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ՋԵՆՆԻ ԹԱՄԱՐՅԱՆ

ՎՐԱՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
վրա ցա գի տութ յուն

 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Վ  րաց ե կե ղե ցու պատ մութ յու նը բա
ժան վում է ե րեք շրջան նե րի. I շրջա նը 
նե րա ռում է քա րոզ չութ յու նից (I դար) 

մինչև  Սուրբ Ա ռաք յալ նե րի  Ռո ւիսՈւրբ նի սի 
ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը (Ե կե ղե ցա կան այս ժո
ղո վի թվա կա նը մեզ հա սած ոչ մի պատ մա
կան աղբ յու րում առ կա չէ:  Պատ մա բան նե րը 
տա լիս են ե րեք հնա րա վոր տա րեթ վեր՝ 1103, 
1104, 1105), II շրջա նը՝  Ռո ւիսՈւրբ նի սի ե կե
ղե ցա կան ժո ղո վից մինչև ինք նա վա րութ յան 
վե րա ցում (18111814), իսկ III շրջա նը` XIXXX 
դա րե րը:

Վ րաս տա նում քրիս տո նեութ յան հաս տա
տումն ան քակ տե լիո րեն կապ ված է Անդ րեաս 
ա ռաք յա լի ան վան հետ: « Քարթ լիս ցխով րե
բա»յում առ կա ա վան դա պա տու մի հա մա
ձայն՝  Սուրբ  Հո գու քա րոզ չութ յու նը  Սուրբ 
Անդ րեաս Ա ռա ջի նին տվեց վրա ցե րե նի ի մա
ցութ յուն և « Տե րը նրան ու ղար կեց Ի բե րիա»: 
Ա ռաք յալ նե րի դա րաշր ջա նում՝ I–II դա րե րում, 
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 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Վ րաս տանն ընդ լայն ված սահ
ման նե րով, հա րուստ տնտե
սա կան կյան քով և  բարձր 
զար գա ցած հա սա րա կա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րով եր կիր 
էր: Ա ռաք յալ նե րի քա րոզ չութ
յունն Ի բե րիա յում շա րու նակ
վեց II–III դա րե րում:

 Հույն և  լա տին պատ մա
բան նե րի վկա յութ յամբ II–III 
դդ. Վ րաս տա նը մի սիո նե րա
կան հար թա կում էր՝ հա մաշ
խար հա յին քրիս տո նեա կան 
կենտ րոն նե րի ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում: 

Վ րաս տա նում քրիս  տո
նեա կան ե կե  ղե ցի ներն ու հա
մայնք նե րը գո յութ յուն են 
ու նե ցել I–IV դդ., որն էլ պա
րարտ հող է նա խա պատ
րաս տել Վ րաս տա նում  Սուրբ 
 Նի նո յի ա ռա քե լա կան քա րոզ
չութ յան հա մար: IV դա րում 
քրիս տո նեութ յու նը պե տա կան 
կրոն հռչա կելն անս պա սե լի, 
ներ մուծ ված կամ նվի րա բեր
վող գոր ծո ղութ յուն չէր, այլ 
հիմն ված էր քրիս տո նեութ յան 
տե ղա կան ե ռա դար յա ա վան

դույ թի վրա: 
 Սուրբ  Նի նոն կդժվա րա

նար ողջ վրաց ժո ղովր դին 
քա րո զել, ե թե ա ռաք յալ նե րը 
չպատ րաս տեին նրանց քրիս
տո նեութ յու նը ճա նա չե լու և  
ըն դու նե լու հա մար: Այս տե սա
կե տը տեղ է գտել նաև վրաց 
ա ռաք յալ նե րի մա սին պատ մող 
« Քարթ լիի փո խա կեր պու մը» 
գրքում, որ տեղ  Տե րը  Սուրբ 
 Նի նո յին ա սում է. «Վ րաս տա
նում բեր քը շատ է, սա կայն 
աշ խա տող նե րը քիչ են»: 

IV դա րի հռո մեա ցի աստ վա

ծա բան Գ րի գոր  Կե սա րա ցին 
պատ մում է, որ վրա ցի նե րի 
քրիս տո նեաց ման պատ մութ
յան մա սին լսել է Ի բե րիա յի 
թա գա վո րա կան տան ան դամ 
 Բա կու րից:  Հետ ևա բար՝ պետք 
է եզ րա կաց նել, որ վրաց հնա
գույն աղբ յու րը, ո րը պատ մում 
է քրիս տո նեութ յան մա սին, IV 
դա րում գրել է  Սա լո մե Ու ջա
մե ցին: Ա մե նայն հա վա նա կա
նութ յամբ, այս գրութ յունն է 
օգ տա գոր ծել  Բա կու րը հույն 
պատ միչ նե րի հետ խո սե

լու ժա մա նակ:  Թե ո՞ր թվին 
է մտել  Սուրբ  Նի նոն Վ րաս
տան և ք րիս տո նեութ յուն տա
րա ծել ողջ վրաց ժո ղովր դին, 
այս հար ցը հնա րա վո րինս 
պար զա բա նել է պատ մա բան 
 Վախ թանգ  Գոի լա ձեն: Ն րա ու
սումն ա սի րութ յուն նե րի հա մա
ձայն՝  Սուրբ  Նի նոն Վ րաս տան  
է մտել 303 թ., 317–318 թթ. 
 Քարթ լիի թա գա վո րութ յու նում 
քրիս տո նեութ յու նը ճա նաչ վել 
է պե տա կան կրոն, իսկ 324 
թ. ժո ղո վուր դը զանգ վա ծա
բար մկրտվել է:  Շատ կար ևոր 

է այն փաս տը, որ  Վա խուշ տի 
 Բագ րա տիո նը  Քարթ լիի վե
րա փո խումը թվագ րում է 317 
թ.:  Նույն տե սա կե տը կի սում 
են  Դ.  Բաք րա ձեն և Իվ. Գ վա
րա մա ձեն: 318 թվա կա նը Պ. 
Իո սիե լիա նին, Գ.  Սա բի նի նը և 
Ռ.  Ցամ ցի ևը նույն պես հա մա
րել են  Քարթ լիի վե րա փոխ
ման տա րե թիվ: 

Ըստ պատ մա բան  Վախ 
 թանգ  Գոի լա ձեի՝ Վ րաց ե կե
ղե ցին ոչ թե Ան տիո քից, այլ 
 Կա պա դով կիա յից ( Պոն տո սից) 
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պետք է ծա գած լի ներ: Այս 
ա մե նը հա վաս տե լու է գա լիս   
Գ րի գոր  Կե սա րա ցին: 

V դա րի սկզբին Վ րաս
տանն ար դեն պար սիկ
նե րին են թա կա եր կիր էր: 
 Սա սան յան նե րը, ճիշտ է, չկա
րո ղա ցան վե րաց նել վրաց 
պե տա կա նութ յու նը, սա կայն 
փոր ձե ցին ձու լել վրա ցի նե րին: 
 Պետք է ա սել, որ բյու զան դա
ցի նե րը ևս  պա կաս թշնա մա
կան վե րա բեր մունք չու նեին 
վրա ցի նե րի նկատ մամբ: IV 
դա րի վեր ջին նրանք Վ րաս
տա նի հա րա վա յին տա րածք
նե րի մեծ մա սն ուղ ղա կիո րեն 
միաց րե ցին ի րենց, իսկ V դա
րի ա ռա ջին կե սին բռնագ րա
վե ցին Արևմտ յան Վ րաս տա նի 
կար ևո րա գույն մա սը: 

Վ րաս տա նում V դա րում, 
ան կաս կած, գո յութ յուն ու նեին 
ինչ պես հու նա կան, այն պես էլ 
պարս կա կան քրիս տո նեա կան 
ե կե ղե ցա կան խմբեր: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով էր, որ Վ րաս տա
նի թա գա վոր նե րը մշտա պես 
գեր լար ված վի ճա կում էին: 
Ըստ « Քարթ լիս ցխով րե բա»
յի՝ վրաց ար քա նե րը միա ժա
մա նակ եր կու զավ թիչ նե րի՝ 
 Պարս կաս տա նի և Հ ռո մի դեմ 
էին պայ քա րում. «կամ խո
րամ տո րեն պայ քա րում էին 
հույ նե րի դեմ պարս կա կան ու
ժե րի օգ նութ յամբ, կամ՝ հա
կա ռա կը»:

Ք րիս տո նեա կան հա մայնք
նե րը վա յե լում էին այն ա զա
տութ յու նը, որ պե տութ յու նը 
չէր կա րող թե լադ րել ե կե ղե
ցուն՝ ընտ րե լու այս կամ այն 
վար չա կան կա ռուց ված քը: Այդ 
պատ ճա ռով մինչև IV դա րը 
քրիս տո նեա կան հա մայնք նե
րը պետք է են թարկ վեին հա
մայն քի գլխա վոր ար քե պիս

կո պո սին, իսկ հա մայնք նե րի 
ար քե պիս կո պոս նե րը միմ յան
ցից ան կախ էին: Ար քե պիս կո
պո սին ընտ րում էր հա մայն
քի հոգ ևո րա կա նե րի ժո ղո վը: 
Դ րա հա մար էլ ա մեն մի ե կե
ղե ցի, հա մայնք և  ե պիս կո պո
սա րան ա զատ և «ինք նա վար» 
էր: Ի րա վի ճակն ամ բող ջա պես 
փոխ վեց քրիս տո նեութ յան ճա
նա չու մից, այ սինքն՝ կրո նի 
պե տա կա նա ցու մից հե տո: 

Այս գոր ծըն թա ցը շա րու
նակ վեց ամ բողջ IV դա րի ըն
թաց քում և  ա վարտ վեց 451թ. 
 Քաղ կե դո նի ժո ղո վով:

Այդ ժո ղո վի վճռով հիմն
վում է նոր պատ րիար քա
րան Ե րու սա ղե մում, որն ընդ  
գրկում էր  Պա ղես տի նի ե պիս
կո պո սու թ յուն նե րը: Ընդ հան րա 
պես, V դարն ինք նին ե պիս կո 
պո սութ յուն նե րի և  մեծ պատ     
 րիար քա րան նե րի ու  կա   թո ղի   
կո սա րան նե րի դար էր: Վ րաս
տա նի կա թո ղի կո սա րա նը ևս 
ս տեղծ վեց V դա րում՝ նույն ճա
նա պար հով:

 Ե կե ղե ցու ղե կա վա րը 
մինչև կա թո ղի կոս դառ նա լը 
«գլխա վոր ե պիս կո պոսի» կո
չում ու ներ, և  կա րող էր կա
ռա վա րել այն տա րածք նե րը, 
ո րոնք Վ րաց թա գա վո րի վե
րահս կո ղութ յան տակ էին: Այդ 
էր պատ ճա ռը, որ  Վախ թանգ 
 Գոր գա սալ թա գա վո րը, միա
վո րե լով Վ րաս տա նը, միա
վո րեց նաև հսկա յա կան տա
րածք ներ և դ րա նով լու ծեց 
նաև ե կե ղե ցա կան խնդիր նե
րը: Այս գոր ծում նրան օ րի նակ 
են ծա ռա յել ինչ պես Բ յու զան
դիա յի, այն պես էլ ար ևել ան 
ե կե ղե ցի նե րը:

  Վախ թանգ  Գոր գա սա լը 
ցան կա նում էր, որ վրաց ե կե
ղե ցին կազ մա վոր վի որ պես 

 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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միաս
ն ա  կ ա ն , 

կ ե ն տ  ր ո  ն ա ց  վ ա ծ 
գլխա վոր ե կե ղե ցի՝ մայ րա
քա ղաք Մց խե թում:  Հենց նրա 
օ րոք՝ 487 թ., հաս տատ վեց 
կա թո ղի կո սի ինս տի տու տը, և  
եր կի րը բա ժան վեց 13 հոգ ևոր 
թե մե րի: Այդ ժա մա նա կաշր ջա
նից սկսած՝ վրաց ե պիս կո պո
սա պե տը կոչ վեց կա թո ղի կոս, 
ա վե լի ուշ՝ կա թո ղի կոսպատ
րիարք (ա ռա ջին կա թո ղի կո սը 
 Պետ րոս Iն  էր): 

Ամ բողջ VI դա րի ըն թաց
քում Վ րաս տա նը  Պարս   կաս   
տա նի և Բ յու զան դիա յի միջև 
ծա վալ վող պա տե րազմն ե րի 
թա տե րա բե մում էր:  Պարս   
կաս տա նի և Բ յու զան դիա յի 
միջև պա տե րազմն ա վարտ վեց 
563 թ. զի նա դա դա րով, Վ րաս
տա նը բա ժան վեց բյու զան դա
ցի նե րի և  պար սիկ նե րի միջև:

570ա կան թվա կան նե րից 
մինչև 604 թ., երբ Վ րաս տա նը 

Բ յու
զան դիա յի 

ազ դե ցութ յան տակ 
էր, Վ րաց ե կե ղե ցին ամ բող
ջո վին քաղ կե դո նա կան էր և 
 չէր առնչ վում  Հայ ե կե ղե ցու  
դա վա նութ յա նը: Այ նո ւա մե
նայ նիվ, այս եր կու եղ բայ
րա կան ժո ղո վուրդ ներն ու
նեին հոգ ևորմշա կու թա յին 
հա րա բե րութ յուն ներ։ Օ րի
նակ՝  Քարթ լիի ա պա գա կա
թո ղի կոս Կ յու րո նը այդ ժա
մա նա կա հատ վա ծում իր 
գոր ծու նեութ յու նը ծա վա լել 
է  Հա յաս տա նում, որ տեղ նա 
ե պիս կո պոս է ե ղել, իսկ հե
տո տե ղա փոխ վել  Քարթ լի: 
Ի րադ րութ յու նը լրիվ փոխ վեց 
604 թվա կա նին՝ Բ յու զան դիա
յի դեմ  Պարս կաս տա նի հաղ
թա կան պա տե րազմն ե րի և 
 Կով կա սը  Պարս կաս տա նին 
են թարկ վե լուց հե տո, երբ Կ յու
րոնն սկսեց սերտ հա րա բե
րութ յուն ներ հաս տա տել Բ յու
զան դա կան կայս րութ յան հետ՝ 
ի դեմս Ան տիո քի պատ րիարք 
Ա նաս տա սի: Ի րենց քա ղա քա

կան 
ա զ 

դ ե  ց ո ւ թ  յ ո ւ  ն ը 
 Կով կա սում ամ րապն դե լու 
նպա տա կով  Պար սից թա
գա վո րի գա ղա փա րա կից նե
րը հյու սում էին լե գենդներ, 
թե, իբր, քրիս տո նեութ յու նը 
 Հա յաս տա նում,  Քարթ լիում և 
Աղ վան քում տա րա ծել է մեկ 
անձ, և  որ, իբր, վրա ցա կան, 
հայ կա կան և  աղ վա նա կան այ
բու բեն նե րը նույն պես հո րի նել 
է մեկ անձ՝ պարս կա կան հո
վա նու ներ քո:  Պարս կաս տա նի 
նմա նա տիպ քա ղա քա կա նութ
յու նը հան գեց րեց հայ և վ րաց 
ե կե ղե ցի նե րի հա րա բե րութ
յուն նե րի խա թար մա ն: Այս 
հար ցում ան մասն չմնա ցին 
նաև Վ րաս տան ներ թա փան
ցած «ա սո րի հայ րե րը»: Ըստ 
վրա ցա կան մատ յան նե րի` երբ 
540ա կան թվա կան նե րին ժա
մա նե ցին ա սո րի հայ րե րը, 
երկ րում միաբ նա կութ յունն1 

1 Քրիստոնեական դավանական 
ուղ  ղություն, որն ընդունում է Քրիս
տոսի միաբնակ՝ մեկ բնու թ յուն (աստ
վածային): Հայ եկե ղե ցին ի սկզբանե 
դավանել է միա բ նակությունը: Դրան 
հակա ռակ, բյուզանդական (և վրաց) 
եկե ղեցին հետևում է Քրիստոսի եր
կու բնության (աստվածային և մարդ 
կային)՝ երկաբնակության կամ քաղ  
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ա մուր դիր քե րում էր: 
Ար սեն  Սա փա  րե ցու կար

ծի քով «Վ րաց և  Հայ ե կե ղե
ցի նե րի բա ժա նու մը չպետք 
է ըն կա լել որ պես  Կով կա սի 
ե կե ղե ցի նե րի միջև տե ղա կան 
պա ռակ տում, այլ հա մընդ հա
նուր ե կե ղե ցա կան ի րա դար
ձութ յուն»: Երբ վրա ցա կան 
ե կե ղե ցին ի մա ցավ, որ  Հայ 

կեդոնականության վարդա պե  տու թ
յանը: Դավանական այս բա ժա նումը 
ընդհանրական եկե ղեցու մեջ սկիզբ է 
առնում 451 թ. Քաղ կեդոնի ժողովից:

ե կե ղե ցին դուրս է ե կել միաս
նա կան ընդ հան րա կան ե կե
ղե ցուց, կտրեց ե կե ղե ցա կան 
և  կա նո նա կան հա րա բե րութ
յուն ներն այդ ե կե ղե ցու հետ:

VI դարն ա մե նադժ վար 
շրջանն էր Վ րաց ե կե ղե ցու 
և  պե տութ յան հա մար, բայց 
պետք է նշել, որ վրա ցա կան 
ազ գա յին հաս տա տութ յուն
նե րը չհաշտ վե ցին այդ դա
րում պե տութ յան վե րաց ման 
հետ: Այդ դա րաշր ջա նի ա ղե

