ՑԵՂԱ ՍՊ Ա Ն ՈԻ-^Ա Ն
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ՀԱՍՑՎԱԾ ՆՅՈԻ-ԹԱԿԱՆ
ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՀԻՄ Ն Ա ՀԱ ՐՑ Ը

Լրա տ վա կա ն գործունեություն
իրականացնող՝
ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն
Ն ախագահ՝
Ո. Սարտիրոսյան
Պետական գրանցման
վկայականի համարը՝
03Ա055313
Տրված՝
28.06.2002 թ.
Գլխավոր խմբագիր՝
Ղագարյան էդ.
Գլխավոր խմբագրի
տեղակալ՝
Սուվարյան Ցու.
Բաժինների խմբագիրներ՝ Պապոյան Ա., Դանագուլյան Գ.
Խ առա տյա ն Ա., Սիմոնյան Ս.
Գործադիր տնօրեն՝
Սարգսյան Ա.
Պատասխանատու
քարտուղար՝
Վարդանյան Ն.
Տեխնիկական
խմբագիր՝
Կիրակոսյան Ա.
Համակարգչային
օպերատոր՝
Հովհաննիսյան 0.
Դիզայներ՝
Օհանջանյան Ա.
Թարգմանիչ՝
Սարգսյան 0.
Համարի
պատասխանատու՝
Կիրակոսյան Ա.
Ստորագրված է
տպագրության՝
14.05.2015

Գ ի տ ո ւթ յա ն ա շ խ ա ր հ ւ
Մարտի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճում
մեծ շուքով նշվեց «Գիտության աշխարհում» հանդեսի 10-ամյա
հոբելյանր։ Ջերմ շնորհավորանքներր հաջորդում էին մեկր մյուսին
Պակաս չէին սրտառուչ և անկեղծ մաղթանքներր, որոնք նոր
հաջողությունների ցանկություններ էին՝ այն հույսով և համոզմամբ,
որ ,Գիտության աշխարհումե հանդեսի խմբագրակազմր այսուհետ
նույնպես կարդարացնի իր որդեգրած առաքելությունը՝ գիտություն
տարածելը և պրոպագանդելր։
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ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Նա կենդանության օրոք արդեն միֆ և առասպել էր, հայ
հայդուկային շարժման ամենապայծառ և հերոսական դեմքերից
մեկը։ Նա նաև տաղանդավոր զորավար էր և մեծ հայրենասեր, հերոս,
որն իր կյանքի գլխավոր նպատակը դարձրել էր իր ժողովրդին,
Հայաստան աշխարհին անմնացորդ ծառայելը։ Նա, Անդրանիկ
Օզանյանը, հայկական ազատամարտի լուսավոր ջահն էր և փառքը։
Զորավար Անդրանիկի 150-ամյակին է նվիրված մեր հրապարակումը։

«Գիտության աշխարհում ՛ի խմբագրական
խորհրդի կազմը՝

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., Այվազյան
Ս. (ՈԴ), Աֆրիկյան է., Բրուտյան Գ., Գալստյան Հ.,
եսայան Ս.(ԱՍՆ), Թավադյան Լ., Հարությունյան Հ.,
Հարությունյան Ո–., Հարությունյան Ս., Համբարձումյան Ս.,
Հովհաննիսյան Լ., Ղազարյան Հ., Սարտիրոսյան Բ.(ՈԴ),
Սելքոնյան Ա., Ներսիսյան Ա., Շահինյան Ա., Շուքուրյան Ս.,
Տրբաշյան Ո., Սեդրակյան Դ., Սիմոնյան Ա.

Խմբագրության հասցեն՝

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ ՓԱՌՔԸ
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Սարշալ Բաղրամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք, 9-րդ հարկ,
Հեռ.՝ 52 38 30, ֆաքս՝ 56 80 68
6–տտւ1։ յօստտ1@տօւՅտ
. «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի
հանդեսը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԳԱԱ
նախագահության որոշմամբ։
Տպաքանակը՝
500 օրինակ։
Ծավալը՝
64 էջ։
պայմանագրային։
Գինը՝
Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն
խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում։
Սեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պ ա ր
տադիր է։ Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա
կարծիք է հեղինակների հետ։ Խմբագրությունը պ ա 
տասխանատվություն չի կրում գովազդային նյութերի
բովանդակության համար։

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ՀԱՍՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ
ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

Հիշում ենք և պահանջումե Այս կարգախոսով մենք նշեցինք Հայոց
մեծ եղեռնի 100 տարին։ Այո, մենք պահանջում ենք հատուցում մեր
կորուսյալ հայրենիքի, մեկ և կես միլիոն անմեղ զոհերի, խեղված
ճակատագրերի և անասելի կորուստնների համար։ Ինչպես և
ի±նչ միջոցներով։ Այս հարցերի շուրջն է մտորում պատմաբան
Արմեն Մարուքյանը, որը հանգամանորեն և փաստերով քննում է
ցեղասպանության հետևանքով հասցված նյութական վնասների
հատուցման հիմնահարցը և միջազգային իրավունքի տեսանկյունից
առաջարկում հարցի լուծման միջոցները։
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ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԳԵՐՏԱՔԱՑՈՒՄ;
ՆԱՆՈՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ ԿՕԳՆԵՆ ԲՈՒԺԵԼ
ՔԱՂՑԿԵՂԸ
Ռ. ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ, Հ. ԳՅՈՒԼԱՍԱՐՅԱՆ, Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Վերջին տասնամյակներում աշխարհում դիտվում է ուռուցքային
հիվանդությունների աճ։ Այս տեսանկյունից ուռուցքների բուժումը կամ

ոչնչացումը ժամանակակից գիտության կարևորագույն խնդիրներից է։ Վերջին
տարիներին բուժման համար օգտագործվում է մագնիսական գերտաքացման
մեթոդը։ Այդ նպատակով օգտագործվող նանոմասնիկների սինթեզման
աշխատանքներին միացել է նաև ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտը։
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ՌԱԴՈՆԸ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՌԱՖԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Բնության մեջ ռադոն գազը առաջանում է որպես ուրանի Ս-238 իզոտոպի
տրոհման շղթայի արգասիք։ Այն ճառագայթաակտիվ է և խիստ վնասակար
մարդու առողջության համար։ Հանգստացնելու համար ասենք, որ այսօրվա
գիտելիքների ու տեխնոլոգիաների մակարդակը հնարավորություն են տալիս
էապես նվազեցնելու մարդկությանը ռադոնի պատճառած վնասը։
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ԷԹԻԼԵՆԸ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԿՅԱՆՔՈՒՄ
(շա րունա կություն)
Մ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Ն. ՍԱՀԱԿՅԱՆ , Ա. ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ

Նախորդ համարի նույնանուն հոդվածում մենք արդեն խոսել ենք բույսերի
համար էթիլենի հսկայական նշանակության մասին։ Հնարավոր չէ գերագնահատել
բույսերի դերը մարդու կյանքում, ուստի այս հոդվածում կփորձենք հասկանալ
էթիլենի դերը մարդու կենսագործունեության և, ընդհանրապես, գոյության համար։

48

ԷԼԵԿՏ ՐԱ ՀԱ ՂՈՐԴԻՉ ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԱՐԱ ԳՅՈՒԼՆԱԶԱՐՅԱՆ

Պոլիմերների զանգվածային օգտագործման և կիրառման շրջանն անմի
ջականորեն կապված է էլեկտրոնիկայի, ինֆորմատիկաւյի, տիեզերական, ավիա
և ավտոմոբիլային արդյունաբերության զարգացման հետ։ Քսաներորդ դարի
արդյունաբերական հեղափոխության նվաճումներից մեկն, անվերապահորեն,
պետք է համարել պոլիմերների և պլաստիկ նյութերի ի հայտ գալը։
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ՌԵՆԻՈՒՄԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԳՈՒՐԳԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ, ՍՈՆՅԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Ռենիումը պատկանոմ է հազվագյուտ մետաղների շարքին։ Ռենիումը մեծ
կիրառություն է գտել էլեկտրոնիկայում, հրթիռային, ավիացիոն և տիեզերական
տեխնիկայում։ Բարձր ջերմակայունության և հալման բարձր ջերմաստիճանի
շնորհիվ ռենիումն անփոխարինելի է ռազմական, ատոմային և նավթային
արդյունաբերության մեջ։

ք ՝.

Մ

արտի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ
նախագահության
դահլիճում
մեծ
շուքով նշվեց «Գիտության
աշխարհում» հանդեսի հիմ
նադրման 10-ամյա հոբել
յանը։ Հոբելյանական նիս
տին մասնակցում էին ԳԱԱ
ակադեմիկոսներ,
թղթակից
անդամներ, բուհերի ներկա
յացուցիչներ, ուսուցիչներ և
ամսագրի ընթերցողներ։
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Հոբելյանական
նիստը
բացեց ՀՀ ԳԱԱ նախա
գահ,
ակադեմմկոս
Ռ.
Մարտիրոսյանը՝ և շնորհավո
րեց ամսագրի խմբագրակազ
մ ն ։ Նա շեշտեց այն եզակի
դերն ու առաքելությունը, որ
իրականացնում է հանդեսը
ժամանակակից գիտության
և տեխնիկայի նվաճումները
հատկապես
ուսանողների,
դպրոցականների և լայն
ընթերցողների շրջանում պրո֊
պագանդելու կւսրեոր
գործում՝

ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ

Ա ՇԽԱՐՀՈՒՄ

1*52. 2015

դրանով իսկ նպաստելով
վերջին շրջանում գիտության
և գիտնականների խարխլված
հասարակական դերի ու վարկի
բարձրացմանը։ Հատուկ նշվեց
նաև այն կարևոր գործառույթը,
որն իրականացնում է հան
դեսը հայ գիտնականների
գործունեության լուսաբանման
գործում։

ՀՀ ԳԱԱ նախագահը ԳԱԱ
թղթակից անդամներ Ա.
Նորավյանին, Ա. Կիրակո^
յանին և հանդեսի հրատա
րակիչ, «Էդիթ պրինտ» հրա
տարակչության տնօրեն Մ.
Կարապետյանին պարգևատ
րեց ՀՀ ԳԱԱՎաստակագրերով։
Բարձր
գնահատելով
«Գիտության
աշխարհում»
հանդեսի գործունեությունը
ժամանակակից
գիտութ
յան նվաճումները մասսայա
կանացնելու պատասխանատու
և շնորհակալ գործում՝ ՀՀ
ԿԳ նախարար Ա. Աշոտյանը
հանդեսի խմբագրակազմ ն
շնորհեց ՀՀ ԿԳՆ «Ոսկե մեդալ»։
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետա
կան կոմմտեի նախագահ Ս.
Հարությունյանը
Կոմ տեի
«Ոսկե մ դալը» հանձնեց
հանդեսի գործադիր տնօրեն
Ա. Սարգսյանին, իսկ հան
դեսի պատասխանատու քար
տուղար Ն. Վարդանյանին և
հումանիտար բաժնի խմբա
գիր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Ա Խառատյանին հանձնեց
Կոմմտեի պատվոգրեր։
Հոբելյանական
նիստին
ներկա էին և ջերմ ելույթներ
ունեցան ԵՊՀ ռեկտոր, ՀՀ
ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա.
Սիմոնյանը, ԳԱԱ արվեստի

ինստիտուտի տնօրենի տե քով եզրափակեց ՀՀ ԳԱԱ
ղակալ
Ա.
Ասատրյանը, ակադեմմկոս Է. Ղազարյանը՝
ՀԱՊՀ ռեկտոր Հ. Թոքմաջ- շեշտելով, որ գիտություն տա֊
յանը, Գավառի համալսա րածելը և պրոպագանդելը
րանի ռեկտոր Ռ. Հակոբյանը նույնքան կարևոր են, որքան
և Բյուրականի աստղա գիտություն սերմանելը։ Իր
դիտարանի
տնօրեն
Հ. գոյության ընթացքում հան
դեսը պատվով է կատարել
Հարությունյանը։
Հոբելյանական
նիստն իր հինական՝ գիտություն
իր շնորհակալական խոս տարածելու գործառույթը։ Է.
Ղազարյանը շնորհակալություն
հայտնեց խմբագրակազմ ն,
հանդեսի ակտիվ ընթերցող
ներին և բոլոր այն կազմակեր
պություններին, որոնք բաժա
նորդագրվում են հանդեսին՝
նպաստելով նրա կայացմսւնր
ե իր գործառույթների իրւս֊
կւսնացմանր։
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ՀՀ ԳԱԱ «Գիտության աշխարհում»
գիտահանրամատչելի հանդեսի
գլխավոր խմբագիր, ակադեմիկոս
Էդուարդ Ղազարյանի ելույթը՝
հանդեսի 10-ամյակին նվիրված
հոբելյանական հանդիսության
կապակցությամբ

գիտությունն ու հայ ժողո կությանը տրամադրել մա
կրթական
վուրդը ձեռք է բերել մ ջ- գիստրոսական
ազգային ճանաչում և հեղի ծրագրեր՝ մասնագիտացում
նակություն։ Սակայն ոչ պակաս ների լայն սպեկտրով։ Նույն
2 կարևոր իրադարձություններ 2005 թվականին ՀՀ ԳԱԱ
տեղի ունեցան Հայաստանի նախագահության որոշմամբ
Հանրապետության անկախա- ստեղծվեց Ակադեմմայի պատ֊
ցումմց հետո։ Գիտությունների մության մ ջ առաջին գիտա
Ողջունում եմ «Գիտու ազգային
ակադեմման ստանձ֊ հանրամատչելի
հանդեսը՝
թյան աշխարհում» գիտա֊ նեց ևս երկու
«Գիտության
աշխարհում»֊ը։
պարտավորու
հանրամատչելի
հանդեսի թյուն՝ գիտակրթական և լու Այսօր մ նք հավաքվել ենք
10-ամյակին նվիրված հան֊ սավորական՝ ամբողջացնելով նշելու հանդեսի 10-ամյա հոբե
դիսավոր նիստի բոլոր մաս Ակադեմմայի դերը և նշանա֊ լյանը։ Չնայած սկզբնավորման
նակիցներին։
մր
երկրի փուլում կաին հոռետեսներ,
Ավելի քան յոթ տասնամյակ կությունը
կարծում էին, որ հան
հասարակական
կյանքում։
Գիտությունների ակադեմ ան Տասը տարի առաջ ՀՀ ԳԱԱ որոնք
դեսը
երկար
կյանք չի ունենա,
հաջողությամբ իրականացրել գիտակրթական մմջազգային սակայն այսօր
նք հպար
է իր գլխավոր առաքելությունը՝ կենտրոնն սկսեց հասարա- տությամբ կարողմ ենք
արձանոր գիտելիքի ստեղծումը.
գիտությունների ակադեմմայի
կազմում գործող 4տասնյակից
ավել գիտական կազմա
կերպությունների կոլեկտիվ
ները լուրջ ձեռքբերումներ են
արձանագրել բնագիտության,
հասարակագիտության և հա
յագիտության ոլորտներում,
տվել են համաշխարհային
ճանաչում ունեցող արդյունք֊
ներ, որոնց շնորհիվ հայկական

նագրել «Գիտության աշխար֊
հում»֊ի կայացման փաստը։
Համ մատաբար կարճ ժամա
նակահատվածում անձնվեր և
հետևողական աշխատանքի
շնորհիվ խմբագրական կազմը
կարողացել է ստեղծել ուրույն
ձեռագիր ունեցող, հետաքրքիր
հանդես, որն այսօր արդեն իսկ
ունի ընթերցողների մ ծ
բանակ։
Հանդեսի կայացման գոր֊
ծում նախ շնորհակալություն
եմ հայտնում աշխատակազմ ն, որն այս տարիների
ընթացքում ապացուցել է իր
բարձր պրոֆեսիոնալիզմն ու
գիտակցված նվիրումը։ Հան
դեսի աշխատանքներում ընդ
գրկված
բոլոր
աշխա
տակիցները՝ սկսած ճյուղային
խմբագիրներից
մմնչև
տպագրատան աշխատողները,
իսկական նվիրյալներ են.
չունենալով
լրացուցիչ
աջակցություն, ցածր ֆինան
սավորման
պայմաններում
խմբագրակազմը կատարում է
հսկայական և շնորհակալ
աշխատանք «Գիտության աշ
խարհում» ամսագրի համար
ները պատշաճ մակարդակով
և ժամանակին հրատարակելու
ուղղությամբ։
Երկրորդը՝ կուզենայի շնոր

հակալություն հայտնել մեր
հեղինակներին, որոնց աշ
խարհագրությունը տարեց տարի ընդլայնվում է։ Նրանց
ներկայացրած հետաքրքրա
շարժ ու բովանդակալից հոդ
վածների շնորհիվ է, որ
տարեցտարի մ ծանում է
հետաքրքրությունը հանդեսի
նկատմամբ։ Ապա շնորհակա
լություն ենք հայտնում բա֊
ժանորդ կազմակերպություն
ներին՝ գիտահետազոտական
ինստիտուտներին և կենտրոն
ներին, բուհերին, ֆիզմաթ. թե
քումով դպրոցներին, առանձ
նահատուկ շնորհակալություն
ենք հայտնում ՀՀ Սփյուռքի
նախարարությանը, որի աջակ
ցությամբ մեր հանդեսը հայտ
նվում է Սփյուռքի հայաշատ
համայնքներում,
«Փյունիկ»
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հիմնադրամմն՝ ի դեմս հոգա֊
բարձուների խորհրդի նախա
գահ Լ. Սարգսյանի, որը
վերջերս հանձն առավ ապա
հովել մ ր հանդեսի հասա
նելիությունը ՀՀ և ԼՂ ավագ
դպրոցներին, ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարությա
նը, ՀՀ
գիտությունների
ազգային
ակադեմմային,
որոնք աջակցում են հանդեսի
տարածմանն ու սփռմանը։ Եվ
վերջում, անշուշտ, շնորհակալ
ենք մ ր ընթերցողներին,
որոնց շրջանում բազմաթիվ են
մշտական բաժանորդները,
որոնք անհամբերությամբ են
սպասում
«Գիտության
աշխարհում»
հանդեսի
յուրաքանչյուր համարին։

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Անդրանիկին վիճակված էր
արտասովոր ճակատագիր։
Նա էր լինելու պետականու
թյունից, զորքից ու բանակից
դարերով զրկված ժողովրդի
զորավարը։ Ժամանակն ու
հանգամանքները ծայրաստի֊
ճան անողոք էին, որոնք նրան
տարան դեպի Սասնա լեռները,
ուր իրենից առաջ բարձրացել
էին հռչակավոր Արաբոն, Աղ
բյուր Սերոբը, Սպաղանցի Մա
կարը և այլ ֆիդայիներ։
Անդրանիկ Օզանյանը ծնվել
է 1865 թ. փետրվարի 25-ին,
Արևմտյան Հայաստանի Սե֊
6

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

պատմություն
ու ավանդույթներ ուներ։
Հայրը՝ Թորոս Օզանյանը,
արհեստավոր էր, երկաթագործ
ու ատաղձագործ և փոքրիկ
արհեստանոց ուներ քաղաքա
յին շուկայում։ Մայրը՝ Մա֊
րիամը, պատվախնդիր անձ֊
նավորություն էր։ Անդրանիկն
ընդամենը երկու տարեկան էր,
երբ կյանքից վաղաժամ հե֊
ռացավ մայրը։ Անդրանիկի
մանկության և պատանեկու
թյան հոգսերը կրել են ավագ
եղբայրն և երկու քույրերը։
Օզանյան
գերդաստանը
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Շապին-Գարահիսար է տեղա
փոխվել չորս ժամվա ոտքի
ճանապարհի հեռավորությամբ
Օզան պապենական գյուղից,
որտեղից էլ ծագում է նրանց
ազգանունը։
Կրթական
նախանձելի
ավանդույթներ ուներ ՇապինԳարահիսարը։ Անդրանիկն
ուսումնառությունն ստացել է
քաղաքի Մուշեղյան վարժա
րանում։ Ըստ վկայակոչումնե
րի, հատկապես հափշտակվել
է հայոց հինավուրց պատմութ
յան հերոսական էջերով։
Հայերենի հետ սովորել է

թուրքերեն ու ֆրանսերեն
լեզուներ։
Վաղ հասակից Անդրանիկը
սեփական մաշկի վրա զգացել
է հայության կրած առօրյա
տառապանքների, զրկանքների
ու նվաստացումների ողջ ծան
րությունը։ Եվ եթե իր հայրենա
կիցների կյանքին ա մ ն օր ու
ա մ ն ժամ մահացու վտանգը
չսպառնառ,
հավանաբար
Անդրանիկը չէր դիմլու զենքի՝
գերադասելով խաղաղ աշխա
տանքն ու քաղաքացիական
գործունեությունը։ Սակայն XIX
դարավերջին Օսմանյան Կայս֊
րությունում հայության բուն
գոյությունն ու ապագան մծա պես վտանգված էին։ Հայրենի
քաղաքում Անդրանիկն ա մ ն Հետագայում Վռամշապոււհ
օր ականատես էր լինում թուրք քահանան հիշում էր. «Միմմայն
պաշտոնեության, զինվորա Հնչակյան կուսակցություն կար
կանության և ոստիկանության Շապին Գարահիսարի մէջ և ես
չարաշահումներին և բռնու Անդրանիկին ուխտը կնքել
թյուններին։ Օրերից ^ օր տվի և մտավ ի շարս Հնչակին»։
թուրք ոստիկանը ծեծում և Այդ ժամանակ Անդրանիկն
մարմնական վնասվածքներ է արևմտահայկական իրակա
հասցնում նաև Անդրանիկի նության վերաբերյալ մ շարք
հորը։ Ապագա մեծանուն հայ֊ թղթակցություններ է հրապա
դուկապետը որոշում է վրեժ- րակել Ժնևում լույս տեսնող
խնդիր լինել։ Սպանում է այդ «Հնչակ» թերթում։ Մինչ այդ,
ոստիկանին, ձերբակալվում է 1885 թ. նա անցել էր արտա
և բանտարկվում, սակայն սահման և մ քանի տարի
բարեկամների
շնորհիվ ապրել Ռումմնիայում, ըմբոս֊
ազատվում ու տեղափոխվում տության ու ազատագրության
է Կ.Պոլիս։ Այսպես գծագրվել է գաղափարները տարածել գա
նրա կյանքի ուղին՝ դեպի ղութահայության
շրջանում։
ա զգա յին-ազա տ ագրա կան 1892 թ. նա անցել է Հայ
հեղա
շարժումը։
փոխական դաշնակցության
1891 թ. Անդրանիկը Շապին֊շարքերը։
Դաշնակցության
Գարահիսարում մի քանի ան շարքերում գտնվելը նրան
վանի և ազդեցիկ գործիչների ընդհուպ մոտեցրեց զինյալ
(Սիմոն Ճգնավորյան, Ապրո, ազատագրական
Վռամշապուհ քահանա Քի֊ առաջին բնագծին։ պայքարի
Արդեն
պարյան) հորդորներով ըն֊ 1893թ. Անդրանիկը հայտնի
դունվում է Հնչակյան կուսակ ֆիդայական գործիչ Համ
ցության շարքերը։ Անդրանիկը բարձում Պոյաճյանի (Մուրադ)
դիմել էր այդ քայլին ներքին հետ և վերջինիս շնորհիվ մեկ֊
այն խորը համոզումով, որ նել
է հայ քաջերի արծվաբույնը՝
բռնության և անարդարության Սասուն։
Այդ պահին Սասունում
դեմ
մ այնակ
գործելն իրավիճակը ծայրահեղորեն
արդյունք չի կարող տալ։
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լարված էր, թուրքական կողմ
բռնություններն ու հալածանք֊
ները անցել էին ա մ ն չափ ու
սահման։
1894 թ. ամռանը Սասունն
արդեն պաշարված էր բոլոր
կողմերից։ Անդրանիկը որպես
տասնապետ, ապա նաև,
որպես խմբապետ, գործուն
մասնակցություն է ունենում
Սասունի և Մուշի ինքնապաշտպանական կռիվ երում։
Սասունի դիմադրական շար
ժում արյան մեջ խեղդելուց
հետո սուլթան Համ դը կո
տորածներ
կազմակերպեց
Արևմտյան Հայաստանի գրեթե
բոլոր խոշոր բնակավայրերում։
1895-96 թթ. հայ անմեղ ազգա֊
բնակչության
կոտորածներ
տեղի ունեցան Մալաթիայում,
Տիգրանակերտում, Կարինում,
Սեբաստիայում, Խարբերդում,
Բիթլիսում, Վանում, Տրապի֊
զոնում, այլ քաղաքներում և
գյուղերում։ Հայ ազգային֊
ազատագրական շարժուն
ստացավ ծանր հարված։ Ֆի֊
դայիներից շատերը նահա
տակվեցին անհավասար պայ
քարի
ընթացքում։
Ողջ
նացածները
շարունակում
Աշ2. 2015
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էին ուժեր և մ ջոցներ
կուտակել գալիք մարտերի
համար։ Անդրանիկը Սասունից
անցնում է Ախլաթ՝ Աղբյուր
Սերոբի մոտ։ Ծանր, դաժան
օրեր էին, ֆիդայիները հաճախ
փոխում էին թաքստոցները,
դժվարությամբ
ճարում
հանապազօրյա հացը։ Զենք,
պարեն և կացարան որոնելով՝
Անդրանիկը
զինակիցների
հետ շրջել է Սասունի բոլոր
բնակավայրերում, ձորերում,
դաշտերում և անտառներում։
1896 թ. ամռան սկզբին 16
հոգիանոց խմբով զենք ներ
մուծելու նպատակով նա անց֊
նում է սահմանը և հասնում
Կարս, ապա հանգամանքների
զուգորդումով այնտեղից՝ Բա֊
թում, հետո՝ Ղրիմ։ Յոթ ա մս
Ղ րիմ քաղաքներում մջոցներ
է հայթայթում շարժման հա֊
մար, ապա վերադառնում եր
կիր։ Հասնելով Վան, Անդրա֊
նիկը նորից հանդիպում է
Սերոբին և շարունակում հա
մատեղ զինյալ պայքարը, և
նրանց համագործակցության
այս վերջին էջը պետք է փակ
վեր ողբերգաբար։ 1899 թ.
հոկտեմբերին զոհվում է
8

