐՏ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ
ԱՒ. Սկիխանյանի անվ. ազգային գիտականլաբորատրորիա 
(երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) հիմնադրամի 
Փորձարարական ֆիզիկայի բաժանմունքի վարիչ, СМ5 
գիտափորձում հայ գիտնականների խմբի ղեկավար 
ֆիզմաթ, գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
էլ. փոստ' 81гитап@таН.увгрЫ. ат

^Լերջին տասնամյակնե
րում ֆիզիկոսներին հաջող
վել է խորապես հասկանալ այն 
օրինաչափությունները, որոնց 
ենթարկվում է նյութը տարա
ծության և. ժամանակի մեջ: Այդ 
օրինաչափությունների փոր
ձարարական ուսումնասիր
ման հիմնական միջոցը բարձր 
էներգիայի արագարարներն 
են, որոնցով հետազոտվում են 
մասնիկների բախումների երև
ույթները: Մասնիկների հատկու
թյուններից շատերը դրսևորվում 
են միայն գերբարձր էներգիա
ներով մասնիկների փոխազդե
ցություններում, երբ ստեղծվում 
են պայմաններ նյութի նոր ձևերի 
առաջացման համար: Սկզբուն
քորեն նոր տեղեկատվության 
ստանալու առավել արդյունա
վետ եղանակ է հադրոնային կո
լայ դերն ով կատարված գիտա
փորձը:

Մեծ հադրոնային կոլւսյդե-
րը, կրճատ' ՄՀԿ (անգլերեն4/.а/де 
Надгоп СоИШег, կրճատ' ШС) 
լիցքավորված մասնիկների հան
դիպակաց փնջերի արագարար

է' նախատեսված պրոտոնների 
և ծանր իոնների (կապարի իոն
ների) արագացման և դրանց 
բախումների արգասիքների հե
տազոտման համար: Կոլայդերը 
կառուցվել է Միջուկային հետա
զոտությունների եվրոպական 
կենտրոնում (СЕКМ), Շվեյցա
րի այի և Ֆրանսիայի սահմանին' 
ժնևի մոտակայքում:

ՄՀԿ-ը տեղակայված է գետն ի 
տակ' 10 0 մ միջին խորությամբ 
և 26,7 կմ պարագծով օղակաձև 
թունելում: Արագարարում նա
խատեսվում է իրագործել 14 ՏԷՎ 
(14x1012 էլեկտրոնվոլտ) գումա
րային էներգիայով պրոտոնների 
բախումներ' հարվածող մասնիկ
ների զանգվածի կենտրոնի հա
մակարգում, ինչպես նաև 5 ԳԷՎ 
(5x109 էլեկտրոնվոլտ) էներգիա
յով կապարի միջուկներ' բախ
վող նուկլոնների ամեն զույգի 
համար: Առ այսօր հաջողվել է 
ստանալ բախվող պրոտոնների 
8  ՏԷՎ էներգիա: Մինչև այդքան 
մեծ էներգիաներ մասնիկների 
արագացումն իրագործվում է 
մի քանի փուլով (Նկ.1): Առաջին

փուլում ցածրէներգիական գծա
յին արագարարները հետագա 
արագացման համար ներար
կում են պրոտոններ և կապարի 
իոններ, որոնք այնուհետև ուղղ
վում են պրուոոնային սինքրոտ- 
րոն (ԲՏ), ձեռք են բերում 28 ԳԷՎ 
էներգիա և լույսի արագությա
նը մոտ արագություն; Մասնիկ
ների հետագա արագացումը 
շարունակվում է պրոտոնային 
գերսինքրոտրոնում (ՏԲՏ), որ
տեղ դրանց էներգիաները հասց
վում են 450 ԳԷՎ-ի; Վերջապես, 
պրոտոնների թնջուկն ուղղորդ
վում Է դեպի գլխավոր' 26,7 
կմ պարագծով օղակ, որտեղ 
պրոտոնների էներգիան հասց
վում է առավելագույն' 7 ՏԷՎ-ի: 
Բախման կետերում տեղադր
ված դետեկտորները գրանցում 
են տեդի ունեցող դիպվածները: 
Պրոտոնների երկու հանդիպա
կաց փնջերը որոշակի հերթա
կանությամբ կարող են բախվել 
օղակի չորս կետերում, որտեղ 
տեղադրված են մասնիկների 
դետեկտորները (դրանք ստացել 
են АИ-АЭ, А1_1СЕ, СМЭ և 1_НСЬ 
անվանումներ):
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Նկ.1

Կոլայդերի կարևոր բնութագի
րը նրա լուսատվությունն է. որ
քան այն մեծ է, այնքան ավելի 
հաճախ են տեղի ունենում հան
դիպակաց փնջերի մասնիկների 
բախումները: Լուսատվությունը
կախված է ամեն փնջում մաս
նիկների քանակից և նրանից, թե 
որքան խիտ են հավաքված մաս
նիկները, այսինքն4 որքան լավ են 
կիզակետված փնջերը բախման 
կետում: ՄՀԿ-ի հաշվարկային 
լուսատվությունը 10 34 սմ՜2ճվ՜1 է: 
Իմանալու համար, թե որքան հա
ճախ է տեղի ունենում որևէ պրո
ցես, պետք է կոլայդերի լուսատ
վությունը բազմապատկել այդ 
պրոցեսի կտրվածքով:

Պրոցեսի կտրվածքը: Երբ 
արագ մասնիկը սլանում է դե
պի թիրախ-մասնիկը, հարվածը 
տեղի կունենա, եթե այն անցնի 
թիրախին բավականաչափ մոտ, 
այսինքն4 ընկնի որոշ լայնական 
կտրվածքի մեջ, որի մակերեսն 
էլ ֆիզիկայում կոչվում է պրո
ցեսի արդյունարար լայնական 
կտրվածք (բախման կտրվածք, 
ռեակցիայի կտրվածք և այլն): 
Կտրվածքը չափվում է բարն (Ь) 
միավորներով (1 Ь = 10"24 սմ2): 

Ինտեգրալ լուսատվությունն 
արագարարի լուսատվության և 
նրա աշխատանքի տեսողության 
արտադրյալն է: Այն սովորաբար 
արտահայտում են հակադարձ 
պիկոբարներով(1 рЬ՜ 1 = 10» սւՐ) 
կամ հակադարձ ֆեմտոբւսրնե- 
րով (1 քէ>"1 = 1000 рЬ֊1): Օրի
նակ' 1034 սմ՜^վ՜ 1 լուսատվու
թյամբ կոլայդերը, աշխատելով

«ստանդարտ արագարարային 
տարվա» ընթացքում (1 0  միլիոն 
վայրկյան, որը մոտ չորս ամիս 
է), կկուտակի 1 0 0  քէ>՜1 ինտեգ- 
րւս լայ ին լուսատվություն: Դա
նշանակում է, որ 1 Л) կտրված
քով որևէ հազվագյուտ պրոցես 
այղ ժամանակահատվածում 
տեղի կունենա մոտավորապես 
1 0 0 անգամ:

Կոլայդերի աշխատանքի ակ
տիվ փուլն սկսվեց 2 0 1 0  թվա
կանի մայիսի վերջին: Չորս
դետեկտորները (Շ1ԱՏ, АТ1_А8, 
/М-1СЕ և ШСЬ) ուղղորդվեցին 
Մեծ պայթյունից հետո տիեզեր
քում նյութի վիճակի հետազոտ
մանը, Հիգսի բոզոնի որոնմանը, 
մասնիկ, որը տիեզերքում սկիզբ 
է տալիս զանգվածին, ինչպես 
նաև «նոր ֆիզիկայի», այսինքն' 
ժամանակակից տեսությու
նում իշխող Ստանդարտ մոդե
լով չնկարագրվող երևույթների 
որոնմանը և պարզաբանմանը: 

Հիգսի Բոզոնը (Ւքւցցտ Եօտօո) 
տարրական մասնիկների ժա
մանակակից տեսության այս
պես կոչված Ստանդարտ մոդե- 
լի վերջին բացակայող տարրն 
է: Ստանդարտ մոդելը միավո
րում է ուժեղ (կապող քվարկնե
րը պրոտոններում և նեյտրոն
ներում), թույլ (էլեկտրոնների և 
նեյտրինոների փոխազդեցու
թյունը) և էլեկտրամագնիսա

կան փոխազդեցությունները: 
Համաձայն Ստանդարտ մոդելի 
սկզբունքների' տիեզերքի առա
ջացման պահին, Մեծ պայթյու
նից հետո մասնիկները Հիգսի 
դաշտի ազդեցությամբ ձեռք են 
բերել զանգված, որը ձևավորվել 
է Հիգսի բոզոններով: Առանց այդ 
դաշտի չէին կարող առաջանալ 
ատոմները, իսկ զանգված չու
նեցող մասնիկները պարզապես 
կցրվեին տիեզերքում: Տարրա
կան մասնիկների զանգվածների 
համար պատասխանատու բոզո
նի գոյության մասին վարկածն 
առաջարկել է անգլիացի ֆիզի
կոս Պիտեր Հիգսը 1960-ական- 
ներին: Համաձայն տեսության, 
անորսաւի Հիգսի բոզոնները 
գոյություն ունեն ամենուր: Տիե
զերքը լցնող Հիգսի դաշտի մի
ջով անցնում են բացարձակա
պես բոլոր մասնիկները, որոնցից 
կառուցվում են ատոմներ, մոլե
կուլներ, հյուսվածքներ և կենդա
նի էակներ:

ՄՀԿ-ի հանդիպակաց փնջե
րում պրոտոնների բախման հե
տևանքում ծնվում են բազմաքա
նակ երկրորդային մասնիկներ: 
Դրանց մեջ կան համեմատա
բար երկար ապրող մասնիկներ, 
որոնք կարող են անցնել սան
տիմետրեր և մետրեր, բայց կան 
նաև կյանքի փոքր տևողությամբ 
մասնիկներ, որոնք, փաստո-
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րեն չհասցնելով հեռանալ իրենց 
ծնման կետից, տրոհվում են այլ 
մասնիկների: Հիգսի բոզոնը
ծայրահեղ կարճ ապրող մաս
նիկ է, չնչին ժամանակում այն 
տրոհվում է: Տեսական կանխա
տեսումների համաձայն' Հիգ
սի բոզոնը տրոհվում է տարբեր 
մասնիկների անմիջապես ծնվե
լուց հետո; Տրոհման ուղինե
րից (կանալներից) մեկը կարող 
է բերել երկու 2 -բոզոնի ծնման, 
որոնցից մեկը տրոհվում է չորս 
լեպտոնի (էլեկտրոնի կամ մյուո- 
նի), մյուսը' երկու գամմա-քվւսն- 
տի (եկ.2): Տրոհումը հավանա
կանային պրոցես է, և անհնար 
է նախօրոք կանխատեսել, թե 
կոնկրետ դեպքում |ւնչ մասնիկ
ների կտրոհվի տվյալ բոզոնը: 
Այդ պատճառով գիտափորձում 
գրանցվում են Հիգսի բոզոնի 
տրոհման հատԼւանքով առա
ջացող մասնիկները, և միայն 
դրա հիման վրա է վերականգն
վում տեղի ունեցածի պատկե
րը: ՄՀԿ-ի դետեկտորները չեն 
կարող ուղղակիորեն գրանցել 
Հիգսի բոզոնը, բայց կարող են 
գրանցել նրա տրոհման արգա
սիքները, օրինակ' 2 -բոզոնի 
տրոհումից ստացվող լեպտոն- 
ները, որոնք ապրում են բավա
կանաչափ երկար: Հիմնական 
խնդիրներից մեկն այն է, որ նույն 
մասնիկները, որոնք Հիգսի բոզո
նի տրոհման արդյունք են, կա
րող են ծնվել նաև բոլորովին այլ 
պրոցեսներում, որոնք որևէ կերպ 
չեն առնչվում Հիգսի բոզոնին: Եվ 
այդպիսի պրոցեսներն անհամե
մատ ւսվե[ի բազմաքանակ են,

քան այն պրոցեսները, որոնցում 
ծնվում Ա տրոհվում է Հիգսի բո
զոնը:

Հիգսի բոզոնի զանգվածը 
Ստանդարտ մոդելում ազատ 
պարամետր է, այն կարող է ըն
դունել կամայական արժեք; Այդ 
պատճառով ի սկզբանե հայտ
նի չէր, թե որ տիրույթում է պետք 
որոնել այն: Այնուամենայնիվ,
ունենալով տրոհման արգասիք 
մասնիկների զանգվածներն ու 
էներգիաները, հնարավոր է վե
րականգնել զանգվածներն այն 
ծնող մասնիկների, որոնց տրոհ
ման արդյունքում դրանք գոյացել 
են: Դրա համար կառուցվում է 
մասնիկների զանգվածի բաշխու
մը, այսինքն' որոշակի զանգվա
ծով մասնիկների ծնման դեպքե
րը, որոնք վերականգնվում են 
տրոհման հնարավոր արգասիք
ների, օրինակ' գամմա-քվանտե- 
րի զույգի, բնութագրերով: Այդ 
բաշխման դեպքերի մեծ մասը 
ֆոնային է, քանի որ գրանցված 
զույգերի մեծ մասը որևէ կապ 
չունի Հիգսի բոզոնի հետ: Բայց 
եթե այդ բոլոր գամմա-քվան- 
տերի զույգերի մեջ իրականում 
կան այնպիսիք, որոնք որոնվող 
բոզոնի տրոհման արդյունք են, 
ապա այդ զույգերն ամեն ան
գամ կդրսևորեն զանգվածի միև
նույն արժեքը: Հետևաբար' պա
տահական դեպքերից կազմված 
ֆոնային բաշխման վրա որոն
վող մասնիկի տիրույթում կդիտ
վի դեպքերի որոշակի ավելցուկ' 
լրացուցիչ պԻԿԻ ձևով

Նմանատիպ բաշխումներ կա
րելի է կառուցել նաև Հիգսի բո
զոնի տրոհման հնարավոր այլ 
ուղիների համար: Եվ եթե այդ
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բաշխումների վրա նույնպես 
հայտնաբերվի զանգվածի մի
ևնույն արժեքով պիկ, ապա դա 
կվկայի հօգուտ ակնհայտ օրի
նաչափության, որի հետևում, 
հնարավոր է, թաքնված է Հիգ
սի բոզոնը: Պար զելու համար, 
թե որքանով է հավանական, որ, 
իրոք, գործ ունենք հենց Հիգսի 
բոզոնի տրոհման արգասիք
ների, այլ ոչ վիճակագրական 
ֆլուկտուացիաների հետ, կիրառ
վում է հավանականությունների 
տեսությունը: Արդյունքի հավաս
տիության աստիճանը գտնելու 
համար պահանջվում է որոշել 
թե ինչ հավանականությամբ ֆո- 
նային բաշխման վրա պատա
հական ձևով կարող է ստացվել 
նույն լրացուցիչ պիկի տեսքով 
դեպքերի ավելցուկը:

Արդյունքի վիճակագրական 
հավաստիության աստիճանը 
ընդունված է արտահայտել այս
պես կոչված սիգմաներով, որոնք 
բնութագրում են հավանականու
թյան բաշխման լայնույթը: Որքան 
մեծ է սիգմաների թիվը, այնքան 
փոքր է դիպվածի բաշխումից 
պատահական ձևով դուրս գալու 
հավանականությունը: Օրինակ' 
3 սիգմայի դեպքում այդ հավա
նականությունը կազմում է մոտ 
0.3 %, այսինքն' պատահական 
դիպվածը հնարավոր է հազա
րից երեք դեպքում: Գիտական 
հանրությունը պայմանավորվել է 
վստահության արժանի համարել 
միայն այն արդյունքը, որը հա
մապատասխանում է 5 և բարձր 
սիգմայի:

Հիգսի բոզոնը «որսալու»

րատորիայում (РегтИаЬ), ԱՄՆ-ի 
Իլինոյս նահանգում: Այդ կոլայ- 
դերում բախման էներգիան կազ
մում էր մոտ 2  տերաէլեկտրոն- 
վոլտ: Տևատրոնն ավարտեց իր 
աշխատանքը 2 0 1 1-ի աշնանը: 
Վերջնական արդյունքները ցույց 
տվեցին, որ Հիգսի բոզոնի զանգ
վածը 115-ից 135 գիգաէլեկտ- 
րոնվոլտ տիրույթում է:

Արագարարային գիտա
փորձում սովորաբար անհնար 
է միարժեքորեն ասել, թե մին
չև դետեկտորում գրանցվելը 
փոխակերպումների ինչ շդթա 
են անցել մասնիկներն ամեն

վանականության համար կարելի 
է սահմանել վերին սահման (բա
ցասական արդյունքը նույնպես 
արդյունք է): Դա նշանակում է, որ 
նույնիսկ եթե որոնվող պրոցեսը 
գոյություն ունի, ապա նրա հա
վանականությունը ցածր է տվյալ 
փորձի զգայնության շեմից: Երբ 
փորձարարները ստուգում են 
որևէ տեսություն (օրինակ' որո
նում են Ստանդարտ մոդելով 
կանխատեսված Հիգսի բոզոնը), 
ապա նրանք նախօրոք գիտեն, 
թե փնտրվող պրոցեսի համար 
այդ տեսությունն ինչ հավանա
կանություն է կանխատեսում:
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առաջին լուրջ փորձերը ձեռ
նարկվել են XX և XXI դարերի 
սահմանին СЕГС1Мф Մեծ էլեկւո- 
րոն-պոզիտրոնային կոլայդե- 
րում (1֊агде Е1ес(гоп-Ро8Игоп Со1~ 
Ибег, 1-ЕР): ЬЕР-ի արագարարի 
վրա բազմաթիվ գիտափորձերի 
արդյունքում որոշվել էր Հիգսի 
բոզոնի զանգվածի ստորին շեմը'
114.4 գիգաէլեկտրոնվոլտ (հի
շեցնենք, որ, համաձայն Е=тс2 
բանաձևի, զանգվածն ու էներգի
ան փոխկապակցված են): 1_ЕРф 
գիտափորձերն ավարտվեցին 
2 0 0 1-ին:

Որոնման հաջորդ փուլն անց
կացվեց Տևատրոն (ТвVаէгоп) 
կոլայդերի վրա, որը կառուցվել 
էր 1983-ն Ֆերմիի անվան լաբո-
% __________ С М Б  С о !

