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ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՄԱՀՍ ՉԵՄ ՀՈԳԱՐ, 
ԱՅԼ ԳՈՐԾՍ, ՈՐ 
ԿԻՍԱՏ ՄՆԱՑ…...

պատմական գիտությունների 
թեկնածու, հրապարակագիր

 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Զ  ո րա վար Անդ րա նի կի կյան քի և  գոր ծու նեութ յան բո լոր 
փու լե րը կար ևոր ու ու սա նե լի են ե րի տա սարդ սե րունդ
նե րի դաս տիա րա կութ յան հա մար։

Անդ րա նի կը տա րագ րութ յան մեջ էլ ա մեն օր ու ա մեն ժամ 
ապ րում էր հայ րե նի քի հույ սե րով, հոգ սե րով, կա րո տով ու տագ
նապ նե րով։  Դառն, միա պա ղաղ և  հու սա հա տեց նող էր  Զո րա վա րի 
հա մար կյանքն ար տա սահ մա նում, և ն րան միակ մխի թա րութ յուն 
պարգ ևողն իր զին վոր ներն էին, ո րոն ցից ան բա ժան ե ղավ մինչև 
կյան քի ա վար տը։

 Տա րագ րութ յան մեջ նա ո րո շեց հաս տատ վել ԱՄՆում և բ նա
կութ յան վայր ընտ րեց  Կա լի ֆոռ նիա յի Ֆ րեզ նո քա ղա քը, ո րի 

չոր ու ար ևոտ ե ղա նա կը հի շեց նում էր հայ րե նի հո վիտ նե րը։ 
1922 թվա կա նի կե սե րից  Զո րա վա րը վերջ նա կա նա պես հաս
տատ վեց Ֆ րեզ նո յում։  Քա ղա քի և  ամ բողջ  Կա լի ֆոռ նիա
յի հա յութ յու նը ցնծութ յամբ դի մա վո րեց և  ջեր մութ յամբ 
շրջա պա տեց նրան։ Սփ յուռ քա հայ մե ծա նուն գրող  Վիլ ամ 
 Սա րո յա նը, որն այդ ժա մա նակ ըն դա մե նը 14 տա րե կան 
պա տա նի էր, հե տա գա յում վեր հի շում է այս պես. « Կը 

թվեր, թե  Կա լի ֆոռ նիո ողջ հա յու թյու նը քա ղա քի կա յա
րա նը հա վաք ված էր՝ ա նոր ժա ման ման օ րը» («Է ջեր գրա

կա նու թեան և ա րո ւես տի»,  Բեյ րութ, 1965 թ., էջ 119)։  Զո րա վա րի 
ժա մա նու մը տե ղի հա յութ յան բո լոր շեր տե րի կող մից ըն դուն վեց 
և  ըն կալ վեց որ պես ար ժա նա վա յել ու պատ մա հի շա տակ ի րա

Զորավար Անդրանիկի մահվան 90-րդ 
տարելիցի առթիվ
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

դար ձութ յուն։  Սա կայն ա ռա ջին 
իսկ օ րե րին  Զո րա վա րի ա ռող
ջա կան վի ճա կը վա տա նում է և 
 մոտ եր կու ա միս նա բու ժում է 
ըն դու նում ան կող նում։ Այդ ըն
թաց քում Ֆ րեզ նո յում հա յե րից 
կազ մա վոր վել էր մի կո մի տե՝ 
Օ զան յան նե րի վար ձած բնա
կա րանն ա մեն ին չով կա հա
վո րե լու և  իբրև հար սա նե կան 
նվեր նրանց հանձ նե լու հա մար։ 
Ն վար դը, ո րի հետ Անդ րա նիկն 
ա մուս նա ցել էր 1922 
թվա կա նին (հար սան
յաց հան դե սը կա յա
ցել էր նույն թվա կա նի 
մա յի սի 15ին՝  Փա րի զի 
հայ կա կան ե կե ղե ցում), 
այս ա ռի թով հետև յալն 
է ար ձա նագ րում. «Երբ 
մենք գա ցինք մեր տու
նը, ա նակն կա լի ե կանք. 
տու նը շատ գե ղե ցիկ 
կա հա վոր ված էր ա մեն 
պի տույք նե րով, բո լոր 
նվի րող նե րը հոն հա
վաք ված էին, ո րոնք 
ծա փե րով դի մա վո րե ցին 
մեզ։ Կր նա՞ք եր ևա կա յել 
մեր ու րա խութ յու նը և 
 հու զու մը» («Ե րե կո յան 
Եր ևան», 26 փետր վա
րի, 1990 թ.)։ Ա մե րի կա
հա յութ յու նը ջան քեր ու 
մի ջոց ներ չէր խնա յում 
Էրգ րի ա ռաս պե լից ծնված  Զո
րա վա րի ա ռօր յաա մե նօր յա 
կյան քը գե ղե ցիկ ու հա գե ցած 
դարձ նե լու հա մար։  Սա կայն, 
միև նույնն է,  Զո րա վարը խորթ 
ու տա րօ րի նակ այդ մի ջա վայ
րում իրեն ա ռանձ նա պես լավ 
չէր զգում։  Հանգս տա վետ, փա
փուկ ու ան դորր կյանքն ա մեն

ևին նրա սրտով չէր։  Սաս նո 
լեռ նե րի հե րո սը դառ նա ցել էր 
ա մե րիկյ ան հանգս տա վետ, բա
րե կե ցիկ ու առևտ րա կան մի
ջա վայ րից։  Դա նրա ե րա զած 
կյան քը չէր բնավ։

 Պետք է նշել, որ Ա մե րի կա 
մեկ նե լուց ըն դա մե նը մի քա նի 
ա միս ա ռաջ՝ 1922 թ. գար նա նը, 
Անդ րա նի կը նո րից մտադր վել 
էր իջ նել պա տե րա զի դաշտ՝ 
իր մաս նակ ցութ յու նը բե րե լու 

ըն թա ցող թուրքհու նա կան 
պա տե րազ մին։  Թուր քե րի դեմ 
մարտն չող հու նա կան զո րա բա
նա կին ա ջակ ցե լու նպա տա կով 
 Զո րա վա րը մտա դիր էր սկսել 
հա յոց կա մա վո րա կան մի նոր 
շար ժում. 1922 թ. մա յի սի 8ին 
գրեց և Սփ յուռ քի պար բե րա
կան նե րում հրա պա րա կեց 

«Արթ նա ցիր» խորհր դան շա
կան վեր նագ րով կոչդի մում։ 
Ն րա նում աս ված էր հետև յա լը. 
« Հայ ժո ղո վուրդ, ի՞նչ կմտա ծես, 
այ սօր քո ար ժա նա պատ վութ
յունդ վե րա կանգ նե լու ա ռիթն 
է։  Մինչև երբ քո դիպ լո մատ
նե րը մու րաց կա նի դեր պի տի 
կա տա րեն։ Ե թե կու զես ապ
րիլ՝ ա հա վեր ջին ա ռի թը։ Օգ նե 
դու Ա րև ել քի քրիս տո նեա  Մեծ 
եղ բորդ, որ պես զի ան ալ քեզ 

օգ նե:  Լի նել ու չլի նե լու 
մեջ ես։ Ե թե ան տար
բեր մնաս՝ կորս տյան 
ան դունդն է առջևդ։  Մի 
դա վա ճա նիր մեկ մի լիոն 
նա հա տակ նե րուդ»։ (ՀՀ 
ազ գա յին ար խիվ, ֆ. 
370, ց. 2,գ. 69, թ. 1)։ 
Անդ րա նի կի այս կո չը, 
ո րը նաև որ պես թռու ցիկ 
է հրա պա րակ վել, բուռն 
ար ձա գան քի ար ժա նա
ցավ։  Շա տերն զգու շա
ցան հա յութ յան հա մար 
հնա րա վոր մի նոր ող
բեր գութ յան վտան գից։ 
 Հենց այդ պի սի զգու
շա վոր դիրք բռնե ցին 
գա ղու թա հա յութ յան և 
 հայ Ա ռա քե լա կան ե կե
ղե ցու պա տաս խա նա
տու գոր ծիչ նե րը։ 1922 թ. 
մա յի սի 16ին Կ. Պոլ սի 

հա յոց պատ րիար քը  Զո րա վա
րին գրած նա մա կում նշում է, 
որ միայն զգա ցումն ե րով կա
րե լի չէ այս ազգն ա ռաջ նոր
դել փրկու թյան, և  որ «կա
մա վո րա կան նոր շար ժում մը 
մե զի պի տի ար ժե թան կա գին 
կյան քե րու կո րուստ մը՝ ա ռանց 
հաս տա տուն ե րաշ խա վո րութ
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յուն մը ըն ծա յե լու արդ յուն քին 
ա պա հո վու թյան մա սին»։ Այս 
զգու շա վոր կեց ված քը միան գա
մայն հաս կա նա լի ու բնա կան 
էր, քա նի որ արևմ տա հա յութ
յան ցե ղաս պա նութ յան օ րե րից 
ան ցել էր ըն դա մե նը մի քա նի 
տա րի, և  հա յութ յու նը նոր փոր
ձութ յուն նե րի պատ րաստ չէր։ 
 Պատ րիար քը խնդրում է  Զո
րա վա րին հե տաձ գել զո րա կան 
նոր շար ժու մը՝ մինչև պա տեհ 
ա ռի թը կներ կա յա նա։  Զո րա
վարն, ի հար կե, ունկն դիր ու 
հնա զանդ ե ղավ պատ րիար քի 
և  ազ գա յին իշ խա նութ յուն նե րի 
հոր դոր նե րին, և  կա մա վո րա
կան նոր շար ժու մը չկա յա ցավ։

 Հե տա գա յում ևս, ընդ
հուպ մինչև մա հը, Անդ րա նի
կը մշտա պես հար մար ա ռի թի 

էր սպա սում՝ իր զին վոր նե րով 
վերս տին Արևմտ յան  Հա յաս
տան անց նե լու և  կի սատ թո ղած 
գոր ծը շա րու նա կե լու հա մար։ 
 Սա կայն, ա վաղ, ճա կա տա գի
րը այլևս նման պա տե հութ յուն 
չըն ձե ռեց։ Աշ խարհն այլևս այլ 
էր դար ձել։  Ցե ղաս պա նութ յուն 
ի րա գոր ծած եր կի րը՝  Թուր
քիան, իր բիրտ ու ժի շնոր հիվ 
աշ խար հին պար տադ րել էր 
ըն դու նել ի րո ղութ յուն նե րը։  Զո
րա վար Անդ րա նիկն ա ռա ջա ցած 
տա րի քի, սրվող հի վան դութ
յուն նե րի, օբ յեկ տիվ ու սուբ
յեկ տիվ այլ հան գա մանք նե րի 
առ կա յութ յան պայ ման նե րում 
այլևս ան կա րող էր որ ևէ բան 
փո խել հա յոց ճա կա տագ րի ըն
թաց քի մեջ։ Ա վե լին, նույն ին քը՝ 
նո րին մե ծութ յուն ճա կա տա
գիրն ուղ ղոր դումն եր մտցնե լու 
Անդ րա նի կի կյան քի ըն թաց քի 
մեջ։ Ն րան այլևս սա կավ ժա
մա նակ էր մնա ցել ապ րե լու։

 Հետզ հե տե տկա րա ցող 
ա ռող ջա կան վի ճա կը  Զո րա վա
րին ստի պում էր մտո րել կյան
քի մնա ցած հատ վածն ա ռա վել 
հան գիստ ու խա ղաղ անց կաց
նե լու մա սին։ Ն րա հո գում բուռն 
ցան կութ յուն էր ա ռա ջա ցել՝ 

թող նել Ա մե րի կան և  ընդ միշտ 
մեկ նել  Հա յաս տան։ Այդ մա սին 
ան թա քույց հայտ նել էր բա րե
կամն ե րին ու զի նա կից նե րին։ 
 Հա յոց հո ղը մագ նի սա կան հզոր 
ու ժով կան չում էր  Զո րա վա րին։ 
Արդ յոք դա հնա րա վոր էր, չէ՞ որ 
այն տեղ հաս տատ ված խորհր
դա յին վար չա կարգն ու ներ իր 
յու րա հա տուկ սկզբունք ներն ու 
տրա մա բա նութ յու նը։  Մոսկ վա
յից ուղ ղորդ վող  Խորհր դա յին 
 Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու
նը չէր կա րող հաշտ նա յել և 
 քա ջա լե րող պահ վածք ու նե
նալ հայ ժո ղովր դի ազ գա յին
ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
հե րոս նե րի հան դեպ։ Ա հա թե 
ին չու Անդ րա նի կի վե րա դար ձը 
հայ րե նիք չէր կա րող ի րա կա
նութ յուն դառ նալ, չնա յած այն 
հան գա ման քին, որ  Զո րա վա րը 
եր բեք դեմ չէր ար տա հայտ վել 
խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե
րին։

 Դառն ու սրտա կե ղեք հու շե
րով, Էրգ րի կորս տի տագ նապ
նե րով և  նա հա տակ հա յութ յան 
ծանր վշտե րով  Զո րա վարն այր
վում, տանջ վում էր օ րի նի բուն։ 
 Հո գին և  մար մինն այլևս դժվա
րութ յամբ էին պայ քա րում հին 
ու նոր հի վան դութ յուն նե րի դեմ։

1927 թվա կա նը ե ղավ  Զո րա
վա րի կյան քի վեր ջին տա րին։ 
 Դեռևս ե րի տա սարդ տա րի նե
րից Անդ րա նի կը տա ռա պում էր 
ու ժեղ հո դա ցա վով, իսկ 1920
ա կան թթ. դրան գու մար վել էր 
սրտի ան բա վա րար աշ խա տան
քը։  Զո րա վա րը քաջ գի տակ ցում 
էր, թե օ րե ցօր, ամ սեա միս ու 
տա րեց տա րի որ քան է տեղի 
տալիս իր ա ռող ջա կան վի ճա
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կը, թու լա նում են հո գե կան ու 
ֆի զի կա կան ու ժե րը։

1927 թ. հու լի սի վեր ջին 
 Զո րա վա րը նո րից սրտի ուժ
գին տագ նապ ու նե ցավ, ո րի 
պատ ճա ռով 15 օր անց կաց րեց 
հի վան դա նո ցում։ Ա մե րիկյ ան 
բժիշկ նե րը խոր հուրդ էին տվել 
հի վան դին բուժ ման տա նել  Կա
լի ֆոռ նիա յի  Սակ րա մեն տո քա
ղա քի մեր ձա կայ քում գտնվող 
 Չի քո հան քա յին ջրե րի բու ժա
վայր։

1927 թ. օ գոս տո սի 29ին, 
 Զո րա վա րը տիկ նոջ՝ Ն վար դի 
ու ղեկ ցութ յամբ մեկ նեց  Չի քո, 
որ տեղ պետք է լո գանք ներ ըն
դու ներ։  Դեռ նոր էին տե ղա վոր
վել բու ժա վայ րի հյու րա նո ցում, 
երբ անս պա սե լի հյուր ու նե ցան։ 
 Զո րա վա րին տե սակ ցութ յան էր 
ե կել հին օ րե րի ըն կե րը՝ Սմ բատ 
 Բո րո յա նը ( Մախ լու տո)։  Հան դի
պու մը չա փից ա վե լի ջերմ էր և 
 հու զիչ։  Զի նա կից ըն կեր ներն 
այն քան շատ բան ու նեին վեր
հի շե լու և  լից քա վոր վե լու հին 
օ րե րի բո ցա վառ հի շո ղութ յուն
նե րով։  Մախ լու տո յի հետ այս 
հան դի պու մը վեր ջի նը ե ղավ 

 Զո րա վա րի հա մար։  Հա ջորդ 
օ րը նրա ա ռող ջա կան վի ճա կը 
կտրուկ վա տա ցավ։  Հան քա յին 
ջրում լո գանք ըն դու նե լիս  Զո
րա վա րը սրտի ծանր տագ նապ 
ու նե ցավ։ Բ ժիշկ ներն ու բու ժող 
անձ նա կազ մը ի րար խառն վե
ցին, սա կայն ան կա րող ե ղան 
որ ևէ բան փո խել։  Զո րա վա րը 
հոգ եվար քը տա րավ փա փուկ 
ան կող նում։  Նա բախ տա վո
րութ յուն չու նե ցավ մեռ նե լու 
Արևմտ յան  Հա յաս տա նի բարձ

րիկ լեռ նե րում, ինչ պես իր զի
նա կից ըն կեր նե րից շա տե րը։ Իր 
փառ քին մոտ լե գեն դար հայ
դու կա պե տեր Ա րա բոն, Աղբ յուր 
 Սե րո բը, Գ ևորգ  Չաու շը զոհ վե
ցին կռվի դաշ տում՝ մա հա բեր 
գնդակ նե րի տա րա փի ներ քո։ 
Անդ րա նի կը մե ռավ ա մե րիկ
յան մայր ցա մա քում՝  Հա յաս
տա նից հե ռու, շատ հե ռու։  Սա
կայն բնավ ոչ հա յութ յու նից և 
 հայ կա կա նից հե ռու։  Զո րա վա րի 
մահ վան լու րը հո գե կան ա լե կո
ծումն եր ու ցնցումն եր ա ռաջ բե
րեց ոչ միայն Ա մե րի կա յի, այլև 
աշ խար հասփ յուռ հա յութ յան 
բո լոր հատ ված նե րում։ Ն րա 
մահ վան բոթը կայ ծակ նա հար 
թռավ գա ղու թիցգա ղութ, քա
ղա քիցքա ղաք՝ հայ և  օ տար 
պար բե րա կան նե րով, պաշ տո
նա կան ու սո վո րա կան հե ռագ
րե րով, նա մակ նե րով, հե ռա ձայ
նով։  Տա րա գիր հա յութ յու նը եր
բեք այս պի սի ցավ ու տագ նապ 
չէր ապ րել։ Անդ րա նի կի մա հը 
մեկ ան գամ ևս վ կա յեց, որ նրա 
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ա նու նը դար ձել է հա մազ գա յին, 
հա մա հայ կա կան ան մար և  ան
փո խա րի նե լի խորհր դա նիշ։ Այդ 
են վկա յում նաև այն հար յու րա
վոր ցա վակ ցա կան հե ռագ րե
րը, ո րոնք հղվում էին աշ խար
հի բո լոր ծայ րե րից, ուղղ ված 
Անդ րա նի կի այ րուն՝ Ն վար դին։ 
 Հե ռագ րեր էին ստաց վում նաև 
օ տա րազ գի քա ղա քա ցի նե րից 
ու պաշ տո նա կան ան ձան ցից։ 
Ն շա նա վոր հա յա գետ Ար շակ 
 Չո պան յա նի հե ռա գի րը  Փա
րի զից այդ ա մե նի խտա ցու մը 
կար ծես լի ներ. «Ամ բողջ ազգ 
մը  Ձեզ հետ կը ող բա իր մեկ 
հա տիկ Անդ րա նի կը»։ Ա յո, Անդ
րա նի կի պես ան հատն ըն դա մե
նը մե կը կա րող էր լի նել յու րա
քանչ յուր ազ գի հա մար։

Ան վա նի մտա վո րա կան, բա
նաս տեղծ  Վա հան  Թե քե յա նը 
թեր թե րից մե կում ար ձա նագ
րեց հետև յա լը. «Անդ րա նի կը 
մե ռած չէ և  եր բեք չի մեռ նե լու։ 
 Նա մնա լու է հա վերժ՝ իբրև 
կյան քի ներշն չող ու ոգ ևո րող 
ներ կա յութ յուն»։

Ան տա րա կույս էր, որ մա հը 
լոկ ֆի զի կա պես էր ընդ հա տել 
Անդ րա նի կի ներ կա յութ յու նը, 
սա կայն հոգ ևոր ու բա րո յա
կան չա փումն ե րով նա շա րու
նա կե լու էր լի նել հա յութ յան 
մեջ և  հա յութ յան կող քին։  Կա
հի րեում լույս տես նող « Հու սա
բեր» թեր թում ան վա նի գրա
կա նա գետ, հան րա յին գոր ծիչ 
 Նի կոլ Աղ բալ ա նը գրել էր, որ 
Անդ րա նիկն ա նիշ խա նա կան 
խառն վածք ու ներ և  ըմ բոստ էր 
ա մեն իշ խա նութ յան դեմ՝ լի ներ 
հայ րե նի թե օ տար, քան զի նա 
հնա զանդ վում էր ոչ թե ի րա
վուն քին, այլ բա րո յա կան հե ղի
նա կութ յան։

 Հայ զո րա վա րի հի շա տա
կին բազ մա թիվ հոդ ված ներ և  
այլ ևայլ նյու թեր լույս տե սան 
նաև օ տա րերկր յա՝ բուլ ղա րա
կան, հու նա կան, ֆրան սիա կան, 
բրի տա նա կան երկր նե րի պար
բե րա կան նե րում։  Զո րա վա րի 
մահ վանն ար ձա գան քեց նաև 
թուր քա կան մա մու լը՝ ի հար կե, 
չա րա կա մո րեն ու չա րա խինդ։ 

 Թուր քա կան « Սոն սաաթ» թեր
թը այդ ա ռի թով գրել էր. «Այս 
հո ղե րի վրա այլևս ոչ մի Անդ
րա նիկ չպի տի ծնվի, ե թե ծնվի 
էլ չպի տի մե ծա նա, ե թե մե ծա
նա՝ չպի տի լեռ բարձ րա նա, 
ե թե լեռ էլ բարձ րա նա՝ չպի տի 
կա րո ղա նա սու րը քա շել, ե թե 
քա շի՝ իր կուրծ քը մխե լով անձ
նաս պան լի նե լու հա մար միայն 
պի տի քա շի»։

Որ քան հե ռա տես ու ճշմա
րիտ էր  Զո րա վար Անդ րա նի կը, 
երբ մահ վա նից ժա մեր ա ռաջ 
դի մե լով տիկ նո ջը՝ բա ցա կան չել 
էր. « Նվարդ, մա հվանս հա մար 
չեմ ցա վիր, կը ցա վիմ, թե որ
քան ու րախ պի տի ըլ լան թուր
քե րը։ Ախ, ե թե ան գամ մըն ալ 
պա տե հու թյուն ու նե նա յի… Մահս 
չեմ հո գար, այլ գործս, որ կի
սատ մնաց…»։

Անդ րա նի կը կնո ջը նաև 
հետև յալն էր պատ գա մել. 
« Մար մինս օ տար հո ղի վրա 
չթո ղուս… Ան պայ ման  Հա յաս
տան փո խադ րեք։ Ե թե զիս հայ
րե նիք չըն դու նին, գո նե ձեռ քիս 
ցու ցա մա տը կտրել կու տաս և 
 հոն կղրկես, տեղ մը թող թա
ղեն։ Այս մատս շատ աշ խա տած 
է հայ րե նի քի հա մար և  շատ 
հոգ նած է։  Թող հայ րե նի հո
ղին մեջ հանգս տա նա։ Իսկ ե թե 
ատ ալ մեր ժվի և  կա րե լի չըլ լայ 
փա փագս ի րա գոր ծել, մար մինս 
 Պուլ կա րիա՝  Վառ նա տա րեք և 
 թա ղե ցեք քրոջս՝  Նա զե լիի գե
րեզ մա նին քով»։

 Խորհր դա յին  Միութ յա ն 
վար  չա կար գը որ ևէ կերպ չար
ձա գան քեց հայ մե ծա նուն զո
րա վա րի մահ վան լու րին և, 
բնա կա նա բար, չէր ար տո նե
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լու նրա հու ղար կա վո րութ յու նը 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում։

Անդ րա նի կի մյուս փա փա
գը՝ թաղ վել Մ շո Ա ռա քե լոց 
վան քում, ևս  չէր կա րող ի րա
կա նութ յուն դառ նալ, քա նի որ 
Արևմտ յան  Հա յաս տանն այլևս 
գե րի էր թուր քա կան բիրտ 
լծին։  Զո րա վա րի հու ղար կա
վո րութ յու նը կա յա ցավ 1927 թ. 
հոկ տեմ բե րի 7ին, Ֆ րեզ նո յի 
«Ա րա րատ» գե րեզ մա նա տա նը։ 
Սփ յուռ քա հա յութ յու նը բո լոր 
կա րե լիութ յուն նե րը գոր ծի էր 
դրել, որ պես զի ազ գա յին մեծ 
հե րո սի թա ղու մը տե ղի ու նե
նա պատ վի և  ար ժա նա պատ
վութ յան բո լոր չա փա նիշ նե րով։ 
Ս գո թա փո րին մաս նա կից էին 
շուրջ 15000 հայ և  օ տա րազ
գի մար դիկ։  Թա փո րի հետ ևից 
շարժ վում էին 1500ի չափ ավ
տո մե քե նա ներ։ Ն րա նախ կին 
զին վոր նե րը պատ վո պա հակ 
էին կանգ նել ամ բողջ ա րա րո
ղութ յան ըն թաց քում։  Զին վո րա
կան նվա գա խում բը հնչեց նում 
էր  Շո պե նի մա հեր գի մե ղե
դի նե րը։  Զո րա վա րի մահ վան 
կա պակ ցութ յամբ բազ մա մարդ 
սգա հան դես ներ կա տար վե ցին 
հա յա հոծ քա ղաք նե րում՝ Ն յու 
Յոր քում,   Չի կա գո յում,  Բու խա
րես տում,  Փա րի զում, Լիո նում, 
 Բոս տո նում, ԼոսԱն ջե լե սում, 
 Կա հի րեում,  Կալ կա թա յում, 
  Մար սե լում,  ՍանՖ րան ցիս կո
յում,  Ֆի լի պեում և  այ լուր։

 Չորս ա միս անց՝ Անդ րա
նի կի այ րին  Սանֆրան ցիս կո
յի ֆրան սիա կան հյու պա տո սի 
մի ջո ցով դի մեց Ֆ րան սիա յի 
կա ռա վա րութ յա նը՝  Զո րա վա րի 
մար մի նը այդ եր կիր փո խադ

րե լու և  Փա րի զում թա ղե լու 
խնդրանքով։ Ըն դա մե նը չորս 
օր անց  Վա շինգ տո նի ֆրան
սիա կան դես պա նութ յու նը պա
տաս խա նեց, որ իր երկ րի կա
ռա վա րութ յու նը սի րով ար տո
նել է հայ զո րա վա րի մար մի նը 
փո խադ րել  Փա րիզ և  հու ղար
կա վո րել  ՊերLա շեզ գե րեզ մա
նա տա նը։

1928 թ. հուն վա րին  Փա րի
զում տե ղի ու նե ցավ  Զո րա վա րի 
մարմն ի հա մազ գա յին չա փա
նիշ նե րով երկ րորդ մեծ հու
ղար կա վո րութ յու նը։  Զո րա վա
րի հրա ժեշ տի ա րա րո ղութ յա նը 
ներ կա էր ֆրան սա հա յութ յու նը, 
նաև բազ մա թիվ մար դիկ եվ րո
պա կան այլ երկր նե րից։  Պաշ
տո նա կան ա րա րո ղութ յա նը 
ներ կա էին Ֆ րան սիա յի պաշտ

պա նութ յան և  ար տա քին գոր
ծե րի նա խա րա րութ յուն նե րի, 
 Փա րի զի քա ղա քա պե տա րա նի 
պատ վի րա կութ յուն նե րը և  բազ
մա թիվ հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա
ցու ցիչ ներ։  ՊերԼա շեզ գե րեզ
մա նա տա նը հնչե ցին ե լույթ ներ 
հա յե րեն և ֆ րան սե րեն, խոսք 
ա սա ցին հայ հա սա րա կա կան 
ու քա ղա քա կան մտքի եր ևե լի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։

Իր մա հից յո թա նա սու նե րեք 
տա րի անց միայն  Զո րա վար 
Անդ րա նի կը վե րա դար ձավ հայ
րե նիք՝ վերջ նա կան հանգր վա ն 
գտնե լով հե րոս նա հա տակ նե րի 
բար ձուն քում՝ Ե ռաբ լուր պան
թեո նում։
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Ի ԴԵՊ

Microsoft ըն կե րութ յան 
հիմ նա դիր  Բիլ  Գեյթսն 

ա վե լի քան 40 մի լիոն դո լար 
է տրամադ րել Է դին բուր գում 
գե նե տիկ հե տա զո տութ յուն
նե րով և գ յու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի հա մար պատ
վաս տան յու թե րի ստեղծ մամբ 
զբաղ վող GALVmed ոչ կո մեր
ցիոն կազ մա կեր պութ յա նը: Այդ 
մա սին հայտ նում է Business 
Insider պորտալը:

Նշ վում է, որ գու մար ներն 
ուղղ վե լու են «կա տար յալ կո
վի» ստեղծ մա նը, որը, նե րա ռե
լով եվ րո պա կան և  աֆ րիկյ ան 
տե սակ նե րի հատ կա նիշ նե րը, 
բարձր ար տադ րո ղա կա նութ
յուն կու նե նա և  ա վե լի լավ 

կդի մա կա յի ան բա րեն պաստ 
ե ղա նա կա յին պայ ման նե րին:

« Մենք կա րող ենք ստեղ ծել 
կով, ո րը կյան քի նույն ժա մա
նա կա հատ վա ծում կար տադ
րի չորս ան գամ ա վե լի շատ 
կաթ», ա սել է  Գեյթ սը:

* http://www.tert.am/am/news/2018/01/28/bill-gates/2599522

 Բիլ  Գեյթ սը 40 մի լիոն դո լար է  
ներդ րել §կա տար յալ կո վի¦  
ստեղծ ման հա մար*

Չ նա յած հայտ նի չէ, թե 
կոնկ րետ ինչ պես են այդ կո
վե րը ստեղծ վե լու, բայց լրատ
վա մի ջո ցը նշում է, որ  Գեյթ սը 
նախ կի նում ա ռա ջար կել է կո
վեր ստեղ ծել ար հես տա կան 
բեղմն ա վոր ման մի ջո ցով:

http://www.businessinsider.com/bill-gates-dfid-investment-galvmed-perfect-cow-edinburgh-2018-1
http://www.businessinsider.com/bill-gates-dfid-investment-galvmed-perfect-cow-edinburgh-2018-1
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2017 Թ. ԴԱՐՁԱՎ ԵՐԿՐՈՐԴ 
ԱՄԵՆԱՇՈԳ ՏԱՐԻՆ ՈՂՋ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ*

* «Новое время», 2018, 23 հունվարի

Ան ցյալ տա րին չկա րո
ղա ցավ գե րա զան ցել 

2016ի ռե կոր դա յին բարձր 
ջեր մաս տի ճան նե րը, բայց 
հայտնվեց դի տումն ե րի պատ
մու թյան մեջ գրանց ված ամե
նա շոգ տա րի նե րի եռյա կում, 
հա ղոր դում է РИА Новости 
գոր ծա կա լու թյու նը` վկա յա կո
չե լով Գո դար դի ան վան Տի ե
զե րա կան հե տա զո տու թյուն նե
րի ինս տի տու տը:

«Շարունակելով արդեն 
հաստատված միտումը, Երկիր 
մոլորակի ջերմաստիճաններն 
անցյալ տարվա ընթացքում 
0,9 0Cով բարձր էին անցյալ 
հարյուրամյակի երկրորդ կեսի 
միջին ջերմաստիճաններից: 

Այս ցուցանիշը զիջում է միայն 
2016ին, երբ ջերմաս տի ճանը 
նորմից բարձր էր 1 0Cով», 
ասվում է ՆԱՍԱի հաշ վե
տվության մեջ:

2015 թ. աշ նա նից Երկ րի 
ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի
ճան ներն ամեն ամիս սահ մա
նում էին նոր ռե կորդ ներ՝ գե
րա զան ցե լով նոր մը մեկ կամ 
մե կու կես աս տի ճա նով: Նա
խան ցյալ տար վա կե սե րին 
դիտ վել է այդ միտ ման նվա
զում, և գիտ նա կան ներն ակն
կա լում էին, որ այն կա րող է 
դա դա րել 2016 թ. աշ նա նը կամ 
2017 թ. սկզբին: Սա կայն ջեր
մաս տի ճա նը շա րու նա կում էր 

մնալ բարձր ընդ հուպ մին չև 
2017 թ. մա յիս, երբ վրա հա
սան ցրտա հա րու թյուն ներն ու 
կտրուկ ցրտե րը, որոնք շա րու
նակ վե ցին ամ բողջ ամառ վա 
ըն թաց քում: Ան ցյալ տար վա 
ակ նա ռու առանձ նա հատ կու
թյունն այն էր, որ տա քա ցու
մը հա վա սա րա պես գրանց վեց 
մո լո րա կի ամ բողջ մա կե րև ույ
թին, որը խո սում է կլի մա յա
կան փո փո խու թյուն նե րի հա
մընդ հա նուր բնույ թի մա սին և 
վկա յում է, որ վեր ջին մի քա նի 
հա զար տա րի նե րի ըն թաց քում 
այժմ հա մաշ խար հա յին օվ կի
ա նո սի ջեր մաս տի ճա նը հա սել 
է առա վե լա գույն ցու ցա նի շի:
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 Ն ո րա գույն շրջա նի հայ գրա կա նութ յան աստ ղա բույ լում 
իր ա ռանձ նա հա տուկ տեղն ու նի  Հով հան նես  Շի րա զը։ 
 Նրա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մի մա սը վար դա բույր 

են, թարմ, ցո ղա պատ, բայց և  կա մռայ լը՝ 1915 թվա կա նի ե ղեռ
նի, բռնութ յուն նե րի, ջար դե րի, տե ղա հա նութ յուն նե րի ար նա ծոր 
գույ նե րով ներկ ված։ 1915ը շատ գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծութ
յուն նե րում է առ կա, բայց ոչ այն ու ժով ու ազ դե ցութ յամբ, ինչ
պես  Շի րա զի։  Նա հա ճախ որ պես իր ծննդյան թիվ նշել է այս 
տա րե թի վը` ի րեն հա մա րե լով ե ղեռ նից ծնված բա նաս տեղծ: 
 Շի րա զը հա վե լում էր. «Ես ու րախ եմ, որ հայ եմ ծնվել, բայց 
ա նի ծում եմ իմ ծննդյան թի վը, ոչ թե, որ աշ խարհ ե կա, այլ 
նրա հա մար, որ այդ թվին ե ղեռն է ե ղել, և  հայ ողջ ող նա շա րը 
փշրվել է յա թա ղա նով...»:  Բայց 1915ին ծնված լի նե լու պնդու մը 
սա էր. «Ծն վե ցի ե ղեռ նի տա րին, որ մեռ նի թշնա մին»:  Շի րա զը 
լռում էր՝ իր մեջ կրե լով 20րդ  դա րի մե ծա գույն ող բեր գութ յու

նը, խոր ու անջն ջե լի ցա վը, զար հու րան քը: Լ ռութ յու
նը պա տա հա կան չէր և  եր կար էլ չտևեց. մեծ բա
նաս տեղ ծը մեզ ա վան դեց  Հա յոց մեծ ե ղեռ նի հետ 

կապ ված բազ մա թիվ գոր ծեր` ժան րա յին տար
բեր դրսևո րումն ե րով:

 Շի րա զի բո լոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը 
վկա յում են, որ նա միշտ ու նե ցել է պատ
մա կան անց յա լի հան դեպ ընդգծ ված հե
տաքրք րութ յուն: Ն րա եր գե րում ա նընդ
մեջ խոս վում է  Մա սի սի մա սին, բայց ա մեն 

ան գամ  Մա սիսն օժտ վում է տար բեր հատ
կա նիշ նե րով և նր բի մաստ նե րով: «Ա րա րա տը մեզ 
հա մար սոսկ աշ խար հագ րա կան հաս կա ցո ղութ

ԲԵՐԲԵՐՅԱՆ ՎԱԼՏԵՐ

1915-Ը ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 
ՇԻՐԱԶԻ 
ՔԱՌՅԱԿՆԵՐՈՒՄ

ԵՊՀ հայ բա նա սի րութ յան 
ֆա կուլ տե տի ու սա նող

 ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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յուն չէ, գրում է  Շի րա զը, մեր ազ գի խտաց ված խորհր դա նիշն 
է: Ո րոշ մար դիկ ինձ քննա դա տում էին, գու ցե հի մա էլ քննա դա
տում են, իբր, ես պատ մա կան ա նուն նե րի չա րա շա հու մով է ժա
նա գին պոե զիա եմ ստեղ ծում, և  ինձ ծա փա հա րում են դրա հա
մար:  Խոր հուրդ կտա յի այդ ի մաս տուն նե րին՝ բարձ րա նալ բեմ և  
ի րար ետ ևից, որ քան ձայ նը կբա վե, գո ռալ՝ Ա րա րատ, Ա նի,  Վա նա 
ծով,  Վան,  Սի փան..., տես նենք ծա փե րի կար ժա նա նա՞ն...»:  Շի
րազն ան բա ցատ րե լիո րեն գեր ված էր  Մա սի սով, հա վա տում էր 
ու ա պա վի նում մեր բիբ լիա կան լե ռա նը՝ լցված ան սահ ման լա
վա տե սութ յամբ:

 Վիշտս ոչ ոք չի հաս կա նում բա ցի քեզ նից, Ա րա րա՛տ,-
 Քո վիշտն հա յոց վիշտն է միայն՝ դարն իմ սրտին է զար կում...