Աղբյուր Սերոբը։ Անդրանիկն
ընտրվում է Սասունի հայդու
կային խմբերի ընդհանուր ղե
կավար, նրա մրձավոր զինա
կիցն է դառնում Գևորգ Չաուշը։
Անդրանիկը լուծում է Սերոբի
սպանության վրեժը՝ ծուղակի
մ ջ գցելով ավազակապետ
Խալիլ փաշային և գլխատելով
նրան։ Այս արդար հատուցումը
ցնցող տպավորություն է
թողնում
և
ոգեշնչում
ֆիդայական ուժերին։
1901 թ. հոկտեմբերին Գելիե֊
գուզան գյուղում Անդրանիկը
գումարում է զինվորական
խորհրդի ժողով, որում օրա
կարգային է դառնում հետևյալ
հարցադրումը. «մր նպատակն
էր մջոց մը և ճամբա մը գտնել
հայ ժողովուրդին վրայ ծան
րացող տառապանքը մ ղմ լու
և թրքական հալածանքները
դադարեցնելու»։
Նպատակահարմար է հա֊
մարվում մ խիզախ ձեռնարկով
Եվրոպայի և աշխարհի ուշա
դրությունը բևեռել արյունաքամ
արևմտահայության և հայկա
կան արդարացի պահանջների
վրա։ Հենակետ է ընտրվում Մշո
դաշտում գտնվող Առաքելոց
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վանքը։ Անդրանիկի առաջնոր
դությամբ 1901 թ. հոկտեմբերի
վերջերին հայդուկները (թվով՝
30-35 հոգի) հավաքվում և
ամրանում են այդ վանքում։
Ընտրվում է ռազմական խոր֊
հուրդ, վանքի պատերի տակ
դիրքեր և պատնեշներ են կա
ռուցվում,
յուրաքանչյուրին
տրվում է կոնկրետ առաջա
դրանք։ 1901 թ. նոյեմբերի 3-ին
թուրքական զորամ ավորումները պաշարում են դեպի վանք
տանող բոլոր կածաններն ու
ճանապարհները։
Սկսվում է Առաքելոց վանքի
հերոսական ինքնապաշտպա
նությունը։ Մի բուռ հայդուկ֊
ների դեմ կանգնած էր թուր
քական վեց հազարանոց
զորքը՝ Ալի և Ֆերիք փաշաների
գլխավորությամբ։
Գրեթե մ կ ամ ս պաշտ
պանվելուց հետո, նոյեմբերի
27-ի գիշերը հայդուկները ճեղ֊
քում են պաշարման շղթան և
հեռանում լեռները։ Նրանք
տվել էին երկու զոհ, իսկ թուր
քական կողմ կորուստները
բազմապատիկ շատ էին։ Անդ
րանիկը փայլուն կերպով կա
տարեց այս դյուցազնամարտի
գլխավոր
հրամանատարի
պարտականությունները։ Ռու֊
սական և եվրոպական բազ
մաթիվ լրագրերում ծավալուն
նյութեր
հրապարակվեցին
Առաքելոց վանքի հերոսամար
տի մասին։ Անդրանիկը ճանաչ
վեց որպես համաժողովրդա
կան հերոս։
Թուրքական բռնապետու
թյան դեմ հայոց մ նոր
շարժում բռնկվեց 1904 թ.։
Ազատագրական
շարժման
կենտրոնը վերստին ըմբոստ
Սասունն էր։ Ազատության
օրրան համարվող լեռնային
այս գավառում 1903 թ.
վերջերին հավաքվել էին
գրեթե բոլոր հայտնի հայդուկապետերը՝
Անդրանիկը,
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Գևորգ Չաուշը, Հրայրը, Սե֊
բաստացի Մուրադը, Սեպուհը,
Սմբատը (Մախլուտո), Մակարը,
Կորյունը և ուրիշներ։ Թուր֊
քական
իշխանությունները
ռազմական հենակետերով,
զորանոցներով շրջապատել
էին Սասունը։ Գելիեգուզանում
հրավիրվում է ինքնապաշտպա
նության զինվորական խորհրդի
նիստ, որը Անդրանիկին ընտ
րում է ղեկավար։ 1904 թ.
փետրվար-մարտ ամ սներին
Սասունի մոտ թուրքական իշ
խանությունները կենտրոնաց
րել էին շուրջ 10 հազարանոց
կանոնավոր զորք և 5 հազարի
հասնող քրդական խաժամուժ։
Ունենալով բացահայտ ռազ
մական գերակշռութլուն, թուր֊
քական ուժերի հրամանա
տարությունը Քյոսե բինբաշու
ղեկավարությամբ 1904 թ. ապ
րիլի 1-ից սկսում է ռազմական
գործողությունները։ Թշնամուն
դիմակայում են մոտ երկու
հարյուր հայդուկներ և հազար
զինված գյուղացիներ։ Ուժերը
խիստ անհավասար էին, սա
կայն կռիվն անխուսափելի էր
ու կենսական անհրաժեշտու
թյուն։ «Ազատություն կամ
մահ» կարգախոսով հայդուկ֊
ներն ու ժողովուրդը նետվեցին
կռիվների հորձանուտը։ Անդ֊

րանիկը ղեկավարում էր Սասունի ինքնապաշտպանութ
յունը՝ ցուցաբերելով աննկուն
կամք, ռազմական տաղանդ և
ապահովելով բարձր կարգա
պահություն։ Ինքնապաշտպա֊
նական կռիվ երը տևեցին
շուրջ երկու ա մս։ Մինչև 1904
թ. ամռան կեսերը հայդուկ֊
ները Սասունի լեռների ծերպե
րում և Մշո դաշտում համա֊
ռորեն մարտնչում էին թշնամու
հարյուրապատիկ գերակշիռ
ուժերի դեմ։ Թուրքերին հա
ջողվում է գրավել անառիկ
Սասունը՝ մոխրակույտերի վե
րածելով 42 գյուղ։ Շուրջ 130
հայդուկ Անդրանիկի և Գևորգ
Չաուշի
գլխավորությամբ
կռիվ եր մղելով իջնում են
Վան։ Այստեղ՝ Աղթամար
կղզում կայացած ընդհանուր
ժողովում որոշվում է, որ
հայդուկները պետք է դուրս
գան երկրի սահմաններից։
Անդրանիկն անցնում է Սալմաստ, այնուհետև Թավրիզ,
ապա՝ Բաքու, որտեղ իջևանում
է անվանի գործիչ Նիկոլ Դու֊
մանի տանը։ Այստեղ կայանում
է Անդրանիկի ծանոթությունը
գրող և հրապարակախոս Ավե
տիս Ահարոնյանի հետ։ Այնու
հետև անցնում է Թիֆլիս և
հանդիպում Հովհաննես ԹուԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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մանլանին։ Հանդիպում ան֊
չափ ջերմ և հուզիչ է եղել։ Մեծ
բանաստեղծը սիրով և պատ֊
կառանքով է ընդունել Սասնա
քաջերի ղեկավարին, ուշադ
րությամբ լսել անթիվ֊ան֊
համար կռիվներից արված նրա
համով-հոտով պատմություն֊
ները։ Զորավարը բազմաթիվ
լեգենդներ ու երգեր գիտեր։ Իր
պատմությունները
հաճախ
համ մում էր օտարալեզու
մեջբերումներով։ Ծանոթութ֊
յան պահից Թումանյանն ու
Անդրանիկը մմյանց կապ
վեցին հոգևոր ամուր կապակ֊
երով։ Թիֆլիսում զորական
այրը ծանոթացել ու մտեր
մություն է հաստատում հայ
մշակույթի և գրականության
այլ երևելի գործիչների, այդ
թվում և գրող և մանկավարժ
Ղազարոս Աղայանի հետ։ Այդ
մասին իր հուշերում պատմում
է Աղայանի դուստրը՝ Լուսիկը։
Թիֆլիսից Անդրանիկն անց
նում է Եվրոպա, հաստատվում
Ժնևում՝ ՀՅԴ պաշտոնաթերթ
«Դրոշակի» խմբագրության
հարևանությամբ։ Այստեղ նրա
անբաժան ուղեկիցն էր Ա.
Ահարոնյանը։ Ժնևում զորա
վարին այցի է գալիս Սիաման֊
թոն (Ատոմ Յարճանյան), որը
նրան է ձոնում մ ծ ներշնչան֊
քով գրած իր մ պոեմը։
1905թ. մարտին Անդրանիկն
անցնում է Բուլղարիա, Պլով֊
դիվ։ Այստեղ նա գրում է իր
նշանավոր «Մարտական հրա
հանգները» և առանձին հատ֊
վածներ ուղարկում «Դրոշակի»
խմբագրություն։ Միաժամա
նակ ընդհանրացնում և հան
րագումարի է բերում իր կյանքի
ու պայքարի անցած փուլի
իրողությունները, որոնք որ֊
պես հուշերի ամբողջական
գիրք, հանձնում է Դաշնակ
ցության Ժնևի արխիվին։ Մին
չև իր կյանքի ավարտը՝ զորա֊
վարը սերտ կապեր է
Աշ2. 2015
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պահպանել հայ մշակույթի
գործիչների հետ։
Զորավարը շնորհիվ իր
բնածին իմաստության և ժո
ղովրդի ընդերքից բխող
առողջ բնազդի, ողջ կյանքի
ընթացքում խիստ անհանդուր
ժողական գտնվեց թուրքական
բոլոր կարգի
իշխանու
թյունների հանդեպ։ Վկա՝
երիտթուրքական հեղափոխու
թյան և «երիտթուրք հեղափո
խականների» հանդեպ Անդրա
նիկի ցուցաբերած անթեք ու
սթափ դիրքորոշումը։ Նա
երբեք չհավատաց երիտթուրքերի հռչակած «ազա
տության, հավասարության և
եղբայրության» սուտ ու փուչ
կարգախոսներին։ Ավելին՝ այդ
չարագուշակ
հեղաշրջման
առաջին իսկ օրերից զգու
շացնում էր հայոց ազգային
կուսակցությունների պարա
գլուխներին։ ՀՅԴ պատասխա
նատուները՝ խանդավառված
երիտթուրքերի օդում հնչեցրած լոզունգներով, նախա
պատրաստվելով օսմանյան
խորհրդարանի ընտրություն
ներին, դիմեցին Անդրանիկին՝
որպես այդ խորհրդարանի
երեսփոխանի հավանական
թեկնածուի։ Այս կապակցու
թյամբ Սիմոն Զավարյանի
ուղարկած երկու նամակներին
հետևել է Զորավարի զայրույ
թով ու մերժումով լեցուն պա
տասխանը. «Այդ ոճրագործ
ներու ոհմակները, որոնք հոդ
նստած են, ես անոնց չեմ
հավատար, և երկրորդ, որ իմ
գործս չէ հոդ գալ և այդ
աթոռին վրայ նստել»։ Երիտթուրքերի հետ համագործակ
ցության հարցում Զորավարը
մնում էր անդրդվելի. «Դուք
հաշտուեցաք թուրքերու հետ,
բայց ինձ թոյլ տուեք անհաշտ
մնալու, ես թուրքի հետ չեմ
կրնար հաշտուել մինչև իմ
մահը։ Բայց ես ձեզ գուշա10
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կութիւն մը կուզեմ ընել և կու
զեմ որ լսէք։ Եթէ այս յեղափ^
խական կարծուած թուրքերը
օր մը մ զ չկախեցին, ես մարդ
չեմ։ Օր պիտի գա, որ այս յեղա
փոխականներն ալ պիտի դառ
նան սուլթան Համմդի պէս
գազան և բոլորիդ ալ պիտի յ^
շոտեն...»1։ Անդրանիկը դեռ
նոր էր հեռացել թուրքական
կայսրության մայրաքաղաքից,
երբ ստացավ Ադանայի հայու
թյան կոտորածի լուրը։ Ոչ մ
կասկած չէր կարող լինել, որ
այն կազմակերպել էին երիտ
թուրքական իշխանություննե
րը։ Եգիպտոսից դաշնակցու
թյան ղեկավարներից մեկին՝
Ակնունուն (Խ. Մալումյան)
գրած նամակում նա դառնու
թյամբ և զայրույթով նշում է.
«Լաւ գիտցեք, որ երբ առիթը
գտնեն ընկեր Թալէաթները
ձեզ ալ կոտորել պիտի տան»2։
Զորավար
Անդրանիկը
բացառիկ էր նաև հենց
նրանով, որ հայության դահիճ
ների հանդեպ սկզբունքային
ժխտողական
դիրքորոշում
ունեցավ սկզբից մմնչև վերջ՝
1Մարմարեան Ա. (Թոթովենց Վ.|, Զոր.
Անդրանիկ և իր պատերազմները, 1920
թ., ԿՊոլիս, էջ 188։
2 Մնացականյան Ա., Հակոբյան Հ.,
Զոր. Անդրանիկ, Ե., 1991 թ., էջ 86։
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մնչև իր կյանքի ավարտը։
Այդպիսի
դիրքորոշում
որդեգրեց նա Բալկանյան
պատերազմն սկսվելու ժամա
նակ՝ 1912 թ. հոկտեմբերին։
Բուլղարահայությունը որոշում
է կազմավորել առանձին հայ
կական զորամաս և այն հանձ
նել Անդրանիկին։ Բալկանյան
առաջին պատերազմում Թուր֊
քիան խայտառակ պարտու
թյուն կրեց ։ Պատերազմմց
առաջ բուլղարական թերթե
րում հիացական հոդվածներ
էին գրվում Անդրանիկի մասին,
նշելով, որ նրա անունը հայոց
ազգի մ ջ առասպելական
հնչեղություն ունի։
Հայկական զորամասը Գարեգին Նժդեհի և Անդրանիկի
առաջնորդությամբ փառքով
պսակեց իր անունը Բալկանյան
պատերազմ ամբողջ ընթաց
քում։ Բուլղարական զինվորա
կան հրամանատարությունը և
բուլղար հասարակայնությունը
արժանվույն
գնահատեցին
Անդրանիկի և հայկական վաշ
տի անցած մարտական ուղին։
Բուլղարական բանակի սպա
Գենևը հայ կամավորների՝
մարտի դաշտում ցուցաբերած
արտակարգ խիզախության
վերաբերյալ բացականչել է
հետևյալ կերպ. «Օ՜, առյուծներ
են, կատարյալ առյուծներ...
ինչպիսի քաջ տղերք կան,
մարդ ուղղակի զարմանում է։
Շատ քաջ է մանավանդ Սա
րերի ասլանը՝ Անդրանիկը»3։
Հայության համար շուտով
վրա էին հասնելու առավել ճա
կատագրական օրեր։ 1914 թ.
ամռանը բռնկվեց Առաջին համ
աշխարհային պատերազմը։
Պատերազմ բռնկումով հատ
կապես արևմտահայության վի
ճակը դարձավ օրհասական։
Հայության հայացքը վերստին
ուղղվեց Անդրանիկին, որը
3 «Բուլղարահայ տարեգիրք», ՎիտոշԱրարատ, 1935 թ., Ա տարի, էջ 191։

*
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

1914 թ. օգոստոսի 12-ին Վառ֊
նայից ժամանեց Թիֆլիս։
Սկսվում է կամավորական մ
հզոր շարժում։ Աշխարհասփյուռ
հայության
զավակներով
ձևավորվում են կամավորական
վեց գնդերը։ Անդրանիկը
նշանակվում
է
առաջին
կամավորական ջոկատի հրա
մանատար։ Այն գործում էր Սալ֊
մաստ֊Վան ուղղությամբ։ Անդ֊
րանիկի
զորաջոկատի
մարտիկների թիվը շուտով
հասավ 1300-ի։ Այն ամենա
խոշորն էր, նրա՛ն էին ձգտում
և՛ արևմտահայերը, և՛ արևելա֊
հայերը, և՛ գաղութաբնակ հայ
հայրենասերները։ Անդրանիկի
գլխավորած ջոկատի առաջին
իսկ հաջողություններով ոգևոր֊
ված ռուս զորահրամանատար
Չեռնոզուբովը շնորհակալիքի
և երախտագիտության խոսք
ուղղեց Ամենայն հայոց կա
թողիկոսին. «Նոյեմբերի 7-ի
մարտում Անդրանիկի հայ կա
մավորների ջոկատը ցու
ցաբերեց մեծ սխրանք և անձ
նազոհություն։ Ինձ երջանիկ եմ
զգում Ձերդ Սրբազնությանը
հայտնելով այդ մասին»4։ 1914թ.
նոյեմբեր-դեկտեմբերին ջոկա
տը գրավելով իր ճանապարհին
ընկած բնակավայրերը, շտա
պում էր օր առաջ հասնել Վան։
Սակայն անակնկալ ու անսպ ասեւ ի ռուսական հրամա֊
4
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նատարությունը դիմեց նա
հանջի։
Եվ մ այն 1915 թ. հունվարի
11-ին տրվեց նահանջը դադա
րեցնելու հրամանը։ Ռուսական
զորքերի հետ սերտ փոխգոր
ծողությամբ հայ կամավորները
առաջ շարժվեցին դեպի էրգիր։
Հատկապես հիշարժան ու նշա
նավոր էր Դիլմանի ճակատա
մարտը, որն սկսվեց 1915 թ.
ապրիլի 18-ի առավոտյան։
Շնորհիվ Անդրանիկի գլխավո
րած ջոկատի անձնուրաց
խիզախության ու անխորտակ
կամքի, թշնամ ն ջախջախվեց
և
գլխակորույս
դիմեց
փախուստի։ Հայ կամավորները
սրընթաց շարժվեցին դեպի
Վան, որի բնակլությունը շուրջ
մկ
ամ ս
պաշարված
վիճակում դիմադրում էր թուրք
ջարդարարներին։ 1915 թ.
մայիսի 5-ին Վանն ազատա֊
գրվեց և նրա բերդի վրա ծա
ծանվեց հայկական դրոշը։
Ապահովության համար Անդ
րանիկը նախաձեռնեց շրջակա
բնակավայրերի
մաքրմանը
թուրքական և քրդական
ուժերից։ Անդրանիկը ձգտում
էր արագ երթով գրավել Մուշը,
Սասունն ու Բիթլիսը։ Սակայն
ռուսական կողմ ՝ վերստին ու
անհասկանալի
նահանջի
պատճառով հայ կամավորները
չկարողացան հասնել էրգրի
խորքերը, որպեսզի թուրքա
կան յաթաղանի ճիրաններից
ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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փրկեին արևմտահայության
դեռևս ողջ նացած հատվածը։
Այդ արտառոց, աննպատակա
հարմար նահանջների հետ
կապված Անդրանիկը սուր
հակասություններ
ունեցավ
ռուսական բանակի հրամանա
տարության հետ, սակայն նա
երբեք հրամանատարներին
չշփոթեց ռուս ժողովրդի և Ռու
սաստանի
հետ։
Այնու
ամենայնիվ, Զորավարի հոգում
ծայր
առավ
հոգեկան
ծանրագույն խռովքը։ 1915 թ.
սեպտեմբերին
Կովկասյան
բանակի
հրամանատարին
ուղղված հեռագրում հայտնե֊
լով իր բացահայտ դժգոհությունը, խնդրում էր իրեն ազա֊
տել հայկական առաջին
դրուժինայի հրամանատարի
պարտականություններից։ Սա֊
կայն Զորավարը շուտով կազ
մավորեց նոր զորամաս՝ Առա
ջին հայկական զորամաս, որը
1915 թ. վերջերին մեկնեց ռազ
մաճակատ, իսկ 1916 թ. մտավ
բուռն մարտերի մ ջ՝ ազատա
գրելով Մշո դաշտն ու Բիթլիսը։
Սակայն կամավորական շարժ
ման ծավալումով հնարավոր
չեղավ փրկել արևմտահայու
թյանը։ Ապարդյուն հեղվեց հա
յոց արյունը։ Պատմաբան Լեոյի
դիպուկ բնութագրութլամբ, այս
անգամ ևս «Մենք խաբվեցինք
որպես մանուկներ, տվինք այն
ամենը, ինչ ունեինք և մնացինք
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մերկ ու քաղցած»5։
Հետագայում
ծավալված
ռազմական ու ռազմաքաղա
քական իրադարձությունները
ևս աննպաստ էին Հայկական
հարցի լուծման տեսանկյունից։
Առաջին համաշխարհային պա
տերազմ ընթացքում լիովին
բացահայտվեց Անդրանիկի զո
րավարական տաղանդը։ Եվ
լիովին օրինաչափ է այն
հանգամանքը, որ 1917 թ.
հունվարի 16-ին Կովկասյան
ռազմաճակատի շտաբի պետի
պաշտոնակատար, գեներալ
Լեբեդինսկու թիվ 77 հրամա
նով,
Հայկական Առանձին
(Երկրապահ)
դիվիզիայի
հրամանատարի պաշտոնում
հաստատվելու կապակցութ
յամբ Անդրանիկ Օզանյանին
շնորհվեց
գեներալ-մայորի
պաշտոնակալի կոչում։
Առաջին աշխարհամարտին
Անդրանիկն անձնուրացաբար
ու անմնացորդ տվեց ա մն ինչ,
հոգեկան ու ֆիզիկական ուժե
րի ողջ կարողությունը, մար
տական կորովն ու փորձառու
թյունը,
հայրենասիրական
ներշնչումներն ու իմաստնու
թյունը։
Առաջին
համաշխարհային
պատերազմմ վերջում Անդրանիկն
առանձին
զորամասով
Արևելյան Հայաստանում էր,
ինքնապաշտպանական ան
հրաժեշտ ձեռնարկուներով
5Լեո, Անցյալից, Ե., 1925 թ., էջ 289։
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պաշտպանելով Նախիջևանի,
Լոռիի, Սյունիքի, Վայոց ձորի
հայությանը։
Ներքին և արտաքին բարդ,
ծանր ու գրեթե անկարելի հան
գամանքների
զուգորդման
արդյունքում էր, որ մ ծանուն
Զորավարը որոշեց թողնել Հա
յաստանի Հանրապետության
սահմանները և տարագրվել
արտասահման, որտեղ նա
անցկացրեց իր կյանքի վերջին
տարիները։
Մահվանից առաջ Զորավարը
դառնորեն հառաչել է. «Ափսոս,
գործս կիսատ նաց»։
Պատմական այդ դարա
շրջանի քաղաքական հան
գամանքներն այնքան ան
նպաստ դասավորվեցին, որ
Զորավարի տիտանական մա
քառումներն ու տասնամյակ
ներով շարունակված համառ
կռիվը բաղձալի արդյունք
չտվեցին։
Ո՛չ մեր ժողովրդի, և ո՛չ էլ
նրա քաջարի և հայրենասեր
զավակների, այդ թվում և
Անդրանիկի մեղքով։ Ընդհա
կառակն, Անդրանիկը և նրա
զինակիցները դեռ իրենց
մաքառումների օրերին դարձել
էին լեգենդ և պատմություն՝
ներկա դարձնելու ժողովրդի՝
իր երկրի տերը լինելու և
այնտեղ քաղաքակիրթ ապրելու
երազանքը։
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Պեկինում ԱՄՆ դեսպանու
թյունը կանոնավոր կերպով չա
փում է Չինաստանի մայրաքա
ղաքում օդի աղտոտվածության
աստիճանը և ստացված տվյալ
ները հրապարակում դեսպանա
տան կայքում։ Այստեղ հաճախ
նշվում է, որ աղտոտվածու
թյան բո լոր թույ լատրե լի շեմերը
գերազանցված են, իսկ չինական
օդերևութաբանական պաշտո
նական տեղեկագիրը մայրաքա
ղաքի օդը գնահատում է որպես
մաքուր։ Վերջերս Չինաստանի
ժողովրդական Հանրապետու
թյան արտաքին գործերի նա
խարարությունը բողոք է հայտնել
դիվանագետներին՝ բնապահ
պանական իրական տվյալների
հրապարակումը համարե լով մի
ջամտություն Չինաստանի ներ
քին գործերին։

ԱՄՆ պետդեպարտամենտին
կից աշխատում է փորձագետ
ների խումբ, որն ուսումնասի
րում է այլ երկրների դպրոցական
դասագրքերը՝ որոշելու համար,
թե ինչպես պետք է վարել գոր
ծերն այդ երկրների հետ։
ք է է
Գերմանիայ ի շուրջ 200 հա
զար ուսանողների 29 %-ը մաս
նագիտանում է մաթեմատիկայ ի
և բնական գիտությունների ոլոր
տում, 22 %-ը մտադիր է դառնալ
ճարտարագետ.
բանասիրո^
թյուն, պատմություն և այլ հումա
նիտար գիտություններ ընտրել
է 19 %-ը, տնտեսագիտություն,
իրավունք և սոցիոլոգիա ուսում
նասիրում է 18 %-ը։
Գերմանիայ ի
Ֆրանկֆուրտ
քաղաքում ստեղծվել է փոր
ձառական
գեղագիտության
ինստիտուտ։ Դրա ա շխա տ ա 
կիցները կուսումնասիրեն, թե հո
գեբանական, նյարդաբանական
և մշակութաբանական ինչպիսի
տարբերություններ են ազդում
գեղեցիկի մասին տարբեր ժող^
վուրդների պատկերացումների
վրա։

ք $ է
ՄԱԿ-ի
ժողովրդագիրների կանխատեսմամբ, մինչև
2050 թ. 60-ից բարձր տարիքով
մարդկանց թիվն առաջին ան
գամ կգերազանցի 15-ից ցածր
տարիքով դեռահասների թիվը։
Այժմ աշխարհում յուրաքանչյուր
վայրկյանում 2 մարդ նշում է իր
60-ամյակը։
Գիշերայ ին
հերթափոխում
կանանց աշխատե լը 30-40 %-ով
մեծացնում է կրծքագեղձի ու
ռուցքների զարգացման վտան
գդ
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* է է

Ըստ Գերմանիայի
Հելմհոլցի անվան
Երկրաֆիզիկայի
կենտրոնի հաշ
վարկների՝ 1000 թ-ից
մնչև մ ր օրերը
Եվրոպայում տեղի
է ունեցել 45 հազար
երկրաշարժ՝ ավելի
քան 4 մագնիտուդով։
Ա աք

է $ ք

Աշխարհի անտառներում
կա ծառերի 226 տեսակ։

«Օ

չ&

է է է

Հնդկաստանի վիճակա
գրությունը ցույց է տալիս, որ
կրթվածությունը մ ծացնում է
ինքնասպանության վտանգը։
Առնվազն լրիվ մ ջնակարգ
դպրոցն ավարտած տղամարդ
կանց շրջանում ինքնասպա
նության հավանականությունը
43 %-ով բարձր է, քան կրթու֊
թյուն չունեցողների շրջանում,
կանանց շրջանում այս թիվը
բարձր է գրեթե 90 %-ով։

է ա է

Վերջին 20 տարվա ընթաց֊
Աշխարհում ամ ն տարի
քում կենդանիներից մարդուն է արտադրվում է գրեթե 600
անցել շուրջ 30հիվանդություն։ մ լիարդ տոննա պլաստմաս
սա, և արտադրությունն աճում
է տարեկան մոտավորապես
5 %-ով։

Նոբելյան մրցանակի ամ֊
բողջ պատմության ընթացքում
կանայք ստացել են ընդամ նը 44 մրցանակ, որը դափ
նեկիրների ընդհանուր թվի
ընդամնը 5 %֊ն է։
«93^X3 ս * ա » ե » , ^ 3, 2013
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Աշխարհի շուրջ 2.300 ա մ նախոշոր ընկերությունների
տնօրենների խորհուրդների
կազմերի վերլուծությունը ցույց
է տվել, որ այն կազմակեր
պությունները, որտեղ տնօրեն
ների թվում կան կանայք, 26
%-ով ավելի արդյունավետ են,
քան մ այն տղամարդկանցով
կառավարվող ընկերություն
ները։

Կիոտոյի համալսարանի ճա
պոնացի փորձագետները հա
է + *
Տեսախցիկներով ա մնա ֊ մ մատել են Բրիտանական
հագեցած երկիրը Չինաստանն հանրագիտարանի և Վիկիպեէ։ 2015 թ. այստեղ նախատես դիայի հոդվածների մատչելիո^
վում է ունենալ 30 մմլիոն տե թյունը ոչ մասնագետ ընթեր
սախցիկ, այսինքն՝ մոտավ^ ցողի համար։ Պարզվել է, որ
րապես 1 խցիկ 45 մարդու նույն թեմայով հոդվածները
Բրիտանական հանրագիտա
համար։
րանում գրված են ավելի
հասկանալի, քան համացանցի
հոդվածները. նախադասութ
յուններն ավելի կարճ են, քիչ են
անհասկանալի եզրույթները։

է ա է

Արեգակը գրեթե կատարյալ
գունդ է։ Ի տարբերություն
Երկրի, որը կենտրոնախույս
ուժի պատճառով մ փոքր
տափակեցված է, լուսատուի
բևեռային և հասարակածային
շառավիղները, ըստ վերջին
տվյալների, տարբերվում են
ընդամենը 0,00075 %-ով։
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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅ1
ԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ՀԱՍՑՎԱԾ
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ՎՆԱՍՆԵՐԻ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ

ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

ռաջին աշխարհա
մարտի ավարտից
անմմջապես հետո
Հայոց ցեղասպանության իրագործմամբ հայերին հասց
ված նյութական վնասների
հատուցման ուղղությամբ կա
տարվեցին որոշակի քայլեր։
Փարիզի խաղաղության վե
հաժողովին կից գործում էր
«Փոխհատուցուների հանձ
նաժողովը», որը զբաղվում էր
հաղթողներին պարտվածների
տրվելիք
ռազմատուգանք
ների չափերի հստակեցումով։
Քննարկուների արդյունքում
պարզ դարձավ, որ պարտված
տերությունները պետք է փոխ- վարկ ներկայացնելու հարցով։
հատուց ուներ վճարեն նաև Ներկայացված հաշվարկները
ամփոփեց
այլ երկրների՝ պատերազմ հանձնախումբն
արդյունքում նրանց հասցված 1919թ. ապրիլի 14-ին։
Այս հանձնախմբին էր, որ
վ ասների դիմաց։ 1919 թ.
մարտի 7-ին հանձնաժողովին ներկայացվեց Պողոս Նոն֊
կից ստեղծվում է «Հատուկ բար փաշայի գլխավորած
հանձնախումբ», որն էլ մարտի Ազգային պատվիրակության
8-ին դիմում է մ շարք երկրնե- հուշագիրը, որի համաձայն
րի, այդ թվում՝ Հայաստանին, 1915-1919 թթ. հայերի կրած
կորուստները
նյութական վ ասների հաշ- նյութական

Ա
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հաշվվում էին 19.130.982.000
ֆրանսիական ֆրանկ։ Հայոց
ցեղասպանության նյութական
կորուստների
հատուցման
պահանջով առաջին անգամ
միջազգային
վեհաժողովին
ներկայացված այս փաստա
թղթի նշանակությունը որևէ
կերպ չնսեմացնելով հանդերձ,
պետք է նշենք, որ նրանում
արված հաշվարկները, որոշ
օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ հան–
գամանքներից ելնելով չեն կա
րող համարվել վերջնական և
ենթակա են ճշգրտման։
Վեհաժողովին ներկայաց
ված հուշագրում, բացի կոնկ
րետ կորուստներից, նախա
տեսված էին հաշմանդամների,
վիրավորների,
անբուժելի
վնասվածքներ ստացածների,
աքսորյալների, աքսորը վեր
ապրած և արտասահմանում
գործազուրկ
մնացածների,
կաշառակերության և բռնա
գրավման դեպքերի, ինչպես
նաև ազգային և կրոնական
կառույցների ավերման հա
մար հատուցումներ։ Որպես
նյութական կորուստ, սակայն,
հաշվառված չէր բռնագաղթից
առաջ ու դրա ընթացքում
թուրքերին գրոշներով հարկա
դրաբար վաճառած հայության
ունեցվածքի իրական արժեքը։

Հաշվի առնելով այն հան
գամանքը, որ Փարիզի վեհա
ժողովին ներկայացված հայե
րի նյութական վ ասների
հատուցման վերաբերյալ հո^
շագիրը նաց անհետևանք,
իսկ քեմալականները փաս
տորեն շարունակում էին հա
յերի ցեղասպանության քա
ղաքականությունը,
որին
զուգահեռ ընթանում էր նրանց
ունեզրկման
գործընթացը,
փորձ կատարվեց հարցի լու
ծումը տեղափոխել Ազգերի
լիգա։ Սակայն, Ազգերի լիգայի
Խորհուրդը ցեղասպանության
հետևանքով հայ ժողովրդի
զանգվածային ունեզրկման
փաստերին քաղաքական ու
իրավական գնահատական
տալու փոխարեն, հայ գաղ
թականների՝ իրեն հղած բոլոր
գանգատներն ու բողոքները
հանձնեց Թուրքիայի Հանրապետության կառավարությա
նը։ Ի պատասխան Ազգերի
լիգայի Խորհրդի՝ իրենց
վերահասցեագրված
բո
ղոքների, թուրքական իշխանությունները նշում էին, որ
թե՛ հայ գաղթականների և թե՛
«լքյալ գույքի» հարցն արդեն
ենթակա չէ քննարկման,
քանզի հայ գաղթականները
նշված օրենքի համաձայն
ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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զրկվել էին Թուրքիայի քաղա
քաց իությունից, ուստի նրանց
նկատմամբ կիրառելի չեն
Լոզանի պայմանագրի համա
պատասխան դրույթները։ Ազ
գերի լիգայի կրավորական
պահվածքի պայմաններում
թուրքական իշխանությտն
ների նման պատասխանը
մանգամայն սպասելի էր։
Ազգերի լիգայի անգործությունից հիասթափված՝ Հայ
գաղթականների կենտրոնա
կան կոմ տեն փորձում էր
պարզել հայության խախտված
իրավունքների վերականգն
ման հնարավորություններն
ըստ տվյալ պահին գործող
մջազգային իրավունքի։ Հաշ
վի առնելով Ազգերի լիգայում
Հայկական հարցի փակուղի
մտնելը, ինչպես նաև Թուրքի
այի մերժողական կեցվածքը՝
1929 թ. հունիսի 5-ին Հայ
գաղթականների կենտրոնա
կան կոմ տեն խորհրդատվա
կան եզրակացություն տրամա
դրելու խնդրանքով դիմ ց
ժամանակի
հեղինակավոր
իրավաբան֊մմջազգայնագետ֊
ներին՝ առաջ քաշելով հետևյալ
հարցադրումները.
Արդյոք
մ ջազգային իրավունքի ընդհանուր
սկզբունքները և գործող նորԱշ2. 2015
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մերը թու՞յլ են տալիս օսմանա- պարտավորեցնու՞մ են արդյոք
կառավարութ
հպատակ հայերին զրկել Թուրքիայի
Թուրքիայի քաղաքացիութ յանը վերադարձնել երկրից
յունից այն հիմքով, որ նրանք դուրս գտնվող հայերին
չեն մասնակցել այսպես կոչ նրանց ունեցվածքը, իսկ
ված «ազատագրական պայ երկրի ներսում՝ հայկական
քարին»։
համայնքին։
Արդյոք Թուրքիայի կառա
Արդյոք մջազգային իրա
վունքի սկզբունքներն ու վարության և Լոզանի պայ
նորմերը թու՞յլ են տալիս, մանագիրը ստորագրած ցան
որ Թուրքիան իրականաց կացած այլ պետության կամ
նի իր սահմաններից դուրս Ազգերի լիգայի Խորհրդի
գտնվող հայերի, ինչպես անդամ-պետությունների մմջև
նաև Թուրքիայի հայկական ծագած վեճերը, համարվու՞մ
համայնքի ունեցվածքի բռնա են մջազգային բնույթի և
գրավում, որն սկսվել է իրա Լոզանի պայմանագրի 44-րդ
կանացվել դեռ Լոզանի պայ հոդվածի համաձայն՝ ենթակա՞
մանագրի
ստորագրումմց են փոխանցման Միջազգային
առաջ և շարունակվել է դրա արդարադատության մշտա
նից հետո։ Եթե պատասխանը կան պալատի (այսուհետ՝
բացասական է, ապա այդ նույն ՄԱՄՊ) քննությանը կողմերից
նորմ րն ու սկզբունքները մեկի պահանջով։
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Իրա վա բա ն-միջա զգա յնագետները գործող մմջազ֊
գային իրավունքի նորմերի
ու սկզբունքների հիման վրա
երկու ա մս հանգաման^
րեն քննության առան վերը
նշված հարցերը և 1929 թ.
օգոստոսի 2-ին ներկայացրեցին խորհրդատվական եզ
րակացություն, որում առաջին
հարցին մանշանակ տրվել
էր բացասական պատասխան՝
ընդգծելով, որ անկախ հայերի՝
Օսմանյան կայսրությունը լքե
լու պատճառներից Թուր
քիայի
կառավարությունն
իրավունք չուներ նրանց
զրկել քաղաքացիությունից ու
վերադառնալու իրավունքից։
Միաժամանակ նշվում էր, որ
թուրքական կառավարության
այսպես կոչված համաներման
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ակտը բացարձակապես կապ
չունի արտագաղթածների վե
րադառնալու իրավունքի հետ
և որ համաներում կոչվածը
կարող էր իրականացվել ար
տագաղթածների՝
իրենց
օջախները վերադառնալուց
հետո միայն։ Իրավախոր
հրդատուները նշում էին, որ
նախկին
քաղաքացիներին
իրավունքներից զրկելը նրանց
նկատմամբ կրում է քրեական
պատժի բնույթ, ինչը, սակայն,
պետք է ունենար բավական
լուրջ հիմնավորում, որովհետև
պետությունները ծայրահեղ
դեպքերում են իրենց քա
ղաքացիներին զրկում քաղա–
քացիությունից։ Տվյալ դեպ–
քում, ըստ մասնագետների,
դա բացարձակապես անհին
ու անօրինական էր, որովհետև
«ազատագրական պայքարին»
բռնագաղթի
ենթարկված
հայերի չէր կարող հիմք
հանդիսանալ նրանց քա
ղաքացիական իրավունքներից
զրկելու չմասնակցելը։ Թուր–
քիան, մասնագետ իրավա
բանների կարծիքով, այս հար
ցում չէր կարող արդարանալ
անգամ այն փաստարկով, որ
քաղաքացիություն տրամադ
րելը ցանկացած պետության
ինքնիշխան իրավունքն է,
քանի որ պետության բացառիկ
իրավասությունները սահմա
նափակվում են մ ջազգային
իրավունքի նորմերով։
Երկրորդ հարցի առաջին
մասին նույնպես տրվել էր
բացասական պատասխան՝
նշելով, որ ո՛չ մմջազգային

իրավունքի գործող նորմերը,
և ո՛չ էլ, առավել ևս, Լոզանի
պայմանագիրը թուրքական
կառավարությանն իրավունք
չեն տալիս բռնազավթելու
հայերի ունեցվածքը՝ անկախ
այն բանից մմնչև Լոզանի
պայմանագիրը, թե դրանից
հետո է կատարվել այդ անօրի
նական գործողությունը։ Սրա–
նից ելնելով՝ մասնագետները
դրական էին պատասխանում
երկրորդ հարցի երկրորդ
մասին՝ ընդգծելով, որ թուր
քական
կառավարությունը
պարտավոր է վերականգնել
հայերից
բռնագրավված
ունեցվածքը և որպես աս
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վածի հիմնավորում Աեջ֊
բերում էին հետպատե
րազմյան
խաղաղության
պայմանագրերից
հոդված
ներ, որոնցով ընդգծվում էր
մասնավոր սեփականության
պաշտպանության և վնասված
կամ բռնագրավված ունեց
վածքի վերականգնման պար
տադիր սկզբունքը։
Ինչ վերաբերում է երրորդ
հարցին, ապա մասնագետ
ները նշում էին, որ հայերից
բռնագրավված ունեցվածքի
հարցը սկզբունքորեն կարող
է ստանալ մմջազգային վեճի
բնույթ և Լոզանի պայմանագրի
44-րդ և Ազգերի լիգայի կան^
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նադրության 14-րդ հոդված
ների համաձայն՝ դառնալ
Ազգերի լիգային կից ՄԱՄՊ-ի
քննության առարկա։ Սակայն
դա կարող էր կատարվել այն
դեպքում, եթե թուրքական
կառավարության տեսակետից
տարբերվող մոտեցում ունե
ցող որևէ պետություն դիմ ր
ՄԱՄՊ-ին։ Այսպիսով՝ հեղի
նակավոր իրավաբան մ ջազգայնագետները դեռ 1929
թ. լիովին բացահայտել են
Թուրքիայի հակաիրավական
քաղաքականության էությունը
հայերի նկատմամբ, ինչը
մանշանակ հակասում էր այդ
ժամանակ գործող մ ջազգային իրավունքի նորմերին։
Բռնազավթված
ունեց
վածքի նկատմամբ հայության
իրավունքների վերականգն
ման ուղղությամբ տարված
անցած տարիների այս փորձն
ու դասերն անպայման պետք
է հաշվի առնվեն մ ր հետագա
պայքարում։
Ցեղասպանությանը զուգ
ընթաց իրականացված հայե
րի զանգվածային ունեզրկման
հարցը կարող է բարձրացվել
ՄԱԿ-ի Միջազգային դատա
րան Հայոց ցեղասպանության
հարցով Հայաստանի ներկա
յացրած հայցադիմում շրջա20
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նակներում։ Հայոց ցեղաս
պանության
իրագործման
համար Թուրքիային պատաս
խանատվության կանչելուց
բացի, Հայաստանը Քճ տյսոՅ
յստ ոօո օոէա4 սկզբունքի հի
ման վրա կարող է պահանջել
դատարանից անօրինական
ճանաչել Հայոց ցեղասպանության
արդյունքներից
օգտվելը, մասնավորապես,
ցեղասպանված հայերի ունեց
վածքին տիրանալը, ինչից
ելնելով հարկադրել Թուր
քիային հրապարակայնորեն
դատապարտել «Լքյալ գույքի
մասին» օրենքը՝ դրա լրացում
ներով ևնյութական հատուցում
տալ Հայոց ցեղասպանության
զոհերի ու վերապրածների
ժառանգներին կամ նրանց
շահերի ու իրավունքների ներ
կայացուցիչներին։
Հայցադիմումում, որպես
Հայոց ցեղասպանության զ^
հերի ու վերապրածների
ժառանգներին ու նրանց
ներկայացուցիչներին տրամա
դրվելիք նյութական հա տ ո^
ման մ խանիզմ, կարող են
առաջարկվել Սևրի պայմա
նագրի 144-րդ հոդվածի հա
մապատասխան դրույթները,
Լատ.
«Իրավախախտումից
իրավունք չի կարող առաջանալ»։
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որոնց ժամանակին համա
ձայնվել է նաև թուրքական
կողմը։ Ինչպես հայտնի է, այդ
հոդվածով
նախատեսվում
էր Ազգերի լիգայի Խորհրդի
ներկայացուցչի նախագահու
թյամբ ստեղծել ցեղասպանու
թյան իրագործաման հետևան
քով
հայերի նյութական
վասների վերականգնման
մջազգային հանձնաժողով։
Այս դրույթը կիրառելի է նաև
այսօր՝ այն տարբերությամբ, որ
այդ հանձնաժողով ստեղծվի
հենց թուրքական պետության
հաշվին և ոչ թե Ազգերի լիգայի
Խորհրդի, այլ՝ ՄԱԿ-ի Անվտան
գության Խորհրդի ներկայացուցչի նախագահությամբ։
Իր առջև դրված խնդիրները
լուծելու համար հանձնա
ժողովին պետք է տրվեն լայն
լիազորություններ ոչ մ այն
հայերին հասցված նյութական
վ ասների իրական ծավալ
ները ճշտելու, այլև վ ասների
հատուցմանն ուղղված համա
պատասխան որոշումներ կա
յացնելու առումով, որոնք
պարտադիր պետք է լինեն
թուրքական պետության հա
մար։
Ցեղասպանության իրագործմամբ հայերին հասցված
նյութական վնասների իրական
ծավալները
հստակեցնելու
առումով մ ջազգային հանձ
նաժողովը նախ ճշտումներ
պետք է կատարի Ազգային
պատվիրակության՝
Փարի
զի վեհաժողովին ներկա
յացրած հուշագրի նախ
նական և ոչ լիարժեք
հաշվարկներում և լրացնելով
դրա բացթողումները՝ ստեղծի
հասցված նյութական վ ասների ամբողջական ու վերջ
նական մ փաստաթուղթ։
Այսպես, Ազգային պատվի
րակության հուշագրում ամ
բողջական չի ներկայացված
արևմտահայության ազգային
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սեփականության՝ առաջնո^
դարանների հայկական եկե
ղեցիների և մատուռների,
վանքերի, վարժարանների,
դպրեվանքերի և որբանոցների
ողջ ունեցվածքը՝ իրենց կալ
վածքներով, կահկարասիով
և այլն։ Բացի այդ, պատվի
րակության տեղեկագրում չեն
ներկայացված հայ կաթոլիկ
ների և ավետարանականների
նյութական
կորուստները։
Օրինակ՝ կայսրությունում հայ
ավետարանականներն
ու
նեին 310 ժողովարան, որոնց
բացարձակ մեծամասնությունը
հիմնահատակ կործանվել է։
Հուշագրում չեն հաշվառվել
նաև այն նյութական վ ասները, որոնք թուրք-ադրբեջանական զորքերը հասցրել
են Բաքվի հայությանը 1918
թ. և բնականաբար չէին
կարող նաև հաշվառվել փաս
տաթուղթը ներկայացնելուց
հետո արդեն քեմալականների

1920 թ. արևելահայությանը,
1921
թ.
կիլիկիահայո^
թյանը և 1922 թ. Զմյուռնիայի
հայությանը հասցրած նյութա
կան վնասները։ Ուստի, որոշ
հեղինակների կարծիքով, ցե
ղասպանության շարունակու
թյան
քաղաքականության
արդյունքում հայերին հասց
ված նյութական վնասի նշված
թիվը պետք է ավելանա առն
վազն 20%-ի չափով։
Հուշագիրը շատ հպանցիկ
է անդրադարձել հայերի բան
կային ավանդներին, մ նչդեռ
հետագայում բացահայտվել
են այդ ավանդների մոտավոր
չափերը ու դրանց բռնա
գրավման
մեխանիզմները։
Ֆրիտյոֆ Նանսենի «Խաբված
ժողովուրդ» գրքում առկա է
Մեծ Բրիտանիայի պահպա
նողականների և լիբերալների
պարագլուխներ Սթենլի Բոլդուինի և Հերբերտ Ասկվիտի՝
իշխող լեյբորիստական կու-
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սակցությունը ներկայացնող
վարչապետ Ռամզեյ Մակդ^
նալդին 1924 թ. սեպտեմբե
րին հղած դիմումը։ Նրանում
բրիտանական կառավարութ
յունը մեղադրվում էր 1915 թ.
հայերի կոտորածից ու ար
տաքսում ց հետո նրանց
մոտ 5 մլն ֆունտ ստերլինգի
(թուրքական ոսկով) չափով
հարստությանը տիրանալու
մեջ։ Հայերի զանգվածային
սպանություններից ու բռնի
տեղահանությունից հետո Օս
մանյան բանկում արևմտա
հայերի ընթացիկ և ավան
դային բանկային հաշիվ երը
թուրքական
կառավարութ
յան հրամանով փոխանց
վեցին Կ.Պոլիս՝ պետական
գանձատուն, իսկ 1916 թ. կառավարությունն այդ գումարից
5 մ լիոն ֆունտ ստերլինգ
ուղարկեց Բեռլին՝ Գերմա
նիայի կայսերական բանկ (&6֊
ահտեՅոե)՝ նոր արժեթղթերի
թողարկման
նպատակով։
1918թ. կայսրության ողջ պատ
մության ընթացքում առա֊
ջին անգամ երիտթուրքական
իշխանությունները թողարկեցին 19 մլն օսմանյան ոսկուն
համարժեք
արժեթղթեր։
Դժվար չէ նկատել կապը՝
բաց թողնված արժեթղթերի
և Գերմանիայի կայզերական
բանկում
դեպոզիտացված
ոսկու մ ջև։ Անգլիական դի
վանագիտական
փաստա
թղթերից պարզ է դառնում
սակայն, որ նշված գումարը
Գերմանիան բռնագանձել էր
Օսմանյան
կայսրությունից
իբր՝ օսմանյան պարտքի
դիմաց, իսկ Մեծ Բրիտանիան
այդ գումարը բռնագրավեց
Բեռլինից՝ իբրև ռազմատու
գանք։ Ի դեպ, Գերմանիայի
կայսերական բանկում դեպոզիտացված 30 000 կգ ոսկու
հարցը հայերի կողմ ց առա
ջին անգամ բարձրացրել է
Աշ2. 2015
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1984 թ. Տիգրան Գույումճյանը
Ժողովուրդների
Մշտա֊
կան դատարանում Հայոց
ցեղասպանության
հարցը
քննարկելու ժամանակ, երբ
վերջինիս հանձնվեց «Հայոց
սեփականության բռնագրա
վումը և հայկական պատ
մական
հուշարձանների
ոչնչացումը որպես ցեղա֊
սպանության
գործընթացի
արտահայտություն» վերնա
գրով զեկույցը։
Այս օրինակն ունենալով,
մմջազգային հանձնաժողովը
պետք է ի հայտ բերի հայերի
ունեցած գումարներն օտա
րերկրյա բանկերում՝ նույն
իրավունքներով և նույն ընթա
ցակարգերով, որոնք կիրառ֊
վել են Հոլոքոստի զոհ ավան
դատուների՝ «քնած» կամ
«մեռած» հաշիվների որոնման
համար։ Բանկային հաշիվ ե
րից զատ, հանձնաժողովը
պետք է ի հայտ բերի նաև
հայերի ապահովագրություն
ները, որոնց նկատմամբ
թուրքական իշխանություն
ները մշտ հավակնություններ
են ունեցել։ Ցեղապանության
զոհերի կյանքի դիմաց տրվող
ա պ ա հովա գրա վճա րների
ստացումը նույնպես այդ հան֊
ցագործության նյութական հե
տևանքների վերացման գործ
ընթաց է, սակայն այս դեպքում
հատուցում տվողը լինելու է ոչ
թե թուրքական պետությունը,
22

այլ ապահովագրական ըն
կերությունները։ Օրինակ՝ «^6՝^
՝^օւ՜ե Լ^ք6 1ոտա՜3ոտ6 ^տբՅՈ^»֊ի՝
Օսմանյան կայսրությունում
իրենց կյանքն ապահովա֊
գրած ցեղասպանության զո
հերի պահ տրված ապահո
վագրական
գումարների
վերադարձն ընդամ նը ապա
հովագրական
կազմակեր
պության՝ իր հաճախորդ
ների նկատմամբ ուշացումով
կատարված պարտավորու
թյուն էր։ Այն դեպքերում, երբ
ապահովագրական ընկերու
թյունները դադարեցրել են
իրենց գոյությունը, հանձնա
ժողովը
պատասխանատ
վությունը պետք է դնի այն
պետության վրա, որը հանդի
սացել է տվյալ ապահովա֊
գրական ընկերության ֆինան
սական երաշխավորը։
Միջազգային հանձնաժո
ղովը պետք է հուշագրի հաշ
վարկները ճշգրտի նաև՝
ըստ Հոլոքոստի հետևանքով
Գերմանիայի՝
հրեաներին
հասցրած վնասների հատուց֊
ման փաստաթղթերի, որոնք,
նախադեպային հիմք կարող
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են հանդիսանալ Հայոց ցե֊
ղասպանության հետևանքով
հայերին հասցված նյութական
վ ասներն ավելի ամբողջա
կան հաշվարկելու հարցում։
Ըստ 1952 թ. սեպտեմբերի 10֊
ին կնքված Լյուքսեմբուրգյան
համաձայնագրի՝ գումարներն
Իսրայելին պետք է վճարվեին
որպես հատուցում Հոլոքոստի
տարիներին ոչ մ այն հրեա
ների նկատմամբ կիրառված
հալածանքների,
հետա
պնդումների, ինչպես նաև՝
նացիստների գողացած կամ
թալանած հրեական սեփակա
նության և նրանց ստրկա֊
կան աշխատանքի համար։
Եթե հրեաները ստրկական
աշխատանքներ են կատարել
համակենտրոնացման ճամ
բարներում, ապա երիտթուրքերը ստիպել են շատ հայ
արհեստավորների և մա
նավանդ՝ օսմանյան բանակ
զորակոչված հայերին անվճար
կատարել ինժեներա-շինարարական (կառուցել են
կամուրջներ, ճանապարհներ,
փորել խրամատներ) և այլ
բնույթի աշխատանքներ։ Այս

ծանր աշխատանքների դիմաց
«վճարը» նրանց առժամանակ
կենդանի թողնելն էր։ Ուստի
պետք է հաշվարկվեն նաև
տվյալ աշխատանքների համար
չվճարված գումարները։
1951 թ. Իսրայելի արտաքին
գործերի նախարար Մ.Շարեթը
Գերմանիայից պահանջել էր
Իսրայելում վերաբնակեցված,
Հոլոքոստից փրկված 500 000
հրեաների
աբսորբացիայի
համար վճարել 1,5մլրդ դոլար,
այսինքն՝
յուրաքանչյուրին
3000-ական դոլար։ Ազգային
պատվիրակության ներկայաց֊
րած հուշագրում նույնպես
անդրադարձ է արվել այս
հարցին, սակայն նախա
տեսված է աքսորից վերապրած
և արտասահմանում ապաս
տանած յուրաքանչյուր հայ
ընտանիքին, այլ ոչ թե ան
հատին, հատուցել 1919 թ.
համարժեքով 4000 ֆրանսի
ական ֆրանկի չափով։ Նշենք

նաև, որ ի տարբերություն
հայերի, հրեաներին գումարը
տրվում էր հրեական պե
տությունում աբսորբացիայի
համար, մ նչդեռ արևմտա
հայերը դժվարին աբսորբացիայի գործընթաց են անցել
օտար պետություններում՝ բա
ցարձակապես ոչինչչստանալով
դրա դիմաց։ Այնպես որ, այս
խնդիրը նույնպես պետք է
հաշվառվի նյութական վ ասի
մեջ։
Հանձնաժողով անպայմա
նորեն պետք է հաշվի առ
նի այն հանգամանքը, որ
ցեղասպանությունից
հետո
հայերի ունեզրկման քաղաքա
կանությունը շարունակվել է
Հանրապետական Թուրքիայի
կողմմց Լոզանի պայմանագրի
դրույթները կոպտորեն խախ
տելու մ ջոցով՝ հայկական
համայնքի կալվածքների ապօ
րինի բռնագրավման իրո
ղությամբ։ Հայոց ցեղասպա
ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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նության հետևանքով հայերի
զանգվածային ունեզրկումը
կանխեց այդ նյութական
հարստության բազմապատկ
ման հնարավորությունը։ Ցե
ղապանությունից
հրաշքով
փրկված տասնյակ հազա
րավոր հայեր, կորցնելով
իրենց ունեցվածքը, ստիպված
էին
արտասահմանում
ամ ն ինչ սկսել զրոյից՝
կրելով անասելի սոցիալ֊
տնտեսական
զրկանքներ։
Այդ իսկ պատճառով, Հայոց
ցեղասպանության նյութական
հետևանքները հաշվարկելիս
չպետք է մոռանալ նաև բաց
թողնված շահույթի մասին։
Նյութական
կորուստների
հետևանքների հետ կապված
պետք է հաշվարկվեն նաև
անցած
տասնամյակների
ընթացքում այդ գումարի վրա
ավելացած՝ թե սղաճը, և թե
բանկային տոկոսները, որով
մ այն կամբողջականացվի
Աշ2. 2015
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հայերին հասցված նյութական
կորուստների
վերջնական
թիվը։
Ցեղասպանության իրագործմամբ հայերին հասցված
նյութական հասների իրական
ու ամբողջական ծավալները
ճշտելուն զուգահեռ ու նաև
դրանից հետո մ ջազգային
հանձնաժողովը պետք է
իրականացնի նաև իր մյուս
գործառույթը՝
ձեռնարկի
որոշակի քայլեր հասների
հատուցումն
ապահովելու
նպատակով։ Օրինակ՝ հանձ
նաժողովի որոշմամբ պետք
է Թուրքիային հարկադրվի
ընդունել հատուկ օրենք, որով
կամրագրվի իր սահմաններում
ապրած հայերի ժառանգների
իրավունքը Արևմտյան Հա
յաստանի և հայաբնակ շրջան֊
ների տարածքներում հայտ
նաբերված
թաքստոցների
նկատմամբ։ Սեփականատե֊
րերի ժառանգներին հանձնա
ժողովը պետք է ընձեռի
կողոպտված ունեցվածքի մա
սին տեղեկություններ ներ
կայացնելու երաշխավորված
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իրավունք։ Բացի այդ, պետք
է հրապարակվեն
հանձ
նաժողովի ի հայտ բերած և
հայտնաբերած հաշիվների,
ապահովագրական վկայա
կանների, շարժական և
անշարժ գույքի բոլոր տերերի
անունները՝
ժառանգներին
որոնելու համար։ Չպահանջ
ված մջոցները պետք է
փոխանցվեն հայերի ցեղա֊
սպանության զոհերի հատուկ
հիմնադրամն։
Ինչ վերաբերում է Հանրա֊
պետական Թուրքիայի՝ հայ
կական համայնքային կալ
վածքների
բռնազավթման
հետևանքով հասցված վնաս֊
ների վերականգնմանը, ապա
հանձնաժողովը կարող է
պահանջել թուրքական իշխա
նություններից կատարել Լոզանի պայմանագրի 38 և 39
հոդվածների պահանջները,
որոնցով Թուրքիան պարտա
վորվել էր երաշխավորել իր
բոլոր բնակիչների կյանքի և
գույքի լրիվ և ամբողջական
պաշտպանությունը, առանց
սեռի, ազգության, լեզվի, կրոնի