տը հա մար վում էր ժա մա նա
կա վոր եր ևույթ, ո րը շուտ վե
րա կանգն վեց: Վ րաց ե կե ղե ցին 
իր ազ դե ցութ յու նը տա րա ծեց 
ամ բողջ Վ րաս տա նի տա րած
քում:  Մինչև VII դա րը ողջ 
Վ րաս տա նում պա տա րագ նե րի 
և  ծի սա կա տա րութ յուն նե րի լե
զուն վրա ցե րենն էր: 

VIII դա րի սկզբին Վ րաց 
պե տա կա նութ յու նը ա րաբ նե րի 
ներ խուժ ման պատ ճա ռով հա
մե մա տա բար բարդ ի րա վի ճա
կում էր: Ն ման պայ ման նե րում 
Վ րաց ե կե ղե ցին չէր կա րո ղա
նում կա սեց նել Վ րաս տա նում 
օ տար ե կե ղե ցի նե րի ու ժե ղա
ցու մը: Այն բա նից հե տո, երբ 
726 թ.  Մա նազ կեր տի հայա
սո րա կան ժո ղո վում ե կե ղե ցին 
ի վեր ջո ո րո շում է կա յաց նում՝ 
ճա նա չե լու միաբ նա կութ յու
նը և  դա տա պար տե լու քաղ
կե դո նա կա նութ յու նը, Վ րաց 
ե կե ղե ցին ո րո շում է վերջ
նա կա նա պես խզել կա պե րը 
հայ ե կե ղե ցու հետ: VIII դա
րի 80–90ա կան թթ. վրաց 
թա գա վո րութ յու նը բա ժան
վեց ե րեք մա սի. ստեղծ վե ցին 
«Աբ խա զիան», « Քարթ լին» և 
« Կա խեթ Հե րե թին»: Ե թե մինչ 
այդ « Քարթ լի» նշա նա կում էր 
ամ բողջ Վ րաս տա նը, ա պա 
դրա նից հե տո Արևմտ յան 
Վ րաս տա նը կոչ վեց Աբ խա
զիա, և  ոչ թե  Քարթ լի։ 

Այս պի սով՝ VIII դա րից հե
տո Վ րաց ե կե ղե ցում գոր ծել 
է եր կու վրա ցա կան կա թո
ղի կո սա րան՝ Աբ խա զիա յի և 
 Քարթ լիի, ո րոն ցից Մց խե թի 
կամ  Քարթ լիի կա թո ղի կո սը 
հա մար վում էր «ա մե նա տա
րե ցը», իսկ Աբ խա զիա յի նը՝ 
կրտսե րը, կամ «ա մե նաե րի
տա սար դը»։ 

IX–X դդ., Վ րաս տա նը հիմ
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նա կա նում ա զա տագր վեց 
ա րաբ և  այլ զավ թիչ նե րից, 
որն էլ հնա րա վո րութ յուն տվեց 
վրաց ժո ղովր դին ստեղ ծե լու 
իր պե տա կան միա վոր նե րը՝ 
Աբ խա զիա յի,  ՏաոԿ լար ջե թի 
և  Կա խեթ Հե րե թի թա գա վո
րութ յուն նե րը, որն էլ հան գեց
րեց ժո ղովր դի մշա կու թա յին 
վե րածնն դին։ Աս պա րեզ ե կան 
գրող ներ՝ Գ րի գոլ  Խանձ թե լի 
(VIII–IX դդ.),  Բա սիլ  Խանձ թե լի 
(IX դ.),  Գիոր գի  Մեր չու լի 
(IX–X դդ.), ստեղծ վե ցին շա
րա կան ներ ե կե ղե ցու հա
մար։  Վե րած նունդ ապ
րեց նաև վա նա կան կյան քը: 
 ՏաոԿ լար ջե թում հոգ ևոր 
կյան քի սկզբնա վո րու մը սեր
տո րեն կապ վում է Գ րի
գոլ  Խանձ թե լու ան վան հետ. 
 Խանձ թա յում,  Շատ բեր դում, 
 Մե րե սում և  Գու նաթ լիում կա
ռուց վե ցին վա նա կան հա մա
լիր ներ, հատ կա պես կար ևոր
վում էին Իշ խա նի և Օ պի զի 
վան քե րը: 

Այս պայ ման նե րում, 830 թ.  
 Աբ խա զիա յում հիմն վեց կա
թո ղի կո սա րան: Աբ խա զիա յի 
կա թո ղի կո սա րա նի ստեղ ծու մն 

անհ րա ժեշ տութ յուն էր՝ մյու
ռոնն օրհ նե լու թե լադ րան քով։ 
 Կար եր կու ճա նա պարհ՝ կամ 
մյու ռո նը պետք է օրհն վեր Աբ
խա զիա յի նոր կա թո ղի կո սա
րա նում, կամ բեր վեր այլ գե
րա կա ե կե ղե ցի նե րից: Ինչ պես 
 Գիոր գի  Մեր չու լին է վկա յում, 
Աբ խա զիա յի կա թո ղի կո սա
րա նը մյու ռո նը բե րում էր Մց
խե թից, քա նի որ Արևմտ յան 
Վ րաս տա նը վա ղուց էր հա
մար վում  Քարթ լիի մի մա սը։

978 թ.  Բագ րատ IIIը 
միա վո րեց Վ րաս տա նը և 
 վե րա կանգ նեց Ի բե րիա յի կամ 

 Քարթ լիի թա գա վո րութ յու նը: 
1010 թ.  Բագ րատ IIIը իր թա
գա վո րութ յա նը միաց րեց նաև 
 Կա խեթ Հե րե թը: Ս րա նով վե
րա կանգն վեց  Փառ նա վազ 
թա գա վո րի հիմն ադ րած ի բե
րա կան պե տութ յու նը: 

Վ րաս տա նի միաս նութ յու
նը, ե կե ղե ցա կան օ րենք նե րի 
հա մա ձայն, պետք է հա մախմ
բեր Աբ խա զիա յի և Մց խե թի 
կա թո ղի կո սա րան նե րը՝ որ
պես Վ րաց միաս նա կան ե կե
ղե ցի: Եվ ի րոք, եր կու կա թո
ղի կո սա րան նե րից ստեղծ վեց 
մեկ պատ րիար քա րան, ո րի 
ա ռա ջին պատ րիար քը դար
ձավ  Մել քի սե դեկ Iը, ում 
էլ կո չե ցին Ար ևել քի պատ
րիարք, քա նի որ նրա ի րա վա
սութ յան ներ քո էր ար ևել ան 
հատ վա ծը։ Կ.  Պոլ սի տիե զե
րա կան պատ րիար քը ճա նա
չել էր Վ րաց պատ րիար քա
րա նի ար ժա նա վո րութ յու նը և 
դրա  կենտ րո նին` Ս վե տից խո
վե լիին, նվի րա բե րել մի հա
րուստ վանք և 105 գյուղ:

10211054 թթ. պա տե րազմ 
է սկսվում Բ յու զան դիա յի և 
Վ րաց թա գա վո րութ յան միջև: 
Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
Վ րաս տա նում թա գա վո րել են 
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 Գիոր գի I և  Բագ րատ IV թա
գա վոր նե րը:  Պա տե րազ մի ողջ 
ըն թաց քում Վ րաց ե կե ղե ցին 
կանգ նած է ե ղել պե տութ
յան թի կուն քին և  պայ քա րել է 
Բ յու զան դիա յի դեմ: 

Բ յու զան դա ցի հոգ ևո րա
կան նե րը փոր ձում էին «սթա
փեց նել վրաց փոքր ազ գին» 
և  հետ պա հել նման վար
քագ ծից: Ե կե ղե ցու ան կա
խութ յունն այդ պայ ման նե րում 
շար ժեց բյու զան դա կան կայս
րե րի բար կութ յու նը: Վ րա ցա
կան ե կե ղե ցին հռչակ վեց հե
րե տի կո սա կան, ոչ ուղ ղա փառ 
ե կե ղե ցի:  Կայս րութ յու նում 
սկսե ցին հա լա ծել հոգ ևո րա
կան նե րին ու քան դել վան քե
րը:  Կաս կա ծի տակ դրվե ցին 
Վ րաց ե կե ղե ցու բազ մա թիվ 
ի րա վունք ներ։

XI դա րի երկ րորդ կե սին 
թուրքսել ջուկ նե րի ներ խուժ
մամբ լիո վին փոխ վեց Բ յու
զան դիա յի ինչ պես ար տա քին, 
այն պես էլ ներ քին դրութ յու
նը:  Կայս րութ յու նը ճգնա ժա
մի մեջ էր: Բ յու զան դա կան 
կայս րութ յունն սկսեց վե
րա նա յել իր վե րա բեր մուն
քը Վ րաց թա գա վո րութ յան 
նկատ մամբ: Այժմ Բ յու զան
դիա յին անհ րա ժեշտ էր հա
վա տա րիմ, իր ազ դե ցութ յան 
տակ գտնվող պե տութ յուն: 
Ս րա նով պայ մա նա վոր ված՝ 
Բ յու զան դիա յի և Վ րաս տա նի 
միջև սկսվե ցին բա նակ ցութ
յուն ներ, ո րոնց ըն թաց քում 
վրաց պե տա կան գոր ծիչ նե
րը ցան կա նում էին հաս նել 
ոչ միայն միջ պե տա կան հա
րա բե րութ յուն նե րի կար գա
վոր ման, այլև Բ յու զան դիա յի 
և  Կոս տանդ նու պոլ սի պատ
րիար քութ յան կող մից Վ րաց 
ե կե ղե ցու ի րա վունք նե րի ճա
նաչ մա ն:  Պատ վի րա կութ յան 

ա ռա ջին ձեռք բե րու մը ե ղավ 
այն, որ բյու զան դա կան կայս
րութ յու նում դա դա րեց վե ցին 
վրաց վա նա կան նե րի հա լա
ծանք նե րը: Ն ման հա ջո ղութ
յուն ձեռք բեր վեց ժա մա նա կի 
նշա նա վոր ե կե ղե ցա կան նե րից 
մե կի՝  Գիոր գի Մ թած մին դե լու 
շնոր հիվ:  Բա նակ ցութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում  Գիոր գի 
Մ թած  մին դե լին Կ.  Պոլ սից 
ուղ ևոր վում է Ան տիոք և 
 հան դի պում պատ րիարք 
 Պետ րե IIIին:  Պատ րիարքն 
այն քան էր հիա ցած  Գիոր գիի 
կրո նա կան գի տե լիք նե րով, 
որ նրան վստա հեց Ան տիո քի 
պատ րիար քա րա նի խնդիր
նե րը լու ծե լու հար ցը:  Պետ րե 
IIIի օ րոք տե ղի ու նե ցավ Ան
տիո քի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը, 
ո րը ճա նա չեց Վ րաց պատ
րիար քա րա նի ի րա վունք նե րը 
և  դա դա րեց րեց Վ րաց ե կե ղե
ցու հե տապն դումն ե րը:

XI դա րում Վ րաս տա նում 
կար ևոր ի րա դար ձութ յուն
ներ տե ղի ու նե ցան: 1089 թ. 
գահ բարձ րա ցավ 16ամ յա 
 Դա վի թը, ո րը հե տա գա յում 
կոչ վեց  Շի նա րար (Աղ մա շե նե
բե լի)։  Նա թա գա վո րութ յու նը 
ժա ռան գեց շատ բարդ ի րա
վի ճա կում։ Եր կար տա րի ներ 
տևած թուր քա կան ա նօ րի
նութ յուն նե րի արդ յուն քում 
Վ րաս տանն ա վե րակ նե րի էր 
վե րած վել:  Թիֆ լի սը 400 տա
րի ա րաբ նե րի ձեռ քում էր: 
 Կա խե թը վե րած վել էր ան
կախ թա գա վո րութ յան: Երկ
րում ա վե լա ցել էին կենտ րո
նա խույս ու ժե րը: 

Ն ման պայ ման նե րում 
 Դա վիթ  Շի նա րա րը ի րեն 
դրսևո րեց որ պես կա մա
յին և  խե լա միտ ռազ մա
կան ու  պե տա կան գոր ծիչ: 
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1121 թ.  Դիդ գո րի ճա կա տա
մար տում նա պար տութ յան 
մատ նեց թուր քե րին և  դուրս 
մղեց պե տութ յան սահ ման
նե րից:  Թա գա վո րի ռազ մա
կան և  վար չա կան բա րե
փո խումն երն ամ րաց րե ցին 
եր կի րը և  պայ ման ներ ստեղ
ծե ցին ու ժեղ ու կենտ րո
նաց ված պե տութ յան հա
մար:  Բա րե փո խումն ե րից 
զերծ չմնաց նաև ե կե ղե ցին: 
 Կենտ րո նաց ված պե տութ յան 
ամ րապնդ ման և  ընդ լայն ման 
գոր ծում մեծ դե րա կա տա րութ
յուն ու ներ ե կե ղե ցին, պետք 
էր ուղ ղել այն խախ տումն ե րը, 
ո րոնք տեղ էին գտել ե կե ղե
ցու կյան քում (ձեռ նադ րութ յան 
խախտ ման կա նոն ներ, ե կե ղե
ցու ու նեց ված քի ընդ լայ նում, 
ան չա փա հաս նե րի ա մուս նութ
յուն և  այլն): Այս նպա տա կով 
 Դա վիթ  Շի նա րա րը հրա վի
րում է  Ռո ւիսՈւրբ նի սի ե կե
ղե ցա կան ժո ղո վը:  Վեր ջինս 
 Դա վիթ  Շի նա րա րի և  իր կողմ
նա կից նե րի հա մար ու նե ցավ 
շատ կար ևոր նշա նա կութ
յուն: Ըն դուն վե ցին կար ևոր 
ո րո շումն եր ( Ռո ւիսՈւրբ նի սի 
հու շար ձա նա գի րը). ա զատ
վե ցին ա նար ժան հոգ ևո րա
կան ներից, նրանց տե ղը զբա
ղեց րե ցին թա գա վո րա կան 
իշ խա նութ յա նը հա վա տա րիմ 
ան ձինք:  Կար գա վոր վեց ձեռ
նադ րութ յան կար գը, լուծ վե
ցին ե կե ղե ցա կան կյան քի շատ 
այլ հար ցեր: Նշ ված ժո ղո վը 
ե կե ղե ցա կան բա րե փո խում
նե րի ա ռա ջին կար ևո րա գույն 
քայլն էր: Այ դու հետ զո րե ղա
ցած ա վա տա տե րե րը՝ ի դեմս 
հոգ ևո րա կան նե րի, կորց րե
ցին ու ժեղ դաշ նա կից նե րի: 
 Բա րե փո խումն երն ըն դու նե ցին 
բնակ չութ յան լայն շեր տե րը: 

 Շի նա րա րի պե տա կա նա կենտ
րոն   ուղ ղութ յու նից, քա նի որ 
ար քու նի քում տեղ գտան հա
յազ գի միաբ նակ ներ, սա
կայն ե կե ղե ցիպե տութ յուն 
հա րա բե րութ յուն նե րում էա
կան փո փո խութ յուն ներ տե ղի 
չու նե ցան: Ն րանց վա րած քա
ղա քա կա նութ յու նը հիմն ված 
էր քրիս տո նեա կան բա րո յա
կա նութ յան վրա:

XIII դա րի ա ռա ջին կե սե
րին Վ րաս տան են ներ խու ժում 
մոն ղոլ նե րը:  Մոն ղոլ նե րի ներ
խուժ ման ժա մա նակ Վ րաս
տա նում թա գա վո րում էր 
 Ռու սու դա նը, ով, ըստ Ի վա
նե  Ջա վա խիշ վի լիի, ան փորձ 
և  երկ րի հա մար ոչ վստա
հե լի անձ նա վո րութ յուն էր: 
 Մոն ղոլ նե րը փաս տա ցի ա ռանց 
պայ քա րի ի րենց են թար կե ցին 
Ար ևել ան Վ րաս տա նը, սա կայն 
չկա րո ղա ցան մտնել Արևմտ
յան Վ րաս տան: Ար շա վանք նե
րի ողջ ըն թաց քում ե կե ղե ցին 
պայ քա րում էր երկ րի միաս
նութ յան և  մոն ղոլ նե րի ձու լո
ղա կան քա ղա քա կա նութ յան 
դեմ: Արդ յուն քում վրա ցի նե
րը չօ տա րա ցան և չ ձուլ վե ցին 
մոն ղոլ նե րին։ 

Չ նա յած  Կոս տանդ նու պոլ սի 
և Հ ռո մի միջև 1054 թ. ծա
գած տա րա ձայ նութ յուն նե
րին՝ մինչև XIII դա րի 30ա կան 
թվա կան նե րը Վ րաց ե կե ղե ցին 
Հ ռո մեա կան ե կե ղե ցուց ա ռան
ձին չի դի տարկ վել: Ա վե լին, 
նրանց միջև ե ղել է մի ջե կե
ղե ցա կան (է կու մե նիկ) ա ղոթ
քի կա պը։ Ս րա վառ վկա
յութ յու նը  Սուրբ  Խաչ վան քի 
գրութ յուն ներն են, ինչ պես 
նաև թա գու հի  Ռու սու դա նի և  
ա միրս պա սա լար Ի վա նե Եր
կայ նա բա զու կի՝ Հ ռո մի  պապ 
 Հո նո րիոս IIIին ուղղ ված նա

Ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի արդ
յունք նե րը մեծ դեր խա ղա ցին 
վրաց պե տութ յան ամ րապնդ
ման և  կենտ րո նաց ման գոր
ծում:

 Դա վիթ  Շի նա րա րից հե տո 
Վ րաս տա նում գահ է բարձ րա
նում  Թա մար թա գու հին: Ն րա 
օ րոք եր կի րը դար ձավ տա
րա ծաշր ջա նում ա մե նաու ժեղն 
ու ազ դե ցի կը:  Թա մա րի օ րոք 
Վ րաց ար քու նի քում մեծ դե րա
կա տա րութ յուն և  ար տո նութ
յուն ներ ու նեին  Զա քա րիա, 
 Սար գիս և Ա վագ Եր կայ նա
բա զուկ նե րը՝ ազ գութ յամբ հայ 
 Զա քար յան նե րը:  Թա գու հու 
քա ղա քա կա նութ յու նը, ի հար
կե, տար բեր վում էր  Դա վիթ 
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մակ նե րը, որ տեղ պա պը դեռ 
հի շա տակ վում է որ պես ա ռաջ
նորդ և  բո լոր քրիս տոն յա նե րի 
հայր: 

 Սա կայն Գ րի գո րի IX պա
պի՝  Ռու սու դան թա գու հուն 
ուղղ ված նա մա կում ար դեն 
Վ րաց ե կե ղե ցին ըն կալ վում 
էր հռո մեա կա նից ան ջատ: 
 Ռու սու դանն իր նա մա կում 
ռազ մա կան օգ նութ յուն է 
խնդրում պա պից՝ մոն ղոլ նե րի 
դեմ պայ քա րե լու հա մար:  Սա 
եր ևում է պա պի պա տաս խան 
նա մա կից՝ թվագր ված 1240 թ.: 
Հ ռո մի  պա պը Վ րաս տան է ու
ղար կում միայն մի սիո ներ նե րի, 
ո րոնց  Ռու սու դա նը պատ վով է 
ըն դու նում և  գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լե լու հա մար տա լիս մեծ 
ար տո նութ յուն ներ։  Սա կայն 
հենց նույն թվա կա նին Վ րաց 
ե կե ղե ցին ան ջատ վեց Հ ռո
մի ե կե ղե ցուց։  Պա ռակտ վե լու 
պատ ճառ ներն ան հայտ են: 

 Բա ժա նու մից հե տո սկսվեց 
լա տի նա կան մի սիո ներ նե
րի մուտ քը Վ րաս տան։ Ա ռա
ջին նե րը ֆրան ցիսկյ ան ներն 
էին, ո րոնք 1230 թ. ար դեն 
Վ րաս տա նում էին, հե տո` 
դո մի նիկյ ան նե րը։ Ն րանց 
գոր ծու նեութ յունն այն քան 
ըն դու նե լի էր վրաց հոգ ևո րա
կա նութ յա նը, որ 1328 թ. թուր
քե րի հիմն ած ա թո ռա նիստ 
ե պիս կո պոս նե րի նստա վայ րը 
Զմ յուռ նիա յից տե ղա փոխ վեց 
 Թիֆ լիս։

XIV դա րի սկզբին Վ րաս
տա նում թա գա վո րում էր 
 Գիոր գի  Պայ ծա ռը:  Թա գա վո րի 
ու շադ րութ յու նից դուրս չէր 
մնում նաև ե կե ղե ցա կան կյան
քը:  Նա գու մա րեց  Քարթ լիի և 
Աբ խա զիա յի կա թո ղի կոս նե
րի ու ե պիս կո պոս նե րի ժո ղով, 
ո րի ըն դու նած միաս նա կան 
ե կե ղե ցա կան բա նաձ ևի հա
մա ձայն՝ նո րաց վե ցին ե կե ղե

ցա կան կա նոն նե րը:  Ճիշտ է, 
այդ ժա մա նակ Ե րու սա ղե մի 
և  Մեր ձա վոր Ար ևել քի սուրբ 
վայ րե րին տի րա պե տում էին 
Ե գիպ տո սի սուլ թան նե րը, այ
նո ւա մե նայ նիվ, վրա ցի նե րը 
մյուս քրիս տոն յա նե րի պես 
այն տեղ ու նեին ի րենց ա ղո
թա վայ րե րը: 

 Մինչև  Լենկ Թե մու րի ներ
խու ժու մը, Վ րաս տա նը հա
մե մա տա բար հան գիստ 
և  խա ղաղ վի ճա կում էր: 
 Լենկ Թե մու րի ար շա վան քի 
հետ ևան քով եր կիր ներ խու
ժե ցին թյուր քա կան տար րեր, 
ո րոնք փոր ձում էին խարխլել 
երկ րի ներ քին կա յու նութ յու
նը: Չ նա յած դրան՝  Գիոր գի 
 Պայ ծա ռին և ն րա հա ջորդ նե
րին հա ջող վեց վե րա կանգ
նել քանդ ված ե կե ղե ցի ներն 
ու վան քե րը, իսկ Ա լեք սանդր 
թա գա վո րը կա րո ղա ցավ 
ա վար տին հասց նել դեռևս 
 Ռու սու դա նի օ րոք սկսած Ս վե
տից խո վե լիի տա ճա րի շի նա
րա րութ յու նը:  Սա կայն XV դա
րի վեր ջին Վ րաց միաս նա կան 
ե կե ղե ցին կանգ նեց բա ժան
ման խնդրի ա ռաջ:  Բանն այն 
էր, որ խարխլ վել էր Վ րաց 
թա գա վո րութ յան միաս նութ
յու նը, եր կի րը բա ժան վել էր 
ե րեք մա սի: Ն ման պայ ման
նե րում ե կե ղե ցում ակ տի վա
ցան ան ջա տո ղա կան ու ժե րը: 
 Զար մա նա լին այն է, որ Ան
տիո քի և Ե րու սա ղե մի պատ
րիար քութ յուն նե րը խնդրի 
կար գա վո րմանը նպաս տե
լու փո խա րեն ի րենք ևս  ա մեն 
կերպ փոր ձում էին պա ռակ
տել միաս նա կան Վ րաց ե կե
ղե ցին:  Բա ժա նու մը ճա նա
պարհ բա ցեց օ տար կրոն նե րի 
և  ե կե ղե ցի նե րի հա մար, ո րը 
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հան գեց րեց բնակ չութ յան 
մահ մե դա կա նաց մա նը, միաբ
նա կաց մա նը և  հու նաց մա նը:

Սկս վեց լայն չա փե
րով մահ մե դա կա նաց ման 
գոր ծըն թաց, որն ու ղեկց
վեց ամ բողջ XVII դա րի ըն
թաց քում: Վ րաս տա նի քա ղա
քա կան ան կու մը վե րած վեց 
ծայ րա հե ղութ յան, թա լան վե
ցին և  ա վեր վե ցին բազ մա թիվ 
ե կե ղե ցի ներ, ե պիս կո պո սութ
յուն ներ ու վան քեր: Ոչն
չաց վում էր բնիկ ժո ղո
վուր դը:  Մարդ կանց կա´մ  
առ ևան գում էին, կա´մ 
 վա ճա ռում ստրկութ յան: 

Ի րա վի ճա կից դուրս գա
լու նպա տա կով 1713 թ. 
 Սուլ խան Սա բա Օր բե լիա նու 
ղե կա վա րութ յամբ ո րոշ վեց 
դես պա նութ յուն ու ղար կել Եվ
րո պա, ո րի նպա տակն էր.
1. Ս տի պել Ի րա նին՝ ճա նա չելու 

 Քարթ լին՝ որ պես քրիս տո
նեա կան պե տութ յուն:

2.  Վե րա կանգ նել Վ րաս տա նի 
միաս նութ յու նը: 

3.   Դա դա րեց նել Վ րաս տա նի 
ա պազ գայ նա ցու մը:
 Սա կայն  Սուլ խան Սա բան 

1715 թ. դա տար կա ձեռն վե րա
դար ձավ Վ րաս տան:  Սա Վ րաց 
թա գա վո րի եվ րո պա կան 
կողմն ո րոշ ման ձա խո ղում էր 
նշա նա կում:

XIX դա րը նշա նա կա լից էր 
Վ րաց ե կե ղե ցու հա մար: 1801 
թ., հա մա ձայն Ա լեք սանդր Iի 
ստո րագ րած մա նի ֆես տի, Ար
ևել ան Վ րաս տա նը դար ձավ 
 Ռու սա կան կայս րութ յան մի 
մա սը:  Մինչ 1811 թ.  Ռու սա կան 
կայս րութ յան կազ մում Վ րաց 
ե կե ղե ցին ու նե ցել է ներ
քին ինք նա վա րութ յուն: 1811 թ. 

Վ րաս տա նում վե րաց վեց կա
թո ղի կո սա կան հա մա կար գը և 
ս տեղծ վեց վրա ցա կան էկ զար
խութ յուն2:

1812–1820 թթ. ըն թաց քում 
Վ րաց ե կե ղե ցին պայ քար էր 
մղում իր ինք նա վա րութ յան 
և  ան կա խութ յան վե րա կանգ
ման հա մար, որն ու ղեկց վում 
էր հոգ ևո րա կան նե րի ձեր բա
կա լութ յուն նե րով ու սպա նութ
յուն նե րով: 

1905–1907 թթ.  ռու սա կան 
ա ռա ջին բուր ժո ւա դե մոկ րա
տա կան հե ղա փո խութ յու նը 
սաստ կաց րեց Վ րաց ե կե ղե
ցու ինք նա վա րութ յան հա մար 
մղվող պայ քա րը: Այդ նա խա
ձեռ նութ յան մե ծա գույն ջա տա
գով Կ յու րոն IIը հա սավ նրան, 
որ 1905 թ.  Թիֆ լի սում էկ
զարխ նշա նակ ված Ա լեք սի Iի 
թույլտ վութ յամբ  Թիֆ լի սում 
գու մար վեց վրաց հոգ ևո րա
կա նութ յան հա մա գու մար: 
 Սա կայն հա ջոր դած ի րա դար
ձութ յուն նե րը ցույց տվե ցին, 
որ ցա րա կան կա ռա վա րութ
յու նը պատ րաստ չէր նման 
բա րե փո խումն ե րի:  Հենց որ 
հե ղա փո խութ յու նը կայս րութ
յու նում մա րեց, վրաց ե կե ղե
ցու ինք նա վա րութ յան վե րա

2 Էկզարխություն (հունարեն էկ
զարխոս՝ ղեկավար բառից) ուղղափառ 
եկեղեցու գլխավորի տիտղոսը որոշ 
երկրներում, ովքեր կառավարում են 
եկեղեցականվարչական ընդարձակ 
միավորներ և ենթարկվում են մեկ 
միասնական եկեղեցական կենտ
րոնի: Հայտնի են բուլղարական, 
վրա     ցական, ուկրաինական և այլ 
էկ զարխությունները: Վրաց եկե
ղեցին՝ որպես էկզարխություն, 
ռուս ուղղափառ եկեղեցու հետ է 
միավոր վել 18181917 թթ. հինգ թե 
մե րով: 1917 թ. վրաց եկե ղեցա կան
ները հռչակեցին վրաց եկե ղեցու 
անկախությունը ռուսական ուղ
ղափառ եկեղեցուց՝ ստեղծելով կա
թողիկոսպատրիարքություն:

կանգ ման հար ցը դուրս մղվեց 
օ րա կար գից:

Վ րաց հոգ ևո րա կա նությու
նը, օգտ վե լով  Ռու սա կան կայս  
րութ յու նում ստեղծ ված ի րա
վի ճա կից, 1917 թ. Մց խե թում 
ժո ղով հրա վի րեց, որ տեղ 
հռչակ վեց Վ րաց ե կե ղե ցու ինք  
նա վա րութ յան վե րա կանգ նու
մը:

1918 թ. Վ րաս տա նի ան
կա խա ցու մից հե տո ձևա վոր
վե ցին և  նոր հիմ քե րի վրա 
դրվե ցին ե կե ղե ցիպե տութ յուն 
հա րա բե րութ յուն նե րը: Ե կե ղե
ցին պե տութ յանն ա ջակ ցում 
էր ինչ պես ներ քին, այն պես էլ 
ար տա քին գոր ծե րում:

1921 թ. փետր վա րին Վ րաս
տա նի խորհր դայ նա ցու մից 
հե տո բոլշ ևիկ ներն սկսե ցին 
վա րել հա կաե կե ղե ցա կան քա
ղա քա կա նութ յուն: Ա թեիս տա
կան հա յացք նե րը պահ պան
վել են  Խորհր դա յին  Միութ յան 
գո յութ յան գրե թե ողջ ըն թաց
քում, ո րի հետ ևան քով փակ
վե ցին հա զա րա վոր ե կե ղե
ցի ներ, հա լած վե ցին բա զում 
հոգ ևո րա կան ներ:

 Միայն 1943 թ.,  Հայ րե 
նա կան  Մեծ պա տե րազ
մի ժա մա նակ, ռուս ուղ ղա
փառ ե կե ղե ցին ճա նա չեց ոչ 
միայն Վ րաց ե կե ղե ցու ինք
նա վա րութ յու նը, այլև շնոր հեց 
ա ռաջ նա կար գութ յուն՝ տա լով 
6րդ  տեղն ուղ ղա փառ ե կե
ղե ցի նե րի հա մաշ խար հա յին 
ցու ցա կում: Իսկ 1990 թ. Վ րաց 
ե կե ղե ցու ինք նա վա րութ յու նը 
ճա նա չեց նաև Կոստանդնու
պոլ սի տիե զե րա կան ուղ ղա
փառ պատ րիար քը:

 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՄՈՌԱՑՎԱԾ ԴԵՄՔԵՐ՝ 
ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ 
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր

 Հ այ ազ գա յինա զա  
 տագ րա կան շար 
ժումն ու նե ցել է 

բազ մա թիվ նվիր յալ ներ, ո րոնց 
մի մա սը տար բեր պատ  ճառ նե
րով մատն վել է մո ռա ցութ յան: 
Ն ման նվիր յալ նե րից է շու շե ցի 
 Կոս տան դին  Համ բար ձում յա նը, 
ո րը հայտ նի էր մի շարք կու
սակ ցա կան ծած կա նուն նե
րով՝ «Ուխ տա վոր», « Սա մո ւել», 
« Վաս  պու րա կա նի  Կոս տի»: Իր 
անմնա ցորդ հայ րե նա սի րա կան 
գոր ծու նեութ յան հա մար ստա
ցել էր նաև «Երկ րորդ Ա րամ» 
(ի պա տիվ հայ ազ գա յի ն ա զա
տագ րա կան շարժ ման գոր ծիչ 
Ա րամ  Մա նուկ յա նի) մա կա նու
նը:  Վա նե ցի նե րը նրան ան վա
նել են « Մեր  Կոս տին», իսկ Կ. 
 Պոլ սի նախ կին պատ րիարք, 
ար քե պիս կո պոս  Մա ղա քիա Օր

ման յա նը Կ.  Համ բար ձում յա նին 
հա մե մա տել է կա թո ղի կոս 
Մկր տիչ Խ րիմ յա նի հետ՝ ան
վա նե լով «երկ րորդ Խ րիմ յան»: 
 Ցան կա նում ենք փաս տել, որ 
հա յոց պատ մութ յան մեջ հազ
վա դեպ են ե ղել նման գոր ծիչ
ներ, ո րոնք  Հա յաս տա նի տար
բեր գա վառ նե րում՝ հատ կա պես 
 Վաս պու րա կա նում ծա վա լած 
հա սա րա կա կանքա ղա քա
կան գոր ծու նեութ յամբ ստա
ցել են նման պատ վա նուն ներ: 
 Տի րա պե տել է ռու սե րե նին, 
ֆրան սե րե նին, անգ լե րե նին, 
գեր մա նե րե նին, բուլ ղա րե րե
նին, ռու մի նե րե նին, քրդե րե
նին, գի տեր նաև վրա ցե րեն: 
Ն շենք, որ  Վաս պու րա կա նում 
են գոր ծել եր կու շու շե ցի ներ՝ 
 Սար գիս  Հով հան նիս յա նը (Ա
րամ  Մա նուկ յան) և  Նի կո ղա յոս  Կոս տան դին  Համ բար ձում յան
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 Պո ղոս յա նը ( Նի կոլ  Մի քա յել յան, 
 Վա նի Իշ խան), ո րոնք ևս 
 վա յե լել են վաս պու րա կան ցի
նե րի սերն ու հար գան քը:

 Միա ժա մա նակ ցան կա նում 
ենք ընդգ ծել մեկ այլ կար ևոր 
փաստ: Ինչ պես  Վաս պու րա
կա նում, այն պես էլ  Հա յաս տա
նի այլ նա հանգ նե րում տե ղա
բնակ ներն այն քան էլ ջեր մո րեն 
չէին ըն դու նում ոչ տե ղա ցի նե
րին, ա ռա վել ևս` ար ևե լա հա
յե րին. ան հրա ժեշտ էր եր կար 
և քր տա նա ջան աշ խա տանք, 
որ պես զի տե ղա ցի ներն սկսեին 
վստա հել նո րե կին: Եվ ա հա 
այս կարծ րա տի պը կոտ րե լու 
էին կոչ ված Ա.  Մա նուկյ ա նը և 
 Վա նի Իշ խա նը, ո րոնք ի րենց 
ազ գան վեր աշ խա տան քով ճա
նա պարհ հար թե ցին, որ պես զի 
Կ.  Համ բար ձում յա նը և ն րա զի
նա կից նե րը կա րո ղա նան գոր
ծել  Վաս պու րա կա նում:

 Վաս պու րա կան ցի  Վազ
գեն  Մար տի րոս յա նը իր հու շե
րում Կ.  Համ բար ձում յա նի հետ 
կապ ված որ ևէ դրվագ հի շե
լիս միշտ օգ տա գոր ծել է «մեր 
անն ման  Կոս տյան» ար տա հայ
տութ յու նը: Իսկ մեկ այլ վա
նե ցի՝  Տա ճատ  Թեր լե մեզ ա նը, 
Կ.  Համ բար ձում յա նի մա սին 
հետև յալն է գրել. « Ժո ղովր
դի հա մար ա նոր մեն մի խոսք 
պատ գամ էր և խ րա խու սանք», 

« Մի քիչ Ա րա մը ( Մա նուկյ ան
Ռ.Ս.) հի շեց նող կող մեր ու ներ: 
 Մեր մեծ ըն կեր նե րեն ա մե նե 
շատ կապ ված եմ ե ղեր Ա րա մի 
հետ:  Կա րող եմ ը սել, որ  Կոս
տին ան մի ջա պես ան կե վերջ 
կու գա»:

 Հե տաքրք րա կան է նաև մեկ 
այլ փաստ. վաս պու րա կան ցի
նե րից ո մանք ի րենց նա հան
գում գոր ծու նեութ յուն ծա վա
լած այս կամ այն եկ վոր գործ չի 
մա սին եր բեմն բա ցա սա կան 
կար ծիք ներ են ար տա հայ տել 
ու քննա դա տա կան խոս քեր 
են հայտ նել, բայց ոչ եր բեք Կ. 
 Համ բար ձում յա նի վե րա բեր յալ:

Կ.  Համ բար ձում յա նը ծնվել է 
1882 թ.  Մեծ  Հայ քի Ար ցախ աշ
խար հի  Շու շի քա ղա քում, հաց
թուխ  Սա հա կի ըն տա նի քում: 
Ն րա եղ բայր ներն էին  Սար գի
սը ( Սա քո),  Ներ սե սը և Գ րի գո
րը (Գ րի շա): Ու ներ եր կու քույր: 
Ն շենք, որ  Սար գիս  Համ բար
ձում յա նը, ի տար բե րութ յուն 
ՀՅԴ ան դամ իր եղ բայր նե րի, 
բոլշ ևիկ էր և  ե ղել է  Խոր հրդա
յին  Հա յաս տա նի  Ժո ղովր դա
կան կո մի սար նե րի խորհր դի 
նա խա գահ (1925–1927 թթ.):

Կ.  Համ բար ձում յանն ու սա
նել է  Շու շիի 7ամ յա ռեա լա կան 
ու սումն ա րա նում և 1899–1900 
թթ. ու սումն ա կան տա րում, երբ 
պետք է փո խադր վեր վեր ջին՝ 
ա վար տա կան դա սա րան, ո րո
շել է մեկ նել ԱՄՆ և  ու սումն ա
սի րել հիպ նո սը, ո րի օգ նութ
յամբ ցան կա ցել է դրդել եվ րո
պա կան դի վա նա գետ նե րին և 
 նույ նիսկ սուլ թան Աբ դուլ  Հա
մի դին՝ վերջ նա կա նա պես լու
ծե լու  Հայ  կա կան հար ցը:

1900–1902 թթ. աշ նա նը նա 
ե ղել է ԱՄՆում, որ տեղ հետ
ևել է հիպ նո սի դա սըն թաց նե
րի, սա կայն եզ րա կաց րել է, որ 
նման ե ղա նա կով հնա րա վոր 
չէ հաս նել Արևմտ յան  Հա յաս
տա նի ա զա տա գրմա նը:

Ան դա մակ ցե լով ՀՅԴին՝ Կ. 
 Համ բար ձում յա նը 1902 թ. դեկ

 Համ բար ձում յան նե րի ըն տա նի քը
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տեմ բե րից մինչև 1903 թ. գա
րուն լի նում է  Բաք վում, ա պա 
մեկ նում է Ատր պա տա կան, որ
տեղ գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն 
է ու նե նում  դե պի Եր կիր զենք 
և  զի նամ թերք փո խադր ման 
աշ խա տանք նե րին:

 Ժա մա նա կա կից նե րի վկա
յութ յամբ Կ.  Համ բար ձում յա նը 
չէր խոր շում որ ևէ աշ խա տան
քից:  Խո յում, օ րի նակ, ա ռանց 
որ ևէ մե կի օգ նութ յան, մաք
րում էր իր տա նը կից գո մը: 
Երբ ըն կեր նե րից մեկն ակ նար
կում է, որ նման տհաճ գոր ծի 
հա մար հար մար կլի ներ ծա ռա 
վար ձել, Կ.  Համ բար ձում յա նը 
զայ րա ցած պա տաս խա նում է. 
« Ծա  ռա վար ձեմ, ձեր պա պու՞ 
դրա մով վար ձեմ»: Դ րա նով 
նա ակ նար կում էր, որ ան հրա
ժեշտ է խնա յել կու սակ ցա կան 
փո ղե րը և դ րամն օգ տա գոր
ծել ա զա տագ րա կան պայ  քա րի 
հա մար:

1904 թ. դեկ տեմ բե րին կու
սակ ցութ յան հանձ նա րա րութ
յամբ մեկ նում է  Բուլ ղա րիա: 
Ըստ ո րոշ տե ղե կութ յուն նե րի` 
Կ.  Համ բար ձում յա նը մաս նակ
ցել է ինք նա շեն պայ թու ցիկ 
սարք կամ դժո խա յին մե քե նա 
պատ րաս տե լու աշ խա տանք
նե րին, ո րը պետք է օգ տա
գործ վեր Աբ դուլ  Հա մի դի դեմ: 
1905 թ. մար տի 15ին  Վի տոշ 
լե ռան վրա Ք.  Մի քա յել ա
նի զոհ վե լուց հե տո, ապ րի լին 
Կ.  Համ բար ձում յա նը մեկ նում 
է Իզ միր (Զմ յուռ նիա), որ տեղ 
մնում է մինչև օ գոս տոս, ա պա 
կրկին վե րա դառ նում է  Բուլ
ղա րիա:  Նա պաշ տո նա պես 
դի մում է Արևմտ յան բյու րո
յին՝ խնդրե լով ի րեն ու ղար կել 
 Ղա րա բաղ, որ տեղ տե ղի էին 
ու նե նում հայթա թա րա կան 
ընդ հա րումն եր: 1905 թ. վեր

ջին Կ.  Համ բար ձում յա նը վե
րա դառ նում է  Շու շի, որ տեղ 
հա յե րը պատ րաստ վում էին 
դի մա գրա վել թա թա րա կան 
հեր թա կան հար ձա կու մը:  Շու
շիում էր  Ռոս տո մը (Ս տե փան 
 Զոր յան), ո րը ե կել էր ղե կա վա
րե լու ինք նա շեն ձեռ նա ռում բեր 
և հր թիռ ներ պատ րաս տե լու 
աշ խա տանք նե րը: Ա հա և  այս
տեղ պետք ե կավ  Բուլ ղա րիա
յում պայ թու ցիկ նե րի հետ աշ
խա տե լու Կ.  Համ բար ձում յա նի 
փոր ձը:

 Պայ թու ցիկ նե րի պատ
րաստ ման վայր էին ընտ րել 
 Ռոս տո մի կնոջ՝  Լի զա յի եղ բոր 
Ի լի կո  Մե լիք Շահ նա զար յա նի 
 Սարգ սա շեն գյու ղի տան թոն
րա տու նը:

 Ղա րա բա ղի ՀՅԴ կենտ րո
նա կան կո մի տեի ո րոշ մամբ Կ. 
 Համ բար ձում յա նը գոր ծուղ վում 
է  Կա պան` փո խա րի նե լու թա
թար նե րի դեմ մար տե րից մե կի 
ժա մա նակ զոհ ված Ս տե փան 
Ս տե փան յա նին: 1905–1906 թթ. 
հայթա թա րա կան կռիվ ե րի 
ժա մա նակ կու սակ ցա կան գոր
ծիչ լի նել նշա նա կում էր՝ բա ցի 
քա րոզ չութ յուն վա րե լուց, նաև 
կազ մա կեր պել հայ բնակ չութ
յան ինք նա պաշտ պա նութ յու նը: 
 Կա րող ենք ա մե նայն հա մոզ

վա ծութ յամբ փաս տել, որ այս
տեղ էլ Կ.  Համ բար ձում յա նը 
լիո վին կատարում է իր վրա 
դրված պար տա կա նութ յուն նե
րը:

1906 թ. հոկ տեմ բե րին  Շու
շիում գու մար վում է ՀՅԴ  Ղա
րա բա ղի Շր ջա նա յին ժո ղո
վը, ո րը Կ.  Համ բար ձում յա նին 
ընտ րում է  Կենտ րո նա կան 
կո մի տեի կազ մում: Կ.  Համ
բար ձում յա նը շա րու նա կում է 
իր ակ տիվ գոր ծու նեութ յու նը 
 Զան գե զու րում, որ տեղ ստա
նում է « Սա մո ւել» ծած կա նու նը 
և  ո րով հայտ նի էր  Լեռ նա հա
յաս տա նի բնակ չու թյա նը:

1909 թ. հուն վա րի վեր ջին 
ցա րա կան ոս տի կա նութ յունը 
 Թիֆ լի սում ձեր բա կա լում է Կ. 
 Համ բար ձում յա նին:  Կա ռա վա
րութ յու նը հո րի նել էր, այս պես 
կոչ ված, « Դաշ նակ ցութ յան 
գոր ծը»:  Կեղծ ամ բաս տա նութ
յուն նե րի հի ման վրա ձեր
բա կալ վել էր շուրջ 160 հո գի, 
ո րոնց թվում մար դիկ, ո րոնք 
որ ևէ կապ չու նեին ՀՅԴի հետ:

1910 թ. մար տին Կ.  Համ բար
ձում յանն ա զատ վում է  Թիֆ լի
սի  Մե տե խի բան տից և  աք սոր
վում  Խար կով, որ տեղ իր գո
յութ յու նը պահ պա նե լու հա մար 
 Սե պու հի (Ար շակ  Ներ սիս յան) 
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հետ բա ցում է նպա րե ղե նի 
փոք րիկ խա նութ: Ո րոշ գու մար 
տնտե սե լով՝ Կ.  Համ բար ձում
յա նը 1911 թ. աշ նա նը իշ խա
նութ յուն նե րի թույլտ վութ յամբ 
մեկ նում է Բր յու  սել՝ մաս նա գի
տա նա լու գյու ղատն տե սութ յան 
մեջ:

Կ.  Համ բար ձում յանն ընտ
րել էր գյու ղատն տե սի մաս նա
գի տութ յու նը, քա նի որ Հ յու սի
սա յին  Պարս կաս տա նում ա կա
նա տես էր ե ղել, թե ինչ պի սի 
պար զու նակ գոր ծիք նե րով ու 
ե ղա նակ նե րով է շի նա կա նը 
մշա կում հո ղը: Գ րե թե նույն 
վի ճակն էր Արև մտյան  Հա
յաս տա նում: 1909 թ.  Բա յա զետ 
այ ցե լած Ա Դո յի ( Հով հան նես 
 Տեր Մար տի րոս յան) գնա հատ
մամբ արևմ տա հայ գյու ղա ցին 
իր՝ հո ղի մշակ ման պա պե նա
կան ե ղա նակ նե րով ու գոր ծիք
նե րով առն վազն 50 տա րով 
հետ էր մնում ար ևե լա հա յե րից:

Բր յու սե լում Կ.  Համ բար
ձում յանն ու սա նում է 3 տա
րի և  վե րա դառ նում հայ րե նիք 
1914 թ. ամ ռա նը, երբ աշ խար
հը կանգ նած էր պա տե րազ մի 
սպառ նա լի քի առջև:

1914 թ. հու լի սի 19ին (նոր 
տո մա րով օ գոս տո սի 1ին) 
բռնկվում է Ա ռա ջին հա մաշ
խար հա յին պա տե րազ մը:  Ռու
սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րութ յան և  Կով կա
սի փո խար քա Ի.  Վո րոն ցով 
Դաշ կո վի նա խա ձեռ նութ յամբ 
կազ մա կերպ վում են ազ գա յին 
աշ խար հա զո րա յին ստո րա բա
ժա նումն եր՝ դրու ժի նա ներ կամ 
խմբեր: Ա ռա ջին հին գ մար
տա կան ստո րա բա ժա նումն ե
րը կազ մա կեր պում են հա յե րը, 
ո րոնց ձևա վոր մա նը գոր ծուն 
մաս նակ ցութ յուն է ու նե նում Կ. 
 Համ բար ձում յա նը:  Նա մտնում 

է Եր ևա նում գտնվող 5րդ խմ
բի կազմ, ո րի հրա մա նա տարն 
էր  Խա նա սո րի  Վար դա նը 
( Սար գիս  Մեհ րաբ յան):

 Մար տա կան գոր ծո ղութ
յուն նե րից հե տո ռու սա կան 
հրա մա նա տա րութ յու նը ո րո
շում է միա վո րել բո լոր խմբե
րը: 1915 թ. ապ րի լի 1ին պաշ
տո նա պես կազ մա կերպ վում է 
5րդ  կամ Ա րա րատ յան գուն
դը, ո րի հրա մա նա տարն էր 
 Խա նա սո րի  Վար դա նը: Այս 
ստո րա բա ժա նու մում Կ.  Համ
բար ձում յա նը վա րում է գու մա
կի պե տի կամ թի կուն քի պե տի 
պաշ տո նը: Ընդ հան րա պես, 
զին վոր ներն ու սպա նե րը հեգ
նան քով էին վե րա բեր վում թի
կուն քի, կամ ինչ պես այն ժա
մա նակ ա սում էին «ա բո զում» 
(գու մա կում) ծա ռա յող նե րին: 
 Նույ նիսկ հայտ նի էր այս պի
սի ար հա մար հա  կան ար տա
հայ տութ յուն՝ «Ա բոզ գրվենք՝ 
պատ վով մեռ նենք»:

 Վե րը նշվա ծը չէր վե րա
բե րում Կ.  Համ բար ձում յա նին, 

որն իր ամ բողջ ե ռան դը ներդ
նում էր գունդն անհ րա ժեշտ 
սննդամ թեր քով ու պա րա գա
նե րով ա պա հո վե լու հա մար: 
Ն րան վստա հե ցին պա րե նա
վոր ման գոր ծը, քա նի որ բո լո
րը գի տեին  Կոս տիի ազ նվու
թյու նը ու հաս տատ հա մոզ ված 
էին, որ նա չի յու րաց նի զին վո
րին հա սա նե լիք մթեր քը:

1915 թ. մա յի սի 4ին հաղ
թա նա կեց մոտ մեկ ա միս 
թուրքքրդա կան պա շար ման 
մեջ գտնվող  Վա նը: Ա ռա ջի նը 
քա ղաք մտան 5րդ գն դի ստո
րա բա ժա նումն ե րը:  Մա յի սի 
7ին ռու սա կան հրա մա նա տա
րութ յունն Ա րամ  Մա նուկյ ա նին 
նշա նա կում է  Վա նի ժա մա նա
կա վոր վար չութ յան կա ռա վա
րիչ կամ նա հան գա պետ:  Կազ
մա կերպ ված հայ կա կան իշ
խա նութ յան վար չա կան մար
մին նե րը ձևա վո րե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ էին կիրթ և  ու 
միա ժա մա նակ հու սա լի մար
դիկ, ո րոնք ի րենց ամ բող ջութ
յամբ կնվի րեին իշ խա նութ յան 

Հայ կա մա վո րա կան հե ծե լա վաշ տը  Վա նում՝ 1915 թ.



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

3
. 