կոնկրետ դեպքում: Այդ պատճա
ռով շատ հազվագյուտ պրոցե
սի դրսևորումն ակնբախ չէ, այն 
պետք է փնտրել այլ, ոչ հետաքր
քիր կամ արդեն հետազոտված 
պրոցեսների հետքերում: Ֆիզի
կոսների լեզվով ասած, «թույլ 
ազդանշանը» ստիպված են որո
նել «ուժեղ ֆոնի» վրա:

Ֆոնի տվյալ մակարդակում 
կարելի է գրանցել միայն որոշա
կի զգայունության շեմից բարձր 
ազդանշաններ (դա քաջ հայտնի 
է նրան, ով փորձել է խոսել ընկե
րոջ հետ աղմկոտ ամբոխում): Եթե 
ազդանշանը գրանցվել է, ապա 
ֆիզիկոսները շարունակում են 
դրա ուսումնասիրումը, իսկ եթե 
ոչ հետազոտվող պրոցեսի հա-
а Ь о га и о п  И
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քա ռա լեպ տ ոն  դիպ վա ծների զա նգվա 
ծա յին բա շխ ումը 4е, 4\ւ և 2е2ц ուղինե
րում: Կ ետ երը ներկա յա ցնում են տ վ յա է  

ները, ներկվա ծ հիսթոգրա մը" ֆոնը, 
իսկ  չներկվա ծ հիսթոգրա մը" սպ ա սվող  

ա զդա նշա նը : Բ երվա ծ են 7 և 8 ՏԷՎ էներ
գիա յի  դ եպ քո ւմ  հա վա քվա ծ  տ վյա լների  

հա մա տ եղ չա փ ումները:
Ինչպես երևում է Լկ.3(ա)-ից, 

զանգվածի արժեքի 125 ԳԷՎ 
տիրույթում դիտվում է դեպքերի 
թվի ավելցուկ ֆոնային մակար
դակի նկատմամբ: Վերջնական 
վիճակում երկու ֆոտոնի դիտու
մը փաստում է, որ նոր մասնիկը 
բոզոն է, այլ ոչ ֆերմիոն, և նրա 
սպինը չի կարող հավասար լինել
1-ի:

Ինկանդելսսն մասնիկի հայտ
նաբերումը համեմատել է Թու- 
թանհամոն փարավոնի դամբա
րանի հայտնաբերման հետ. 
հնեաբան Հովարդ Քարտերը 
ծախսել էր հինգ տարի Արքա
ների Հարթավայրում դրա որոն
ման վրա, և սկզբից գտել էր մի
այն մեկ այլ դամբարանի քարե 
աստիճան: Այնուհետև Քարտե
րի թիմը գտել էր փարավոնների 
կնիքներով դուռը, և միայն մի 
քանի շաբաթ աշխատելուց հե
տո' այն դամբարանի շեմը, որի 
վրա գրված էր Թութանհամոնի 
անունը: Այն ժամանակ, գրում է 
СМБ ներկայացուցիչը, «արդեն 
պարզ էր դառնում, թե ինչ են 
գտելհնեաբանները, բայց նրանք 
չհայտարարեցին հայտնագոր
ծության մասին, այլ հավաքե
ցին իրերն ու մեկնեցին, ամենա
զարմանալին դեռ առջևում էր»: 
«Հնարավոր է, մենք գտել ենք 
Հիգսի այն բոզոնը, որը փնտրում 
էինք: Հնարավոր է' մենք գտել

«Թերզգայնության գործակիցը» 
ցույց է տալիս, թե քանի անգամ 
է կանխատեսված հավանակա
նությունը փոքր տվյալ փորձի 
զգայնության շեմից:

Եթե այդ թիվը մեկից շատ 
մեծ է, նշանակում է, որ տվյալ 
գիտափորձը դեռ շատ «կո
պիտ» է, և դրա զգայնությունը 
դեռևս բավարար չէ նման հազ
վագյուտ պրոցեսների հետա
զոտման համար: Եթե այն փոքր 
է մեկից (այսինքն, եթե զգայնու
թյան շեմն ավելի ցածր է կան
խատեսված հավանականությու
նից), ապա փորձն արդեն կարող 
է տալ հստակ պատասխան, այն 
կհաստատի կամ կհերքի տեսու
թյան կանխատեսումը' կախված 
փնտրվող ազդանշանի առկայու
թյունից կամ բացակայությունից: 
Կարելի է ասել, որ Հիգսի բոզոնի 
որոնման ամբողջ աշխատան
քը հանգում է «թերզգայնության 
գործակցի» մինչև մեկը նվազեց
մանը: Դա կարելի է անել վիճա
կագրական տվյալների պարզ 
կուտակումով, որքան շատ են 
կուտակված տվյալները, այնքան 
քիչ են վիճակագրական անո
րոշությունները, և, հետևաբար, 
ավելի զգայուն է գիտափորձը: 

2012թ. հուլիսի 4-ին ժնևում 
СЕКЫ-ի սեմինարին АЛАв և 
СМБ փորձերի պաշտոնական 
ներկայացուցիչները' Ֆաբիոլա 
Ջի ւսն ո լո լո  ին և Զո հնկանդելւսն 
հաղորդեցին, որ հայտնաբերվել 
է նոր մասնիկ, որը «շատ նման 
է Հիգսի բոզոնին»: Սեմինարին 
հրավիրվել էին Պիտեր Հիգսը,

«ն, [СаУ]
Р)

Նկ.Յ (ա) Երկու ֆ ոտ ոնների (уу) ինվա րի
ա նտ  զա նգվա ծի բա շխ ումը ՇՒձՏ 2011 և 
2012թթ. տ վյա լներում (սև կետ եր սխ ա 

լա նքի  նշումով); (բ) Վ երա կա նգնվա ծ

ինչպես նաև այլ գիտնականներ' 
Ֆրանսուա Անգլերը, Ջեր ալդ Գու- 
րալնիկը և Կարլ Հագենը, որոնք 
մեծ ավանդ ունեն զանգվածի 
ծագումը բացատրող այսպես 
կոչված հիգսյան մեխանիզմի 
մշակման գործում:

Համաձայն СМБ և АТЬАЭ 
գիտափորձերի տվյալների, 
որոնք ստացվել են թե' երկու 
2 -բոզոնների, թե' երկու գամմա- 
քվանտերի տրոհման արդյունք
ների մշակման հիման վրա, 
հավանականությունն այն բա
նի, որ զանգվածների միևնույն 
տիրույթում դիպվածների ավել
ցուկը ստացվել է պատահակա
նորեն, չի գերազանցում 106-ը, 
որը համապատասխանում է 5 
սիգմայի: Ընդ որում Հիգսի բո
զոնի զանգվածի առավել հավա
նական արժեքը մոտավորապես
126.5 ԳԷՎ է՝ համաձայն *!՜Ս\Տ-ի 
տվյալների, և 125.3+0.6 ԳԷՎ' հա
մաձայն СМБ-ի տվյալների:

С51КЮ А-пии-аль՛к 14-втеУ. ւ-ՏՅՏ’ ,—4*1600
1200

-с ВСЮ

I ?Л ид
т, Т |ЧЗа\Г|

Ш)
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ենք մի մասնիկ, որը նման է Հիգսի բոզոնին, բայց 
հատկություններով մի փոքր տարբերվում է մեր 
սպասածից: Հնարավոր է, մենք ընդհանրապես 
գտել ենք բացարձակապես այլ մասնիկ: Բոլոր այս 
«սենյակների» հետազոտումը կարող է բերել մեզ 
դեպի Ստանդարտ մոդելի սահմաններից դուրս 
նոր ֆիզիկայի «դռները»»,֊ գրում է գիտնականը: 
«Ինչով էլ վերջանա Հիգսի բոզոնի որոնումը, հայտ
նագործությունները նոր են սկսվում»,- եզրակացրել 
է Ին կան դե լան:

2013 թվականին Մեծ հադրոնային կոլայդերը 
մեկ և կես տարով կդադարեցնի իր աշխատան- 
քը: Այդ ընթացքում հսկայական մեքենան կնա
խապատրաստվի լրիվ էներգիայի (14 ՏԷՎ երկու

փնջով) և լրիվ լուսատվության անցմանը: Առա
ջիկայում Կոլսւյդերի ամբոդջ հզորությամբ գոր
ծարկումը հնարավորություն կտա մանրամասն 
ուսումնասիրելու գտած մասնիկի հատկություննե
րը, մասնավորապես, ճշտելու նրա զանգվածն ու 
որոշելու տարբեր ուղիներով տրոհման հավանա
կանությունները: Հսկայական հետաքրքրություն է 
ներկայացնում նաև որոշ տեսություններով կան
խատեսված և Ստանդարտ մոդելի մեջ չմտնող այլ 
վարկածային մասնիկների որոնումը: Այնպես որ չի 
բացառվում, որ Հիգսի բոզոնի հայտնաբերումը լոկ 
առաջին քայլն է ՄՀԿ-ի գիտափորձերում ստացվող 
հիմնարար հայտնագործությունների շարքում: 

Վերջում հարկ է նշել, որ ԶԼՄ-ն երում «Աստ
ծո մասնիկ» անվանումն ստացած Հիգսի բոզոնի 
հայտնաբերման աշխատանքներում մասնակցել 
են նաև հայ ֆիզիկոսների խմբեր Երևանի ֆիզի
կայի ինստիտուտից (այժմ' Ա.Ի. Ալիխանյանի անվ. 
ազգային գիտական լաբորատրորիա (Երևանի 
ֆիզիկայի ինստիտուտ) Հիմնադրամ): Ց0-ական- 
ների սկզբից այդ խմբերն ակտիվորեն մասնակ
ցել են ՄՀԿ-ի СМБ (Сотрас! Миоп Տօ16ոօւ(1) և 
АНАБ (АТогоЮа! 1_НС АррагаШЭ) փորձերի համար 
դետեկտորների ստեղծմանը: Հայ գիտնականների 
կողմից դետեկտորների համար սարքավորումների 
ստեղծման սկիզբը համընկավ Հայաստանի հա

մար ծանր ժամանակների հետ, երբ էլեկտրակա
նությունը տրվում էր օրեկան մի քանի ժամ, իսկ 
գիտության վրա ծախսվում էին չնչին գումարներ: 
Բայց հայ ֆիզիկոսները կարողացան գտնել ֆի
նանսավորման տարբեր ուղիներ, մասնավորա
պես, դրամաշնորհներ, և մասնակցել այդ հզորա- 
գույն դետեկտորների ստեղծմանը:

Հայկական խումբն ակտիվ մասնակցություն է 
ունեցել СМБ սարքավորման էլեկտրամագնիսա
կան կալորաչափի նախահեղեղային (РгевГгаигег) 
դետեկտորների խեցեգործական հարթակների 
մշակման և պատրաստման գործում (Նկ.4): Խեցե
գործական հարթակների սերիական արտադրու
թյան համար (հինգ հազար հատ) ընտրվել են ՀՀ 
գիտաարտադրական և արդյունաբերական ձեռ
նարկությունները: Բարակթաղանթային ծածկույթի 
մշակումով և պատրաստումով զբաղվել է «Մարս» 
գործարանը, իսկ խեցեգործական թիթեղների 
ճշգրիտ կտրումը կատարվել է համատեղ Կապի 
միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի 
և «Ռուբին» ԳԱՄ-ի հետ Երևանում: Հայաստանի 
ֆինանսական ներդրումը կազմել է 90 հազար 
շվեյցարական ֆրանկ:

Ц .4

Նշենք այն կարևոր ձեռքբերումները, որոնք ու
նեցել է Հայաստանը ՄՀԿ-ի ստեղծման աշխա
տանքներում և Հիգսի բոզոնի հայտնաբերման 
գիտափորձերում: Նախ, դա СЕКМ-ում երիտա
սարդ մասնագետների պատրաստման բացառիկ 
հնարավորությունն է, որին, 2 0 1 0  թվականից սկսած 
նպաստել է նաև ՀՀ Կառավարության ֆինանսա
կան աջակցությունը: Երկրորդ, մասնակցությունը 
ՄՀԿ-ի դետեկտորների ստեղծմանը հնարավորու
թյուն տվեց Հայաստան բերել նոր տեխնոլոգիա
ներ: Հարկ է հաշվի առնել այն, որ ԵրՖհ-ում գործել 
է էլեկտրոնային արագարարը, և հայ ֆիզիկոսները 
միշտ եղել են էլեկտրամագնիսական փոխազդե
ցությունների հետազոտման առաջին գծում: Ներ
կայումս այդ ավանդույթները շարունակվում են. 
լայնորեն օգտագործվում են բարձր էներգիայի ֆի-
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րապետության մտավոր ներուժի զարգաց
ման վրա:

ԵրՖՒ-ն նախատեսում է 2013 թվակա
նին Հայաստանում (ենթադրաբար4 Արա- 
գած լեռան ստորոտին «Նոր Համբերդ» մի
ջազգային կոնֆերանսների կենտրոնում) 
կազմակերպել հեղինակավոր գիտական 
կոնֆերանս, որտեղ կներկայացվեն ՄՀԿ-ի 
գիտափորձերի նորագույն արդյունքները:

զիկայի բնագավառում արտերկ- 
րի կենտրոնների տեխնիկական 
հնարավորությունները: СЕКМ-ից 
բացի, այդ կենտրոններից են Ջե- 
ֆերսոնի լաբորատորիան ԱՄՆ-ում, 
ОЕЭУ կենտրոնը' Գերմանիւսյում և 
Միջուկային Հետազոտությունների 
Միացյալ Ինստիտուտը' Դուբնւսյում 
(ՌԴ): Այդ կենտրոնների ծրագրե
րին մասնակցելու շնորհիվ ԵրՖՒ-ն 
պահպանել է իր առաջատար դիր
քերը միջազգային ասպարեզում, և 
շարունակում է էապես ազդել հան-

111ՏԹ ՄԱՐԴԸ, ՈՐ ԱՊՐԵԼՈՒ է ՀԱԶԱՐ ՏԱՐԻ, ԱՐԴԵՆ ԾՆՎԵԼ է*
Բրիտանացի հայտնի ծերա

բան, Քեմբրիջի համալսարանի 
պրոֆեսոր Օբրի դ՚Գրեյը պնդում 
է, որ արագ քայլերով զարգացող 
կենսաբանությունն արդեն մոտ 
ապագայում կարող է ապահովել 
մարդու կյանքի հազարամյա տև
ողություն: Նա վստահ է, որ մին
չև հազար տարի ապրող մարդն 
արդեն ծնվել է:

Աշխարհում ամեն օր մահա
նում են հարյուր հազարավոր 
մարդիկ, ընդ որում նրանց եր
կու երրորդը մահանում է ծե
րությունից: Սակայն պրոֆեսոր 
դ՚Գրեյի վերջին տեսական մշա
կումները վկայում են այն մա
սին, որ մարդկությունն արդեն 
բռնել է անմահության ուղին:

Նրա կարծիքով ներկայումս ման
րէակենսաբանության զարգաց
ման աստիճանն այնպիսին է, 
որ 30-40 տարի անց այն կարող 
է երաշխավորել կյանքի հազա
րամյա տևողություն: «Արդեն այ
սօր,- ասում է բրիտանացի ծե
րաբանը,֊ մենք ունենք կյանքը 
հարյուրավոր տարիներով երկա
րաձգելու իրական հնարավորու
թյուն, և նման փորձեր արդեն 
կատարվում են կենդանիների 
հետ: Հինգ տարի հետո կսկսենք 
փորձեր կատարել մարդու մաս
նակցությամբ, իսկ մինչև 2030 թ. 
օրգանիզմի ծերացմանը պատ
նեշ կդրվի»:

Պրոֆեսոր դ“Գրեյը համոզ
ված է, որ հազար տարի ապրող 
մարդն արդեն ծնվել է: Ւնչպէա

են գիտնականները մտադիր 
«հաղթել» մահը: Մկների հետ 
կատարվող փորձերը (մկան գե- 
նոմը նման է մարդու գենոմին) 
ցույց են տվել, որ դրան կարելի է 
հասնել բջջի բաժանումը խոչըն
դոտելու և դրանից ոչ պիտանի 
ու վնասակար բաղադրիչները 
հեռացնելու ճանապարհով: Մե
ռած բջիջները, որոնք առաջա
նում են, ասենք, Ալցհայմերի կամ 
Պարկինսոնի հիվանդության հե
տևանքով, փոխարինվելու են նո
րերով: Բնաբջջային թերապիայի 
օգնությամբ նորացվելու են մար
դու օրգանները: Նման փորձեր 
արդեն կատարվում են կլինիկա
կան պայմաններում: «Սակայն, 
նշում է պրոֆեսոր դ՚Գրեյը,- մենք 
դեռևս չենք սովորել ամբողջո* Ийр:иМеа№.гатЫег.ги/а11ю1ез/23333
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վին մաքրել բջիջները գրանցում 
կուտակված «աղբից», որպեսզի 
կանխենք օրգանիզմի ծերացու
մը»:

- Արդյոք արդեն կան ծերա
ցումը կանխող կլինիկական 
եղանակներ:

- Նման եղանակների առա
վել կարևոր բաղադրիչներ դե
ռևս մշակված չեն: Այդ խնդիրը 
լուծելու համար անհրաժեշտ է 
վերջնական տեսք տալ բնաբջ- 
ջային և ընդհանուր չափազանց 
բարդ թերապիային: Դրա համար 
անհրաժեշտ որոշ քայլեր արդեն 
արված են, և կատարվում են կլի
նիկական փորձարկումներ: Բայց 
անհրաժեշտ մոտեցումների մեծ 
մասը մենք կստանանք լաբորա
տոր տարբերակով մոտավորա
պես 10 տարի հետո: Իսկ 30-40 
տարի հետո այդ թերապիաները 
կօգտագործվեն գործնականում:

- Արդյոք դրա շնորհիվ, ինչ
պես Դուք եք պնդում, մարդն 
սայրերն է մինչև 1 0 0 0  տարի:

- Շատ հավանական է, որ 
այսօր ծնվող մարդիկ ապրեն 
1000 տարի: Հնարավոր է, այժմ 
ապրող միջին տարիքի մարդիկ 
նույնպես կարողանան հասնել

այդ տարիքին: Օգտագործե
լով արդեն գոյություն ունեցող 
բժշկական պատրաստուկներ' 
ոմանք արդեն ապրում են մինչև 
110 տարեկան հասակը: Հայտնի 
է, որ ներկայումս ապրող շուրջ 
2 0 0  մարդկանց տարիքը 110-ից 
ավելի է: Իսկ դա նշանակում է, որ 
այսօրվա 60 տարեկանները կա
րող են ապրել ևս 50 տարի ան
գամ առանց որևէ բժշկական մի
ջամտության: 25-30 տարի հետո 
60 տարեկանները կդառնան 85 
տարեկան և առջևում կունենան 
ևս 25 տարվա կյանք: Եթե նրանք 
բավականաչափ առոդջ լինեն, 
ապա կկարողանան օգտվել ծե
րացումը խոչընդոտող թերապի- 
աների այն պտուղներից, որոնք 
կհայտնվեն 25-30 տարի հետո:

- Արդյոք 200 կամ 300 տա
րեկան մարդիկ կկարողանան 
երեխա ունենալ:

- Այո, կկարողանան: Հնարա
վոր է, մեզ հաջողվի նորացնել 
կանանց ձվարանները, և դրանք 
չեն տարբերվի երիտասարդ կա
նանց ձվարաններից: Հավանա
բար, դուք գիտեք, որ տարիքի 
հետ, դաշտանադադարից հե
տո կանանց ոսկորներն ավելի

փխրուն են դառնում: Դա հիմնա
կանում տեղի է ունենում օրգա
նիզմի հորմոնալ փոփոխություն
ների հետևանքով: Այնպես որ 
այդ գործընթացը կանգնեցնելու 
և ոսկորների ամրությունը վերա
կանգնելու համար ամենապարզ 
եղանակը ձվարանների նորա
ցումն է: Իսկ դա կվերականգնի 
ծնելու կարողությունը:

- Ձեր կարծիքով, ինչպես 
կփոխվի կյանքը Երկրի վրա 
մարդու տարիքը գրեթե անվերջ 
Երկարաձգելու արդյունքում:

- Գլխավոր տարբերությունը 
լինելու է հիվանդների և ծերե
րի բացակայությունը, քանի որ 
մարդիկ կլինեն երիտասարդ ողջ 
կյանքի ընթացքում: Դա կհան- 
գեցնի հասարակության վիթ
խարի փոփոխությունների: Նախ 
և առաջ' տնտեսական փոփո
խությունների. չէք որ հիվանդնե
րի կյանքը մի քանի տարի պահ
պանելու համար հարկավոր են 
հսկայական գումարներ: Բացի 
այդ, արմատապես կփոխվի ըն
տանիքի կառուցվածքը, օրի
նակ'դուք կարող եք գնալ պա
րահանդես ձեր թոռան թոռան 
թոռան երեխաների հետ:
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ՆԱՆՈԿԵՆՍԱԲԱ- 
ՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՆԱՆՈԲԺՇԿՈՒԹ- 
ՅՈՒՆԸ' ՈՐՊԵՍ 
ՆԱՆՈՏԵԽՆՈ- 
ԱՈԳԻԱՅԻ ԿԱ- 
ՐԵ4ՈՐԱԳՈՒՅՆ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

Կենդանի բջջի բոլոր համակարգերի գործառ
նական ակտիվությունն ապահովում են բնական 
նանոկառույցները' ԴՆԹ-ի տեղեկատվական միա
վորները, ռիբոսոմները, ռեցեպտորները, բջջային 
ազդանշաններ փոխադրող միջնորդանյութերը և 
այլն (աղյուսակ 1 , նկ. 1):

Նանոչափ կենսաօբյեկտներ

Աղյուսակ 1.

Մոլեկուլ/կառույց Տրամագիծ, նմ
Ամինաթթուներ, նուկլեոտիդներ, 

մոնոսւսխարիդներ 0,5-1,0

ԴՆԹ (երկպարույր) 2,4

Գլոբուլային սպիտակուցներ 2-10
Գլիկոգենի (պոլիսախարիդ) 

հատիկներ 10-40

Քրոմոսոմներ 200-2000

Ռիբոսոմներ 18-21

Բջջաթաղանթ (հաստությունը) 6-12

Վիրուսներ 20-300 տեւլեկատփււկա1ւ ՌՆԹ

Նկ. 1. Սպ իտ ա կուց սինթեզող բնա կա ն հա մա կա րգը

ԱՆՆԱ ԲՈՑԱՋՑԱՆ
կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Հ Հ  ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտի տնօրեն
Գիտական գործունեության ոլորտը'
մոլեկուլային կենսաբանություն, մոլեկու-
լաբջջային իմունաբանություն

սւճող 
պ ո լի պ  ե պ ւո ի դ ս ւյի ե  

շ ղ թ ա

էւաթթՈԼէւեր 
ռքտոսուք

վ ա խ ա դ ր ո ղ  Ռ Ն Թ
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ՆԱՆՈԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒ-ԹՑՈՒՆ

Ն անոկենսաբանութ յունը 
(կենսամոլեկուլային նանոտեխ- 
նոլոգիա, կենսանանոտեխնոլո- 
գիա, նանոկենսատեխնոլոգիա) 
նանոտեխնոլոգիայի այն ոլորտն 
է, որը մի կողմից օգտագործում 
է նանոտեխնոլոգիական եղա
նակներ, մոտեցումներ և սար
քեր' մոլեկուլային մակարդակով 
կենսահամակարգերի ուսումնա
սիրության համար, մյուս կողմից 
կիրառում է մոլեկուլային մա
կարդակում կենսահամակարգե
րի կառուցվածքաֆունկցիոնալ 
կազմավորման սկզբունքները' 
դրանց հիման վրա նանոնյութե- 
րի և նանոսարքերի ստեղծման 
նպատակով:

Նանոկենսաբանությունը նե
րառում է նանոտեխնոլոգիայի և 
մոլեկուլաբջջային կենսաբանու
թյան նվաճումները' կապ հաս
տատելով կենդան և անկենդանի 
բնության միջև: Այն նպաստում է 
կենսաբանության, քիմիայի, ֆի
զիկայի և ճարտարագիտության 
սերտ համագործակցությանը: 

Նանոկենսաբանության ոլոր
տում տարվող հետազոտություն
ների հիմնական ուղղություններն 
են.
• բջջային, ենթաբջջային և մո

լեկուլային մակարդակներում 
կենսաբանական օբյեկտների 
մակերևույթի ֆիզիկաքիմիա- 
կան ուսումնասիրում,

• նուկլեինաթթուների և սպի
տակուցների առանձին մո
լեկուլների մեխանիկական և 
էլեկտրական հատկություննե
րի ուսումնասիրում,

• առանձին կենսամակրոմոլե- 
կուլների ուսումնասիրման հա
մար սարքավորումների մշա
կում (նկ. 2),

• բարձր զգայնությամբ օժտված 
մոլեկուլային դետեկտորների, 
կենսաչիպերի և կենսասեն- 
սորների մշակում (նկ. 2),

• կենսահամակարգերում  
առանձին մոլեկուլների կառուց
վածքի և դինամիկայի տեսա- 
նելիացում,

• կենսահամատեղեփ նյութերի 
սինթեզ,

• ԴՆԹ-ի և անօրգանական մաս
նիկների օգտագործմամբ նոր 
նյութերի սինթեզ (նկ. 3),

• գենային և սպիտակուցային 
ճարտարագիտության եղա
նակների և մոտեցումների կա
տարելագործման նպատա
կով նանոտեխնոլոգիաների 
կիրառում: Օրինակ' պարզվել 
է, որ ֆուլերենները1 և դրանց 
ածանցյալները մկանային 
և գլխուղեղային հյուսվածք
ներ գեների տեղափոխման 
արդյունավետ վեկտորներ 
են (նկ. 4. Ա): Բացի դրանից, 
նրանք նաև սպիտակուցային 
ճարտարագիտության հար
մար գործիքներ են, քանի որ 
ունակ են միանալու սպիտա
կուցների հիդրոֆոբ խոռոչնե
րին 2 և ձևափոխելու ու դրանց 
կառուցվածքաֆունկցիոնալ 
հատկությունները (նկ. 4. Բ, Գ),

• ի նքնավերարտադրողակա- 
նության կարողությամբ օժտ
ված բնական գենոմների
3 պատճենների կամ նմա
նակներ չունեցող արհես
տական գենոմների սին
թեզ: Սինթետիկ գենոմները 
կարող են օգտագործվել 
դեղամիջոցների արտադր
ման, նոր դեղամիջոցների 
փորձարկման և ախտաբանա
կան գործընթացների մոդե
լավորման նպատակով: 2003 
թ. Ջ. Կրայգ Վենտերի Ինստի
տուտում (ԱՄՆ) մի խումբ գիտ
նականներ Նոբելյան մրցա

1 Փակ, ս նա մեջ  գ ն դ ա ձ և  ն ա ն ո չա փ  
մա սնիկներ , որոնց  մակերևույթը 
կ ա զ մ վ ա ծ  է գա գա թ ն ե ր ո ւմ  ա ծխ ւսծնի  
ա տ ո մ ն ե ր  պ ա ր ո ւնա կ ո ղ  կա նոնա վ ո ր  վե 
ցա նկյո ւններից և հնգւսնկյուններից:

2 Ջրա յին լուծույթներում սպ իտ ա կո ւցի  
կ ա զմի  մեջ մ տ ն ո ղ  հիդրոֆ իլ ա մ ի ն ա 
թթուների մ նա ցոր դ ն ե ր ը  տ եղա կա յվո ւմ  են 
սպ իտ ա կո ւց ի  մոլեկուլի մա կերև ութա յին 
շերտում, իսկ հիդրոֆ ոբ ա մինա թթո ւն երի  
մ ն ա ցոր դ ն ե ր ը ' մոլեկուլի ներսում, 
կա զմե լով  հիդրոֆ ոբ խ ոռոչներ :

3 Տ վ յա լ տ ե սա կ ի  օ ր գ ա ն ի զ մ ի  բոլոր 
գ ե ն ե ր ի  ա մբողջա կա նութ յուն :

նակակիր Համիլտոն Սմիթի 
ղեկավարությամբ 14 օրում 
սինթեզել են 11 սպիտակուց 
կոդավորող Բհ ՚ւճ174 մանրէա
կերի (բակտերիոֆագ) (նկ. 
5. Ա) գենոմը և մշակել գենո- 
մի սինթեզի տեխնոլոգիան: 
Գենոմի սինթեզը բավակա
նաչափ բարդ և բազմափուլ 
գործընթաց է. նախ սինթե
զում են օլիգոնուկլեոտիդնե- 
րը, այնուհետև՝ փգացիայի 
ռեակցիաների, կլոնավորման 
և պոլիմերազային ցիկլային 
հավաքման միջոցով' գենո
մի հատվածները, որոնցից, 
ի վերջո, կազմում են ամբողջ 
գենոմը: 2008 թ. նույն գիտա
կան խումբն առաջին անգամ 
աշխարհում սինթեզեց կեն
դանի օրգանիզմի գենոմը: Դա 
ներբջջային մակաբույծ Мусо- 
р/авта ցՑՈՑէՑէատ մանրէի գե
նոմի նմանատիպ տարբերակ 
է, որը համարվում է կենդանի 
օրգանիզմների ամենափոքր 
գենոմը: Мусор/авта депе- 
էՑ/Խտ-ը պարունակում Է մեկ 
քրոմոսոմում տեղակայված 
475 գեն (582970 նուկլեոտի- 
դային մնացորդներ), որոնցից 
382-ը խիստ անհրաժեշտ են 
այս մանրէի կենսունակության 
համար: Գիտնականները սահ
մանափակվել են հենց այս' 
382 գեն պարունակող գենոմի 
սինթեզով: Սինթետիկ գենոմի 
ներմուծումը գենոմից զուրկ 
մանրէային բջիջ հանգեցրեց 
աշխարհում առաջին արհես
տական օրգանիզմի' Мусо- 
р/аэта /аЬога&шт-/7 ստեղծ
մանը (նկ. 5. Բ):

• գենոմի սեկվենացման 4 հա
մար նոր տեխնոլոգիաների և 
մոլեկուլային դետեկտորների 
մշակում,

• կենսամոլեկուլների և կեն- 
սաակտիվ միացությունների 
թիրախ-բջջիջները հյուսվածք
ներ և օրգաններ նպատա-

4 Գենոմի նո ւկ լեոտ իդա յին  հ ա ջ ո ր դ ա 
կա նութ յա ն  որոշում
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կաուղղված առաքման համար 
փոխադրող մոլեկուլային հա
մակարգերի ստեղծում,

• թաղանթանման արհեստա
կան նանոհամակարգերի 
ճարտարաշինություն:
Վերջին երկու ուղղություննե

րին վերաբերվող օրինակ են 
Բորդոյի համալսարանի գիտ
նականների մշակած նոր սերն
դի նանոպատիճները5' դեպի 
բջիջ դեղամիջոցների, գեների և 
այլ կենսաակտիվ մոլեկուլների 
առաքման համար: Նանոպւս- 
տիճները կազմված են ւսմֆի- 
ֆիլ հետերոպոլիմերից' գլիկո- 
պեպտիդից Ա բաղկացած են 
ինչպես հիդրոֆոբ պոլիպեպ- 
տիդային շղթայից, այնպես էլ 
հիդրոֆիլ պոլիսախարիդային 
հատվածից (նկ. 6 ): Պոլիպեպ- 
տիդային հատվածը կազմված է 
պ ոլի-у-բ ենզի լ-Լ-գլուտա մատից' 
սինթետիկ կենսահամատեղելի 
պոլիպեպտիդից: Պոլիսսւխա-
րիդային հատվածը կազմված է 
մանրէային դեկստրանից, որը 
պարունակում է а-0 -գլյուկոզի 
մնացորդներ: Երկու հատված
ները միացած են կովալենտ 
կապով: Ջրային լուծույթում այս 
արհեստական գլիկոպեպտի- 
դի մոլեկուլները տարերայնորեն 
առաջացնում են թաղանթան
ման սնամեջ գնդաձև նանոմաս- 
նիկներ (90 նմ տրամագծով)' 
պատված երկշերտ պարկուճով 
(21 նմ հաստությամբ): Այս նանո- 
պատիճների ածխաջրածնային 
պարկուճն ունի նույն բաղադ
րությունը, ինչ որ բջջաթաղանթը, 
որի շնորհիվ այն լավադսորբվում 
է Բշիշ^երի վրա: Բացի կիրառա
կան նշանակությունից, այսպիսի 
նանոկառուցվածքների ստա
ցումն առաջին լուրջ քայլն է վի
րուսի պարկուճի քիմիական մո
դելավորման ուղղությամբ: Բացի 
այդ, այսպիսի արհեստական 
թաղանթանման նանոհամա
կարգերի կառուցումը գիտնա-

6 Ն ա նոչա փ  գն դա ձև , ս նա մեջ  մ ա ս 
ն ի կ ն ե ր  (պ ա տ յա ննե ր )
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Նկ. 4. Ֆ ուլերենները որպ ես  գենա յին  և սպ իտ ա կուցա յին ճա րտ ա րա գիտ ութ յա ն գ ործի ք
ներ: ԴՆԹ-ի և մա կերև ութա յին փ ոփ ոխ ութ յունների ենթա րկվա ծ ֆ ոզերենի միջև հա մա լիրի  

ա ռա ջա ցումը (Ա), ֆ ոզերենի միա ցումը սպ իտ ա կուցա յին ռեցեպ տ որին  (Բ)
և ֆ ոզերեն-սպ իւոա կուց հա մա լիրը (Գ)