Ոչ մե կի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում  Մա սի սը չի պատ կեր վել 
այն պի սի հա ճա խա կա նութ յամբ, ինչ պես  Շի րա զի գոր ծե րում:  Նա 
ստեղ ծեց միայն ի րեն հա տուկ  Մա սի սի կեր պար, ո րը, ան շուշտ, 
ե զա կի էր ու բա ցա ռիկ:  Շի րա զը  Մա սի սին հայտ նում էր իր հո գու 
ցա վը, վիշ տը, տխրութ յու նը:

Ինչ պե՞ս լռեմ՝ այս քան մոտ եմ  Մա սի սին,
Այս քան մոտ եմ, բայց կա րոտ եմ  Մա սի սին:
 Խա ղա ղութ յո՛ւն, տե՛ս քեզ ինչ քան եմ պաշ տում,
Որ չեմ գո ռում, թե վա ռո՛դ եմ ...  Մա սի սին:
 
 Քառ յակ նե րից մե կում  Շի րա զը գրում է.

Վշ տի ոչ մի կնճիռ չկա Արև մուտ քի ճա կա տին,-
Ին չով ամ պեմ, որ կայ ծա կեմ սուլ թաննե րի ճա կա տին,
 Կես դար ան ցավ, բայց մա հի կը դեռ չի հան վել կա խա ղան,
 Մա սի՛ս, գեթ մի քար տուր՝ խփեմ Արև մուտ քի ճա կա տին:

 Մեծ ոճ րից ան ցել է կես դար, բայց ա մեն ինչ մնում է ան փո
փոխ:  Քար լռութ յամբ հա մակ ված Արև մուտ քը նույնն է: Այն միշտ 
էլ ե ղել է ան տար բեր, իսկ ժո ղո վուր դը, հա կա ռակ ա մեն ին չի, 
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պա հան ջել է ու պա հան ջում է վշտի ա մո քում, կո րուստ նե րի վե
րա դարձ: Ուս տի պա տաս խան չեն թադ րող հռե տո րա կան հար
ցադ րումն ե րով բա նաս տեղ ծը վերս տին պատ կե րում է կո րուս յալ 
հայ րե նի քը:

Ար դա րութ յու՛ն, ա վա՛ղ, թե կաս՝ ո՞ւր են հո ղերն իմ  Սաս նա,
Ին չո՞ւ մի բուռ վան դա կում են ան գամ ծո վերն իմ  Վա նա,
Ո՞ւր է ար ծիվ  Վաս պու րա կանն, հույսն ին չո՞ւ են վան դա կել,
 Ցա վերս ո՞վ է վան դա կե լու, ո՞ւր են հո վերն իմ  Սաս նա:

 Մարդ կա յին ու տա րած քա յին բազ մա թիվ կո րուստ ներ ու նե
ցավ հայ ժո ղո վուր դը: Ընդ հատ վեց նրա հոգ ևոր ու մշա կու թա յին 
զար գաց ման բնա կան ըն թաց քը: Ե դե սիան,  Կար սը,  Վա նը, Ա նին 
և  այլ քա ղաք ներ այդ պես էլ մնա ցին որ պես կո րուս յալ հայ րե
նի քի խորհր դա նիշ ներ: Ինչ պես վկա յում է շի րա զա գետ Ս. Ա թա
բեկյ ա նը, այն տեղ խա ղում է հա մազ գա յին ող բեր գութ յան շուն չը՝ 
որ պես հա ռա չանք ու ե րազ: Այս ա մե նը հի շում էր  Շի րա զը ու հի
շեց նում.

 Լու սա վոր չի հույ սի կան թեղն ի՛նչ շո ղեր է կորց րել,
 Զույգ  Հա յաս տանն ի րար կա պող ի՛նչ օ ղեր է կորց րել.
 Դեռ չգի տես, մա նո՜ւկ իմ ազգ, ի՛նչ դրախտ էր հո ղըդ ծով,
Ի՛նչ  Վան ու  Մուշ,  Կարս ու  Կա րին, ի՛նչ հո ղեր ես կորց րել:

 Շի րա զը գրում էր այն մա սին, ինչ մտա ծում էր ժո ղո վուր դը, 
և  ժո ղո վուրդն իր կորստ յան ցավն ու ե րա զանքն ըմբռ նում, ըն
կա լում էր այն պես, ինչ պես գրում էր բա նաս տեղ ծը:  Նա կողմ էր, 
որ ա ռանց ար յան՝ «կլոր սե ղա նի» շուրջ լուծ վի  Հա յոց հար ցը ու 
պատ գամ էր հղում.«Ար յուն պետք չէ, ա նե՛ծք ար նոտ յա թա ղա նին 
ու խա նին, թուրդ կա խիր և  հույսդ դիր, ազգ իմ, կլոր սե ղա նի՛ն»:
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 Հա յոց ե ղեռ նը կաթ վա ծա հար ա րեց բազ մա դար յան պատ
մութ յուն ու նե ցող մեր ժո ղովր դին:  Յու րա քանչ յուր բա նա կան 
ա րա րած կա րեկ ցան քով և տ վայ տան քով կհա մակ վի, երբ ի մա նա 
ցե ղաս պան ված հայ ժո ղովր դի ող բեր գութ յան խո րութ յու նը, իսկ 
 Շի րա զի թո ղած բա նաս տեղ ծա կան ժա ռան գութ յունն ամ բող ջո
վին բավ է պատ կե րա ցում տա լու մարդ կա յին դա ժա նութ յան ու 
վայ րա գութ յան մա սին:  Բա նաս տեղ ծը նաև գե ղա գի տա կան մեկ
նա բա նութ յուն է տա լիս ար նա հե ղութ յա նը. դա ժա նութ յան զար
հու րե լի պատ կեր նե րը գե ղար վես տա կան գու նա վո րում են ստա
նում:

Այն քան հա յոց ար յուն գնաց՝ ար յուն ման կանց ու կտրի ճի,
Որ քիչ մնաց մա նու շակն էլ դաշ տում փոխ վեր ալ կա կա չի.
 Մա նու շակ ներն այն օր վա նից թաքն վում են թփե րի տակ,
 Կար ծում են, թե լուս նի մա հիկն է լի թուրն է հա յոց դա հի ճի:

Ա շոտ  Տեր Մի նաս յա նի գնա հատ մամբ, թվում է՝ տաս նամ յակ
նե րը ո չինչ չեն փո խել դա րասկզ բի և  ներ կա հայ ի րա կա նութ
յան մեջ: Ա սես  Շի րա զը ևս  ժա մա նա կա կիցն է հա յոց մեծ ե ղեռ նի 
ա կա նա տես ու նա հա տակ բա նաս տեղծ նե րի՝  Սիա ման թո յի,  Վա
րու ժա նի,  Ռու բեն Ս ևա կի, մյուս նե րի... Ն րանց հետ, նրանց կող
քին «ե ղեգն յա գրչով եր գում է վրեժ», և  ե ղեգն յա գրչից դարձ
յալ «ե լա նում է բոց...»:  Վա րու ժա նի պես  Շի րազն էլ պա հան ջում 
էր ար դա րութ յան ու վրի ժա ռութ յան աստ վա ծու հու՝  Նե մե սի սի 
հայտ նութ յու նը.

 Մեր ար ցուն քը թե դժոխ քի հնոցն ընկ ներ՝ կմա րեր,
 Մինչ  Վա նա ծովն՝ ար ցունք դա ռած՝ ձեր աչքն է դեռ, ո՛վ սա րեր,
 Վա խե նում եմ՝ մեզ հա վիտ յան դու պարտք մնաս, ո՛վ աշ խարհ,
 Մի՞ թե էլ չի աշ խարհ գա լու մեծ  Նե մե զիսն, ո՛վ դա րեր:

 Հով հան նես  Շի րա զի յու րա քանչ յուր ստեղ ծա գոր ծութ յուն, ան
գամ որ պես ա ռան ձին գե ղար վես տա կան պատ կեր, որ վե րա բե
րում է Ե ղեռ նի թե մա յին, վա վե րագ րի ար ժեք ու նի, ցե ղաս պա
նութ յու նը դա տա պար տող տարողունակ բա նաձև է.

Ք րիս տո սի խա չող  Հու դան վե րածն վի՝ կխա չեմ,
 Մեղք կա՝ դա րեր էլ հնա նա՝ չի փրկվի, կխա չեմ.
Իմ սուրբ ցե ղին ե ղեռ նո ղի մե ղացն ամ ու ժամ չկա,
 Հա զար տար վա իր սև  մեղքն էլ ով չքա վի՝ կխա չեմ:

 Սա հենց այն զենքն է, ո րից զուրկ է ցե ղաս պա նութ յու նը չճա
նա չող, օ րենք նե րը շրջան ցող բար բա րոս ազ գը: Ն րանց դեմ գա
ղա փա րա կան պայ քա րում հար կա վոր է խե լա ցի օգ տա գոր ծել 

վա վե րագ րի ու բա նաձ ևի ար
ժեք ու նե ցող այս զեն քը՝  Հով
հան նես  Շի րա զի  Մեծ ե ղեռ նին 
վե րա բե րող ստեղ ծա գոր ծութ
յուն նե րը տար բեր լե զու նե րով 
և  հենց թուր քե րեր նով թարգ
մա նե լով և  աշ խար հում տա
րա ծե լով, գոր ծե լով ու քա րո
զե լով:

 ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Ի ԴԵՊ

 Հե ռա ցող տա րին Երկ
րագն դի բնա կիչ նե րին 

զար մաց րել է ոչ միայն գի տա
կան նոր հայտ նա գոր ծութ յուն
նե րով, այլ նաև ան բա ցա տե լի 
բնա կան եր ևույթ նե րով, ո րոնք 
հա զիվ թե հնա րա վոր լի նի վե
րա կանգ նել, ե թե Բ նութ յու նը 
դա ին քը չա նի:

 Կա նա դա յում գ»տ է կո ր»լ

 Կա նա դա յի հյու սիս-արև-
մուտ քում հո սող Ս լիմս գե տը, 
որն սկսզբնա վոր վում էր  Կաս-
կա վուլշ սառ ցա դաշ տից,  Կա-
նա դա յի ա մե նա խո շոր գե տե րից 
մեկն էր և  հո սում էր հյու սիս՝ 
թափ վե լով Կ լո ւեյն լի ճը: Ջ րե րա-
կի ան հե տա ցու մը հնա րա վոր է 
ե ղել հայտ նա բե րել ար բան յա-
կա յին լու սան կար նե րի շնոր հիվ:

Ս րա պատ ճա ռը դե պի հա-
րավ սառ ցա դաշ տի տե ղա շարժն 
է. 1,5 կմ  նա հան ջե լով՝ սառ ցա-
դաշտն իր հետ ևից է տա րել 
ջրա տար նե րի ամ բողջ հա մա-
կար գը, և  արդ յուն քում ջու րը 
հո սել է ոչ թե հյու սի սա յին ող-
ղութ յամբ, ինչ պես նախ կի նում, 
այլ հա րա վա յին՝ դե պի  Խա ղաղ 
օվ կիա նոս:  Գե տը կտրուկ ծան-
ծա ղել է:

 Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա-
կա նաց րել են Ի լի նոյ սի հա մալ-
սա րա նի և  այլ բու հե րի գիտ նա-
կան նե ր: Nature Geoscience ամ-
սագ րում հրա պա րակ ված հոդ-
վա ծում նշված է այս եր ևույ թի 
ե զա կիութ յան մա սին:  Մի լիո նա-
վոր տա րի ներ ա ռաջ այս պի սի 
եր ևույթ ներ կա տար վել են ամ-
բողջ մո լո րա կում՝ ձևա վո րե լով 

նրա պատ կե րը, սա կայն մեր 
ժա մա նակ նե րում դա ա ռա ջին 
ան գամ է դիտ վում:

 Գիտ նա կան նե րը հա վե լել են, 
որ գե տի ան հե տա ցու մը կազ-
դի տե ղա կան է կո հա մա կար գի 
վրա:

 Մ»ք ëի կա յում հայտ նի 
ջրվ» ժի խորհր դա վոր  

ան հ» տա óու մը

 Մեք սի կա յի բնա կիչ նե րին 
ապ շեց րել է մի զար մա նա լի 
եր ևույթ՝ ջրվե ժի հան կար ծա-
կի ան հե տա ցու մը:  Մեծ թվով 
զբո սաշր ջիկ ներ  Մեք սի կա էին 
ժա մա նում Ա գո ւա Ա սուլ ջրվե ժը 
տես նե լու:

Ա գո ւա Ա սուլն աչ քի էր ընկ-
նում բա վա կա ն բարձր կաս-

* https://news.am/arm/news/426440.html

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ 
ԲԱՑԱՌԻԿ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ*
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կադ նե րով և բ յու րեղ ա մաք-
րութ յամբ ջրա վա զան նե րով: 
Ջ րի հոս քի հետ կապ ված տա-
րօ րի նա կութ յուն նե րը տե ղա ցի-
նե րը նկա տել են ան հե տա ցու-
մից մի քա նի օր ա ռաջ: Ե թե նո-
յեմ բե րի 10-ին հո սան քի ուժն ու 
ջրի քա նա կութ յու նը զգա լիո րեն 
կրճատ վել են, ա պա նո յեմ բե րի 
13-ին ջրվեժն ընդ հան րա պես 
ան հե տա ցել է:

Ի րա վի ճա կը փոր ձում են 
պար զել իշ խա նութ յուն նե րը և 
 տե ղա ցի գիտ նա կան նե րը:  Փոր-
ձա գետ նե րը  գե տը հե տա զո տում 
են ամ բողջ եր կայն քով, սա կայն 
ջրի ան հե տաց ման պատ ճա ռը 
դեռևս չի հա ջող վել պար զել:

 Ռու ëաë տա նում լիճն 
ամ բողջ ձկնաշ խար հով 
անë պա ë» լիո ր»ն գ»տ նի 

տակ է ան ó»լ

2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
12-ին  Ռու սաս տա նի Վ յազ նի-
կովս կու շրջա նի  Պի վո վա րո-
վո գյու ղի բնա կիչ նե րը հայտ-
նա բե րել են, որ ան տա ռա յին 

կարս տա յին  Սա կան ցի լիճն 
անս պա սե լիո րեն ան հե տա ցել 
է:  Խոր խո րատ լցվելն սկսվել 
է տե ղա կան ժա մա նա կով մոտ 
13:30-ին, իսկ մի քա նի ժամ անց 
ամ բողջ ջու րը ձկնե րի հետ ան-
ցել է գետ նի տակ:  Գե ղե ցիկ 
կարս տա յին լճի տե ղում հի մա 
մեծ ձա գա րա փոս է մնա ցել:

 Սա կան ցի լի ճը հա մար վում 
էր ա մե նա հե տաքր քիր և  հա նե-
լու կա յին լճե րից մե կը: Լ ճի խո-
րութ յու նը հաս նում էր ա վե լի 
քան 20 մետ րի:  Խորհր դա վոր 
լի ճը 1959 թվա կա նին ձևա վոր-
ված հայտ նի  Պի վո վա րով ան 
խոր խո րա տից հե ռու էր 40 
մետր:

Ա ր» գա կի՝ Երկ րին ուղղ-
ված կող մում բո լոր 

բծ»րն ան հ» տա ó»լ »ն

 Նո յեմ բե րի սկզբին աս տ-
ղա ֆի զի կոս նե րը հազ վագ յուտ 
ի րա դար ձութ յուն են գրան ցել. 

Ա րե գա կի Երկ րին ուղղ ված 
կող մում ոչ մի բիծ չկար, և  ըստ 
ա մե նայ նի, դրանք բա ցա կա յում 
էին նաև հա կա ռակ կող մում:

Ա րե գա կի մագ նի սա կան 
դաշ տը յու րա քանչ յուր 11 տա րին 
մեկ փոխ վում է՝ հեր թա գա յութ-
յամբ ուժգ նա նա լով կամ թու լա-
նա լով. աստ ղի վրա բծե րի թի-
վը ա ռա վե լա գույ նի է հաս նում, 
իսկ բարձ րա կե տե րի գրե թե մի-
ջա կայ քում գրանց վում է ա րե-
գակ նա յին ակ տի վութ յան մի-
նի մում: Աստ ղի մագ նի սա կան 
դաշ տի ա ռա վե լա գույն լար վա-
ծութ յան տա րի նե րին Ա րե գա կի 
վրա հայտն վում են ա վե լի մեծ 
թվով բծեր և բռն կումն եր, ո րոնք 
Երկ րի վրա մագ նի սա կան փո-
թո րիկ ներ են ա ռա ջաց նում: Իր 
հեր թին, ա րե գակ նա յին մի նի-
մու մը, ո րը սո վո րա բար մեկ 
տա րի է տևում, պետք է սկսվի 
2018-ի վեր ջին-2019-ի ա ռա ջին 
կե սին:
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ

∗ В мире науки, 2017, 10.

 Ռու սաս տա նի գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի նո րըն տիր նա խա գահ

Ա լեք սանդր  Սեր գե ևի հետ*

Մեր ըն թեր ցող նե րին ենք ներ կա յաց նում ՌԴ գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի նո րըն տիր նա խա գահ Ա. Մ.  Սեր գե ևի հար ցազ րույ
ցը (ո րոշ կրճա տում նե րով), ո րը հրա պա րակ վել է «В мире науки» 
ամ սագ րի հոկ տեմ բե րի հա մա րում:

 Կար ծում ենք, որ հար ցազ րույ ցում քննարկ ված հիմնա
խնդիրները, ո րոնք վե րա բե րում են ՌԴում գի տութ յան կազ մա
կերպ ման և  ֆի նան սա վոր ման դժվա րութ յուն նե րին, §գի տութ յուն
պե տութ յունհա սա րա կութ յուն¦ առն չութ յուն նե րին և  այլ կար ևոր 
հար ցե րի, ա վե լի քան բնո րոշ են  Հա յաս տա նին՝ գի տութ յան ո լոր
տում առ կա խնդիր նե րի լուծ ման և դ րա զար գաց ման հե ռան կար
նե րի տե սանկ յու նից և, ան շուշտ, կհե տաքրք րեն ոչ միայն գի տա
կան, այլ նաև հա սա րա կութ յան լայն շրջա նակ նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին:
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 – Ա լեք սանդր  Մի խայ լո
վիչ, XX դա րում ա սում էին, 
որ ճշգրիտ գի տութ յուն նե րը՝ 
ֆի զի կան և  մա թե մա տի կան, 
ա ռա ջա տար դեր ու նեն ամ
բողջ աշ խար հում: Ինչ պի սի՞ն 
է ի րա վի ճա կը մեր ժա մա
նակ նե րում:

–  Հա վա նա բար նույնն է, 
թեև XXI դա րում շատ են խո-
սում, որ ա ռաջ է մղվել գի-
տութ յուն նե րի նոր թա գու հին՝ 
կեն սա բա նութ յու նը:  Բայց, ինչ-
պես ա սել է մեր ի մաս տուն 
ա կա դե մի կոս նե րից մե կը, XX  
դա րը ե ղել է ֆի զի կա յի դար, 
XXI դա րը նույն պես մնա լու է 
ֆի զի կա յի դար, բայց դրա հե-
տա զո տութ յուն նե րի ա ռար-
կան լի նե լու են կեն դա նի օր-
գա նիզմն ե րը: Այ սինքն՝ «աշ-
խար հին իշ խե լու» ֆի զի կա յի 
կարևոր դե րը պահ պան վե լու է 
նաև կեն դա նի բնութ յան գոր-
ծառ նութ յան օ րենք նե րը ճա նա-
չե լու մի ջո ցով: Այս պի սով՝ բա-
ցի ա վան դա կան ճա նա պարհ-
նե րից՝ ֆի զի կան ստա նում է 
մարդ կանց մտա ծո ղութ յան 
վրա ազ դե լու նոր ուղ ղութ յուն:

– Այդ դեպ քում, ին չո՞ւ դուք 
չեք իշ խում իշ խա նութ յա նը:

– Իշ խա նութ յան հետ գի-
տութ յան հա րա բե րութ յուն նե րը 
տար բեր են: Դ րանք կախ ված 
են հա սա րա կութ յան այն տե-
սա կե տից, որն առ կա է այս կամ 
այն երկ րում:  Նա յենք դրանց 
ֆի զի կո սի աչ քե րով:

 Ֆի զի կան գի տութ յուն է՝ 
հիմն ված բարդ եր ևույ թը հնա-
րա վո րինս պարզ ձևով ներ-
կա յաց նե լու մո դե լա յին մտա-
ծո ղութ յան վրա, ո րը հնա րա-

վո րութ յուն է տա լիս ա ռանձ-
նաց նե լու եր ևույ թի ա ռա վել 
նշա նա կա լի կող մե րը:  Փոր ձենք 
ա ռանց ման րա մաս նե լու մո դե-
լա վո րել գի տութ յան և  իշ խա-
նութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն-
նե րի տե սակ նե րը:  Դի տար կենք 
ծայ րա հեղ եր կու ձևե րը՝ ժո-
ղովր դա վա րութ յուն և  միա պե-
տութ յուն: Ինչ վե րա բե րում է 
հա սա րա կութ յան մեջ գի տութ-
յան վի ճա կին և դ րա հան դեպ 
վե րա բեր մուն քին, ա պա որ պես 
ծայ րա հեղ ձևեր կա րե լի է բե-
րել հետև յալ սահ մա նումն ե րը՝ 

կրթված հա սա րա կութ յուն և  
ան կիրթ հա սա րա կութ յուն: Այս-
պի սով՝ մեր մո դելն ու նի ի րա-
կա նաց ման չորս ճա նա պարհ. 
կրթված և  ան կիրթ միա պե-
տութ յուն, կրթված և  ան կիրթ 
ժո ղովր դա վա րութ յուն: Ե կեք 
մտո րենք, թե հա սա րա կութ-
յան ինչ պի սի կազ մա կերպ-
վա ծութ յան շրջա նակ նե րում 
են հնա րա վոր գի տութ յան և  
իշ խա նութ յան ա մե նա բա րեն-
պաստ հա րա բե րութ յուն նե րը 
թե՛ գի տութ յան և, թե՛ հա սա րա-
կութ յան զար գաց ման տե սանկ-
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յու նից:  Հա վա նա բար, բո լորս 
կցան կա նա յինք ապ րել կրթված 
ժո ղովր դա վա րութ յան հա սա-
րա կութ յու նում: Եվ, հա վա նա-
բար, նման վի ճակ հնա րա վոր 
է միայն տնտե սա պես զար գա-
ցած երկր նե րում, որ տեղ գի-
տութ յան զար գա ցու մը և դ րան 
նպաստելն օբ յեկ տի վո րեն ա մե-
նա բարձր մա կար դա կի վրա են, 
ընդ ո րում, մտա վոր ա զա տութ-
յան պայ ման նե րում, ո րը նույն-
պես չա փա զանց կարևոր է գի-
տութ յան զար գաց ման հա մար: 
 Հի մա տես նենք, թե ո՞րն է լավ 
գի տութ յան հա մար՝ կրթված 
միա պե տութ յո՞ւ նը, թե՞ կրթված 
ժո ղովր դա վա րութ յու նը:  Մի-
ջին դա րե րում, երբ խոսք չկար 
ի րա կան ժո ղովր դա վա րութ-
յան մա սին, ո րոշ տե ղե րում 
գի տութ յու նը զար գա նում էր և  
ան գամ հաս նում հա ջո ղութ-
յուն նե րի, հատ կա պես այն տեղ, 
որ տեղ միա պե տա կան իշ խա-
նութ յու նը գի տութ յան նկատ-
մամբ բա րե հաճ վե րա բեր մունք 
էր դրսևո րում:

–  Չար ժե դի մել հե ռա վոր 
անց յա լին: Բ րեժն ևի ու  Կել
դի շի, Բ րեժն ևի ու Ա լեք սանդ
րո վի հա րա բե րութ յուն նե րը 
հրա շա լի օ րի նակ ներ են:

–  Կար ծում եմ, մեր պարզ մո-
դե լի հա մա տեքս տում խորհր-
դա յին ժա մա նա կա հատ վածն 
ա ռանց չա փա զան ցութ յան կա-
րե լի է վե րագ րել կրթված միա-
պե տութ յան վի ճա կին, դրա 
տակ հաս կա նա լով կո մու նիս-
տա կան կու սակ ցութ յան ան-
սահ մա նա փակ իշ խա նութ յու նը: 
 Գի տութ յան հան դեպ վե րա բեր-
մուն քը հար գա լից էր և  գոր-
ծըն կե րա յին՝ ոչ միայն ա ռա ջին 
դեմ քե րի մա կար դա կով, այլ 
նաև կու սակ ցա կան տա րա-
կար գութ յան մյուս աս տի ճան-
նե րում: Այս պի սով՝ կրթված 
հա սա րա կութ յան եր կու ծայ-
րա հեղ դրսևո րումն ե րում էլ՝ 
թե՛ ժո ղովր դա վա րա կան, թե՛ 
միա պե տա կան, գի տութ յու-
նը կա րող է հա ջո ղութ յամբ 
զար գա նալ:  Տար բե րութ յուն-
ներ, ան շուշտ, առ կա են, բայց 
գլխա վո րը կրթվա ծութ յունն է 

և  ո րո շումն եր ըն դու նող նե րի 
պատ վե րը՝ գի տութ յու նը զար-
գաց նե լու ու գի տե լի քի ծա վա լը 
մե ծաց նե լու վե րա բեր յալ:

 Դի տար կենք մյուս եր կու 
ի րա վի ճակ նե րը՝ ան կիրթ ժո-
ղովր դա վա րութ յուն և  ան կիրթ 
միա պե տութ յուն:  Թե՛ մե կը, թե՛ 
մյու սը վատ է երկ րի գի տութ-
յան հա մար: Երբ 1990-ա կան-
նե րին մենք հայտն վե ցինք 
ան կիրթ ժո ղովր դա վա րութ-
յան պայ ման նե րում, գի տութ-
յան հա մար դա վա՞տ էր, թե՞ 
լավ: Ակն հայ տո րեն՝ վատ էր, 
քա նի որ ֆի նան սա վո րու մը 
կտրուկ նվա զեց, և  քա նի որ 
ար դեն հաս տատ վել էր ժո-
ղովր դա վա րութ յուն, հայ տա-
րար վեց. ինք ներդ փնտրեք 
ձեր ֆի նան սա վո րու մը:  Հենց 
այդ ժա մա նակ էլ ա կա դե միա-
յում հայտն վե ցին բազ մա թիվ 
նոր ի րա վա բա նա կան ան ձինք, 
ո րի հա մար տա սը տա րի անց 
սկսե ցին կշտամ բել ա կա դե-
միա յին:  Բայց պետք չէ մո ռա-
նալ, որ 90-ա կան նե րին սա գո-
յատև ման (ոչ թե զար գաց ման) 
ձև  էր, երբ խո շոր կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը մաս նատ վում 
էին ման րե րի, վերց նում էին 
այն քան ինք նիշ խա նութ յուն, 
որ քան կա րող էին: Դ րանք վա-
րում էին ա վե լի ակ տիվ գոր-
ծու նեութ յուն, պատ վի րա տու-
ներ էին փնտրում ար տա սահ-
մա նում ու երկ րի ներ սում, և 
դ րա շնոր հիվ գո յատ ևում էին: 
Ի րոք, վատ ժա մա նակ ներ էին, 
բայց այն, ինչ տե ղի ու նե ցավ 
հե տա գա յում՝ 2000-ա կան նե րի 
սկզբում, ար ժա նի է ա ռան ձին 
խո սակ ցութ յան:
– Ին չո՞ւ:
– Երկ րում սկսե ցին հայտնվել  
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նավ թա յին փո ղեր, և, թե կուզ 
ոչ ան մի ջա պես, բայց ա ռա ջա-
ցավ գի տութ յանն ա ջակ ցե լու 
հար ցը, քա նի որ կա պի տա-
լիս տա կան բար գա վա ճող աշ-
խար հում, կրթված ժո ղովր-
դա վա րութ յան աշ խար հում 
գի տութ յունն ա մե նաիս կա կան 
ար տադ րո ղա կան ուժ է:  Գի-
տութ յան այդ պի սի ու ժի մա սին 
կար դա ցել ենք նաև գի տա կան 
կո մու նիզ մի դա սագր քե րում, 
բայց դրա ի րա կա նա ցումը 
չտե սանք:  Հետ ևա բար, նոր ու 
հարս տա ցած  Ռու սաս տա նում 
գի տութ յու նը պետք էր կար գի 
բե րել և  զար գաց նել, որ պես-
զի կի սաաղ քատ վի ճա կից այն 
բարձ րա նար և  վե րած վեր ար-
տադ րո ղա կան ու ժի: Խն դիրն 
այս պես էր դրված: Եվ դա 
ճիշտ էր:

 Բայց ինչ պես դա ի րա կա-
նաց նել, երբ եր կիրն սկսել էր 
ապ րել կա պի տա լիս տա կան 
հա սա րա կութ յու նում:  Սա նշա-
նա կում է, որ պե տութ յան, այ-
սինքն՝ բյու ջեի գու մար նե րը 
պա կա սե ցին այն քա նով, որ-

քա նով դրանք ան ցան ներդ-
րող նե րին:  Նախ կի նում երկ րի 
ամ բողջ բյու ջեն տնօ րի նում 
էր պե տութ յու նը, ո րը և  ա մեն 
բան ներդ րողն էր, իսկ այժմ 
պե տութ յան հա մար անհ րա-
ժեշտ մի ջոց ներն ա ռա ջա նում 
են միայն վար կե րի շնոր հիվ: 
 Հետ ևա բար՝ գի տութ յու նը 
պետք է ֆի նան սա վո րեն նաև 
ներդ րող նե րը, այդ թվում՝ օ լի-
գարխ նե րը, ո րոնց ան ցել էին 
պե տութ յան մի ջոց նե րը:  Բայց 
ի՞նչ դուրս եկավ:  Գի տութ յու-
նը հայտն վեց, ինչ պես ես եմ 
ա սում, «մահ վան հով տում»: 
 Պե տութ յունն ար դեն չէր կա-
րող ֆի նան սա վո րել գի տութ-
յու նը այն նույն ծա վա լով, ինչ 
խորհր դա յին իշ խա նութ յան 
կրթված միա պե տութ յու նը:  Սա 
հաս կա նա լի է, քա նի որ մեր 
այժմ յան պե տութ յու նը շատ 
ա վե լի աղ քատ է: Իսկ բարձր 
տեխ նո լո գիա կան արդ յու նա-
բե րութ յան և  ընդ հան րա պես 
արդ յու նա բե րա կան խմբե րից 
ակն կալ վող ֆի նան սա վո րու մը 
գո նե հա մե մա տե լի մա կար դա-

կով այդ պես էլ չսկսվեց: Արդ-
յուն քում գի տութ յու նը հայտն-
վեց մի վի ճա կում, երբ ո մանք 
ար դեն չեն կա րող գու մար 
տրա մադ րել այն պահ պա նե լու 
հա մար, մյուս նե րը դեռևս չեն 
կա րող այն տրա մադ րել:

–  Թե՞ չեն ցան կա նում:
–  Մե կը չի ցան կա նում, մյու-

սը չի կա րող: Երկ րում ստեղծ-
վե ցին տար բեր տնտե սա կան 
վեր նա խա վեր, և  հում քա յինն 
ա մե նահ զոր նե րից է: Իմ կար-
ծի քով, վեր ջի նիս ա մե նա-
քիչն է մտա հո գում գի տութ-
յան հար ցը: Ին չո՞ւ: Ո րով հետև 
մեր եր կիրն ու նի օգ տա կար 
շատ հա նա ծո ներ, և դ րանք 
կբա վա կա նաց նեն մինչև մեր 
(ա վե լի ճիշտ՝ այդ վեր նա խա-
վի) կյան քի վերջը:  Հո րատ ման 
նոր սար քա վո րում գնե լու, այն 
ա վե լի ա րագ ու արդ յու նա-
վետ աշ խա տեց նե լու հա մար 
հար կա վոր չէ ու նե նալ մեծ գի-
տութ յուն:

 Վեր ջերս ես շատ հատ կան-
շա կան հան դի պում ու նե ցա Ա. 
Լ.  Կուդ րի նի1 հետ: Իր այժմ յան 
դիր քի և  երկ րի զար գաց ման 
մար տա վա րութ յու նը սահ մա-
նող խնդիր նե րի բար ձունք նե-
րից նա խնդրեց պա տաս խա-
նել հետև յալ հար ցին. ո՞րն է 
պատ ճա ռը, որ մեր երկ րում գի-
տութ յունն այդ պես էլ չի դառ-
նում նո րա րա րա կան տնտե-
սութ յան ար տադ րո ղա կան ուժ: 
 Պարզ է, ե թե գի տութ յու նը դի-
տար կենք որ պես ար տադ րո-
ղա կան ուժ, ա պա այն ի րա կան 
է միայն այն տեղ, որ տեղ առ կա 
է հզոր արդ յու նա բե րութ յուն: 

1 Ռազմավարական մշակումների 
ՌԴ կենտրոնի խորհրդի նախագահ
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Այն տեղ արդ յու նա բե րութ յու-
նը գի տակ ցում է, որ շա հույթ է 
ստա նում միայն այն դեպ քում, 
երբ հո գում է գի տութ յան ծախ-
սե րը, ի պա տաս խան գի տութ-
յու նը տրա մադ րում է մրցու-
նակ նոր մշա կումն եր: Ե թե 
այս պի սի ըմբռ նու մը բա ցա կա-
յում է, ներդ րո ղը գու մար չի 
տա:  Մեր երկ րի հա մար բարձր 
տեխ նո լո գիա կան արդ յու նա-
բե րութ յան կա յա ցու մը շատ 
բարդ խնդիր է, քա նի որ կո-
րեա ցի նե րը, չի նա ցի նե րը, ճա-
պո նա ցի նե րը, եվ րո պա ցի նե րը 
մե զա նից շատ ա ռաջ են ան ցել: 
Ն րանք ար դեն հաս կա ցել են՝ 
ինչ պես ստեղ ծել նոր արդ յու-
նա բե րութ յուն, ար դեն զգա ցել 
են գի տա կան արդ յունք նե րի 
ա րագ ներդ րումն ե րից ստաց-
վող շա հույ թը, ար դեն ու նեն 
աշ խա տան քա յին մի ջոց ներ 
և  ամ բողջ այդ գոր ծըն թա ցը 
ճիշտ ճա նա պար հով տա նե լու 
փորձ:  Մեր երկ րում այդ ա մե նը 
դեռևս բա ցա կա յում է:

 Հենց այս տեղ էլ դարձ յալ 
տրվում է դա սա կան հար ցը՝ ո՞վ 
է մե ղա վոր: Եվ իս կույն գտնում 
են պա տաս խա նը. ի հար կե՝ 
գի տութ յու նը: Իբր ի րա վի-
ճա կին չի տի րա պե տում, չի 
ա պա հո վում տեխ նո լո գիա կան 

ա ռա ջըն թաց, չի օգ նում ստեղ-
ծել բարձր տեխ նո լո գիա կան 
ար տադ րութ յուն: Այն տեղ գի-
տութ յունն ա ռաջ է ըն թա նում, 
իսկ այս տեղ սո ցիա լա կան բեռ 
է, ընդ հան րա պես ան հաս կա-
նա լի է՝ ո՞ւմ է այն պետք, ե թե 
ցան կա ցած տեխ նո լո գիա կա-
րե լի է գնել: Ա հա թե ինչ պես է 
նա յում գի տութ յա նը հում քա յին 
ա սե ղին ըն տե լա ցա ծը:

–  Բայց չէ՞ որ գի տութ յուն
նե րի ա կա դե միան պետք է 
ա հա զան գեր իշ խա նութ յան 
մո լո րութ յան մա սին:

–  Հի մա դուք շատ ցա վոտ 
հարց եք տա լիս:  Հի շենք դրա 
նա խա պատ մութ յու նը: 2005 
թ. ըն դուն վել է  Ռու սաս տա-
նի  Դաշ նութ յու նում գի տութ-
յան և  նո րա րա րութ յուն նե րի 
զար գաց ման ռազ մա վա րութ-
յու նը: Ըստ դրա՝ 10 տար-
վա ըն թաց քում եր կի րը պետք 
է բարձ րաց ներ գի տութ յա-
նը տրա մադր վող ՀՆԱ-ի տո-
կո սը 1,2-ից մինչև 2,5, ընդ 
ո րում, մի ջոց նե րի 60–70 %-ը 
պետք է ստաց վեր նո րա րա-
րա կան տնտե սութ յու նից: Այն 
նույն տնտե սութ յու նից, ո րը, 
ինչ պես են թադր վում էր, նույն-
պես զգա լու էր նավ թա յին փո-
ղե րի հո տը և դ րանց հաշ վին 
զար գա նա լու էր, այ սինքն՝ գի-
տութ յան, արդ յու նա բե րութ-
յան և  գոր ծա րա րութ յան գի-
տա րար հատ ված նե րի զար-
գաց ման հար ցում գոր ծի էր 
դրվե լու հե տա դարձ դրա կան 
կա պի շղթան: Եվ մենք մեծ 
խան դա վա ռութ յամբ էինք նա-
յում ա պա գա յին, քա նի որ ու-
նեինք Արև մուտ քի և Ար ևել քի 

օ րի նակ նե րը, որ տեղ ար դեն 
կա ռուց վել է ժա մա նա կա-
կից գի տա տար կա պի տա լիզմ: 
Ընդ հան րա պես 2000-ա կան-
նե րին Ա մե րի կան մեզ հա մար 
ա ռա ջա տար երկ րի օ րի նակ էր 
թե՛ տնտե սութ յան, թե՛ գի տութ-
յան, թե՛ ժո ղովր դա վա րութ յան 
ո լորտ նե րում: Ըն դօ րի նա կութ-
յան դրսևո րումն ե րից մեկն էլ 
այն էր, որ այդ տա րի նե րին 
գի տութ յան գու մար նե րը հոր-
դե ցին դե պի հա մալ սա րան ներ, 
երկ րի ղե կա վա րութ յան մա-
կար դա կով հռչակ վեց « Հիմ-
նա րար գի տութ յու նը պետք 
է զար գա նա հա մալ սա րան-
նե րում» նշա նա բա նը: Ին-
չո՞ւ: Ո րով հետև այդ պես է ար-
վում Ա մե րի կա յում: Այ սօր է, 
որ այդ պի սի հայ տա րա րութ-
յան հա մար ձեզ հա լա ծան-
քի կեն թար կեն՝ ա սե լով. «Ինչ 
Ա մե րի կա:  Մենք ու նենք մեր 
սե փա կան մո տե ցումն ե րը, սե-
փա կան ա վան դույթ նե րը»: Ի 
դեպ, այ սօր, ի րոք, վե րա դառ-
նում են այն գա ղա փա րին, որ 
գի տութ յու նը զար գաց նե լու 
հա մար հար կա վոր են մեծ ինս-
տի տուտ ներ: Ակն հայտ է, վե-
րա դառ նում ենք անց յա լի չա-
փա նիշ նե րին, և դ րա հիմն ա-
կան պատ ճառն այն է, որ մենք 
չկա րո ղա ցանք ի րա գոր ծել 
նա խագծ ված ռազ մա վա րութ-
յու նը: Ոչ ոք չի շրջվում դե պի 
անց յալ, ե թե հա ջո ղութ յուն ներ 
է ու նե նում նոր պայ ման նե րում: 
 Նավ թա յին գու մար նե րի տաս-
նամ յա ա լի քը վեր ջա ցավ, բայց 
դրա նա հան ջից հե տո  Ռու սաս-
տա նի ա փե րին չի նկատ վում 
ո՛չ գի տա րար նո րա րա րա կան 
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տնտե սութ յուն, ո՛չ դե պի նո-
րա րա րութ յուն կողմն ո րոշ ված 
գի տութ յուն:  Գու ցե ըն դա մենն 
ա ռան ձին կղզյակ ներ: Եվ դրա 
մե ղա վո րը ոչ թե գի տութ յունն 
է, այլ տնտե սութ յան կար գա-
վոր ման բուն հա մա կար գը, 
ո րը չկա րո ղա ցավ բա վա րար 
չա փով խթա նել նո րա րա րա-
կան տնտե սութ յու նը և  գոր ծի 
դնել հե տա դարձ դրա կան կա-
պի անհ րա ժեշտ շղթան:

–  Ցա վոք, հանդիսավո
րա պես հայ տա րար ված շատ 
ծրագ րեր այդ պես էլ չի րա կա
նաց վե ցին…

– Այս հար ցում գի տութ յուն-
նե րի ա կա դե միան ա մե նից քիչ 
է մե ղա վոր:  Մենք հի շում ենք 
2000-ա կան ի վեր ջի հա կաա-
կա դե միա կան հռչա կագ րե րը, 
ո րոնք բարձ րա ձայ նում էին Ս. 
Մ.  Գու րի ևը, Դ. Վ.  Լի վա նո վը, 
Կ. Վ. Ս ևե րի նո վը, Մ. Ս.  Գել-
ֆան դը և մ յուս նե րը, իբր, գի-
տութ յուն նե րի ա կա դե միան ոչ 
միայն պետք չէ, այլև խո չըն-
դոտ է:  Հի շենք թե կուզ « Գի-
տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի 
վեց ա ռաս պել նե րը» հան րա-
հայտ զե կույ ցը, ո րում ման րա-
մասն ներ կա յաց ված էր ՌԳԱ-ի 
ոչն չաց ման ծրա գի րը: Իսկ երբ 
2012 թ. Դ. Վ.  Լի վա նո վը դար-
ձավ գի տութ յան նա խա րար, 
կար ծում եմ, գիտ նա կան նե-
րի մեծ մա սը հաս կա ցավ, որ 
նա իշ խա նութ յուն նե րից ստա-
ցել է ա կա դե միան ոչն չաց նե-
լու հանձ նա րա րա կան:  Պատ-
կե րա վոր ա սած՝ ա կա դե միան 
հայտն վել էր զո հի դե րում նաև 
այն պատ ճա ռով, որ սկսել էին 
հայտն վել գու մար ներ, և  ա կա-

դե միա կան ինս տի տուտ ներն 
սկսե ցին ա վե լի ա զատ շուն չել: 
 Պարզ վեց, որ դրանք ողջ են 
մնա ցել նոր  Ռու սաս տա նի գո-
յութ յան ա ռա ջին տա սը տա րի-
նե րի չա փա զանց բարդ պայ-
ման նե րում, բայց սպաս վե լիք 
ա ճի փու լի փո խա րեն՝ ա ռա-
ջա ցավ վստա հութ յան կորս տի 
փուլ:

–  Բայց չէ՞ որ վի ճա կը 
թեթ ևա ցել էր:

– Ան կաս կած:  Բայց հենց 
այդ ժա մա նակ ՌԳԱ-ն գ րա վեց 
սխալ դիրք: Այն պա շար ված 
ամ րո ցի ռազ մա վա րութ յուն ու 
մար տա վա րութ յուն էր:  Չէ՞ որ 
հար ձակ ման դեպ քում կա րե լի 
է տար բեր կերպ ար ձա գան քել: 
 Բաց քա ղա քա ցիա կան հա-
սա րա կութ յու նում, ո րին մենք 
ձգտում ենք, պետք է պատ-
րաստ լի նել մրցա կից նե րի հետ 
պայ քա րի. չէ՞ որ գի տութ յամբ 
կա րե լի է զբաղ վել տար բեր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րում: 
 Մենք ու նենք գի տութ յուն նե-
րի ա կա դե միա, « Կուր չա տո վի 
ինս տի տուտ» գի տա հե տա զո-

տա կան կենտ րոն, Ս կոլ կո վո, 
հա մալ սա րան ներ:  Դու միա-
կը չես, ով զբաղ վում է գի-
տութ յամբ, ուս տի, հար կա վոր 
էր դրսևո րել հա մա պա տաս-
խան վե րա բեր մունք:  Պետք 
չէր ա նընդ հատ կրկնել. « Մեր 
գոր ծե րը կար գին են, ուս տի 
մեզ չդիպ չեք»:  Սա բա ցար ձա-
կա պես սխալ էր. պա շար ված 
ամ րո ցի մար տա վա րութ յու նը 
մե ծա պես նպաս տեց ամ րո ցի, 
այ սինքն՝ ա կա դե միա յի գրավ-
մա նը:  Վեր ջին հաշ վով, պա-
շար մա նը կա րե լի է տար բեր 
ձևե րով դի մա կա յել, և  ա մե նա-
թույլ կեց ված քը կրա վո րա կա-
նութ յունն է:

– Այժմ երկ րորդ դա սա
կան հար ցը. ի՞նչ ա նել:

–  Պետք է սկսել մեր երկ-
րում գի տութ յան վի ճա կի գնա-
հատ ման վե րա բեր յալ իշ խա-
նութ յան, գի տութ յան և  հա-
սա րա կութ յան միջև ընդ հա-
նուր հա մա ձայ նութ յուն ձեռք 
բե րե լուց:  Մինչև հի մա բո լոր 
կող մե րից լսում էինք. «Ի՞նչ եք 
նվնվում:  Գի տութ յան վի ճա կը 
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մեր երկ րում այն քան էլ վատ 
չէ:  Տե սեք, հրա պա րա կումն ե րի 
թիվն ա ճում է, կան հիմն ադ-
րամն եր, ո րոնք ա ջակ ցում են 
գի տութ յա նը և  գիտ նա կան-
նե րին, ու րիշ ի՞նչ եք ու զում»: 
Ի րոք, գու ցե մենք սխալ վո՞ւմ 
ենք՝ խո սե լով «մահ վան հով-
տի» մա սին: Եվ գու ցե կա րո-
ղա նան մեզ ա պա ցու ցել, որ 
ի րա կա նում ա մեն ինչ կար գին 
է:

– Ի րա վի ճա կը պարզ է, 
և  հար կա վոր է պար զա պես 
այն ըն դու նել:

–  Հա մա ձայն եմ, թեև այն 
ըն դու նե լը և  հա մա ձայ նութ յան 
հաս նե լը հեշտ չէ. ո րո շումն եր 
ըն դու նող բարձ րաս տի ճան 
ան ձինք մեծ դժվա րութ յամբ են 
ըն դու նում դրանց բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րը:

Որ պես իմ ի րա վա ցիութ յան 
ա պա ցույց՝ թվեր չեմ ներ կա-
յաց նի, շատ գոր ծըն կեր նե րի 
հա մար ի րա վի ճակն ա ռանց 
այդ էլ ակն հայտ է:  Մենք լի-
նում ենք ար տա սահ մա նում և 
հս տա կ պատ կե րաց նում ենք 
ի րա վի ճա կը: Երկ րում հիմն ա-
րար գի տութ յան զար գաց ման 
մա կար դա կի եր կու հիմն ա-
կան չա փա նիշ ներ կան՝ հրա-
վիր ված զե կու ցումն ե րի թի վը 
և հ րա պա րա կումն ե րի թի վը՝ 
ան կախ գի տութ յան ճյու ղից: 
 Ցա վա լի է, բայց մի ջազ գա յին 
խո շոր գի տա ժո ղովն ե րին  Ռու-
սաս տա նից հրա վիր ված զե-
կու ցումն ե րի քա նա կը կրճատ-
վել է և  շա րու նա կում է նվա զել 
ան գամ այն բնա գա վառ նե րում, 
որ տեղ ա վան դա բար մեր մաս-
նակ ցութ յու նը շատ բարձր է 

ե ղել: Ես չեմ ա սում, որ այդ 
մի ջո ցա ռումն ե րին դա դա րել 
է հնչել ռու սե րեն լե զուն, բայց 
այն հա զիվ լսե լի է:  Բայց չէ՞ որ 
1990-ա կան նե րին ռու սե րե նը 
երկ րորդ լե զուն էր գի տութ յան 
աշ խար հում: 

 Խո սենք երկ րորդ չա փա նի-
շի՝ հրա պա րա կումն ե րի թվի 
մա սին:  Վեր ջերս հա ճախ ենք 
լսում, որ դրա կան մի տումն 
ակ ներև է: Ի րոք, աճ կա, բայց 
այն ա վե լի շուտ ձևա կան է, 
ան գամ՝ ար հես տա կան:  Մի 
կող մից, հիմն ադ րամն ե րը պա-
հան ջում են գիտ նա կան նե րից 
տպա գիր աշ խա տութ յուն ներ 
որ պես դրա մաշ նոր հի հաշ-
վետ վութ յուն, ու րեմն՝ պետք 
է մտա ծել ոչ թե դրանց նշա-
նա կա լիութ յան, այլ քա նա կի 
մա սին: Մ յուս կող մից, ո րա-
կա կան պա հանջ նե րը գի տա-
կան պաշ տոն նե րի նկատ մամբ 
ուղ ղա կի կապ վում են հրա-
պա րա կումն ե րի թվի և, ըստ 
էութ յան, ոչ մի այլ բա նի հետ, 
քա նի որ դրանք հաշ վե լը հեշտ 
է: Իրավիճակը նույնն է. ձևա-
կան ա տես տա վոր ման հա մար 
հար կա վոր են հոդ ված ներ, թե-
կուզ փոքր ծա վա լի, տպված 
քիչ մեջ բեր վող հան դես նե րում: 
 Ճիշտ հաս կա ցեք. ես չեմ խո-
սում բո լոր գիտ նա կան նե րի, 
ինչ պես նաև այն մա սին, որ 
անց յա լում են մնա ցել հրա-
պա րա կումն ե րի նկատ մամբ 
բարձր պա հանջ կո տութ յուն 
ներ կա յաց նե լու ա վան դույթ-
նե րը, ո րոնք ու ժեղ գի տա կան 
դպրոց նե րը միշտ տար բեր 
են մյուս նե րից:  Բայց մի տումն 
ակն հայտ է. հոդ ված նե րը շա-

տա ցել են, իսկ հա մաշ խար հա-
յին մա կար դա կի խո շոր արդ-
յունք նե րը՝ քչա ցել: Ա վե լին՝ 
ռուբ լու փո խար ժե քի գրե թե 
կրկնա կի անկ ման հետ ևան քով 
և  այն պատ ճա ռով, որ բո լորն 
սկսե ցին ձգտել տպագր վել 
նախ և  ա ռաջ ռու սաս տան յան 
ամ սագ րե րում, մենք հայտն-
վե ցինք մրցութ յու նից դուրս 
վի ճա կում՝ մեկ դո լա րի հաշ-
վար կով մենք ու նենք ա վե լի 
շատ տպա գիր ար տադ րանք, 
քան գի տութ յամբ զբաղ վող 
որ ևէ այլ եր կիր:  Սա է պատ-
ճա ռը, որ հնչում են պնդում-
ներ, թե «մենք լավ վի ճա կում 
ենք, գի տութ յան արդ յու նա-
վե տութ յու նը հա սել է ուղ ղա-
կի խե լա հեղ չա փե րի»:  Բայց 
ե թե գնա հա տենք ի րա վի ճակն 
ըստ համ բուրգ յան ցու ցա նի-
շի, մեջ բեր ման ա մե նա բարձր 
ցու ցի չով մի ջազ գա յին ա ռա-
ջա տար հան դես նե րում ռու-
սաս տան յան հե ղի նակ նե րի 
հոդ ված նե րի քա նա կը գրե թե 
անն շան է: Եվ, որ պես կա նոն, 
նրանք գի տութ յան մեջ հայտ-
նի հե ղի նակ ներ չեն: Օ րի նակ՝ 
տե սա բան ֆի զի կոսն այ ցե լել 
է իր բա րե կամն ե րին, այն տեղ 
ինչ-որ բան է ա րել՝ օգ նել է 
գոր ծըն կեր նե րին՝ մեկ նա բա-
նե լու գի տա փոր ձը կամ կա ռու-
ցե լու ու սումն ա սիր վող եր ևույ-
թի մո դե լը, ըն կեր նե րը նրան 
դարձ րել են հա մա հե ղի նակ, 
իսկ մենք հպար տա նում ենք. 
«ու նենք նոր հոդ ված Science»-
ում: Ի րա կա նում ռու սաս տան-
ցի նե րի հրա պա րա կումն ե րի, 
հատ կա պես  Ռու սաս տա նում 
կա տար ված գի տա փոր ձե-
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րի արդ յունք ներ պա րու նա կող 
հոդ ված նե րի քա նա կը գործ-
նա կա նում զրո է: Ա ռա ջա տար 
հան դես նե րում ռու սա կան ազ-
գա նուն ներ բա վա կան շատ են 
հան դի պում, բայց  Ռու սաս տա-
նից ստաց ված աշ խա տանք ներ 
գրե թե չկան: Եվ սա սկզբուն-
քա յին փաստ է, ո րը մատ նան-
շում է ի րա կան վի ճա կը:

Եվս մի փաստ:  Վեր ջերս 
ու սումն ա սի րում էի տար բեր 
երկր նե րում հիմն ա րար գի-
տութ յուն նե րի ֆի նան սա վոր-
ման չա փը:  Վերց նենք եր կու 
մո տա վո րա պես նույն բնակ-
չութ յուն ու նե ցող եր կիր՝  Ճա-
պո նիան (130 մլն) և  Ռու սաս-
տա նը (145 մլն):  Ճա պո նիա յի 
ֆի զի կա քի միա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի ինս տի տու տը 
(RIKEN) պե տա կան գի տա կան 
միա վո րում է, որն անց յալ տա-
րի նշել է իր 100-ամ յա կը: Այս-
տեղ աշ խա տում է 3 000 մարդ, 
նե րառ յալ գիտ նա կան նե րը և 
 տեխ նի կա կան անձ նա կազ-
մը:  Միա վո րու մը բաղ կա ցած 
է  Ճա պո նիա յում գոր ծող հինգ  
կամ վեց ինս տի տուտ նե րից, 
ո րոնք կա տա րում են հե տա-
զո տութ յուն ներ ֆի զի կա յի, քի-
միա յի, վեր ջերս՝ նաև կեն սա-
բա նութ յան ո լոր տում: Այս տեղ 
գի տութ յունն ամ բող ջո վին ֆի-
նան սա վո րում է պե տութ յու-
նը: Բ յու ջեն կազ մում է տա րե-
կան 750 մլն  դո լար: Այս գու-
մարն ա վե լին է, քան  Գի տա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
դաշ նա յին գոր ծա կա լութ յան 
(ԳԿԴԳ)՝ ա կա դե միա կան բո լոր 
ինս տի տուտ նե րին հատ կաց-
րած ֆի նան սա վոր ման կե սը: Ի 

դեպ, ա կա դե միա կան այդ ինս-
տի տուտ նե րում աշ խա տում է 
125 հա զար մարդ: Այս պի սով, 
այն տեղ՝ 3 հա զար, այս տեղ՝ 
125 հա զար, ընդ ո րում բյու ջե-
նե րի ծա վալ նե րը հա մե մա տե լի 
են: Ես չեմ խո սում մեր ցածր 
աշ խա տա վար ձե րի մա սին, 
մեր երկ րում գիտ նա կան նե-
րը սո ված չեն մնում:  Բայց գի-
տութ յան նյու թա կան բա զա յի, 
անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն ե-
րի ֆի նան սա վո րու մը մի գիտ-
նա կա նի հաշ վար կով տար-
բեր վում է 100 ան գամ: Մենք 
ինչ պե՞ս կա րող ենք զբաղ վել 
գի տութ յամբ, ե թե սար քա վո-
րումն ե րը չեն նո րաց վում:  Թե՛ 
ՌԳԱ-ում մինչև բա րե փո խում-
նե րը, թե՛ ԳԿԴԳ-ում բա ցա-
կա յում է նյու թա կան բա զա յի 
նո րոգ ման մա սին հոդ վա ծը: 
Ի՞նչ կա րե լի է ա նել 30 տար վա 
հնութ յամբ սար քա վո րումն ե-
րով, երբ այ սօր կան սար քեր, 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս մեզ հա մար սկզբուն-
քո րեն ան հա սա նե լի մա կար-
դա կով գի տա փոր ձեր կա տա-
րելու:  Մի՞ թե մենք կա րող ենք 
հայտ նա բե րել և  հե տա զո տել 
մի լի վայրկյ ան ներ տևող գոր-
ծըն թաց ներ  Ձեր ժա մա ցույ ցի 
օգ նութ յամբ, որն ու նի միայն 
րո պե ներն ու վայրկյ ան նե րը 
ցույց տվող սլաք ներ:

– Այ սինքն՝ մենք ֆի նան
սա վո րում ենք չի նով իկ նե
րին, փո խա նակ ֆի նան սա
վո րենք գի տութ յու նը՝ գնենք 
սար քեր և  գոր ծիք ներ:

– Ե կեք չքննար կենք այս 
հար ցը, ԳԿԴԳ-ն  մեր հիմն ա-
դիրն է, իսկ ես՝ որ պես տնօ-

րեն, ի րա վունք չու նեմ պնդե լու, 
թե նրանք մեր գու մար ներն ու-
տում են:  Հատ կա պես, որ մենք 
լավ հա րա բե րութ յուն ներ ու-
նենք ԳԿԴԳ-ի հետ, մենք փոր-
ձում ենք օգ նել միմ յանց, քա նի 
որ այս հար ցում, իմ կար ծի քով, 
նրանք հաս կա նում են ի րա վի-
ճա կը:

Այս պի սով՝ ար ձա նագ րենք, 
որ գի տութ յու նը վատ վի ճա-
կում է:  Սա ա ռա ջի ն: Երկ րոր դ՝ 
հաս տա տում ենք և  ան կեղ ծո-
րեն ա սում, որ բա րե փո խումն ե-
րի հար ցում մենք շատ սխալ-
ներ ենք գոր ծել:  Մենք պետք է 
հաս կա նանք և  ըն դու նենք, որ 
ե թե ան գամ մեր նո րա րա րա-
կան տնտե սութ յու նը հան կարծ 
սկսի զար գա նալ և  բար գա-
վա ճել, գի տութ յու նը չի կա րող 
դուրս գալ «մահ վան հով տից», 
ա ռաջ գնալ միայն դրա հաշ-
վին:  Հետ ևա բար՝ անհ րա ժեշտ 
է պե տութ յան զգա լի խթա նու-
մը: Ե թե մենք ցան կա նում ենք 
զար գաց նել գի տա տար տնտե-
սութ յուն, ե թե ու զում ենք, որ 
գի տութ յու նը տա նոր գա ղա-
փար ներ և  տեխ նո լո գիա ներ, 
ա պա գի տութ յան հար կը պետք 
է վճա րեն մեր պե տա կան 
հում քա յին միա վո րումն ե րը: 
 Կար ծում եմ, պե տութ յու նը դա 
կա րող է ա նել:

– Իսկ հե տո՞:
– Կփնտ րենք ել քի ու ղին: 

Այն նույն պես պետք է լի նի փո-
խըմբռ նե լի: Ն ման ու ղի նե րը 
շատ քիչ են:  Մենք շատ հետ 
ենք մնա ցել ա ռա ջըն թա ցի լո-
կո մո տի վից, որն ար դեն սլա-
նում է դե պի ա պա գա ա ռանց 
մեզ:  Հար կա վոր է ձեռ նար կել 
ար տա սո վոր որ ևէ բան:
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–  Հատ կա պես ի՞նչ:
–  Ռու սաս տա նի  Դաշ նա յին 

 Սա րո վի մի ջու կա յին կենտ րո-
նի իմ գոր ծըն կեր ներն ա սում 
են. « Հայ րե նի քը վտան գի մեջ 
է, հետ ևա բար՝ անհ րա ժեշտ է 
գիտ նա կան նե րի հա վա քագ-
րում, պետք է հաս տա տո րեն 
ա ռաջ քա շել գեր կար ևոր, գեր-
խո շոր խնդիր ներ: Ան գամ ե թե 
տվալ պա հին դրանք վնա սում 
են հիմն ա րար գի տութ յա նը. 
հե տա գա յում այդ վնա սը բազ-
մա կիո րեն կփոխ հա տուց վի: 
Ինչ պես պա տե րազ մի ժա մա-
նակ, եր կի րը պետք է լու ծի մի 
շարք կար ևոր հար ցեր, ո րոնք 
չլու ծել այն չի կա րող»: Այս 
պնդու մը մի խե լա միտ գա ղա-
փար է պա րու նա կում … Ա ռա-
ջին ան գամ այս կար գա խո սը 
հնչել է, երբ թշնա մին պա շա-
րել էր մեր երկ րի մի մա սը: 
Այդ ժա մա նակ ա մեն ինչ հաս-
կա նա լի էր:  Բայց այ սօր մեզ 
նույն պես նվա ճում են, միայն 
այլ ճա նա պար հով՝ բարձր 

տեխ նո լո գիա նե րի մի ջո ցով: 
Ար դեն հա մար յա նվա ճել են: 
Ինչ պի սի՞ մեք ենա ներ ենք մենք 
վա րում: Ինչ պի սի՞ հե ռա խոս նե-
րից ենք օգտ վում: Որ տե ղի՞ց է 
ե կել հա մա ցան ցը: Սպառ ման 
ինչ պի սի՞ մշա կույթ ենք ըն-
դօրի  նա կում:

– Իմ կար ծի քով, 1990ա
կան թթ. մենք սխալ վե ցինք՝ 
դուրս բե րե լով պաշտ պա
նութ յան հիմ ախն դիր նե րը 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա
յի շրջա նակ նե րից:

– Այն, կար ծես ինքն ի րեն, 
դուրս հան վեց քա ղա քա կան 
տար բեր ուս մունք նե րի ազ դե-
ցութ յան տակ:  Կար ծիք էր տի-
րում, իբր մենք թշնա մի ներ չու-
նենք, և  հարկ չկա անվ տան-
գութ յան, պաշտ պա նութ յան 
հա մար գու մար ներ ծախ սե լու: 
Ի դեպ, ժա մա նա կին մենք ու-
նեինք պաշտ պա նութ յան և  
անվ տան գութ յան ո լոր տի հիմ-
նա րար, ո րո նո ղա կան, հա մա-
կար գա յին հե տա զո տութ յուն-

նե րի հան գա մա նո րեն մշակ-
ված ծրա գիր, և  ար դեն 8 տա-
րի փոր ձում ենք այն վե րած նել: 
Այն հա վա նութ յուն է ստա ցել 
բո լոր մա կար դակ նե րում, բայց 
ինչ պես եր ևում է, առ կա է ան-
հաղ թա հա րե լի մի խո չըն դոտ՝ 
ֆի նան սա կան և տն տե սա կան 
գե րա տես չութ յուն նե րը: 

– Ի՞ն չը դրդեց ա ռա ջադ րե
լու ձեր թեկ նա ծութ յու նը գի
տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի 
նա խա գա հի պաշ տո նի հա
մար:

– 2017 թ. մար տը: Ընտ րութ-
յուն նե րի տա պա լու մը, ո րը, շա-
տե րի հա մոզ մամբ, պա տա հա-
կան չէր և  լավ ծրագր ված էր: 
 Ֆի զի կա կան գի տութ յուն նե րի 
բա ժան մուն քի մի խումբ ֆի զի-
կոս նե րի կար ծի քով, կա տար-
վա ծը կես քայլ էր գի տութ յան 
ոչն չաց ման ճա նա պար հին: 
 Հա  ջորդ կես քայ լը կա րող էր 
կա տար վել սեպ տեմ բե րին: Այս 
հան գա ման քն ստի պեց մեզ այլ 
տե սանկյ ու նից նա յե լու ա կա-
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դե միա կան մեր կյան քին:
 Նախ՝ մենք հաս կա նում 

էինք, որ ե թե սեպ տեմ բե րին 
ընտ րութ յուն նե րը կրկին տա-
պալ վեն, կա րող է ըն դուն վել 
ո րո շում, ո րով խաչ կքաշ վի 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի՝ 
որ պես գի տա կան կազ մա կեր-
պութ յան վրա:  Սա ոչ մի դեպ-
քում չէր կա րե լի թույլ տալ: 
Եվ ոչ այն պատ ճա ռով, որ վե-
րա նա լու էին ա կա դե միա կան 
հա վե լավ ճար նե րը և ն յու թա-
կան ինչ-որ բա րիք ներ: Եր կի-
րը պետք է ո րա կա պես բնու-
թագր վի բնակ չութ յան հան րա-
գու մա րա յին բա նա կա նութ յան 
ո րո շա կի մա կար դա կով:  Մեր 
երկ րում այդ բա նա կա նութ-
յու նը խիստ կրճատ վել է: Ու-
ղեղ նե րի ար տա հոսք, ի դեպ 
ոչ միայն գիտ նա կան նե րի ար-
տա սահ ման մեկ նե լու, այլ նաև 
գի տա տեխ նի կա կան կադ րե-
րի ո րա կա վոր ման կորս տի, 
մաս նա գի տութ յու նից նրանց 
զանգ վա ծա յին հե ռա նա լու 
ի մաս տով:  Հա մալ սա րան նե րը, 

դպրոց ներն էա պես վատ են 
պատ րաս տում հա ջորդ սերն դի 
կադ րեր: Կր թութ յան ո լոր տը՝ 
միջ նա կար գից մինչև բարձ-
րա գույն, վե րած վել է ծա ռա-
յութ յուն նե րի, կրթա կան ծա-
ռա յութ յուն նե րի ո լոր տի,և  այս 
եզրույթն ար դեն ոչ ո քի չի 
նյար դայ նաց նում:

Ի դեպ, ես շատ վրդով-
վում եմ, երբ մեր երկ րի ղե կա-
վար ներն ա սում են, թե մենք 
չպետք է վա խե նանք ու ղեղ-
նե րի ար տա հոս քից:  Պետք է 
վա խե նանք, ա վե լին՝ պետք է 
ա նենք ա մեն ինչ այդ ար տա-
հոս քը նվա զա գույ նի հասց նե-
լու հա մար: Ե թե խաչ քաշ վի 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի 
վրա, ա պա երկ րի բա նա կա-
նութ յա նը սպա սում են ան-
դառ նա լի փո փո խութ յուն ներ: 
Իսկ սա նշա նա կում է, որ մենք 
ա պա գա յում էլ չենք կա րո ղա-
նա բռնել ա ճի ու ղին: Ան գամ 
չենք կա րո ղա նա հաս կա նալ 
այս կամ այն գի տութ յան նվա-