2
0
1
8

16

ձևա վոր մանն ու կա յաց մա նը: 
Ն ման անձն վեր մարդ կան ցից 
էր Կ.  Համ բար ձում յա նը:

 Սա կայն աս տի ճա նա բար 
կա յա ցող ու թափ առ նող  Վա
նի հայ կա կան իշ խա նու թյո ւնը 
կար ճատև կյանք ու նե ցավ՝ 
1915 թ. հու լի սի կե սե րին ռու
սա կան զորքն ան սպա սե լիո
րեն նա հան ջեց, և  Վան Վաս
պու րա կա նի բնակ չութ յու նը 
հար կադր ված էր լքել հա  րա
զատ վայ րե րն ու ա պաս տա նել 
 Կով կա սի փո խար քա յութ յու
նում՝ հիմն ա կա նում Ար ևել ան 
 Հա յաս տա նում:

 Կարճ ժա մա նակ անց ռու
սա կան բա նա կը վե րագ րա վեց 

 Վա նը, և 1915 թ. աշ նան վեր ջին 
Կ.  Համ բար ձում յա նը վե րա
դար ձավ  Վաս պու րա կան՝ որ
պես  Հա մա ռու սաս տան  յան քա
ղաք նե րի միութ յան կով կաս յան 
բա ժան մուն քի  (ղե կա վարն էր 
 Թիֆ լի սի քա ղա քագլուխ Ա լեք
սանդր  Խա տիս յա նը) ներ կա
յա ցու ցիչ՝ լայն լիա զո րութ յուն
նե րով:

 Գա լով  Վան՝ Կ.  Համ բար
ձում յա նը քա ղա քը և  նա հան գը 
գտավ սար սա փե լի ծանր վի
ճա կում: Բ նա կա վայ րե րի ճնշող 
մե ծա մաս նութ յունն ա վե րել 
էին քրդե րը, ոչն չաց վել էր 
ո ռոգ ման հա մա կար գը, բնակ
չութ յան շրջա նում մո լեգ նում 
էին վա րա կիչ հի վան դութ յուն
նե րը:

Կ.  Համ բար ձում յանն այն 
մարդ կան ցից էր, որ եր բեք չէր 
հու սա հատ վում, ուս տի ի րեն 
հա տուկ ե ռան դով ձեռ նա մուխ 
ե ղավ ա վեր ված տնտե սութ յան 
վե րա կանգն ման աշ խա տանք
նե րին՝ իր անձ նա կան օ րի նա
կով ոգ ևո րե լով տե ղա ցի նե
րին:  Քա ղաք նե րի միութ յան 
մի ջո ցով նա  Վա նում հիմն եց 
պա հեստ ներ, դրան ցում կենտ
րո նաց րեց պա րեն, հա գուստ, 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք
ներ, սեր մա ցու և  այլն:  Ժա մա
նա կա կից նե րի վկա յութ յամբ, 
Կ.  Համ բար ձում յանն ա ռա տո
րեն բա ժա նում էր ստաց ված 
ի րե րը, տնե րը վե րա կանգ նե
լու հա մար շի նան յութ էր տրա
մադ րում:  Վա նում նա վե րա նո
րո գում է մի քա նի շի նութ յուն, 
ո րոնք տրա մադ րում է որ բա
նո ցի, հի վան  դա նո ցի և  ար հես
տա նոց նե րի կա րիք նե րի հա
մար:

 Վա նե ցի Ար մե նակ  Մաք սա
պետ յա նը վկա յում է. « Բույ սի ու 
ծաղ կի սի րա հար  Կոս տի  Համ

բար ձում յա նը ան տես չա րավ 
 Վա նի գե ղե ցիկ այ գի ներն ու 
պար տեզ նե րը: Ար տա սահ մա
նեն ստաց ված նոր սեր մե րով 
ըն դար ձակ մրգաս տան ներ 
պատ րաս տել տվավ…  Նո րոգ
վե ցան քանդ ված ջրա ղաց
նե րը, մաքր վե ցան  Հա յոց  ձո
րի և  Թի մա րի ջրի ա ռու նե րը, 
որ տղմա կալ ված և ա վեր ված 
էին»:

Կ.  Համ բար ձում յա նը մի 
շարք ու սումն ա սի րու թյուն ներ 
կա տա րե լուց հե տո կողմն ո րոշ
վեց, թե նա հան գի որ գա վա ռի 
որ հո ղա տե սակն է պի տա նի 
ցո րե նի այս կամ այն տե սա կը 
ցա նե լու հա մար: Այս պես՝ ու
սումն ա սի րե լով  Փե սան դաշ տի 
հո ղե րը՝ նա եզ րա կաց րեց, որ 
մա յիս ամ սին տե ղա կան ցո րեն 
չի կա րե լի ցա նել, ուս տի  Ղա
րա դա ղից բե րեց ա րագ ա ճող 
գար նա նա ցան ցո րեն:

Կ.  Համ բար ձում յա նի ա մե
նա տես աչ քից չվրի պեց  Վա նի 
բնա կան հարս տութ յուն նե րից 
մե կը՝ տա ռե խը:  Նա ան մի ջա
պես սաս տեց մի քա նի ան
հատ նե րի, ո րոնք ցան կա նում 
էին ստա նալ ձկնոր սութ յան 
և  տա ռե խի վա ճառ քի մե նաշ
նոր հը:  Կարճ ժա մա նա կում 
տե ղա ցի նե րից կազ մա կեր պեց 
հա տուկ մար մին, ո րը պետք է 
ձու կը որ սար, բաշ խեր, իսկ մի 
մասն էլ՝ պա հես տա վո րեր:

1917 թ. փետր վա րին  Ռու
սաս տա նում տա պալ վում է 
ինք նա կա լութ յու նը և  իշ խա
նութ յունն անց նում է  Ժա մա
նա կա վոր կա ռա վա րութ յա նը: 
Ի թիվս կայս րութ յան մյուս 
ժո ղո վուրդ նե րի, հա յութ յու նը 
ևս  ող ջու նեց բռնա պե տութ յան 
տա պա լու մը:  Հույ սեր ա ռա ջա
ցան, որ նոր կա ռա վա րութ
յունն, ի վեր ջո, դրա կան լու

Կ.  Համ բար ձում յա նի դա շույ նը

Ա րամ  Մա նուկ յան

 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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ծում կտա  Հայ կա կան հար ցին, 
սա կայն կա յին սա կա վա թիվ 
հո ռե տես ներ, ո րոնց թվում էր 
Կ.  Համ բար ձում յա նը, ո րոնք 
հա մոզ ված էին, որ իշ խա նա
փո խութ յու նը մեծ վաս ներ է 
պատ ճա ռե լու: Ինչ պես կտես
նենք հե տա գա յում, Կ.  Համ բար
ձում յա նը ի րա տես ե ղավ:  Ժա
մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յու
նն այդ պես էլ չկա րո ղա ցավ 
երկ րում հաս տա տել լիար ժեք 
իշ խա նութ յուն: Սկսվեց փլու
զու մը. բա նակն այլևս չէր ցան
կա նում կռվել, ծայր ա ռավ 
տա րե րա յին դա սալ քութ յու նը, 
որն ա հագ նա ցավ բո լ շ ևիկյ ան 
հե ղաշր ջու մից հե տո:

 Փետր վար յան հե ղա փո
խութ յու նից հե տո ռու սա կան 
զոր քի գրա ված Արևմտ յան  Հա
յաս տա նը բա ժան վեց օկ րուգ
նե րի:  Վա նի օկ րու գի կո մի
սար նշա նակ վեց Կ.  Համ բար
ձում յա նը:  Հայ կա կան մա մուլն 
ա րա գո րեն ար ձա գան քեց այդ 
նշա նակ մա նը: Այս պես, « Հա
յաս տան» օ րա թեր թի թղթա կի
ցը « Մեր  Կոս տին» հոդ վա ծում 
գրում է. «Պ(ա րոնՌ.Ս.)  Կոս տի 
 Համ բար ձում յան, պետք է խոս
տո վա նիլ, ներ կա հայ ի րա կա

նու թյան մեջ ա մե նեն ան կեղծ, 
ա մե նաե ռան դուն, ա մե նա մա
քուր և  սա կայն ա մե նա հա
մեստ գոր ծիչ նե րեն մեկն է»:

 Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա
րութ յան ըն դու նած մի շարք 
«հե ղա փո խա կան» օ րենք ներն 
էլ ա վե լի սրե ցին ի րադ րութ յու
նը  Ռու սաս տա նում: Այդ ա մե
նը տես նում և  հաս կա նում էր 
Կ.  Համ բար ձում յա նը, ուս տի 
մի ջոց ներ ձեռ նար կեց  Վաս պու
րա կա նի հա յու թյան պաշտ պա
նութ յան հա մար: 1917 թ. մա յի սի 

1ին  Վա նում 
կազ մա կերպ
վեց մի լի ցիա՝ 
աշ խար հա զո
րա յին ստո
րա բա ժա նում, 
ո րը, բա ցի 
կար գու կա նո
նը վե րահս կե
լուց, ի րա կա
նաց նում էր 
ներ քին զոր
քե րին հա տուկ 
պար  տա կա
նութ յուն ներ: 

 Միա ժա մա նակ վե րա կազ մա
վոր վեց  Վա նի կո մի սա րիա
տը՝ հիմն վեց  Վա նի հայ կա կան 
իշ խա նու թյու նը՝ Կ.  Համ բար
ձում յա նի նա խա գա հութ յամբ, 
որ տեղ ընդգրկ ված էին  Սահ
մա նա դիրռամկ ա վար և  Դաշ
նակ ցութ յուն կու սակ ցութ յան 
ան դամն ե րը:  Կա րե լի է փաս
տել, որ կազ մա վոր վեց ազ գա
յին հա մա ձայ նութ յան կա ռա վա
րութ յուն:

1917 թ. հու նի սի կե սե րին 
 Վան այ ցե լած Ա Դոն հու
շագրում է. « Կոստ յա  Համ բար
ձում յա նը, մեր ժո ղովր դի դա
տին նվիր ված անձ նա վո րութ
յու նը, եր բեք մտքիցս այ սօր էլ 
չի հե ռա նում: Դ րան ես ա ռա
ջին ան գամ հան դի պել եմ ու
ղիղ 11 տա րի ա ռաջ, 1906 թվին 
 Զան գե զու րի  Գո րի սում՝ ցա
րա կան կա ռա վա րութ յան կող
մից նյութ ված հայթուր քա կան 
ընդ հա րումն ե րի տխուր շրջա
նում… Ես հան դի պե ցի նրան  
 Զան գե զու րի հայ ժո ղովր դի 
ինք նա պաշտ   պա նութ յան գոր
ծը ղե կա վա րե լիս:

Իսկ այս ան գամ հան դի պե
լով նրան  Վա նում պա տաս
խա նա տու, ա վեր ված եր կ  րի 
նա հան գա պե տի պաշ տո նում 
և  այն էլ այն պի սի սպա սո ղա
կան ու նույ նիսկ մշու    շա պատ 
հոգ սե րի պայ ման նե րում… իմ 
հրա ժեշ տի մո մեն տին ես դի
տե ցի նրա դեմ քի վրա հոգ նա
ծութ յուն, եր բեմն ի աշ խույժ ու 
ե ռան դուն հա յաց քի մեջ տխուր 
ար տա հայ տու թյուն և այդ 
տխուր ար տա հայ տութ յու նը 
չէր հե ռա նում իմ տե սո ղու թյան 
դաշ տից, ինձ մեջ ստեղ ծե լով 
նա խա գու շակ մի մո մենտ»:

 Ռուս բա նաս տեղծ  Սեր գեյ 
 Գո րո դեց կին հետև յալ կերպ է 
գնա հա տել Կ.  Համ բար ձում յա

Տա ճատ  Թեր լե մեզ  յան

 Վա նի փոխ գի րը
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նին. « Հենց այդ պի սի մար դիկ, 
ինչ պի սին որ նա է, պետք են 
 Հա յաս տա նի վե րա ծնման հա
մար: … Նա գի տեր իր ժո ղովր
դին և ն րան ցից յու րա քանչ
յու րի մեջ տես նում էր եղ բոր: 
Ինչոր բիբ լիա կա նութ յուննա
հա պե տա կա նութ յուն կար նրա` 
մար դու հետ ու նե ցած հա րա
բե րու թյու նում»:

1917 թ. աշ նա նը ի րա վի ճա
կը կտրուկ փոխ վում է, բո լո
րին պարզ է դառ նում, որ ռու
սա կան զորքն ան վե րա դարձ 
հե ռա նում է: Այդ ժա մա նակ 
 Վա նում էր  Հայ կա կան 5րդ 
հ րաձ գա յին գուն դը, ո րի հրա
մա նա տարն էր գե նե րալ  Մով
սես  Սի լիկյ ա նը, ո րը խոր հուրդ 
է տա լիս գնդի հիմ քի վրա տե
ղա ցի նե րից կազ մա կեր պել նոր 
ստո րա բա ժա նումն եր և սկ սել 
զո րա հա վաք:

1918 թ. փետր վա րին  Վա նից 
սկսում են հե ռա նալ 5րդ գնդի 
զին ծա ռա յող նե րը, տե ղում 
մնա լու ցան կութ յուն են հայտ

նում միայն 7 սպա և 68 զին
վոր:  Զո րա հա վաքն ըն թա նում 
էր մեծ տեմ պե րով:  Նո րա կո
չիկ նե րին հրա մա նա տա րա կան 
կազ մով ա պա հո վե լու հա մար 
կազ մա կերպ վում են են թաս
պա նե րի քառամս յա դա սըն
թաց ներ:

 Վա նի հայ կա կան զի նուժն 
ու ներ նաև թնդա նոթ նե րով ու 
գնդա ցիր նե րով զին ված մի 

քա նի մո տո րա նա վակ:
 Հայ կա կան իշ խա նութ յան 

ա ռա ջին հրա ման նե րից էր՝ 

ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ
յուն ու նե ցող հում քի ար տա
հան ման ար գե լու մը:

Դ րա մի բա ցա կա յութ յունն 
իշ խա նութ յուն նե րին ստի
պում է շրջա նա ռութ յան մեջ 
դնել սե փա կան դրա մա նի շը` 
5, 10, 25, 50 և 100 ռուբ լի ար
ժո ղութ յամբ, ո րոնք կոչ վում 
էին փոխ գիր ներ: Ընդ հա նուր 
առ մամբ պատ րաստ վեց 164 
հա զար ռուբ լի: Ինչ պես վկա
յում է Օ ննիկ Մ խի թար յա նը, 
« Մեր թղթադ րա մը ան գիծ մի 
թուղթ էր` ձևով քա ռա կու սի 
խմո րա տիպ… ո րոնց տակ ստ 
ո րագ րած էին իշ խա նութ յան 
նա խա գահ Կ.  Համ բար ձում
յա նը,  Զին վո րա կան գոր ծե
րու վա րիչ Գ.  Բուլ ղա րա ցին և 
Ելևմ տից վա րիչ Ս.  Մես  րոպ
յա նը:  Վեր ջի նիս ա նու նով մեր 
դրա մը կոչ վե ցավ « Սամ վել 
փու լի ( Սամ վե լի փողՌ. Ս.)»: 
 Փոխ գիր նե րի կնքված էին՝ 
«Обл[астой] Комиссаръ Ванской 
обл[асти] Военнаго управления] 
Тур[ецкой] Арм[ении] и пр[очих] 
обл[астей] Тур[ции] зан[има
емых] по пр[аву] войны» կնի
քով: Դ րա մը շրջա նա ռու թյան 
մեջ է ե ղել ըն դա մե նը 22 օր՝ 
1918 թ. փետր վա րի 27ից մինչև 
մար տի 21ը, երբ թուր քա կան 
հար ձա կու մը հար կա դրում է  
 Վաս պու րա կա նի հա յութ յա նը 
գաղ թել  Պարս  կաս տան:

 Փոխ գիր նե րը, հան դի սա նա
լով վճար ման մի ջոց, թղթադ
րամն ե րի այն շար քին չէին 
պատ կա նում, ո րոնք ի րենց ար
ժե քով հա վա սար վում էին մե
տաղ ա դրամն ե րին։ « Փոխ գիր» 
նշա նա կում է փո խա նա կա գիր, 
այ սինքն՝ ո րո շա կի փաս տա
թուղթ, ո րով նա հան գի կո մի
սա րիա տը պար տա վոր վում էր 
հե տա գա յում վճա րել նրանց 

Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս Գ ևորգ Vրդն  օրհ նում է ռազ մա ճա կատ մեկ նող հայ 
կա մա վոր նե րին
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ար ժե քը։ Այդ մա սին է վկա յում 
փոխ գի րի վրա հետև յալ մա
կագ րութ յու նը՝ «Վ ճար վե լու է 
նա հան գա յին  Վա նի կո մի սա
րեա դ (ի) կո մի սար նե րի խորհր
դի կող մից»։ Այդ է վկա յում 
նաև կնի քը, ո րը վա վե րա կան 
էր դարձ նում դրա մը ժո ղո
վրդի մեջ։ Եվ, ի րոք, ա կա նա
տես նե րը վկա յում են, որ  Վա
նից գաղ թած բնա կչու թյու նը 
փոխ գիր նե րը  Թիֆ լի սում փո
խա նա կել է անդր կով կաս յան 
կո մի սա րիա տի բո նե րով:

1918 թ. փետր վա րին օս ման
յան զոր քերն անց նում են լայ
նա ծա վալ հար ձակ ման, գրա
վում են Էրզ րու մը,  Սա րի ղա
մի շը և  մո տե նում են  Կար սին: 
Ն ման պայ ման նե րում ճիշտ 
կլի ներ  Վաս պու րա կա նի բնակ
չութ յան տար հա նու մը Ար ևել
յան  Հա յաս տան, ո րի կողմն ա
կիցն էր Կ.  Համ բար ձում յա նը, 
սա կայն  Թիֆ լի սից ստաց վող 
հու սադ րա կան խոս տումն ե րը 
հնա րա վո րութ յուն չէին տա լիս 
հան գե լու վերջ նա կան կար
ծի քի:  Հա մա նման խոս տում
ներ էր տա լիս բրի տա նա կան 
հրա մա նա տա րութ յու նը՝ խոս
տա նա լով մեծ քա նա կութ յամբ 

զենք, զի նամ թերք, դրամ, ինչ
պես նաև ռազ մա կան հրա
հան գիչ ներ, ո րոնք սա կայն, լոկ 
խոս տումն եր մնա ցին:

 Վա նի հայ կա կան իշ խա
նութ յու նը ո րո շեց նա խա հար
ձակ գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա
րել թուրքքրդա կան ու ժե րի 
դեմ: 1918 թ. փետր վա րի 13ին 
Կ.  Համ բար ձում յա նի գլխա վո
րութ յամբ լճա յին և  ցա մա քա
յին հար ձա կում կա տար վեց 
Ալ ջա վա զում (Արծ կե) ամ րա
ցած թուր քա կան ստո րա բա
ժան ման դեմ, որն ա վարտ վեց 
հա ջո ղու թյամբ: Թշ նա մին լքեց 
բնա կա վայ րը և  փա խուս տի 
դի մեց:

 Փետր վա րի 14ին հա մա
նման գոր ծո ղութ յուն կա տար
վեց Ախ լաթն ա զա տագ րե լու 
հա մար, ո րը, սա կայն, չհա ջող
վեց:

 Թուր քե րը նոր ու ժեր կու
տա կե լով և  օգ նութ յան կան չե
լով քրդե րին՝ մար տին լայ նա
ծա վալ գոր ծո ղութ յուն ներ են 
սկսում հա յե րի դեմ:  Հայ կա կան 

զի նու ժը հե րո սա բար պաշտ
պան վում է՝ հետ մղե լով թշնա
մուն: Ինչ պես միշտ, ա ռա ջնա
գծում էր Կ.  Համ բար ձում յա նը 
և  իր անձ նա կան օ րի նա կով 
ոգ ևո րում էր զին վոր նե րին ու 
սպա նե րին:  Սա կայն ու ժերն 
ան հա վա սար էին:  Վա նի զի
նու ժում ներգ րավ ված նե րի թի
վը 2376 էր, իսկ հա կա ռա կոր
դի նը՝ մի քա նի ան գամ ա վե լի, 
չհաշ ված քրդա կան ջո կատ
նե րը: Ն ման պայ ման նե րում 
ո րոշ վում է մար տի 21ին տար
հա նել  Վաս պու րա կա նի բնակ
չութ յու նը Ար ևել ան  Հա յաս
տան, սա կայն քրդե րը փա կել 
էին  Բերկ րիի կիր ճը, և  այդ ճա
նա պար հով հա ջող վեց անց
նել միայն վա նե ցի նե րի փոքր 
մա սին:  Հիմն ա կան զանգ վա
ծը՝ 10 հա զա րից ա վե լի կին, 
ե րե խա ու ծե րու նի ներ, հայ
կա կան զի նու ժի պաշտ պա նու
թյամբ սկսե ցին նա հա ջել դե պի 
 Պարս կաս տան:

 Մո տե նա լով  Պարս կաս տա
նի սահ մա նին՝ Կ.  Համ բար
ձում յա նը նա մա կով պաշ տո
նա պես դի մում է իշ խա նութ

 Պա րույր Լ ևոն յան

Ա րա րատ յան գնդի հրա մա նա տար 
 Խա նա սո րի  Վար դան

 Բա րու նակ  Կա պու տիկ յան

 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

3
. 

2
0
1
8

20

Ի ԴԵՊ

¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

3
. 

2
0
1
8

20

յուն նե րին՝ խնդրե լով թույ
լատ րել վաս պու րա կան ցի նե րի 
մուտ քը եր կիր, սա կայն եր կու 
օր պա տաս խան չստա նա լով՝ 
հրա մա յում է անց նել սահ մա
նը:

Այդ ժա մա նակ  Պարս կաս
տա նում գոր ծում էր անգ լիա ցի
նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող 
Ատր պա տա կան յան հա տուկ 
ջո կա տը, ո րի հրա մա նա տարն 
էր գնդա պետ  Կուզ  մի նը:  Զո
րա մա սը կազմ ված էր ա սո րա
կան ե րեք և  հայ կա կան եր կու 
գու մար տակ նե րից:  Հայ կա կան 
զի նու ժը միա նում է ջո կա տին, 
որ պես զի հա մա տեղ ու ժե րով 
դի մա գրա վեն թուր քա կան կա
նո նա վոր բա նա կին և քր դա
կան ջո կատ նե րին:  Տե ղի են 
ու նե նում մի շարք մար տա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ: Կ.  Համ բար
ձում յա նը քայ լեր է ձեռ նար կում, 
որ պես զի հայա սո րա կան ու
ժերն անց նեն  Նա խիջ ևան, 
սա կայն բրի տա նա կան հրա

մա նա տա րութ յան ներ կա յա
ցու ցիչ, ա մե րիկյ ան մի սիո ներ 
 Շեդն ա ռար կում է՝ սպառ նա լով 
նրանց զրկել ֆի նան սա վո րու
մից, ուս տի Կ.  Համ բար ձում յա նը 
ստիպ ված է լի նում հրա ժար վել 
իր մտադ րութ յու նից:

1918 թ. հու նի սի 25ին Ուր
միա յի մոտ վայ րէջք է կա տա
րում անգ լիա կան հե տա խու
զա կան օ դա նավ: Օ դա չուն 
հայտ նում է, որ բրի տա նա կան 
հրա մա նա տա րութ յու նը պատ
րաստ է տրա մադ րել անհ րա
ժեշտ զենք և  զի նամ թերք, ե թե 
հայա սո րա կան ու ժե րը լի
նեն պարս կա կան  Սա յին Կա
լա բնա կա վայ րի մոտ: Ինչ պես 
պարզ վեց հե տա գա յում, անգ
լիա ցի նե րը  Պարս կաս տա նում 
ու նեին մոտ 6 հա զարանոց 
զորք և  կա րիք ու նեին հա մա
լր  ման, իսկ Ատր պա տա կան
յան ջո կա տի զին վոր նե րի թի վը 
շուրջ 4 հա զար էր, ո րոնք կա
րող էին լուրջ օ ժան դա կութ յուն 

լի նել բրի տա նա ցի նե րի հա մար:
 Թուր քա կան լայ նա ծա վալ 

հար ձա կու մը, ո րում ներգ րավ
ված էին 10 հա զար զին վոր 
և  մոտ 4 հա զար քուրդ, հար
կադ րում է ոչ միայն վաս պու
րա կան ցի նե րին, այլև  Խոյ Սալ
մաստՈւր միա բնա կա վայ րե րի 
բնակ չութ յա նը, ո րոնց ընդ հա
նուր թի վը գե րա զան ցում էր 70 
հա զա րը, 1918 թ. հու լի սի 18ին 
շտապ տար հան վել:  Փախս
տա կան նե րի քա րա վան նե րը 
ձգվում էին մի քա նի տասն յակ 
կի լո մետր, ո րը հնա րա վո րու
թյուն չէր տա լիս հայա սո րա
կան ու ժե րին արդ յու նա վետ 
ի րա կա նաց նել նրանց պաշտ 
պա նութ յու նը:

 Թուր քա կան հրե տա նին 
սար սա փե լի խու ճապ է ա ռա
ջաց նում բնակ չութ յան շրջա
նում, զին վոր նե րից շա տե րը 
թող նում են դիր քե րը և սկ սում 
են փնտրել հա րա զատ նե րին, 
որն էլ ա վե լի է վտան գում 

Անգ լիա յի հա րա վում պան
դոկ նե րից մե կի տի րո ջը ձանձ
րաց րել էր այն, որ հա ճա
խորդ նե րը դա դա րել են շփվել 
իր և  միմ յանց հետ, խմբով 
եր գել և  ընդ հան րա պես նոր
մալ անց կաց նել ժա մա նա
կը:  Բո լո րը կենտ րո նա ցած են 
ի րենց հե ռա խոս նե րի և պ լան
շետ նե րի վրա: Ուս տի նա 
պա տե րի ու ա ռաս տա ղի մեջ 
տե ղադ րեց պղնձե ցանց ու 
ալ ու մի նե նրբա թի թեղ, ո րոնք 

էկ րա նա վո րում են է լեկտ
րա մագ նի սա կան ա լիք նե րը: 
 Ցանցն ու նրբա թի թե ղը հո
ղանց ված են: Ե թե որ ևէ մե կին 
շտապ հար կա վոր է հե ռա խոս, 
ա պա պան դո կում կա անց
յալ դա րի կե սե րի սո վո րա կան 
լա րա յին հե ռա խոս: Ի վեր ջո, 
բջջա յի նով խո սե լու հա մար 
կա րե լի է դուրս գալ պան դո
կից: 

 Ռու մի նիա յի Կ լուժ Նա պո
կա քա ղա քում անց յալ ամ
ռանն անց կաց վել է գրքի 
քա րոզ չութ յան մի ջո ցա ռում: 
 Հու նիս յան մի օր նա, ով ավ
տո բուս էր նստել գիր քը ձեռ
քին, կա րող էր ու ղե վարձ 

չվճա րել:  Հե ռա խոս նե րի, 
պլան  շետ նե րի կամ է լեկտ րո
նա յին գրքե րի ըն թեր ցու մը 
հաշ վի չի առն վել:

Ա ռա ջին է լեկտ րա մո բի
լը, որն ստեղծ վել է 1881 թ., 
մի լից քա վո րու մով կա րող 
էր անց նել 20 կմ, իսկ ժա մա
նա կա կից լա վա գույն մո դե լը՝ 
1600 կմ:

 Տիե զե րա կան մի ջազ գա յին 
կա յա նում 340 օր անց կաց րած 
ա մե րի կա ցի աստ ղա նա վորդ 
Ս կոտ  Քե լիի հա սակն ա վե
լա ցել է 5 սմ ով:  Սա տե ղի է 
ու նե ցել մի ջող նա յին սկա վա
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փախս տա կան նե րին: Կր կին 
Կ.  Համ բար ձում յանն իր օգ նա
կան նե րի հետ, ա ռանց գո ռա
լու, ա ռանց կրքեր բոր բո քե լու 
մտնում է բնակ չութ յան մեջ և 
 զին վոր նե րին հա մո զում վե
րա դառ նալ ի րենց պար տա
կա նութ յուն նե րի կա տար մա նը՝ 
շեշ տե լով, որ այդ պես նրանք 
ա վե լի օգ տա կար կլի նեն ի րենց 
հա րա զատ նե րին և , ի վեր ջո, 
հաս նում է դրա կան արդ յուն
քի:  Զին վոր նե րը վե րա դառ նում 
են ի րենց դիր քե րը:

 Կա տար ված ահ ռե լի աշ
խա տանք նե րի շնոր հիվ հնա
րա վոր է լի նում բնակ չութ յա նը 
հասց նել  Սա յին Կա լա, որ տեղ, 
ի հար կե, որ ևէ անգ լիա ցի չկար: 
Ն րանք հե տա գա յում ի րենց բա
ցա կա յութ յու նը պատ ճա ռա բա
նում են նրա նով, որ գաղ թա
կան նե րը նշա նակ ված օ րը չեն 
ե կել: Ինք նին հաս կա նա լի է, 
որ նման բա ցատ րու թյու նը չէր 

հա մա պա տաս խա նում ի րա կա
նութ յա նը:

1918 թ. հու լի սի 24ին տե ղի 
է ու նե նում ող բեր գութ յուն: Կ. 
 Համ բար ձում յա նը և  իր ու ղե
կից նե րը պարս կա կան  Մա մադ
ջըղ գյու ղի մեր ձա կայ քում հան
դի պում են բրի տա նա կան բա
նա կի հա մազ գես տով ծպտված 
թուր քա կան հե տա խու զա կան 
ջո կա տի, և  յու րա յին նե րի տեղ 
դնե լով, ա ռանց կաս կա ծե լու 
մո տե նում են նրանց:  Տե ղի ու
նե ցած ընդ հար ման ժա մա նակ 
Կ.  Համ բար ձում յա նը ծանր 
վի րա վոր վում է: Ն րա վեր
ջին խոս քերն էին. « Ժո ղովր
դի նկատ մամբ ես իմ պարտ
քը կա տա րե ցի:  Թող ձե զա նից 
յու րա քան չյու րը նույն պես նրա 
նկատ մամբ իր պարտ քը կա
տա րի: Չլ քեք ժո ղո վրդին»:

 Վա լադ  Վա լադ յա նը (Մկրտիչ 
 Վանց յան) հու շագ րում է. « Կոս
տին կեն դա նութ յան օ րոք ջեր

մո րեն փա փա գում էր մեռ նե
լու դեպ քում թաղ վել՝ ե թե ոչ 
իր ծննդա վայր  Շու շիում, ա պա 
գո նե իր սի րած Այ գես տա նում: 
… Բայց ճա կա տա գի րը այլ կերպ 
տնօ րի նեց:  Կոս տին թաղ վեց 
 Ղա րա բա ղի լեռ նե րից ու Այ գես
տա նի պար տեզ նե րից հե ռու: 
… Շու շե ցի  Կոս տան դի նը նվիր
վել էր  Վաս պու րա կա նի երկ րին 
և այդ երկ րի հա յու թյունն էլ 
նրան սի րեց հա րա զա տո րեն»:

Կ.  Համ բար ձում յա նի մահն 
ա պարդ յուն չան ցավ:  Նա կա
րո ղա ցավ փրկել  Վաս պու րա
կա նից և Հ յու սի սա յին  Պարս
կաս տա նից գաղ թած հա յութ
յա նը՝ նոր կյանք շնոր հե լով: 
 Գա րե գին Նժ դե հը մշտա պես 
իր զին վոր նե րին հի շեց նում էր 
խնկար կե լի հե րոս նե րի մա սին, 
և  կա րող ենք հաս տատ հա
մոզ վա ծութ յամբ փաս տել, որ 
նրանց թվում էր շու շե ցի  Կոս
տան դին  Համ բար ձում յա նը: 

ռակ նե րի լայ նաց ման շնոր հիվ, 
ո րոնք ա զատ վել են ձգո ղութ
յան մշտա կան ճնշու մից:

 Մի ջազ գա յին հա մա ցան ցով 
փո խանց վող տե ղե կատ վութ
յան 99 %ն  անց նում է օվ կիա
նո սի հա տա կին գցված 329 
մա լուխ նե րով:

Աշ խար հում հայտ նի է օ ձե
րի 3000 տե սակ: Դ րանց  20 
%ը թու նա վոր է:

 Լու սի նը Երկ րից տա րե կան 
հե ռա նում է 3,8 սմ: Ուս տի, 
ինչ պես պնդում է ֆրան սիա ցի 

աստ ղա գետ  Պաս կալ  Դե կա մը, 
1,21 մի լիարդ տա րի հե տո 
 Լուս նի տե սա նե լի չա փերն 
ար ևի տե սա նե լի չա փե րից 
փոքր կլի նեն, և  ար ևի լիա կա
տար խա վա րում չի լի նի:

 Մարդ կութ յան օգ տա գոր
ծած բնա կան պա շար նե րի 
շար քում ա վազն զբա ղեց նում 
է 3րդ  տե ղը՝ զի ջե լով միայն 
օ դին և ջ րին: Այն օգ տա գործ
վում է հիմն ա կա նում շի նա րա
րութ յան մեջ:

 Լեհ հնէա բան  Յան 
 Զա լաս ևի չը հաշ վել է այն 
ա մե նի զանգ վա ծը, ո րը մար

դը վե րամ շա կել, մշա կել և 
 կա ռու ցել է՝ օգ տա գոր ծե լով 
Երկ րի բնա կան նյու թե րը՝ շեն
քեր, գոր ծա րան ներ, ճա նա
պարհ ներ, տար բեր տեխ նի
կա և  քա ղա քակր թութ յան այլ 
ար տադ րանք ներ: Ս տաց վել 
է շուրջ 30 տրի լիոն տոն նա, 
ո րը 3 ան գամ շատ է ներ կա
յում ապ րող բո լոր մարդ կանց 
զանգ վա ծից:

 Վեր ջին 30 տար վա ըն թաց
քում աշ խար հում մշակ ված 
նոր դե ղա մի ջոց նե րի գրե թե 
կե սը հիմն ված է բնութ յան մեջ 
հայտ նա բեր ված մո լե կուլ նե րի 
վրա:

 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀՀ ԳԱԱ-ՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ 
ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ՍԵՐԳԵՅ 
ՄԵՐԳԵԼՅԱՆԻ 90-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ 
ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

 Ս ույն թվա կա նի մա յի սի 21ին 
ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հութ յու նում 
տե ղի ու նե ցավ  հայ մե ծա նուն 

գիտ նա կան, ՀԽՍՀ գի տութ յուն նե րի ա կա դե
միա յի ա կա դե մի կոս, ԽՍՀՄ գի տութ յուն նե
րի ա կա դե միա յի թղթա կից ան դամ  Սեր գեյ 
 Մեր գել յա նի 90ամ յա կին նվիր ված հո բել
յա նա կան մի ջո ցա ռումնե րի և  մի ջազ գա յին 
գի տա ժո ղո վի բա ցու մը:

«Այս մի ջո ցառ ման հիմն ա կան նպա
տակն է՝ նշել  Սեր գեյ  Մեր գել ա նի հսկա յա
կան ծա ռա յութ յուն նե րը մա թե մա տի կա կան 
գի տութ յան զար գաց ման գոր ծում, նրա 
փայ լուն կազ մա կերպ չա կան գոր ծու նեութ
յու նը՝ ուղղ ված գի տա կազ մա կերպ չա կան, 
գի տա տեխ նի կա կան կա
ռույց նե րի ստեղծ մա նը: 
 Նա մա թե մա տի կա կան գի
տութ յան տիե զեր քում փայ
լեց որ պես աստղ՝ 21 տա
րե կա նում ար ժա նա նա լով 
ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի 
աս տի ճա նի, և  լու սա վո րեց 
շատ ե րի տա սարդ նե րի ու
ղին գի տութ յան աս պա րե
զում: 1950–60ա կան թվա
կան նե րին նա ու ներ շատ 