կաններին հնարավորություն է 
տալիս մոդելավորելու կենդանի 
բջիջներում իրականացվող գոր
ծընթացները: Հարկ է նշել նաև, 
որ նկարագրած եղանակով կա
րելի է ստանալ գւիկոպեպտիդ- 
ներ և այլ սինթետիկ հիբրիդային 
մոլեկուլներ, ինչը նպաստում է 
տարբեր տիպի ածխաջրածնա
յին շղթաների հատկությունների 
ուսումնասիրության (գլին ո մի կա
յի) ասպարեզում առաջընթացին:

հակամարմին

ժ ա մ ա ն ա կ

Նկ. 2. Ե զա կի վիրուսների կա մ  մոլեկուլ
ների հա յտ նա բերումը կիսա հա ղորդչա 

յի ն  նա նոլա րերի օգտ ա գործմա ն  վրա  
հիմնվա ծ դետ եկտ որի  օգնութ յա մբ

Հեղուկ նմուշը, որի մեջ որոշ
վում է վիրուսի առկայությունը, 
հասցվում է սարքավորում միկ
րո խողովակներով: Գերզգայուն 
նանոլարերի (նշված են կար
միր և կապույտ գույներով) մա
կերևույթին կան տվյալ վիրուսի 
նկատմամբ յուրատիպ հակա

մարմիններ: Ձախից' վիրուսի 
միացումը և անջատումը նա- 
նոլարից, աջից' հաղորդունա
կության Փոփոխությունները: 
Այսպես կւսրե[ի է նաև որոշել «լի
գան դ-լիգատ» (հակագեն-հա- 
կամարմին, լիգանդ-ռեցեպտոր) 
սկզբունքով փոխազդող 20-40 
նմ չափերով առանձին մոլեկուլ
ների առկայությունը նմուշներում 
(ազդանշան փոխանցող տար
բեր միջնորդանյութեր, նեյրոփո- 
խադրիչներ, մի շարք ախտաբա
նական նշանակություն ունեցող 
սպիտակուցներ և այլն): Կարելի 
է նաև միաժամանակ որոշել մի 
քանի վիրուս կամ նյութ: Օրի
նակ' տարբեր տիպի վիրուսնե
րի որոշման համար նանոլարի 
մակերևույթին տեղադրում են 
տվյալ վիրուսի նկատմամբ մե
նահատուկ հակամարմիններ:

Նկ.Յ. ԴՆԹ-ից Ա ա նօրգա նա կա ն  նա նո- 
մա սնիկներից կա զմվա ծ  նա նոբյուրեղ: 
Ա նօրգա նա կա ն նա նոմա սնիկներին (1) 

միա ցվա ծ  ԴՆԹ-ն (2) հնա րա վորություն է 
տ ա լիս կա րգա վորելու բյուրեղա յին ցա ն- 

կա ռուցվա ծքը:
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Նկ. 5. ԲհՕ(174 մանրէակերը (Ա) և Мусор1аата деле&Яит մանրէն(Բ)

Նանոկենսաբանության ոլոր
տում տարվող հետազոտու
թյունների արդյունքները հիմնա
կանում նպատակւսուղղված են 
բժշկության և դեղագործության 
մեջ ներդրմանը:

2 0 1 0  թ.~ին նանոկենսսւտեխ- 
ն ոլոգի ական արտադրանքի հա
մաշխարհային շուկայի ծավալը 
կազմել է 19,3 մլրդ դոլար, որից 
19,1 մլրդը' առողջապահության, 
63 մլն' գիտահետազոտական 
նպատակներով, իսկ մնացածը' 
գյուղատնտեսության, շրջակա 
միջավայրի պահպանման, 
սննդի արդյունաբերության մեջ և 
այլ ոլորտներում օգտագործվող 
արտադրանքը: Վերլուծաբան-
ների հաշվարկների համաձայն' 
2015 թ. նանոկենսատեխնոլո
գիական արտադրանքի հա
մաշխարհային շուկայի ծավալը 
կկազմի 29,7 մլրդ դոլար, որից

29 մլրդ կազմելու է առողջապա
հության, իսկ 305 մլն' գիտահե
տազոտական նպատակներով 
օգտագործվող արտադրանքը: 

Նանոբժշկության առաքե
լությունն առողջապահության 
բնագավառում նանոտեխնո- 
լոգիաների ներդրումն է: Նրա 
նպատակն է' պահպանել և լա
վացնել մարդու կյանքի որակը, 
օգտագործելով մարդու օրգա
նիզմի մասին մոլեկուլային մա
կարդակով գիտելիքները: Տվյալ 
բնագավառում առաջատար 
համարվող ԱՄՆ-ի Մոլեկուլային 
արտադրության ինստիտուտի 
ճանաչված գիտնական Ոոբերտ 
Ֆրեյտասը տվել է նան ո բժշկու
թյան հետևյալ բնութագրումը, 
«նանոբժշկության նպատակ
ներն են' հետևել մարդու կեն
սաբանական համակարգերին, 
նանոսարքերի և նանո կառուց

վածքներ ի օգնությամբ շտկել, 
վերակառուցել և վերահսկել 
դրանք մոլեկուլային մակարդա
կում»: Այսպիսով, բժշկության
մեջ նանոտեխնոլոգիաների կի
րառման նպատակն է ' անհրա
ժեշտության դեպքում մոլեկու
լային մակարդակում փոփոխել 
բջջի կառուցվածքը: Նանոբժշ- 
կությունը ենթադրում է մարդու 
բուժման և երիտասարդացման 
նպատակով նւսնոտեխնոլոգի- 
այի նվաճումների կիրառում: Այս 
ասպարեզում փորձագետների 
մեծամասնությունը գտնում է, 
որ 2 1 -րդ դարում այս մոտեցում
ներն են դառնալու գլխավորը 
և հիմնականը: ԱՄՆ-ի Առողջա
պահության ազգային ինստի
տուտն ընդգրկել է նանոբժշկու- 
թյունը 2 1 -րդ դարի բժշկության 
զարգացման 5 ա մեն ա առաջնա
յին գերակայությունների թվում: 

Նանոտեխնոլոգիաների վրա 
հիմնված բուժման և ախտորոշ
ման եղանակներն իր հիմնարար 
աշխատանքներում առաջինը 
կանխատեսել է նանոտեխնոլո- 
գիայի հիմնադիր, ԱՄՆ-ի Բատելի 
ինստիտուտի գլխավոր խորհր
դատու էրիկ Դրեքսլերը:

Վերջին տարիներին նանո- 
տեխն ոլոգի աները բժշկության 
մեջ զարգանում են արագ տեմ
պերով, կիրառվելով հիվանդու
թյունների ախտորոշման, վե
րահսկման և բուժման համար: 
Տարեցտարի ընդլայնվում է 
ախտորոշիչ և բուժական նպա
տակներով օգտագործվող նա- 
նոմասնիկների և նանոնյութերի 
սպեկտրը:

Նանոբժշկության զարգա
ցումը սերտորեն կապված է 
մոլեկուլաբջջային կենսաբա
նության բնագավառի հեղափո
խական նվաճումների հետ: Այն 
մասնավորապես առնչվում է 
այս բնագավառի առաջատար 
ուղղությունների' գենոմիկայի, 
տրանսկրիպտոմիկայի և պրո- 
տեոմիկայի զարգացման հետ, 
որը հնարավորություն է տվել

Նկ. 6. Ա րհեստ ա կա ն թա ղա նթա նմա ն նա նոհա մա կա րգ: Չ ա խ ից ' գփ կոպ եպ տ իդա - 
յի ն  բնույթի ամֆիֆիչ հետ երոպ ոփ մերի հիդրոֆ ոբ ' պ ոքիպ եպ տ իդա յին (կա պ ույտ ) և 
հիդրոֆ իչ պ ոլիսա խ ա րիդա յին (կա նա չ) բա ղա դրա մա սերը: Ա ջից' հետ երոպ ոփ մե-

ր ից  ստ ա ցվա ծ  նա նոմա սնիկը
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գիտնականներին պարզաբա
նելու շատ հիվանդությունների 
առաջացման պատճառների 
մոլեկուլային հիմունքները: 

Ընդունված է նանոտեխնո- 
լոգիաների բժշկության մեջ 
առանձնացնել կիրառման
5 հիմնական ոլորտներ.
• դեղամիջոցների և պատ

վաստանյութերի առաքում,
• բուժման նոր եղանակներ 

և միջոցներ' նանոչափային 
մակարդակում,

• տ уИго ախտորոշում,
• բժշկական նանոիմպլանտ-

ների օգտագործում: 
Կիրառման նշված ոլորտ

ները պայմանավորում են նա- 
նո բժշկության զարգացումը
հետևյալ ուղղություններով.
• Նանոախտորոշիչներ' մո

լեկուլային դետեկտորների, 
կենսասենսորների և կենսա- 
չիպերի հիման վրա (նկ. 2): 
Նան ո մա սնիկները որպես

ախտորոշման համար զոնդեր և 
նիշակիրներ:

Օրինակ' գադոլինիումի (Օժ) 
ու մագնեզիումի (Мд) հետ հիբ
րիդացված դենդրիմերներն
6  օգտագործվում են որպես 
ազդանյութեր միջուկային մագ
նիսական ռեզոնանսային (ՄՄՌ) 
ախտորոշման ժամանակ:
• ն ւսնոկենսաձար տար տգի

տություն' կենսահամատե- 
ղեփ նանոնյութեր վերա- 
կանգնողական բժշկության, 
օրգանների և հյուսվածքների 
վերականգնման համար (նկ. 
7),

• նանոմասնիկները որպես 
դեղամիջոցների և պատ
վաստանյութերի առաքման 
միջոց (նկ. 8): Օրինակ' միա
ժամանակ մի քանի տարբեր 
մոլեկուլների հետ դենդրի- 
մերների միանալու ունակութ
յունը կիրառվում է չարորակ 
հիվանդությունների բուժման

համար (նկ. 9):
• նանոմասնիկները որպես 

նոր սերնդի դեղամիջոցներ և 
պատվաստանյութեր (նկ.10),

• բժշկական նանոռոբոտ- 
ներ7 (որոնց նաև անվանում 
են ասեմբլերներՑ, ռեպլիկա- 
տորներՁ, մոլեկուլային սար
քեր)' բջջի նորոգման համար 
նախատեսված հատուկ նա
նոչափ գործիքներ, որոնք ներ
մուծվում են մարդու օրգանիզմ 
և այնտեղ փնտրում, գտնում և 
վերացնում են հյուսվածքների 
կամ օրգանների ախտահա
րումները, նմանակում տար
բեր բջիջների գործընթացնե
րը:
Թեև վերջին ուղղությունը դեռ 

նոր է սկսել զարգանալ սակայն 
այսօր արդեն առկա են տար
բեր տիպերի բժշկական նա- 
նոռոբոտների տեխնիկական 
նախագծեր, որոնք մշակել են 
հիմնականում Ոոբերտ Ֆրեյտսւ- 
սը և իր գործընկերները համա
կարգչային և մոլեկուլային մո
դելավորման միջոցով (նկար 11): 
Ըստ էրիկ Դրեքսլերի' բժշկական 
նանոռոբոտների ստեղծումն 
առանցքային ձեռքբերում կլինի 
նան ո բժշկության ասպարեզում: 
Շրջանառելով արյան և ավշա
յին համակարգերում և ներքին 
օրգաններում, բժշկական նանո- 
ռոբոտները պետք է ախտորո
շեն հիվանդություններ առաքեն 
դեղամիջոցներ, անցկացնեն 
վիրաբուժական վիրահատութ- 
յուններ, վերլուծեն օրգանիզմի 
վիճակը և կանխեն հիվանդութ
յունների զարգացումը:

8 ճ յո ւղա վո րվա ծ  պ ո լիմերներից  
կ ա զ մ վ ա ծ  նա ն ո չա փ  կա ոո ւց վա ծ քն ե ր

7 Ռոբոտ, որի  չա փ երը  հա մեմա տ ե լի  
են մոլեկուլի չա փ երի  հետ  (<10 նմ) և 
որն ո ւնա կ է շա րժվելո ւ և կա տ ա րե լո ւ 
տ եղե կա տ վո ւթ յա ն  մ շա կմա ն  ու 
փ ո խ ա ն ց մ ա ն  հրա հս յնգներ :

* «АвзетЫег» (անգլ.) ն շա նա կո ւմ  է' 
հ ա վա քող :

8 Բ ժ շկա կա ն  նա ն ո ռ ո բ ոտ ն ե ր , ո ր ո ն ք  
ի վ ի ճա կի  են ստ եղծե լ իրենց  պ ա տ 
ճենները, ա յսին քն ' կ ա ր ո ղ  են ի ն քնա - 
վեր ա րտ ա դրվե լ:

Նկ. 7. Ա ծխա ծնա յին նա նոխ ողովա կնե- 
րի հիմա ն վրա  ստ եղծվա ծ և նյա րդա յին  

բջիջների հետ  հա մա տ եղեփ  նա - 
նոիմպ լա նտ

Նկ. 8. Ն ա նոմա սնիկներ, ո րոնք  
օգտ ա գործվո ւմ  են դեղա միջոցների  
և պ ա տ վա ստ ա նյութերի ա ռա քմա ն  

հա մա ր. 1. փ պ ոսոմ, 2. ա դենովիրուս, 
3. պ ոլիմերա յին նա նոմա սնիկ, 4. 

նա նոխ ողովա կ, 5. դենդրիմեր:

մևաւաւ|ւև ]աասւսաւ

фщшррт

ֆյւլարրա

Նկ. 9. Դ ենդրիմերները որպ ես  
դեղա միջոցների ա ռա քմա ն  միջոց

Դենդրիմերի «ճյուղերին» հա
կաուռուցքային դեղամիջոցի' մե- 
տոտրեքսատի, լուսածրող ներ- 
ԿԻ ֆլյուորեսցեինի և ֆոլաթթվի 
միացումը հնարավորություն է
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տալիս դեղամիջոցն առաքելու դեպի չարորակ ու
ռուցք, ընտրողաբար ոչնչացնելով միայն չարորակ 
բջիջներն ու նվազեցնելու մետոտրեքսատի կողմ
նակի (թունավոր) ազդեցությունն առողջ բջիջների 
վրա: Բանն այն է, որ չարորակ բջիջների թաղանթ
ները պարունակում են մեծ թվով ֆոլաթթվի ռեցեպ
տորներ, ինչը բնորոշ չէ առողջ բջիջներին, որն 
ապահովում է ֆոլաթթու պարունակող, միաժամա
նակ նաև. մետոտրեքսատ և ֆլյուորեսցեին կրող 
դենդրիմերների ընտրողացան ներմուծումն այս
պիսի բջիջներ: Ինչ վերաբերում է ֆլյուորեսցեին ին, 
ապա այն թույլ է տալիս հետևելչարորակ բջիջների 
«ճակատագրին» և գնահատել հակաուռուցքային 
դեղամիջոցի ազդեցության արդյունավետությունը:

Նկ. 10. Ն ա նոփ պ ոսոմի հիմա ն վրա  նոր սերնդի պ ա տ վա ստ ա ն
յո ւթ ' վիրոսոմ

Վիրոսոմ ստանում են ֆոսֆոլիպիդների խառ
նուրդից (1), այն իր մակերևույթին պարունակում է 
հեմսւգլյուտինին սպիտակուցը (2 ), որը նպաստում 
է ւիպոսոմի և բջջի թաղանթների միաձուլմանը, 
նեյրամինիդազա ֆերմենտը (3), որը հեշտացնում 
է վիրոսոմի անցումը լորձային թաղանթներով, և 
համապատասխան վիրուսների սպիտակուցների 
նկատմամբ մենահատուկ հակամարմիններ (4):

Նկ. 11. Ն ա նոռոբոտ  կչոտ ոցիտ  (с1оиосу(е)10:

10 «Շ1օէ» (ւսնգլ.) ն շա նա կ ո ւմ  Է ա ր յա ն  թա նձրուկ , թրոմբ:

Կլոտոցիտն արհեստական թրոմբոցիտ Է, 
որը նույնիսկ ընդարձակ արյունահոսությունների 
դեպքում կարողէ ապահովել արյան ամբողջական 
մակարդում (հեմոստազ) 1 վայրկյանի ընթացքում, 
որը մոտ 1 0 0 -1 0 0 0  անգամ գերազանցում է մարդու 
նորմալ հեմոստազի արագությունը: Կլոտոցիտը 
(Ա) սպիտակուցային հիմքի վրա կառուցված, 2-4 
մկմ չափերով գնդաձև նանոռոբոտ է: Կլոտոցիտի 
ներսում պարունակվում է ադամանդից, ցելյուլո
զից կամ մետաքսից ստացված, խիտ փաթաթված 
մանրաթելի զանգված: Կլոտոցիտը սնվում է գլյու
կոզի օքսիդացման հետևանքով առաջացող 
էներգիայով և կառավարվում համակարգչի միջո
ցով: Կլոտոցիտները ներմուծում են մարդու օրգա
նիզմ' ներարկելով արյան մեջ: Ստանալով համա
պատասխան հրահանգ, արյան մեջ շրջանառվող 
կլոտոցիտն անմիջապես մոտենում է արյունահո
սության տեղին և դուրս է նետում իր մանրաթելերը 
(Բ). արյան պլազմայի ջրալույծ միջավայրում ման
րաթելերը բացվում և առաջացնում են թաղանթ 
(Գ). էրիթրոցիտները (արյան կարմիր բջիջները) 
ընկնում են այդ արհեստական թաղանթի մեջ, ար
յան անոթում առաջանում է խցանում, և արյունահո
սությունը դադարում է:

Գրականություն
Ргв1№& Р. ЫапотесНсте. Уо1ите I: Ваэю сараЬПШез. Ьапйез 

Вюэаепсе, Сеогдейууп, ТХ, 1999.
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ԹԵԼՄԱՆ ՈՍԿԱՆ6ԱՆ
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանի էկոլոգիայի 
և կայուն զարգացման ամբիոնի դոցենտ

Գիտական հետազոտությունների ոլորտը' կեն
սաբանություն, էկոլոգիա 
և գյուղատնտեսություն

Ցերեկվա  և գիշերվա տևո
ղության Փոփոխության նկատ
մամբ օրգանիզմներիպատաս- 
խան ռեակցիան կոչվում է 
լուսապարբերականություն (ֆո- 
տոպերիոդիզմ), որը կազմված 
է հունարեն թհօէօտ' լույս և реп- 
о̂ еэ' շրջապտույտ բառերից: 

Լուսապարբերականությունը 
կենդանի օրգանիզմների համար 
հարմարողական հսկայական 
նշանակություն ունի, որը հնա
րավորություն Է տալիս նրանց 
անբարենպաստ եղանակի շե
մին առանձին մեխանիզմներ 
գործի դնելու համար օգտագոր
ծելու ցերեկվա տևողությունը: 
Դրանով Է պայմանավորված բույ
սերի ակտիվ ծաղկելը և ֆոտո
սինթեզի արդյունավետությունը, 
սննդի առատության պայման
ներում կենդանիների բազմա
նալը, կաթնասունների ձմեռային 
մազածածկույթի երևան գալը, 
թռչունների փետրափոխությու

նը, նրանց չուն և այլ երևույթներ: 
Անհրաժեշտ Է նշել, որ արև

ադարձային երկրներում, որտեղ 
տարվա ընթացքում ցերեկվա 
և գիշերվա տևողությունը քիչ Է 
փոխվում, լուսապարբերակա
նություն չի դիտվում, և դրան 
փոխարինում Է չորային և արև
ադարձային շրջանների հերթա
գայումը: Բույսերի և կենդանինե
րի լուսապարբերականությունն 
ամրակայված Է ժառանգակա
նությամբ, սակայն այն կարելի 
Է կարգավորել և հասնել ցան
կացած արդյունքի: Օրինակ'
բերքատվության բարձրացման 
նպատակով երկարացնում են 
ցերեկվա տևողությունը: Լուսա
վորության տևողության և արդյու
նավետության մեծացմամբ 
բարձրանում Է հավերի ձվատվու
թյունը, կարգավորվում մորթա
տու կենդանիների բազմացումը: 
«Լուսապարբերականություն» 
եզրույթն առաջարկել են ամերի
կացի գիտնականներ Ու. Հարնե-

րը և Գ. Ալարդը (1920թ.), որոնք 
հայտնաբերել են այդ երևույթը: 
Հետագայում բույսերի լուսա- 
պարբերական ռեակցիայի ու
սումնասիրությամբ զբաղվել են 
շատ գիտնականներ: Այդ բնա
գավառում մեծ ներդրում ունեն 
անվանի գիտնականներ Մ.Ք. 
Չայլախյանը, Վ. Ն. Լյուբիմենկոն, 
Բ. Խ. Մոշկովը և շատ ուրիշներ:

Ըստ լուսապարբերական ռե
ակցիայի բնույթի' բույսերը բա
ժանվում են երեք հիմնական 
խմբերի.

• Երկար օրվա բույսեր
• Կարճ օրվա բույսեր
• Չեզոք բույսեր
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Երկար օրվա բույսերը հյու
սիսային ծագում ունեն: Դրան- 
ցից են ցորենը, վարսակը, գա
րին, տարեկանը, մանանեխը, 
կարտոֆիլը, շաքարի ճակնդեղը 
և այլն: Սրանք ծաղկում են 16 և 
ավելի ժամ լուսավորության պայ
մաններում:

Կարճ օրվա բույսերը աճում 
և զարգանում են 12 ժամից պա
կաս լուսավորության պայմաննե
րում և տարածված են Հարավա
յին լայնություններում: Դրանցից 
են եգիպտացորենը, ծխախո
տը, ոսկեծաղիկը, քրիզանթեմը, 
կանեփը և այն բույսերը, որոնց

զարգացման համար պահանջ
վում է երկար գիշերվա և կարճ 
ցերեկվա տևողություն:

Չեզոք խումբ են կազմում այն 
բույսերը, որոնք օրվա տևողու
թյան հանդեպ զգայուն չեն, և ցե
րեկվա տևողությունը չի ազդում 
նրանց ծաղկման ժամկետների 
վրա: Այդ բույսերից են արևածա
ղիկը, թավշածաղիկը, սիսեռը, 
հնդկացորենը և այլն:

Բույսերը լուսապարբերա- 
կան ռեակցիայի ենթարկվում են 
նույնիսկ այն դեպքում, երբ օր
վա տևողության ազդեցությունը 
նրանց վրա ոչ թե ամբողջ կյանքի 
ընթացքում է լինում, այլ զարգաց
ման (օնտոգենեզի) որոշակի 
փուլում: Այս երևույթը դիտարկ
վում է իբրև լուսապարբերական 
մակածում (ինդուկցիա):

Ուսումնասիրությունները ցույց 
են տվել, որ լուսապարբերակա
նության ազդեցությունը կրող 
օրգանը բույսի տերևն է: Այսպի- 
սով' բույսերը ծաղկում և պտղա
կալում են լուսապարբերական 
ռեակցիայի ազդեցությամբ, որը

կախված է լույսի ալիքի երկա
րությունից, ջերմաստիճանի և 
ածխաթթու գազի առկայությու-
է՛ից:

Լուսապարբերականությունը 
նույնպիսի ազդեցություն Է գոր
ծում նաև կենդանական աշխար
հի ներկայացուցիչների վրա:

Գարնանը լուսային օրվա 
երկարումը խթանում Է կենդա
նիների սեռական գեղձերի գոր
ծունեությունը, իսկ աշնանը' 
օրը կարճանալու հետ միասին 
նրանց ֆունկցիաները ընկճվում 
են: Օրվա կարճանալը նախոր
դում Է ցրտերին, այդ պատճա
ռով Էլ օրգանական աշխարհի 
Էվոլյուցիայի ընթացքում շատ 
տեսակների համար լուսային օր
վա կարճանալը դարձել Է կենսա
բանական ազդանշան' ձմռանը 
նախապատրաստվելու համար 
(միգրացիայի ձգտում, մաշկա
փոխություն, ճարպի կուտակում, 
թռչունների չվելու պահանջ և 
այլն):

Անհրաժեշտ Է նշել, որ ցե
րեկվա տևողության փոփոխու-
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թյունը սերտորեն կապված է 
ջերմաստիճանի տարեկան ըն
թացքի հետ և նախորդում է նրա 
փոփոխմանը:

Այն պայմանավորում է մի
ջատների և տզերի ձմեռային 
հանգստի սկիգբը: Օրինակ' կա
ղամբաթիթեռի թրթուրները եր
կար ցերեկվա պայմաններում 
(15 ժ. Լւ ավել) պահելու դեպքում 
հարսնյակներից շուտով թիթեռ
ներ են դուրս գալիս, և անընդ
հատ զարգանում են մի շարք հա
ջորդական սերունդներ: Սակայն 
եթե թրթուրները պահենք 14 ժա
մից կարճ ցերեկվա պայմաննե
րում, ապա նույնիսկ գարնանը Լւ 
ամռանն առաջանում են ձմեռող 
հարսնյակներ, որոնք մի քանի 
ամսվա ընթացքում չեն զարգա
նում, չնայած բարձր ջերմաստի
ճանի առկայությանը: Ռեակցիա
յի այս երևույթը ցույց է տալիս, թե 
ինչպես բնության մեջ ամռանը, 
քանի դեռ ցերեկը երկար է, մի
ջատները կարող են մի քանի սե
րունդ տալ, իսկ աշնանը զարգա
ցումը կանգ է առնում ձմեռող 
փուլում:

Տարվա ընթացքում ցերեկվա 
տևողությունը փոփոխվում է 
ստույգ օրինաչափությամբ և էկո
լոգիական այլ գործոնների նման 
պատահական տատանումների

ենթակա չէ; Այս երևույթը բա
ցատրում է, թե ինչու են էվոլյու- 
ցիայի ընթացքում օրգանիզմ
ների ամենատարբեր խմբերում 
իրարից միանգամայն անկախ 
մշակվել սեզոնային զարգացու
մը ղեկավարող հատուկ լուսա- 
պարբերական ռեակցիաներ: 
Հայտնի է, որ ձմռան ընթացքում, 
ցրտի ազդեցությամբ կենդա
նի օրգանիզմներում տեղի են 
ունենում ֆիզիոլոգիական ներ
քին պրոցեսներ, որոնց շնորհիվ 
կրկին հնարավոր է դառնում այդ 
օրգանիզմների հետագա արագ

զարգացումը: Այդ տեսակետից 
չափազանց հետաքրքիր է, այս
պես կոչված, աշնանացան մշա
կաբույսերի վարքը: Օրինակ'
աշնանացան ցորենն աշնանը 
ցան ելիս' այն ձմռան ընթացքում 
թփակալված վիճակում ենթարկ
վում է ցրտի ազդեցությանը, որի 
շնորհիվ բույսի օրգանիզմում 
տեղի են ունենում ֆիզիոլոգիա
կան խոր պրոցեսներ, և վեգե- 
տացիոն սեզոնն սկսելու հետ 
բույսի ինտենսիվ զարգացումը 
շարունակվում է' սկսվում է ցո- 
ղունակալումը, հասկակալումը, 
ծաղկումը և պտուղների կազմա
վորումը: Սակայն, եթե աշնանա
ցան ցորենը գարնանը ցանենք, 
և բույսերը չենթարկվեն ցրտի 
ազդեցությանը, ապա ամբողջ 
վեգետացիոն սեզոնի ընթացքում 
ինտենսիվ կերպով կթփակալեն, 
և ցողունակալման, հասկակալ- 
ման, ծաղկման և պտղակալման 
փուլերը տեղի չեն ունենա: Ահա 
թե ինչու աշնանացան ցորենը 
հնարավոր չէ մշակել արևա
դարձային երկրներում, որտեղ 
ցրտեր չեն լինում: Այ սպի սով' 
հանգիստը հաղթահարելու հա
մար յուրաքանչյուր տեսակ ցրտի 
ազդեցության որոշակի տևողու
թյան և խստության կարիք ունի:
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Մրջյունների մասին կենդա
նաբանները, անշուշտ, շատ բան 
գիտեն, բայց միևնույն ժամանակ 
այս հետաքրքիր սոցիալական 
միջատների որոշ առանձնա
հատկություններ դեռևս ուսում
նասիրված չեն: Օրինակ' բոլո
րովին վերջերս պարզվել է, որ 
տերևահատ մրջյուններն իրենց 
սնկի տնկադաշտի վերևում կա
րողանում են կառուցել յուրա
հատուկ օդորակիչներ' ավազից 
և կավից պատրաստված օդա
փոխիչ աշտարակներ, որոնք 
առանձնացնում են ծակոտկեն 
կառուցվածքով:

Գիտնականները վաղուց 
գիտեն, որ մրջյուններն իրենց 
թրթուրներին կերակրելու համար 
աճեցնում են ուտիճներ և հատուկ 
սնկեր: Ընդ որում, դա հեշտ գործ 
չէ անգամ նման զարգացած մի
ջատների համար: Չէ՞ որ սնկերը 
պետք է ճիշտ խնամել' ստեղծե
լով ճիշտ միկրոկլիմա:

Տերևահատ մրջյունների բնի 
վերևում խոյացող յուրահատուկ 
աշտարակներն, անշուշտ, չէին

վրիպել մարդու ուշադրությունից: 
Որոշ միջատաբաններ կարծում 
են, որ դրանք պարզապես հո- 
ղակույտեր են, որոնք առաջացել 
են կացարաններ կառուցելու ըն
թացքում:

Սակայն Արգենտինայի Բնա
գիտության թանգարանի մաս
նագետների կատարած հետա
զոտությունների շնորհիվ լիովին 
ապացուցվել է այդ օդափոխիչ 
աշտարակների հատուկ դերը:

Գիտնականներն ստեղծել են լա
բորատոր պայմաններ մրջյուն
ների գաղթի համար, և ապա
հովելով նրանց շինարարական 
բոլոր նյութերով' որոշ ժամանակ 
հետևել են միջատների գործո
ղություններին: Պատրաստված
օդափոխիչ աշտարակների կա
ռուցվածքն ուսումնասիրվել է 
մանրադիտակի տակ:

Աշտարակների ծակոտկեն 
կառուցվածքը վերջնականապես 
համոզել է գիտնականներին, որ 
իրենց ենթադրությունը ճիշտ է: 
Այսինքն' դրանք ոչ թե կացա
րաններ կառուցելու ընթացքում 
առաջացած շինանյութի պատա
հական կույտեր են, այլ հանգա
մանորեն նախապատրաստված 
ճարտարապետական կառույց' 
ինքնաշեն օդորակիչ: Ընդ որում, 
անգամ երբ աշտարակի պատե
րը ծռվել են արհեստական անձ
րևի ազդեցությունից, միջատնե
րը քանդել են վնասված պատը և 
կառուցել նորը' համապատաս
խան անհրաժեշտ կառուցված
քով:
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նում Կիմն առանց կողմնակի 
օգնության լուծել է հավանակա
նային դիֆերենցիալ հավասա
րումների մի բարդ համակարգ: 
Դրանից հետո նրան հրւսվիրել 
են ճապոնական մի հեռուստա
տեսությամբ հաղորդման, որի 
ընթացքում նա ցուցադրել է չի
նարէն, իսպաներեն, վիետնամե- 
րեն, տագալերեն (ֆիլիպիներեն), 
գերմաներեն, անգլերեն և կորեե
րեն լեզուների իր գիտելիքները: 

4-6 տարեկանում Կիմը եղել է 
Напуапд համալսարանի ուսա
նող, 7 տարեկանում նրան հրա- 
վիրել են աշխատելու МАБА-п̂ : 
15 տարեկանում նա ստացել է 
ֆիզիկական գիտությունների 
դոկտորի աստիճան Կոլորադո- 
յի պետական համալսարանում և 
աշխատել ԱՄՆ-ում մինչև 1978 թ.: 
Այնուհետև Կիմը վերադարձել է 
Կորեա' մտադրություն ունենալով 
զբաղվել քաղաքացիական շի
նարարությամբ ևնախագծմամբ: 
Նա պաշտպանելէ դոկտորական 
ատենախոսություն այդ առար
կայից և ստացել աշխատանքի 
հրավեր Կորեայի ամենահեղի- 
նակավոր համալսարանից, որից 
հրաժարվել է' գերադասելով աշ
խատել ծայրամասային համալ
սարանում: 2007 թվականից նա 
որպես օգնական աշխատում է 
նաև СИипдЬик ազգային համալ
սարանում:

Գրեգորի Սմիթը 12 տարե
կանում առաջադրվել է Նոբե- 
լյսւն մրցանակի:
Գրեգորի Սմիթը ծնվել է 1990 թ., 
կարդալ սովորել է 2  տարե
կանում և 10 տարեկանում ըն

Երբեմն ամենասովորական 
ընտանիքում ծնվում է երեխա, 
որն ապշեցնում է շրջապատին իր 
ընդունակություններով: Նրանց
տարբեր կերպ են անվանում' ին
դիգո երեխաներ, հրաշամանուկ
ներ, հատուկ ընդունակություն
ներ ունեցող երեխաներ: Նրանց 
ճանաչում է ողջ շրջակայքը, իսկ 
երբեմն' նաև ողջ աշխարհը: Մե
ծանալով" նրանք երբեմն պահ
պանում են իրենց ընդունակու
թյունները, իսկ երբեմն' ոչ: Բայց 
նրանց բացառիկ մանկությունն 
անպայմանորեն իր հետքն է թող
նում հասուն կյանքի վրա:

Կիմ Ունգ-Յոնգը ընդունվել 
է համալսարան 4 տարեկանում

Կորեացի հրաշամանուկը 
ծնվել է 1962 թ. և մինչ այժմ Գինե- 
սի ռեկորդների գրքի ռեկորդա
կիրն է' որպես ամենաբարձր' 
210 Ю ** ունեցող: 4 տարեկա
նում տղան արդեն կարդում էր 
ճապոներեն, կորեերեն, գերմա
ներեն և անգլերեն: 5 տարեկա-

‘ |-|Кр://с)ей.таН.ги (կ ր ճ ա տ ո ւմ ն ե ր ո վ )
"  Ю' մ տ ա վ ո ր  զ ա ր գ ա ց մ ա ն  գ ո ր ծ ա կ ի ց

դունվել է համալսարան: Գրե- 
գորին հիմնադիրն է պատանի 
դատապաշտպանների միջազ
գային շարժման, որն զբաղվում 
է ամբողջ աշխարհի երեխաների 
միջև փոխըմբռնում հաստատե
լու նպատակով: Շնորհալի երե
խան զրուցել է Բիլ Քլինտոնի և 
Միխայիլ Գորբաչովի հետ, ինչ
պես նաև ճառ է արտասանել 
ՄԱԿ-ի նիստերից մեկում: Հասա
րակական գործունեության հա
մար նա չորս անգամ առաջադր
վել է Նոբելյան մրցանակի, որն 
այդպես էլ չի ստացել:

Կլեոպատրա Սարատանը 
ծնվել է 2002 թ. Քիշնևում երգիչ 
ՊավելՍտրատանի ընտանիքում: 
«3 տարեկան հասակում» ձայնե
րիզի թողարկումից հետո նա հա
մարվում է առևտրային հաջողու
թյան հասած ամենապատանի 
կատարողը: Իր ավելի քան պա
տանի հասակում նա ունի համեր
գային դահլիճում մեծ լսարանի 
առաջ երկժամյա ելույթի փորձ 
և դրա համար ստացել է բա
վական խոշոր գումար: 2006 թ.
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Կլեոպւստրան ստացել է МТУф 
մրցանակ' որպես ամենապա- 
տանի կատարող:

Աելիտսւ Անդրե' երկամյա 
նկւսրչուհի

Աելիտայի գեղանկարչական 
առաջին գործերը հայտնի են 
դարձել, երբ դեռ չէր [րացել 
նրա 2 տարին: Մի անգամ Մել- 
բ ուռն ի Вгипзжюк Տե^է СаНегу 
ցուցասրահի տնօրեն Մարկ Զե- 
միսոնը լուսանկարիչներից մե
կի հետ հանդիպման ժամանակ 
տեսել Է իր համար անհայտ մի 
հեղինակի աբստրակտ ստեղ
ծագործությունների լուսանկար
ներ և որոշել Է ներառել դրանք 
իր ամենամյա ցուցահանդեսի 
ծրագրում: Տպվեցին բուկլետներ, 
տրվեց գովազդ մասնագիտա
կան ամսագրերում: Միայն այն 
բանից հետո, երբ գործին տրվեց 
ընթացք, նա իմացավ, որ նկար
ների հեղինակը լուսանկարչի

դուստրն Է' երկամյա Աելիտան: 
Տնօրենը չափազանց զարմա
ցած Էր, բայց որոշեց չփոխել 
ցուցահանդեսի ծրագիրը, և պա
տանի տաղանդի նկարները լույս 
տեսան:

Սոլ Ահսւրոն Կրիպկե' աշա
կերտ դպրոցում և ուսուցիչ 
Հւսր վար դում

Սոլ Կրիպկեն ծնվել Է 1Ց40 թ., 
Նյու Ցորքում, րաբբիի ընտա
նիքում: Դպրոցում չորրորդ
դասարանում նա յուրացրել Է 
հանրահաշվի դասընթացը, իսկ 
տարրական դպրոցն ավարտել Է 
երկրաչափության և փիլիսոփա
յության դասընթացը: 13-15 տա
րեկանում Սոլր գրել Է մի շարք 
աշխատություններ, որոնք փոխել 
են ձևական տրամաբանության 
դասավանդման ընթացքը, իսկ 
շնորհալի պատանին ստացել Է 
Հարվարդում աշխատելու հրա
վեր: Այդ հրավերին Սոլը պա
տասխանել Է. «Մայրիկն ասում 
Է, որ ես նախ պետք Է ավար

№4. :

տեմ դպրոցը և քոլեջը»: Դպրոցն 
ավարտելուց հետո Սոլն անցել Է 
աշխատանքի Հարվարդում: Սոլ 
Կրիպկեն БсЬоск Рпге-ի' փիլի
սոփայության բնագավառում 
Նոբելյան մրցանակի նմանակի 
մրցանակակիր Է, և այժմ հա
մարվում Է ժամանակակից ամե- 
նանշանավոր փիլիսոփաներից 
մեկը:
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ԲԱԶԱԼՏԱԹԵԼՔԸ 
ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ 
է ՎՆԱՍԱԿԱՐ 
ԱՍԲԵՍՏԱԹԵԼՔԻՆ

ԱԼԲԵՐՏ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՀ ԳԱԱ թղթ անդամ, Հայկական շփագիտական 
կոմիտեի նախագահ, Միջազգային շփագիտական 
խորհրդի փոխնախագահ 
Գիտական հիմնական ուղղությունը' 
մեքենամասերի ու շփահանգոցցների 
մաշակայունության և յուղման համափր 
միջոցառումների մշակում 
Е-таН: родо81ап@зеиа.ат
ՆՈՐՒԿ ՄԵԼՒՔՍԵԹՑԱՆ
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, 
ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ամբիոնի վարիչ 
Գիտական հիմնական ուղղությունը' ասբեստազերծ 
շփական նյութերի ստեղծման տեսական և 
տեխնոլոգիական հիմունքների մշակում 
Е-таН: п_теНк8е(уап@таИ.т

տարեկան արտադրվում են մի
լիոնավոր տոննաներով արգելա
կային շփական նյութեր, որոնք 
օգտագործվում են ավտոմոբիլ
ների, երկաթուղային տրանս
պորտի, վերամբարձ փոխադրիչ 
մեքենաների, դարբնոցա-մամ- 
լային և այլնշանակությամբ սար
քավորումների արգելակային 
հանգույցներում: Երթևեկության 
ուժգնացումը, շարժական մեքե
նամասերի իներցիոն զանգված
ների և արագությունների մեծւս- 
ցումը, բեռնափոխադրումների 
ծավալի աճը և շրջակա միջա
վայրի բնապահպանական անվ
տանգության ապահովումը ստի
պում են անընդհատ վերանայել 
արգելակային հանգույցներին 
ներկայացվող և միջազգային 
ու պետական չափորոշիչներով 
ամրագրված տեխնիկական 
բնութագրերը, որոնք շփական 
նյութերին նոր և ավելի խիստ 
պահանջներ են ներկայացնում: 

Ավտոմոբիլային և երկաթու
ղային տրանսպորտի տեսակա
րար կշիռը շրջակա միջավայրի 
աղտոտման ընդհանուր ծավա

լում շեշտակի աճում է և վերջին 
տարիներին կազմել է ընդհա
նուր աղտոտման գրեթե 50%-ը: 
Մեծ քաղաքների կենտրոնական 
փողոցներում, տրանսպորտա
յին մայրուղիների խաչմերուկնե
րում, երկաթուղային կայարան
ների մերձակա տարածքներում 
գրանցվել են վնասակար արտա
նետումների այնպիսի քանակու
թյուններ, որոնք գերազանցում են

թույլատրելի նորմերը 10 և ավելի 
անգամ: Համաձայն ՄԱԿ-ին կից 
գործող Եվրոպական տնտե
սական խորհրդի որոշումների' 
1988 թ. հունվարի 1-ից կտրա
կանապես արգելվել է մարդու 
առողջության համար վտանգա
վոր ասբեստաթե|քի կիրառումն 
արգելակային շփական նյութերի 
բաղադրակազմերում;

Ասբեստազերծ և էկոլոգիա-
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պես մաքուր շփական նյութերի 
ստեղծումը դարձել է պետական 
կարևոր նշանակություն ունե
ցող հարց, որի իրականացման 
ճանապարհին անհրաժեշտ է լու
ծել մի շարք համափր խնդիրներ' 
կապված կապակցող նյութերի 
ու լցուկների տիպերի և քանակ
ների որոշման, արտադրական 
սարքավորումների ընտրության, 
պաշարների խնայողաբար օգ- 
տագործմամբ տեխնոլոգիաների 
մշակման, շփական հանգույց
ների հաշվարկման և նախագծ
ման հետ: Խնդիրները բավական 
բարդ են, և դրանց լուծումներն 
անբաժանելիորեն կապված են 
շփագիտության բնագավառնե
րի հետ:

Արգելակային սարքավորում
ները մեքենաների ամենապա- 
տասխանատու հանգույցներից 
են: ժամանակակից մեքենաների 
արգելակային մեխանիզմները 
կարճ ժամանակահատվածների 
ընթացքում մեխանիկական էներ
գիայի զգաւի քանակ փոխա
կերպում են ջերմության, որը 
փոխանցվում է շրջակա միջա
վայրին' չկորցնելով շփական 
հատկությունները և չսսռա ջ լսց
նելով այլ տարրերի աշխատու
նակության անկում: Արգելակա
յին մեխանիզմների գլխավոր 
խնդիրը մեքենայի արգելակման 
ժամանակ շփման ուժի անհրա
ժեշտ մեծության և կայունության 
ապահովումն է:

Ավտոմոբիլային արգելակ
ների համար բնորոշ է կրկնվող- 
կարճաժամկետային արգելակ
ման ռեժիմը, օրինակ' քաղաքում 
երթևեկելու ժամանակ կամ լեռ
նային պայմաններում: Սովորա
կան պայմաններում շփական 
նյութերի ջերմաստիճանը չի 
գերազանցում 100 °Շ, իսկ լեռ
նային պայմաններում շփական 
ներդրակների շփման մակերևույ
թին այն հասնում է 700-850 °Շ-ի: 

Տրանսպորտային միջոցնե
րում օգտագործվում են 2 տիպի 
արգելակային մեխանիզմներ'

թմբուկային և սկավառակակոճ- 
ղային (նկ.1):

/
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■ ?.ԳՈ6
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Ա11 ս ս ւ ւ ա ա
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րարում է գործող չւսփորոշիչ- 
ների պահանջները: Լայն տա
րածում գտած և 2 0 0 0 -2 0 1 0  թթ. 
արտադրված մինչև 2 տոննա 
զանգվածով մեքենաների սկա- 
վառակակոճղային արգելակնե
րի շահագործական բնութագրի 
գնահատականը տրված է նկ. 
2-ում:

Նկ. 1. Ա վտ ոմոբիլների սկա վա ռւս- 
կա կոճղւսյին (ա) և թմբուկա յին (բ) 
ա րգելա կներ

ժամանակակից մարդատար 
մեքենաներում հիմնականում կի
րառվում են սկավաոակակոճ- 
ղային արգելակային մեխանիզմ
ներ: Բեռնատար մեքենաների և 
ավտոբուսների վրա, որպես կա
նոն, տեղադրում են թմբուկային 
արգելակներ, որոնք ունեն ինք- 
նաուժեղացման հատկություն 
և կառուցվածքորեն համատե
ղելի են օդաճնշիչ շարժակին: 
Հարկ է նշել, որ ժամանակակից 
ավտոմեքենաների արգելա
կային համակարգի վստահելի
ության և աշխատունակության 
պահպանման համար այնպիսի 
ջերմաստիճանային պայմաննե
րում, որոնց դեպքում մեքենայի 
թմբուկային արգելակը պիտա
նի չէ, սկավառակակոճղային 
արգելակը միակն է, որ բավա-

Նկ. 2. 2000-2010 թթ. ա րտ ա դրվա ծ  
մինչև 2 տ ոննա  զա նգվա ծով  տ ա րբեր  
մեքենա ների սկա վա ռա կա կոճղա յին  

ա րգելա կների շա հա գործմա ն  
բնութա գրերը, 

(ա) Կա րճա տ և  ջերմա ստ իճա ն 0°С, 
(բ) Ս ա հքի ա րա գություն, մ/վ, 

(գ) ճնշումը մա կերև ույթի վրա , ՄՊա

Գոյություն ունեցող շփական 
հանգույցների համար առա
ջատար ֆիրմաները մշակում 
և պատրաստում են շփական 
նյութերի մեծ տեսականի: 1960- 
ակւսն թվականներից ամրա
նավորող բաղադրիչի դերում 
օգտագործվել է ասբեստային 
մանրաթելը, իսկ դրա հիմքի վրա 
ստեղծված շփական նյութերը 
դասակարգվել են որպես շփա
կան ասբոպուիմերային նյութեր: 
Ասբեստային մանրաթելի կա
րևոր հատկությունը բարձր ջեր
մադիմացկունությունն է: Խզման 
ժամանակ դրա ամրությունը
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Բ
Նկ. 3. Մ իկրոա սբեստ ա թելըը' մեծա ցվա ծ  

3000 ա նգա մ  (ա) և մա րդու թ ո քերի  
ռենտ գենա գիրը  (բ) սլա քով  ցույց է 

տ րվա ծ  միկր ոա սբեստ ա թԵ լքը

Շնչելիս ասբեստի միկրոթել- 
քերը թափանցում են թոքեր և 
առաջացնում թոքային հյուսված
քի գրգռում, որը բերում է թոքա
բորբի, հաճախ անցնելով նաև. 
քաղցկեղային վիճակի (նկ. Յ.բ): 
Բացի այդ, ասբեստային ման
րաթելերի քայքայման տարրերը 
նույնպես թունավոր են: ՈՒստի' 
ՄԱԿ ֊ին առընթեր Եվրոպական 
տնտեսական խորհրդի որոշում
ներով կտրականապես արգել
ված է ասբեստային մանրաթելի 
օգտագործումը շփական արգե
լակային նյութերի բաղադրա- 
կազմերում:

1985 թվականից շփական 
ասբեստազերծ արգելակային 
նյութերի ստեղծումը համարվում 
է կարևոր բնապահպանական և 
տնտեսական խնդիր: Օրինակ' 
«Каутагк» ֆիրման 1985 թվից 
մշակում և արտադրում է ասբես
տազերծ շփական նյութեր' ամեն 
տարի գիտական հետազոտու- 
թյուներում ներդնելով ավելի 
քան 33 մլն դոլար: Արդյունքում

ստեղծվել են նոր, ասբեստա
զերծ արգելակային ներդրակ
ներ, որոնց երկարակեցությունը 
ասբեստայինների համեմատու
թյամբ աճել է մոտավորապես 
35% -ով: «вааЬ» ավտոմոբիլա
յին ֆիրման 99 և 100 դասի բոլոր 
մոդելները գինում է ասբեստա
զերծ արգելակային կոճղակնե- 
րով:

Այժմ Եվրոպայում ասբես
տազերծ շփական նյութերի մեծ 
մասն արտադրում է «Регойо Աժ» 
ֆիրման (Մեծ Բրիտանիա), որն 
արտադրել է առաջին ասբես
տազերծ ներդրակը: Այս ֆիր
մայի ասբեստազերծ նյութերի 
բաղադրակազմերը հիմնակա
նում մշակված են ապակու և այլ 
մանրաթելերի խառնուրդի հիմ
քի վրա: Դրանք աչքի են ընկնում 
բարձր արդյունավետությամբ և 
երկարակեցությամբ: Շփական
ասբեստազերծ նյութեր մշակող 
ամենահայտնի ֆիրմաներից 
են' «Ռյուդալսը» (Շվեյցարիա), 
«Տեկստարը» (Գերմանիա), «Վա- 
լեոն» (Ֆրանսիա), «Նիխիմենը» 
(ճւսպոնիա), «Ֆրենդո Աբեկսը» 
(Իտալիա), «Ֆրիտեքսը» (ՌԴ): 
Առաջնակարգ ընկերություննե
րը որպես ասբեստին փոխարի
նող օգտագործում են բամբակ, 
ապակի, բնածուխ, ֆենոլային, 
պողպատե, խեցեգործական 
ամրացնող թելքեր, վոլաստոնիտ 
և այլ սինթետիկ նյութեր: Միայն 
շուրջ 50 նյութ է ընդունվել որպես 
փոխարինող: Շփական նյութերի 
ստեղծման համար ասբեստին 
փոխարինող տարբեր տեսակի 
թելքերի գնահատականը տրված 
է 1-ին աղյուսակում:

Հայկական հանքաքարերից 
ստացված թելքերի և փոշիների 
կիրառմամբ նոր ասբեստա
զերծ արգելակային շփանյու- 
թերի մշակման ժամանակ մեր 
առջև դրված էր հետևյալ խնդի- 
ՐԸ շփման ջերմաստիճանի լայն 
միջակայքում շահագործելու 
նպատակով ստեղծել շփական 
մաշակայուն հատկություններով

հասնում է մինչև ЗхЮ3 ՄՊա, որը 
զգաւիորեն պահպանում է նյութը 
քայքայումից, շփման ժամանակ 
բազմակի նշանափոխ բեռն
վածություններից, մեծացնում 
է մեխանիկական ամրությունը 
ձգման, ծռման և սեղմման ժա
մանակ:

Սակայն արդեն 1980-ական 
թվականներից ասբեստային 
իրեր արտադրողներն ստիպված 
էին հաշվի առնել հասարա
կական կարծիքը, որը պահան
ջում էր արգելակային շփական 
նյութերում արգելել ասբեստի 
օգտագործումը, քանի որ այն 
խիստ վնասակար է մարդու 
առողջության համար: Ասբեստի 
մշակման, ինչպես նաև ասբեստ 
պարունակող շփական ներդրակ
ների շահագործման ժամանակ 
ասբեստի մանրաթելերը տրոհ
վում են մանր' մինչև 0,003 մմ 
տրամագծով և 0,005 մմ երկարու
թյամբ թելքերի կամ բյուրեղների 
(նկ.3.ա): Ընդ որում, օրինակ, Ո-Դ- 
ում ընդունված չափորոշիչներով, 
մարդու առողջության համար 
վնասակար են համարվում մին
չև 0,01-0,015 մմ տրամագծով և
0,1-0,35 մմ երկարությամբ փոշե
հատիկները:
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Ջեր մ աս տի ճան . ,  °С 
Նկ. 4. Բ ա զա լտ ա թե[քի (А ) և ա սբեստ ա թելքի (0 ) ջերմա գրա վիչա փ ա կա ն  