հՑՏ
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խտրականության և ապահովել
ոչ մահմեդական թուրքահպա
տակ փոքրամասնություննե
րի՝ մահմեդականների հետ
հավասար
քաղաքացիա
կան և քաղաքական իրա
վունքները։ Հանձնաժողովը
կարող է կոչ անել այս
գործընթացին
մասնակցել
նաև Լոզանի պայմանագրի
մասնակից պետություններին,
որոնք նույնպես իրավասու
են Թուրքիային նման պա
հանջ ներկայացնելու, հա
կառակ պարագայում, նույն
պայմանագրի 44-րդ հոդվածի
հիման վրա, այդ երկրներն
իրավասու են այդ հարցով
դիմ լու ՄԱԿ-ի Միջազգային
դատարան։
Ինչպես տեսնում ենք, ժա
մանակակից
մ ջազգային
իրավունքը որոշակի հնարա
վորություններ է ընձեռում ոչ
մա յն ցեղասպան պետությանը
պատասխանատվության կան
չելու, այլև այդ ցեղասպա
նության իրագործմամբ բռնա֊
զավթված հայրենիքի ու
սեփականության նկատմամբ

հայ ժողովրդի իրավունքները
վերականգնելու
համար։
Միջազգային
իրավունքով
սահմանվում
է
ինչ
պես
պատասխանատվու
թյուն նյութական վ ասներ
հասցնելու համար, այնպես
էլ նախատեսվում են դրանց
հատուցման
տարատեսակ
ձևեր։ Հատուցման համընդգրկուն ձևը, ինչպես հայտնի
է, փոխհատուցում է, սակայն
կա նաև ռեստիտուցիայի ինս
տիտուտը, որը ենթադրում է
նյութական արժեքների կամ
նախկին իրավական վիճակի
վերականգնում, այդ թվում՝
բնեղենով։
Ռեստորացիան
նախատեսում է նյութական
արժեքների նկատմամբ այն
բոլոր իրավունքների վերա
կանգնում, որոնք առկա են
եղել նախկինում։
Գաղտնիք չէ, սակայն, որ
մջազգային իրավունքի և
հատկապես նրա նորմերի կի
րառման վրա որոշակի ազդե
ցություն ունեն աշխարհաքաղաքական գործընթացները,
մջազգային հարաբերությո ^
ներում ուժերի ու շահերի վե
րադասավորումները և այլն։
Այդ իսկ պատճառով Հայոց ցե
ղասպանության հետևանքների
վերացման և նյութական

փոխհատուցման մմջազգային
իրավական
գործընթացը
պետք է լրջորեն նախապատ
րաստված ու ապահովա
գրված լինի դրան նախորդող
ու դրա հետ զուգահեռ տար
վող քաղաքական գործըն
թացով, ինչը ենթադրում է
թե դիվանագիտական և թե
լոբբիստական մ ծ ծավալի
ներդաշնակ աշխատանք։
Ի տարբերություն
Հայոց ցեղասպա
նության իրագործմամբ բռնազավթված ունեցվածքի
նկատմամբ հայու
թյան իրավունքների
վերականգնման
պայքարի նա
խորդ փուլերի, հայ
ժողովուրդն այսօր
հանդես է գալիս նոր
կարգավիճակով՝
անկախ պետու
թյամբ, ինչը
բազմապատկում
է հաջողության
հասնելու հնարա
վորությունները։
Որպես մմջազ~
գային իրավունքի
սուբյեկտ և ՄԱԿ-ի
լիիրավ անդամ
Հայաստանի
ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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Հանրապետությունը գործող
մմջազգային իրավունքի
շրջանակներում իրավասու է
ավելի արդյունավետ պայքար
մղել ցեղասպանության հե
տևանքով հայ ժողովրդի
խախտված իրավունքների
վերականգնման համար։

Ատ2. 2015

Ի Դ °Պ

՚** յ Սէյլ

աստղային հա
մակարգերում մո լորակ–
ներ որոնելու համար
արձակված տիեզերա
կան «Կեպ լեր» աստղա
դիտակից ստացվող տե
ղեկատվությունը մշակող
ՆԱՍԱ-ի աստղագետնե
րի խմբի տվյալներով,
արեգակնայ ին տեսակի
աստղերի 1,4-2,/ %-ը
կարող է ունենալ Երկրին
նման մո լորակներ։
ք $ ք
Ըստ
ֆրանսիացի
հետազոտողների
տվյալների՝
տարրական
դասարանների
աշակերտների՝ օրական մեկ
ժամ հեռուստացույց դիտե
լը հանգեցնում է բարձր
դասարաններում նրանց ա ռա 
ջադիմության 40 %-ով անկմա
նը։

է է է
Պերուի 2580 մ բարձրությամբ
լեռնային մի քարանձավում վրա
հայտնաբերվել է կոպիտ գործ
վածքի կտոր։ Ռադիոածխածնային թվագրման համաձայն՝ դրա
տարիքը 12 հազար տարի է։ Այս
հնագույն գործվածքն ապացու
ցում է, որ անգամ այդքան վաղ
ժամանակներում մարդը ոչ մխ
այն կարող էր լեռներ բարձրա
նալ, այլ նաև՝ ապրել այնտեղ։

26
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ք $ ք
Առողջապահության համաշխարհայ ին կազմակերպությունը
բջջայ ին հեռախոսների էլեկտրա
մագնիսական ճառագայթումը
ներառել է հնարավոր քաղցկե
ղածին գործոնների ցուցակում։

Աշխարհում կա միլիարդից
ավե լ հաշմանդամ, և նրանց
թիվն աճե լու է մարդկության ծե
րացման և քրոնիկական հի
վանդների քանակի ավե լացման
պատճառով։

է է է
Նյու Յորքի Կո լումբիական
համալսարանի սոցիո լոգ 0^^
մոնդ Ֆիսմանն ուսումնասիրել է
Մանհեթենում ՄԱԿ-ի դիվանա
գետ աշխատակիցների մեքենա
կալ անե լիս կատարած խ ա խ 
տումները։ Իրենց անձեռնմխե
լիության իրավունքից օգտվող
1700 դիվանագետներ 1998
2005 թթ. անտեսել են տուգանքի
156775 կտրոն։ Խախտումների
հաճախությունն ըստ երկրների
բաշխվել է հետևլ ալ կերպ. ա ռա 
ջին տեղում Քուվեյթն է (246 տու
գանք), ապա Եգիպտոսը (140
տուգանք)։ Խախտողների ա ռա 
ջին տասնյակում գերակշռում են
աֆրիկյան երկրները, բայց այս
ցուցակում են նաև Բուլղարիան,
Ալբանիան, Պակիստանը։ Նշվել

է որոշակի կապ կոռուպցիայ ի
մակարդակի հետ. սովորաբար,
որքան բարձր է տվյալ երկրում
կոռուպցիայի մակարդակը, այն
քա ն թեթևամտորեն են վերա
բերվում նրա դիվանագետները
դուրս գրված տուգանքներին։
Թեև, օրինակ, Քուվեյթում կ ^
ռուպցիալ ի մակարդակն ավե
լի ցածր է, քա ն Չինաստանում,
որի դիվանագետներն առանց
հակաճառե լու վճարում են տու
գանքները։ Նշվում է, որ վերջին
տարիներին հաջողվել է կարգ
հաստատել՝ հանվում են խ ա խ 
տողների մեքենաների համար
ները, և անգամ որոշվել է գան
ձել տուգանքների գումարն այն
ֆինանսական օգնությունից, որ
տրամադրում է ԱՄՆ-ը համապա
տասխան երկրին։ Արդյունքում
խախտումների թիվը կրճատվել
է 90 %-ով։

XX դ. սկզբին կարծում էին,
որ Ո-եմբրանդտի վրձնին է պ ա տ 
կանում 800 կտավ։ Հետազոտու
թյան նորագույն եղանակների
շնորհիվ մեր օրերում դրանց թի
վը հասել է 300-ի։
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ՌՈՒԲԵՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտություն
ների ինստիտուտի ասպիրանտ, ավազ
լաբորանտ

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ
ԳԵՐՏԱՔԱՑՈՒՄ։
ՆԱՆՈՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ
ԿՕԳՆԵՆ ԲՈՒԺԵԼ
ՔԱՂՑԿԵՂԸ

երջին տասնամյակներում աշխարհում դիտվում է ուռուցքային հիվանդությունների աճ, որոնք,
լինելով տարաբնույթ՝ ազդում
են մարդկային բոլոր օրգան-

Վ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՅՈՒԼԱՍԱՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտություն
ների ինստիտուտի ավագ լաբորանտ

ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություննե
րի թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտի պինդ մարմնի ֆիզիկայի
լաբորատորիայի վարիչ
է-տՅ/1։ տ3ոս^3ո.1բր@ցտ311.օօտ

ների վրա։ Այս տեսանկյունից
ուռուցքների բուժումը կամ
ոչնչացումը
ժամանակակից
գիտության
կարևորագույն
խնդիրներից
է։
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Մինչև 1970-ական թվա
կաններն ուռուցքային հիվան
դությունների բուժման հինա 
կան մ թոդներն էին ճառա
գայթումը, քիմաբուժությունը
և վիրաբուժությունը։ Սակայն
պայքարի այդ մջոցները մշտ
չէ, որ կիրառելի են։ Քիմմա֊
բուժությունը, որպես կողմնա~
կի արդյունք, հանգեցնում է
մարդու օրգանիզմ որոշակի
թունավորման։ Վտանգ է
պարունակում նաև ճառագայթաբուժությունը։ Ավելին, դրա
կիրառմանը խոչընդոտում է
այն հանգամանքը, որ քաղց
կեղի բջիջների մակերևույթը
պատված է ազոտի աղքա
տացած շերտով, և ոչ մ շտ է
խոցելի ճառագայթման հա
մար։ Վիրահատական մ ջամտությունն արդյունավետ է
մ այն հիվանդության վաղ
փուլերում։
Ուռուցքաբանության մ կ

ՖԻԶԻԿԱ

այլ խնդիրն էլ այն է, որ
չարորակ ուռուցքի բջիջները
շատ նման են առողջ հյուս
վածքի բջիջներին, ուստի, որ
պես կանոն, դրանք դժվար է
տարբերակել։ Այնուամենայ
նիվ, արյունատար անոթների
և ուռուցքի բարդ կառուցվածքի
հետևանքով ուռուցքի բջիջնե–
րը չեն կարողանում իրենցից
հեռացնել ջերմությունն այն
պես, ինչպես հեռացնում են
առողջ հյուսվածքի բջիջները,
հետևաբար՝ դրանք համեմա֊
տաբար հեշտ են ենթարկվում
ջերմային քայքայման։
Արդի նանոտեխնոլոգիաների նվաճումները, ի թիվս այլ
ոլորտների, ճանապարհ են
հարթել նաև դեպի բժշկու
թյուն։ «Գիտության աշխար
հում» հանդեսն այդ հարցին
անդրադարձել է մ քանի
հոդվածով։ 2010թ. տպագրված
Գ. Շմավոնյանի և Վ. Ղա֊
զարյանի «Նանոտեխնոլոգիան
ուռուցքաբանության մեջ (նանոօնկոլոգիա)» հոդվածում, ի
թիվս քաղցկեղի բուժման այլ
եղանակների՝ հիշատակվել է
մագնիսական դաշտում եր
կաթի օքսիդի «տաք» նանոմասնիկներով քաղցկեղային
հյուսվածքի քայքայման մ թոդը։
Մագնիսական գերտաքացումը (հիպերթերմիա) փոփ^
խական էլեկտրամագնիսական
դաշտի կիրառմամբ օրգանիզմմ կամ նրա որոշակի
հատվածի տաքացումն է 42 44 X ջերմաստիճանային տի
րույթում։ 1980-ական թվական
ներին ցույց է տրվել, որ
ճառագայթման և գերտաքացման համատեղ կիրառումը
հանգեցնում է ավելի լավ
արդյունքի, քան զուտ ճառա
գայթումը, քանի որ տաքացումը
քայքայում է քաղցկեղային
բջիջների ազոտապատ թա
ղանթները, որի հետևանքով

ընտրողաբար վնասվում են
ազոտով աղքատ և վատ
ջերմահաղորդականությամբ
նորագոյացությունները։

Նկ. 1. Ֆեռոմագնիսական
նանոմասնիկների տաքացումը
փոփոխական էլեկտրամագնիսական
դաշտով (լաբորատոր փորձարկումներ)

Էլեկտրամագնիսական
դաշտի էներգիան կլանող,
ջերմության փոխակերպող և
այդ ջերմությունն օրգանիզմն
հաղորդող նյութեր են ֆեռոմագնիսները (նկ. 1)։ Հայտնի
է, որ ուռուցքի ծակոտկեն
տիրույթի խոռոչների չափերը
մ քանի տասնյակ նանոմետրի
կարգի են, ուստի ուռուցքի
արդյունավետ
տաքացման
համար նպատակահարմար է
օգտագործել ծակոտկեն հյու^
վածքի խոռոչների չափերին
համապատասխանող չափե
րով ֆեռոմագնիսական նանո-

/հ>.

մասնիկներ։ Այդպիսի մասնիկ
ները հեշտությամբ ներթա
փանցում են ուռուցք և արյան
շրջանառության շնորհիվ հա
վասարաչափ բաշխվում հյուս
վածքի ամբողջ ծավալով։
Ֆեռոմագնիսական նանոմա^
նիկներին հեշտ է կառավարել
մագնիսական դաշտի օգնութ
յամբ՝ տեղափոխել և հավաքել
օրգանիզմ անհրաժեշտ մա
սում։
Մագնիսական գերտաքացման կիրառման սխեմատիկ
պատկերը տրված է նկ. 2-ում։
Օրգանիզմ ներարկելու հա
մար նախատեսված նանոմասնիկները անպայման պետք է
լինեն ոչ թունավոր և կենսա
բանորեն համատեղելի օրգա
նիզմ հետ, կամ պետք է
պատված լինեն կենսահամատեղելի թաղանթով։
Փոփոխական էլեկտրամագ
նիսական դաշտում ֆեռոմագնիսական նանոմասնիկների տաքացման հետևանքով
անջատված ջերմաքանակը
կախված է ինչպես էլեկտրա
մագնիսական դաշտի բնութա
գրերից, այնպես էլ նանոմա^
նիկների մագնիսական հատ-

Նկ. 2. Նանոմասնիկների ներարկման և փոփոխական
էլեկտրամագնիսական դաշտում ուռուցքի տաքացման գծապատկերը
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Նկ. 3. Հիստերեզիսի կորերը. ա. ծավալային ֆեռոմագնիս, բ. միադոմեն նանոմասնիկ
(Խ1-Ը մագնիսացվածությունն է, հ-ը մագնիսական դաշտի լարվածությունը);

կություններից և համեմատա
կան է մասնիկների հիստերե
զիսի կորի մակերեսին (նկ. 3)։
Քանի որ բժշկական ցուցում
ներից ելնելով կենդանի օր
գա նիզմ վրա կիրառվող
էլեկտրամագնիսական դաշտի
հաճախության և լայնույթի
վրա դրվում են որոշակի սահ
մանափակումներ, ապա հիմ
նական պահանջները ներկա
յացվում են նանոմասնիկների
մագնիսական բնութագրերին։
Լայն հիստերեզիս ստանա
լու համար անհրաժեշտ է սինթեզել մագնիսական հագեց
վածության,
մնացորդային
մագնիսականության և կոէրցիտիվ ուժի մեծ արժեքներով
նանոմասնիկներ։ Հիստերե֊
զիսի կորի լայնությունը
(կոէրցիտիվ ուժ) կախված է
բազմաթիվ պարամետրերից:
Օրինակ՝ փոխվելով նան^
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մասնիկի ձևը՝ կարելի է ստա֊
նալ մագնիսական անիզոտրոպության տարբեր արժեքներով
նմուշներ՝
անմիջականորեն
ազդելով նացորդային մագնիսացվածության և կոէրց^
տիվ ուժի արժեքների վրա։
Հայտնի է, որ մմադոմեն
նանոմասնիկներն ունեն հիստերեզիսի ամ նամ ծ մա
կերեսը (նկ. 3)։ Երկաթի դեպ
քում մմադոմեն նանոմասնիկի
բնութագրական չափը 10նմ է,
նիկելի դեպքում՝ 30 նմ։ Այ^
պիսով, մ կողմմց մմադոմեն
նանոմասնիկներն օժտված են
նացորդային մագնիսացվածության և կոէրցիտիվ ուժի
առավել մ ծ արժեքներով,
մյուս կողմ ց՝ դրանք համա
պատասխանում են չարորակ
ուռուցքի հյուսվածքի ծակոտ
կենության չափերին։
Մագնիսական գերտաքաց-

^8
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ման համար նանոմասնիկի
օգտագործման պիտանիութ
յունը բնութագրում է այսպես
կոչված մ ավոր կլանման
գործակիցը (ՏՃ& – Տք6սքա ՃԵտօւ՜քէաո &3է6), որը ցույց է
տալիս նանոմասնիկի տաքաց
ման արագությունը։ Պարզվել
է, որ տաքացման բավական
մեծ արագություն չապահովե
լու դեպքում գրանցվում է
սպասվածին հակառակ, վնա֊
սակար արդյունք՝ ուռուցքի
բջիջներն սկսում են շատ
ավելի արագ բազմանալ։ Այդ
պատճառով Տճ^-ի արժեքը
պետք է լինի հնարավորինս
բարձր։ Մագնիսական գերտաքացման մյուս կարևոր
խնդիրը չափային նեղ բաշ
խումով
նանոմասնիկների
ստացումն է, քանի որ ըն^
գծված մագնիսական բնու
թագրերով նյութերի դեպքում
մագնիսացվածությունը հիմ
նականում կախված է նանոմասնիկների չափերից։
Գոյություն ունեն մտաղա֊
կան նանոմասնիկներ սինթեզելու տարբեր եղանակներ,
որոնցից են գազային ֆազից
քիմական նստեցումը ^հ6տ^
^31 VՅքօ^ ժ6քօտաօո, ^0), հե
ղուկում լազերային քայքայումը
(աբլյացիա), պինդֆազային
հրաքայքայումը (պիրոլիզ) և
այլն։ Լինելով բավականաչափ
մշակված՝ այս բոլոր մ թոդները

ՖԻԶԻԿԱ

հնարավորություն են տալիս
ստանալու կամայական չա
փերի նանոմասնիկներ։ Սա
կայն, որպես կանոն, սինթեզի
վերջնանյութն ըստ մասնիկ
ների չափերի անհամասեռ է։
Այդ նպատակով մշակվել են
նանոմասնիկների տարան
ջատման տարբեր մ թոդներ՝
չափային, մագնիսական և
այլն։
Քանի որ սինթեզի մեթոդ
ները բավական ուսումնա֊
սիրված են և կիրառվում են
պրակտիկայում, ապա մագնի
սական գերտաքացման գլխա
վոր խնդիրը մասնիկների
տաքացման ղեկավարումն է։
Մագնիսական գերտաքացումն
իրականացվում է առանց օր
գանիզմ ներթափանցելու (ոչ
ինվազիվ եղանակով), ուստի
հնարավոր չէ ուղղակիորեն
չափել ու հսկել բուժվող հատ
վածի
ջերմաստիճանը։
Ակնհայտ է, որ առողջ հյուս
վածքները վ ասակար ջեր
մային ազդեցությունից զերծ
պահելու համար նպատակա
հարմար է իրագործել ջերմաս
տիճանի ինքնակարգավորում։
Ինքնակարգավորման խնդրի

լուծման համար կան երկու
հինական
մոտեցումներ։
Առաջինը՝ օգտագործել փոքր
խտություններով նանոնյութեր,
որն անհնար կդարձնի մ ջավայրի տաքացումը որոշակի
ջերմաստիճանից բարձր, և
երկրորդը՝ օգտագործել Կյու֊
րիի ցածր ջերմաստիճանով
(42 - 44
նյութեր (Կյուրիի
ջերմաստիճանից բարձր ջերմ
աստիճանում նյութը կորցնում
է ֆեռոմագնիսական հատկու
թյունը),դրանով իսկ կանխելով
փոփոխական էլեկտրամագ
նիսական դաշտում նանոմասնիկի հետագա տաքացումը։
Նշված մեթոդներից յուրա
քանչյուրն ունի իր առավելու
թյուններն ու թերությունները։
Լավագույն ֆեռոմագնիսական
նյութերի՝ երկաթի (Ր6), նիկելի
(^) և կոբալտի ^օ) դեպքում
հնարավոր է օգտագործել նանոմասնիկների փոքր խտու
թյուններ։ Սակայն այդ նյու
թերի Կյուրիի ջերմաստիճան֊
ները բարձր են, ուստի առողջ
հյուսվածքները ջերմային քայքայումմց զերծ պահելու համար
անհրաժեշտ
խտությունը
պետք է հաշվարկել ճշգրիտ,
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որը շատ բարդ խնդիր է, քանի
որ ուռուցքում կան ջերմա
հաղորդականության տարբեր
գործոններ, օրինակ՝ արյան
շրջանառությունը։
Կյուրիի ջերմաստիճանը
հնարավոր է ցածրացնել՝
օգտագործելով այդ նյութերի
տարբեր համաձուլվածքներ,
օրինակ՝ ա ^ս (ՇՍ֊ պղինձ)
կամ Ր6֊^։ Սակայն Կյուրիի
ջերմաստիճանի ցածրացումը
մագնիսական կոմպոզիտներում հանգեցնում է մագնիսա
կան կարգավորվածության և,
հետևաբար,
մագնիսական
հատկությունների թուլացման,
որն ի վերջո հանգեցնում է
ներարկվող նանոմասնիկների
խտության մեծացման անհրա֊
ժեշտության։ Կարևոր խնդիր է
նաև Կյուրիի ջերմաստիճանի
արժեքի ճշգրիտ հաշվարկը.
շեմային այդ արժեքին մոտե֊
նալիս նանոմասնիկի մագնի
սական
հատկությունները
կտրուկ չեն վերանում, այլ
թուլանում են աստիճանաբար,
և առկա է ջերմանջատման
հատկությունը մ նչև նախա
նշված ջերմաստիճանին հաս
նելը կորցնելու վտանգը։
Այսպիսով, ամփոփելով վե֊
րը ներկայացրածը, կարելի է
ասել, որ այսօր մագնիսական
գերտաքացման
ոլորտում
նում են մ շարք չլուծված
կամ մասամբ լուծված խնդիր
ներ, որոնցից հինականներն
են.
■ ոչ թունավոր և կենսահա֊
մատեղելի մագնիսական նյու
թերի ընտրությունը,
■ խիստ արտահայտված
մագնիսական հատկություն֊
ներով նանոմասնիկների սին
թեզը,
■ մասնիկների՝ ըստ չա֊
փերի և մագնիսական հատկու
թյունների տարանջատման
արդյունավետ եղանակների
մշակումը,
Աշ2. 2015

■
մագնիսական հատկուսինթեզի ժամանակը՝ հնարա
թյունների, հետևաբար՝ ջեր վոր է ստանալ տարբեր ձևերի
մային ռեժիմ ինքնակարգա (գնդեր, ոլորտներ, խողովակ
վորման նոր մեթոդների ստեղ֊ ներ, լարեր, սալիկներ) և բա֊
ղադրության (ածխածին, մ ծումը։
Վերջին տարիներին մագնի տաղ-ածխածնային ու մ տա
սական գերտաքացման համար ղական կոմպոզիտներ) նանոօգտագործվող նանոմասնիկ- մասնիկներ։ Ավելին, հրաքայների սինթեզման աշխատանք քայման ռեժիմ ճիշտ ընտ
հնարավոր
է
ներին մա ցել է նաև ՀՀ ԳԱԱ րությամբ
Ֆիզիկական հետազոտութ ստանալ մասնիկների չափերի
յունների ինստիտուտը (ՖՀԻ)։ առավել նեղ բաշխում։
Ծավալվել է լայն համա
ՖՀԻ պինդ մարմնի ֆիզիկայի
լաբորատորիայում մշակվել է գործակցություն Ռուսաստանի
ածխածնային և մ տաղ-ած- Դաշնության, Գերմանիայի և
խածնային նանոմասնիկների ԱՄՆ-ի մ շարք գիտական
ու նանոկոմպոզիտների ստաց կենտրոնների հետ, որի
ման եղանակ՝ հինված օրգա շրջանակներում իրագործվում
նական և մ տաղօրգանական է սինթեզված նանոմասնիկնյութերի պինդֆազային հրա- ների բազմակողմանի հետա
քայքայման երևույթի վրա, որի զոտում։
էությունը հետևյալն է։ Օր֊
գանական նյութը տեղադրվում
և հերմետիկ փակվում (զոդ֊
վում) է քվարցե անոթում կամ
հատուկ վառարանում և տա
քացվում մմնչև 1100X։ Նյութի
հրաքայքայման հետևանքով
անջատված գազերի ճնշման
շնորհիվ նպաստավոր պայ
մաններ են ստեղծվում գա
զային ֆազ չանցած պինդ
Նկ. 4. ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ում սինթեզված
կենսահամատեղելի ածխածնային
նյութի նանոմասնիկների ձևա
թաղանթով ֆեռոմագնիսական
վորման համար։ Փոփոխելով
նանոմասնիկի՝ տեսածրող
սկզբնական նյութի բաղադրու
էլեկտրոնային մանրադիտակով
ստացված պատկերը
թյունը, տաքացման ռեժիմն ու
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Ինստիտուտում հաջողվել է
սինթեզել տարբեր տոկոսային
բաղադրությամբ ^^ս, Ր6֊^
ֆեռոմագնիսական նանոմասնիկներ, որոնք ունեն Կյուրիի
ցածր ջերմաստիճան (ղեկա
վարվող 45-70^ տիրույթում՝
կախված բաղադրությունից), և
պատված են կենսահամատեղելի ածխածնի թաղանթով
(նկ. 4)։ Եվրոպական մության
7-րդ շրջանակային ծրագրի
ՒԼաօա.1֊Ք^ նախագծի շրջա֊
նակներում Հանովերի Լազե
րային կենտրոնի (Գերմանիա)
Նանոտեխնոլոգիաների լաբո
րատորիայի հետ համատեղ
կատարվում են փորձարկում
ներ՝ Հայաստանում ստեղծված
նանոմասնիկները մագնիսա
կան գերտաքացման նպատա
կով օգտագործելու համար։
Արդեն ստացվել են հուսադրող
արդյունքներ փոփոխական
մագնիսական դաշտում նանոմասնիկներ պարունակող մ ֊
ջավայրի արդյունավետ տա
քացման ուղղությամբ։
Առայժմ կան չլուծված
խնդիրներ, բայց աշխատանք
ները շարունակվում են, և
պետք է հուսալ, որ փոքրիկ
մասնիկները մ ծ ներդրում
կունենան մարդկության բարդագույն խնդրի՝ քաղցկեղի
բուժման գործում։
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Այսպիսին են Գերմանիալ ում
կատարված ուսումնասիրության
արդյունքները;
Հարցումները կատարվել են
Եվրոպայ ում ընդունված մեթո
դիկայով՝ շաբաթվա տարբեր
օրերին հարցման մասնակիցնե
րին խնդրել են 10 բա լանոց հա
մակարգով գնահատել իրենց
գոհունակության
աստիճանը
կյանքի հինգ բնագավառնե
րում՝ բնակատեղ, աշխատանք,
հանգիստ, մտերիմների հետ
հարաբերություններ և կյանքն
ընդհանրապես; Պարզվել է, որ
«երջանկության ցուցիչը» նվա
զում է երկուշաբթիից մինչև կի
րակի; Այս արդյունքը հատկա
պես արտահայտված է 45-65
տարեկան ամուսնացած մարդ
կանց շրջանում; Միայնակների
տրամադրությունը
շաբաթվա
ընթացքում շատ չի փոփոխվում;
Կյանքի ընթացքում «երջան
կության ցուցիչը» պատանեկու
թյան տարիներից մինչև 50 տա 
րեկան նվազում է, ապա աճում
է՝ հասնե լով առավե լագույնի 70
տարեկանում, իսկ հետո դանդա 
ղորեն նվազում;
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Շվեդիայ ում ստեղծված կենցաղայ ին պինդ թափոննե- I
րի հավաքման, տեսակավորման և վերամշակման համա
կարգն այնքան արդյունավետ է, որ աղբի կարիք է զգացվում
աղբն այրող գործարանների համար, որոնցից ստացված էներգիան
սնուցում է էլեկտրացանցը; Բացի այդ, աղբի այրումը բնակե չի տնե
րը ջեռուցե լու համար տաք ջուր է տա լիս; Եվրոպական երկրներում
կրկնակի վերամշակման ոչ ենթակա և աղբանոցներում թաղված թա
փոնների բաժինը կազմում է շուրջ 38 %, իսկ Շվեդիայ ում՝ 1 %; Այդ
պ ատճա ռով շվեդները դիմել են հարևան երկրներին՝ ոչ պիտանի
աղբն իրենց ուղարկե լու խնդրանքով; Տարեկան պահանջվում է առն
վազն 800 հազար տոննա; Առայժմ արձագանքել է միայն Նորվեգիան;
Այրումից ստացված թունավոր մոխիրը վերադարձնելու են նորվեգա
ցիներին;
Որպես արժեքավոր հումքի լրացուցիչ հավանական աղբյուր դիտ
վում են Բուլղարիան, էստոնիան, Լիտվան, Լատվիան, Ո-ումինիան և
Իտա լիան, որտեղ չվերամշակվող աղբի բաժինը բարձր է միջին եվրո
պականից;