ճումն ե րի ի մաս տը, մեր տե-
րութ յան մա կար դա կը բա վա-
կան ա րագ կհաս նի այլ երկր-
նե րում ստեղծ ված գի տա տար 
բա րիք նե րի սպա ռո ղի մա կար-
դա կին:

Երկ րոր դը՝ ՌԳԱ-ի նա խա-
գա հի ընտ րութ յուն նե րին մաս-
նակ ցե լու ա ռա ջարկն ինձ ա րել 
է ֆի զի կա կան գի տութ յուն նե րի 
բա ժան մուն քը: Այն ըն դու նել 
եմ որ պես իմ գոր ծըն կեր նե-
րի հանձ նա րա րութ յուն, ո րից 
հրա ժար վե լու ի րա վունք չու-
նեմ:  Հայտ նի է, որ ֆի զի կոս-
ներն ա վան դա բար մեծ դեր 
են խա ղում գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յում, նրանց կար-
ծի քը հաշ վի են առ նում շա տե-
րը, որն ա վե լի է բարձ րաց նում 
պա տաս խա նատ վութ յունն իմ 
գոր ծըն կեր նե րի հանձ նա րա-
րութ յան հա մար:

 Հար ցազ րույ ցը վա րեց Վ .  Գու բար ևը

 Թարգ մա նութ յու նը՝ Մ.  Սարգë յա նի
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Ի ԴԵՊ

 Հայտ նա բ»ր վ»լ է մո լո-
րակ, ո րի վրա կա ր» լի է 

ապ ր»լ

 Մո լո րա կը, ո րտեղ տե սա կա
նո րեն կա րե լի է ապ րել, հայտ
նա բե րել են եվ րո պա ցի գիտ
նա կան նե րը: Երկ նա յին մար մի
նը  Կե տի հա մաս տե ղութ յու նում 
է և  շատ ա վե լի մեծ է, քան Եր
կիր մո լո րա կը, ու նի խիտ մթնո
լորտ, իսկ մա կեր ևույ թը հիմն ա
կա նում ծածկ ված է ժայ ռե րով: 

 Մո լո րա կը, որն ստա ցել է LHS 
1140b հա մա րը, 11 ան գամ ա վե
լի մոտ է Ար ևին, քան Եր կի րը: 
 Սա կայն այն ստա նում է Երկ րի 
բնա կիչ նե րի ստա ցած ջեր մութ
յան և  լույ սի միայն կե սը:  Հետ
ևա բար՝ այս մո լո րա կի մթնո
լոր տը ա վե լի շատ կա րող է 
հի շեց նել  Մարս մո լո րա կը, քան 
Եր կի րը:  Մո լո րա կը Երկ րից հե
ռու է 40 լու սա տա րի:
Ս տ»ղծ վ»լ է մ» տա ղա կան 

ջրա ծին

 Գիտ նա կան նե րը, օգ տա գոր
ծե լով մոտ 5 մի լիոն մթնո լորտ 
ճնշում, ա ռա ջին ան գամ մե տա
ղա կան ջրա ծին են ստեղ ծել: 
 Մե տա ղա կան վի ճա կում ջրա
ծի նը կա րող է գոր ծել որ պես 
իս կա կան գեր հա ղոր դիչ: Են
թադր վում է, որ մե տա ղա կան 
ջրա ծի նը մթնո լոր տա կա յուն է: 
 Սա նշա նա կում է, որ շրջա կա 
մի ջա վայ րի բնա կա նոն պայ
ման նե րում այն չի փո խի իր 

* https://news.am/arm/news/426467.html

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

2017 թվա կա նը մո տեց րել 
է աշ խար հը գի տա կան ֆան
տաս տիկ ա պա գա յին:  Ներ կա
յաց նում ենք ան ցած տար վա 
10 ա մե նա կար ևոր հայտ նա
գոր ծութ յուն նե րը:2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԿԱՐԵՎՈՐ 
ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՀԱՅՏՆԱԳՈՐ
ԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
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հատ կութ յուն նե րը:  Գիտ նա կան
նե րը նաև նշում են, որ մե տա
ղա կան ջրա ծի նը կա րող է գեր
հա ղոր դիչ լի նել նույ նիսկ սեն
յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն կտա ան նա
խա դեպ արդ յունք նե րի հաս նե
լու է ներ գիա յի փո խանց ման և 
 կու տակ ման ո լոր տում:

Google-ն  ար հ»ë տա կան 
բա նա կա նութ յա նը ëո-
վո ր»ó ր»լ է հար մար վ»լ 

բարդ մի ջա վայ րին

 Հու լի սի 11ին Googleի ար
հես տա կան հե տա զո տութ յան 
DeepMind բա ժի նը հոդ ված էր 
հրա պա րա կել, ո րը ցույց էր 
տա լիս, թե ինչ պես են ըն կե
րութ յան մաս նա գետ նե րը սո վո
րեց նում ար հես տա կան բա նա
կա նութ յան հաշ վե կար գե րին՝ 
հար մար վել բարդ և  փո փոխ վող 
մի ջա վայ րին: DeepMindի մաս
նա գետ նե րը կի րա ռել են ու ժե
ղաց ված ինք նու սուց ման մե թո
դը (reinforcement learning, RL), 
որ պես զի հա մա կար գի չը կա րո
ղա նա սո վո րել տե ղա շարժ վել 

ան ծա նոթ և  բարդ մի ջա վայ
րում: Այն ա մե նը, ինչ ա նում 
է գծե րով նկար ված «մար դը», 
ինք նու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
արդ յունք է: DeepMindի ծրագ
րա վո րող ներն ի րենց գոր ծա կա
լին հա գեց րել են մի շարք վիր
տո ւալ հա ղոր դիչ նե րով, ո րոնց 
շնոր հիվ նա կա րող է պար զել 
իր դիր քը և ս տա նալ շատ այլ 
տվյալ ներ շրջա կա մի ջա վայ րի 
մա սին: Իսկ հա մա կար գի չը նոր 
շար ժումն ե րի ու տե ղա շարժ վե
լու ձևեր է հո րի նում:

SpaceX-ը վ» րա գոր ծար-
կ»լ է ար դ»ն §գոր ծած-

ված¦ հրթի ռը

SpaceXը հա ջո ղութ յամբ 
գոր ծար կել է ար դեն օգ տա
գործ ված Falcon 9 հրթի ռը: Այս 
քայլն էլ ա վե լի կմե ծաց նի տիե
զե րա կա յան նե րի հա սա նե լիութ
յու նը՝ յու րա քանչ յուր թռիչ քի 
հա մար խնա յե լով ա վե լի քան 18 
մլն  դո լար: Հր թի ռի ար ձակ ման 
ա ռա ջին փու լը հրթի ռա յին հա
մա լի րի ա մե նա թանկ բա ղադ
րիչ նե րից մեկն է: Այն տասն յակ 

մի լիո նա վոր դո լար ներ ար ժե: 
Falcon 9ի վրա տե ղադր ված 
ար բան յա կի գոր ծար կու մը 62 
մլն  դո լար ար ժե, սա կայն ժա
մա նա կի ըն թաց քում այդ գու
մա րը կնվա զի:

 Նոր բ» կում՝ քվան տա-
յին հաշ վարկ ն» րում. 51 

քու բի թա նոó քվան տա յին 
հա մա կար գիչ

 Հու լի սի 28ին ներ կա յաց վել 
է 51 քու բի թա նոց   ռե կոր դա
յին քվան տա յին հա մա կար գի
չը, ո րը ճա նա պարհ է բա ցում 
դե պի տեխ նո լո գիա նե րի նոր 
կի րա ռում:  Հար վար դի ռուս և  
ա մե րի կա ցի գիտ նա կան ներն 
ստեղ ծել և  փոր ձար կել են աշ
խար հի ա ռա ջին՝ 51 քու բի թից 
բաղ կա ցած քվան տա յին հա
մա կար գի չը:  Սարքն իր տե սա կի 
մեջ ա մե նա բարդ հա մա կարգն 
է: Ք վան տա յին հա մա կար գիչ
նե րը հա տուկ հաշ վար կա յին 
սար քեր են, ո րոնց հզո րութ յու
նը ու ժե ղա նում է՝ վեր ջին նե րիս 
աշ խա տան քում քվան տա յին մե
խա նի կա յի օ րենք նե րի կի րառ
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Ի ԴԵՊ

ման շնոր հիվ:  Բո լոր նման սար
քե րը բաղ կա ցած են քու բիթ նե
րից՝ հի շո ղութ յան բջիջ նե րից և 
 միև նույն ժա մա նակ՝ պար զու
նակ հաշ վո ղա կան մո դուլ նե
րից, ո րոնք կա րող են ի րենց 
մեջ պա հել մե կի և զ րո յի միջև 
ըն կած ար ժեք նե րը:

AlphaGo ար հ»ë տա կան 
բա նա կա նութ յունն ա պա-
óու ó»լ է GO խա ղում իր 

ա ռա վ» լութ յու նը մար դու 
նկատ մամբ

DeepMindի (պատ կա նում 
է Google/Alphabetին) մշա
կած ար հես տա կան բա նա կա
նութ յուն AlphaGo ծրա գի րը 30 
հաշ վով ավարտել է խա ղե րի 
շար քն աշ խար հի ու ժե ղա գույն 
խա ղա ցող  Քե Ց զեի դեմ:  Սա 
վեր ջին մի ջո ցա ռումն է, որ
տեղ խա ղա ցել է AlphaGoն: 
DeepMindի հիմն ա դիր  Դե
միս  Հա սա բիսն այս ո րո շու մը 
բա ցատ րել է նրա նով, որ սա 
«Alpha Goի՝ որ պես մրցակ ցա
կան ծրագ րի հնա րա վոր ա մե
նա բարձր արդ յունքն է»:

 Գո խա ղը խա ղում են ար
դեն մոտ 3000 տա րի, և  մինչև 
վեր ջերս գիտ նա կան նե րը կար
ծում էին, որ ար հես տա կան բա

նա կա նութ յու նը կա րող է գե
րա զան ցել մար դուն միայն մի 
քա նի տաս նամ յակ անց:  Դա 
պայ մա նա վոր ված է խա ղին 
բնո րոշ վե րա ցարկ ման բարձր 
մա կար դա կով: Ի րա դար ձութ
յուն նե րի զար գաց ման հնա րա
վոր տար բե րակ նե րի քա նա կը 
չա փա զանց մեծ է՝ ընտ րութ յան 
մե թո դով լա վա գույն քայ լը հաշ
վար կե լու հա մար:

Երկ րա բան ն» րը հայտ նա-
բ» ր»լ »ն Երկ րի ու թ» րորդ 

մայր óա մա քը

 Խա ղաղ օվ կիա նո սի ջրե
րի հա րա վար ևել ան հատ վա ծի 
տակ  Զե լան դիան է՝ Եր կիր մո
լո րա կի  ու թե րորդ մայր ցա մա քը: 
Այս եզ րա կա ցութ յանն են ե կել 
 Նոր  Զե լան դիա յի, Ավստ րա լիա
յի և  Նոր  Կա լե դո նիա յի երկ րա
բան նե րը:

 Նոր մայր ցա մա քի մա կե րե սը 
մոտ 5 մի լիոն քա ռա կու սի կի
լո մետր է, ո րի մեծ մա սը՝ մոտ 
94 տո կո սը, ջրի տակ է:  Մայր
ցա մա քի երկ րա յին տար րե րի 
շար քում են  Նոր  Կա լե դո նիա յի 
կղզի նե րը, ինչ պես նաև Հ յու սի
սա յին և  Հա րա վա յին նոր զե լան
դա կան կղզի նե րը:

 Գիտ նա կան նե րի կար ծի քով՝ 

 Զե լան դիան սկսել է հնա գույն 
 Գոնդ վա նա գեր մայր ցա մա քից 
ան ջատ վել մոտ 100 մի լիոն 
տա րի ա ռաջ:  Դա հան գեց րել է 
երկ րագն դի կեղ ևի դե ֆոր մա
ցիա յի, ո րի արդ յուն քում մայր
ցա մա քի մեծ մա սը ջրի տակ է 
ան ցել: Երկ րա բան նե րը հաս
տա տում են ի րենց եզ րա կա
ցութ յուն ներն ար բան յա կա յին 
դի տար կումն ե րի, մաս նա վո
րա պես՝ գրա վի մետ րիա յի մի
ջո ցով, ըստ ո րի՝  Զե լան դիա յի 
տե ղում մայր ցա մա քա յին, այլ 
ոչ թե օվ կիա նո սա յին կեղև կամ 
հրաբ խա յին շեր տեր են:

 Քի մի կոë ն» րը լրիվ ան տ»-
ëա ն» լի թա նաք »ն ëտ»ղ-

ծ»լ

 Չի նաս տա նի քի մի կոս ներն 
ու ֆի զի կոս նե րը հե տա զո տութ
յուն ներ են կա տա րել ա ռա ջին, 
լրիվ ան տե սա նե լի թա նա քի 
ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ:  Թա
նաքն ի րեն որ ևէ կերպ ցույց չի 
տա լիս և  ա նըն կա լու նակ է հա
տուկ սար քե րի հա մար:

«Ան տե սա նե լի» թա նա
քի այ սօր գո յութ յուն ու նե ցող 
բո լոր տե սակ նե րը՝ «կաթ նա
յին թա նա քա մա նից» մինչև 
բարձր տեխ նո լո գիա կան ներ
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կե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են 
թղթադ րամն ե րի ու ար ժեթղ
թե րի պաշտ պա նութ յան հա
մար, մի շատ կար ևոր թե րութ
յուն ու նեն: Աչ քի հա մար դրանք 
անն կատ են միայն մի քա նի 
դեպ քում: Որ պես կա նոն, բո լոր 
նման թա նաք նե րը փայ լում են, 
ե թե դրանց նա յեն անդ րա մա
նու շա կա գույն լույ սով, իսկ ո րոշ 
գաղտ նի գրա ռումն եր  կա րե լի է 
հեշ տութ յամբ կար դալ՝ ըն դա
մե նը շրջե լով այլ անկյ ան տակ:

 Շան հա յի հա մալ սա րա նի 
գիտ նա կան Լ յա  Լին իր գոր ծըն
կեր նե րի հետ ստեղ ծել է նման 
ներ կի բո լո րո վին նոր տար բե
րակ՝ փոր ձար կումն եր կա տա
րե լով նա նոն յու թե րի՝ հա մե մա
տա բար վեր ջերս հայտ նա բեր
ված եր կու տե սա կի հետ:

 Մե տա ղօր գա նա կան կոմպ
լեքս ների  բարդ պո լի մե րա
յին նյութ են կա ռուց ված քով՝ 
մեղ րաբ ջիջ նե րի նման և  մեծ 
ամրությամբ:  Մե տա ղօր գա նա
կան պատ յան ներն այ սօր ակ
տի վո րեն օգ տա գործ վում են 
զտիչ նե րի ստեղծ ման հա մար, 
ո րոնք կա րող են ած խաթ թու
ներ կամ ջրա ծին որ սալ, ինչ
պես նաև ի րենց մեջ մեծ քա
նա կութ յամբ գազ պա հել:

 Ֆի զի կոë ն»րն ëտ»ղ ծ»լ »ն 
աշ խար հի ա ռա ջին §խո-

ëող¦ թուղ թը

 Մի չի գա նի հա մալ սա րա նի 
ֆի զի կոս նե րը ներ կա յաց րել են 
է ներ գաան կախ թուղթ, ո րը կա
րող է աշ խա տել և ՛ որ պես խո
սա փող, և՛ որ պես բարձ րա խոս: 
Ա մե րի կա ցի գիտ նա կան նե րի 
հայտ նա գոր ծութ յու նը կա րող 
է դառ նալ ա ռա ջին «թուղ թը» 
խո սող թեր թե րի հա մար: Այն 
է ներ գաան կախ  բա րակ և ճ կուն 
թուղթ է, որն ու նի բարձ րա խո
սի և  խո սա փո ղի գոր ծա ռույթ
ներ: Թղ թի վրա մե խա նի կա
կան ազ դե ցութ յան դեպ քում 
է լեկտ րաէ ներ գիա է ար տադր
վում:

Այս բա րակ ճկուն թեր թի կը 
կայծ քա րա յին հիմք ու նի, ո րի 
վրա ֆե ռոէ լեկտ րո նա յին պո
լիպ րո պի լե նի, ար ծա թի և  պո
լի մե րա յին նյու թե րի շեր տեր են 
դրված:

 Մե խա նի կա կան ազ դե ցութ
յան կամ դե ֆոր մա ցիա յի դեպ
քում նյու թը կա րող է է լեկտ րա
կան լից քեր ար տադ րել: Ըստ 
գիտ նա կան նե րի՝ այն կա րող է 
միա ժա մա նակ աշ խա տել և՛ որ

պես բարձ րա խոս, և՛ որ պես խո
սա փող, քա նի որ նյու թը կա րող 
է մե խա նի կա կան է ներ գիան 
վե րա ծել է լեկտ րաէ ներ գիա յի, 
և  հա կա ռա կը:

Ս տ»ղծ վ»լ է տ» ëախ óիկ, 
ո րը կա րող է տ»ë ն»լ ճա-
ռա գայթ ման բո լոր տ»-

ëակ ն» րը

Գ րա ֆե նի և ք վան տա յին 
կե տե րի օգ նութ յամբ իս պա
նա ցի ֆի զի կոս նե րն ստեղ ծել 
են թվա յին զգա յակ, ո րը կա
րող է ըն կա լել են թա կար միր, 
անդ րա մա նու շա կա գույն ճա
ռա գայ թումն ե րը և  տե սա նե
լի լույ սը՝ միա ժա մա նակ: Այս 
գրա ֆենCMOS տեխ նո լո գիան 
կա րող է օգ տա գործ վել շրջա
կա մի ջա վայ րին հետ ևե լու հա
մա կար գե րում, ինչ պես նաև 
անվտան գութ յան հա մա կար
գե րի, սմարթ ֆոն նե րի ար տադ
րութ յան մեջ:

 Ֆո տո նի կա յի ինս տի տու
տի կա տա լո նա ցի գիտ նա կան
ներն ստեղ ծել են թվա յին զգա
յակ, ո րը բաղ կա ցած է 3 շեր
տից:  Լու սազ գա յուն մատ րի ցի 
վրա մա քուր գրա ֆե նի շերտ 
է դրվում, վրան՝ քվան տա յին 
կե տեր: Ի վեր ջո, ֆի զի կոս
ներն ստա ցել են բարձր լուծ
ման պատ կե րով հա ղոր դիչ: Այս 
զգա յա կը զգա յուն է է լեկտ րա
մագ նի սա կան ա լիք նե րի լայն 
սպեկտ րի հան դեպ՝ 300 նմ  եր
կա րութ յամբ անդ րա մա նու շա
կա գույն ճա ռա գայ թու մից մինչև 
2000 նմ  եր կա րութ յամբ են թա
կար միր ճա ռա գայ թու մ:
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ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

ՍՈՆԱ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ 
ՏԻԵԶԵՐՔՈՒՄ

ֆիզիկամաթեմատիկական 
գիտությունների թեկնածու, 
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան 
Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն
Էլփոստ՝ aregmick@yahoo.com

ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան 
Բյուրականի աստղադիտարանի 
կրտսեր գիտաշխատող,
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղ յանի անվ. 
գրականության ինստիտուտի հայցորդ

Աստ ղա գի տա կան ան վա նումն երն ի հայտ 
են գա լիս տար բեր կերպ. մո լո րակ նե րի, 

աստ ղե րի և  հա մաս տե ղութ յուն նե րի պատ մա-
կան (հիմն ա կա նում՝ դի ցա բա նա կան) և  հա ճախ 
կա մա յա կան ան վա նումն ե րից հե տո ներ կա-
յում  Մի ջազ գա յին աստ ղա գի տա կան միութ
յունն (ՄԱՄ, ստեղծ վել է 1919 թ.) է հա մար վում 
միակ պա տաս խա նա տու ատ յա նը, ո րը հա տուկ 
քա ղա քա կա նութ յուն է մշա կել տիե զե րա կան 
մար մին նե րի ան վա նա կոչ ման հա մար։  Մաս-
նա վո րա պես, ՄԱՄ-ը չի ճա նա չում ա ռան ձին 
մաս նա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի` այս կամ 
այն աստ ղի ան վա նա կո չութ յու նը, երբ գու մա-
րի դի մաց մար դիկ «ի րենց ա նու նով» աստղ են 
ստա նում՝ ըստ էութ յան հա մընդ հա նուր ճա նա-
չում չու նե ցող հա վաս տագ րի տես քով։  Սա կայն, 
աստ ղե րից բա ցի, կան բազ մա թիվ այլ տիե զե-
րա կան մար մին ներ, և դ րանց ան վա նա կո չութ-
յան մո տե ցումն ե րը տար բեր են:

 Հա մաս տե ղութ յուն ներ։  Հա մաս տե ղութ-
յուն ներն աստ ղա լից երկն քին ծա նո թա նա լու 
ա մե նաա ռա ջին մի ջոցն են։ Երկն քի 88 հա մաս-
տե ղութ յուն նե րից ա ռա վել հայտ նի են հյու սի-
սա յին երկն քում բևե ռա մերձ մի քա նի սը ( Մեծ 
և  Փոքր Ար ջեր,  Կա սիո պե և  այլն) և, ի հար կե, 
խա վա րած րի վրա բաշխ ված կեն դա նա կեր-
պի 12 հա մաս տե ղութ յուն նե րը, ո րոնց հետ են 

 ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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կապ վում աստ ղա բա նա կան 
գրե թե բո լոր վեր լու ծութ յուն-
նե րը և  աստ ղա գու շա կութ-
յուն նե րը։  Հին  Հու նաս տա նից 
մեզ են հա սել մ.թ.ա. II դա րում 
 Հի պար քո սի՝ ա ռա ջին ան գամ 
հի շա տա կած 48 հա մաս տե-
ղութ յուն նե րը, այ նու հետև աշ-
խար հագ րա կան հայտ նա գոր-
ծութ յուն նե րի շնոր հիվ, XVI-XIX 
դա րե րում ա վե լաց վել են հա-
րա վա յին երկն քի հա մաս տե-
ղութ յուն նե րը՝ հա ճախ հենց 
աշ խար հագ րա կան հայտ նա-
գոր ծութ յուն նե րի կամ աստ-
ղա գի տա կան գոր ծիք նե րի և 
 տեխ նի կա կան սար քե րի հետ 
կապ ված ան վա նումն ե րով: 
 Հա մաս տե ղութ յուն նե րի հայ-
կա կան ան վա նումն ե րը կի-
րառ վել են դեռևս առն վազն V 
դա րից, և դ րանց մի մա սը մո-
ռա ցութ յան է մատն վել խորհր-
դա յին ժա մա նակ նե րում, սա-
կայն ներ կա յում դրանք վե րա-
կանգն վել են։ Այս տեղ հարկ է 
նշել  Հայ կի (Օ րիոն) և  Վա հագ-
նի ( Հեր կու լես) հա մաս տե ղութ-
յուն նե րը, ո րոնք ան վան վել են 
հենց հայ կա կան աստ ված նե րի 
ա նուն նե րով (նկ. 1)։  Սա կայն 
հա մաս տե ղութ յուն նե րի թվում 
բուն հայ կա կան ան վա նումն եր 
չկան: 

 Մո լո րակ ներ և  ար բան
յակ ներ։ Հ նուց սրանք ան-
վա նա կոչ վել են հու նա կան, 
ա պա՝ նաև հռո մեա կան դի-
ցա բա նութ յան հե րոս նե րի 
ա նուն նե րով: Ըստ էութ յան, 
պահ պան վել և  ներ կա յում օգ-
տա գործ վում են հենց լա տի-
նա կան ան վա նումն ե րը՝  Մեր-
կու րի (հույ նե րի մոտ՝  Հեր մես), 

 Վե նե րա (Ափ րո դի տե),  Մարս 
(Ա րես),  Յու պի տեր (Զևս),  Սա-
տուրն (Ք րո նոս), Ու րան (Ու րա-
նոս),  Նեպ տուն ( Պո սեյ դոն) և 
Պ լու տոն ( Հա դես):  Թեև Պ լու-
տոնն ար դեն դա սա կան մո լո-
րակ նե րի շար քին չի դաս վում, 
սա կայն այն նույն պես նշել ենք 
զուտ ան վան ման տե սա կե տից։ 
Ա րե գա կը, Եր կիրն ու  Լու սինն 
էլ հույ նե րի մոտ հա մա պա-
տաս խա նա բար կոչ վել են  Հե-
լիոս,  Գեա կամ  Գա յա և  Սե լե-
նե։  Հարկ է նշել, որ նախ քան 
դի ցա բա նա կան ան վա նումն ե-
րին անց նե լը հույ նե րը նույն-
պես կի րա ռել են հնում հա յե րի 
մոտ ըն դուն ված նույ նի մաստ 
հա մա պա տաս խան ան վա-
նումն եր: Ան զեն աչ քով եր ևա-
ցող 5 մո լո րակ նե րի այդ հայ-
կա կան ան վա նումն ե րը մինչ 
օրս էլ կի րա ռե լի են՝  Փայ լա-
ծու, Ա րուս յակ կամ  Լու սա բեր, 
Հ րատ,  Լուսն թագ և Եր ևակ։ 
 Մո լո րակ նե րի ար բան յակ նե րի 
ան վա նա կո չութ յան դեպ քում 

հու նա կան դի ցա բա նութ յան 
ա վան դույ թը շա րու նակ վում է, 
թեև մո լո րակ նե րի ար բան յակ-
նե րը ( Լուս նից բա ցի) հայտ-
նա բեր վել են 1610 թ. սկսած։ 
Այժմ հայտ նի է 175 ար բան յակ 
( Լուսն թա գի շուրջ՝ 69, Եր ևա-
կի՝ 62, Ու րա նի՝ 27,  Նեպ տու նի՝ 
14, Հ րա տի՝ 2 և Երկ րի՝ 1)։ 

 Լուս նի խառ նա րան ներ և 
 Լուս նի մա կեր ևույ թի այլ գո
յա ցութ յուն ներ։  Լուս նի մա-
կեր ևույ թին կան բազ մա թիվ 
ան հար թութ յուն ներ, ո րոնք 
կոչ վել են լեռ ներ, ծո վեր ու 
խառ նա րան ներ։  Կա նաև  Փո-
թո րիկ նե րի օվ կիա նոս։ Ի րա-
կա նում  Լուս նի վրա ջուր չկա, 
այ սինքն՝ «ծո վերն» ու «օվ-
կիա նո սը» պայ մա նա կան են։ 
 Հայ կա կան ան վա նումն ե րից 
այս տեղ կա րող ենք նշել  Շի
րա կա ցի խառ նա րա նը (նկ. 
2)։ Ա նա նիա  Շի րա կա ցին մեր 
միջ նա դար յան խո շո րա գույն 
գիտ նա կանն է՝   տո մա րա գետ, 
մա թե մա թի կոս, աշ խար հագ-

Նկ. 1.  Հայ կի կամ Օ րիո նի հա մաս տե ղութ յու նը

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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րա գետ և  աստ ղա գետ, և ն րա 
ա նունն ըստ ար ժան վույն հա-
վեր ժաց վել է երկն քում։  Խառ-
նա րա նի տրա մա գի ծը 51 կմ  է։ 
Այն  Լուս նի հա կա ռակ կող մում 
է և  աջ կող մից միա ձուլ ված է 
 Դոբ րո վոլս կի խառ նա րա նին։ 
 Լուս նի վրա, նույն պես Երկ րից 
չեր ևա ցող կող մում, կա նաև 
 Սի սակ ան խառ նա րա նը, ո րի 
տրա մա գի ծը 34 կմ  է։ Այն ան-
վա նա կոչ ված է ի պա տիվ հայ 
մեծ կեն սա քի մի կոս, տիե զե րա-
կան կեն սա բա նութ յան հիմն ա-
դիր նե րից մե կի՝  Նո րայր  Սի-
սակյ ա նի (1907-1966 թթ.)։

Հ րա տի, Ա րուս յա կի և 
 Փայ լա ծո ւի մա կեր ևույ թի գո
յա ցութ յուն ներ։ Ա րե գակ նա յին 
հա մա կար գի մո լո րակ նե րից 
ա ռա վել լավ են ու սումն ա-
սիր ված Հ րա տը, Ա րուս յա կը 
և  Փայ լա ծուն։ Դ րանց մա-
կեր ևույ թի գո յա ցութ յուն նե րը 
նույն պես ան վա նա կոչ վել են, 
սա կայն այս տեղ հայ կա կան 
ան վա նումն եր մինչև վեր ջերս 
չէին հան դի պում:  Մաս նա վո-

րա պես, Հ րա տի վրա հայտ նի 
է նշա նա վոր Օ լիմ պոս լե ռը, 
որն ա մե նա բարձրն է Ա րե գակ-
նա յին հա մա կար գում (25 կմ)։ 
2015 թ. ապ րի լի 24-ից Հ րա տի 
փոքր խառ նա րան նե րից մե կը 
հայ կա կան ան վա նում է կրում 
և  կոչ վում է  Գառ նի՝ ի պա-
տիվ Գ րի գոր  Գուր զադ յա նի 
ստեղ ծած  Գառ նու տիե զե րա-
կան աստ ղա գի տութ յան ինս-
տի տու տի։ Այս խառ նա րա նի 
տրա մա գիծն ըն դա մե նը 2,57 
կմ  է, սա կայն այն շատ հայտ նի 
դար ձավ դրա նում ջրի հնա րա-
վոր գո յութ յան մա սին տե ղե-
կատ վութ յու նից հե տո։

Աստ ղա կեր պեր (հու նա-
րեն՝ աս տե րոիդ ներ. մինչև 
2006 թ. կոչ վում էին նաև փոքր 
մո լո րակ ներ)։ Ս րանց ան վա-
նա կո չու թու նը ՄԱՄ-ն  ամ բող-
ջութ յամբ վե րա պա հել է հենց 
ի րեն։ Ա ռա ջին աստ ղա կեր պե րը, 
ո րոնք հայտ նա բեր վել են 1801 թ., 
մո լո րակ նե րի և  ար բան յակ-
նե րի նմա նութ յամբ կոչ վել են 
դի ցա բա նա կան ա նուն նե րով՝ 

 Կե րես (հա ճախ հան դի պում է 
սխալ տա ռա դարձ ված  Ցե րե-
րա ձևով),  Հու նո նա,  Պա լա դա 
և  այլն։  Սա կայն 20-րդ  դա-
րում հայտ նա բեր վե ցին այն-
քան շատ աստ ղա կեր պեր, որ 
դի ցա բա նա կան ա նուն ներն 
ար դեն բա վա րար չէին դրանք 
ան վա նա կո չե լու հա մար։  Ներ-
կա յում հայտ նի է ա վե լի քան 
700000 աստ ղա կերպ, ո րոն ցից 
ան վա նա կոչ վել է շուրջ 50000-
ը։  Հայ կա կան ան վա նումն ե-
րից հայտ նի են հետև յալ նե րը. 
Ար մե նիա (#780,  Հա յաս տա նի 
պատ վին), Ա նի (#791, հա յոց 
միջ նա դար յան մայ րա քա ղա-
քի պատ վին),  Համ բար ձում
յան (#1905,  Վիկ տոր  Համ բար-
ձում յա նի պատ վին),  Շա վարշ 
(#3027, սու զա լո ղորդ  Շա վարշ 
 Կա րա պետ յա նի պատ վին), 
Ս տե փան յան (#3444, աստ-
ղա գետ  Ջի վան Ս տե փան յա նի 
պատ վին), Ա ղեկ ան (#3862, 
աստ ղա գետ  Թադ ևոս Ա ղեկ-
յա նի պատ վին),  Փա րա ջա նով 
(#3963, ռե ժի սոր  Սեր գեյ  Փա-

Նկ. 2. Ա նա նիա  Շի րա կա ցու ար ձա նը և ն րա ան վամբ կոչ ված 
խառ նա րա նը  Լուս նի վրա (զույ գի ձախ կող մի նը)

Նկ. 3.  Մար սի  Գառ նի խառ նա րա նը
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րա ջա նո վի պատ վին),  Խա
չա տուր յան (#4802, եր գա հան 
Ա րամ  Խա չատր յա նի պատ վին) 
և  մի շարք այլ աստ ղա կեր պեր։ 
 Վեր ջերս՝ 2016 թ., թիվ 21057 
աստ ղա կերպն ան վա նա կոչ-
վեց հայ աստ ղա գետ  Գա րիկ 
Իս րա յել ա նի պատ վին՝  Գա րի
կիս րա յել ան։

 Գի սա վոր ներ։ Ըստ ա վան-
դույ թի, գի սա վոր նե րը կոչ վում 
են հայտ նա բե րո ղի (հայտ-
նա բե րող նե րի) ա նու նով։ Ընդ 
ո րում հատ կան շա կան է, որ 
դրան ցից շա տե րը բո լո րո վին 
էլ հան րա հայտ աստ ղա գետ ներ 
չեն, նույ նիսկ ա վե լի հա ճախ 
հան դի պում են սի րող աստ-
ղա գետ ներ։ Ա ռա վել հայտ նի-
նե րից են  Հա լե յի,  Հեյլ- Բո պի 
(սի րող աստ ղա գետ  Թո մաս 
 Բո պի և  ֆի զի կոս Ա լան  Հեյ լի 
ա նուն նե րով),  Շո մեյ կեր- Լե վի 
9 ( Դեյ վիդ  Լե վին հայտ նա բե-
րել է ա ռա վե լա գույն թվով՝ 22 
գի սա վոր),  Չուր յու մով- Գե րա-
սի մեն կո յի (վեր ջերս նրա վրա 
ա ռա ջին ան գամ վայ րէջք կա-

տա րած ավ տո մատ տիե զե րա-
կա յա նի շնոր հիվ) գի սա վոր-
նե րը։ Ա ռա վել հայտ նի և  ու-
սումն ա սի րութ յուն նե րի հա մար 
կար ևոր են պար բե րա կան գի-
սա վոր նե րը, ո րոնք Ա րե գա կին 
և Երկ րին մո տե ցել են մե կից 
ա վե լի ան գամ։ Բ յու րա կա նում, 
որ պես կա նոն, Ա րե գակ նա յին 
հա մա կար գի ու սումն ա սի րութ-
յամբ չեն զբաղ վում, ուս տի 
հայ կա կան ան վա նումն ե րով 
գի սա վոր ներ չկան։ 