վերլուծությա ն կորերը

բաղադրանյութեր' որպես ամրա
նային ւցանյութեր օգտագործե
լով բազալտե Լւ ապակե թելքեր, 
իսկ որպես շւիմւսն գործակ
ցի կարգավորիչ կիրառել տու
ֆի միկրոփոշի: Ասբեստազերծ 
շփանյութերի ստեղծման նպա
տակով օգտագործվել են 10-15 
մկմ տրամագծով և 100-350 մկմ 
երկարությամբ բազալտաթելքեր 
հետևյալ քիմիական բաղադրու
թյամբ (արտահայտված %-նե- 
րով)' Տւ02' 50,84; 7102' 1,76;
А1 շՕց 19,11; кр՝ 1,1; Ре2Оэ' 
4,04; Р2Об' 0,23; РеО' 6,1; Ыа20' 
3,5; МпО' 0,14; СаСГ 7,59; МдО' 
6,18: Ընտրված բազալտաթել
քերի ջերմաքիմիական հատ
կություններն ուսումնասիրվել են 
ջերմագրավիչափական մեթոդի 
վերլուծությամբ և համեմատվել 
ասբեստե թելքերի հատկություն
ների հետ (նկ.4):

4-րդ նկարում պատկեր
ված գրաֆիկներից երևում է, որ 
ասբեստաթելքերի ուժգին տրո
հումն սկսվում է մոտ 600°0ում 
և ավարտվում 800°Շ-ում, իսկ 
բազալտաթելքերի համար այդ 
ջերմաստիճանները հասնում են 
համապատասխանաբար 750°С

և 900°Շ: Բերված համադրումից 
հետևում է բւսզւսլտւսթե Յւսյին 
շփանյութի առավելությունը ջեր
մակայունության տեսանկյունից: 

Այսպիսով' ասբեստաթելքի 
փոխարեն բազալտաթելք օգ
տագործելիս, շփման ժամանակ 
ներդրակների մակերևութային 
շերտերում ֆիզիկամեխանիկա- 
կան և քիմիական փոփոխու
թյունները կատարվում են ավելի 
բարձր ջերմաստիճաններում, 
որի հետևանքով աճում է շփման 
գործակիցը' բարձրացնելով

արգելակի շահագործման անվ
տանգությունը:

Կատարված փորձագիտա
կան հետազոտությունների հի
ման վրա, ինչպես նաև օգտվե
լով լցանյութերի և կապակցող 
պոլիմերների ընտրության գործ
նական փորձից, մենք առաջին
ների թվում նախկին ԽՍՀՄ-ում 
մշակեցինք «ԲԱՍՏԵՆԻՏ» ընդ
հանուր անվամբ պոլիմերային 
հիմքով ասբեստազերծ շփանյու- 
թեր, որոնք նախատեսված էին 
մարդատար ավտոմեքենաների 
սկավառակակոճղային արգե

Աղյուսսւկ 1
Ասբեստսսթելքին փ ոխ ա րինող  սւյլ տ եսա կի թելքերի գ նա հա տ ա կա նը

Հատկությունները Թելքերի տեսակները
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Անւ|տանգութ|ուն - + + X X + X + X
Ջերմակայունություն + + + + + + + - +
Ջերմաղորդւսկանություն + - + + + + + + +
Շփման գործակից + + + - + + - - +
Սաշվածակայունություն + 0 + + + + + - +
Ամրություն + + + + - - - - +

Գինը 1 2 2-3 5-50 5 1 3-5 1 10
Պատրաստման
հնարավորությունը + X X - - X X - X

Ծանոթություն' 1.ասբեստ, 2. պողպատե թելքեր, Յ.ապակեթելեր, 4.բնածուխային թելքեր, 
5.կավահոդի և սիւիկահոդի թելքեր, 6.հանքանյութային բուրդ, 7.տիտանաթթվւսյին կալիումի 
թելքեր, 8.օրգւսնական թելքեր, 9.պոլիմերային թելքեր. («+» - լավ, «0» - շատ վատ, «х»- ոչ այնքան 
վատ, «-» - վատ)
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լակներում կիրառելու համար:
2 -րդ աղյուսակում ներկայաց
ված են «ԲԱՍՏԵՆՒՏ» նյութերի 
որոշ բնութագրեր և կիրառման 
հնարավոր բնագավառներ (Բ-
1, ...Բ-7-ով նշված են տարբեր 
տարիներին ստեղծված նյութե
րը): Առաջարկվող շփանյութերի 
բնութագրերը բավարարում էին 
միջազգային ստանդարտների 
պահանջներին: Դրանք անցան 
նաև հավաստագրման փորձար
կումների համապատասխան

ցիկլը Ռուսաստանի Դաշնությու
նում' բավարարելով այնտեղ ըն
դունված համապատասխան չւս- 
փորոշիչների պահանջները: 

Բացի դրանից, հավասար 
շփագիտական բնութագրերի 
պայմաններում, բոլոր ԲԱՍՏԵՆՒՏ 
դասի շփանյութերն ունեն նաև մի 
այլ' բնապահպանական առա
վելություն: ժամանակակից շփա- 
նյութերը (հատկապես արգելա
կային) պետք է բավարարեն նաև 
շրջապատ արձակվող աղմու

կի թույլատրելի պահանջները, 
որոնք վերջին տարիներին ավելի 
են խստացվել' իջեցվելով 5-6 դԲ 
(դեցիբել): Շրջապատի ձայնա
յին «աղտոտման» հիմնական 
աղբյուրն ավտոմոբիլի արգե
լակումն է: Նկ.5-ում պատկեր
ված են 80 կմ/ժ արագությամբ 
շարժվող ՎԱԶ-2101 ավտոմո
բիլի արգելակման ժամանակ 
սփռվող ձայնային սպեկտրները: 
Ինչպես երևում է, ԲԱՍՏԵՆԻՏ-ն 
ունի առավելություն և ապահով-

Աղյուսսւկ 2
Ա սբեստազերծ ԲԱՍՏԵՆՒՏ նյութերի հատկությունները և կիրա ռմա ն բնա գա վա ռները

Հատկություն

ԲԱՍՏԵՆՒՏ նյութեր
Բ-1 

ԽՍՀՄ 
գյուտի 

վկայական 
1982 թ .

Բ-2 
ԽՍՀՄ 
գյուտի 

վկայական 
1985 թ .

Բ-3 
ԽՍՀՄ 
գյուտի 

վկայական 
1986 թ .

Բ-4 
ԽՍՀՄ 
գյուտի 

վկայական 
1984 թ .

Բ-5 
ՈԴ 

պատենտ 
2005 թ .

Բ-6 
ՀՀ 

գյուտի 
վկայական 

1999 թ .

Բ-7 
ՀՀ 

գյուտի 
վկայական 

2 0 10 թ .

Շփման գործակից 0,28 - 0,36 0,48 - 0,6 0,5 - 0,6 0,48 - 0,56 0,37 - 0,45 0,38 - 0,57 0,36 - 0,56
Մաշման 
ուժգնություն, 
хЮ-5 գ7Զ

0,92-1,08 1,85-2,15 1,85-2,1 1,8 - 2,2 1,85-2,3 1,82-2,2 1,80-2,1

Մակերևութային 
թույլատրելի ջերմաս
տիճան, °С

600 600 700 700 750 750 780

Ծավալային 
թույլատրելի 
ջերմաստիճան, °Շ

250 350 400 400 450 450 470

Տեսակարար 
թույլատրելի ճնշում, 
ՄՊա

4 6 8 12 12 12 13

Շփման թույլատրելի 
արագություն, մ/վ 22 28 32 36 36 36 36

Կիրառման
բնագավառ

Վերամբարձ
փոխադրիչ
մեքենաներ

Ավտոմոբիլներ,
դարբնոցա-
մամլային
սարքեր

Ավտոմոբիլներ, 
վերամբարձ 

փոխադրիչ մեքենաներ, 
դարբնոցամամլային 

սարքեր

Ավտոմոբիլներ,տրակտորներ, 
երկաթուղային տրանսպորտ
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վում է ձայնի աղմուկի թույլատ
րելի մակարդակը (մինչև 77 դԲ): 
Գրաֆիկների վրա հորիզոնա
կան կետգծերով ցույց են տրված 
աղմուկի մակարդակի առավե
լագույն և նվազագույն արժեքնե
րը, երբ ավտոմոբիլը շարժվում 
է 80 կմ/ժ արագությամբ առանց 
արգելակման:

Ասբեստազերծ շփական 
ներդրակների բնապահպանա
կան գնահատականը խիստ կա
րևոր է դրանց ներդրման համար: 
Այդ գնահատականը փորձենք 
տալ Երևանի, Թեհրւսնի և Նովո- 
սիբիրսկի բնապահպանական 
տվյալների վերլուծման հիման 
վրա; Որոշվել է ասբեստաթել- 
քով պատրաստված շփական 
ներդրակների բնապահպա
նական վտանգավորությունը 
և գնահատվել ասբեստազերծ 
շփանյութերի օգտագործման 
արդյունավետությունը: Տրանս
պորտային միջոցների արգե
լակումներից առաջացած վնա
սակար արտանետումների 
հաշվարկման համար կիրառվել 
է մաթեմատիկական մոդել, որը

103

3  60

4Э

20

--------
III

/  \

N 7 V 
/  /

5 հ \ V  /
/  А Ր  А/ /  /\ / /  4

л/X

շ  4 а 0  10

Արգելակման ժամանակը, վ Արգելակման ժսւմանակը. վ

Նկ. 5. 145-40-69 նյութի (ա) և ԲԱՍՏԵՆՒՏ֊ի
(բ) ա րգելա կումների ա ղմուկի սպ եկտ րները

հաշվի է առել մի շարք պարա
մետրեր (տրանսպորտային մի
ջոցների խմբաքանակներ, շար
ժիչների տիպեր, վնասակար 
նյութերի տեսակներ և զանգ
վածներ և այլն): Երևանի, Թեհ- 
րանի և Նովոսիբիրսկի տվյալնե
րի վերլուծության արդյունքները 
և վնասակար արտանետւմնե- 
րի արժեքները բերված են
3-րդ աղյուսակում: Վնասա
կար արտանետումների բեր
ված արժեքները գերազանցում

են միջազգային չափանիշնե
րով նախատեսված թույլատրե
լի նորմերը 10 և ավելի անգամ: 
Հետևաբար' բազալտաթելքի 
օգտագործումն էականորեն 
փոքրացնում է նաև շրջակա մի
ջավայրի աղտոտվածությունը: 

Արգելակային շփական նյու
թերի բաղադրակազմում ասբես- 
տաթելքի փոխարեն բազալտա
թելքերի օգտագործման շնորհիվ 
նկատվում է նաև տեխնիկական 
նորույթ, այն է' մեծանում է արգե-
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ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Աղյուսակ 3
Ք աղաքա յին պա յմաններում վնա սա կա ր ա րտանետ ումների քա նա կը

Բնութագրեր Քաղաքը
Երևան Թեհրան Նովոսիբիրսկ

Ամենօրյա մեքենաների քանակը (հատ) 360 000 2  2 0 0  0 0 0 950 000
Ավտոմեքենայի միջին շարժը (կմ) 1 0 -2 0 40-60 20-40
Մեկ ներդրակի մաշված շերտի հաստությունը (մմ) 0,02-0,04 0,02-0,04 0,02-0,04
Մեկ ներդրակի մաշված նյութի զանգվածը (գ) 0 ,2 0 0,18 0 ,2 1

Մաշված նյութի ընդհանուր զանգվածը (կգ) 288 1584 800
Վնասակար նյութի քանակը մաշված նյութում (կգ) 105 630 2 0 0

լակային ներդրակի շփման գոր
ծակիցը և բարձրանում է ներդ
րակի աշխատունակությունը: 

Հայկական հանքաքարերից 
ստացված բազալտաթելքը մար
դու առողջությանը վնասակար 
ասբեստաթելքին փոխարինող

օգտակար տարր է, և արգելա
կային շփանյութերի բւսղադրա- 
կազմերում ասբեստի փոխարեն 
դրանց օգտագործման հնարա
վորությունը հիմք է տալիս պնդե
լու, որ էկոլոգիապես անվտանգ 
շփանյութերի արտադրության

կազմակերպումը ՀՀ-ում շահա
վետ է ինչպես տնտեսական, 
այնպես էլ բնապահպանական 
տեսանկյուններից և կարող է 
ապահովել մեր հանրապետու
թյան առաջնայնությունը ոչ մի
այն տարածաշրջանում, այլև 
դրա սահմաններից դուրս:

ԼԱՐՒՍԱ ԱԿՍՅՈՆՈՎԱ

ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐ ՀՐԱՏ ՍՈԼՈՐԱԿԻ ՎՐԱ *
Հրատի վբա օվկիանոսի 

գոյության ապացույցներն ստաց- 
վել են МАК818 ռադարի օգնու
թյամբ, որը թափանցել է մինչև 
60-80 մ խորություն և գրանցել 
սառույց պարունակող նստված
քային հանքատեսակներ:

Եվրոպական տիեզերական 
գործակալության տվյալնե
րով' ստացվել են ծանրակշիռ 
ապացույցներ, որ Հրատի վյ՜ւա 
գոյություն է ունեցել մոլորակի 
մակերևույթի մեծ մասն զբա
ղեցնող օվկիանոս: Նման
եզրակացության են հանգել մի 
խումբ գիտնականներ' ժերե- 
մի Մուժինոյի ղեկավարությամբ:

՜ Ийр:/Лллллллпк].ги/пе\л/5/20433/

Նրանք վերլուծել են МАР^Б ռա- 
դիոլոկացիոն խորքային ռադա
րի օգնությամբ մոլորակի մակե
րևույթի երկամյա դիտարկման 
տվյալները, որոնք հա վա ք
վում են' սկսած 2005 թ-ից: Աստ
ղագետներն արդեն հաղորդել

են, որ Հրատի վրա հայտնաբեր
վել է ջրափնյա հինավուրց գիծ: 
Նոր հետազոտությունները հնա
րավորություն են տվել հայտնա
բերելու խորքային նստվածքներ 
այդ գծի սահմաններում:

Գիտնականները պարզել
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են, որ մոլորակի հյուսիսային 
հարթավայրերը բաղկացած 
են փոքր խտությամբ հանքա
տեսակներից: «մեր կարծիքով 
դրանք նստվածքաշերտեր են, 
որոնք, հավանաբար, պարունա
կում են մեծ քանակությամբ սա
ռույց,֊ ասում է դոկտոր Մուժի- 
նոն> Դա վկայում է այն մասին, 
որ ժամանակին այստեղ եղել է 
օվկիանոս»: Հին Հրատի վրա օվ
կիանոսների գոյության մասին 
ենթադրություններ արվել են նաև 
նախկինում' հիմնվելով լողափ
ներ հիշեցնող պատկերների 
վրա, որոնք ստացվել են տիեզե
րական տարբեր սարքերից: Սա
կայն հարցը կրել է վիճելի բնույթ: 

Գիտնականների կարծիքով 
Հրատի վրա եղել է երկու օվկի
անոս: Մեկը գոյություն է ունեցել
4 մլրդ տարի առաջ, երբ մոլորա
կի կլիման ավելի տաք էր, մյուսը' 
3 մլրդ տարի առաջ, երբ ստոր
գետնյա սառույցը հալվել է, հա
վանաբար, ընդերքի ջերմային 
ակտիվության աճի հետևանքով, 
որի արդյունքում ջուրն սկսել է 
հոսել դեպի ցածրավայրեր' կու
տակվելով այնտեղ:

«МАКв18  ̂կարող է թափան
ցել ընդերքի խորքերը: Դրա օգ
նությամբ մենք առայժմ ուսում
նասիրել ենք ընդամենն առաջին 
60-80մ,- ասում է Գրեն ո բլի Մոլո
րակագիտության և աստղաֆի
զիկայի ինստիտուտի հետազո
տական խմբի ղեկավար Վլոդեկ

Կոֆմանը.- Հրատի կեղևի խոր
քերից մենք ստացել ենք սառույց 
պարունակող նստվածքային 
հանքատեսակների գոյության 
ապացույցներ»:

1№\1ՀՏ1Տ-ի օգնությամբ հայտ
նաբերված նստվածքները ցածր 
ռադիո լոկացիոն անդրա դար
ձելիությամբ հատվածներ են: 
Այդ նստվածքները կազմված են 
մանրատված, փոքր խտությամբ 
նյութերից' ավազներից: Վերջին
ներս առաջացել են այն պատ
ճառով, որ ջուրը քայքայել է հան
քատեսակները' տեղափոխելով 
այլ վայրեր, որտեղ դրանք հայտ
նաբերել է ռադարը:

Ավելի ուշ առաջացած երկ
րորդ օվկիանոսը, դոկտոր Մու- 
ժինոյի գնսւհատմամբ, 
գոյություն է ունեցել 
մի քանի միւիոն տա
րի: Նրա կարծիքով, 
ջուրը հետո կամ նո
րից սառել է և մնացել 
Հրատի հոդի խորքե
րում, կամ գոլորշիա
ցել է' աստիճանաբար 
բարձրանալով մթնո
լորտ: «Ես կարծում 
եմ, որ այդ օվկիանո
սը գոյություն է ունեցել 
բավականաչափ եր
կար ժամանակ, որն 
անհրաժեշտ է կյան
քի առաջացման հա
մար»,- ասում է դոկ
տոր Մուժինոն:

Կյանքի նշաններ հայտնաբե
րելու համար աստղակենսաբան- 
ները պետք է թափանցեն Հրա
տի պատմության խորքերը, երբ 
ջուրն առկա էր մոլորակի վրա 
առավել երկար ժամանակաշր
ջանների ընթացքում: Այնուամե
նայնիվ, այդ հետազոտությունն 
ապացուցեց, որ ժամանակին 
Հրատի վրա գոյություն են ունե- 
ցել ջրի մեծ զանգվածներ, որոնք 
որոշակի դեր են խաղացել մոլո
րակի երկրաբանական պատմու
թյան մեջ:

«Հրատի վրա ջրի առկայու
թյան վերաբերյալ մեր նախորդ 
տեղեկություններն ստացվել են 
նրա մակերևույթի նկարահա
նումների և հանքաբանական 
տվյալների վերլուծության հիման 
վրա: Այժմ մենք ունենք նոր գոր
ծիք ընդերքն ուսումնասիրելու 
համար' ռադարը»,- ասում է Օլի- 
վյե Վիտասին' նախագծի մաս
նակիցներից մեկը:

Այս տվյալները նոր տեղե
կատվություն են տալիս Հրատի 
վրա կյանքի գոյության վերա
բերյալ գլուխկոտրուկը լուծելու 
հարցում, բայց դեռևս պարզ չէ, 
թե ուր է Հրատի վրա եղած ջուրը: 
МАК81в  ̂շարունակում է հետա
զոտությունները:

№2. 2012 | ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  | 59



*  *  *

Ինչպես պնդում են սոցիոլոգ
ները' վիճակախաղում խոշոր 
շահույթը վտանգավոր է առող
ջության համար: Նրանք վերլուծել 
են տվյալներ ՑՕՕՕ բրիտանա- 
ցիների վերաբերյալ, որոնք մեծ 
գումարներ են շահել տարբեր վի
ճակախաղերում: Պարզվել է, որ 
շահելուց հետո հաջողակի առող
ջությունը հաճախակի վատա
նում է, քանի որ շահելու առիթով 
նա չափից շատ գինարբուքներ է 
կազմակերպում:

* * *
Չինաստանում պեղել են 200 

միլիոն տարեկան ջրային կրի
այի մնացորդներ, որն ամենա
հին վկայությունն է Երկրի վրա 
կրիաների գոյության մասին: 
Հետաքրքրական է, որ գտնված 
կրիան մեջքի վրա վահան չու
նի, պաշտպանված է եղել միայն 
նրա փորը: Հավանաբար, լողա
լիս ինչ-որ կենդանի կարող էր 
նրան կծել ներքևից:

*  *  *

Դեղորայքի կողմնակի ազդե
ցության պատճառով Ֆրանսիա- 
յում հիվանդանոց է ընկնում տա
րեկան գրեթե մեկուկես միլիոն 
մարդ:

*  *  *

Երբ Հրատը Երկրին ամենա- 
մոտ դիրքում է, ռադիոազդանշա
նը նրան է հասնում 3,5 րոպեում, 
իսկ առավելագույն հեռավորու
թյան դեպքում' 40 րոպեում:
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^ՍՈԲԵԼՅԱՆ 
ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐՆԵՐԸ

2 0 1 2  թ. հոկտեմբերին հայտնի դարձան գիտու
թյան ոլորտում աշխարհի ամենւսհեղինակավոր' 
Նոբելյան մրցանակի արժանացած գիտնականնե
րի անունները:

Ֆիզիկայի բնագավառում 2012 թ. Նոբելյան 
մրցանակը շնորհվել է ֆրանսիացի Սերժ Արոշին 
և ամերիկացի Ղեվիդ Ուայնլենդին' քվանտային 
առանձին համակարգեր չւսւիելու և վերահսկելու 
փորձարարական եղանակներ բացահայտելու հա
մար, որոնք անմիջականորեն առնչվում են քվան
տային համակարգչի ստեղծման հետ: «Ապագա
յի այդ համակարգչում», որը տեղեկատվությունը 
մշակելու է անհավանական արագությամբ, հաշ
վարկների համար օգտագործելու են ոչ թե սովո
րական դասական ալգորիթմներ, այլ քվանտային 
բնույթի պրոցեսներ:

ա

Քիմիայի բնագավառում Նոբելյան մրցանակա
կիրներ են դարձել ամերիկացի գիտնականներ 
Ռոբերտ Լեֆկովիցը և Բրայան Կոբիլկան' կենդա- 
նի բջիջներում կենսաքիմիական ազդանշանների 
փոխանցմանը մասնակցող մոլեկուլների աշխա
տանքն ուսումնասիրելու համար: С-սպիտակուցի 
հետ կապակցված բջջային ռեցեպտորների հետա
զոտությունը կարևոր է, մասնավորապես, քաղցկե
ղի ուռուցքների զարգացմանը նպաստող պրոցես
ների ըմբռնման համար:

Ֆիզիոլոգիայի և բժշկության բնագավառում

Նոբելյան մրցանակը շնորհվել է բրիտանացի Ջոն 
Հյորդոնին և ճապոնացի Սինյա Յամանակային' 
բնային բջիջների վերածրագրավորմանն առնչ
վող բացահայտումների համար: Գիտնականները 
հուսով են, որ իրենց աշխատանքները կմոտեց- 
նեն շաքարախտի, Ալցհայմերի և այլ նյարդա- 
կազմափոխական հիվանդությունների նկատմամբ 
հաղթանակը:

Գրականության Նոբելյան մրցանակին 
արժանացել է չինացի գրող Մո Ցանը, որի 
«զգայապատրանքային ռեալիզմն իր մեջ միավո
րում է ժողովրդական հեքիաթները, պատմությունը 
և արդիականությունը»: Նրա վիպերգական ստեղ- 
ծագործություւներում նկարագրվում է XX դարի 
Չինաստանի պատմությունը, պատահական չէ, որ 
Մո Յանին համեմատում են ամերիկացի մեծագույն 
գրողՈփլյամ Ֆոլկների հետ: Ինքը' գրողը, խոստո
վանում է, որ իր վրա ազդեցություն են գործել նաև 
Ռւսբլեն և Մարկեսը:

Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորհվել 
է Եվրամիությունը' Եվրոպայում խաղաղության և 
ժողովրդավարության ամրապնդման գործում ու
նեցած ներդրման համար: Եվրամիությունն «օգնեց 
Եվրոպան պատերազմի մայրցամաքից վերածել 
խաղաղության մայրցամաքի... վերականգնեց Եվ- 
րապւսն Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 
հետո և կայունություն մտցրեց նախկին կոմունիս
տական երկրներում' 1989 թ. Բեռլինյան պատի 
փլուզումից հետո»,- նշեց իր ելույթում Նոբելյան կո
միտեի ղեկավար, նորվեգացի Տուրբյորն Յւսգլան- 
դը:

Տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան 
մրցանակի են արժանացել ամերիկացի գիտնա
կաններ էլվին Գոտը և Լլոյդ Շեպլին' «կայուն ներդ
րումների տեսության և շուկաների պլանավորման 
պրակտիկայի» ոլորտում նվաճումների համար:
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«ԳԱԼԱԿՏԻԿԱՑՈՒՄ ԱՌԿԱ ԵՆ ՄԻԼԻԱՐԴԱՎՈՐ ՄՈԼՈՐԱԿՆԵՐ, ՈՐՏԵՂ ԿԱՐՈՂ 
է  ԳՈՑՈՒԹՑՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ԿՑԱՆՔ», - ՊՆԴՈՒՄ է  ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ԱՍՏՂԱԳԵՏԸ*

«Մեր Գալակտիկայում, հնա
րավոր է, գոյություն ունեն հա
րյուր միլիարդ մոլորակներ, 
որոնք նման են Երկրին, և դրւսն- 
ցից շատերի վրա կյանքը հնա
րավոր է»,- պնդում է ամերիկացի 
աստղագետ Ալան Բոսը:

«Երկրի պես սեփական մոլո
րակ պետք է ունենա Արևին նման 
յուրաքանչյուր աստղ»,- հայտա
րարել է Կարնեգի գիտական 
ինստիտուտի աշխատակից դոկ
տոր Բոսը' ելույթ ունենալով Չի- 
կագոյում կայացած գիտության 
զարգացման ամերիկյան միու
թյան ամենամյա գիտաժողովում: 

«Երկրին նման մոլորակների 
մեծ մասի վրա կյանք գոյություն 
ունենալ չի կարող»,- խոստովա
նում է դոկտոր Բոսը: Օրինակ' 
դրանցից շատերը չափազանց 
մոտ են աստղերին, ուստի դրանց 
մակերևույթի ջերմաստիճանը 
չափից ավելի բարձր է: Սակայն 
հաշվի առնելով մոլորակների 
հսկայական թիվը, քիչ չեն նաև 
այնպիսիք, որտեղ կարող են 
գոյություն ունենալ կյանքի պար
զունակ ձևեր' նման այն ձևերին, 
որ եղել են Երկրի վրա 3-4 միլի
արդ տարի առաջ: Խոսքը մանրէ
ների մասին է:

Շոտլանդացի գիտնականի 
կարծիքով' գալակտիկայում առ
կա է առնվազն 361 բանական 
քաղաքակրթություն:

«Մենք ուր որ է կհայտնաբե
րենք համոզիչ ապացույցներ, թե 
տիեզերքում որքան հաճախ են 
հանդիպում կյանքի համար պի
տանի մոլորակներ,- մեջբերում 
է դոկտոր Բոսին բրիտանական 
“Иле "Птев" թերթը: - Շուրջ 20 
տարի առաջ մենք չգիտեինք ոչ 
մի ուրիշ մոլորակային համա
կարգ, բացի մեր համակարգից: 
Այժմ մեզ հայտնի են ավելի քան 
3 հարյուր այդպիսի համակար
գեր»:

ИКр^/пемэт .сотЛл/огИЛ 6ГеЬ2009/ 
թ18Ո6էտ.հէտ1

Մինչև այժմ հայտնաբեր
ված Էկոմոլորակները հիմնակա
նում Լուսնթագի նման գազային 
հսկաներ են, թեև գիտնական
ներն արդեն հայտնաբերել են մի 
քանի մոլորակ, որոնք ընդամենը 
մի քանի անգամ են մեծ Երկրից: 
Ավելի փոքր աշխարհներ ժամա
նակակից աստղադիտակները 
դեռևս չեն կարող տեսնել: Սա
կայն այդ խնդիրը կհաջողվի լու
ծել МАЗА-ի «Կեպլեր» նոր աստ
ղադիտակի օգնությամբ, վստահ 
է աստղագետը: Նրա համոզ- 
մամբ, մի քանի տարվա ընթաց
քում «Կեպլերը» կհայտնաբերի 
Երկրի չափեր ունեցող մոլորակ
ներ:

«Հայտնաբերված էկզոմոլո- 
րակներն ընդամենը «սառցալե- 
ռան գագաթն է»,- չի կասկածում 
դոկտոր Բոսը: Նրա գնահատ- 
մամբ' Արևի նման աստղերի 
85 %-ի շուրջ պտտվում են երկ
րային տիպի մոլորակներ: Հաշ
վի առնելով, որ գալակտիկայում 
կան 10 0 միլիարդ այդպիսի 
աստղեր, իսկ տիեզերքում' 100 

միլիարդ գալակտիկա, կյանքի

գոյության հավանականությունը 
բավականաչափ մեծ է:

«Եթե անհրաժեշտ պայման
ներ (չափավոր ջերմաստիճան 
և ջուր) ունեցող մոլորակը գոյու
թյուն ունի 5-10 միլիարդ տարի, 
ապա այնտեղ կյանք անպայման 
կզարգանա»,- համոզված է դոկ
տոր Բոսը: Դա կարելի է ապա
ցուցել, օրինակ, եթե էկզոմոլո- 
րակների մթնոլորտում հաջողվի 
հայտնաբերել թթվածին:

«Որոշ մոլորակներում կարող 
են անգամ ձևավորվել բանական 
օրգանիզմներ և քաղաքակրթու
թյուններ»,֊ չի բացառում Բոսը,- 
«սակայն դրանք հայտնաբերելու 
հնարավորությունը չափազանց 
փոքր է: Օրինակ' հնարավոր է, 
որ այլ մոլորակներում բանա
կանությունն առաջացել է միլի
ոնավոր տարիներ առաջ, բայց 
երկրացիների և նրանց ուղիները 
ժամանակի մեջ չեն հատվել»,- 
ասում է գիտնականը: «Իսկ այլ
մոլորակայինների այցը Երկիր 
«գիտական ֆանտաստիկա
յի» ոլորտից մի բան է»,- նշում է 
աստղագետը:
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ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ է ՆՅՈՒՏՈՆԻ ԵՎ ԽՆՁՈՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Բրիտանական թագավորա
կան ընկերության կայքում հրա
պարակվել է հսահակ Նյուտո
նի ընկեր և կենսագիր Ուիլյամ 
Սթաքւիի հին ձեռագրի ֆոտո- 
պատճենը, որում առաջին ան
գամ շարադրվել է խնձորի մա
սին պատմությունը, որը ոգեշնչել 
է մեծ գիտնականին' բացահայ- 
տելու տիեզերական ձգողության 
օրենքը»,- գրում է Т1пе ОиагсИ- 
ап-ը' մեջբերելով հատվածներ 
փաստաթղթից:

Ձեռագրում, որը գրվել է 
1752 թ., Սթաքլին պատմում է, որ 
ընկած խնձորի պատմությունն 
իրեն պատմել է ինքը' Նյուտոնը, 
1726 թ., երբ նրանք թեյ էին խմում 
այգում: «ճաշից հետո եղանակը 
տաքացել էր, մենք դուրս եկանք 
այգի և թեյ էինք խմում խնձորե
նիների ստվերում: Նա (նյուտո
նը) ասաց, որ արդեն եղել է նման
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իրավիճակում, երբ նրա մտքով 
անցել է ձգողության մասին 
գաղափարը: Այն ժամանակ նա 
մտքերի մեջ խորասուզված էր, և 
հանկարծ շատ մոտ մի խնձոր է 
ընկել: Նյուտոնն ինքն իրեն հարց
րել է, թե ինչու է խնձորը մշտա
պես ուղղահայաց ընկնում Երկրի 
վրա: Ինչու այն չի շեղվում կամ չի 
թռչում դեպի վեր, ինչու է ընկնում 
ուղիղ Երկրի կենտրոնի ուղղու
թյամբ: Նշանակում է' խնձորն էլ 
է ձգում Երկիրն այնպես, ինչպես 
Երկիրն է ձգում խնձորը»:

Նյուտոնը պատմել է Սթւսքլի- 
ին, որ դա տեղի է ունեցել 1666 թ., 
երբ Եվրոպայում մոլեգնող ժան
տախտի պատճառով նա ստիպ
ված էր լքել Քեմբրիջի փակված 
համալսարանը և վերադառ
նալ Լինքոլնշիրի կոմսության 
իր տունը: Այդ ժամանակ նրան 
հետաքրքրում էր այն հարցը, թե 
ինչու է Լուսինը պտտվում Երկ- 
րի շուրջ: Գիտնականի խոսքով'

հենց ընկած խնձորն է հղացրել 
տիեզերական ձգողության մա
սին միտքը, և այդ դեպքից հետո 
նա մի քանի տարի շարունակ 
փորձել է հիմնավորել իր գյուտը:

Թագավորական ընկերության 
գրադարանավար Քեյտ Մուրի 
խոսքերով' Իսահակ Նյուտոնը 
շատ էր սիրում ընկած խնձորի 
մասին պատմությունը և սիրով 
պատմում էր այն: Մուրի կարծի
քով' այդ պատմությունն իրողու
թյուն է: Այն ոչ միայն զվարճալի է, 
այլ նաև ակնարկում է Արեգակ
նային համակարգի կառուցված
քի և «իմացության ծառի» մասին 
աստվածաշնչյան պատմությու
նը:

Մինչ այժմ Նյուտոնի մասին 
գրառումները, որոնցում հիշա
տակվում է հանրահայտ միրգը, 
պահվում էին Թագավորական 
ընկերության պահոցում և մատ
չելի էին միայն մասնագետնե
րին: Այդ փաստաթղթերը հան
րությանը մատչելի դարձնելու 
որոշումը զուգադիպել է ընկե
րության 350-ամյակին: Սթաքլիի 
ձեռագրից բացի, կայքում հրա
պարակվել են Ռոբերտ Հուկի' 
նախկինում կորած համարվող 
նոթագրությունները, Զեյն Օստի- 
նի գրական առաջին փորձերը և 
Լեոնարդո դա Վինչիի ուրվան
կարները:

Հիշեցնենք, որ տիեզերա
կան ձգողության օրենքն Իսա
հակ Նյուտոնը բացահայտել է 
1667 թ. մոլորակների շարժման 
վերլուծության հիման վրա: Ըստ 
այդ օրենքի' բոլոր մարմիննե
րը միմյանց ձգում են մի ուժով, 
որն ուղիղ համեմատական է 
այդ մարմինների զանգվածնե
րի արտադրյալին և հակադարձ 
համեմատական' դրանց միջև 
հեռավորության քառակուսուն:
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Մեծարգո գիտնականներ, 
գիտության նվիրյալներ, 

սիրելի' ընթերցող,
շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ: А
Թող 2013թվականը լինի առողջության, 

աննախադեպ հաջողությունների, 
բարեկեցության, երջանկության, նոր և 
հետաքրքիր հայտնագործությունների ու 
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