ԱՏՈՄԻ ՍՏՎԵՐԸ
Ավստրա լիացի ֆիզիկոսներն
առաջին անգամ լուսանկարել
են ատոմի ստվերը; Իտերբիո^
մի ատոմը նախ զրկել են էլեկտ
րոններից՝ վերածե լով այն իոնի;
Իոնը սառեցրել են մինչև բա
ցարձակ զրո ջերմաստիճանը,
էլեկտրական դաշտի միջոցով
անշարժացրել են հատուկ ֆո
տոխցիկի օբյեկտիվի առջև
և հետևից լուսավորել են այն
անդրամանուշակագույն լազե
րի ճառագայթներով; Ստացված
պատկերն ընդունել է գերբարձր
լուծումնակությամբ մատրիցը;
«Ւ^1« ս ^13հե», ^ 1, 2013
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

ՌԱՖԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՌԱԴՈՆԸ
ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Լձ 16տէ1ոց ևՅեօՐՅէօւյ, Կալիֆոռնիա,
ԱՄՆ
Ֆիզիկոս, գիտությունների դոկտոր,
ծնվել է Թեհրանում, մագիստրոսի
աստիճանը ստացել է Բեռնի
համալսարանում (Շվեյցարիա),
դոկտորական թեզը պաշտպանել
է Ինսբրուկի համալսարանում
(Ավստրիա)։
Ուսումնասիրությունների ոլորտը՝
միջուկային ֆիզիկա։
Է–տ3ւ1։ ր3քւ^3րէ3ո13ո@^3հօօ.օօտ

(&ո) գազը
Ռադոն
հայտնաբերել է գեր

մանացի հայտնի քիմկոս
Ֆրիդրիխ Էռնստ Դրոնը 1900
թվականին։ Այս քիմական
տարրը ճառագայթաակտիվ է։
Նորմալ պայմաններում ռադոնն անգույն, օդից շուրջ 7,5
անգամ մ ծ խտությամբ գազ
է։ ֊71 ^ ջերմաստիճանում
այն վերածվում է հեղուկի, որն
ունի վառ դեղնանարնջագույն
երանգ։ Ռադոնն ունի 24
իզոտոպ, որոնցից ամ նաերկար կիսատրոհման պար
բերությունը՝ 11/շ = 3,83 օր,
ունի &ո֊222֊ը։ Մնացած իզո֊
տոպներն ունեն ավելի փոքր
կիսատրոհման պարբերութ
յուններ՝ ժամեր, րոպեներ կամ
վայրկյաններ։
Բնության մեջ ռադոնն առա
ջանում է որպես ուրանի Ս-238
իզոտոպի տրոհման շղթա
յի արգասիք։ Այդ իզոտոպի
բաղադրությունը
բնա
կան ուրանում 99,27 % է։ Իր
հերթին, Տռ-222-ը տրոհվում
է՝ ճառագայթելով ալֆա֊
մասնիկներ և առաջացնելով
34

պոլոնիում Ր0-218։ Ուրանի
տրոհման ամբողջ շղթայի
գծապատկերը, որտեղ նշված
են հաջորդական մջուկային
ռեակցիաների
ընթացքում
առաջացող տարրերն ու
դրանց տրոհման կիսապարբերությունը, ներկայացված է
նկ. 1-ում։
Ուրանի հանքեր կան աշ
խարհի տարբեր վայրերում։
Սակայն չնչին քանակությամբ
--------
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ուրան պարունակում են գրեթե
համատարած հանդիպող բազ
մաթիվ ապարները, քարերն ու
հողերը։ Այսպիսով, ռադոնն
առկա է ամենուր, բայց դրա
խտությունը տեղից տեղ
կտրուկ փոփոխվում է։
Եթե մ բնակելի շենք
կամ այլ շինություն կառուց
ված է ուրանով հարուստ
ապարի շերտի վրա ըն
կած հողատարածքում, ապա
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Նկ. 1. Ուրան■238-ի ճառագայթաակտիվ տրոհման շղթան

ուրանի տրոհումց առաջա
ցած ռադոն գազը՝ աստիճա
նաբար տարածվելով ապարի
ու հողի շերտով, տարբեր
ճանապարհներով (բետոնով
չծածկված հիմքի հատվածներ,
ճեղքեր) ներթափանցում է
շինություն։ Լինելով օդից
ծանր՝ ռադոնը հինականում
կուտակվում է շենքի փակ

Ռադոնը
շնչուղիներով
նկուղային տարածքներում,
սակայն օդի կոնվեկցիայի ներթափանցում է մարդու
հոսքով տարածվում է ամ թոքեր, որտեղ տրոհվելով՝
բողջ շենքով (նկ. 2)։ Ժամա֊ ճառագայթում է օ,֊մասնիկներ
նակի ընթացքում ռադոնը և փոխակերպվում պոլոնիում՝
կուտակվում է շենքի ակտի Րօ-218 ճառագայթաակտիվ
վորեն չօդափոխվող հատված իզոտոպի։ Երկարատև ներ֊
ներում՝ վտանգ ներկայաց գործության դեպքում այդ
նելով շենքում ապրող կամ պրոցեսներն էապես մ ծացաշխատող մարդկանց համար։ նում են թոքերի քաղցկեղի և

Նկ. 2. Ռադոն գազի՝ շենք թափանցման և շնչուղիներով մարդու օրգանիզմ ներթափանցման սխեման
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գենետիկ փոփոխությունների
(ԴՆԹ-ի վնասվածքի) հավա
նականությունը։
ԱՄՆ-ի Շրջակա մջավայրի
պաշտպանության գործակա
լությունը (ՔՐՃ) սահմանել է
բնակելի և աշխատանքային
շենքերում ու շինություններում
ռադոնի
պարունակության
անվտանգության նորմեր՝ ա ^
տահայտված բերված ճառագայթաակտիվության մմավոր֊
ներով։ Բացարձակ անվտանգ
է համարվում 4x10՝^ Կյուրի/
լիտր (կամ 15 Բեքերել1/մ3)
խտությունը, սակայն ԱՄՆ-ի
շինություններում գրանցված
մ ջին մակարդակը շուրջ
3 անգամ բարձր է (1,3x10՝^
Կյուրի/լիտր)։ Շեմային է
համարվում 4x10՝^ Կյուրի/
լիտր (կամ 150 Բեքերել/մ3)
խտությունը, որից նույնիսկ 2
անգամ փոքր արժեքի դեպ
քում խորհուրդ է տրվում
հատուկ
մասնագետների
օգնությամբ
իրականացնել
շենքի ռադոնային վտանգի
նվազեցմանն ուղղված վերա
կառուցողական մ ջոցառումներ՝ փակելով ռադոնի շենք
թափանցելու ուղիները։
Շենքերում ռադոնի մակա^
դակի չափման համար ստուգ
վող տարածքում տեղադրվում
է հատուկ
հատիկավոր
ածուխով լցված փոքր տուփ,
որը մ կ շաբաթ նում է
չափվող փակ տարածքում՝
կլանելով ռադոնը։ Դրանից
հետո տուփը զմրսվում է
ու տեղափոխվում հատուկ
լաբորատորիա, որտեղ հա
տուկ մշակված սարքերով
կատարվում են քանակական
չափումներ։
Ռադոնն առկա է նաև
Երկրի ընդերքից բխող հան-

1) Բեքերելը (6գ), ինչպես նաև
Կյուրին (Օ) ճառագայթաակտիվության
մ ա վ որ է։ 1 6զ = 2,7x10՝° 01, և
համապատասխանում է 1 վայրկյանում
1միջուկի տրոհմանը։
Հ&Տ
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Նկ. 3. Տարբեր տարածքներում ռադոնի ճառագայթաակտիվության բաժնեչափերը

քային ջրերի և արտեզյան
աղբյուրների ջրերում։ Ուրանի
հանքերի
տարածքների
ստորերկրյա ջրերում ռադոնի
խտությունը կարող է հասնել
բարձր՝ վտանգավոր մակար
դակի։
Է՛լ ավելի մեծ է ռադոնի
պատճառած վ ասը ստոր
գետնյա ուրանի հանքերում
աշխատող մարդկանց առող
ջությանը։
Առաջին ան
գամ այս խնդիրը գրավել է
գիտնականների ուշադրու
թյունը 1929-1930
թթ.
Բոհեմայում՝ այժմյան Չեխի
այի
հանրապետության
Յոահիմստալ քաղաքի հան
քում գրանցված դեպքից
հետո, որտեղ հանքախորշում
կուտակված ռադոն գազը
դարձել
է
աշխատող
հանքագործների կեսի մահվան
պատճառ։
Դրանից հետո,
անցյալ դարի 50-ականներին,
պատմությունը կրկնվել է
ԱՄՆ-ի ուրանի հանքերում,
որոնցում աշխատող հանքա
գործներից շատերը մահացել
են թոքերի քաղցկեղից, որի
պատճառը եղել է ռադոնի
բարձր մակարդակը։
Այսպիսով, ռադոն գազը
կարելի է համարել մթնոլորտի
աղտոտվածության
շատ
վտանգավոր աղբյուր։ Վտան-
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գի չափը պատկերացնելու
համար դիմենք որոշ համեմա
տությունների։ Այսպես, օրա
կան 1 տուփ ծխախոտ ծխելը
համարժեք է 10՝11 Կյուրի/
լիտր (կամ 370 Բեքերել/մ3)
ճառագայթման բաժնեչափի,
իսկ կրծքավանդակի տարե
կան մ կ ռենտգենյան պատ
կերագրումը՝ 10՝14 Կյուրի/
լիտր (կամ 0,37 Բեքերել/մ3)
բաժնեչափի։ Պատկերավոր
համ մատության
համար
այդ ցուցանիշները բեր
ված են նկ. 3-ում՝ բացօ^
յա տարածքներում, շենքե
րում և ուրանի հանքատարածքներում ռադոնի ճառա-

I

գայթաակտիվության
բաժ֊
նեչափերի հետ մասին։
Ռադոնի մակարդակի չափուներ կատարվում են
շատ երկրներում, այդ թվում՝
Հայաստանում։
Համաձայն
ՄԱԿ֊ի Ատոմային ճառագայթ֊
ման ազդեցությունը հետազոտող գիտական կոմտեի (ա ֊
Տ^ՏՃ&)2000թ. հաշվետվության՝
Հայաստանում ռադոնի ճառագայթաակտիվության մջին
մակարդակը բնակելի շենքե
րում կազմում է 104 Բեքերել/
մ3 (կամ 2,8x10-12 Կյուրի/լիտր),
որն աշխարհում ընդունված
մջինից բարձր ցուցանիշ է։
Ավելի բարձր մակարդակներ
են գրանցվել Չեռնոգորիայում,
Չեխիայում, Մեքսիկայում, Ֆին֊
լանդիայում, Ալբանիայում և մ
շարք այլ երկրներում։ Հայտ֊
նի է նաև ռադոնի խտության
աճը սեյսմկ ակտիվության
գոտիներում։
Այսօրվա գիտելիքների ու
տեխնոլոգիաների
մակար
դակը հնարավորություն է
տալիս էապես նվազեցնելու
մարդկությանը ռադոնի պատճառած վնասը, ուստի անհրա֊
ժեշտ է ամ նուրեք մշա
կել ու իրականացնել համա
պատասխան մջոց առուների
ծրագրեր։

ք ( ք
Մարդկանց մեծ մասը ձմռան
ընթացքում գիրանում է; Մյս
երևույթն այնքան կանոնավոր
բնույթ ունի, որ ավիաընկերու
թյունները թռիչքի համար ան
հրաժեշտ վառելիքը հաշվար
կելիս հաշվի են առնում այն;

է է է
Մշխարհի ամենահարթ երկի
րը Մալդիվյան Հանրապետու
թյունն է, որի ամենաբարձր կետը
ծովի մակերևույթից գրեթե ե ^
կուսուկես մետր է բարձր; Հան
րապետությունը կազմված է 1190
մարջանային կղզիներից՝ 297
քառակուսի կիլոմետր ընդհա
նուր մակերեսով, որոնցից բնա
կելի է միայն 200-ը;

է է է
Երկրագնդի վրա կրիաների
հայտնի տեսակների կեսին
բնաջնջում է սպառնում;
է է է
Մարդկության ց օգտագործած
բուսական սննդի մեկ երրորդը
կախված է մեղուների կատարած
փոշոտումից;
է է է
Ուսումնասիրելով շնաձկների 17 տեսակների աչքերի ցան
ցաթաղանթը,
ավստրալացի
կենսաբանները հանգել են այն
եզրակացության, որ այդ ձկները
չեն տարբերում գույները;
է է է
Մեկուկես դար առաջ Գե^
մանիայում աճեցնում էին խնձո
րի շուրջ 1500 տեսակ. այժմ վա
ճառքի է հանվում ընդամենը 15
տեսակ;
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Մմեն տարի աշ-1
խարհում կատարվում է
շուրջ 200 միլիոն վիրա
հատութիւն;
է % է

Մմբողջ աշխարհում տարվա
ընթացքում թունավոր օձերը
խայթում են 5,5 միլիոն մարդու.
մահանում է 125 հազարը;
է * է

Պոլիէթիլենային
տոպրակ
ների արտադրության համար
աշխարհում տարեկան գրեթե 12
միլիոն բարել նավթ է ծախսվում;
է % է

Ինչպես վկայում են Մինեսոտայի համալսարանում (ՄՄև)
կատարված հետազոտություն
ները, ծխախոտի ծուխը ներս
քաշելուց 15 րոպե անց արյան
մեջ առաջանում են նյութեր,
որոնք վնասում են ԴՆԹ-ն;
է ա է

Եթե որևէ մեկը ցանկանար
կարդալ 2000 թ. ընթացքում
անգլերենով լույս տեսած բոլոր
գրքերը և կարդար րոպեում
200 բառ արագությամբ՝ մի
այն քնելու և սնվելու համար
ընդմիջումներով, ապա դրա հա
մար կծախսեր 80 տարի;
է

+ է

Տիեզերական մշակումների
համար ՆՄՍՄ-ի ծախսված յու
րաքանչյուր դոլար բերում է
6 դոլար եկամուտ, երբ տիե
զերական
տեխնոլոգիաներն
օգտագործվում են այլ բնագա
վառներում;
է % է

Գիտական
արտադրանքի
աճի արագությամբ առաջա
տարն Իրանն է. 1996-ից մինչև
2008 թթ. հրապարակումների
թիվն աճել է 18 անգամ;
Աշ2. 2015
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*
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Երիտասարդ տա
րիներին
ծխած,
բայց մջին տարի
քում ծխելը թողած
մարդն իր կյանքին
կավելացնի գրեթե
10տարի։

է է է

Տոկիոյի
համալսարանի
ճարտարագետներն ստեղծել
են գրքերի տեսածրման հա
մար նախատեսված սարք,
որը րոպեում «կարդում է»
250 էջ։ Գրքի սովորական
տեսածրիչների արագությունը
րոպեում մնչև 12էջ է։
Յոթ լեզուներով արտա֊
սանության
արագությունն
ուսումնասիրած ֆրանսիա֊
ցի լեզվաբանների հաշվարկ
ներով, թեև որոշ լեզուներում
այն ավելի բարձր է, բայց
մա վոր ժամանակում հա
ղորդվող տեղեկության ծավա
լը նույնն է՝ դանդաղ լեզունե
րում յուրաքանչյուր վանկ
ավելի շատ տեղեկատվություն
է կրում, քան արագներում։
Հրապարակվել է աշխարհի
20 ամենահեռանկարային նո֊
րարարական կենտրոնների
ցանկը։ Առաջին երկու տե
ղերում են Սիլիկոնային հովի
տը և Թել Ավիվը։ Մոսկվան
(հավանաբար՝
Սկոլկովոն)
14-րդ տեղում է՝ Սան Պաուլուի
և Բեռլինի միջև։
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Մեծ Բրիտանիայի Համակար
գիչների ազգային թանգարանում
ցուցադրվում է աշխարհի ամե֊
նահին աշխատունակ էլեկտրո
նային հաշվիչ մեքենան, որն
ստեղծվելէ 1951 թ.։ 2,5 տոննա
կշիռ ունեցող համակարգիչը
մինչև 1957 թ. աշխատել է մի
ջուկային հետազոտությունների
անգլիական կենտրոնում, ապա
օգտագործվել ծրագրավորում
ուսուցանելու համար։ 1974 թ.
այն համարել են վերջնակա
նապես հնացած և քանդել են
մասերի, որոնք, բարեբախտա
բար, պահպանվել են նկուղնե֊
րում, իսկ մ ր օրերում այն կրկին
հավաքվել են էնտուզիաստները։
Այս տեխնիկական հրաշքն աշ֊
խատել է ոչ թե երկնիշ, այլ տա
սանիշ համակարգով, բաղկա
ցած է 480 հեռախոսային
ռելեներից և 828 ռադիոլամպից,
իսկ հզորությամբ և արագագործությամբ համապատասխանում
է մեր օրերի գրպանի էժան
հաշվիչին։
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ԷԹ Ի ԼԵ Ն Ը
ԲՈՒՅ ՍԵՐԻ
ԵՎ Մ Ա ՐԴ Ո Ւ
ԿՅ ԱՆՔ ՈՒՄ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՊԵՏՐՈՍՑԱՆ

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ

ՆԱԻՐԱ ՍԱՀԱԿՑԱՆ

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԱՐՄԵՆ ԹՌՉՈՒՆՑԱՆ

կենսաբանական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱթղթակից անդամ

(շարունակություն)

համարի նույ
Նախորդ
նանուն
հոդվածում

մենր արդեն խոսել ենր բույ
սերի համար էթիլենի հսկա
յական նշանակության մասին։
Հնարավոր չէ գերագնա
հատել բույսերի դերբ մար
դու կյւսնբում, ուստի այս
հոդվածում կփորձենք հաս
կանալ էթիլենի դերը մարդու
կենսագործունեության
և,
ընդհանրապես, գոյության հա
մար։
40

Պտուղների ձևավորումը
և հասունացումը. Պտղի
զարգացումն սկսվում է
բեղմնավորմամր։ Ընկնելով
սպիի վրա՝ փոշեհւստիկր
ծլում ե մեխանիկական ճնշում
է գործադրում առէջաթելի
սյան փոխադրող հյուսվածրի
վրւս։ Վերջիններս սկսում են
արտադրել էթիլեն։ Ծաղկի
մասերր տարբեր կերպ են
պատասխաում սինթեգված
էթիլենի ազդակին։ Միջատ
ներին գրավող օրգւսններբ
գունափոխվում կամ մահա
նում են։ Որոշ բույսերի, օրի
նակ՝ այգածաղկի ծւսղկաթեր֊
թիկներբ, թառամում են, որոշ
բույսերի, օրինակ՝ շուշանի
ծաղկակալի հիմբի բաժանիչ
շերտի ակտիվացումից թափ
վում են տերեիկներր, մի ւսյլ
դեպքում (մ ղրուկ)՝ վակուոլի
հյութի թթվայնության փոփո
խության հաշվին ծաղիկները
գունափոխվում են՝ վարդա
գույնից դառնալով կապույտ։
Էթիլենի ազդեցությամբ փոխ
վում է փողաշուշանի ծաղ
կաբույլի սպիտակ գունա
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վորումը
կանաչի,
որը
զարգացող պտղի համար լույսի
ազդեցությամբ
յուրացվող
նյութերի լրացուցիչ աղբյուր է
ծառայում։ Սովորաբար էթ^
լենի ազդեցությամբ քայքայ
վում է տերևների քլորո
ֆիլը՝ տերևները դեղնում և
թափվում են։ Իսկ
արո^
դայինների փոշոտումմց հետո
էթիլենն ակտիվացնում է
ֆոտոսինթեզը։ Էթիլենի ազդե
ցությամբ առէջները թառամում
են, իսկ վարսանդը, սննդարար

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ֊

նոր նյութեր ներառելով, սկսում
է ակտիվ աճել։
Էթիլենի դերը հատկապես
կարևոր է հյութալի պտուղների
հասունացման վերջին փուլում։
Պտուղը դադարում է աճել,
արտաբջջային տարածություն
է անցնում պեկտինազ ֆեր
մենտը (պտուղները փափ
կում են), առաջանում են
ֆիզիոլոգապես ակտիվ օլիգոսախարիններ։ Պտղակոթունի հիմքում ակտիվանում է
բաժանիչ շերտը, և ձևավոր
վում է վնասվածքային նախա֊
կեղևը (ինչպես տերևաթափի
դեպքում), փոխվում է թթվայ֊
նությունը և պտուղներն ավելի
քիչ են թթու լինում, փոխվում է
նաև գույնը՝ կանաչից դառնում
էդեղին կամ կարմմր։ Վնասված
պտուղներն ավելի շուտ են
հասունանում և թափվում։
Մեխանիկական սթրես առա
ջացնում են թռչունները,
մ ջատների թրթուրները կամ
ֆիտոախտածին սնկերը։ Այս
կերպ բույսն ազատվում է
անորակ պտղից՝ կանխելով
վարակի տարածումը մյուս