Աստ ղեր, մի գա մա ծութ
յուն ներ և  գա լակ տի կա ներ։ 
 Պատ մա կան հա տուկ ա նուն-
ներ ու նե ցող աստ ղե րը 375-ն  
են, սա կայն ՄԱՄ-ի նոր ցու-
ցա կում բեր ված են ըն դա մե նը 
313-ը։ Ինչ պես հայտ նի է, ներ-
կա յում տա րած ված են աստ-
ղե րի հու նա կան և  ա րա բա կան 
ան վա նումն ե րը։ Բ յու րա կա նի 
աստ ղա դի տա րա նում հիմն ա-
կան հե տա զո տութ յուն ներն 
ուղղ վել են աստ ղե րի, մի գա-
մա ծութ յուն նե րի և  գա լակ տի-
կա նե րի հայտ նա բեր մանն ու 

ու սումն ա սի րութ յուն նե րին։ 
 Վիկ տոր  Համ բար ձում

յա նի (1908-1996) ան վան հետ 
կապ ված աստ ղա գի տա կան 
ա մե նազ գա լի հաս կա ցութ-
յունն աստ ղա ռա ջաց ման և  
աստ ղե րի է վոլ ու ցիա յի համ
բար ձում յա նա կան վար կածն 
է, ո րի հի ման վրա ստեղծ վեց 
համ բար ձում յա նա կան կամ 
բյու րա կան յան տիե զե րած
նա կան դպրո ցը։ Այն են թադ-
րում է աստ ղե րի ա ռա ջա ցում 
գեր խիտ նա խաստ ղա յին նյու-
թից և տ րա մագ ծո րեն հա կա-
դիր է դա սա կան տե սութ յա նը, 
ըստ ո րի աստ ղերն ա ռա ջա-
նում են գա զա փո շա յին նյու-
թից։  Գի տութ յան մեջ հա ճախ 
ներ մուծ վում են գիտ նա կան նե-
րի ա նուն նե ր կրող բա նաձ ևեր, 
ֆունկ ցիա ներ, եր ևույթ ներ, մե-
թոդ ներ, մո դել ներ, տե սութ-
յուն ներ և  այլն։  Համ բար ձում-
յա նի ան վան հետ են կապ ված 
 Համ բար ձում յա նի ին վա
րիան տութ յան տե սութ յու նը 
կամ սկզբուն քը, մո լո րա կաձև 

Նկ. 4. Վիկտոր Համբարձումյանը և նրա աստղառաջացման վարկածը հաստատող Պերսեոսի h և χ հանրահայտ 
աստղասփյուռը
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մի գա մա ծութ յուն նե րի կենտ րո-
նա կան աստ ղի ջեր մաս տի ճա-
նի ո րոշ ման  Համ բար ձում յա նի 
ե ղա նա կը,  Համ բար ձում յա նի 
ϕ ֆունկ ցիան (1942):

 Համ բար ձում յա նի ա նու նը 
կրող մեկ այլ օբ յեկտ NGC 3561 
գա լակ տի կա յի տի րույ թում է, 
ո րը հայտ նի է նաև որ պես Arp 
105։ Դա NGC 3561A և NGC 3561B 
փոխազդող գալակտիկաների 
զույգն է և Abell 1185 գա-
լակ տիկաների կույտի մասն 
է կազմում։ Այն կոչվում է 
«Կիթառ» և պարունակում է 
«Համբարձումյանի հանգույց» 
(Ambartsumian’s knot) անունը 
կրող փոքր մակընթացային 
թզուկ գալակտիկա, որն ըստ 
երևույթին այդ գա լակ տի կա-
ներից մեկից դուրս ձգվող 
հզոր մակընթացային պոչի 
մնա ցորդն է։

 Համ բար ձում յա նի հետ է 
կապ ված նաև աստ ղասփ
յուռ նե րի հայտ նա բե րումն 
ու ան վա նու մը: Այդ եզ րույթն 
ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծութ-
յան մեջ է մտել հենց հա յե րե-
նով (աստ ղե րի տա րա ծու մը՝ 
սփռու մը, շեշ տե լու ի մաս տով), 
այ նու հետև թարգ ման վել է այլ 

լե զու նե րով և  հիմն ա կա նում 
օգ տա գործ վում է անգ լե րեն 
stellar association տար բե րա կով 
(Ambartsumian, 1948):  Համ բար-
ձում յա նը ներ մու ծել է մի քա նի 
աստ ղա գի տա կան եզ րույթ ներ 
ևս՝  Հեր բիգ- Հա րո օբ յեկտ ներ, 
ֆո ւոր ներ և  այլն: 

 Բե նիա մին  Մար գար յա նը 
(1913-1985) թերևս մեր երկ րորդ 
խո շո րա գույն աստ ղա գետն 
է։ Ն րա հայտ նա բե րած գեր-
մա նու շա կա գույն (ԳՄ) ա վել-
ցու կով 1515 գա լակ տի կա նե-
րը կոչ վում են նրա ա նու նով՝ 
 Մար գար յա նի գա լակ տի կա
ներ և  հայտ նի են բո լոր աստ-
ղա գետ նե րին։ 

 Մար գար յա նի ան վամբ է 
կոչ վում նաև գա լակ տի կա նե-
րի մի շղթա, ո րի ա մե նան շա-
նա վոր գա լակ տի կա նե րը (NGC 
4438 և NGC 4435) կոչ վում են 
 Մար գար յա նի «աչ քեր»։ 

 Մար գար յա նի շրջա հա յութ-
յունն ա վե լի հա ճախ կոչ վում 
է բյու րա կան յան ա ռա ջին 
շրջա հա յութ յուն (ԲԱՇ, FBS), 
քա նի որ կա նաև բյու րա կան
յան երկ րորդ շրջա հա յութ յու
նը (SBS, Ս տե փան յան և  այլք)։ 
 Հայտ նա բեր ված օբ յեկտ նե րը 

կոչ վում են FBS և SBS օբ յեկտ-
ներ։ ԲԱՇ-ի օբ յեկտ նե րը հենց 
 Մար գար յա նի գա լակ տի կա-
ներն են, սա կայն կան նաև 
FBS երկ րորդ մա սի օբ յեկտ ներ՝ 
շուրջ 1100 կա պույտ աստ ղա-
յին օբ յեկտ ներ և  շուրջ 1050 
ուշ տի պի (կար միր) աստ ղեր, 
ո րոնք հայտ նա բե րել են Հ. Վ. 
Աբ րա համ յա նը, Ա. Մ.  Մի քա-
յել ա նը և Կ. Ս.  Գի գո յա նը։ FBS 
երկ րորդ մա սը  Մար գար յա նի 
շրջա հա յութ յան շա րու նա կութ-
յունն է աստ ղա յին օբ յեկտ նե րի 
հա մար. այս տեղ  Մար գար յա նի 
հայ տա նիշ նե րը կի րառ վել են 
կե տա յին պատ կեր նե րի վրա։ 

 Կան նաև Ա ռա քել ա նի՝ 
բարձր մա կեր ևու թա յին պայ-
ծա ռութ յամբ, և  Ղա զար յա նի՝ 
նույն պես ԳՄ ա վել ցու կով, գա-
լակ տի կա ներ։

 Մա րատ Ա ռա քել ա նը 
(1929-1983) ա ռաք ման գծե րով 
(այդ թվում՝  Մար գար յա նի և 
 Սեյ ֆեր տի) գա լակ տի կա նե րի 
մա կեր ևու թա յին պայ ծա ռութ-
յան վեր լու ծութ յան մի ջո ցով 
մշա կել է բարձր մա կեր ևու-
թա յին պայ ծա ռութ յան գա լակ-
տի կա ներ հայտ նա բե րե լու նոր 
ե ղա նակ։ 1975-ին նա հրա պա-
րա կել է հյու սի սա յին երկն քի 
« Բարձր մա կեր ևու թա յին պայ-
ծա ռութ յան գա լակ տի կա նե-
րի» ցու ցա կը (կա տա լոգ), որն 
ընդգր կում է 621 օբ յեկտ։ Այդ 
գա լակ տի կա նե րը կոչ վում են 
Ա ռա քել ա նի գա լակ տի կա ներ 
և ն շա նակ վում են Akn։ Դ րանք 
բազ մա թիվ նոր ակ տիվ գա-
լակ տի կա կան մի ջուկ նե րի 
(AGN-նե րի) հայտ նա բեր ման 
աղբ յուր են։ Դ րանք դիտ վել են 

Նկ. 5. Վիկտոր Համբարձումյանի անունը կրող հանգույցը

 ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_of_Peculiar_Galaxies
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_of_Peculiar_Galaxies
https://en.wikipedia.org/wiki/Abell_1185


¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

1
. 

2
0
1
8

35

աշ խար հի տար բեր աստ ղա դի-
տա րան նե րում, ինչ պես նաև 
տիե զե րա կան աստ ղա դի տակ-
նե րով օպ տի կա կան, ռա դիո, 
ռենտ գեն յան և  այլ տի րույթ-
նե րում։ Ա ռա վել հայտ նի Ա ռա-
քել ա նի գա լակ տի կա նե րից են 
Akn 120 և Akn 564 (եր կուսն էլ 
օպ տի կա կան և  ռենտ գեն յան 
ուժ գին փո փո խա կան AGN-ներ 
են, նկ. 4)։ Akn 564-ը նեղ գծե-
րով  Սեյ ֆերտ 1 գա լակ տի կա 
է (NLS1), ո րը ժա մա նա կի ըն-
թաց քում մե ծա պես փո փո խում 
է ա ռաք ման գծե րի ուժգ նութ-
յուն նե րը։  Հայտ նի են նաև Akn 

79, Akn 81, Akn 347, Akn 479, 
Akn 524, Akn 539, Akn 557 գա-
լակ տի կա նե րը։

 Մի շա  Ղա զար յա նը (ծնվ. 
1932 թ.) նույն պես ԳՄ ա վել ցու-
կի սկզբուն քով 1970-1980-ա-
կան թվա կան նե րին հայտ նա-
բե րել է 706 նոր գա լակ տի կա, 
ո րոնք ներ կա յում նրա ան վամբ 
կոչ վում են  Ղա զար յա նի գա
լակ տի կա ներ և ն շա նակ վում 
են Kaz: Ամ բող ջա կան ցու ցա-
կը հրա պա րակ վել է 2010 թ.-
ին։ Դ րան ցից 120-ն  ու սումն ա-
սիր վել են Բ յու րա կա նի և ՌԴ 
 Հա տուկ աստ ղա դի տա րան նե-

րում, հայտ նա բեր վել են նոր 
ակ տիվ գա լակ տի կա ներ։ Ա ռա-
վել հայտ նի են Kaz 102 փո փո-
խա կան քվա զա րը և  Սեյ ֆեր տի 
բա ղադ րիչ պա րու նա կող Kaz 
163 կրկնա կի գա լակ տի կան։

 Ռո մե լա  Շահ բազ ա նը 
(1925-2012) հայտ նա բե րել է 
ամ փոփ (կոմ պակտ) գա լակ
տի կա նե րի ամ փոփ խմբեր, 
ո րոնք կա րող են մե ծա պես 
նպաս տել գա լակ տի կա նե-
րի է վոլ ու ցիա յի ըմբռն մա նը։ 
Դ րանք կոչ վել են  Շահ բազ ա
նի խմբեր և ն շա նակ վում են 
Shk։ 1973-1979 թթ. տպագր ված 

Նկ. 6.  Բե նիա մին  Մար գար յա նը Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի Շ միդ տի հա մա կար
գի աստ ղա դի տա կի մոտ։  Մար գար յա նի գա լակ տի կա նե րի շղթա յի ա մե նան շա նա վոր 

գա լակ տի կա նե րը՝  Մար գար յա նի «աչ քե րըե (NGC 4438 (ձա խից) և NGC 4435)

Նկ. 7. Akn 120 գա լակ տի կա յի ուղ ղա կի պատ կե րը: Մ. Ա. Ա ռա քել  յա նը և Akn 564 գա լակ տի կա յի ռենտ գեն յան պատ կե րը

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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հոդ ված նե րի հի ման վրա (վեր-
ջին հոդ ված նե րը տպագ րել են 
գեր մա նա ցի գիտ նա կան ներ Ֆ. 
 Բա յե րը և Հ.  Տիր շը) 1996 թ.-ին 
հրա պա րակ վել է 377 Shk օբ-
յեկտ նե րի ամ բող ջա կան ցու-
ցա կը։

Էլ մա  Պար սամ յա նը (ծնվ. 
1929 թ.) 1965 թ. հրա պա րա կել 
է գի սա վո րաձև մի գա մա ծութ-
յուն նե րի ա ռա ջին ցու ցա կը։ 
Այդ օբ յեկտ նե րը կոչ վում են 
 Պար սամ յա նի մի գա մա ծութ
յուն ներ (հատ կա պես հայտ-
նի է Parsamian 21-ը)։ Դ րանք 
կար ևոր են աստ ղա ռա ջաց ման 
և  աստ ղե րի է վոլ ու ցիա յի տե-
սանկյ ու նից, քա նի որ կապ-
ված են ե րի տա սարդ աստ ղե րի 
հետ։ 1979 թ.-ին Է.  Պար սամ յա-
նը և Վ.  Պետ րոս յա նը հրա պա-
րա կել են գի սա վո րաձև մի գա-
մա ծութ յուն նե րի նոր ցու ցակ՝ 
106 օբ յեկտ, ո րոնք դա սա-
կարգ վում են 4 ձևա բա նա կան 
դա սի՝ կո նաձև, երկ կո նաձև, 
կո մա յի տես քի և  ա ղեղ նաձև։ 

 Պա լո մա րի քար տեզ նե րի 
ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն-
քում, 1977 թ. -ից սկսած, Ար մեն 
Գ յուլ բու դաղ ա նը և  Տիգ րան 
 Մա ղաք յա նը հայտ նա բե րել են 
60 նոր գի սա վո րաձև մի գա մա-

ծութ յուն ներ, ո րոնք կոչ վում են 
Գ յուլ բու դաղ ան Մա ղաք յան 
օբ յեկտ ներ և ն շա նակ վում են 
GM1, GM2, GM3 (հրա տա րակ վել 
է 3 ցու ցակ)։ Գ յուլ բու դաղ ա նը 
և  ռուս աստ ղա գետ ներ Գ լուշ-
կո վը և  Դե նիս յու կը 1978-ին 
հայտ նա բե րել են նաև 37 այլ 
մի գա մած խտա ցումն եր՝  Հեր-
բիգ- Հա րո յի օբ յեկտ ներ, ո րոնք 
նշա նակ վում են GGD (Գ յուլ
բու դաղ անԳ լուշ կով Դե նիս
յուկ)։  Հարկ է նշել, որ 2003 թ.-
ին հենց  Մա ղաք յանն է կազ մել 
և հ րա պա րա կել 913 անդ րա-
դարձ նող մի գա մա ծութ յուն նե-
րի միաս նա կան ցու ցա կը, ո րը 
ներ կա յում նման օբ յեկտ նե րի 
ամ բող ջա կան ցու ցակն է։ 

 Հայ կա կան ան վա նում է 
կրում նաև Հ րանտ  Թով
մաս յա նի (ծնվ. 1929 թ.) 1987 
թ. նա խագծ ած տիե զե րա կան 
աստ ղա դի տա կը՝ «Գ լա զար» 
(ռու սե րեն «Глаз Армении»՝ 
« Հա յաս տա նի աչք»), որն աշ-
խա տել է  Խորհր դա յին « Միր» 
տիե զե րա կա յա նում։ Արդ յուն-
քում գեր մա նու շա կա գույ նում 
(ԳՄ) ու սումն ա սիր վել են մի 
շարք O-տի պի աստ ղասփ յուռ-
ներ, ինչ պես նաև հայտ նա բեր-
վել նո րե րը։ 

Ա րեգ  Մի քա յել ա նը են թա-
կար միր (ԵԿ) աղբ յուր նե րի 
օպ տի կա կան նույ նա ցումն ե րի 
մի ջո ցով հան գել է 1279 գա-
լակ տի կա նե րի և 276 աստ-
ղե րի բա ցա հայտ ման։ Ի պա-
տիվ Բ յու րա կա նի աստ ղա դի-
տա րա նի՝ դրանք կոչ վել են 
Բ յու րա կա նի են թա կար միր 
գա լակ տի կա ներ (Byurakan 
Infrared Galaxies, BIG) և Բ յու
րա կա նի են թա կար միր աստ
ղեր (Byurakan Infrared Stars, 
BIS)։ Դ րանք նույն պես մտել են 
աստ ղա գի տա կան կար ևո րա-
գույն տվալ նե րի շտե մա րան-
ներ (SIMBAD, NED, HyperLEDA)։ 
 Մի քա յել ա նը հրա պա րա կած 
ռենտ գեն յան աղբ յուր նե րի 
օպ տի կա կան նույ նա ցումն ե րի 
ցու ցա կը կո չել է Բ յու րա կան 
Համ բուր գի ռենտ գեն յան 
ցու ցակ (2696 աղբ յուր), քա նի 
որ աշ խա տան քը կա տար վել 
է  Համ բուր գի աստ ղա դի տա-
րա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ-
յամբ։ Այս պի սով՝ Բ յու րա կա նի 
ա նունն են կրում հա զա րա վոր 
տիե զե րա կան օբ յեկտ ներ։

 Հայ աստ ղա գետ ներ ե ղել 
են և  կան նաև աշ խար հի 
այլ երկր նե րում։ Սփ յուռ քա-
հայ աստ ղա գետ նե րից ա ռա-
վել նշա նա վոր նե րից է  Հա կոբ 
 Թեր զա նը (Agop Terzan, ծնվ. 
1927 թ., Ֆ րան սիա)։  Նա աշ խա-
տել է  Լիո նի աստ ղա դի տա րա-
նում և  տիե զե րա կան բազ մա-
թիվ մար մին նե րի հայտ նա բեր-
ման հե ղի նակ է։  Հայտ նա բե րել 
է 710 փո փո խա կան աստ ղեր 
հայտ նի 14 գնդաձև աստ ղա-
կույ տե րի հար ևա նութ յամբ, 11 
նոր գնդաձև աստ ղա կույտեր 

Նկ. 8.  Մի շա  Ղա զար յան,  Ռո մե լա  Շահ բազ յան, Էլ մա  Պար սամ յան

 ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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( Թեր զա նի աստ ղա կույ տեր, 
նշա նակ վում են Terzan), 158 
դի ֆուզ մի գա մա ծութ յուն ներ, 
124 գա լակ տի կա (ո րոն ցից 25%-
ը Sy2 տի պի ակ տիվ գա լակ-
տի կա ներ են), 4430 կար միր 
փո փո խա կան աստ ղեր  Գա լակ-
տի կա յի կենտ րո նի ուղ ղութ-
յամբ, մեծ սե փա կան շար ժում 
ու նե ցող 1428 աստղ, մո լո րա-
կաձև 26 մի գա մա ծութ յուն, 122 
դի ֆուզ գա լակ տի կա ներ  Մեր 
 Գա լակ տի կա յի կենտ րո նի ուղ-
ղութ յամբ։ 

 Վա հե  Պետ րոս յա նը (ծնվ. 
1938 թ., ԱՄՆ, Ս թեն ֆոր դի հա-
մալ սա րան) հայտ նի է տիե զե-
րա բա նութ յան և  մաս նիկ նե րի 
ա րա գաց ման ո լորտ նե րում, 
սա կայն նրա ան վամբ կոչ վում 
են մե թո դա բա նա կան ան վա-
նումն եր. տա րած ված օբ յեկտ-
նե րի աստ ղա յին մե ծութ յուն-
նե րի հաշվ ման հա մար մշակ-
ված  Պետ րոս յա նի շա ռա վիղ 
և  հա մա պա տաս խան  Պետ
րոս յա նի մե ծութ յուն նե րը։ 
Դ րանք հատ կա պես կար ևոր-
վե ցին ներ կա յիս խո շո րա գույն՝ 
Ս լոա նի (SDSS) շրջա հա յութ յան 
աստ ղա յին մե ծութ յուն նե րը 
հաշ վե լիս։

 Զա տիկ  Մու րադ յա նը (ծնվ. 

1930 թ., Ֆ րան սիա,  Փա րիզ- 
Մե դո նի աստ ղա դի տա րան) 
լայ նո րեն հայտ նի է աշ խար հի 
տե սա բան-աստ ղա գետ նե րի և 
Ա րե գա կի ֆի զի կա յով զբաղ-
վող մաս նա գետ նե րի շրջա-
նում։  Նա մի շարք եր ևույթ նե-
րի բա ցա հայտ ման հե ղի նակ 
է, ո րոն ցից մե կը կոչ վում է իր 
ան վամբ՝ « Մու րադ յա նի եր
ևույթ», ըստ ո րի՝ Ա րե գա կի 
մթնո լոր տի ա րա գութ յուն նե րի 
դաշտն ստեղ ծում է դոպ լեր յան 
շե ղում, ո րը նվա զեց նում է օպ-
տի կա պես խիտ սպեկտ րա յին 
գծե րի օպ տի կա կան խտութ յու-
նը գծե րի կենտ րո նում։

2015 թվից սկսած մեծ աղ-
մուկ է բարձ րաց րել ե րի տա-
սարդ աստ ղա գետ  Տա բե թա 
 Բո յաջ յա նի (ծնվ. 1980 թ., ԱՄՆ, 

 Լո ւի զիա նա յի հա մալ սա րան) 
հայտ նա գոր ծութ յու նը։  Նա 
բա ցա հայ տել է տիե զե րա կան 
« Կեպ լեր» աստ ղա դի տա րա-
նի ու սումն ա սի րած աստ ղե-
րից մե կի պայ ծա ռութ յան կո-
րի ար տա ռոց տես քը, ըստ ո րի 
հնա րա վոր է, որ աստ ղի շուրջ 
հայտ նա բեր վել են քա ղա քակր-
թութ յան հետ քեր՝ այս պես կոչ-
ված  Դայ սո նի ո լորտ։  Բո յաջ յա-
նի պատ վին այդ աստ ղը կո-
չում են « Տա բիի աստղ»։

 Վեր ջերս ՄԱՄ-ն  ար տա
րե գակ նա յին մո լո րակ նե րի 
և դ րանց մայ րա կան աստ
ղե րի ան վա նա կո չութ յան 
նոր ծրա գիր է ա ռա ջար կել 
(NameExoPlanets), ո րի արդ յուն-
քում զա նա զան ան վա նումն եր 
են ստա ցել տասն յակ աստ ղեր և 
 մո լո րակ ներ։  Հայ կա կան աստ-
ղա գի տա կան ըն կե րութ յունն 
(ՀԱԸ) ա ռա ջար կել էր 55 Cnc 
աստ ղի և դ րա 5 մո լո րակ նե րի 
հայ կա կան ան վա նումն եր, սա-
կայն ըն դուն վեց մեկ այլ ա ռա-
ջարկ: 2017-ին ՄԱՄ-ն  ըն դու-
նեց նաև պայ ծառ աստ ղե րի 
ան վա նա կո չութ յուն նե րի նոր 
ա ռա ջարկ ներ, ո րի արդ յուն-
քում նոր ան վա նումն եր ստա-
ցան 86 աստ ղեր։ Ու շագ րավ է, 

Նկ. 9. Ֆ րան սա հայ աստ ղա գետ  Հա կոբ  Թեր զա նը 
և  Թեր զան 1 գնդաձև աստ ղա կույ տը

Նկ. 10.  Վա հե  Պետ րոս յան,  Զա տիկ  Մու րադ յան,  Տա բե թա  Բո յաջ յան
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որ նոր ան վա նումն ե րի մեջ կան 
Ավստ րա լիա յի տե ղաբ նիկ նե րի, 
չի նա կան, ղպտիա կան, հին դու, 
մա յա նե րի, պո լի նե զիա կան և 
 հա րա վաֆ րիկյ ան մշա կույթ նե-
րի ան վա նումն եր։  Հա յաս տա նը 
ևս  պատ րաստ վում է իր ա ռա-
ջարկ ներն ու ղար կել ՄԱՄ-ի 
հա մա պա տաս խան հանձ նա-
ժո ղո վին՝ հայ հնա գույն մշա-
կույ թը տիե զեր քում հա վեր-
ժաց նե լու նպա տա կով։ 

 Ժա մա նա կա կից աստ ղա-
գի տութ յու նը հեն ված է մե ծա-
քա նակ տվալ նե րի հա մա կար-
գե րի վրա, ո րոնց մշա կումն ու 
վեր լու ծութ յու նը հան գեց նում 
են նո րա նոր հայտ նա գոր ծութ-

յուն նե րի։  Մաս նա վո րա պես, 
կար ևոր վում են աստ ղա գի-
տա կան տա րա տե սակ ցու ցակ-
նե րը։ Ստ րաս բուր գի աստ ղա-
գի տա կան տվալ նե րի խո շո-
րա գույն շտե մա րա նում՝ VizieR-
ում, 2018 թ. դրութ յամբ առ կա 
է շուրջ 17000 ցու ցակ։ Այս տեղ 
նույն պես հայ աստ ղա գետ ներն 
էա կան ներդ րում են ու նե ցել։ 
 Բա ցի վե րոնշ յալ ցու ցակ նե րից, 
Հ. Վ. Աբ րա համ յա նը, Կ. Ս.  Գի-
գո յա նը, Մ. Վ. Գ յուլ զադ յա նը, 
Ա. Ա.  Հա կոբ յա նը, Ս. Ա.  Հա-
կոբ յա նը, Ա. Պ.  Մահ տես յա նը, 
Տ.  Յու.  Մա ղաք յա նը, Ն. Դ.  Մե-
լիք յա նը, Ա. Մ.  Մի քա յել ա նը, Ա. 
Ռ.  Պետ րոս յա նը և  այլք պատ-

րաս տել և հ րա պա րա կել են մի 
քա նի տասն յակ ցու ցակ ներ՝ 
յու րա քանչ յու րը հար յու րա վոր 
կամ հա զա րա վոր օբ յեկտ ներ 
պա րու նա կող, իսկ ա մե րի-
կա հայ Գ ևորգ Ա բա զաջ յա նը 
խո շո րա գույն՝ Ս լոա նի թվա-
յին շրջա հա յութ յան հե ղի նակ-
նե րից է, ո րի շրջա նակ նե րում 
ստեղծ վել է ար դեն շուրջ 1 մի-
լիարդ օբ յեկտ պա րու նա կող  
ցու ցակ։

 Վեր ջում հար մա րութ յան 
հա մար ներ կա յաց նում ենք 
հայ կա կան ան վա նումն ե րով 
տիե զե րա կան մար մին նե րի 
ամ փոփ ցան կը՝ կարճ բա ցատ-
րութ յուն նե րով։
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 Տիե զե րա կան մար մին ներ
Ն շա

նա կում
Ն կա րագ րութ յուն  Քա նակ

Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի 
մարմին ներ

 Լուս նի և Հ րա տի խառ նա րան ներ, 
աստ ղա կեր պեր 12

 Մար գար յա նի գա լակ տի կա ներ Mrk ԳՄ ա վել ցու կով գա լակ տի կա ներ 1515

Ա ռա քել ա նի գա լակ տի կա ներ Akn  Մա կեր ևու թա յին բարձր պայ ծառ   ութ-
յամբ գա լակ տի կա ներ 621

 Ղա զար յա նի գա լակ տի կա ներ Kaz ԳՄ ա վել ցու կով գա լակ տի կա ներ 706

 Շահ բազյ ա նի խմբեր Shk Ամ փոփ գա լակ տի կա նե րի ամ փոփ 
խմբեր 377

 Պար սամ յա նի մի գա մա ծութ յուն ներ Pars  Գի սա վո րաձև մի գա մա ծութ յուն ներ 106

Գ յուլ բու դաղ ան- Մա ղաք յան 
օբյեկտ ներ GM  Մի գա մա ծութ յուն ներ 60

Գ յուլ բու դաղ ան-Գ լուշ կով- Դե նիս-
յուկ օբ յեկտ ներ GGD  Հեր բիգ- Հա րո յի օբ յեկտ ներ 37

Բ յու րա կան յան երկ րորդ շրջա հա-
յութ յան գա լակ տի կա ներ SBS Երկն քի ա վե լի խո րը սպեկտ րա յին 

շրջա հա յութ յան գա լակ տի կա ներ 1863

Բ յու րա կան յան երկ րորդ շրջա հա-
յութ յան աստ ղա յին օբ յեկտ ներ SBS

Երկն քի ա վե լի խո րը սպեկտ րա յին 
շրջա հա յութ յան քվա զար ներ և  աստ-
ղեր 

1700

Բ յու րա կան յան ա ռա ջին շրջա հա-
յութ յան կա պույտ աստ ղա յին օբ-
յեկտ ներ

FBS

Ք վա զար ներ,  Սեյ ֆեր տի գա լակ տի-
կա ներ, սպի տակ թզուկ ներ, ջերմ են-
թաթ զուկ ներ, պայթ յու նա յին փո փո-
խա կան ներ

1103

Բ յու րա կան յան ա ռա ջին շրջա հա-
յութ յան ուշ տի պի աստ ղեր FBS M դա սի և  ած խած նա յին աստ ղեր 1045

 Թեր զա նի աստ ղա կույ տեր Terzan
Են թա կար մի րում հայտ նա բեր ված 
տե սա նե լի տի րույ թում թաքն ված 
աստ ղա կույ տեր 

11

Բ յու րա կա նի են թա կար միր 
գալակտի կա ներ BIG

IRAS կե տա յին աղբ յուր նե րի օպ տի-
կա կան նույ նա ցումն ե րի գա լակ տի-
կա ներ ու քվա զար ներ 

1279

Բ յու րա կա նի են թա կար միր աստ-
ղեր BIS IRAS կե տա յին աղբ յուր նե րի օպ տի-

կա կան նույ նա ցումն ե րի աստ ղեր 276

Բ յու րա կան- Համ բուրգ-ROSAT 
ռենտ գեն յան օբ յեկտ ներ BHRC Օպ տի կա կան տի րույ թում նույ նաց-

ված ռենտ գեն յան աղբ յուր ներ 2696

 Հայ կա կան ան վա նում ե րով տիե զե րա կան մար մին նե րի ամ փոփ ցանկ
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Ի ԴԵՊ

Այս պի սով՝ հայ աստ ղա-
գետ ներն ի րենց էա կան ներդ-
րումն ու նեն տիե զեր քի ու սում-
նա սի րութ յան գոր ծում, որն 
իր հետքն է թո ղել տիե զե րա-
կան մար մին նե րի ան վա նում-
նե րում։ Աղ ու սա կից եր ևում 
է, որ ընդ հա նուր առ մամբ 
հայ կա կան ան վա նումն եր ու-
նեն երկն քի 13407 օբ յեկտ ներ՝ 
 Լուս նի և Հ րա տի խառ նա րան-
ներ, աստ ղա կեր պեր, աստ-
ղեր, աստ ղա կույ տեր, մի գա-
մա ծութ յուն ներ, գա լակ տի կա-
ներ, գա լակ տի կա նե րի խմբեր, 
քվա զար ներ։  Ներ կա յում էլ հայ 
աստ ղա գետ նե րը շա րու նա-
կում են ի րենց հայտ նա գոր-
ծութ յուն նե րը։  Մար գար յա նի, 
Ա ռա քել ա նի և  Ղա զար յա նի 

գա լակ տի կա նե րը,  Շահ բազյ ա-
նի խմբե րը,  Պար սամ յա նի մի-
գա մա ծութ յուն նե րը,  Թեր զա նի 
աստ ղա կույ տե րը, և  բազ մա-
թիվ այլ հայ կա կան ան վա-
նումն ե րով մար մին ներ ար դեն 
հա վերժ կմնան տիե զեր քում՝ 
հի շեց նե լով հայ ազ գի գի տա-
կան բարձր մա կար դա կի մա-
սին։

 Գի տութ յան այլ բնա գա-
վառ նե րում հայ գիտ նա կան-
նե րի ներդ րու մը թեև նույն պես 
մեծ է, սա կայն հայ կա կան ան-
վա նումն երն ա ռանձ նա պես 
ըն դու նել և  ճա նա չել է հենց 
աստ ղա գի տա կան հան րութ-
յու նը, և դ րանք հա վերժ կմնան 
տիե զեր քում։ 

 Մենք շա րու նակ լսում 
ենք ռա դիո յով, տես-

նում ենք հե ռուս տա լու րե րում, 
կար դում ենք թեր թե րում ու 
հա մա ցան ցում ջրհե ղեղ նե րի, 
փո թո րիկ նե րի, ցու նա մի նե րի, 
երկ րա շար ժե րի մա սին… Արդ-
յոք ա մեն տե սա կի ա ղետ ներն 
սկսել են ա վե լի հա ճա՞խ պա-
տա հել մեր մո լո րա կի վրա, թե՞ 
դա մեզ ըն դա մե նը թվում է:  Չէ՞ 
որ ԶԼՄ-նե րի և  կա պի մի ջոց-
նե րի զար գաց ման շնոր հիվ 
այժմ մենք ա վե լի լավ ենք տե-
ղե կաց ված աշ խար հում կա-
տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րի 
մա սին:

«Ա յո՛, բնա կան ա ղետ ներն 
ի րոք հա ճա խա ցել են»,- ա սում 
է Օ դեր ևու թա բա նութ յան հա-
մաշ խար հա յին կազ մա կեր-
պութ յու նը: Ըն թա ցիկ դա-
րի ա ռա ջին տաս նամ յա կում 
գրանց վել են գրե թե 5 ան գամ 
ա վե լի շատ հա մա ղետ ներ, 
քան անց յալ դա րի 80ա կան 
թթ.՝ 3496 դեպք՝ 743-ի դի մաց: 
Այս ի րա վի ճա կը զգա լի չա-
փով պայ մա նա վոր ված է կլի-
մա յի փո փո խութ յամբ: Ս տույգ 
պար զել այս պի սի ա ճի մեջ այդ 
փո փո խութ յան բա ժի նը հնա-
րա վոր չէ, սա կայն կա րե լի է 
մո տա վոր հաշ վարկ ներ կա-

* «Наука и жизнь», 2015, N 10.

ՀԱՃԱԽԱՑԵ՞Լ ԵՆ 
ԱՐԴՅՈՔ ԲՆԱԿԱՆ 

ԱՂԵՏՆԵՐԸ

 ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

1
. 

2
0
1
8

41

տա րել:  Բա ժա նենք ա ղետ նե րը 
կլի մա յա կա նի (տոր նա դո ներ, 
փո թո րիկ ներ, ջրհե ղեղ ներ, ան-
տա նե լի շոգ և  ե րաշտ) ու երկ-
րա ֆի զի կա կա նի (երկ րա շար-
ժեր, հրա բուխ նե րի ժայթ քում, 
ցու նա մի ներ):  Պարզ վում է՝ 
երկ րա ֆի զի կա կան ա ղետ նե-
րի քա նա կը չի ա ճել, իսկ կլի-
մա յա կան նե րինն ա վե լա ցել է 
շուրջ 80 %-ով:  Գիտ նա կան նե-
րը վի ճում են, թե կլի մա յի փո-
փո խութ յու նը որ քա նո՞վ է պայ-
մա նա վոր ված մար դու գոր ծու-
նեութ յամբ:

1970-ից մինչև 2012 թթ. 
բնա կան բո լոր ա ղետ նե րի 89 
%-ը կազ մել են ջրհե ղեղ նե րը 
և  բա ցա ռիկ հզո րութ յան փո-
թո րիկ նե րը: Ա մե նաա ղե տա լի 
ե րաշտ նե րը վեր ջին կես դա րի 
ըն թաց քում գրանց վել են Աֆ-
րի կա յում:

Ա մե րի կա յի կա ռա վա րա-
կան կազ մա կեր պութ յու նը, որն 
օգ նութ յուն է տրա մադ րում 
բնա կան ա ղետ նե րից տու ժած 
երկր նե րին, հա մա րում է, որ 
օգ նութ յուն պետք է տրա մադ-
րել այն դեպ քում, երբ տա րեր քի 
հար վա ծից զոհ վել է առն վազն 
10 մարդ և  շուրջ 100 մարդ վի-
րա վոր վել է, զրկվել կա ցա րա-
նից կամ տար հան վել: Ն ման 
դեպ քեր մեր օ րե րում պա տա-

հում են 2 ան գամ ա վե լի հա ճախ, 
քան 20 տա րի ա ռաջ:

Ար տա գաղ թի մշտա դի տարկ-
ման մի ջազ գա յին կենտ րո նի 
հաշ վարկ նե րով՝ 2014 թ -ին շուրջ 
20 մի լիոն մարդ ստիպ ված լքել է 
տնե րը ջրհե ղեղ նե րի, փո թո րիկ-
նե րի և  երկ րա շար ժե րի պատ-
ճա ռով:  Կենտ րո նի ու սումն ա սի-
րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ներ կա յում մեր մո լո րա կի 
բնակ չի հա մար բնա կան հա-
մա ղե տի գո տում հայտն վե-
լու հա վա նա կա նութ յու նը 60 
%-ով ա վե լի է, քան անց յալ 
դա րի 70-ա կան նե րին:  Տա-
րեր քի մո լեգ նութ յու նից ա ռա-
ջա ցած նյու թա կան վնասն 
ա ճել է 35 մի լիարդ դո լա րից 
(1980 թ.) մինչև 370 մի լիարդ 
դո լար (2012 թ -ին), և  այդ 
չնա խա տես ված ծախ սե րի 
10-րդ  մասն օգ տա գործ-
վել է ԱՄՆ-ում եր կու հա-
զար փո թո րիկ նե րից հե տո 
ջրանցք նե րը մաք րե լու և 
 քա ղաք նե րը վե րա կանգ-
նե լու հա մար:  Պարզ է, որ 
ա վե լի խիտ բնակ չութ յուն 
ու նե ցող զար գա ցած երկ-
րում ա վե լի շատ գու մար 
է անհ րա ժեշտ բնա կան 
ա ղետ նե րի հետ ևանք նե-
րը վե րաց նե լու հա մար, 
քան, օ րի նակ,  Տի բե թում:
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ՏԻԳՐԱՆ ԿՈՒՐՏԻԿՅԱՆ 

Հ ՐԱ ՇԱ ԳՈՐԾ 
ՄՈ ԼԵ ԿՈՒ ԼԸ

քիմիական գիտությունների դոկտոր, 
պրո ֆե սոր

գիտական հետաքրքությունների ոլորտը՝
մոլեկուլային սպեկտրաչափություն, 
կենսանօրգանական քիմիա, կրիոքիմիա

 Նիտ րոգ լի ցե րի նը, որն ի սկզբա նե հա մար վել է պայ թու ցիկ 
նյութ, և Ալֆ րեդ  Նո բե լի հայտ նա գոր ծած դի նա մի տի հիմ-

նա կան բա ղադ րա մասն է, ա վե լի քան 100 տա րի օգ տա գործ վում  
է  նաև որ պես սրտա յին հեղ ձու կը թեթ ևաց նող դե ղա մի ջոց: Ն րա 
այդ հատ կութ յու նը լրիվ պա տահ մամբ է հայտ նա բեր վել: Ն կա-
տել էին, որ  Նո բե լի նիտ րոգ լի ցե րի նի ար տադ րութ յամբ զբաղ-
վող գոր ծա րա նի բան վոր ներն ար յան ցածր ճնշում ու նեն:  Թե ին-
չով էր դա պայ մա նա վոր ված, հայտ նի դար ձավ միայն վեր ջին մի 
քա նի տաս նամ յա կում: 

Իսկ ա մեն ինչ սկսվեց մի հայտ նա գոր ծութ յու նից, ո րի արդ յունք-
ներն ա մե րի կա ցի կեն սա քի մի կոս  Ռո բերտ  Ֆերչ գո տը (Furchgott) 
հրա պա րա կեց 1955 թվա կա նին:  Գիտ նա կա նը, կա տա րե լով ֆի-
զիո լո գիա կան փոր ձեր ար յու նա տար ա նոթ նե րի հետ, նկա տեց, որ 
ա ցե տիլ խո լի նը, ո րը նյար դա յին հա մա կար գի միջ նոր դան յու թե րից 
մեկն է և  սո վո րա բար հան գեց նում է ար յան ա նոթ նե րի կծկման, 
ո րոշ փոր ձե րում, չգի տես ին չու, ու նե նում էր դրանց թու լաց նող 
ազ դե ցութ յուն: Այդ փոր ձե րը վեր լու ծե լիս  Ֆերչ գո տի ու շադ րութ-
յու նը գրա վեց այն փաս տը, որ ա ցե տիլ խո լի նի թու լաց նող ազ դե-
ցութ յունն ա նոթ նե րի վրա նկատ վում էր միայն այն դեպ քե րում, 
երբ դրանք վատ էին մաքր ված ա նոթ նե րը պա տող էն դո թե լա յին 
բջիջ նե րից:  Ֆերչ գո տը կռա հեց, որ հենց էն դո թե լիու մի ներ կա յութ-
յունն է ա ցե տիլ խո լի նի ֆի զիո լո գիա կան ակ տի վութ յան բնույ թի 

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

1
. 

2
0
1
8

43

հա կա ռակ դրսևոր ման պատ-
ճա ռը:  Քա ռորդ դար տևած հե-
տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն-
քում  Ֆերչ գո տը և  Զա վադս կին  
1980 թ. հրա տա րա կել են մի 
հոդ ված՝ հայտ նե լով նախ կի-
նում ան հայտ ֆի զիո լո գիա-
պես ակ տիվ միա ցութ յան մա-
սին, ո րը նրանք ան վա նում են 
ա նոթ նե րի թու լաց ման էն դո-
թե լա յին գոր ծոն (Endothelium-
derived Relaxation Factor - EDRF): 
“Nature”  ամ սագ րում տպագր-
ված հոդ վա ծը հետև յալ ա նունն 
էր կրում. «Էն դո թե լա յին բջիջ-
նե րի պար տա դիր դե րը ա ցե-
տիլ խո լի նով զար կե րակ նե րի 
հարթ մկան նե րի թու լաց ման 
գոր ծում»: Այդ հա ղոր դումն 
ա լե կո ծեց գի տա կան աշ խար-
հը:  Գիտ նա կան նե րի մեծ մասն 
իս կույն կռա հեց, թե որ քան 
կար ևոր կա րող է այն լի նել ֆի-
զիո լո գիա յի,ախ տա բա նա կան 
ֆի զիո լո գիա յի և պ րակ տիկ 
բժշկութ յան հա մար:  

 Սա կայն 80-ա կան նե րի 
սկզբնե րին դեռևս պարզ ված 
չէր, թե ար յան ա նոթ նե րը պա-
տող էն դո թե լա յին բջիջ նե րից 
ծնունդ ա ռած որ միա ցութ-
յունն է այդ պի սի հետ ևանք-
նե րի պատ ճա ռը:  Ֆերչ գո տի 
և  Զա վադս կու՝ վե րը նշված 
հայտ նա գոր ծութ յու նը փաս տո-
րեն ձեռ նոց էր՝ նետ ված մյուս 
գի տա կան խմբե րին. պար զեք, 
թե ինչ միա ցութ յուն է թաքն-
ված այդ EDRF հա պավ ման 
տակ: 80-ա կան թվա կան նե րի 
կե սին գի տա կան գրա կա նութ-
յու նը պար զա պես հե ղեղ ված 
էր այս պրոբ լե մին նվիր ված 
հրա պա րա կումն ե րով:  Ֆերչ-

գո տը և  ա մե րի կա ցի դե ղա գետ 
 Լո ւիս Ին յա ռոն (Ignarro) 1986 
թ. հու լի սին ԱՄՆ-ում կա յա-
ցած գի տա ժո ղո վի ի րենց զե-
կու ցումն ե րում հա ղոր դե ցին, 
որ ստաց ված փաս տե րը խո-
սում են այն մա սին, որ ա նոթ-
նե րի թու լաց ման էն դո թե լա-
յին գոր ծոնն ա զո տի օք սիդն 
է՝ NO-ն:  Սա կայն ան մի ջա կան 
ա պա ցույց ներ հրա պա րա կե-
ցին եր կու տար բեր գի տա կան 
խմբեր 1987 թ.:  Հոն դու րաս ցի 
 Սալ վա դոր  Մոն կա դան, ո րի՝ 
գի տութ յամբ զբաղ վե լու ջան-
քերն իր հայ րե նի քում ա պարդ-
յուն դուրս ե կան, վե րա դար-
ձավ  Մեծ Բ րի տա նիա, որ տեղ 
պաշտ պա նել էր իր դոկ տո-
րա կան թե զը, և  շա րու նա կեց 
իր հե տա զո տութ յուն նե րը:  Նա 
հնա րա միտ փոր ձե րով ցույց 
տվեց, որ էն դո թե լիու մից ան-
ջատ վող միա ցութ յունն NO 
գազն է:  Նույն եզ րա կա ցութ-
յան ե կավ նաև  Լո ւիս Ին յա ռոն, 
որն է լեկտ րո նա յին կլան ման 
սպեկտր նե րի մի ջո ցով ցույց 
տվեց, որ ան ջատ վող գա զի 
փո խազ դե ցութ յու նը թթվա ծին 
չպա րու նա կող հե մոգ լո բի նի 
հետ հան գեց նում է նիտ րո զիլ-

հե մոգ լո բի նի ա ռա ջաց ման, այ-
սինքն` հե մոգ լո բի նի, ո րի Fe(II) 
իո նը կապ ված է NO մո լե կու լի 
հետ: Ոչ մի կաս կած չմնաց, որ 
ա նոթ նե րի հարթ մկան նե րի 
թու լա ցու մը հա րու ցում է NO-
ն, ո րին  նվիր ված հրա պա րա-
կումն ե րը այն քան շատ էին, որ 
 Գի տութ յան զար գաց ման ա մե-
րիկյ ան ա սո ցիա ցիան և  հե ղի-
նա կա վոր “Science”  ամ սա գի րը 
1992 թվա կա նին NO-ն « Տար վա 
մո լե կուլ» հռչա կե ցին: 

Այդ գա զը, ո րը  Ջո զեֆ 
Պ րիստ լին հայտ նա բե րել էր 
1772 թ., եր կու հար յուր տա րուց 
ա վե լի հա մար վում էր խիստ 
թու նա վոր և մթ նո լորտն աղ-
տո տող միա ցութ յուն: XX դա րի 
վեր ջին տա րի նե րը կտրուկ փո-
խե ցին այդ կար ծի քը:  Պարզ-
վեց, որ այն ներ ծին է, և  այն 
սին թե զում են օր գա նիզ մում 
մի քա նի տի պի հեմ պա րու նա-
կող ֆեր մենտ ներ, ո րոնք կոչ-
վում են ա զո տի օք սի դի սին-
թազ ներ (NOS): NO-ի սին թե-
զի հա մար այդ ֆեր մենտ ներն 
օգ տա գոր ծում են թթվա ծին և  
ար գի նին: Ար գի նի նի դե րը, որ-
պես էն դո թե լա յին բջիջ նե րում 
սին թեզ վող NO-ի աղբ յուր, բա-
ցա հայտ վել է  Սալ վա դոր  Մոն-
կա դա յի խմբում կա տար ված 
աշ խա տանք նե րում:

Ա զո տի օք սի դը եր կա տոմ 
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մո լե կուլ է, որն ու նի կենտ 
թվով է լեկտ րոն ներ և  որ պես 
հետ ևանք՝ չզույգ ված է լեկտ-
րոն, այ սինքն՝ ա զատ ռա դի կալ 
է:   Սա կայն, ի տար բե րութ յուն 
այլ ա զատ ռա դի կալ նե րի, բա-
վա կան ի ներտ է, քա նի որ ֆի-
զիո լո գիա կան պայ ման նե րում, 
ի տար բե րութ յուն, օ րի նակ, OH 
ռա դի կա լի, այն փո խազ դում է 
միայն այլ ա զատ ռա դի կալ նե-
րի և  ան ցու մա յին մե տաղ պա-
րու նա կող կոմպ լեքս նե րի հետ:

Ան հա վա տա լի էր, որ այդ 
պարզ, մթնո լորտն աղ տո տող  
գա զը, ո րը գո յա նում է ներ-
քին այր ման շար ժիչ նե րում, 
օր գա նիզ մում կա րող է ու նե-
նալ կար ևոր ֆի զիո լո գիա-
կան ֆունկ ցիա ներ:  Դա ա ռա-
վել զար մա նա լի էր, քա նի որ 
NO-ն լ րիվ տար բեր վում էր այն 
ժա մա նակ հայտ նի բո լոր ազ-
դա նշա նա յին մո լե կուլ նե րից և  
այն քան ան կա յուն է, որ կեն-
սա բա նա կան հա մա կար գե րում 
դրա կյան քի տևո ղութ յու նը մի 
քա նի վայրկյ ան է:  Հայտ նի էր, 
որ NO ար տադ րում են ո րոշ 
ման րէ ներ, բայց բո լո րո վին 
անս պա սե լի էր, որ այն կա րող 
է կար ևոր նշա նա կութ յուն ու-
նե նալ կաթ նա սուն նե րի և  այլ 
բարձ րա կարգ կեն դա նի նե րի 
օր գա նիզմն ե րում:

Ի հար կե, NO-ն  ան մի ջա կա-
նո րեն չի հան գեց նում ա նոթ-
նե րի ըն դար ձակ ման:  Լի նե լով 
ճար պա սեր (լի պո ֆիլ) մո լե կուլ, 
այն հեշ տութ յամբ թա փան-
ցում է ար յու նա տար  ա նոթ նե-
րի հարթ մկան նե րի բջիջ նե րից 
ներս, որ տեղ նրա ան մի ջա կան 
թի րա խը լու ծե լի գո ւա նի լատ 

ցիկ լազն է՝ ֆեր մենտ, որն առ-
կա է բո լոր բջիջ նե րում և  գո ւ-
ա նո զին տրի ֆոս ֆա տը վեր է 
ա ծում ցիկ լիկ գո ւա նո զին մո-
նո ֆոս ֆա տի (cGMP), որն իր 
հեր թին, երկ րոր դա յին լրա բեր 
(մե սեն ջեր) է: Ա մե րի կա ցի դե-
ղա գետ  Ֆե րիդ Մ յու րադն անց-
յալ դա րի 70-ա կան թվա կան-
նե րի կե սե րին կար ևոր հայտ-
նա գոր ծութ յուն է կա տա րել, 
ո րը վե րա բե րում է գո ւա նի-
լատ ցիկ լա զին: Մ յու րա դը ցույց 
է տվել, որ այդ ա ռանց քա յին 
ֆեր մեն տը, ո րը ղե կա վա րում է 
բջջի գոր ծու նեութ յու նը, նիտ րո 
և  նիտ րո զո միա ցութ յուն նե րի 
ազ դե ցութ յան շնոր հիվ ակ տի-
վա նում է:  Նա են թադ րեց, որ 
այդ միա ցութ յուն նե րի գոր ծող 
ակ տիվ տար րը նրան ցից ան-
ջատ վող ա զո տի օք սիդն է և 
 փոր ձով հաս տա տեց այդ են-
թադ րութ յու նը:  Գո ւա նի լատ-
ցիկ լա զը հեմ պա րու նա կող 
ֆեր մենտ է, ո րի ակ տի վութ-
յու նը NO-ի հետ փո խազ դե լու 
արդ յուն քում ա վե լի քան 200 
ան գամ ա ճում է:  Դա հետ ևանք 
է այն բա նի, որ ա զո տի օք սի դը 
կապ վում է հե մի Fe(II)-ի հետ, 
ո րը հան գեց նում է հա կա ռակ 
դիր քում գտնվող ա մի նաթթ-
վա յին մնա ցոր դի ան ջատ ման: 
 Ֆեր մեն տի՝ դրան հետ ևող կա-
ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն-
ներն էլ  բե րում են դրա ան-
նա խա դեպ ակ տի վաց ման: Իր 
cGMP-ն հեր թին, հա րու ցում է 
ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցիա նե-
րի մի շա րան, ո րոնք, ի վեր ջո, 
ազ դում են մկա նա յին սպի տա-
կուց նե րի՝ ակ տի նի և  միո զի-
նի վրա՝ հան գեց նե լով հարթ 

մկան նե րի թու լաց մա ն: Այդ պի-
սով, NO-ն  ազ դան շա նի դեր է 
կա տա րում:

Այդ հայտ նա գոր ծութ յան 
մեջ կար նաև հո գե բա նա կան 
բա ղադ րիչ:  Դա ա ռա ջին գա-
զա յին մո լե կուլն էր, որն ու ներ 
ազ դան շա նա յին հատ կութ յուն-
ներ: Մ յու րա դը գրում է, որ նա 
զար մանք և հրճ վանք է ապ րել, 
երբ ի րեն պարզ է դար ձել, որ 
այդ փոք րիկ մո լե կու լը կա րող 
է կար ևոր ֆի զիո լո գիա կան 
ֆունկ ցիա ներ ի րա կա նաց նել: 
 Հե տա գա յում պարզ վեց, որ 
նմա նա տիպ հատ կութ յուն նե-
րով օժտ ված են նաև ներ ծին 
ծա գու մով այլ գա զա յին մո-
լե կուլ ներ, օ րի նակ` ած խած նի 
օք սի դը (CO), ծծմբաջ րա ծի նը 
(SH2):

 Հի մա ար դեն պարզ է, թե 
ինչ պես է գոր ծում նիտ րոգ լի-
ցե րի նը սրտա նո թա յին խնդիր-
ներ ու նե ցող հի վանդ նե րի օր-
գա նիզ մում:  Կեն սա բա նա կան 
հյուս վածք նե րում այն են թարկ-
վում է քայ քայ ման, ո րի ար գա-
սիք նե րից մե կը՝ NO-ն, ինչ պես 
նշվել է, հան գեց նում է ա նոթ-
նե րի թու լաց ման և  բա րե լա-
վում է ար յան հոս քը նույ նիսկ 
ա թե րոսկ լե րո զով հի վանդ 
զար կե րակ նե րում:  Նո բելն 
ա ռա ջին հի վանդ նե րից էր, ո րը 
սրտի աշ խա տան քը բա րե լա-
վե լու նպա տա կով օգ տա գոր-
ծել է նիտ րոգ լի ցե րին:

1998 թ -ին  Ֆերչ գո տը, Ին յա-
րոն և Մ յու րադն ար ժա նա ցան 
 Նո բել ան մրցա նա կի սրտա նո-
թա յին հա մա կար գում ա զո տի 
օք սի դի՝ որ պես ազ դան շա նա-
յին մո լե կու լի դե րը հայտ նա-
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բե րե լու հա մար:  Բայց ար դա-
րա ցի կլի ներ, ե թե  Մոն կա դան 
էլ միա նար այդ եռ յա կին: Այդ 
մա սին նույ նիսկ  Ֆերչ գո տը հի-
շա տա կել է իր  Նո բել ան ճա-
ռում, նշե լով, որ պետք էր բա-
ցա ռութ յուն ա նել և մր ցա նա կը 
շնոր հել չորս գիտ նա կա նի: 

Ինչ պես նշվել է, NO-ի ներ-
ծին սին թե զի հա մար անհ րա-
ժեշտ են ար գի նին և թթ վա ծին, 
իսկ տե ղա յին սա կա վար յու-
նութ յան (ի շե միկ) եր ևույթ նե րի 
ժա մա նակ թթված նի մա տա-
կա րա րու մը կտրուկ նվա զում 
է:  Կեն դա նի նե րի վրա կա տար-
ված հե տա զո տութ յուն նե րը 
ցույց են տվել, որ օր գա նիզ-
մում գո յութ յուն ու նի  ա զո-
տի օք սի դի մեկ ու րիշ աղբ յուր 
ևս, քա նի որ NO-սին թազ նե րի 
լրիվ ար գե լա փակ ման պայ-
ման նե րում ա զո տի օք սի դի 
քա նա կութ յու նը հյուս վածք նե-
րում եր կար ժա մա նակ գրե թե 
չի նվա զում:  Փոր ձե րից պարզ 
դար ձավ, որ դա նիտ րիտ-իո-
նի վե րա կանգ ման արդ յունք է 
հիմն ա կա նում հեմ պա րու նա-
կող ֆեր մենտ նե րի մի ջո ցով: 
Չ նա յած հա մար վում էր, որ 
նիտ րի տի կոոր դի նա ցու մը հե-
մի հետ ո րո շիչ քայլ է թթված-
նա զուրկ պայ ման նե րում NO 
ազ դան շա նա յին մո լե կու լի 
սին թեզ ման հա մար, սա կայն 
լու ծույ թում ա զատ և  կոոր դի-

նաց ված նիտ րի տի փո խազ-
դե ցութ յան պատ ճա ռով մո դե-
լա յին եր կաթ-պոր ֆի րին նե րի 
նիտ րի տա յին կոմպ լեքս ներ չէր 
հա ջող վում ստա նալ: Եր ևան-
յան փոր ձա րա նում մեր մշա-
կած ե ղա նա կով մեզ հա ջող վեց 
այն ստա նալ պինդ ֆա զում, 
ո րում փո խազ դե ցութ յուն-
ներն ըն թա նում են մե տա ղա-
պոր ֆի րի նի գո լոր շիաց մամբ 
ստաց ված միկ րո ծա կոտ կեն 
թա ղան թի հետ: NO2-ի փոքր 
քա նա կութ յուն նե րի ազ դե ցութ-
յու նը Fe-պոր ֆի րին նե րի հետ 
հան գեց րեց  նիտ րի տա յին նոր 
կոմպ լեք սի` [Fe(Por)(ONO)  (Por-
տե ղա կալ ված պոր ֆի րի նա տո 
դիա նիոն)] ա ռա ջաց ման, ընդ 
ո րում նիտ րի տա յին լի գանդն 
անս պա սե լիո րեն կոոր դի նաց-
ված էր եր կա թի հետ ոչ թե 
ա զո տի, այլ թթված նի ա տո-
մի մի ջո ցով:  Վա կո ւու մի պայ-
ման նե րում այն դան դա ղո րեն 
վե րած վում  էր նիտ րո զի լա-
յին կոմպ լեք սի` Fe(Por)(NO)-ի, 
այ սինքն՝ տե ղի էր ու նե նում 
նիտ րի տի վե րա կանգ նում  
(Ս խե մա 1):  Այս աշ խա տան քը 
2006 թվա կա նին տպագր վեց 
“Angewandte Chemistry” ամ-
սագ րում VIP (շատ կար ևոր աշ-
խա տանք) խո րագ րի տակ: 

 Նիտ րիտ-իո նը, իր հեր թին, 
ա ռա ջա նում է նիտ րատ-իո նի 
վե րա կանգն ման մի ջո ցով, իսկ 

վեր ջինս օր գա նիզմ է ներ մուծ-
վում սննդամ թեր քի և խ մե լու 
ջրի հետ:  Նախ կի նում հա մա-
րում էին, որ նիտ րա տի վե-
րա կանգ նումն ըն թա նում է 
բա ցա ռա պես բե րա նի խո ռո-
չի և  ա ղես տա մոք սա յին ու ղու 
ման րէ նե րի մի ջո ցով, սա կայն 
վեր ջին տաս նամ յա կի հե տա-
զո տութ յուն նե րը փաս տում 
են, որ նիտ րա տը վե րա կանգ-
նող հատ կութ յամբ օժտ ված 
ֆեր մենտ ներ կան նաև կաթ-
նա սուն նե րի մկա նա յին հյուս-
վածք նե րում և  օր գան նե րում: 
 Բա ցառ ված չէ, որ դա կա-
տա րում են հենց հեմս պի տա-
կուց նե րը: 2005 թ. Ա մե րիկյ ան 
քի միա կան ըն կե րութ յան «J. 
Amer. Chem. Soc.» ամ սագ րում 
տպագր ված մեր աշ խա տան-
քում ցույց է տրվել, որ NO-ի 
փո խազ դե ցութ յու նը եր կաթ-
պոր ֆի րի նի նիտ րա տա յին 
կոմպ լեք սի հետ հան գեց նում 
է նիտ րո կոմպ լեք սի (Ս խե մա 2) 
ա ռա ջաց ման, այ սինքն՝ հեմ մո-
դե լա վո րող միա ցութ յու նը նիտ-
րա տի վե րա կանգ նում է ի րա-
կա նաց նում:

Ըն թեր ցո ղը, հա վա նա բար, 
ու շադ րութ յուն  դարձ րեց այն 
հան գա ման քի վրա, որ հոդ վա-
ծում հա ճախ է օգ տա գործ վում  
«հեմ» բա ռը: Եվ դա պա տա հա-
կան չէ:  Հե մը եր կաթ-պոր ֆի-
րի նա յին օ ղակ է, ո րը բազ մա-

Ս խե մա 1. Ա զո տի եր կօք սի դի փո խազ դե ցութ յու նը հե մը մո դե լա վո րող եր կաթպոր ֆի րի նի հետ հան գեց նում է նիտ րի
տա յին և  այ նու հետև նիտ րո զի լա յին կոմպ լեք սի ա ռա ջաց ման
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թիվ ֆեր մենտ նե րում հան դես է 
գա լիս որ պես ակ տիվ կենտ րոն 
և  կար ևո րա գույն ֆունկ ցիա-
ներ է ի րա կա նաց նում:  Հի շա-
տա կենք միայն հե մոգ լո բի նում 
կապ ված թթված նի տե ղա փո-
խումն օր գա նիզ մում ար յան 
կար միր գնդիկ նե րի մի ջո ցով: 
Այդ պատ ճա ռով մո դե լա յին եր-
կաթ-պոր ֆի րին նե րին նվիր-
ված ու սումն ա սի րութ յուն նե րը 
հսկա յա կան թիվ են կազ մում: 
Այս պի սով, հեմ-սպի տա կուց-
ներն ու ղեկ ցում են NO-ին 
ծնված օ րից (հի շենք, որ NO-ի 
սին թեզն ի րա կա նաց վում է հեմ 
պա րու նա կող NO-սին թազ նե-
րով) մինչև վախ ճա նը (փո-
խազ դե ցութ յունը հե մոգ լո բի նի 
թթված նա յին կոմպ լեք սի հետ 
հան գեց նում է նիտ րա տի ա ռա-
ջաց ման այս պես կոչ ված ա զո-
տի օք սի դի դիօք սի գե նաց ման 
ռեակ ցիա յի մի ջո ցով): Իր 
կարճ կյան քի ըն թաց քում 
ի րա կա նաց րած ֆունկ-
ցիա ներն էլ մեծ մա-
սամբ հեմ պա րու նա-
կող ֆեր մենտ նե րի 
հետ նրա փո-
խ ա զ դե -
ցութ-
յան 

հետ ևանք են:  Հի շենք լու ծե-
լի գո ւա նի լատ ցիկ լա զի հետ 
նրա փո խազ դե ցութ յու նը, ո րը 
պատ ճառն է ռեակ ցիա նե րի 
մի շա րա նի, ո րոնք, ի վեր ջո, 
հան գեց նում են հարթ մկան-
նե րի ըն դար ձակ ման: Դ րա նով 
է պայ մա նա վոր ված այն փաս-
տը, որ գրա կա նութ յան մեջ մեծ 
տեղ են զբա ղեց նում հեմ-սպի-
տա կուց նե րի և, մաս նա վո րա-
պես, մո դե լա յին եր կաթ-պոր-
ֆի րին նե րի հետ NO-ի փո խազ-
դե ցութ յուն նե րին նվիր ված աշ-
խա տանք նե րը: 

 Հե տա գա հե տա զո տութ յուն-
նե րը հայտ նա բե րե ցին ա զո  տի 
օք սի դի մի շարք այլ ֆունկ-
ցիա ներ ևս: Այ սօր հայտ նի է, 
որ NO-ն  գոր ծում է որ պես ազ-
դան շա նա յին մո լե կուլ նյար դա-

յին հա մա կար գում, որ պես վա-
րակ նե րի դեմ պայ քա րի զենք, 
որ պես ար յան ճնշման և  տար-
բեր օր գան ներ ար յան մա տա-
կա րար ման կար գա վո րիչ: NO-ն  
առ կա է կեն դա նի էակ նե րի մեծ 
մա սում և  սին թեզ վում է տար-
բեր տի պի բջիջ նե րում: Երբ 
այն սին թեզ վում է զար կե րակ-
նե րը ներ սից պա տող էն դո թե-
լա յին բջիջ նե րում, բջիջ նե րի 
թա ղան թի մի ջով ա րա գո րեն 
տա րած վում է հա րա կից մկա-
նա յին բջիջ նե րը և  հան գեց նում 
է զար կե րակ նե րի ըն դար ձակ-
ման: Այդ ճա նա պար հով NO-ն 
 վե րահս կում է ար յան ճնշու մը և 
ն րա բաշ խու մը:  Դա նաև կան-
խում է թրոմ բո ցիտ նե րի միաց-
քա վո րու մը (ագ րե գա ցիա): 

Ն յար դա յին բջիջ նե րում 
ա ռա ջա նա լիս NO-ն  ա րագ 
սփռվում է բո լոր ուղ ղութ յուն-
նե րով, ակ տի վաց նե լով շրջա-
պա տի բո լոր բջիջ նե րը: Ա զո-
տի օք սիդն ակ տի վաց նում է 
նյար դա միջ նորդ նե րի դուրս 
մղու մը նյար դա յին վեր ջա վո-
րութ յուն նե րից: Ա վե լին, NO-ն 
 կա րող է խա ղալ նաև նյար-
դա միջ նոր դի դեր, այ սինքն՝ 
ան մի ջա կա նո րեն ազ դան շա-
նը փո խան ցել մեկ նյար դա յին 
բջի ջից մյու սին:  Զար մա նա լի 
չէ, որ NO-ն  առ կա է գլխու ղե ղի 
բո լոր բա ժին նե րում:  Ու ղե ղում 
տե ղե կատ վութ յուն փո խան ցե-
լով նյար դա յին բջիջ նե րի միջև՝ 
այն նպաս տում է հի շո ղութ յա-
նը և  բա նա կա նութ յա նը: Ա զո-
տի օք սի դը, որն ար տադ րում 
է մեր մար մի նը, օգ նում է 50 
տրի լիոն բջիջ նե րին հա ղոր-
դակց վե լու մի միանց հետ՝ ազ-

Ս խե մա 2.  Մո դե լա յին նիտ րա տա յին կոմ լեք սը NOի հետ փո խազ դե ցութ յան արդ
յուն քում հան գեց նում է նիտ րո կոմպ լեք սի ա ռա ջաց ման
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դան շան ներ փո խան ցե լով ամ-
բողջ մարմն ով:   

 Տա րեց տա րի ա ճում է այն 
ֆի զիո լո գիա կան պրո ցես նե-
րի շար քը, ո րոն ցում NO-ն  ակ-
տիվ մաս նակ ցութ յուն ու նի: 
Այն մեղ մաց նում է բոր բո քա-
յին պրո ցես նե րը, մե ծաց նում 
է դի մաց կու նութ յու նը և  ու ժը, 
լա վաց նում քնի ո րա կը, կար-
գա վո րում ար յան ճնշու մը, 
սրում հո տա ռութ յու նը, ա ջակ-
ցում ա ղես տա մոք սա յին ու ղու 
գա լա րակծ կան քին (պե րիս-
տալ տի կա), նպաս տում ին տիմ 
հա րա բե րութ յուն նե րի լիար ժե-
քութ յա նը:

 Բազ մա թիվ հի վան դութ-
յուն ներ՝ գերճն շու մը, թրոմ բոզ-
նե րը, սրտամկ ա նի տե ղա յին 
սա կա վար յու նութ յու նը, քաղց-
կե ղը պայ մա նա վոր ված են 
ա զո տի օք սի դի մի ջո ցով կա-
ռա վար վող ֆի զիո լո գիա կան 
պրո ցես նե րի խախ տումն ե րով: 
 Դա է պատ ճա ռը, որ ա զո-
տի օք սի դը հսկա յա կան հե-
տաքրք րութ յուն է ա ռա ջաց րել 
տար բեր մաս նա գետ նե րի` կեն-
սա բան նե րի, բժիշկ նե րի և  դե-
ղա գետ նե րի շրջա նում: NO-ի` 
որ պես ազ դան շա նա յին մո լե-
կու լի մաս նակ ցութ յու նը տար-
բեր ֆի զիո լո գիա կան պրո-
ցես նե րում ու ղե ցույց աստղ է 
բժշկութ յան և  հատ կա պես դե-
ղա գի տութ յան բնա գա վառ նե-
րում: 

Ա թե րոսկ լե րո զի ժա մա նակ 
էն դո թե լիու մի ար տադ րած 
NO-ի քա նա կը նվա զում է և 
 նիտ րոգ լի ցե րի նի օգ տա գործ-
մամբ այն կա րե լի է մե ծաց-
նել: Այժմ դե ղա գոր ծութ յան 