առողջ պտուղների վրա։
Էթիլենի
ազդեցությամբ
պտուղների
հասունացումը
տերևաթափի նման վաղ ֆի
զիոլոգիական ռեակցիա է։
Պտուղների հասունացման
արագացման էթիլենի ունա
կությունը վաղուց է հայտ
նաբերվել՝ դեռ անցած դարի
քսանական թվականներին,
և կիրառվում է մ նչ օրս։
Երկարատև տեղափոխման
ժամանակ կարևոր է, որ
պտուղները ն ա ն կանաչ ու
անվնաս։ Ուստի դրանք տեղա֊
փոխվում են օդափոխվող տա
րաներում՝
պաշտպանելով
մեխանիկական վնասվածք
ներից , որոնք կարող են
խթանել էթիլենի սինթեզը։
Այսպես, «Մեկ նեխած խնձորը
փչացնում է ամբողջ տակառը»
ասացվածքն ունի իրական
հիմքեր։ Դա, իրոք, այդպես
է։ Նեխած խնձորն էթիլենի
աղբյուր է։ Նրա ազդեցությամբ
մյուս խնձորները ևս սկսում
են նեխել։ Դեռ ավելին, ամ ն
մ նեխող պտուղ սկսում
է արտադրել էթիլենի իր
ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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«մասնաբաժինը» և տակա֊
ռում սկսվում է էթիլենի սին
թեզի շղթայական ռեակ
ցիա։ Բացի այդ, էթիլենի
սինթեզը
դանդաղում
է
ցածր ջերմաստիճանում և
ածխաթթու գազի բարձր
կոնցենտրացիայի պայման
ներում։
Սննդամթերքի տեղափոխ֊
ման ժամանակ էթիլենի սին
թեզի արգելակիչների կիրա
ռությունն
աննպատակա
հարմար է՝ մարդու համար
վերջիններիս թունավոր լինե
լու պատճառով։ Սակայն արգելակիչները լայն կիրառութ
յուն են գտել ծաղիկների
շուկայում՝
վերջիններիս
պահպանման և տեղափոխման
ժամանակ։
Հոլանդիայում
վաճառքի ենթակա ծաղիկները
պահվում
են
այնպիսի
լուծույթում, որը պարունակում
է տարբեր հանքային աղեր,
ֆոտոսինթեզի արգասիքներ,
հականեխիչ նյութեր և էթիլենի
արգելակիչներ, որոնց շնոր
հիվ ծաղկեփնջերը երկար
ժամանակ պահպանում են
իրենց թարմությունը։
Իսկ գյուղատնտեսական
նշանակության որոշ պտուղ
ների պահպանման և տե
ղափոխման
գործընթացի
հեշտացման նպատակով ստա֊
ցել են էթիլենի կենսասինթեզի
խանգարումներով մուտանտ֊
ներ։ Արդեն գոյություն ունեն
այդպիսի
մուտացիաներով
տոմատի սորտեր, որոնք
հնարավոր է երկար ժամանակ
պահպանել և տեղափոխել հե
ռու վայրեր։ Վաճառքից որոշ
ժամանակ առաջ հատուկ
գազային խցիկներում արագ
հասունացման նպատակով
այդպիսի պտուղները մշակում
են էթիլենով։ Սակայն այս
դեպքում որոշ չափով տուժում
են համային հատկանիշները։
Աշ2. 2015
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Բույսի
պատասխանը
կենսածին սթրեսին. Բույսերի
համար հաճախ մեխանիկական
սթրեսի պատճառը խոտա
կեր կենդանիներն են։ Ի
պատասխան սթրեսի՝ բուսա
կան օրգանիզմները սինթեզում
են էթիլեն, իսկ վերջինիս
ազդեցությամբ էլ սինթեզվում
են այնպիսի նյութեր, որոնց
պատճառով
կենդանիները
այլևս չեն կարողանում սնվել
տվյալ բույսերով։ Այս երևույթի
հետ կապված բերենք մ հետաքրիր օրինակ։
Երբ 1980-ական թվական֊
ներին Աֆրիկայում սկսել էին
ընտանեացնել վայրի այծեղջե
րուներին՝
մեկուսացնելով
որոշակի
սահմանափակ
տարածքներում,
որտեղ
աճում էին եղջերուների այդ
տեսակի համար կեր ծառայող
ակացիաներ, դիտվեց այդ
կենդանիների զանգվածային
անկում՝ չնայած կերը և ջուրը
լիովին բավարար էին։
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Հետագայում
պարզվեց,
որ կենդանիների անկման
պատճառը թունավորումն էր։
Ցանկապատված տարածքների
ակացիաների տերևների քի֊
մա կա ն վերլուծությունը ցույց
տվեց, որ դրանք հարուստ
են ֆենոլային բնույթի պոլիմ րային մ ացություններով՝
տանիններով, որոնց որոշակի
կոնցենտրացիաները թունա
վոր են այծեղջերուների հա
մար։ Պարզվեց, որ բույսերում
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տանինների սինթեզ կարելի է
խթանել էթիլենի ազդեցու
թյամբ։ Բանն այն է, որ երբ
այծեղջերուները վ ասել են
ակացիաները, ի պատասխան
մ խանիկական վ ասվածքի,
անջատվել է էթիլեն, որն էլ
նպաստել է տանինների սինթեզմանը։ Էթիլենային ազ
դակը փոխանցվում է օդով,
քանի որ էթիլենը գազ է։ Եվ
ցանկապատի մոտակայքում
աճող ակացիաները «համ նայն դեպս» ևս սինթեզել
են տանիններ։ Բնական
պայմաններում այծեղջերու֊
ները մ ևնույն վայրում չեն
կերակրվում, ուստի և քիչ
են ենթարկվում տանինների
թունավոր ազդեցությանը։
Էթիլենը նպաստում է նաև
բույսերում պաշտպանական
բնույթի այլ նյութերի սինթեզմանը, որոնցից են պրոտեինազների արգելակիչները։ Հայտնի է, որ սնունդը
մարսելու համար անհրաժեշտ
են պրոտեինազներ, որոնք
ճեղքում են սպիտակուցները
(օրինակ՝ ստամոքսահյութի
բաղադրիչ տրիպսինը)։ Որոշ
բույսեր արտադրում են այն
պիսի նյութեր, որոնք կարող
են մարդու կամ կենդանիների
ստամոքսում ապաակտիվացնել տրիպսինը և այլ պրոտեինազներ։ Մեխանիկական
սթրեսի
ազդեցությամբ
բույսերն ունակ են ար
տադրելու էթիլեն, որն էլ
իր հերթին ակտիվացնում է
պրոտեինազների արգելակիչների սինթեզը։ Իսկ վեր
ջիններս թափանցում են տա
քարյուն կենդանիների կամ
մջատների ստամոքս և առա
ջացնում մարսողության ուժեղ
խանգարումներ։
Էթիլենի
ազդեցությամբ
բույսերը կարող են արտադրել
նաև էրիթրոցիտները սոսնձող
նյութեր՝ ֆիտոհեմագլյուտին֊
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ներ, որոնք թափանցում են
բուսակեր կենդանիների ստա
մոքս և աղիներ, որտեղից
էլ անցնում են արյան մ ջ։
Դրանց ազդեցությամբ էրի
թրոցիտները սոսնձվում են,
առաջանում է թրոմբ և արյու
նատար անոթների խցա֊
նում։ Այս նյութերի բարձր քա
նակությունը մահացու է։
Բոլորիս հայտնի է, որ
բնության մ ջ մ խանիկական
վ ասվածքներ
առաջանում
են տարբեր պատճառներով
(քամ , կարկուտ և այլն)։
Սակայն չափազանց հե
տաքրքիր են բույսերում գոր
ծող այն պաշտպանական
մեխանիզմները, որոնց շնոր֊
հիվ բույսը ճշգրիտ տարբերում
է ոչ կենսածին վ ասվածքը
ֆիտոֆագերի հարձակում ց։
Բուսական բջիջներն էթիլենի
ազդեցությամբ արտաբջջային
տարածություն են անջատում
խիտինազ և թ֊գլյուկանազ
ֆերմենտներ։ Հիշեցնենք, որ
խիտինը պարունակվում է
մ ջատների և սնկերի բջիջ
ներում,
իսկ
գլյուկանը՝
բուսական բջջապատի բա
ղադրիչ
է։
Խիտինազը
որոշ
չափով
քայքայում
է խիտինը։ Թվում էր, թե
խիտինի լրիվ քայքայումը
կարող էր փրկել բույսը
մ ջատների
հարձակում ց,
սակայն այդ ֆերմ նտը քիչ է
արտադրվում։ Իսկ որն է դրա
կենսաբանական իմաստը։
Նշված ֆերմ նտներն առա
ջացնում են խիտինի և
գլիկանի
ֆրագմ նտների
փոքր քանակություն, որը
բույսն ընկալում է որպես
վտանգի
ազդանշան,
ի
պատասխան որի սինթեզվում
են ֆիտոալեքսիններ, որոնք
թունավոր են տվյալ վ ա ֊
սատուի համար։ Այս կերպ
բույսը պայքարում է ոչ մ այն իրենով սնվող տվյալ
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մջատի, այլև այդ տեսակի
բոլոր մջատների դեմ։ Հետո
արդեն սկսվում է վ ասվածքի
նկատմամբ պատասխանի երկ
րորդ փուլը։ Եթե խիտինազը
և թ-գլյուկանազը վնասվածքի
մասում բուսակեր մմջատ կամ
սունկ չեն «հայտնաբերում»,
ապա թունավոր նյութերը
դադարում են արտադրվել։
Վարակների
առկայութ
յան պարագայում ամ նաուժեղ պատասխանը գերզգայնության
ռեակցիան
է։
Վարակված բջիջն «անջատում
է» թթվածնի ակտիվ ձևե֊
րից պաշտպանվելու համա
կարգը, առաջանում են մ ծ
քանակութամբ ջրածնի պերօք
սիդ, սուպերօքսիդ-անիոններ
և այլ ազատ ռադիկալներ։
Արդյունքում բջիջը մահանում
է, սակայն դրա հետ մ կտեղ
մահանում է նաև բույս
ներթափանցած մակաբույծը։
Գերզգայնության ռեակցիայի
զարգացման մեջ մեծ դեր ունեն
սալիցիլաթթուն և ժասմմ֊
նաթթուն, որոնք առաջանում են
նաև էթիլենի ազդեցությամբ։
Վարակի գոտին շրջապատող
բջիջներում սինթեզվում են
մ ծ քանակությամբ ֆիտոալեքսիններ։

ԼV*

Բույսերի բարձրամոլեկու- են աճման գործոնից և բույսի
լային պաշտպանական նյու վարակման հավանականութ
թերից են նաև սնկերն ու յունը նվազ է։
բակտերիաները
սոսնձող
Էթիլենը ևարքայախնձորը.
լեկտինները (բջջաթաղանթի Արքայախնձորի ( Ճ ո յ ո յ տ տ3է^ ստ),
սպիտակուցներ)։
ինչպես նաև բրոմ լազգիների
Շատ տարածված ֆիտոա- (8ատ61^3^636) ընտանիքի շատ
խտածին ժանգասնկերն իրենց բույսերի ծաղկումը կարելի
աճի համար պոլիամ նների է խթանել էթիլենով։ Այս
կարիք ունեն։
ընտանիքի բույսերը բնության
մեջ ծաղկում են, երբ նրանց
հաջողվում է որոշակի չափերի
հասնել։ Բայց արտադրական
մշակաբույսերի
համար
այդ հատկությունն այնքան
էլ նպատակահարմար չէ՝
բոլոր բույսերի ծաղկումն ու
պտղագոյացումը
մ աժամանակ տեղի չի ունենում։
Սակայն
արքայախնձորի
ծաղկումը կարելի է կար
գավորել։ Դեռևս մմնչև հե
ղափոխությունը
Սանկտ֊
Պետերբուրգում ջերմոցների
ժանգասնկով ախտահարված ցորենի
տերև այգեպանները բույսերը հա
Էթիլենը և բույսում սինթեզ֊ նում էին ծաղկամաններից
վող պոլիամմնները (պուտ֊ և մ քանի օր կախում՝ ար
րեսցին, սպերմդին) ունեն մատները դեպի վերև՝ այս
կենսասինթեզի
ընդհանուր կերպ մ խանիկական սթրեսի
օղակ՝ սինթեզվում են Տ-ադե֊ ենթարկելով բույսը։ Սթրե
նոզինմեթիոնինից։
Էթիլենի սի ազդեցությամբ խթան
արտադրությունն առաջաց վում էր էթիլենի սինթե
նում է պոլիամ նների սին զը, որն էլ ստիպում էր, որ
ծաղ
թեզի կանգ, սնկերը զրկվում արքայախնձորները
կեն։ Խնդիր էր դրված պլան
տացիաներում, մմաժանակյա
ծաղկումն ապահովելու հա֊
մար,
արքայախնձորները
մշակել էթիլենով։ Այդ նպա
տակով Հավայան կղզի֊
ներում
արքայախնձորնե
րի կողքին այրում են
նավթանյութեր, որոնց ոչ
լրիվ այրման արդյունքում
փոքր քանակությամբ էթիլեն է անջատվում, որը սա
կայն լրիվ բավարար է
արքայախնձորների
ծաղ
կումը խթանելու համար։
Կուբայում արքայախնձորների
պլանտացիաները
ցողում
են կարբիդաջրով։ ԿալցիԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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ո ւմ ԿաՐԲԻԴԸ> ջրի հետ
փոխգործելով,
առաջաց
նում է ացետիլեն, իսկ հո
ղի միկրոֆլորան այն վերա
կանգնում է մմնչե էթիլեն։
Տնային պայմաններում ար
քայախնձորների
աճեցման
համար խորհուրդ է տրվում
Բույսի կողքին դնել հասած
բանան (հիշեցնենք, որ հասած
պտուղներն արտադրում են
էթիլեն) և ամբողջը ծածկել
պոլիէթիլենային
պարկով։
Ներկայումս կիրառում են
տարբեր քիմ ական նյութեր,
որոնք նպաստում են էթիլենի
սինթեզին։

Էպիֆիտ բրոմելազգիներն
արտասովոր կենսակերպ են
վարում՝ դրանց գլխավոր
կլանող օրգանը ոչ թե արմատն
է, այլ՝ տերևը։ Տերևներն այս
բույսերի մոտ ձևավորում
են մ ամուր վարդակաձև
ձագար, որում կուտակվում է
անձրևաջուր, փոշի և թափված
տերևներ։ Այստեղ կարող են
բազմանալ զանազան մ ջատներ, գորտերի տարբեր
տեսակներ, որոնք բնակվում
են գետնից տասնյակ մ տր
բարձր։
Բրոմելազգիներն
իրենց առանձնահատուկ կա
ռուցվածքի շնորհիվ մ ծ

Չնայած այս
ամենին,
արքայախնձորի
ծաղկումն
իրականում պայմանավորված
չէ էթիլենով։ Ավելի հավա
նական է, որ այս երևույթը
կապված է բրոմ լազգիների
էվոլյուցիոն
կապերի
և
էկոլոգիայի հետ։ Այսընտանիքի
ներկայացուցիչները տարած
ված են արևադարձային և
մ րձարևադարձային երկրներում։ Դրանց մեծ մասն ապրում
է ծառերի վրա՝ էպիֆիտ են։

բարձրություններում
առա
ջացնում են յուրահատուկ
կենսա բա զմա զա նությա մբ
ջրային զետեղարաններ։ Այդ
զետեղարաններից տերևները
կլանում են կուտակված
հանքային տարրերը, իսկ
չորային սեզոնին՝
նաև
անհրաժեշտ ջուրը։ Սա փխրուն
համակեցություն է, առանց որի
էպիֆիտ բրոմ լազգիները չեն
կարող գոյություն ունենալ։
Չորային
սեզոնին,
երբ
բույսը հասնում է որոշակի
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չափերի, վարդակի ուղիղ
կենտրոնում ձևավորվում է
ծաղիկը։ Հետագայում ծաղկից
առաջանում են պտուղները և
սերմերը, որոնք ծառայում են
բրոմ լազգիների սեռական
բազմացման համար, իսկ ավե
լի ուշ դրանց շուրջ ձևավորվում
է վեգետատիվ սերունդը։
Բոլոր բրոմելազգիների սե
ռական բազմացումը իրա
կանանում է տարվա ան
բարենպաստ
եղանակին։
Ծաղկման կարգավորման այս
յուրահատուկ
մ խանիզմը
կարելի է բացատրել՝ ելնելով
«դեպքերի» հետևյալ հաջոր
դականությունից։
Այսպես,
եթե
բույսը
հայտնվել է անբարենպաստ
կլիմայական պայմաններում
կամ
որևէ
պատճառով
կորցրել է վարդակի հոր^
զոնական դիրքը, դա կարող
է ճակատագրական լինել՝
տերևներն այլևս չեն կարող
ջրի զետեղարան ծառայել։
Ոչնչացման վտանգի առկայությմբ բույսերում սովորաբար
ակտիվանում են բազմացման
գործընթացները։ Մեխանիկա
կան ազդեցությունը բերում է
նաև էթիլենի սինթեզին։ Այս
երկու երևույթները ժամա
նակային առումով համընկնում
են և, էվոլյուցիայի ընթացքում
ամրապնդվելով, բրոմելազգի
բույսերում էթիլենի սինթեզը
խթանում է նրանց ծաղկումը։
Եվ չնայած, որ արքայախնձորն
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էպիֆիտ չէ ու տերևներում
ջուր չի կուտակում, այնուա
մենայնիվ, էթիլենն այս բույ֊
սերի, ինչպես և դրանց էպիֆիտ նախնիների համար
ծաղկման խթանիչ է։
Էթիլենի
կիրառությունը
գյուղատնտեսության
մեջ։

Էթիլենի դերը մեծ է ոչ մմայն
արքայախնձորի
մշակման
համար, այլև գյուղատնտե
սության ալյ բնագավառներում։
Կիրառվում է ոչ թե անմ ջապես
էթիլենը, այլ էթեֆոնը (2-քլոր֊
էթիլֆոսֆոնաթթու), որն էթի֊
լեն-արտադրիչներից առավել
տարածվածն է։ Այն ճեղքվում
է՝ առաջացնելով էթիլեն։ Էթե֊
ֆոնը կիրառվում է կարճ
ամառվա պայմաններում տո
մատի հասունացման համար,
հեշտացնում է խնձորի, բալի,
չիչխանի, խաղողի, բամբակի
մ քենայացված
հավաքը՝
արագացնելով
տերևների
թափվելը։ Օգտագործվում է
գարու և աշորայի ցանքսերի

պառկելու դեմ պայքարում՝
կարճ և հաստ ցողունների
ձևավորմանը նպաստելով։ 125
-500 մգ/լ կոնցենտրացիայով
Էթեֆոնով մշակումը վարունգի
զարգացման 1 - 5 տերևի
փուլում ճնշում է արական և
խթանում իգական ծաղիկների
ձևավորումը՝
հետագա
կուսածին (առանց բեղմնա֊
վորման) պտուղների առաջացմամբ։ Այս կերպ բարձրանում է
վարունգի բերքատվությունը։
Հյուսիսային շրջաններում
դեռ չհասունացած պտուղները
տեղավորում են հատուկ խցիկ
ներում, որտեղ ջերմաստի
ճանը 20-22^ է, իսկ էթիլենի
կոնցենտրացիան՝ 0,2-1 լ/մ3
առկայությամբ։ Արագ հա
սունացման կարելի է հաս
նել նաև պտուղները 0,5-10
րոպեով ընկղմելով 0,25-4 գ/լ
կոնցենտրացիայով էթեֆոնի
լուծույթի մ ջ։ Այս պայման
ներում պտուղների հասու
նացման տևողությունը մոտա֊
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վորապես կրկնակի նվազում
է։ Անմ ջապես ծառերի վրա
պտուղների
հասունացումը
կարելի է արագացնել նաև
0,25-0,5գ/լ կոնցենտրացիայով
էթեֆոնի լուծույթով ցողմամբ՝
բերքահավաքից երկու շաբաթ
առաջ։ Էթեֆոնի ավելի բարձր
կոնցենտրաց իաները (0,2-2գ/լ)
կիրառվում են պտղագոյաց ման
կարգավորման համար։
Էթիլենի և նրա ածանցյալ֊
ների օգտագործման այս մ
քանի օրինակները հնարա
վորություն են տալիս պատկե
րացնելու վերջինիս նշանակու֊
թյունը մարդու համար նրա
գործունեության
տարբեր
բնագավառներում։ Ներկայում
բազմաթիվ նոր հետազոտու
թյուններ են իրականացվում
այս ֆիտոհորմոնի ազդեցու
թյան մեխանիզմների բացա֊
հայտման և կիրառման ոլորտ
ների հնարավոր ընդլայնման
ուղղությամբ։
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ՀԱՆՑԱԳՈՐԾԻՆ
ՃԱՆԱՉՈՒՄ ԵՆ
ՔԱՅԼՎԱԾՔՈՎ

ԵՐԿԱՐԱԿՅԱՑՆԵՐԸ
ԾՆՎՈՒՄ ԵՆ ԱՇՆԱՆԸ

Մյունխենի տեխնիկական
Չիկագոյի համալսարանի աշխատակիցներ Լեոնիդ և Նատալյա
համալսարանի
աշխատա Գավրիլովները վերլուծել են ԱՄՆ-ում 1880-1895թթ. ծնված ավելի
կիցները իրենց ճապոնացի քան 1500 երկարակյացների կյանքի տևողության վերաբերյալ
գործընկերների համագոր տվյալները։ Ժառանգականության գործոնը և կենսամակարդակի
ծակցությամբ ստեղծել են հա ազդեցությունը բացառելու համար տվյալները համեմատ֊
մակարգչային ծրագիր, որը վել են այդ երկարակյացների եղբայրների, քույրերի, ամուսին
մարդուն ճանաչում է քայլ ների կյանքի տևողության հետ։ Ազգականներն ունեն մ ևնույն
վածքից։ Այն կարևոր է այն ծագումնաբանությունը, իսկ ամուսինների կենսամակարդակը,
դեպքերում, երբ հանցագոր սովորաբար, մանման է։
ծին փորձում են ճանաչել
Պարզվել է, որ երկարակյացներն ավելի հաճախ ծնվում են
տեսախցիկների ոչ հստակ աշնանը՝ սեպտեմբերից մմնչև նոյեմբեր, իսկ ամենից հազվադեպ՝
պատկերներով։ Դեմքը կարող մարտին, մայիսին և հուլիսին։ Սա կարող է կապ ունենալ տարվա
է վատ երևալ կամ լինել քո տարբեր եղանակներին մոր օրգանիզմում վիտամ նների քա
ղարկված, բայց քայլվածքը, նակության կամ նորածինների՝ այդ նույն եղանակի հետ կապված
որը բնորոշ է յուրաքանչյուր հիվանդությունների հետ, որոնք թուլացնում են օրգանիզմը ողջ
մարդու համար, հնարավոր չէ կյանքի համար։
թաքցնել։
Իսկ ԱՄՆ Կառնեգի-Մելոն
համալսարանի մասնագետ
ներն առաջարկել են ծրագիր
սմարթֆոնի համար, որը նկա
տում է սմարթֆոնի տիրոջ
քայլվածքի փոփոխությունը։
Եթե օգտատիրոջ քայլվածքը
կտրուկ փոխվում է, ապա
հնարավոր է, որ այն գողացել
են. այդ դեպքում սմարթֆոնն
արգելափակվում է։ Ճանաչման
ճշտությունը կազմում է 95 %։
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ԲՈՒԺՈՒՄ
Թ Մ Բ Կ Ա Հ Ա Ր Ե ԼՈ Ւ
ՄԻՋՈՑՈՎ
Գերմանիայի Խեմնից քա
ղաքի Տեխնիկական համալսա֊
րանի սպորտային բժշկության
ամբիոնի աշխատակից Պե
տեր Ռայթն օգտագործում է
թմբուկներ որոշ հիվանդու
թյուններ բուժելու և ընդհանուր
ֆիզիկական վիճակը բարելա
վելու համար։
Ռայթի հիվանդները ռիթ֊
մկորեն զարկում են թմբուկ֊
ներ կամ պլաստմասսայից
պատրաստված, 70 սմ տրա

ք

Հ

|-1
1%™

մագծով մարմնամարզական
գնդակներ։ Հարվածային գոր
ծիքներ նվագող երաժիշտը
համ րգի ժամանակ կարող
է կատարել րոպեում 190
զարկ, բայց անգամ ավելի
դանդաղ ռիթմը լավ մարզում
է սիրտը, մկանները, ամրաց
նում է շարժումների ներ֊
դաշնակծությունը։ «Թմբու֊
կային թերապիան» օգնում
է ազատվել ավելորդ քաշից,
ընկճախտից, անգամ Պար֊

կինսոնի հիվանդությունից։
Խեմնիցի երկու ծերանոցնե֊
րում անցկացված մ ամսյա
պարապմունքները,
որոնց
մասնակիցների մ ջին տարի
քը 82 էր, ցույց են տվել,
որ այդ պարապմունքների
արդյունքում իջել է տա
րեց թմբուկահարների ճնշու
մը, լավացել է նրանց տրա
մադրությունը, մկանային տո֊
նուսը, անգամ հիշողությունը։
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ՍՏԵՓԱՆ ԳՐԻԳՈՐՑԱՆ

Է ԼԵ Կ Տ Ր Ա 
ՀԱ Ղ Ո ՐԴ Ի Չ
Պ Ո ԼԻ Մ Ե Ր Ն Ե Ր

ոլիմերների քիմմայի՝
Պ
որպես
գիտության
զարգացում,
անխզելիորեն

կապված է արդյունաբերութ
յան պահանջների հետ։ Պոլիմ րների
համընդհանուր
օգտագործման շրջանն անմ ջականորեն կապված է էլեկտ
րոնիկայի, ինֆորմատիկայի,
տիեզերական, ավիա և ավտո
մոբիլային արդյունաբերու
թյան զարգացման հետ։ Քսա֊
ներորդ դարի արդյունաբերա
կան հեղափոխության նվա
ճումներից մեկը, անվերապա֊
հորեն, պետք է համարել
պոլիմերների և պլաստիկ
նյութերի՝ պլաստմասսաների
ի հայտ գալը։ Պոլիմ րներն
օժտված են կարևոր առանձնահատկություններով՝ օգտա
գործման դյուրինություն և
հարմարություն, համակցված
արտադրության ցածր ինքնար
ժեք։ Ունեն մետաղներին
բնորոշ
դիմադրողա
կանություն և ճկունություն։
Պոլիստիրոլի, պոլիէթիլենի,
պոլիվինիլքլորիդի նմանակ
առաջին պոլիմ րներն ունեն
48

Քիմիական գիտությունների դոկտոր,
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտ
րոնի կոմպոզիցիոն նյութերի խմբի ղե
կավար

ԱՐԱ ԳՑՈԻԼՆԱԶԱՐՑԱՆ

Քիմիական գիտությունների դոկտոր,
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական
կենտրոնի գիտքարտուղար

փոքր էլեկտրհաղորդականություն և օգտագործվել են որ
պես մ կուսիչներ և դիէլեկտրիկներ։ Այդ ասպարեզում
առաջընթաց գրանցվել է
անցյալ դարի 50-ական թվա
կաններին, երբ պլաստմա^
սաներ արտադրողներին հա
ջողվեց ստեղծել մ ծ էլեկտրահաղորդականությամբ կի
սահաղորդիչ և հաղորդիչ
պոլիմերներ։
Հայտնի է, որ մետաղներն
էլեկտրականության լավ հա
ղորդիչներ են, իսկ օրգանական
էացությունները՝ մեկուսիչ
ներ, սակայն նշված դասի
նյութերը համակցում են այդ
երկու
հատկությունները։
Էլեկտրահաղորդիչ պոլիմեր~
ների մ ծագույն առավելու
թյունը նրանց տ եխն^^
գիական մատչելիությունն է։
Էլեկտրահաղորդիչ պոլիմ րները պլաստմասսաներ են,
որոնք համակցում են պլաստ
մասսաների մ խանիկական
հատկությունները (ճկունութ
յուն, ամրություն, կռելիություն,
և այլն) մ ծ էլեկտրահաղոր
դականության հետ։ Այդ հատ
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կությունները կարող են մեծ
ճշտությամբ ուղղորդվել օրգա
նական սինթեզի հատուկ
եղանակներով։ Այդպիսի բարձրամոլեկուլային մմացություններից են պոլիզուգորդված
պոլիմերները (պոլիեններ, պ ^
լիենարիլեններ և այլն), հետերոցիկլիկ շարքի պոլիմեր՜
ները (պոլիպիրոլներ, պոլիթիոֆեններ և այլն), որոնց
կիրառելիության հեռանկարայ
նությունը մմկրոէլեկտրոնիա~
կայում, նանոտեխնոլոգիա֊
ներում, մոլեկուլային անջա
տիչների մշակման մ ջ, հի
շողության մոլեկուլային կրիչ
ներում, նանոհաղորդիչներում
պայմանավորված է նշված
յուրահատկություններով։
Բազմաթիվ պոլիզուգորդված և ազոլային պոլիմերնե֊
րում ներքին ֆոտոէֆեկտի
առկայությունը հնարավորու
թյուն է տալիս դրանք օգտա
գործելու օպտոէլեկտրնիկայում, կոհերենտ և ոչ գծային
օպտիկայում, ֆոտոէլեկտրական և էլեկտրոքրոմային սար
քեր և արևային մարտկոցներ
ստեղծելու համար։
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Գծային և ծծումբ պարու
նակող մ շարք հետերոցիկլիկ
պոլիկոնդենսացված պոլիմեր
ների (պոլիթիոֆեններ) բարձր
էլեկտրաքիմիական
ակտի
վությունը հնարավորություն է
տալիս դրանց հիման վրա
ստեղծելու հոսանքի մ ծ
խտությամբ հոսանքի քիմա–
կան աղբյուրներ, որոնցից
ամենահեռանկարայիններն են
լիթիումային կուտակիչները։
Պրոֆեսոր Ա. Բեռլինը և
նրա ղեկավարած դպրոցը
(ԽՍՀՄ ԳԱ Քիմական ֆի
զիկայի ինստիտուտ) անցյալ
դարի վաթսունական թվական
ներին հիմնարար դեր են
ունեցան զուգորդված կապե
րով պոլիմ րների սինթեզի
բնագավառում։ Իսկ էլեկտրա
հաղորդիչ պոլիմ րների նոր
ժամանակաշրջանն սկսվել է
անցյալ դարի յոթանասնա
կաններին, երբ Հ. Շիրակավան
ստացավ յուրահատուկ ոսկեմետաղական փայլով պոլիացետիլենային
թաղանթներ։
Պոլիացետիլենային հավելված
թաղանթների լուսային էներ
գիան էլեկտրականի փոխարկ
ման ՕԳԳ-ն գրեթե նույնն է,
ինչ որ սիլիցիումային արե
գակնային մարտկոցներինը։
Ավելի ուշ ստեղծվեցին նոր
պոլիմերային նյութեր, որոնք
օժտված էին, մետաղական
հաղորդականությամբ և օդում
ավելի կայուն էին, քան պոլիացետիլենը։ Այլ հաղորդիչ
պոլիմ րներից են պոլիանիլինը, պոլիթիոֆենը, պոլիպիրոլը, պոլիֆենիլենը։
Զուգորդված կապերով պ ^
լիմ րներն էլեկտրահաղորդիչ
դարձնելու համար դրանք
այլափոխում են քիմ ական
կամ
էլեկտրաքիմ ական
ճանապարհով՝ հավելում են։
Կախված հավելող ազդան
յութի բնույթից՝ տարբերում են
բ-հավելումը, երբ հավելան