բնա գա վա ռում մեծ ջան քեր են 
գոր ծադր վում, ո րոնց  նպա-
տակն է՝ ստեղ ծել հզոր և  ընտ-
րո ղա կան հատ կութ յուն նե րով 
օժտ ված սրտա նո թա յին դե ղա-
մի ջոց ներ` հեն վե լով NO-ի ազ-
դան շա նա յին մո լե կուլ լի նե լու 
մա սին նոր գի տե լիք նե րի վրա:

 Թո քե րի հետ կապ ված 
խնդիր ներ ու նե ցող հի վանդ-
նե րը կրի տի կա կան վի ճա կից 
կա րող են դուրս գալ՝ կա տա-
րե լով ներշն չում (ին հա լա ցիա) 
NO գա զով, ո րը տա լիս է լավ 
արդ յունք ներ և  նույ նիսկ կա-
րող է փրկել մար դու կյան-
քը: NO գազն օգ տա գործ վում 
է նաև նո րա ծին նե րի թո քե-
րի զար կե րակ նե րում վտան-
գա վոր չա փով ա ճած ար յան 
ճնշու մը սան ձե լու հա մար: 

NO-ն  կա րող է օգ տա գործ-
վել նաև ախ տո րոշ ման նպա-
տակ նե րով:  Վեր լու ծե լով օր-
գա նիզ մում NO-ի ար տադ րութ-
յու նը՝ կա րե լի է ախ տո րո շել 
բոր բո քա յին պրո ցես նե րի առ-
կա յութ յունն, օ րի նակ, թո քե-
րում կամ ա ղես տա մոք սա յին 
ու ղում, հեղ ձու կը, հաստ ա ղի-
քի բոր բո քումն ե րը և  այլ հի-
վան դութ յուն ներ:

Ար յան սպի տակ գնդիկ-

ներն NO-ն  օգ տա գոր ծում են 
ոչ միայն վա րա կիչ գոր ծոն նե-
րը (ման րէ ներ, սնկեր և  մա կա-
բույծ ներ) ոչն չաց նե լու հա մար, 
այլ նաև տի րո ջը պաշտ պա նում 
են ու ռուցք նե րից:  Գիտ նա կան-
ներն այժմ փոր ձում են պար-
զել՝ հնա րա վո՞ր է արդ յոք NO-
ն  օգ տա գոր ծել ու ռուց քի ա ճը 
կան խե լու հա մար, քա նի որ այն 
ըն դու նակ է հա րու ցե լու բջջի 
ծրագ րա վոր ված մահ՝ ա պոպ-
տոզ:

Այս ոչ մեծ ակ նար կում փոր-
ձե ցինք ներ կա յաց նել կեն դա-
նա կան աշ խարհ NO-ի անսպա-
սե լի ներ խուժ ման պատ մութ-
յան ո րոշ դրվագ ներ և դ րա 
ֆի զիո լո գիա կան  հատ կութ-
յուն նե րի մի մա սի նկա րագ-
րութ յու նը:  Հա մոզ ված ենք, որ 
այդ զար մա նահ րաշ մո լե կու լը 
դեռ շատ ա նակն կալ ներ կմա-
տու ցի մարդ կութ յա նը: 

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
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ՀՐԱՉՅԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԼՈՒՍԻՆԵ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐԵԼԸ 
ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ԳՐԱՎԱԿԱՆՆ Է

կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 
§Հայկենսատեխնոլոգիա¦ ԳԱԿի  
կենսաանվտանգության լաբորատորիայի  
գիտական ղեկավար

գիտական հետաքրքությունների ոլորտը՝
գենետիկա, միկրոկենսաբանություն, 
կենսատեխնոլոգիա

կենսաբանական գիտությունների  թեկնածու, 
ՀՀ ԳԱԱ §Հայկենսատեխնոլոգիա¦ ԳԱԿի  
Կենսաանվտանգության լաբորատորիայի  
գիտաշխատող, 

գիտական հետաքրքությունների ոլորտը՝
միկրոկենսաբանություն, կենսատեխնոլոգիա

 Մայ րա կան կաթն ա միս-
ներ շա րու նակ նո րած նի 

ա ճը և  զար գա ցումն ա պա հա վող 
միակ լիար ժեք սնունդն է, ո րը նրան 
պաշտ պա նում է նաև տար բեր վա-
րակ նե րից, ա լեր գիա նե րից և  ա ղի-
քա յին խան գա րումն ե րից:

 Մայ րա կան կա թը  բարդ կեն սա-
բա նա կան հե ղուկ է, ո րը պա րու նա-
կում է նո րած նի ա ճի հա մար անհ րա-
ժեշտ սպի տա կուց ներ, ճար պեր, ած-
խաջ րեր, ճար պա լույծ վի տա մին ներ 
(A, E, K), հան քա յին տար րեր (եր կաթ, 
նատ րիում, ֆոս ֆոր, ցինկ և  այլն), A 
դա սի ի մու նոգ լո բու լին ներ, հոր մոն-
ներ, ֆեր մենտ ներ,  ինչ պես նաև օգ-
տա կար պրո բիո տիկ ման րէ ներ (ըստ 
Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա-
յին կազ մա կեր պութ յան` պրո բիո տիկ-
նե րը կեն դա նի միկ րոօր գա նիզմն եր 
են, ո րոնք հա մա պա տաս խան քա նա-

 ՄԻԿՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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կութ յամբ օգ տա գոր ծե լիս շա-
հե կան ազ դե ցութ յուն են թող-
նում ա ռող ջութ յան վրա):  Մայ-
րա կան կա թը  մե նա հա տուկ 
է նաև բա ղադ րութ յան մեջ 
բազ մա զան օ լի գո շա քար նե-
րի բարձր խտութ յամբ, ո րոնք 
սին թե զում են կրծքի կաթ-
նաթթ վա յին ման րէ նե րը: 

 Մայ րա կան կաթն ան փո-
խա րի նե լի է նո րած նի ա ճի և 
 զար գաց ման հա մար: Ի տար-
բե րութ յուն ստան դար տաց ված 
ար հես տա կան ման կա կան 

կաթ նա յին խառ նուրդ նե րի, 
մայ րա կան կա թի բա ղադ րութ-
յու նը դի նա միկ է և  փո փոխ-
վում է կե րակ րումն ե րի հա ճա-
խա կա նութ յան, օր վա ժա մե րի, 
կաթ նար տադ րութ յան փու լե րի, 
մոր սննդա կար գի, հա կա բիո-
տիկ նե րի օգ տա գործ ման հետ: 

Կրծ քի կա թը, որն սկսում է 
ա ռա ջա նալ հղիութ յան վեր ջին 
ե ռամս յա կում, ծննդա բե րութ-
յու նից հե տո 5 – 10 օ րե րին ի րե-
նից ներ կա յաց նում է խիժ, ո րը 
տար բեր վում է հա սուն կա թից 

ինչ պես խտութ յամբ, ար տա քին 
տես քով, այն պես էլ բա ղադ-
րութ յամբ: Այն պա րու նա կում 
է ա վե լի շատ կաթ նա շա քար, 
ի մու նոգ լո բու լին ներ (IgA, IgG, 
IgM), լակ տո ֆե րին, լեյ կո ցիտ-
ներ և  ա ճի գոր ծոն ներ, ո րոնց 
շնոր հիվ այն մե ծա պես բարձ-
րաց նում  է ման կան ի մու նի-
տե տը:  Կե րակր ման երկ րորդ 
շա բա թում մայ րա կան կաթն ու-
նե նում է մի ջին հա սու նութ յուն, 
իսկ 4 – 6 շա բաթ անց այն հա-
մար վում է հա սուն (Աղ.1): 

Աղ  յու սակ 1.

 Մայ րա կան հա սուն կա թի բա ղադ րութ յու նը

100մլ  մայ րա կան կա թի չոր զանգ վա ծի (11,9%) կազ մը

 Ճար պեր 3,9%  Ֆոս ֆո լի պիդ ներ, չհա գե ցած  ճար պաթ թու ներ, խո լես տե րին

Ս պի տա կուց ներ   1%  Շի ճու կա յին սպի տա կուց ներ, տաու րին, լակ տո ֆե րին, կա զեին

Ած խաջ րեր 6,8%  Կաթ նա շա քար, օ լի գո շա քար ներ

 Միկ րո տար րեր 0,2% Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Zn

 Հոր մոն ներ և  ա ճի գոր ծոն ներ
 Վեր նա մաշ կա յին ա ճի գոր ծոն ներ, է րիթ րո պոե տին, թի րոք սին, 
թի րեոտ րո պին-ռե լի զինգ, պրո լակ տին, խո լե ցիս տո կի նին, պրոս-
տոգ լան դին ներ

 Ֆեր մենտ ներ
 Լի զո ցիմ, լակ տո ֆե րին, լի պազ, ա մի լազ, պրո տեազ, քսա նօք սի-
դազ

Ի մուն գոր ծոն ներ  Ֆա գո ցիտ ներ,  T և B լիմ ֆո ցիտ ներ, ի մու նոգ լո բու լին ներ
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 Մայ րա կան կա թի կեն-
սաակ տիվ միա ցութ յուն նե րը 
կար ևոր դեր են խա ղում հա-
կա բոր բո քա յին հա մա կար-
գի կար գա վոր ման գոր ծըն-
թա ցում: Շ նոր հիվ մայ րա կան 
կա թի ի մու նախ թա նիչ հատ-
կութ յան, կրծքով կե րակր վող 
նո րա ծին նե րը, որ պես կա նոն, 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե-
րով (կարմ րախտ, պո լիո միե-
լիտ և  դիֆ թե րիա) չեն հի վան-
դա նում,  իսկ հի վան դա նա լիս 
դրանք ա վե լի թեթև են տա-
նում: 

2003 թվա կա նին ֆինն և  
իս պա նա ցի գիտ նա կան նե րը, 
միմ յան ցից ան կախ, մայ րա-
կան կա թից ան ջա տել և  ու-
սումն ա սի րել են պրո բիո տի-
կա յին ման րէ ներ, ո րոնք ի րենց 
հատ կութ յուն նե րով  չեն զի-
ջում ա ղի քա յին է կո հա մա կար-
գից մե կու սաց ված և  առևտ-
րայ նաց ված  շատ շտամն ե րի: 
Ն րանք ի րենց աշ խա տութ յուն-
նե րում նշում են, որ մայ րա կան 
կա թի ման րէ նե րը և՛  մո րը, և՛ 
 նո րած նին պաշտ պա նում են 
վա րակ նե րից, ո րոնց ա ռա ջաց-
ման հիմն ա կան պատ ճա ռը 
Staphilococcus aureus ախ տա-
ծին ման րէն է: 

 Տար բեր երկր նե րի հար յու-
րա վոր կա նանց կա թի նմուշ-
նե րում հայտ նա բեր ված  պրո-
բիո տիկ նե րը՝ բի ֆի դո բակ տե-
րիա նե րը (մար դու ա ղի քա յին 
է կո հա մա կար գի գլխա վոր բա-
ղադ րիչ ներ) և  կաթ նաթթ վա յին 
բակ տե րիա նե րը զգա լիո րեն 
տար բեր վում են ի րենց տե սա-
կա յին բազ մա զա նութ յամբ: 

 Մայ րա կան կա թում ման-

րէ նե րը ո րո շա կի հա վա սա-
րակշռ ված վի ճա կում են, 
դրանց ընդ հա նուր քա նա կը 
մեկ մի լի լիտ րում հաս նում է 
մինչև 10000-ի:  Ման րէ նե րի այս 
քա նա կութ յու նը վնա սա կար չէ 
կրծքա գեղ ձի հա մար, սա կայն 
բա վա րար է նո րած նի ա ղի նե-
րի արդ յու նա վետ գա ղու թաց-
ման հա մար:  Նո րա ծինն օ րա-
կան մի ջին հաշ վով օգ տա գոր-
ծում է 800 մլ  կաթ՝ կլա նե լով 
շուրջ մեկ մի լիոն ման րէ: 

 Բազ մա թիվ փաս տեր վկա-
յում են այն մա սին, որ հղիութ-
յան վեր ջին ե ռամս յա կում ման-
րէ ներն ա ղի նե րից կրծքա գեղ-
ձեր ներ թա փան ցում են այս-
պես կոչ ված   կաթ նա գո յաց-
ման ան ցու ղիով՝ ձևա վո րե լով 
«ժա մա նա կա վոր» միկ րոֆ լո-
րա, ո րը  կաթ նար տադ րութ-
յան ա վար տի հետ վե րա նում է 
(Նկ.1): 

Են թադր վում է, որ մայ րա-
կան ա ղես տա մոք սա յին հա մա-
կար գից ո րո շա կի ման րէ ներ 

տե ղա փոխ վում են միա կո րիզ 
ի մու նա յին բջիջ նե րի մի ջո ցով, 
ո րոնք հաս նում են կրծքա գեղ-
ձեր բնա կան անդր կաթ նա յին 
ան ցու ղիով: Ախ տա ծին ման-
րէ նե րի հա րակ ցու մը նշված 
բջիջ նե րին հիմն ա կա նում կան-
խում են կաթ նաթթ վա յին ման-
րէ նե րի սին թե զած օ լի գո շա-
քար նե րը:  Բա ցի այդ, կրծքի 
կա թը պա րու նա կում է հա կա-
ման րէա յին միա ցութ յուն ներ 
(լի զո ցիմ, լակ տո ֆե րին և  այլն), 
ո րոնք ընտ րո ղա բար ոչն չաց-
նում են դրանք:

Նշ ված խո չըն դոտ նե րով 
(ո րոնց մի ջո ցով ա ղի քա յին 
ման րէ ներն անց նում են կրծքի 
կա թի մեջ), կա րե լի է բա ցատ-
րել, թե ին չու է կրծքով կե րակր-
վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ե րե խա յի ա ղի քա յին միկ րո-
բիո տան՝ նոր մալ ման րէա յին 
կեն սա բազ մա զա նութ յու նը, 
բաղ կա ցած ման րէ նե րի ե զա-
կի տե սակ նե րից:  Ման կա կան 
ա ղի նե րում հայտն վե լուց հե տո 

Ն կար 1. Կ նոջ  մե նա հա տուկ ման րէա յին է կո հա մա կար գե րի գո յաց ման 
և  ե րե խա յին փո խանց ման հա վա նա կան մե խա նիզմ նե րը
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նման ման րէ նե րը պաշտ պա նիչ 
դեր են խա ղում՝ ա պա հո վե լով 
կրծքով կե րակր ման հու սա լի 
պաշտ պա նութ յու նը վա րա կիչ 
հի վան դութ յուն նե րից: Բ նիկ 
պրո բիո տի կա յին ման րէ նե րը 
կա րող են դրսևո րել հա կա-
բակ տե րիա կան ակ տի վութ յուն 
նույ նիսկ կրծքի կա թում: 

 Կան են թադ րութ յուն ներ, 
որ ո րոշ օգ տա կար ման րէ ներ, 
հատ կա պես բի ֆի դո բակ տե-
րա նե րը, նո րած նի օր գա նիզմ 
կա րող են անց նել  հեշ տո-
ցից բնա կան ճա նա պար հով՝ 
ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ:  
 Մինչ այդ ար դեն հայտ նի էր, 
որ ման րէ նե րի ո րոշ տե սակ-
ներ ըն դու նակ են մայ րա կան 
մար սո ղա կան հա մա կար գից 
անց նել այլ օր գան ներ: Ն ման 
ֆի զիո լո գիա կան տե ղա շար ժի 
փո խադ րա մի ջոց դի տարկ վում 
են այս պես կոչ ված դենդ րի-
տա յին (DCs) և CD18+ բջիջ նե-
րը, ո րոնք կա րող են ա ղի նե րի 
ոչ ախ տա ծին բակ տե րիա նե րը 
կա պել և  տե ղա փո խել այլ օր-
գան ներ, նե րառ յալ կրծքի կաթ-
նար տադ րիչ ու ղի ները: Ո րոշ 
գիտ նա կան ներ ա ռաջ նա հերթ 
են հա մա րում ի մու նա յին բջիջ-
նե րի դե րը, ո րոնք ա ղի քա յին 
հա մա կար գից թա փան ցում 
են կաթ նա գեղ ձեր հղիութ յան 
վեր ջին ե ռամ սա կում և  այ նու-
հետև՝ ամ բողջ կաթ նար տադ-
րութ յան ըն թաց քում:  Վեր ջին 
հե տա զո տութ յուն նե րի տվալ-
նե րի հա մա ձայն՝ ո րոշ ման րէ-
ներ ներ թա փան ցում են կրծքա-
գեղ ձեր՝ ին տեգր վե լով մայ րա-
կան դենդ րի տա յին բջիջ նե րի և 
 մակ րո ֆա գե րի հետ:

Հ ղիութ յան և  կաթ նար տադ-
րութ յան շրջա նում կնոջ օր գա-
նիզ մում տե ղի են ու նե նում 
հոր մո նա յին ֆի զիո լո գիա կան 
գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք ա պա-
հո վում են սկզբում պտղի, իսկ 
հե տա գա յում՝ նո րած նի ա ռողջ 
զար գա ցու մը: Այս փո փո խութ-
յուն նե րը նե րա ռում են գրե թե 
բո լոր օր գան-հա մա կար գե րը՝ 
սիրտ-ա նո թա յին, շնչա ռա կան, 
մի զա սե ռա կան և  մար սո ղա-
կան: Են թադր վում է, որ նման 
փո փո խութ յուն նե րը կա րող 
են նպաս տել ման րէ նե րի տե-
ղա փոխ մա նը կաթ նար տադ-
րիչ գեղ ձեր հղիութ յան վեր ջին 
ե ռամս յա կում և  կաթ նար տադ-
րութ յան ամ բողջ ըն թաց քում: 
Հ ղիութ յան վեր ջին ե ռամս յա-
կում, նե րո րո վայ նա յին ճնշման 
բարձ րաց ման և  հոր մո նա յին 
փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն-
քում, ա ղի նե րի շար ժու նութ-
յու նը թու լա նում է, ո րի հետ-
ևան քով մե ծա նում է ա ղի նե-
րից կաթ նա գեղ ձեր ման րէ նե-
րի տե ղա փոխ ման հա վա նա-
կա նութ յու նը:  Կաթ նա գեղ ձում, 

ծո րան նե րում, ալ վեո լում (կաթ 
ար տադ րող բջիջ նե րի հա մա-
խումբ) և պ տու կում ըն թա ցող 
ա նա տո միա կան և  ֆի զիո լո-
գիա կան փո փո խութ յուն նե րը 
նույն պես կա րող են նպաս տել 
նո րած նի մե նա հա տուկ  միկ-
րոֆ լո րա յի ձևա վոր մա նը: Այս-
պի սով՝ ա պա ցուց վում է ա ղի-
քա յին հա մա կար գի և  կաթ նա-
գեղ ձե րի միջև ֆունկ ցիո նալ 
կա պի գո յութ յու նը: 

 Մայ րա կան կա թի ման րէ-
ներն ա ռա ջինն են գա ղու թաց-
նում նո րած նի ա ղես տա մոք-
սա յին հա մա կար գը՝ կան խե լով 
և  կան խար գե լե լով ախ տա ծին 
ման րէ նե րի ա ճը և, հետ ևա-
բար, ի ջեց նե լով վա րա կիչ հի-
վան դութ յուն նե րով հի վան դա-
նա լու  ռիս կը: Կրծ քի կա թում 
առ կա ման րէ նե րով են պայ մա-
նա վոր ված մայ րա կան կա թով 
և  ար հես տա կան խառ նուրդ նե-
րով սնված ե րե խա նե րի ա ղի-
քա յին միկ րո բիո տա յի կազ մի 
կտրուկ տար բե րութ յուն նե րը: 
 Կա րե լի է հա մա րել նաև, որ  
մայ րա կան կա թի ման րէ նե-
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րը  նպաս տում են ա ղի նե րի 
լոր ձա թա ղան թում ավ շան ման 
հյուս վածք նե րի  ձևա վոր մա նը, 
ո րոնք ու նեն  կան խար գե լիչ 
և  հա կաա լեր գիա կան ազ դե-
ցութ յուն: 

 Բա ցի պրո բիո տիկ նե րից, 
ա ղես տա մոք սա յին հա մա կար-
գը կար գա վո րե լու գոր ծըն թա-
ցում մեծ դեր ու նեն սննդա յին 
հա վե լումն ե րը՝ պրե բիո տիկ նե-
րը, ո րոնք ընտ րո ղա բար յու-
րաց նում են օգ տա կար միկ-
րոօր գա նիզմն ե րը՝ նպաս տե-
լով ա ղի քա յին միկ րոֆ լո րա յի 
կազ մի, գոր ծու նեութ յան բա-
րե լավ մա նը: «Պ րե բիո տիկ» 
եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ օգ-
տա գոր ծել են պրո ֆե սոր Գ լեն 
 Գիբ սո նը և  Մար սել  Ռո բերֆ րոյ-
դը 1995թ.-ին: Պ րե բիո տիկ ներ 
են հա մար վում հիմն ա կա նում 
բնա կան դիե տիկ ման րա թե լե-
րը (ի նու լի նը), օ լի գո շա քար նե-
րը (ֆրուկ տոօ լի գո շա քար նե րը) 
և  վեր ջերս մայ րա կան կա թում 
հայտ նա բեր ված գա լակ տոօ-
լի գո շա քար նե րը, ո րոնք խթա-
նում են նո րած նի ա ղի նե րում 
պրո բիո տի կա յին ման րէ նե-

րի ա ճը: Կրծ քա գեղ ձում կաթ-
նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի 
առ կա յութ յամբ է պայ մա նա-
վոր ված պրե բիո տի կա յին օ լի-
գո շա քար նե րի ա ռա ջա ցու-
մը  մայ րա կան կա թում:  Քա նի 
որ կրծքի կա թը հա մար վում է 
պո տեն ցիալ պրո բիո տիկ նե-
րի հա մար փո խադ րա մի ջոց, 
ա պա կա րե լի է հա մա րել, որ 
օ լի գո շա քար նե րի առ կա յութ-
յունն այն վե րա ծում է բնա կան 
սին բիո տի կի՝ պրո բիո տիկ նե րի 
և պ րե բիո տիկ նե րի խառ նուրդ 
հան դի սա ցող սննդի:

 Թեև հե տա զո տող նե րի մեծ 
մա սի հե տաքրք րութ յուն նե րը 
կենտ րո նա ցած են պրե բիո-
տի կա յին օ լի գո շա քար նե րի 
բի ֆի դո բակ տե րիա նե րի ա ճը 
խթա նե լու վրա, ո րոշ փոր ձա-
րա րա կան ու սումն ա սի րութ-
յուն ներ ցույց են տվել, որ այդ 
միա ցութ յուն նե րը հա ճախ  
նմա նա կում են էու կա րիոտ 
բջիջ նե րի մա կեր ևույ թի ըն կա-
լիչ նե րին, ո րոն ցից կառ չում են 
ախ տա ծին ման րէ նե րը որ պես 
ախ տա հար ման գոր ծըն թա ցի 
բա ղադ րիչ: Օ րի նակ՝ ցույց է 

տրվել է պի թե լա յին բջիջ նե րի 
վրա գա լակ տոօ լի գո շա քար-
նե րի ախ տա ծին Escherichia 
coli ման րէի հա րակց ման կան-
խար գե լու մը: 

 Մայ րա կան կա թը պա-
րու նա կում է մո տա վո րա-
պես 7% ած խաջ րեր, ո րոնց  
90%-ը կաթ նա շա քա րից և 
դ րա ա ծանց յալ նե րից կազմ-
ված տար բեր օ լի գո շա քար-
ներն են: Օ լի գո շա քար նե րը 
մայ րա կան կա թի եր րորդ կար-
ևոր բա ղադ րիչն են, և  դրանց 
ա ռա վե լա գույն քա նա կութ-
յու նը հայտ նա բեր ված է խի-
ժում, կազ մե լով ընդ հա նուր 
ած խաջ րե րի մոտ 24% -ը: Այս 
նյու թե րի քա նա կը դան դա-
ղո րեն նվա զում է, հաս նե լով  
8 – 12 գ/լ, ո րը 100 ան գամ 
ա վե լի է, քան կո վի կա թում: 
 Մայ րա կան կա թի մեջ օ լի գո-
շա քար նե րի հիմն ա կան բա-
ղադ րիչ ներն են սիա լաթ թուն,  
N-ա ցե տիլգլ  յո ւ  կո  զա մի նը , 
ֆրուկ տո զը, գլու կո զը և  գա-
լակ տո զը, ո րոնք ա ռա ջաց-
նում  են ա վե լի քան 130 տար-
բեր օ լի գո շա քար նե րի բարդ 
խառ նուրդ: Օ լի գո շա քար նե րի 
տե սա կա յին կազ մի վրա ուղ-
ղա կի ազ դե ցութ յուն ու նի նաև 
մոր ար յան խում բը:  Մայ րա կան 
կա թից ան ջատ ված պրո բիո-
տի կա յին ման րէ նե րը և  օ լի գո-
շա քար ներն ա ռան ձին-ա ռան-
ձին, ինչ պես նաև որ պես պրո-
բիո տիկ նե րի և պ րե բիո տիկ նե-
րի խառ նուրդ, ա ռա ջարկ վում 
է օգ տա գոր ծել հղի կա նանց 
և  ե րե խա նե րի միկ րոֆ լո րա-
յի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի 
բա րե լավ ման նպա տա կով: 
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 Հայտ նի է, որ սննդա կար-
գը և շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ-
ման ներն ազ դում են ա ղի քա յին 
միկ րո բիո մա յի՝ նոր մալ միկ-
րոֆ լո րա յի ման րէա բա նա կան 
կազ մի վրա: Ն կատ վել է, որ 
ճա պո նա ցի կա նանց կա թում 
պրո բիո տիկ շտամն ե րի տա-
րած վա ծութ յունն այլ երկր նե րի 

 Մեր կա տա րած հե տա զո-
տութ յուն նե րը ցույց են տվել, 
որ հայ կա նանց կա թի նմուշ-
նե րում Lactococcus lactis տե-
սա կին պատ կա նող շտամն ե-
րը հան դի պում են 30% հա վա-
նա կա նութ յամբ:  Նույն բարձր 
հա վա նա կա նութ յամբ դրանք 
հայտ նա բեր վել են նաև այլ 
երկր նե րում կա տար ված ու-
սում  նա սի րութ յուն նե րում , 
մաս նա վո րա պես  իս պա նա ցի 
և  ֆինն կա նանց կրծքի կա թի 
նմուշ նե րում:   Լակ տո բա ցիլ նե-
րից ա ռա վել հա ճախ հան դի-
պում են Lactobaccilus casei ssp. 
(20%), Lactobacillus delbrueckii  
(5%), Lactobacillus fermentum  
(5%), Lactobacillus salivarius 
(5%) և Lactobacillus reuteri 
(5%) պատ կա նող տե սակ նե րը 
(Նկ.2): 

կա նանց կա թի հետ հա մե մա-
տած ա վե լի բարձր է, ո րը, հա-
վա նա բար պայ մա նա վոր ված 
է ճա պո նա կան սննդա կար գի 
կար ևոր մաս հան դի սա ցող 
ֆունկ ցիո նալ սննդի, պրո բիո-
տիկ նե րի և  տար բեր ֆեր մեն-
տաց ված սննդամ թերք նե րի 
լայն օգ տա գործ մամբ:  Հա յաս-
տա նում ա մե նա տա րած ված 
պրո բիո տիկ « Նա րի նե» կաթ-
նամ թեր քի խմո րիչ Lactobacillus 
helveticus MDC 9206 շտա մը հայ 
կա նանց կրծքի կա թի նմուշ նե-
րի հե տա զո տութ յուն նե րում չի 
հայտ նա բեր վել: Այդ եր ևույ թը 
կա րե լի բա ցատ րել է պի թե լա-
յին և  ի մու նա յին բջիջ նե րի մա-
կեր ևույ թին L. helveticus-ի չա-
փա զանց ցածր հա րակց ման 
ու նա կութ յամբ:

 Բազ մա թիվ երկր նե րում 
հար յու րա վոր կա նան ցից վերց-
րած մայ րա կան կա թի նմուշ-
նե րի հե տա զո տութ յուն նե րը 
բա ցա հայ տել են դրան ցում 
պրո բիո տիկ նե րի՝ լակ տո բակ-
տե րիա նե րի  և  բի ֆի դո բակ-
տե րիա նե րի զգա լի առ կա յութ-
յուն, սա կայն պրո բիո տի կա յին 
ման րէ նե րի պո պուլ ա ցիա նե րը 

Ն կար 2.  Հայ կա նանց մայ րա կան կա թի նմուշ նե րում հայտ նա բեր ված կաթ
նաթթ վա յին կո կե րի և  ցու պիկ նե րի տո կո սա յին կազ մը
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տար բեր երկր նե րի կա նանց, 
ինչ պես նաև  քա ղա քաբ նակ և 
գ յու ղաբ նակ կա նանց կա թում 
քա նա կա պես և  ո րա կա պես 
նույ նը չեն: Ո րոշ շրջան նե րում 
կա թի նմուշ նե րի միայն 20% 
-ում են առ կա պրո բիո տի կա-
յին ման րէ ներ, մյուս նե րում՝ 
մինչև 100 % -ում: Այլ երկր նե-
րի քա ղա քաբ նակ և գ յու ղաբ-
նակ կա նանց կրծքի կա թում 
հայտ նա բեր ված լակ տո բակ-
տե րիա նե րի մա կար դա կը 10 – 
10000 ԳԱՄ/մլ (ԳԱՄ՝ գա ղութ 
ա ռա ջաց նող միա վոր) է:  Հայ 
կա նանց կրծքի կա թում կաթ-
նաթթ վա յին ման րէ նե րի քա-
նա կը տա տան վում է 10000 
– 100000 ԳԱՄ/մլ:  Հա մար վում 
է, որ ման րէ նե րի փոքր քա-
նակն էա պես չի ազ դում ե րե-
խա յի ա ղի քա յին միկ րո բիո մա-
յի զար գաց ման վրա, քա նի որ 
այն ի րա գոր ծում են կա թում 
առ կա ա ռա վել հզոր ման րէ նե-
րը: Կրծ քի կա թում պրո բիո տիկ 
ման րէ նե րի պա կա սի կամ քիչ 
քա նա կութ յան պատ ճառ նե-
րից մե կը կա րող է լի նել դեռևս 
ման կա կան տա րի քում մոր 
օգ տա գոր ծած ար հես տա կան 

սնուն դը և/ կամ ֆեր մեն տաց-
ված կաթ նամ թեր քի օգ տա-
գործ ման ցածր մա կար դա կը:

 Վեր ջին ու սումն ա սի րութ-
յուն նե րը ցույց են տվել, որ 
հղիութ յան վե ցե րորդ ամ-
սից ըն դուն ված պրո բիո տի-
կա յին ման րէ նե րը, ի վեր ջո, 
հայտ նա բեր վում են խի ժում 
և  հա սուն կա թում:  Ման կա-
կան սնունդ ար տադ րող ձեռ-
նար կութ յուն նե րը ման կա կան 
խառ նուրդ նե րը մայ րա կան 
կա թին մո տեց նե լու նպա տա-
կով դրանք հա վե լում են կեն-

սու նակ պրո բիո տի կա յին ման-
րէ նե րով և  մայ րա կան կա թի 
օ լի գո շա քար նե րով: ԱՄՆ-ում և  
ո րոշ եվ րո պա կան երկր նե րում 
մայ րա կան կա թը պա հես տա-
վո րում են, սա կայն ջեր մամ-
շակ ման ըն թաց քում դրա նում 
ե ղած օգ տա կար միկ րոօր գա-
նիզմն ե րը ոչն չա նում են,  և  
ե րե խա յին լրա ցու ցիչ պրո բիո-
տիկ ներ նշա նա կե լու կա րիք է 
զգաց վում:

Ա ղի քա յին միկ րոֆ լո րան 
կրծքի կա թի մի ջո ցով փո-
խանց վում է սերն դե– սե րունդ, 
և  այդ շղթա յի խախտ ման 
դեպ քում այն վե րա կանգ նե լու 
հնա րա վո րութ յու նը նվա զում 
է: Ի րա վի ճա կը շտկե լու ու ղի-
նե րից մե կը մայր դառ նա լուց 
ա ռաջ և  հատ կա պես հղիութ-
յան վեր ջին ե ռամս յա կում հա-
տուկ պրո բիո տիկ նե րի ա մե-
նօր յա ըն դու նումն է: Այս պի-
սով՝ կրծքի կա թում պրո բիո-
տի կա յին ման րէ նե րի առ կա-
յութ յու նը ման կան ա ռող ջութ-
յան գլխա վոր գրա վա կանն է: 
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ՍԹԻՎԵՆ ՀՈԿԻՆԳԸ ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿԵԼ Է 
§ԴԺՈԽԱՅԻՆ ՇՈԳ¦ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ*

Բրի տա նա ցի հռչա կա
վոր ֆի զի կոս Սթի վեն 

Հո կին գի կար ծի քով՝ հա մընդ
հա նուր տա քա ցու մը կա րող է 
ստեղ ծել կյան քի «դժո խա յի ն» 
պայ ման ներ Երկ րի վրա: Այս 
մա սին հան րաճաչ գիտ նա
կա նը խո սել է իր «Նա խա սի
րած վայ րեր» տեսանախագծի 
երկրորդ դրվագում:

Հո կին գի խոս քե րով՝ եթե 
հա մընդ հա նուր տա քաց ման և 
կլի մա յի փո փո խու թյան խնդի
րը չլուծ վի, ապա Եր կի րը կա
րող է վե րած վել Արու սյակ մո
լո րա կի: Ըստ ՆԱ ՍԱի հե տա
զո տու թյուն նե րի՝ 4 մի լի արդ 
տա րի առաջ Արու սյա կը նման 
էր մեր մո լո րա կին. այն տեղ 
կային ջուր, բու սա կա նու թյուն, 
և մո լո րա կի ջեր մաս տի ճան
նե րը հա մա պա տաս խա նում 

էին Երկ րի այժ մյան ջեր մաս
տի ճան նե րին: Սա կայն մթնո
լոր տում ջեր մո ցա յին գա զե րի 
կու տակ ման ար դյուն քում մո
լո րա կի մա կե րև ույ թը տա քա
ցավ մին չև 460 0C: Հոկինգի 
կարծիքով՝ հաշվի առնելով, 
որ Երկրի տարիքը կազմում է 
4,5 մլրդ տա րի, ար դեն 200