Նկ. 1 Աջից ձախ ՝ Ա.Ա.Բեռփն, Հ.Շիրակավա, Ա.Մակ֊Դիարմիդ, Ա.Հիգեր

յութի ատոմն իրեն է ձգում
էլեկտրոններ, և ո-հավելումը,
երբ վերջինս տալիս է էլեկտ
րոններ։ Այդ պոլիմերների
էլեկտրահաղորդականությ ունը զգայուն է լույսի նկատմամբ,
ուստի դրանց հիման վրա
կարելի է ստեղծել զանազան
լուսազգայուն սարքեր, օրի
նակ՝ պոլիմերային լուսանցո^
մային սարքեր և արևային
մարտկոցներ։
Հաղորդիչ
պոլիմերների
հետազոտությունների ոլորտը
նկատելի վերելք է ապրել 70ական թվականների վերջին՝
Ա. Հիգերի, Ա. Մակ-Դիարմդի
և Հ. Շիրակավայի՝ պոլիացտիլենի
ուսումնասիրմանը
նվիրված
աշխատանքների
շնորհիվ։ Նրանց հաջողվել է
հայտնաբերել այսպես կոչված
ներքին հաղորդականությամբ
օժտված առաջին պոլիմ րը։
Չլեգիրված պոլիացետիլենի,
հաղորդականությունը 10^10-5

Սմ/սմ է, հետևաբար՝ այն
կիսահաղորդիչ է։ Յոդի
գոլորշիներով լեգիրված պոլիացետիլենն օժտված է գրեթե
մետաղական հաղորդականո^
թյամբ՝ նրա հաղորդականու
թյունը 10 Սմ/սմ է։ Ի տար
բերություն
հարստացված
պոլիմ րների՝ ներքին հաղոր
դականությամբ օժտված պոլ^
մ րներում հաղորդականութ
յունը արդյունք է ոչ թե
հաղորդիչ նյութերի, այլ քիմական նյութերի հավելման։
1977 թ. Հիգերի, Մակ-Դիա^
մ դ ի և Շիրակավայի՝ օրգա
նական հաղորդիչների կառուց
վածքին և նրանցում հաղո^
դականության
մ խանիզմներին նվիրված առաջին
հետազոտությունների արդ
յունքները 2000 թ. արժանացել
են քիմա յի բնագավառում Ն^
բելյան մրցանակի ։
Նկար 2-ում պատկերված է
օրգանական որոշ հաղորդիչ
պոլիմերների կառուցվածքը։

1

՜է Օ Օ է
(X = Ահ, Տ)
Նկ. 2 Օրգանական որոջ հաղորդիչ պոիմերների կառուցվածքը. 1.տրանս֊
պոիացետիլեն, 2.պոփֆենիլվինիլեն, 3.պոիանիին (X = Ա, ԱՈ) և 4.պոլիֆենիւինի
սուլֆիդ, (X = Տ).պոլիթիոֆեն (X = Տ),պո\իպիրոլ (X = ԱՈ)։
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Ցիգլեր-Նաթայի յուրահա֊
տուկ կատալիզատորի և
յ^08ս)4֊Քէ3ճ1֊ի պատահական
համադրումը, երբ Շիրակավայի
կորեացի ասպիրանտն ացե֊
տիլենի պոլիմ րման ժամանակ
ավելացրեց կատալիզատորի
մոլային քանակություն՝ միլի֊
մոլայինի փոխարեն
(հա֊
զար անգամ ավելի շատ)
հանգեցրեց խոստումնալից
մ տաղանման նյութի հայտնագործման։
Ռեակցիայի
արդյունքում առաջացավ ոչ թե
սև փոշի, այլ ռեակցիոն
կոլբայի պատերին նստած
արծաթավուն թաղանթ, որը
թրջված էր կատալիզատորի
լուծույթով։ Հալոգենի աննշան
քանակություններով մշակված
թաղանթի չափորոշումը ենթակարմիր ճառագայթներով Շիր֊
կավային հանգեցրեց այն մտքին,
որ նկատվածը կարող է բերել
«պոլիացետիլենի էլեկտրոնա
յին կառույցի կտրուկ փոփո
խության»։ Տրանս֊պոլիացե֊
տիլենի թաղանթները սենյակային ջերմաստիճանում բրո
մ գոլորշիներում պահելուց
հետո՝ չափելով ստացված
նյութի հաղորդականությունը,
Շիրկավան անակնկալի եկավ՝
հայտնաբերելով, որ մ քանի
րոպեում այն մ ծացել է 10
մ լիոն
անգամ,
որի
հետևանքով շարքից դուրս էր
եկել չափող սարքի էլեկտրո
նիկան։ Այսօր նման ձևով
մշակված պոլիացետիլենային
թաղանթների հաղորդականությունը մոտենում է պղնձի
հաղորդականությանը։ Պոլիացետիլենը կարող էր փոխարկ
վել մեկուսիչից կիսահաղորդչի
կամ լրիվ մ տաղացան
հատկություններով օժտված
մացության՝
կախված
հավելանյութի քանակից։
Պոլիացետիլենը սքանչելի
հատկություններ ուներ. այն
կարող էր օքսիդա-վերա50

կանգնման ռեակցիաներով
ձևափոխվել բ֊ և ո֊տիպերի,
դրանով իսկ հնարավորություն
տալով ստեղծել մոլեկուլային
տրանզիստորներ։ Մարտկոց
ների ստեղծման համար լեգի֊
րումը կարելի էր կատարել
էլեկտրաքիմական
ճանա
պարհով։ Ձևափոխված նյութը
ցուցաբերում էր անսպասելի
օպտիկական հատկություններ՝
գույնի փոփոխություն կամ
փոփոխություն թափանցիկից
անթափանցի, որոնք նախադ֊
րյալներ էի նստեղծում ապա
գայում էլեկտրոնային պոլի
մերների
օգտագործման
համար։ Պոլիացետիլենը, սա
կայն, ուներ զգալի թերություն
ներ. այն անկայուն էր օդում,
անլուծելի՝ օրգանական լուծիչ
ներում, ուստի և տեխնոլոգիապես քիչ ընդունելի։
Բնական է, որ շատ շուտով
հետաքրքրություններն ուղղ
վեցին դեպի այլ զուգորդված
պոլիմերներ՝ պոլի (ո֊ֆենիլեն),
պոլիպիրոլ, պոլիթիոֆեն և
պոլիանիլին
ու դրանց
ածանցյալները, որոնք ցուցա֊
բերում էին նմանատիպ հատկություններ, բայց շատ դեպ
քերում կայուն էին և մշակելի։
Ամբողջ
աշխարհում,
և
ակադեմական խմբերում, և
էլեկտրոնային ու քիմ ական
ձեռնարկություններում թափ
առան հետազոտական աշխա
տանքները։ Վերջին 25 տա֊
րիների հետազոտությունները
և մշակումները հանգեցրին
բազում գործնական արդյունք֊
ների՝ սկսած հակաստատիկ
ծածկույթներից մնչև լուսար֊
ձակող դիոդներ։
Մակ-Դիարմդն ուշադրութ
յունը սևեռեց սինթետիկ պո
լիմերներից մեկի՝ պոլիանի֊
լինի (ՊԱՆԻ) վրա, որի մասին
նշվել էր դեռևս 1832 թ. 1օսւ՜ա1
օք էհ6 ^6տ^31 Տօս6է^֊ում։
1985 թ. նրա խումբը սկսեց այդ
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պոլիմ րի
բազմակողմանի
ուսումնասիրումը։ Մակ֊Դիար֊
մ դը նշում է, որ այն հեշտ է
սինթեզել՝ անիլինին թթվի
նոսր լուծույթի և օքսիդիչի
ավելացումը հանգեցնում է
մ տաղական պոլիանիլինի
մուգ
կանաչ
գեղեցիկ
նստվածքի
առաջացման։
Պոլիմերը ցուցաբերում է օքսի
դացման տարբեր վիճակներ,
սակայն լեգիրումն իրակա
նանում է պրոտոնացմամբ և ոչ
էլեկտրոնի անցմամբ, ինչպես
այլ հաղորդիչ պոլիմերների
դեպքում։
Պոլիանիլինն ունի օքսի
դացման երեք հստակ մակար
դակներ (նկ. 3)։

Նկ.3. ՊԱՆԻ-ի երեք օքսիդացած ձևերի
կառուցվածքը. 1. պերնիգրանիլին,
2. լեյկոէմերալդին, 3. էմերալդին։

Պարզվել է, որ ՊԱՆԻ-ի
օքսիդացված
վիճակներից
ամենամեծ հաղորդականու
թյան օժտված հաղորդիչ
էմ րալդինն է։ Այլ հաղորդիչ
պոլիմ րների համ մատությամբ ՊԱՆԻ-ին ցուցաբերում
է դարձելի հավելման յուրօրի
նակ հատկություն թթվով կամ
հիմքով սովորական մշակմամբ։ Թթվային կամ հավելված
ձևում ՊԱՆԻ-ի աղը հաղորդիչ
է, հինային կամ հավելված
ձևում ՊԱՆԻ-ն մ կուսիչ է։
Այսպիսով, ՊԱՆԻ-ի հաղորդա֊
կանության հինական գոր
ծոններն են իոնացումը և պոլիմ րի
դարձելի
օքսիդա-վերականգնողական
փոխարկումները, որոնք հնա֊
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րավոր են դարձնում ՊԱՆԻ-ի
օգտագործումը էլեկտրաքիմ ական մարտկոցներում և
կուտակիչներում։ Պոլիանիլինն առավել վաճառվող
էլեկտրոնային պոլիմ րներից
է, որը հաճախ, ցանկալի
հատկություններով նյութեր
ստանալու համար խառնվում
է կամ քիմ ապես մ ացվում
այլ արդյունաբերական պլաս
տիկների հետ։ Այն, օրինակ,
օգտագործվում է էլեկտրա
մագնիսական պաշտպանութ
յան համար, կամ, խառնված
լինելով ներկանյութին, խոչըն
դոտում է ժանգոտմանը։ Հո
լանդական «ՐԽեբտ &6Տ631^հ»
ֆիրման արդեն մշակել է
պլաստիկե պոլիանիլինային
մ կրոչիպեր, որոնք կօգտա
գործվեն հանրախանութնե
րում իբրև կարդացվող գծային
ծածկագրեր։ Ըստ Մակ-Դիա^
մդի՝ պոլիացետիլենը և մյուս
էլեկտրոնային պոլիմ րները
կարևոր դեր կունենան նանոգիտության մեջ։
Այդ նույն ժամանակ Ա.Հ^
գերն ուսումնասիրել է պոլ^
թիոֆենը ևնրա ածանցյալները՝
նպատակ ունենալով վերափո
խել դրանց էլեկտրոնային
հատկությունները, փոփոխե
լով մոլեկուլայինկառուցվածքը։
1987-ին Հիգերի խումբն առա
ջին ներխուժումն իրականաց
րեց գործնական ոլորտում,
դիոդների արտադրությունում
պոլիթիոֆենը
լուծույթից
էլեկտրոդի վրա նստեցնելով։
Հաղորդիչ պոլիմ րների
տեխնոլոգիաների առևտրայնացումը խթանելու նպա
տակով 1990թ. Հիգերը և նրա
աշխատակիցները հիմնեցին
Սաճճ կազմակերպությունը։
Հայտնաբերվեց, որ երկու
մետաղական էլեկտրոդների
մջև սեղմված բարակ թաղան
թին լարում կիրառելիս այն
ձեռք է բերում լյումմնեսցեն֊

տային հատկություն, որի
հիման վրա էլ ստեղծվեցին
առաջին պոլիմերային լո^
սացրող դիոդները (ԼՑԴ)։
Այնուհետև Հիգերի խումբը
մշակեց բարձր արդյունավետությամբ օժտված պոլիմե~
րային ԼՑԴ-ներ, և դրանց
հիման վրա աշխատող առա
ջին ցուցասարքերը։ Հետագա
աշխատանքները ցույց տվե
ցին, որ պոլիմերային ԼՑԴ-երը
կարելի է կիրառել բջջային
հեռախոսներում և անհատա
կան սմարթֆոններում։ Առա
ջին առևտրային ցուցասարքն
առկա է էլեկտրական սափրիչում, որն օգտագործում է Ջեյմս
Բոնդը «Մահացիր Սեկ ուրիշ
օր» կինոնկարում։
Լիագույն պոլիմերային ցու
ցասարքեր ակտիվորեն մշա֊
կում են տարբեր կազմակեր
պություններ։ Օգտագործելով
կարմ ր, կապույտ և կանաչ
ճառագայթմամբ տարբեր պո
լիմերներ՝ շթային տպագրութ
յան մջոցով կարելի է ստանալ
լիագույն ցուցասարք։
Հիգերի հետաքրքրության
ների վերջնակետն այդ նույն
կիսահաղորդչային նյութերի
այնպիսի ձևափոխումն է,
որպեսի դրանք լինեն ջրալույծ
և կիրառվելով կենսաբանու
թյան բնագավառում կարողա֊
նան հանդես գալ որպես
սպիտակուցների նույնակա֊
նացման զգայակներ կամ
ԴՆԹ-ի հաջորդականության
որոշիչներ։
Պոլիթիոֆենների հիման
վրա արևային մարտկոցների
ստեղծման ոլորտում աննա
խադեպ երևույթ դարձավ
այսպես կոչված ծավալային
հետերոանցումների ստեղծող
մը, որտեղ իբրև էլեկտրոնների
(կլանիչ) ակցեպտոր ծառայում
էր գ 0. Ֆուլերենի մոլեկուլը։
Ֆոտոն կլանելիս էլեկտրոնը
մեծ
արդյունավետությամբ
ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ

Ա ՇԽԱՐՀՈՒՄ

;

քՀՒ.

պոլիմ րի գրգռված վիճակից
անցնում է ֆուլերենին։ Այդ
համակարգերում որպես պոլիթիոֆեն սովորաբար կիրառ
վում են պոլի ^բուտիլ^
3-հեքսիլ և 3-օկտիլթիա
ֆենները)։ Իբրև գ 0 ֆուլերեն
օգտագործվում է նրա օրգա
նական ռադիկալ պարունակող
ածանցյալը՝ (գ^-^Ց^-ն, որը,
ի տարբերություն ֆուլերենի,
լավ լուծվում է այդ նույն
լուծիչներում, ինչպես նաև
պոլի (3-հեքսիլ թիոֆենը), և
որը հնարավորություն է տալիս
նույն լուծույթից ձևավորելու
ծավալային հետերոանցում
նանոմետրական
չափերով
թաղանթի տեսքով։

Ր3«1

Պոլիզուգորդված պոլիմ րի՝ պոլի (3-հեքսիլ թիոֆենի)
և ֆուլերենի ^ ածանցյալի
հիման վրա ստեղծվել է բարձր
ՕԳԳ-ով թաղանթային արևա
յին մարտկոց։ Այդօրինակ
պոլիմերների հիման վրա
ստեղծվել են նաև կիսահաղո^
դիչային
տրանզիստորներ,
տիրիստորներ, լուսանցույց
ներ, ներկայում՝ նաև հեռուս
տացույցային հարթ էկրաններ,
համակարգչային ցուցասա^
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1000 Սմ/սմ) շնորհիվ այն կա
րող է օգտագործվել կոնդեն
սատորներում որպես կատո
դային բաղադրանյութ։ ՐՔ001։
ՐՐՏ֊ը, որպես բարձր ճկունու
թյամբ թափանցիկ հաղորդիչ
պոլիմ ր, օգտագործվում է
տարբեր ոլորտներում։ Օրի
նակ՝, գերմանական ՃՕՐՃ
կազմակերպությունը տարե
կան արտադրում է մոտ 200
մլիոն ֆոտոժապավեն, ծած֊
կված փաստորեն թափանցիկ
և անգույն ՐՔ001։ՐՏՏ֊ով, որը
նպատակ ունի կանխելու
ստատիկ էլեկտրական լիցքերի
առաջացումը և արտադրու
թյան, և նորմալ օգտագործման
փուլերում, անկախ խոնավութ
յան
առկայությունից։
ՐՔ001։ՐՏՏ֊ից մշակվել են հա֊
տուկ թանաքներ և կոմպոզի
ցիաներ տպագրական աշխա֊
տանքների զանազան ծած
կույթների համար, ֆլեքսոգրաֆիայում, խորը և շթային տպա
գրություններում կիրառման
համար։
Մատչելի ՐՔ001։ՐՏՏ արա֊
Հայտնի թափանցիկ էլեկտտադրում
է աա6ստ կազմա
րոդային նյութի՝ ինդիումկերպությունը
«Օօ՚^օտ» առևտ
անագ օքսիդ մ ացության
(1X0) հետ համեմատելի բարձր րային անունով և ՃՕՐՃ-ն՝
հաղորդականության (մմնչև «0ւ՜§3աո» առևտրային անու֊
նով։

քեր, ճանապարհային նշաններ։
Էլեկտրահաղորդիչ պոլի
մերների գործնական կիրառ
ման մյուս օրինակը ՐՔ001։ՐՏՏ
համակարգն է, որը կազմված
է երկու պոլիմերից, որոնցից
մ կը նատրիում պոլիստիրոլ
սուլֆոնատն է (ԲՏՏ), որը
սուլֆացված պոլիստիրոլն է և
կրում է բացասական լիցք,
մյուսը՝ պոլի (3,4-էթիլենդիօք֊
սիթիոֆեն)-ը կամ ՐՔՕՕւ֊ը
պոլիզուգորդված պոլիմեր է և
ունի դրական լիցք։ Լիցքա
վորված մոլեկուլները՝ մմմյանց
մանալով, առաջացնում են
բարձրամոլեկուլային աղ։

ա

տ։
Բ
Նկ. 4 ա. Հաղորդիչ թաղանթ ԲՑ007ԲՏՏ-ից, բ. 0ԼԲ0 ցուցասարք,
պատրաստաված կիսահաղորդիչ
պոլիմերային նյութից

Վերը նշված ձեռքբերում֊
ները փաստում են հաղորդիչ
պոլիմ րների ոլորտի բուռն
զարգացումը վերջին 25 տա
րում։ Հետագա 25 տարում
սպասվում են առևտրային
առաջարկներ, ինչպես նաև
սինթեզի և մշակման նորանոր
եղանակներ։ Այդ ոլորտը մ ավորել է ֆիզիկոսներին, քիմ կոսներին, նյութագետներին,
ճարտարագետներին և, հա
վանաբար, կընդգրկի նաև
կենսաբաններին։ Հաղորդիչ
պոլիմ րներն իրենց ազդե
ցությունը
կունենան
ապագայի տեխնո
լոգիաներում։

Ա ա սԱ ՐՀՈ Ւ Ա
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Գերմանիայի Ռուհռ քաղաքի
համալսարանի հոգեբանների
կատարած գիտափորձը ցույց
է տվել, որ կոֆեինը ոչ մմայն
վերացնում էքնկոտությունը, այլև
նպաստում է լավատեսությանը։
33 կամավորներից կազմված
խմբի անդամներից յուրաքան
չյուրին տվել են 200 մգ կոֆեին
պարունակող հաբ, որը համա
պատասխանում է սուրճի 2-3
գավաթի, իսկ կես ժամ անց
ստուգել են, թե որքան արագ
են նրանք կարողանում կար
դալ համակարգչի էկրանին մեջ
ընդմեջ երևացող բառերը։ Ընդ
որում ընտրվում էին բառեր
դրական (սեր, հումոր, փառք,
հարստություն), բացասական
(կշտամբանք, հիվանդություն)
կամ չեզոք (գայլիկոն, սենյակ,

բեմ) նշանակությամբ։
Պարզվել է, որ կոֆեին ըն
դունելուց հետո դրական հաս
կացություններն ավելի արագ
են կարդացվում, քան բացասա
կանները և չեզոքները։ Նման
մ այլ խմբի անդամները, որոնք
կոֆեինի փոխարեն ստացել էին
շաքարի փոշու հաբ, հուզական
տարբեր երանգներով բառերի
ըմբռնման տարբերություն չեն
ցուցաբերել։
Հայտնաբերված
երևույթի
պատճառներն այնքան էլ պարզ
չեն, սակայն ենթադրվում է, որ
կոֆեինը կարող է փոխազդել
դոֆամմնի՝ ուղեղում արտա
դրվող բնական մմացության հետ,
որն ազդում է տրամադրության
վրա։
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Բժիշկները պնդում են,
որ տարվա ընթացքում մ կ
անգամ հարկավոր է անցնել
կանխարգելիչ զննություն և
հանձնել անալիզներ։ Դա֊
նիացի հետազոտողներն ուսունասիրել են 183 հազար
մարդու հիվանդության պատ֊
մություններ, որոնց մ մասը
կանոնավոր կերպով անցել է
դիսպանսերացում, իսկ մյուս
մասը դիմ լ է բժշկին մ այն
հիվանդագին ախտանիշներ ի
հայտ գալու դեպքում։

Տվյալների վերլուծությունը
ցույց է տվել, որ կանոնավոր
կերպով զննություն անցնող
ները մահանում են օնկո֊
լոգիական կամ սրտային
հիվանդություններից նույն հա
ճախությամբ, ինչ որ զննում
ներն անտեսողները։ Բացի այդ,
նրանք նույն հաճախությամբ են
բացակայում աշխատանքից,
ընկնում հիվանդանոց և ստա
նում
հաշմանդամություն։
Բժիշկներին կանոնավոր կեր
պով հաճախելը թույլ է տալիս
ավելի վաղ ախտորոշել հի
ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ

Ա ՇԽԱՐՀՈՒՄ

վանդությունը և սկսել բու
ժումը, բայց արդյունքում
նրանց առողջության բարե
լավման աստիճանը չի տար
բերվում
բժշկին
մա յն
անհրաժեշտության դեպքում
այցելող հիվանդի բուժման
մակարդակից։ Բացի այդ,
կանխարգելիչ այցելությունը
շատ հաճախ հանգեցնում է
ավելորդ, անօգուտ, երբեմն
տհաճ անալիզների և զննու
թյունների՝ չխոսելով բժիշկ֊
ներին այցելելու հետևանքով
առաջացող ընդհանուր սթրես
ների մասին, հատկապես այն
երկրներում, որտեղ առողջա
պահության մակարդակն ավե
լի ցածր է, քան Դանիայում։
Աշ2. 2015
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ՀԱՊՀ, մետալուրգիայի և նյութագի
տության ամբիոնի պրոֆեսոր, տեխնի
կական գիտությունների դոկտոր
Հետազոտությունների ոլորտր՝
մետաղների և համաձուլվածքների ջեր
մային մշակում, գործիքների և
մեքենամասերի մաշակայունության և
կոռոզիակայունության բարձրացում

ՌԵՆԻՈՒՄԻ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՍՈՆՅԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ,
մեքենագիտության և նյութերի մշակման
ամբիոնի ասիստենտ, տեխնիկական
գիտությունների թեկնածու
Հետազոտությունների ոլորտր՝
մետաղների և համաձուլվածքների
ջերմային մշակում, գործիքների և
մեքենամասերի մաշակայունության և
կոռոզիակայունության բարձրացում

(Ռենիումի
հայտնադործման
90-ամյակի առթիվ)

ենիում գոյությունը
կանխատեսել է Դ. Ի.
Ռ
Մենդելեևը 1871 թ.՝ պարբե

րական համակարգի տարրերի
և դրանց հատկությունների
վերլուծության հիման վրա։
Ռենիում
մետաղական
տարրը հայտնաբերել են գեր
մանացի գիտնականներ Նոդակ
ամուսիները 1925 թ. կոլումբիտ
մ ներալի սպեկտրային վեր
լուծության եղանակով։ Այդ
հայտնագործության մասին
զեկուցվել է գերմանացի քիմկոսների՝ Նյուռնբերգում կա
յացած խորհրդակցությունում։
Հաջորդ տարի մ խումբ
գիտնականներ մոլիբդենից
զտել են առաջին 2 գրամ ռենիումը։ Համ մատաբար մա
քուր ռենիում կարողացել
են ստանալ մմայն 1928 թ.,
ընդ որում՝ 1 գրամ ռենիում
ստանալու համար վերամշա
կվել է ավելի քան 600 կգ նոր
վեգական մոլիբդենիտ։
Ռենիում արտադրության
առաջին աշխատանքները կա56

I

տարվել են 1930-ական թթ. րում 1-2 տոննա։ Ռենիումը
Գերմանիայում։
Ռենիում հինականում օգտագործվել
ստացման սարքի հզորութ է վոլֆրամ և մոլիբդենի
յունը՝ 120 կգ/տարի, լիովին հետ մ ասին՝ տարբեր մ քեբավարարում էր այդ մ տաղի նամասեր պատրաստելու հա
համաշխարհային պահանջար մար։ Ռենիում
ներկայիս
կը։ 1943 թ. ԱՄՆ-ում մոլիբ մ ծ պահանջարկով են պայ
դենային խտանյութերի վերա- մանավորված դրա ուսում
մշակումմց ստացվել է առաջին նասիրմանն ուղղված գիտա
4,5 կգ ռենիումը։
հետազոտական բազմաբնույթ
Հանքանյութերից ռենիում աշխատանքները և դրա
կորզման մ ծածավալ աշխա ստացման արդյունավետ ու
տանքներ են տարվում մ առաջավոր տեխնոլոգիաների
շարք առաջավոր և զարգա մշակումը։
Հումքային
աղբյուրները
ցած երկրներում (ԱՄՆ, ՌԴ,
Գերմանիա, Անգլիա, Ֆրան և պաշարները։ Ռենիում
սիա, Բելգիա, Չիլի, Ճապոնիա), բնական պաշարների հա
որտեղ մնչև 1970-ական թթ. րուստ հանքավայրեր կան Չիռենիում
արտադրության լիում (52 %), ԱՄՆ-ում (16 %),
ծավալները կազմ լ են 1 տա Ռուսաստանում (12%), Ղազա֊
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խստանում (8%),Հայաստանում
(4 %) և այլ երկրներում (4 %)։
Տարեցտարի ավելանում
են խտանյութերից ռենիում
կորզման ծավալները։ Ռենիում
պաշարներն ամբողջ
աշխարհում կազմում են մոտ
13000 տոննա, այդ թվում՝
3500 տոննա՝ մոլիբդենային
և 9500 տոննա՝ պղնձային
խտանյութերում։
Տարեկան
40-50 տոննա օգտագործման
դեպքում ռենիում մ տաղը
մարդկությանը կբավականացնի 250-300 տարի։
Արդյունաբերական չափա
նիշներով առաջնային ռենիո ւմ ստացման հինական
աղբյուրները մոլիբդենային
և պղնձասուլֆիդային խտա
նյութերն են։ Դրանցում ռե֊
նիումմ
պարունակությունն
ըստ զանգվածի կազմում է
մոտավորապես 0,002-0,005 %։
Ըստ
երկրաքիմական
հատկությունների՝
ռենիումը տեղակայված է պարբե
րական համակարգի առավել
տարածված տարրերի՝ մոլիբ
դենի և վոլֆրամ հարևա
նությամբ։ Այդ պատճառով էլ
փոքր չափաբաժիններով այն
պարունակվում է այդ տարրերի
մներալներում։
Ռենիում
հինական աղբյուրներն են

որոշ հանքավայրերի մոլիբ
դենային հանքաքարերը, որոն
ցում այն հանդիպում է որպես
զուգակցող տարր։
Ռենիումի

երկրաքիմիան։

Ռենիումը երկրակեղևի հազ
վագյուտ տարրերից է. պարու
նակությունը երկրակեղևում,
ըստ զանգվածի 7x10^ %է (նկ. 1)։

Նկ. 1. Բնության մեջ քիմական տարրերի
տարածվածության
բուրգը՝ տոկոսներով

Ռենիում
պաշարները
Ռուսաստանում կազմում են
մոտ 10 - 15 տոննա։ Ռենիում հանքանյութերով հարուստ
տեղանք հայտանբերվել է 1992
թ. Իտուրուպ կղզու Կուդրյավի
կոչվող հրաբխի վրա (Կուրիլյան
ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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կղզիներ)։ Ըստ տարբեր
գնահատականների՝ ռենիումը՝
ռենիտ մներալի (&6Տ2) ձևով,
և հրաբխային գազերի հետ
մթնոլորտ է արտանետվում
տարեկան 10-37 տոննա քա
նակությամբ։ Ռենիում պարու֊
նակող մներալներից մ կն
էլ տարկիանիտն է ^ս,Ր6)
(&6,ա)4Տ8(53,61%&6), որը հայտ
նաբերվել է Ֆինլանդիայում։
Վերջին
տասնամյակում
շահագործման են հանձնվել
ռենիում ստացման նոր
հանքավայրեր, որոնցից են
«Վալի֊Կոպեր»–ը (Կանադա),
«Պելամ֊Բրես»–ը
(Չիլի),
«Պետակիլյա֊Բոտիա»–ն
և
«Սերո֊Կոլորադո»–ն (Պանա֊
մա) և այլն։ 2012 թ. ԱՄՆ–ում
ռենիում պարունակող հան
քավայրերով զբաղվել է
հինգ ընկերություն։ 2006 թ.
աշխարհում
արտադրվել
է 40 տոննա ռենիում։ Խո֊
շոր արտադրող է համար
վում չիլիական ա1^տ6է
ընկերությունը։ Ռենիում ար֊
տադրությունը կայուն աճել
է և 2012 թ. կազմ լ մոտ 55
տոննա/տարի (նկ. 2)։

Նկ. 2. Ռենիումի կորզման ծավալները
աշխարհում
(տոննա, ըստ ՍՏ 06օ1օցւօՑ1 Տսւ^տ^-ի)
Ֆիզիկական
հատկութ
յունները։ Ռենիումը փայլուն,

արծաթասպիտակ
մտ ա ղ
է։ Մետանի փոշին, կախված
դիսպերսայնությունից, ունի
սև կամ գորշ գույն։ Ռենիուն
ունի վեցանկյուն բյուրեղային
կառուցվածք։ Իր ֆիզիկական
հատկություններով
ռենիու֊
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մը մոտ է VI խմբի դժվարահալ
մ տաղներին (մոլիբդեն, վոլ
ֆրամ), ինչպես նաև պլատի֊
նային խմբի մետաղներին։
Հալման
ջերմաստիճանով
մետաղների մեջ ռենիումը
գրավում է երկրորդ տեղը՝
զիջելով մ այն վոլֆրամ ն,
իսկ խտությամբ (21տ/մ3)՝ 4-րդ
տեղը (օսմմումմց, իրիդիումմց
և պլատինից հետո)։ Պարբե
րական աղյուսակի չորրորդ
խմբի քիմ ական տարրերի
ֆիզիկական հատկությունները
տրված են աղյուսակում։ Քի֊
մա կա ն տարրերի շարքում
ռենիումն ունի ամենաբարձր
եռման ջերմաստիճանը։ Սեն
յակային
ջերմաստիճանում
մաքուր ռենիումը պլաստիկ է,
սակայն առաձգականության
բարձր մոդուլ ունենալու
պատճառով մակակոփման
ենթարկելուց հետո նրա
կարծրությունը կտրուկ աճում
է։ Պլաստիկության վերա
կանգնման համար այն թրծա
թողում են ջրածնային, իներտ
գազային կամ վակուումային
մջավայրերում։
1200^-ից
բարձր ջերմաստիճանում ռենիում ամրությունն ավելի
բարձր է, քան վոլֆրամ նը
և փոքր-ինչ գերազանցում է
մոլիբդենի ամրությանը։

Քիմիական հատկություն
ները։ Սովորական ջերմաս֊

տիճանային պայմաններում
ռենիումը մթնոլորտում կայուն
է։ 300^-ում նկատվում է մե֊
տաղի օքսիդացում, իսկ ուժ
գին օքսիդացում տեղի է
ունենում 600^-ից բարձր ջեր
մաստիճաններում։ Ռենիումն
ավելի կայուն է օքսիդաց
ման նկատմամբ, քան վոլֆ
րամը, և ռեակցիայի մեջ չի
մտնում ազոտի և ջրածնի
հետ։ Տաքացնելիս այն փոխ֊
ազդում է ֆտորի, քրոմ և
բրոմ հետ։ Ռենիումը գրե
թե չի լուծվում աղային և
ֆտորաջրածնային թթուներում
և տաքացման ժամանակ թույլ
ռեակցիա է տալիս ծծմբա
կան թթվի հետ, սակայն
հեշտ է լուծվում ազոտական
թթվում։ Փոխազդում է ջրա֊
ծնի պերօքսիդի հետ՝ առա
ջացնելով
ռենիումային
թթուներ։ Միակ հրակայուն
մետաղն է, որը կարբիդներ չի
առաջացնում։
Արժեքը։ Ցածր հասանե֊
լիության և բարձր պահան
ջարկի հետևանքով ռենիումը
թանկարժեք
մ տաղներից
մ կն է։ Ռենիում արժեքը
կախված է մաքրությունից. 1
կգ-ի մ ջին գինը շուրջ 10000
ԱՄՆ դոլար է։

Ստացման տեխնոլոգիան։

Ռենիում ստանում են պղնձա
յին և մոլիբդենային սուլֆիդա֊
յին հանքանյութերից, որոնց
վերամշակումը հինված է
պիրոմ տալուրգիական գործ
ընթացների (հալում, կոնվերտացում, օքսիդային թրծում)
վրա։ Բարձրջերմաստիճանա֊
յին պայմաններում ռենիումը
հանքանյութից դուրս է մղվում
&6207 տեսքով, այնուհետև՝
պահվում փոշեգազորսիչ հա
մակարգերում։ Ռենիում ոչ
ամբողջական կորզման դեպ
քում մոլիբդենիտային խտա
նյութերի թրծման ժամանակ
դրա մ մասը նում է թերայրուքից գոյացած ամ ակային կամ սոդային լուծույթ
ների մեջ (ա 4&604), որոնք
հետագայում վերականգնվում
են ջրածնով՝
2ա4^604+4«2^–Ա2+2^6+8«20։
Ստացված ռենիում փոշին
փոշեմետալուրգիայի մեթոդով
վերածում են մ տաղալարերի
և տարբեր երկրաչափական
ձևերով կտորների և իրերի։
Կիրառումը ժամանակա–
կից տեխնիկայում ։ Հազվա

գյուտ և դժվարահալ ռենիումը
համ մատաբար կարճ ժամա
նակահատվածում, իր բարձր
ֆիզիկամ խանիկական հատԱղյուսակ

Չորրորդ խմբի տարրերի որոշ ֆիզիկական բնութագրեր
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Նիոբիում

Մոլիբդեն

Տանտալ

Վոլֆրամ

Ռենիում

Հալման ջերմաստիճան, ^

2477

2623

3017

3422

3186

Եռման ջերմաստիճան, X

4744

4639

5458

5555

5596

Խտություն, գ/սմ 3

8,57

10,28

16,69

19,25

21,02

Յունգի մոդուլ, ՄՊա

105

329

186

411

463

Կարծրությունն ըստ
Վիկերսի, ՄՊա

1320

1530

873

3430

2450

ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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կությունների շնորհիվ արժա
նացել է ինչպես արդյունա֊
բերողների, այնպես էլ մ
շարք զարգացած երկրնե֊
րի առաջավոր ֆիրմաների
և գիտական կենտրոնների
առանձնահատուկ ուշադրու
թյանը։ Այն մեծ կիրառություն
է գտել էլեկտրոնիկայում,
էլեկտրատեխնիկայում, հրթի
ռային և ավիացիոն տեխնի
կայում։ Բարձր ջերմակայու֊
նության և հալման բարձր
ջերմաստիճանի շնորհիվ ռե֊
նիումն անփոխարինելի է
ռազմական արդյունաբերութ֊
յան համար։ Անկախ ստացման
հետ կապված տեխնիկական
դժվարություններից՝ ռենիում
արագ աճող պահանջարկը
բավարարելու
նպատակով
տարեցտարի ավելանում է
դրա արտադրությունը։
Ռենիում պահանջարկի
կտրուկ աճը պայմանավորված
է նրա յուրահատուկ ֆիզի֊
կամեխանիկական, տեխնոլո
գիական, քիմական և այլ
հատկանիշներով։ Ռենիում
կիրառման կարևոր բնագա
վառներից է նավթարդյունա֊
բերությունը, որտեղ մ ծ
դեր են խաղում նորաստեղծ

պլատին-ռենիումային կատա
լիզատորները։ Բանն այն է,
որ 50% պլատինից և 50% ռե֊
նիումց պատրաստված կա֊
տալիզատորներն
իրենց
բնութագրերով
գերազան
ցում են մաքուր պլատինից
պատրաստված կատալիզա
տորներին։ ՌԴ-ում հայտնի
են ՃՈ-64 և հետագայում
կատարելագործված մ շարք

ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ

Ա ՇԽԱՐՀՈՒՄ

;

քՀՒ.

մակնիշների
կատալիզա
տորներ, որոնց օգնությամբ
ստանում են բարձր ցուցա֊
նիշ ապահովող օկտանային
բենզին։ Նավթի վերամշակ
ման գործում ռենիում կիրա֊
ռումը մ ծացրել է նրա հա
մաշխարհային պահանջարկը։
Ռենիումը կարևորագույն
կիրառություն ունի նաև հրա֊
կայուն համաձուլվածքների
ստացման
բնագավառում։
Չնայած ռենիումն իր հալման
ջերմաստիճանով զիջում է
վոլֆրամն, սակայն ռենիու֊
մ վերաբյուրեղացման ջերմ
աստիճանը (1500°^ շատ
ավելի բարձր է, քան վոլֆրա֊
մ ն ը (1100°€)։ Բարձր ջերմաս֊
տիճաններում
ռենիում
ֆիզիկամեխանիկական հատ
կությունները գերազանցում են
վոլֆրամ և նա ց ած դժվա
րահալ մետաղների հատկութ
յունները։ Միմայն ռենիում
հիմքով համաձուլվածքները
կարող են դիմակայել և աշխա
տել 2000^-3000^ ջերմաստի֊
ճաններում։
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Ռենիում համաձուլվածք
ներում ավելացնելով մոլիբ
դեն, վոլֆրամ և այլ մետաղ
ներ՝ պատրաստում են կարևոր
դետալներ, որոնք լայնորեն
կիրառվում են հրթիռային
տեխնիկայում և գերձայնային
ավիացիայում։ Ռենիումը մ ա ֊
ժամանակ օգտագործում են
^, Օ՜, ա և 11-ի հիմքերով
համաձուլվածքներում՝ որպես
լեգիրող տարր։ Հալված բիս
մութի և կապարի ազդեցության
նկատմամբ ռենիում կայու֊
նությունը հնարավոր է դարձ
նում ռենիում կիրառությունն
ատոմային ռեակտորներում։
Պլատինի մեջ որոշ քանակութ
յամբ դրա ավելացումն այն
դարձնում է մաշակայուն։
Մոլիբդենի, վոլֆրամ և այլ
մ տաղների հետ ռենիում
համաձուլվածքները կիրառ
վում են գերձայնային ավիա
ցիայում և մջուկային տեխնի
կայում։ Նիկելի և ռենիում
համաձուլվածքները կիրառ
վում են այրման խցիկների,
տուրբինների
թիակների,
ռեակտիվ շարժիչների արտա
նետման ծայրափողակների
պատրաստման համար։ Այդ
համաձուլվածքները պարու
նակում են 6% ռենիում, որը
ռեակտիվ շարժիչների արտա
60

դրությունը դարձնում է չա
Ռենիում քիմական կա֊
փազանց շահավետ։ Մասնա յունությունը հնարավորություն
վորապես, մաբյուրեղային, է տալիս մ քենամասերի ար
նիկելային ռենիում պարու տաքին մակերևույթների վրա
նակող համաձուլվածքները, ստանալու ծածկույթներ՝ դրանք
որոնք ունեն բարձր կրա- պաշտպանելով թթուներից,
կամրություն, կիրառվում են ծծմբական մա ց ություններից,
գազատուրբինային շարժիչ ծովային ջրից և քայքայմանը
ների թիակներ պատրաստելու նպաստող այլ լուծույթներից։
համար։
Ռենիումն
ունի
Ռենիում բարձր տեսակա֊
կարևորագույն ռազմավարա րար դիմադրությունը հնա
կան նշանակություն, հատկա րավորություն է տալիս այն
կիրառելու
պես բարձր արտադրողական լիարժեքորեն
ռազմական ռեակտիվ շարժիչ էլեկտրոնային արդյունաբե
ների պատրաստման գործ րության մեջ։ Ռադիոտեխնի֊
կայում օգտագործվող շիկաց
ընթացներում։
Ռենիում առկայությունը ման թելերը, կաթոդները և
պլատինի հիմքով մ տաղնե- ուրիշ դետալներ պատրաստում
րում բարձրացնում է դրանց են վոլֆրամց, մոլիբդենից
մաշակայունությունը։ Նման և ծածկութապատում ռենիու֊
համաձուլվածքներից պատ մով, որը 3-ից 4 անգամ բարձ
րաստում են ավտոմատ րացնում է այդ շինվածքների
բռնակների սայրերի ծայրա մաշակայունությունը և երկա
պանակներ, ինչպես նաև րակեցությունը։
թելքակորզաններ՝ արհեստա
Հատկապես նշանակալից
կան թելքերի համար։ Ռենիու- է ռենիում կիրառությունը
մը կիրառում են նաև այն տաքացման սարքավորումնե
համաձուլվածքներում, որոնք րում օգտագործվող ջերմազույ
նախատեսված են ճշգրիտ գերում։ Ռենիում-պլատինից,
չափիչ գործիքների պատ ռենիում-պլատին-ռոդիումից
րաստման համար (զսպա պատրաստված ջերմազույգերն
նակներ, իոնային մանոմետ օժտված են 3-ից 4անգամբարձր
րեր,
սպեկտրաչափներ, էլետրահաղորդականությամբ,
կաթոդներ և այլն)։
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և դրանց կիրառմամբ հնա
րավոր է չափումներ կատարել
մնչև 1900 °0 իսկ ռենիում֊
վոլֆրամց պատրաստված
ջերմազույգերով՝ մնչև 3000^
ջերմաստիճանային տիրույթ֊
ներում։
Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի տիտանի
և ռենիում մ շարք հա
մաձուլվածքներ,
որոնցից
պատրաստում են ռեակտիվ
շարժիչների
տուրբինների
թիակներ, ջերմամ կուսիչ էկ
րաններ, տիեզերական ապա
րատների մջուկային ուժային
կայանքների պատասխանա
տու մեքենամասեր, էլեկտրո֊
նային հզոր լամպեր, էլեկտրա
սարքավորումների
մասեր,
ատոմային
ռեակտորների
վառելանյութի տարրեր, հա
տուկ նշանակության խողովա
կաշարեր և այլն։
Վերջին տասնամյակներում
ՌԴ-ում կիրառում են ռե֊
նիումց (ճ10%&6) պատրաստ
ված փոքր տրամագծով ձողեր՝
6ՃՐ-5, որոնք օգտագործում են
էլեկտրավակուումային սար
քերում, որոնցում իր կայունու
թյամբ և մաշման տեսանկյու
նից ,ռենիումն իր տեխնիկական
բնութագրերով գերազանցում

է վոլֆրամն։ Տնտեսական
շահավետության տեսանկյու
նից գերադասելի է ռենիումն
ստանալ մոլիբդենի խտանյու
թերից, որոնց մեկ տոննան
կարող է պարունակել մ քանի
հարյուրերորդական գրա մց
մնչև մ կ կգ ռենիում, խտան
յութը տեղափոխելով և մշա֊
կելով այդ նպատակի համար
նախատեսված և կենտրոնաց
ված գործարաններում։
Ռենիումց պատրաստում
են ինքնամաքրվող էլեկտրա
կան հպակներ։ Շղթան փա֊
կելիս և բացելիս մշտ տեղի է
ունենում էլեկտրական պար
պում, որի հետևանքով հպակի
մետաղն օքսիդանում է։ Ճիշտ
նույն կերպ օքսիդանում է նաև
ռենիումը, սակայն դրա օքսի
դը՝ &6207֊ը հպակի մակերևույ
թից ցնդում է համեմատաբար
ցածր ջերմաստիճաններում,
ուստի ռենիումային հպակներն
աշխատում են բավական
երկար։
Ներկայում ժողտնտեսութ
յան տարբեր ճյուղերում բացա֊
հայտվում են նոր ոլորտներ,
որոնցում այս կարևորագույն
մ տաղն ունի նշանակալից
դերակատարում։
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ԱՄՆ Ռազմատիեզերական
հետազոտության վարչությունը
աստղագետներին է նվիրել
լրտեսական երկու արբանյակ,
որոնք ստեղծվել էին մ քանի
տարի առաջ, բայց այդպես
էլ չէին հեռարձակվել։ Երկրի
տարբեր հատվածներ բարձր
ճշտությամբ լուսանկարելու
համար նախատեսված այդ
երկու արբանյակները, ըստ
էության, արտացոլիչ աստ
ղադիտակներ են, որոնց հա
յելիների տրամագիծը մեծ է
հանրահայտ «Հաբլ» հեռա֊
դիտակի տրամագծից 30
սանտիմետրով։ Այդ արբան
յակների տեսադաշտը մոտա֊
վորապես 100 անգամ ավելի
մեծ է, իսկ պատկերի հստա֊
կությունը ավելի բարձր է։
Դրանք ավելի թեթև են, քան
աստղադիտական հեռադի
տակը, ուստի հեռարձակումը
ավելի էժան է նստելու։ Բայց
խնդիրն այն է, որ այդ ար
բանյակներն ունեն մա յն
կմախք և օպտիկական մաս,
և դրանց վրա պետք է տե
ղադրվեն աստղադիտական
սարքավորումներ՝ հանված
լրտեսականների փոխարեն։
Իսկ դրա համար աստղագետ֊
ները դեռևս չունեն գումար,
ուստի այդ աստղադիտակների
հեռարձակումը տեղի կունենա
2020 թ. ոչ շուտ։
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Ամերիկացի բժիշկ Ֆրանց Մեսերլին համադրել
է տարբեր երկրներում շոկոլադի մ ջ ի ն սպառման
և տվյալ երկրի քաղաքացիների ստացված
Նոբելյան մրցանակի քանակի մասին տվյալները։
Պարզվել է, որ այդ երկու բնութագրերը կապված
են մմյա նց հետ՝ որքան շատ շոկոլադ են ուտում
տվյալ երկրում, այնքան շատ խոշոր գյուտեր են
արվում։ Դափնեկիրների ցուցակում հայտնվելու
համար երկրի յուրաքանչյուր բնակիչ պետք
է տարեկան ուտի առնվազն 2 կգ շոկոլադ։
Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի բնակիչները տարվա
ընթացքում ուտում են մոտավորապես 5-ական
կիլոգրամ։

՚» յ

է « ք
Անգլերեն գրքերում ամ նահաճախ
հանդիպող բառը էհ6 հոդն է։ Այսպիսի
եզրակացության են հանգել Սլովենիայի
Մարիբոր քաղաքի համալսարանի բանա
սերները՝ ուսումնասիրելով 1520-2008 թթ.
հրատարակված 5,2 մ լի ո ն անգլալեզու
գրքեր, որոնք վերջերս տեսագրել է
0օօ§16֊ը։

Կարևոր հարցաթերթիկի, օրինակ՝ հարկային
հայտարարագրի բլանկը ճիշտ է ոչ թե ավար
տել, այլ սկսել «Ստորագրություն» կետից։ Ստո
րագրելով մ ն չ և հարցերին պատասխանելը՝
հարցաթերթիկը լրացնողն ավելի մ ծ պատաս
խանատվությամբ և ավելի ազնվորեն է վեր ա ֊
բերվում գործին։ Դա են ապացուցել 14 հազար
մասնակիցների հետ կանադացի հոգեբանների
անցկացրած փորձերը։

«^3^X3 Ս *ՍՅՏե», ^ 4, 2013
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Վ. ԱԹԱԲԵԿՑԱՆ

«ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ»
ՄԱՏԵՆԱՇԱՐԻ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆՎԵՐԸ

Պյութագորասից մինչև ... անվերջություն
աթեմատիկական
մտածողությունը դա
տողությունների հատուկ ձև
է, որի մջոցով մաթեմատի
կան թափանցում է ար
տաքին աշխարհի մասին գի
տությունների՝
ֆիզիկայի,
քիմայի, կենսաբանության,
տնտեսագիտության... և, նույ֊
նիսկ, առօրյա գործերի և հոգ
սերի շուրջ մ ր դատողությունների մեջ։
Մյուս կողմց, ըստ Հերման
Վեյլի,
մաթեմատիկական
մտածողությունը մաթեմատի
կայի ոլորտում ծագող խնդիր
ներին դեմ հանդիման նացած
մաթեմատիկոսի «պայքարի»
հինական մջոցն է։ Առա
ջին դժվարությունը, որին
բախվում է անձը, երբ նրան
փորձում են սովորեցնել մտա
ծել «մաթեմատիկորեն», այն
է, որ նա պետք է սովորի
իրերին նայել ուղիղ, մտա
ծել ուղղորդված և ճիշտ,

Մ

սովորի կասկածել բառերի
վրա։
Մաթեմատիկական
խնդիրները, որպես կանոն,
անկասելի ձգողականություն
ունեն մարդկային մտքի հա
մար։ Դրանցից շատերը դուք
կգտնեք «Թվերի խորհրդավոր
ու հետաքրքրաշարժ աշխար
հը» գրքում, որը «Դպրոցականի
գրադարան» մատենաշարի
հերթական, երրորդ գիրքն
է։ Այն հաջորդում է այդ մա
տենաշարի արդեն տպագրած
«Զարմանահրաշ
նանոաշ֊
խարհ» և «Կենդանի բջիջների
աշխարհում» գրքերին։
Գրքի վերջին՝ յոթերորդ գլխի
վերնագիրը՝ «Մաթեմատիկայի
պատմության մ քանի դրա
մատիկ, սակայն բեղուն պա
հեր», ճշգրիտ բնորոշում է գրքի
ոգին ու ամբողջ բովանդա
կությունը։ Առաջին էջից սկսած՝
հեղինակը, որպես հոգատար
ու ուշադիր զրուցակից, իր
իսկ բառերով ասած՝ «քայլելով
ԳԻՏՈՒԹ Յ ԱՆ
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մաթեմատիկայի պատմության
քառուղիներով», ուղեկցում է
ընթերցողին մաթեմատիկայի
պատմության լաբիրինթոսով,
պատկերավոր մ կնաբանելով
ու մատչելիորեն մատուցելով
այդ պատմության կերտման
ճանապարհին
առաջացած
անկյունաքարի կամ հենասյան
դեր ունեցող խնդիրները,
ծանոթացնելով դրանց ծագ
մանն ու լուծմանն ուղղված
ջանքերին։
Գիրքը պատմում է մաթե
մատիկայի հնագույն խնդիր
ներից մնչ նորօրյա թնջուկ
ների ու դրանց լուծման գործին
լծված
մաթեմատիկոսների
մասին, որոնք, հաճախ, ապրել
են տարբեր երկրներում, մտա
ծել ու խոսել են տարբեր լեզու
ներով, և, չնայած դրան, զար֊
մանալիորեն իրարից անկախ,
կարողացել են կառուցել
տրամաբանական դատողու
թյունների նույն շարքը և
Աշ2. 2015
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ստանալ ծագած խնդիրների
մևնույն լուծումը (Լոբաչևսկի֊
Բոյաի-Գաուս,
Նյուտոն֊
Լայբնից, ԱբելՌուֆինի...)։ Սա,
իհարկե, մեծ խորհուրդ ունի և,
մևնույն ժամանակ՝ խորհրդա
վորության երանգներ։ Հեղի
նակը՝ պրոֆեսոր Հ. Գ. Ղա֊
զարյանը, ով փորձառու
դասախոս և անվանի գիտնա
կան է, դպրոցականին հասա
նելի լեզվով ընթերցողին ծա
նոթացնում է մաթեմատիկայի
մասունքներին, Էվկլիդեսից
մնչև Գյոդել, պարզ թվից
մնչև կոնտինուում վարկած։
Գրքի հերոսներն են Գալուան,
Աբելը, Գաուսը, Ռամանուջա֊
նը. , որոնց համար, եթե
կրկնենք գրքում մեջ բերված
բրիտանացի մաթեմատիկոս
Հարդիի խոսքերը, «.յուրա
քանչյուր թիվ անձնական
բարեկամ է» և, ըստ ամենայնի,
հեղինակի մտահղացումն է՝
դրանք դարձնել ընթերցողի
անձնական
բարեկամները։
Նրանցից շատերը ապրել են
ողբերգորեն կարճ, սակայն
«հերոսական» կյանք, իրենց
անձնական օրինակով, աշ֊
խարհի բազմաթիվ պատանի
ների
մտքերում՝գիտության
ուղին ընտրելու ճանապարհին
ակամա դառնալով ոգևորող
ուժ և ընդօրինակման կերպար։
Թվաբանության հինական
թեորեմ, Էյլերի ֆունկցիա,
դիոֆանտյան հավասարում
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ներ, մաթեմատիկական ին
դուկցիայի սկզբունքը, ռացիո֊
նալ, իրական, կոմպլեքս թվեր,
հաջորդականություններ, շար
քեր, Մերսենի ու Ֆերմայի
թվեր, Ֆիբոնաչիի հաջորդա
կանություն, ո ո և &&թվեր,
շղթայական
կոտորակներ,
Գոլդբախի և Էյլերի վարկած
ները, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ աստի
ճանի հավասարումներ, Գա֊
լուայի տեսություն, հանրա֊
հաշվի հինական թեորեմ.
ահա թեմաների բոլորովին էլ
ոչ լրիվ ցանկը, որոնց շուրջ
ընթանում է «զրույցը»։ Հե
ղինակի ընդգծված հարգանքն
անցյալի մ ծ մաթեմատիկոս
ների ու նրանց գործի նկատ
մամբ առաջին էջերից փո
խանցվում է ընթերցողին ու
վարակում այդ անվերջ ստեղ
ծագործական ընթացքին մաս
նակից դառնալու ցանկությամբ
ու գիտության երևակայական
աշխարհում «անձնական բա
րեկամներ» ունենալու անշեջ
կրակ բորբոքում։ Գրքում զե
տեղված են դեռևս իրենց
կենդանության օրոք դասական
դարձած մաթեմատիկոսների
(Պուանկարե, Հիլբերտ, Գաուս,
Էյլեր...) կյանքի բազմաթիվ
հետաքրքիր մանրամասներ։
Գրքի էջերում ընթերցողին
անընդհատ առաջարկվում են
թվերի տարբեր զարմանահրաշ
հատկություններ ու թվային
առնչություններ՝ հայտնաբեր
ված մարդկային քաղա֊
քակրթության
զարգացման
ամբողջ բնթւսցբում։ Ձեռնարկի
կւսրեոր արժանիբներից է նւսե
նրանում առաջարկված տա
րաբնույթ հետւսբրբրաշարժ
խնդիրների շւսրբր։
Հուզիչ ու դիպուկ են մե
ծանուն
բանաստեղծների
(Դուրյւսն, Մեծարենց, Իսա֊
հակյւսն ե ւսյլբ) ստեղծագոր
ծություններից որոշ էջերում
բերված հւստվածներր. դրւսնբ
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հատուկ հմայք են հաղորդում
շարադրանքին ու մաթեմատի
կային ուղեկցող աներևույթ
պոեզիայի գոյության անթա
քույց ակնարկներ են։ Հայա֊
լեզու այս գիրքը կոչված է
բորբոքելու հայ դպրոցականի
երևակայությունը։ Մաթեմա
տիկայի նկատմամբ ոչ ան֊
տարբեր յուրաքանչյուր ընթեր
ցող այստեղ կգտնի «իր
խնդիրներն» ու «իր մաթեմա
տիկոսներին»։ Անտարակույս,
գիրքը հաջողվել է։ Այն
ուղղված է բոլոր նրանց, ովքեր
սիրում
են
բացել
խորհրդավորության դռները և
չեն ընկրկում մտածողությանն
ու
տրամաբանությանը
նետված մարտահրավերների
առջև։
1x8 + 1 9
12 X 8
123x8
1234x8
1234 5x8
123456x8
1234567x8
12345678x8
123456789x8

+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

98
987
9876
98765
987654
9876543
98765432
987654321
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