500 տա րի անց մարդ կու թյու նը 
ստիպ ված է լի նե լու իր հա մար 
նոր «տու ն» փնտրել: «Երբ հա
ջորդ ան գամ հան դի պեք կլի
մա յի փո փո խու թյու նը հեր քող 
մար դու, նրան ու ղար կեք Արու
սյակ մո լո րակ: Ես կհա տու ցեմ 
ու ղև ո րու թյան ծախ սե րը», 
ավելացրել է ֆիզիկոսը:

* «Новое время», 2018, 23 հունվարի

Ի ԴԵՊ
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ՕԼԵԳ ՄԱԿԱՐՈՎ

ԹՌԻՉՔ` §ՆՍՏԱԾ¦ 
ԽՈՌՈՉՆԵՐԻ ՎՐԱ*…

Նոր տեխ նո լո գիա նե րի զար գաց ման շնոր հիվ ջրա փո փոխ 
նա վե րի կող քին ի հայտ ե կան ջրա յին փո խադ րա մի ջոց

ներ՝ հիմն ված ստորջր յա թևե րի և  օ դա յին բար ձե րի վրա: Այս 
լու ծում նե րի ի մաստն այն է, որ նա վի րանն ամ բող ջութ յամբ կամ 
մաս նա կիո րեն վեր հան վի ջրի մա կեր ևույ թի վրա՝ ա զա տե լով 
այն ջրի հետ շփու մից: Սա կայն գո յութ յուն ու նի ևս մեկ տար բե
րակ, ո րը մշակ վել է դեռևս XIX դա րում և հե ռան կա րա յին է նաև 
մեր օ րե րում: Խոսքն այն տեխ նո լո գիա յի մա սին է, ո րը հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս գա զի օգ տա գործ ման շնոր հիվ նվա զեց նե լու 
նա վի րա նի շարժ ման դի մադ րութ յու նը: 

Օ դի խտութ յու նը մո տա վո րա պես 800 ան գամ ա վե լի փոքր է 
ջրի խտութ յու նից: Երբ նա վի րա նի թրջված մա կեր ևույթն օ դի մի
ջո ցով զատ վում է ջրին շփվե լուց (ա ռա ջա նում են, այս պես կոչ
ված, օ դա յին խո ռոչ ներ, բուշ տեր (կա վեր նա), հենց այդ տե ղում 
էլ նվա զում է նա վի շփման դի մադ րութ յու նը: Հետ ևա բար՝ որ քան 
մեծ է ջրից շեր տա զատ ված մա կեր ևույ թը և շփ ման ու ժի բա ղադ
րի չը քար շի դի մադ րութ յան ու ժի ընդ հա նուր հաշ վեկշ ռում, այն
քան բարձր է օ դա յին խո ռոչ նե րի կի րառ ման արդ յու նա վե տութ
յու նը:

ՏԵÊՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ: ՆԱՎԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

* «Популярная механика», նոյեմբեր, 2017 թ.:
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ՏԵÊՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ: ՆԱՎԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ ԱՌԱՆՑ 
ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ

Օ դա յին միջ նա շեր տի օգ
տա գործ ման ա ռա ջին ար տո
նա գի րը տրվել է ԱՄՆում՝ 
1848 թ ին, սա կայն այդ գա ղա
փա րը տասն յակ տա րի նե րով 
ա ռաջ էր ան ցել տվյալ ժա մա
նա կի տեխ նի կա յի զար գաց
ման մա կար դա կից: 1883 թ ին 
շվեդ ճար տա րա գետ և գ յու
տա րար Գուս տաֆ դե Լա վալն 
ար տո նագ րել է մի սարք, ո րի 
շնոր հիվ օ դի պղպջակ ներ էին 
մղվում դե պի նա վի ա ռա ջա
մաս (ֆորշտ ևեն): Ո րոշ ժա մա
նակ անց նա նա խա ձեռ նեց իր 
սար քի արդ յու նա վե տութ յան 
ստու գու մը փորձ նա կան ճա
նա պար հով, սա կայն մատն վեց 
ան հա ջո ղութ յան:

1887 թ ին ռուս ճար տա րա
գետմե խա նիկ Ս. Տի մո խո վի չը 
նա վե րի մա կեր ևույ թի շփու մը 
ջրի հետ նվա զեց նե լու մի ջո
ցը հե տա զո տե լու հա մար ար
տո նութ յուն ներ տրա մադ րե լու 
հայտ ներ կա յաց րեց: Այդ գա
ղա փա րի էութ յունն այն էր, որ 
օ դի կամ ջրա յու ղա յին է մուլ
սիա յի տե ղա փո խու մը կա տար
վոմ էր հա տուկ խո ղո վակ նե րի 
մի ջո ցով՝ դե պի նա վի րա նի 
ջրա սույզ մաս:

Դ. Մ. ֆոն Տո մամ յուլն ա րա
գըն թաց կա տեր նե րում գործ
նա կա նում ա ռա ջինն ի րա գոր
ծեց նա վի հա տա կի օ դա հա
գե ցու մը (աէ րա ցիա): 1916 թ ին 
նա ավստ րիա կան նա վա տոր
մի հա մար կա ռու ցեց տոր պե
դա վոր մի կա տեր, ա ռա ջին 
սա հա նա վը, ո րի հա տա կի 
տակ օ դը փչվում և փո խանց
վում էր «օ դա յին քսու քի» տես
քով՝ կենտ րո նա խույս օ դա փո
խի չի մի ջո ցով:

Օ դա յին շեր տի տի րույ թը 
պատ նեշ ված էր կո ղա յին պա
տե րով: 480 ձիաուժ հզո րութ
յամբ շար ժիչ նե րով կա տե րը 
գրան ցեց 40 հան գույց ա րա
գութ յուն: Սա կայն այս հա ջող 
սկսած աշ խա տան քը չու նե ցավ 
հե տա գա զար գա ցում: 

Հե տա գա տա րի նե րի ըն
թաց քում դի մադ րութ յան նվա
զե ցումն օ դի օգ տա գործ ման 
մի ջո ցով բազ մա թիվ հե տա
զո տութ յուն նե րի և գ յու տե րի 
ա ռար կա է ե ղել ինչ պես Ռու

սաս տա նում, այն պես էլ ար
տա սահ մա նում: Նա վի հա
տա կի վրա գա զի միջ նա շերտ 
ա ռա ջաց նե լու հա մար ա ռա
ջարկ վել են տար բեր կա ռուց
վածք ներ, ո րոնք, սա կայն, ոչ 
միայն չեն գտել ի րենց գործ
նա կան կի րա ռու մը, այլև չեն 
են թարկ վել լուրջ փոր ձա գի
տա կան ստու գում նե րի: Բա
ցա ռութ յուն են Լ. Մ. Լապ շի նի 
և Կ. Կ. Ֆեդ յա յեվս կու աշ խա
տանք նե րը:

Ներկայում համաշխարհային նավաշինությունում փորձարկվում են և՛ 
օդային խոռոչները (նավի հատակի տակ պոմպերի, մխոցների օգնությամբ 
պահպանվում է գազի ճնշումը, որի շնորհիվ նավը մեկուսացվում է ջրից), և՛ 
օդային պղպջակների քսուքը: Վերջինիս դեպքում հատուկ խողովակների 
միջոցով դեպի հատակ է դուրս գալիս օդի պղպջակների խիտ շղարշ: 
Սխեմայում տրված է այդ տարբերակի լուծման օրինակը:
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ԻՆՉՈ՞Վ ԷԻՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 

ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1924 թ ին ԽՍՀՄում Լապ
շի նը, օ դի փո խանց ման արդ
յու նա վե տութ յունն ստու գե լու 
նպա տա կով, սկսեց ծան ծա ղա
նիստ, տա փա կա հա տակ, 2,5 մ 
x 0,22 մ x 0,02 մ չափերով գե
տա նա վի նմու շօ րի նա կի փոր
ձար կում նե րը Լի վեն կա գե տի 
վրա, իսկ հե տա գա յում՝ 1938 և 
1957 թ., ա ռա ջին ան գամ կա
տա րեց բնօ րի նա կա յին ստու
գում: Օ դը հա տա կի տակ էր 
փչվում հա տուկ օ դա փուք սով 
և խո ղո վա կա շա րե րով, ո րոնց 
անց քե րը (բե րան նե րը) տե
ղադր ված էին հա տա կի մա
կեր ևույ թին հա մա հար թո րեն: 

1938 թ ին բնօ րի նա կա յին 
ստուգ ման հա մար վե րա կա
ռուց ման էր են թարկ վել 25 մ  
եր կա րութ յամբ, 7,7 մ լայն քով, 
2 մ թաղ ված քով փայ տե լաս
տա նա վը: Սա կայն փոր ձար
կում նե րի վեր ջում գրանց վեց 
ըն դա մենն անն շան դրա կան 
արդ յունք: Դ րա հաս տատ ման 
հա մար 1957 թ. վե րա կա ռուց
ման են թարկ վեց սե րիա կան 
ար տադ րութ յան ա վե լի խո շոր՝ 
պող պա տե չո րա բեռ նե րի հա

մար նա խա տես ված լաս տա
նա վը՝ 75 մ  եր կա րութ յամբ, 13 մ 
լայ նութ յամբ և 3,2 մ թաղ ված
քով: Սա կայն փոր ձար կում նե
րի ըն թաց քում չհաս տատ վեց 
նույ նիսկ այդ անն շան դրա կան 
արդ յուն քը:

Լապ շի նի փոր ձար կում նե
րի ձա խո ղու մը բա ցատր վում 
էր նրա նով, որ օ դի փո խանց
ման ընտր ված մի ջո ցի շնոր
հիվ (պղպջակ նե րը հե ղե ղով 
քշվում էին քթա յին ծայ րից դե
պի նա վա խել) չէր հա ջող վում 
ձևա վո րել գա զի կա յուն մի
ջանկյ ալ շերտ, ո րը կա ռանձ
նա ցեր ջու րը նա վի րա նի ե րե
սա պա տու մից: 

1943 թ ին ա րա գըն թաց 
նա վի՝ Ֆեդ յայևս կու ղե կա վա
րութ յամբ կա տար ված փոր
ձար կում նե րը նույն պես չհայտ
նա բե րե ցին դի մադ րութ յան 
զգա լի նվա զում:

ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԳՏՆՎԱԾ Է

Ս տեղծ վել էր պա րա դոք
սա յին մի ի րա վի ճակ, երբ տե
սա կան աշ խա տանք նե րը ցույց 
էին տա լիս ջրի դի մադ րութ
յունն զգա լիո րեն փոք րաց նե լու 
հնա րա վո րութ յու նը, սա կայն 
գործ նա կա նում լուրջ հա ջո
ղութ յան հաս նել չէր ստաց

վում: Այս ակն հայտ ան հա մա
պա տաս խա նութ յու նը խթա նեց 
նա վի հա տա կի տակ գա զի 
միջ նա շեր տե րի զար գաց ման 
ֆի զի կա կան օ րի նա չա փութ
յուն նե րի ման րակր կիտ ու սում
նա սի րութ յուն նե րի անց կա ցու
մը:

1950ա կան թվա կան նե րի 
վեր ջում ա կադ. Ա. Ն. Կ ռի լո վի 
ան վան գի տա հե տա զո տա կան 
ինս տի տու տում (ներ կա յում՝ 
ФГУП«Կ ռի լով յան պե տա կան 
գի տա կան կենտ րոն») Ա. Ն. 
Ի վա նո վի գլխա վո րութ յամբ 
սկսվե ցին աշ խա տանք ներ: 
Գա զի բա րակ միջ նա շեր տե րի 
և  ար հես տա կան խո ռոչ նե րի 
նմա նութ յան վար կա ծի հի ման 
վրա, օ դա յին շեր տա վո րում նե
րի ձևերն ու չա փե րը ո րո շե լու 
հա մար, նա ա ռա ջար կեց օգ
տա գոր ծել զար գա ցած խո ռո
չա գո յաց ման (կա վի տա ցիա) 
տե սութ յան ա պա րա տը: Դա 
հնա րա վո րութ յուն տվեց ու
սում նա սի րե լու նա վի թրջված 
մա սի երկ րա չա փութ յան և նա
վի շարժ ման ա րա գութ յան ազ
դե ցութ յունն օ դա յին շեր տե րի 
պա րա մետ րե րի՝ ար հես տա
կան խո ռոչ նե րի վրա: Արդ յուն
քում ձեռք բեր վե ցին հե տաքր
քիր փոր ձա գի տա կան փաս

ՏԵÊՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ: ՆԱՎԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
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տեր, ո րոնք խթա նե ցին ար
հես տա կան խո ռո չա գո յաց ման 
տե սութ յան հե տա գա ու սում
նա սի րումն ու դրա օգ տա գոր
ծու մը հիդ րո դի նա միկ դի մադ
րութ յան ի ջեց ման գոր ծում:

Ի վեր ջո, ե կավ գործ նա
կա նում տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րառ ման ժա մա նա կը: Խո
ռոչ նե րի կի րա ռու մը նա վա
յին փո խադ րա մի ջոց նե րում և 
սա հա նավ կա տեր նե րում (այդ 
նա վե րի շփման ու ժը կազ մում 
է ամ բոջ դի մադ րութ յան ու ժի 
կե սը) հնա րա վո րութ յուն է տա
լիս ի ջեց նե լու քար շի դի մադ
րութ յու նը 17–30 %ով, երբ օ դի 
փո խանց ման հա մար է ներ
գիա յի (վա ռե լիք) ծախ սե րը չեն 
գե րա զան ցում 2–3 %ը: Ոչ մեծ 
սա հա նավ կա տեր նե րում (40 
տ) խո ռոչ ներ ստեղ ծե լու հա
մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
գլխա վոր դի զել նե րի (հե ղուկ 
վա ռե լի քի շար ժիչ ներ) օգ տա
գոր ծած գա զը: Ար հես տա կան 
խո ռոչ նե րը կա րե լի է օգ տա
գոր ծել ինչ պես հզո րութ յունն 
ի ջեց նե լու հա մար՝ պահ պա նե
լով նա վի ա րա գութ յու նը (դա 
ա վե լի կար ևոր է ջրծա վալ նա
վե րի հա մար), այն պես էլ լրիվ 
շար ժըն թա ցի ա րա գութ յունն 
ա վե լաց նե լու հա մար՝ պահ
պա նե լով գլխա վոր շար ժիչ
նե րի հզո րութ յու նը, որն ա վե լի 
նպա տա կա հար մար է սա հա
նա վե րի հա մար: Կա տեր նե րի 
ա րա գութ յու նը խո ռոչ նե րի օգ
տա գործ ման հաշ վին կա րող 
է ա վե լա նալ մո տա վո րա պես 
10 %ով, օ րի նակ՝ մինչև 50–55 
հան գույց: Այս դեպ քում կա րե լի 
է, ա ռա ջին հեր թին, բարձ րաց

նել նա վի մրցու նա կութ յու նը 
և, երկ րորդ՝ մեծ ժա մա նա կի 
շրջա նակ նե րով սահ մա նա
փակ ված նա վար կութ յան հե
ռա վո րութ յու նը:

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՈՐՈՇՈՒՄ Է 
ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱՆ

Կ ռի լով յան կենտ րո նի վեր
ջին մշա կում նե րից է նա վա յին 
փո խադ րա մի ջո ցի հա տա կի 
տակ խո ռոչ նե րի ստեղծ ման 
ավ տո մա տաց ված հա մա
կար գը: Սար քի ա ռա ջարկ վող 
վար կա ծում օ դա յին խո ռոչ ներ 
ստեղ ծող սար քե րը (եր կայ նա
կան և կո ղա յին ող նուց նե րը, 
լայ նա կի շուր թե րը) շար ժա կան 
են և դուրս ցցված: Աշ խա տան
քա յին վի ճա կում դրանք հան
դես են գա լիս որ պես հա տա կի 
հիմ նա կան մա կեր ևույ թի բաղ
կա ցու ցիչ ներ՝ ծա ռա յե լով խո
ռոչ նե րի ա ռա ջաց մա նը և պահ
պան մա նը: Անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քե րում (ծայ րա հեղ սա կա
վաջ րութ յան, նա վան ցում նե
րի, ու ժեղ ա լե կո ծում նե րի և 
հե տըն թա ցա յին շար ժում նե րի 
պայ ման նե րում) այդ սար քե

րի տար րերն ավ տո մատ կեր
պով բարձ րա նում են և դուրս 
չեն գա լիս հա տա կի հիմ նա
կան մա կեր ևույ թից: Խո ռոչ
ներն օ դով լցնե լու և դ րանց 
կա յու նութ յան պահ պան ման 
հա մար օգ տա գործ վում է օ դա
փո խի չից և խո ղո վա կա շա րից 
բաղ կա ցած օ դա յին հա մա կար
գը: Նոր մշա կում է նաև այն 
սար քը, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
չի տա լիս խո ռոչ նե րում ե ղած 
օ դին հայտն վե լու թիապ տու
տա կի վրա՝ կան խե լով դրա 
մաշ վե լը: Օ դա յին խո ռոչ նե
րի դրա կան հատ կութ յուն նե
րի շնոր հիվ սառ ցա յին դա սի 
նա վե րին  նաև սառ ցա յին գե
րութ յու նից ա զա տե լու հնա րա
վո րութ յուն է ա ռա ջա նում: 

Վեր ջին տաս նամ յա կում 
Կ ռի լով յան կենտ րո նի ակ
տիվ մաս նակ ցութ յան շնոր
հիվ մշակ վել է խո ռոչ նե րով  
նա վա յին փո խադ րա մի ջոց նե
րի չորս նա խա գիծ. չո րա բեռ 
«գետծով» նավ՝ 8000 տ սահ
մա նա յին բեռ նու նա կութ յամբ, 
յու րա հա տուկ խուռ նա բեռբեռ
նարկ ղա տար՝ 70000 տ սահ

Կռիլով յան կենտրոնում մշակվել է սահմանափակ թաղվածքով և 
էներգախնայող խոռոչներո վ 180–200 հազար տոննա սահմանային 
բեռնունակությամբ տանկերի նախագիծ: Մշակվել է հատակի տակ օդային 
խոռոչներով փոխադրանավը սառույցներից ազատելու տեխնոլոգիա:

ՏԵÊՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ: ՆԱՎԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
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մա նա յին բեռ նու նա կութ յամբ, 
Arc4 «բալ թիկմաքս» սառ ցա
յին դա սի տան կեր՝ 200000 տ 
սահ մա նա յին բեռ նու նա կութ
յամբ և բեռ նարկ ղա տար՝ Post
Panamax՝ 95 000 TEU բեռ նա
տա րո ղութ յամբ:

Ռու սաս տա նի նա վա շի նա
րա րա կան գոր ծա րան նե րում 
շա րու նակ վում է մի քա նի նա
խագ ծե րի ի րա կա նա ցու մը, 
մաս նա վո րա պես՝ Ռ. Ե. Ա լեք
սե ևի ան վան կոնստ րուկ տո
րա կան բյու րո յում նա խագծ
ված խո ռոչ նե րով կա տեր նե րի 
կա ռու ցու մը: Ներ կա յում ար

Կ ռի լով  յան պե տա կան գի տա կան կենտ րո նում մշակ ված օ դա յին խո ռոչ
նե րով փո խադ րա նա վի սխե ման:

հես տա կան խո ռոչ նե րի կի
րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս ջրի դի մադ րութ յան 
նվա զեց ման շնոր հիվ ստա
նա լու բարձր արդ յունք, որն 

ան հա սա նե լի է ան գամ բո լոր 
հայտ նի է ներ գախ նա յող տեխ
նո լո գիա նե րի հա մար:

Թարգ մա նութ յու նը՝ 
Ա. Գաս պար յա նի

ՏԵÊՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ: ՆԱՎԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ըն թեր ցող նե րին ներ կա յաց վող §2017 թ. 10 նոր տեխ նո լո գիա նե րը¦ 
հոդ վա ծա շա րը "Scientific American"  ամ սագ րի փոր  ձա գետ նե րի խորհր դի, 
 Հա մաշ խար հա յին Տն տե սա կան  Հա մա ժո ղո վի (ՀՏՀ) փոր ձա գետ նե րի և  գի
տութ յան բուռն զար գա ցող բնա գա վառ նե րում աշ խա տող գիտ նա կան նե րի 
կո մի տեի պատ րաս տած հա տուկ ակ նարկն է՝ նվիր ված նո րա գույն տեխ նո
լո գիա նե րին, ո րոնք դեռևս լայ նո րեն տա րած ված չեն, սա կայն ար դեն ներգ
րավ վել են զգա լի ներդ րում ներ կամ դրսևո րում են զար գաց ման նոր, ա վե լի 
բարձր մա կար դակ անց նե լու հատ կա նիշ ներ:

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք ա ռա ջին հոդ վա ծը:
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 Մի լիար դա վոր մար դիկ մշտա-
պես կամ տար վա ո րո շա կի 

ժա մա նա կա հատ վա ծում զրկված են 
մա քուր ջրից կամ այն հայ թայ թե լու հա-
մար ստիպ ված են եր կար ճա նա պարհ 
անց նել: Օ դից ջուր ստա նա լը մե ծա-
գույն բա րիք կլի նի նրանց հա մար:  Բայց 
գո յութ յուն ու նե ցող տեխ նո լո գիա նե-
րը, որ պես կա նոն, գոր ծում են միայն 
բարձր խո նա վութ յամբ կլի մա յի պայ-
ման նե րում և  պա հան ջում են թան կար-
ժեք և  եր բեմն պար զա պես ան մատ չե-
լի է լեկտ րաէ ներ գիա յի մեծ ծախ սեր: 
 Շու տով այս խնդի րը հնա րա վոր կլի նի 
լու ծել այժմ մշակ վող շա հա գործ ման 
հու սա լի հա մա կար գե րի օգ նութ յամբ, 
ո րոնք հիմն վում են ար ևի է ներ գիա յի 
վրա: Այս հա մա կար գե րը կա րող են ու-
նե նալ ցան կա ցած չա փեր և  աշ խա տել 
ան գամ չո րա յին շրջան նե րում, որ տեղ, 
հա ճախ ծայ րա հեղ աղ քա տութ յան մեջ, 
բնակ վում է մո լո րա կի բնակ չութ յան 
մեկ եր րոր դը:

 Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գիա կան 
ինս տի տու տի (ՄՏԻ) և  Բերկ լիի հա մալ-
սա րա նի գիտ նա կան նե րը փոր ձար-
կել են մի ե ղա նակ, որն ընդ հան րա-
պես է լեկտ րա կա նութ յան կա րիք չու նի: 

Մ շակ վող տեխ նո լո գիա յի շրջա նակ նե-
րում գիտ նա կան նե րը մտա դիր են լու-
ծել մի խնդիր, ո րը բնո րոշ է օ դից ջուր 
կլա նող նյու թե րի մեծ մա սին (ինչ պես 
օ դի խո նա վա րար նե րում առ կա ցեո-
լիտ նե րը). բա ցի այն, որ նման նյու թե րը 
միայն բարձր խո նա վութ յան դեպ քում 
են «որ սում» ջրի գո լոր շին, դրանք որ-
սած ջու րը վե րա դարձ նում են բա վա կա-
նա չափ ու ժեղ տա քաց նե լիս միայն, իսկ 
դրա հա մար է ներ գիա է պա հանջ վում:

* В мире науки, 2018, N 1-2.

 ՋԵՖ ՐԻ ԿԱՐ ԲԵԿ

 ԴՈՆ ՆԱ ՆԵԼ ՍՈՆ ՋՈՒՐ, ՈՐ 
ՍՏԵՂԾՈՒՄ Է 
ԱՐԵՎԸ*
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 Հե տա զո տող նե րի ստեղ-
ծած հա մա կար գի հիմ քում ըն-
կած են մե տա ղօր գա նա կան 
հիմն ակ մախք նե րը (ՄՕՀ)՝ ծա-
կո տեն բյու րեղ նե րի դաս, ո րը 
տա րի ներ ա ռաջ մշա կել է քի-
մի կոս Օ մար  Յա ղին՝ այժմ 
 Բերկ լիի հա մալ սա րա նի (ԱՄՆ) 
աշ խա տա կից:  Գիտ նա կան նե-
րը կա րող են «կար գա վո րել» 
յու րա քանչ յուր ՄՕՀ-ի գոր ծառ-
նութ յու նը՝ ընտ րե լով անհ րա-
ժեշտ քի միա կան հատ կութ-
յուն ներ ու նե ցող մե տաղ նե րի և  
օր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի 
յու րա հա տուկ հա մակ ցութ յուն: 
 Հա մա պի տա նիութ յու նից բա ցի, 
այս պի սի ՄՕՀ-երն ու նեն ար-
տա կարգ խո շոր ծա կո տի նե րով 
օժտ ված կա ռուց վածք՝ ներ քին 
մա կեր ևույ թի մա կե րե սը շուրջ 
10 ան գամ գե րա զան ցում է ծա-
կոտ կեն ցեո լիտ նե րի մա կե րե-
սը: Օ րի նակ՝ 1 գրամ զանգ վա-
ծով և  շա քա րի խո րա նար դի կի 

չա փե րով ՄՕՀ-բյու րե ղի ներ-
քին մա կեր ևույ թի մա կե րե սը 
մո տա վո րա պես հա վա սար է 
ֆուտ բո լի դաշ տի մա կե րե սին:

2017 թ. ապ րի լին  Յա ղիի 
խում բը, ՄՏԻ-ի ճար տա րա-
գետ-մե խա նի կոս Է վե լին  Վա նի 
հետ, հայտ նեց ջրի հետ քի միա-
կան բարձր խնա մակ ցութ յամբ 
օժտ ված MO-801-ի (ցիր կո նիու-
մի ֆու մա րատ) հի ման վրա 
ստեղծ ված սար քի նա խա տի-
պի կա ռուց ման մա սին: Օ դից 
խո նա վութ յու նը կլան վում է 
մե տա ղօր գա նա կան հիմն ակ-
մախ քի խո շոր ծա կո տի նե րում, 
ո րը ար ևի լույ սից մի փոքր տա-
քա ցած ջու րը հեշ տութ յամբ 
տա լիս է ջրա բաշ խի չին:  Յա-
ղիի ա սե լով, մար դուն օ րա կան 
անհ րա ժեշտ է առն վազն 355 մլ 
խ մե լու ջուր: 1 կգ MOF-ի հաշ-
վով սար քը կա րող է  կու տա կել 
2,8 լ  ջուր, ան գամ ե թե հա րա-
բե րա կան խո նա վութ յու նը 20 % 

է, ո րը բնո րոշ է ա նա պատ նե րի 
հա մար, ընդ ո րում, է ներ գիա-
յի լրա ցու ցիչ աղբ յուր չի պա-
հանջ վում:  Գիտ նա կան նե րի 
կար ծի քով, այս տեխ նո լո գիան 
հնա րա վոր է կա տա րե լա գոր-
ծել: MOF-ի բա ղադ րութ յան հետ 
կապ ված հե տա գա գի տա փոր-
ձե րը հնա րա վո րութ յուն կտան 
նվա զեց նե լու այս ե ղա նա կի 
ար ժե քը (այժմ ցիր կո նիու մի 1 
կգ-ն ար ժե 150 դո լար), ա վե-
լաց նել կու տակ վող ջրի նյու թի 
միա վո րին բա ժին ընկ նող քա-
նա կը և MOF-ը հար մա րաց նել 
տար բեր միկ րոկ լի մա նե րում 
օգ տա գոր ծե լու հա մար:

Այլ ճա նա պար հով գնա ցած 
Zero Mass Water ըն կե րութ յու նը 
(Ա րի զո նա նա հան գի Ս կոթս-
դեյլ քա ղաք) սկսել է վա ճա ռել 
ջուր ստա նա լու հա մար նա-
խա տես ված հա մա կար գեր, 
ո րոնք աշ խա տում են ար ևա-
յին մարտ կոց նե րով և  չու նեն 
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է լեկտ րա ցան ցին և ջ րա մա տա-
կա րար ման գո յութ յուն ու նե-
ցող ցան ցե րին միա նա լու կա-
րիք: Ար ևա յին վա հա նը (պա-
նել) ար տադ րում է է ներ գիա՝ 
օ դա փո խիչ նե րի օգ նութ յամբ 
ար տո նագր ված խո նա վա ծուծ 
նյու թի մի ջով օդ մա տա կա րա-
րե լու, ա պա կու տակ ված խո-
նա վութ յու նը հե ղու կաց նե լու 
հա մար: Երբ արև չկա, սարքն 
աշ խա տում է լի թիու մի իո նա-
յին կու տա կի չով: Ըն կե րութ-
յան պնդմամբ՝ մեկ ար ևա յին 
վա հա նով հան գույ ցը կա րող է 
օ րա կան ար տադ րել 2–5 լ  ջուր: 
Այն պահ վում է 30 լիտ րա նոց 
ա նո թում, ո րի մեջ ա վե լաց նում 
են կալ ցիում և  մագ նե զիում՝ 
օր գա նիզ մի հա մար բա րեն-
պաստ հան քա յին բա ղադ րութ-
յուն և  լավ համ ա պա հո վե լու 
հա մար: 

Zero Mass Water-ի հիմն ա-
դիր, Ա րի զո նա նա հան գի հա-
մալ սա րա նի նյու թա բան  Կո դի 
Ֆ րի զենն այն պես է մշա կել իր 
հա մա կար գը, որ այն լի նի օգ-
տա գործ ման հա մար պարզ և  

ան խա փան աշ խա տի աշ խար-
հի ցան կա ցած անկյ ու նում: 
ԱՄՆ-ում մեկ ար ևա յին վա-
հա նով հա մա կար գը հա վաք-
ված վի ճա կում ար ժե շուրջ 3,7 
հա զար դո լար: Այս գնի մեջ 
մտնում է 10 % հա վե լավ ճար՝ 
հա մա կար գերն այն տա րա-
ծաշր ջան նե րում տե ղադ րե լու 
հա մար, որ տեղ բա ցա կա յում է 
ջրա մա տա կա րար ման հա մա-
կար գը: Ֆ րի զե նի կար ծի քով՝ 
նույ նան ման սար քեր, ո րոնք 
օգ տա գոր ծե լու արդ յուն քում 

կրճատ վում է շշա վոր ված ջրի 
պա հան ջը ԱՄՆ-ում, կա րե լի է 
տե ղադ րել այն դպրոց նե րում, 
որ տեղ չկա մա քուր ջուր, որ-
պես զի ե րե խա նե րը «սո վո րեն 
և չ հի վան դա նան»:

 Կո դի Ֆ րի զե նի խոս քե րով, 
անց յալ տա րի ջրի ար տադր-
ման հան գույց տե ղադր վել են 
ԱՄՆ-ի հա րավ-ար ևել քում և 
 մի շարք այլ երկր նե րում, այդ 
թվում  Մեք սի կա յում,  Հոր դա-
նա նում և Ա րա բա կան  Միաց յալ 
Է մի րութ յուն նե րում:  Վեր ջերս 
ԱՄՆ-ի  Մի ջազ գա յին զար գաց-
ման գոր ծա կա լութ յան ֆի նան-
սա կան ա ջակ ցութ յան շնոր-
հիվ ըն կե րութ յու նը սար քեր է 
ու ղար կել  Լի բա նան՝ սի րիա-
ցի փախս տա կան նե րին ջրով 
ա պա հո վե լու հա մար:  Մարդ-
կանց մե ծա մաս նութ յան հա մար 
«ար ևա յին է ներ գիա» բա ռե րը 
զու գորդ վում են է լեկտ րա կա-
նութ յան հետ, բայց ա պա գա-
յում մար դիկ դրանք կա պե լու 
են ջրի ա ռա տութ յան հետ, ամ-
փո փում է Ֆ րի զե նը: 

( Շա րու նա կե լի)
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2017 թ. դեկ տեմ բե րին ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա-
հութ յու նը քննար կեց ֆի զի կա մա թե մա տի կա-
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրոֆեսոր, 
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս, ՀՀ գիտու թյան վաս-
տակավոր գործիչ Է դո ւարդ  Ղա զար յա նի դի-
մու մը՝ ՀՀ ԳԱԱ « Գի տութ յան աշ խար հում» գի -
տա հան րա մատ չե լի հան դե սի գլխա վոր խմբա-
գ րի պաշ տո նից ա զատ վե լու վե րա բեր յալ:

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գահ, ա կա դե մի կոս Ռ. 
 Մար տի րոս յա նը նշեց այն 
մեծ դե րը, ո րը ունեցել է 
ակադեմիկոս Է.  Ղա զար-
յա նը « Գի տութ յան աշ խար-
հում» հան դե սի ստեղծ ման 
և  կա յաց ման, ժա մա նա կա կից 
գի տութ յան և  հատ կա պես հայ-
կա կան գի տութ յան նվա ճումն ե րը 
հա սա րա կութ յան լայն շրջա նակ նե-
րին մատ չե լի ձևով ներ կա յաց նե լու, 
Ա կա դե միա յի գի տակր թա կան և  լու-

սա վոր չա կան գոր ծա ռույթ նե րը հա ջո ղութ յամբ 
ի րա կա նաց նե լու կար ևոր և  պա տաս խա նա տու 
գոր ծում: Ս տեղծ ման օր վա նից (2005 թ.) հա-
մե մա տա բար կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
Է.  Ղա զար յա նի և  հան դե սի խմբագ րա կազ մի 
անձն վեր և  հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի շնոր-
հիվ ստեղծ վել է ու րույն ձե ռա գիր ու նե ցող, հե-
տաքր քիր և  ժա մա նա կա կից հան դես, որն այ-
սօր ար դեն ու նի ըն թեր ցող նե րի մեծ բա նակ:

Ա կա դե մի կոս Ռ.  Մար տի րոս յա նը ՀՀ ԳԱԱ 
նա խա գա հութ յան, Ա կա դե միա յի աշ խա տող նե-
րի և  ան ձամբ իր ա նու նից խո րին շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նեց ակադեմիկոս Է.  Ղա զար յա-
նին կա տա րած անգ նա հա տե լի աշ խա տան քի 
հա մար, մաղ թեց քա ջա ռող ջութ յուն և  նոր հա-
ջո ղութ յուն ներ գի տա կան և  ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յան և  բազ մա պի սի աշ խա տան-
քա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում: 

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հութ յու նը բա վա րա րեց 
ակադեմիկոս Է.  Ղա զար յա նի դի մու մը, և « Գի-
տութ յան աշ խար հում» գի տա հան րա մատ չե լի 
հան դե սի գլխա վոր խմբա գիր նշա նա կեց ՀՀ 
ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, պրո ֆե սոր Ալ բերտ  Կի-
րա կոս յա նին:

ՀՀ ԳԱԱ ՆԱÊԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
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