բարձր գի տա կան հե ղի նա կութ յուն, ուս տի 
նրան վստահ վեց Եր ևա նի մա թե մա տի կա
կան մե քե նա նե րի գի տա հե տա զո տա կան 
հսկա կա ռույ ցի կազ մա կեր պու մը:  

 Մեծ է  Սեր գեյ  Մեր գել ա նի ա վան դը 
նաև  Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա
դե միա յի զար գաց ման գոր ծում: Այ սօր 
աշ խար հի տար բեր գի տա կան կենտ
րոն նե րում  Հա յաս տա նի գի տութ յան նվա
ճումն երն ա ռա ջին հեր թին կապ ված են 
 Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նի և  Սեր գեյ 
 Մեր գել ա նի ա նուն նե րի հետ»,–  իր ող ջույ
նի ե լույ թում ա սաց ՀՀ ԳԱԱ նա խա գահ, 
ա կա դե մի կոս  Ռա դիկ  Մար տի րոս յա նը:

Ի ԴԵՊ
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Ա պա նա   ըն թեր ցեց ՀՀ նա խա գահ Ար մեն 
 Սարգս յա նի ու ղեր ձը:    

ՀՀ  Գի տութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա
գահ  Սամ վել  Հա րութ յուն յա նի ու ղերձն ըն թեր
ցեց  Գի տութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա
գա հի տե ղա կալ  Վար դան  Սա հակյ ա նը: 

 Սեր գեյ  Մեր գել ա նի կյան քի և 
 գոր ծու նեութ յան մա սին ե լույթ նե րով հան դես 
ե կան ՀՀ ԳԱԱ փոխ նա խա գահ ա կա դե մի կոս 
 Յու րի  Շու քուր յա նը, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս
ներ    Գե ղամ Գ ևորգ յա նը, Ար ման  Քու չուկյ ա նը, 
 Նո րայր Ա ռա քել ա նը,  Հան րա յին խորհր դի 
նա խա գահ  Վազ գեն  Մա նուկյ ա նը, Եվ րո պա
կան մա թե մա տի կա կան միութ յան փոխ նա
խա գահ, ՀՀ ԳԱԱ ար տա սահ ման յան ան դամ, 
պրո ֆե սոր Ար մեն  Սեր գե ևը, պրո ֆե սոր Մ հեր 
 Տեր Մի քա յել ա նը, ԱՄՆի Օ հա յո նա հան գի 
 Քեն տի պե տա կան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 
 Վո լո դի միր Անդրևս կին, ԱՄՆի  Հա րա վա յին 
Ֆ լո րի դա յի հա մալ սա րա նի դո ցենտ Ար թուր 
 Դա նիել ա նը,  Տե խա սի հա մալ սա րա նի ( Սան 
Ան տո նիո) է ներ գե տի կա յի ֆա կուլ տե տի պատ
վա վոր պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ ար տա սահ ման յան 
ան դամ  Սոս Ա ղա յա նը:

 Սեր գեյ  Մեր գել ա նի կրտսեր որ դին՝  Սեր գեյ 
 Մեր գել ա նը, շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 
հոր հիշ տա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի մաս
նա կից նե րին, հյու րե րին, կազ մա կեր պիչ նե
րին   մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կերպ ման և 
 մաս նակ ցութ յան հա մար:

« Հատ կա պես նշա նա կա լից է, որ այս մի
ջո ցա ռումն անց կաց վում է Եր ևան քա ղա քում, 

 Հա յաս տա նի հո ղում, ո րին իր ե ռան դը և  ամ
բողջ է ներ գիան նվի րել է հայրս: Ն րա ե րա
զանքն էր, որ պես զի  Հա յաս տա նը դառ նա 
ա ռա ջա տար գի տա կան կենտ րոն, և  ես ու րախ 
եմ, որ սա կա տար վում է, ո րով հետև գի տա ժո
ղով այդ քայ լե րից մեկն է, և  ան ցած ու ղին ևս 
 հա րուստ է ի րա դար ձութ յուն նե րով: Ես հպարտ 
եմ նրա նով, որ հայրս ձեռք է բե րել արդ յունք
ներ, և  բազ մա թիվ ե րի տա սարդ ներ ցան կա ցել 
են հետ ևել նրա ու ղուն:  Հայրս միշտ ա սում էր, 
որ աշ խար հում ա մե նա գե ղե ցիկ բա նը մա թե
մա տի կան է:  Դի մե լով գի տա ժո ղո վի ար տա
սա ման յան մաս նա կից ներն՝ որ պես այդ գե ղեց
կութ յա նը ծա ռա յող նե րի, կմաղ թեի, որ պես զի 
գնա հա տեիք նաև  Հա յաս տա նի գե ղեց կութ յու
նը»,–  իր խոս քում ա սաց  Սեր գեյ  Մեր գել ա նի 
որ դին:

 Սեր գեյ  Մեր գել ա նի 90ամ յա հո բել ա
նին նվիր ված գի տա ժո ղո վին, ո րը շա րու
նակ վել է մինչև մա յի սի 25ը, մաս նակ ցել է 
շուրջ 80 գիտ նա կան  Հա յաս տա նից, ԱՄՆից, 
 Ռու սաս տա նից, Ի րա նից, Հնդ կաս տա նից, Իս
րա յե լից,  Չե խիա յից, Շ վե դիա յից, Վ րաս տա
նից,  Խոր վա թիա յից,  Սաուդ յան Ա րա բիա յից և  
այլ երկր նե րից:  Հո բել ա նա կան մի ջո ցա ռումն ե
րի շրջա նակ նե րում ՀՀ ԳԱԱ մա թե մա տի կա յի 
ինս տի տու տի շքա մուտ քին փակց վել է  Սեր գեյ 
 Մեր գել ա նի հու շա տախ տա կը:

 Հո բել ա նա կան մի ջո ցա ռումն ե րը կազ մա
կեր պել են՝ ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հութ յու նը, Եր
ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը,  Հա րա վա յին 
Ֆ լո րի դա յի հա մալ սա րա նը, ՀՀ ԳԱԱ մա թե
մա տի կա յի ինս տի տու տը, ՀՀ ԳԱԱ ին ֆոր մա
տի կա յի և  ավ տո մա տաց ման պրոբ լեմն ե րի 
ինս տի տու տը, Եր ևա նի մա թե մա տի կա կան մե
քե նա նե րի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու
տը,       Հայ կա կան մա թե մա տի կա կան միութ յու նը,  
 Ռու սաս տա նի  Գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի 
Վ. Ս տեկ լո վի ան վան մա թե մա տի կա կան ինս
տի տու տը՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յան,  Հայ կա կան 
բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միութ յան, 
 Տե ղե կատ վա կան և  հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո
լո գիա նե րի գոր ծա տու նե րի միութ յան ա ջակ
ցութ յամբ:

ՀՀ ԳԱԱ Տե ղե կատ վա կան վեր լու ծա կան ծա ռա յութ յուն         
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 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ  ՆԻՏՈՒՍՈՎ

ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՐԳԵԼՅԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՈՍԸ. 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԻՈՆԵՐԸ

 Խ որհր դա յին հան
րա ճա նաչ մա թե
մա տի կոս նե րից 

մե կը՝  Սեր գեյ  Մեր գել յա նը, 
ծնվել է 1928 թ. մա յի սի 19
ին  Սիմ ֆե րո պոլ քա ղա քում: 
Ն րա ման կութ յունն ան ցել է 
 Ռու սաս տա նում:  Սա կայն նրա 
դպրո ցա կան տա րի նե րը, ու
սու մը հա մալ սա րա նում, իսկ 
այ նու հետև աշ խա տան քը անխ
զե լիո րեն կապ ված են Եր ևա նի 
և  հան րա պե տութ յան ամ բողջ 
գի տա կան դպրո ցի հետ:

 Հաս կա նա լի է, որ այդ պի
սի մասշ տա բի գիտ նա կա նի 
գոր ծու նեութ յու նը չի սահ
մա նա փակ վում մեկ ինս տի

տու տի կամ նույ նիսկ քա ղա
քի նեղ շրջա նակ նե րով, այլ 
պատ կա նում է ամ բողջ երկ
րին, իսկ ա վե լի ճիշտ՝ ամ բողջ 
հա մաշ խար հա յին գի տութ յա
նը: ԽՍՀՄ ԳԱ ա կա դե մի կոս 
 Մեր գել ա նը հա վա սար ի րա
վուն քով կա րող է հա մար վել 
նաև մոս կով ան մա թե մա տի
կոս:  Նա այս տեղ քիչ ժա մա
նակ չի անց կաց րել, այս տեղ 
են ապ րել և  ապ րում են նրա 
շատ հա րա զատ ներ և  ըն կեր
ներ, այս տեղ են տե ղի ու նե ցել 
նրա գի տա կան և  անձ նա կան 
կյան քի բազ մա թիվ կար ևոր 
ի րա դար ձութ յուն ներ:

 Սեր գեյ  Մեր գել ա նը ( Մեր   
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 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

 Սեր գե յը կա տա րեց և հ րա տա
րա կեց իր ա ռա ջին գի տա կան 
աշ խա տան քը:

 Սո վո րե լուն և  գի տա կան սե   
մի նա րում աշ խա տան քին զու
գըն թաց  Սեր գեյն սկսեց դա
սա վան դել ինք նու րույն:  Նա 
ղե կա վա րում էր Եր ևա նի պիո
ներ նե րի պա լա տին կից մա թե
մա տի կա կան խմբա կը: Այն տեղ 
նա իր եր ևա կա յութ յա նը լրիվ 
ա զա տութ յուն տվեց՝ անց կաց
նե լով ա ռանձ նա պես բարդ 
խնդիր նե րի լուծ ման մրցում
ներ, կազ մա կեր պե լով մա թե
մա տի կա կան խա ղեր և  այլն:

 Սո վո րե լով հա մալ սա րա
նում՝  Սեր գե յը հա վա տա րիմ 
մնաց ինքն ի րեն. ու սումն 
ա վար տեց 1946 թ.՝ 3 տա րում՝ 
ու սումն ա կան գոր ծըն թացով 
նա խա տես ված 5 տար վա փո
խա րեն: Այն ժա մա նակ էլ 
նա վե րա կանգ նեց հոր գծով 
իր սկզբնա կան ազ գա նու
նը և ս տա ցավ դիպ լոմ ար
դեն որ պես  Սեր գեյ  Նի կի տի 
 Մեր գել ան:

ԵՊՀն  ա վար տե լուց ան
մի ջա պես հե տո, 1946 թ., 19
ամ յա  Սեր գեյն ըն դուն վել է 
 Մոսկ վա յի ԽՍՀՄ ԳԱ Վ. Ա. 
Ս տեկ լո վի ան վան մա թե մա

գե լով)  Նի կի տա Ի վա նի  Մեր   
գե լո վի՝ մաս նա վոր ձեռ նե րե
ցի և Ա զո վաՍև ծով ան բան կի 
կա ռա վա ր չի աղջ կա՝ Լ յուդ մի
լա Ի վա նի  Վի րո դո վա յի տղան 
էր: 1936 թ.  Սեր գե յի հայ րը Ե լեց 
քա ղա քում կա ռու ցել է թղթի 
ֆաբ րի կա, սա կայն ընկ նե լով 
այն ժա մա նակ վա բռնաճն
շումն ե րի ա լի քի մեջ՝ ըն տա
նի քով աք սոր վել է  Սի բիր՝ 
 Նա րիմ ա վան:

 Բա րե բախ տա բար, աք սո րը 
եր կար չտևեց, և  հա ջորդ տա
րի նրա ըն տա նի քը ար դա րաց
վեց և  վե րա դար ձավ  Կերչ, իսկ 
շու տով Լ յուդ մի լա Ի վա նով ան 
հա սավ նաև ա մուս նու ար դա
րաց ման:

 Ցածր դա սա րան ներում  Սեր  
 գե յը սո վո րում էր  Կեր չի միջ
նա կարգ դպրո ցում, սա կայն 
1941 թ. հա րա վում հիտ լեր
յան բա նակ նե րի հար ձակ ման 
պատ ճա ռով  Մեր գե լովե րի ըն  
տա նի քը տե ղա փոխ վեց Եր ևան, 
որ տեղ  Նի կի տա Ի վանո վի չը 
կա ռու ցում էր ստվարաթղթի 
ար տադ րութ յան ֆաբրի կա:

 Սեր գե յը դեռևս պա տա նե
կութ յան տա րի նե րին ա ռանձ
նա նում էր գրա վիչ ար տա քի
նով և  հիաս քանչ ձայ նով, և, 
ա մե նա կար ևո րը, ար տա կարգ 
մա թե մա տի կա կան ըն դու նա
կութ յուն նե րով: 

1943 թ. Եր ևա նում անց կաց
ված հան րա պե տա կան ֆի զի
կա մա թե մա տի կա կան օ լիմ
պիա դա յում  Սեր գե յը գրա վել 
է 1ին տե ղը, իսկ 16 տա րե կա
նում դրսե կութ յամբ (էքս տեռն) 
ա վար տել դպրո ցը:

Ե րի տա սարդ տա ղանդ նե
րը սո վո րա բար ու ժեղ տպա
վո րութ յուն են թող նում, մինչ
դեռ լի նում է նաև այն պես, որ 
անհ րա ժեշտ սա տար ման բա

ցա կա յութ յան դեպ քում նրանք 
ժա մա նա կի ըն թաց քում խամ
րում են:  Բա րե բախ տա բար 
նման վի ճա կը շրջան ցեց 
 Սեր գե յին. դպրո ցում նա միշտ 
ա ռա ջինն էր, նրանով հիա ցած 
էին ոչ միայն ու սու ցիչ նե րը, 
այլև հա մա դա սա րան ցի նե րը: 
Դպ րո ցի մա թե մա տի կա յի ու
սու ցիչ Հ րանտ  Ռոս տոմ յանն 
ան մի ջա պես ու շադ րութ յուն 
դարձ րեց տղա յի վրա, ոչ 
միայն կան խա գու շա կե լով նրա  
փայ լուն ա պա գան, այլև քիչ 
ջան քեր չգոր ծադ րեց, որ պես 
 զի այդ կան խա գու շա  կումն 
ի րա կա նութ յուն դառ նա:  Մա 
 թե մա տի կա յի նկատ  մամբ սի
րո հետ մեկ տեղ  Ռոս տոմ յանն 
ա մեն ին չով ա շա կեր տի մեջ 
սեր մա նում էր կենտ րո նաց վա
ծութ յուն և  աշ խա տա սի րութ
յուն:  Պետք է նշել նաև, որ 
 Սեր գե յը բա ցար ձա կա պես ան
կուշտ էր ուս ման մեջ և մշ տա
պես փնտրում էր ա մե նադժ
վար խնդիր նե րը, ոչ միայն 
դրանք լու ծե լով, այլև ինք
նու րույն ու սումն ա սի րե լով և 
 վեր լու ծե լով դրանց առնչ վող 
տե սութ յուն նե րը: Ա վար տե
լով դպրո ցի 9րդ  դա սա րա նը` 
նա միա ժա մա նակ հանձ նեց 
10րդ  դա սա րա նի հա մար նա
խա տես ված քննութ յուն նե րը և 
 նույն՝ 1944 թ. ըն դուն վեց պե
տա կան հա մալ սա րա նի ֆի  
զի կամա թե մա տի կա կան ֆա
կուլ տետ: 1ին կուր սում սո
վո րեց ըն դա մե նը 1 շա բաթ 
և  միան գա մից փո խադր վեց 
2րդ  կուրս:

 Հա մալ սա րա նում  Սեր գե յի 
աշ խա տանք նե րով հե
տաքրքր վեց պրոֆ. Ար տա
շես  Լի պա րի տի  Շա հին յա նը 
և ն րան ընդգր կեց իր գի տա
կան սե մի նա րում: Այն տեղ էլ 

Ս. Մերգել յան (1950ական թթ. սկիզբ)
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տի կա կան ինս տի տու տի առ
կա ու սուց մամբ աս պի րան
տու րա:  Մի շարք ձևա կան 
խնդիր նե րի ա րագ հաղ թա հա
րումն ի րա կա նա ցավ ա կա դե
մի կոս  Վիկ տոր  Հա մա զաս պի 
 Համ բար ձում յա նի ջան քե րով: 
Ն րա բախ տը բե րեց նաև գի
տա կան ղե կա վա րի ա ռու մով. 
ով հան րահռ չակ մա թե մա
տի կոս Մս տիս լավ Վ սե վո լո դի 
 Կել դիշն էր:  Մե կու կես տա
րում  Մեր գել ա նը հանձ նեց բո
լոր թեկ նա ծո ւա կան քննութ
յուն նե րը և գ րեց ֆիզ մաթ 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի 
գի տա կան աս տի ճա նի շնորհ
ման ա տե նա խո սութ յու նը: Աս
պի րան տու րա յում ու սուց ման 
սո վո րա կան ժա մա նա կա
հատ վա ծը 3 տա րի է: Ա տե նա
խո սութ յան հիմ քում դրված էր 
դեռևս հա մալ սա րա նում հրա
տա րակ ված վե րո հիշ յալ հոդ
վա ծը և ևս 2 հոդ ված՝ գրված 
 Մոսկ վա յում:

 Պաշտ պա նութ յու նը կա յա
ցավ 1949 թ. և  ան ցավ փայ լուն: 
Չ նա յած  Մեր գել ա նը պաշտ պա
նութ յան ներ կա յաց րեց թեկ նա
ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ 
ա յու նա մե նայ նիվ նրա ե րեք 
պաշ տո նա կան ընդ դի մա խոս
նե րը՝ ա կա դե մի կոս ներ Ա. Օ. 
 Գել ֆան դը, Մ. Ա.  Լավ րեն տե վը 
և Ս. Մ.  Նի կոլս կին, գի տա կան 
խորհր դին միջ նոր դե ցին, որ
պես զի նրան շնորհ վի դոկ տո րի 
գի տա կան աս տի ճան: Ընդ դի
մա խոս նե րի միջ նոր դութ յու նը 
բա վա րա րե ցին, քա նի որ աշ
խա տան քը նվիր ված էր միան
գա մայն նոր, դեռևս ան հայտ 
բնա գա վա ռի և  ու ներ շատ 
բարձր մա կար դակ:  Խորհր դի 
ա դամն ե րը գործ նա կա նո րեն 
միա ձայն կողմ ար տա հայտ վե

ցին այդ ո րոշ մա նը, և  Սեր գեյ 
 Մեր գել ա նը 21 տա րե կան հա
սա կում դար ձավ  Խորհր դա յին 
 Միութ յան ա մե նաե րի տա սարդ 
ֆիզ մաթ գի տութ յուն նե րի դոկ
տո րը: Դ րա նում նա նույ նիսկ 
ա ռաջ ան ցավ  Նո բել ան մրցա
նա կի դափ նե կիր, մա թե մա տի
կոս և  կի բեռնե տի կոս  Լեո նիդ 
 Կան տո րո վի չից, ո րը ֆիզ մաթ 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր էր 
դար ձել 23 տա րե կա նում:

1949 թվից նա սկսեց մաս
նակ ցել Վ. Ս տեկ լո վի ան
վան ինս տի տու տում Մ. Ա. 
 Լավ րեն տե վի ղե կա վա րութ յամբ 
մշտա պես գոր ծող սե մի նա րին:

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
 Մեր գել ա նի կյան քի ռիթ մը 
շատ լար ված էր: Ն րա աշ խա
տան քը  Մոսկ վա յում բո լո րո
վին չէր նշա նա կում բա ժա նում 
հա րա զատ Եր ևա նից: Ա ռա վել 
ևս, որ ի նշան ե րի տա սարդ 
հայ րե նակ ցի նկատ մամբ խոր 
հար գան քի՝ Եր ևան ի քա ղա քա
յին իշ խա նութ յուն նե րը 1950 թ. 
22ամ յա գիտ նա կա նին հատ
կաց րին երկ սեն յա կա նոց նոր 
բնա կա րան: Այն ժա մա նակ նե
րի հա մար դա գրե թե ար տա
կարգ ի րա դար ձութ յուն էր:

 Մեր գել ա նի գի տա կան հե
տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը 
ընդգր կում էր տրված ֆունկ
ցիա ներն ա ռա վել պարզ ֆունկ 
ցիա նե րով մո տա վոր ներ  կա
յաց նե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի 
բա ցա հայ տու մը: Ա ռա ջին ան
գամ այդ խնդի րը ձևա կեր պել 
է Պ. Լ.  Չե բիշ ևը մե խա նիզմ
նե րի տե սութ յան կի րա
ռումն ե րում, իսկ հե տա գա
յում զար գաց րել են Ա. Ա. 
 Մար կովա վա գը և  մեր ժա մա
նակ նե րում՝ Ս. Ն.  Բեռնշ տեյ նը, 
Մ. Ա.  Լավ րեն տե վը և Մ. Վ. 
 Կել դի շը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, մո

տար կումն ե րի տե սութ յու նը 
կոմպ լեքս թվե րի տի րույ թում 
մնում էր դեռևս քիչ մշակ ված: 
 Մեր գել ա նը զբաղ վեց դրա 
հե տա զո տութ յամբ՝ ստա նա լով 
հե տա գա յում մի շարք փայ լուն 
արդ յունք ներ:

1951–1953 թթ. նա հրա տա
րա կել է մի քա նի ար ժե քա վոր 
աշ խա տանք ներ. «Некоторые 
вопросы конструктивной тео  
рии функций» (Труды Матема
тического института АН СССР, т. 
3, 1951), «Равномерное прибли 
жение функций комплексного 
переменного» (Успехи матема
тических наук, т. 8, Вып. 2,  
1952), «О полноте систем ана
литических функций» (Успе 
хи математических наук, т. 7, 
Вып. 4, 1953) և  ա ռա ջար կել 
ա նընդ հատ ֆունկ ցիա նե րը 
բազ ման դամն ե րով մո տար կե
լու խնդրի լու ծու մը (1951):

Ն րա ա տե նա խո սութ յան և 
նշ ված աշ խա տանք նե րի մա
կար դա կի և  կար ևո րութ յան 
աս տի ճա նի մա սին կա րե լի է 
դա տել ըստ նաև այն փաս
տի, որ 1952 թ.  Մեր գել անն 
ար ժա նա ցավ ԽՍՀՄ երկ րորդ 
աս տի ճա նի պե տա կան մրցա
նա կի և 100000 ռ. միան վագ 
դրա մա կան պարգ ևի, որն այն 
ժա մա նակ նե րում աստ ղա բաշ
խա կան գու մար էր:

 Մեկ նա բա նե լով Ս.  Մեր գել  
յա նի պարգ ևատ րու մը՝ ԽՍՀՄ 
ԳԱ նա խա գահ, ա կա դե մի կոս 
Ա. Ն.  Նես մե յա նո վը նշել է, որ 
նրա աշ խա տանք ներն ու նեն 
«ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա
կութ յուն մեծ ավ տո մատ հաշ   
վո ղա կան մե քե նա նե րի աշ
խա տանք նե րում նրա մե թոդ
նե րի օգ տա գործ ման տե սանկ
յու նից»:

1953 թ. հոկ տեմ բե րի 23

 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

3
. 

2
0
1
8

27

ին Ս. Ն  Մեր գել անն ընտր վեց 
ԽՍՀՄ ԳԱ թղթա կից ան դամ 
ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան 
գի տու թ յուն նե րի բա ժան մուն
քի գծով (մա թե մա տի կա), իսկ 
1954 թ. նրան նշա նա կե ցին 
 Մոսկ վա յի պե տա կան հա մալ
սա րա նի մե խա նի կամա թե
մա տի կա կան ֆա կուլ տե տի 
պրո ֆե սո րի պաշ տո նում և 
տ րա մադ րե ցին բնա կա րան 
 Լե նին յան բլուր նե րի բնա
կե լի շեն քում (ֆա կուլ տե տի 
հարևա նութ յամբ):

26ամ յա ա կա դե մի կո
սի կեն սագ րութ յան հա ջորդ 
ե րեք տա րի նե րը լի էին տար
բեր ի րա դար ձութ յուն նե րով: 
1955 թ. նա կորց րեց հո րը, ըն
դուն վեց ԽՄԿԿ շար քե րը և 
 հան դի պեց իր ա պա գա կնո
ջը՝  Լի դա  Կու լա կո վա յին: 1956 
թ. հրա տա րա կեց նոր աշ խա
տանք ներ. «Весовые приб ли
жения многочленами» (Успе
хи математических наук, т. 11, 
Вып. 5, 1956) և «Гармоничес
кая аппроксимация и приб
лижё нное решение задачи Ко
ши для уравнения Лапласа» 
(նույն տե ղում, հ. 11, թիվ 5, 
էջ 326), կորց րեց նաև մո
րը և  ա մուս նա ցավ  Լի դա 
 Կու լա  կո վա յի հետ:  Հար սա նիքն 
ա րե ցին հա րա զատ նե րի և  ըն
կեր նե րի հետ  Բար վի խա յում՝ 
 Մոսկ վա յի է լեկտ րա մե խանի 
կա յի համամիութենական գի
տահետազոտական ինստի
տուտի (ՄԷՄՀԳՀԻ) լե գեն դար 
տնօ րե նի՝ ա կա դե մի կոս Անդ
րա նիկ Իո սիֆ յա նի մերձ մոս
կով ան ա մա ռա նո ցում:

Եվս մեկ՝ բա վա կա նա
չափ անս պա սե լի է պի զո դով 
կա րե լի բնու թագ րել նրան՝ 
ոչ այլ կերպ, քան «տի պիկ 
 Մեր գել ան», նկա տի ու նե

նա լով նրա բազ մա կող մա
նի զար գաց վա ծութ յու նը, ո րը 
բնու թագ րա կան է ա ռա ջին մե
ծութ յան գիտ նա կա նի հա մար: 
 Բանն այն է, որ ու նե նա լով 
հիաս քանչ ձայն,  Սեր գե յը միշտ 
սի րում էր ե րաժշ տութ յու նը և  
եր գը, իսկ ե րաժշ տութ յան մի 
ծեր պրո ֆե սոր Ի տա լիա յից 
նրան խոր հուրդ տվեց սո վո
րել վո կալ ար վեստ և  դառ նալ 
օ պե րա յին եր գիչ: Չ նա յած հա
մաշ խար հա յին ան վամբ մա թե
մա տի կոս  Մեր գել ա նը չգնաց 
այդ ճա նա պար հով, սա կայն, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, 1956 թ. նա 
շրջա պա տին մա տու ցեց մի 
հեր թա կան ա նակն կալ ևս՝ 
ա վար տե լով կոն սեր վա տո
րիա յի վո կա լի դա սա րա նը: 

Որ պես խորհր դա յին գի
տութ յան գոր ծիչ՝ Ս. Ն. 
 Մեր գել ա նը ներ կա յա ցուց չա
կան պատ վի րա կութ յուն նե
րի կազ մում ե ղել է մի շարք 
երկր նե րում:  Նա ե ղել է ինչ
պես ժո ղովր դադե մոկ րա տա
կան երկր նե րում, այն պես էլ 
Հնդ կաս տա նում, Ի տա լիա յում, 

Ավստ րիա յում: Ա ռանձ նա պես 
հի շար ժան էր նրանց պատ վին 
Հնդ կաս տա նում կա յա ցած ըն
դու նե լութ յու նը. գիտ նա կան
նե րին դի մա վո րեց հենց ին
քը՝ նա խա գահ  Ջա վա հառ լալ 
 Նե րուն, որն ա ռանձ նա հա
տուկ ու շադ րութ յուն դարձ րեց 
ե րի տա սարդ մա թե մա տի կո սի 
վրա:

Հնդ կաս տա նում  Մեր գել  
  յա նը հան դի պեց  Նոր  բերտ 
 Վի նե րին:  Դա տե ղի ու նե ցավ 
Օս մա նյան հա մալ սա րա նի 
հան րա հայտ զբո սայ գում: 

ԽՍՀՄ ԳԱ նա խա գահ, ա կա
դե մի կոս Ա. Ն.  Նես մե յա նո վը 
 Մեր գել ա նի ա նու նը պա տա
հա կա նո րեն չէր կա պել հաշ
վո ղա կան տեխ նի կա յի հետ: 
 Մոսկ վա յի պե տա կան հա մալ
սա րա նի մա թե մա տի կա յի ե րի
տա սարդ պրո ֆե սո րը, ի հար
կե, չէր կա րող ան մասն մնալ 
այն ժա մա նակ դեռ նորնոր 
ծնվող է լեկտ րո նա յին մա թե
մա տի կա կան մե քե նա յի ին
դուստ րիա յից:

1956 թ.  Հայ կա կան ԽՍՀ 

Ակադեմիկոսներ Գ. Գուրզադյան, Ա. Իոսիֆյան, Ս. Մերգել յան
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ԳԱ նա խա գա հութ յան նա խա
ձեռ նութ յամբ և ԽՍՀՄ կա ռա
վա րութ յան ո րոշ մամբ հիմ   
նադր վեց Եր ևա նի մա թե մա
տի կա կան մե քե նա նե րի գի  
տա հե տա զո տա կան ինս տի
տու տը (ԵՄՄԳՀԻ):  Սեր գեյ 
 Մեր գել անն ա ռա ջա տար դեր 
խա ղաց ինս տի տու տի ստեղծ
ման գոր ծում և  դար ձավ նրա 
ա ռա ջին տնօ րե նը: Այդ նույն 

տա րում նրան ընտ րե ցին 
 Հա յաս տա նի ԳԱ ան դամ:

 Պե տա կան ինս տի տուտի 
ստեղ ծու մը ոչ միայն մեմիայ   
նակ մա թե մա տի կոս  Մեր գել  
յա նի գործն էր: Ն րա նա
խագ ծի վրա աշ խա տում էր 
մի լուրջ կո լեկ տիվ, ո րին մեծ 
օգ նութ յուն էր ցույց տա
լիս  Հա յաս տա նի ԳԱ նա
խա գահ, ա կա դե մի կոս Վ. Հ. 

 Համ բար ձում յա նը:  Հայտ նի 
գիտ նա կան ներ Անդ րա նիկ 
Իո սիֆ յա նը ( Մոսկ վա), Ար
տա շես  Շա հին յա նը և  Ֆա դեյ 
 Սարգս յա նը (Եր ևան) նույն
պես նշա նա կա լի ա վանդ ու
նեն ինս տի տու տի կա յաց ման, 
 Հա յաս տա նում հաշ վո ղա կան 
տեխ նի կա յի և ծ րագ րա վոր
ման զար գաց ման գոր ծում: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ,  Մեր գել ա նի 
դե րը վճռո րոշ ե ղավ: Ինս
տի տուտն ան մի ջա պես դար
ձավ հան րա հայտ որ պես 
 «Մեր գել ա նի ինս տի տուտ»: 
 Հատ կան շա կան է, որ այդ 
ոչ պաշ տո նա կան ան վա նու
մը ծնվեց  Հա յաս տա նի գի
տա կան շրջա նակ նե րում՝ 
ա ռանց վեր ևից որ ևէ նա խա
ձեռ նութ յան, և  այն քան ժո
ղովր դա կա նութ յուն վա յե լեց, 
որ պահ պան վում է առ այ սօր: 
Ինս տի տու տի ստեղ ծումն ան
քակ տե լիո րեն կապ ված էր 
խորհր դա յին ա ռա ջին ԷՀՄնե
րից մե կի՝ M3ի ի հայտ գա լու 
հետ, ո րը միա ժա մա նակ դար
ձավ  Հա յաս տա նում ստեղծ
ված ա ռա ջին համակարգիչը:

Դ րա պատ մութ յու նը հետև
յալն է: M3ի տեխ նի կա կան 
նա խա գի ծը մշակ վել էր 1953 թ. 
ԽՍՀՄ ԳԱ է ներ գե տի կա յի ինս
տի տու տի ԽՍՀՄ ԳԱ թղթա կից 
ան դամ Ի. Ս. Բ րու կի ղե կա
վա րած է լեկտ րա հա մա կար
գե րի լա բո րա տո րիա յում (1956 
թվից՝ ԽՍՀՄ ԳԱ կա ռա վա րող 
մե քե նա նե րի և  հա մա կար գե րի 
լա բո րա տո րիա): Ի. Ս. Բ րու կը 
նա խագ ծի գի տա կան ղե կա
վարն էր, իսկ մե քե նա յի հիմ
նա կան մշա կող նե րը բո լո րո վին 
ե րի տա սարդ, տա ղան դա վոր 
էն տու զիաստ ներ էին՝ հե տա
գա յում խորհր դա յին ԷՀՄնե
րի ա ռա ջա տար մշա կող ներ, 

Ս. Մերգել յանը և Ա. Պետրոսյանը (աջից երկրորդը) ակադեմիկոս Վ. Գլուշկովի հետ 
(աջից առաջինը)

 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Ս. Մերգել յանը կիբեռնետիկայի և արհեստական բանականության տեսության 
հիմնադիր Նորբերտ Վիների հետ (Բոմբեյ, Հնդկաստան) 
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յամբ ԵՄՄԳՀԻում կա ռուց վեց 
 Հա յաս տա նի և ԽՍՀՄ ա ռա ջին 
կի սա հա ղորդ չա յին «Հ րազ
դան» ԷՀՄն: Այդ պի սով՝ M3ը 
նշա նա կա լի դեր խա ղաց 
 Հա յաս տա նում է լեկտ րո նա
յին հաշ վո ղա կան տեխ նի կա յի 
մշա կումն ե րի և  ար տադ րութ
յան կա յաց ման գոր ծում: 
 Ծան  րակ շիռ ներդ րում ու նե ցավ 
նաև ԵՄՄԳՀԻի գի տաշ խա տող 
Գ. Գ.  Մե լիք Փա շա ևը, ո րը փորձ 
էր ձեռք բե րել  Մոսկ վա յում՝ 
ՄԷՄՀԳՀԻում, որ տեղ նա վե
րա պատ րաս տում էր ան ցել՝ 
մաս նակ ցե լով M3ի կար գա
բեր ման և  շա հա գործ ման աշ
խա տանք նե րին:

Ա ռա ջին ԷՀՄնե րի ստաց
ման հետ մեկ տեղ  Մեր գել ա նի 
ինս տի տու տում աշ խա տանք
ներն ըն թա ցան ամ բողջ հզո
րութ յամբ: Ար դեն 1957 թ. 
 Մեր գել  ա նը կազ մա կեր պեց  և 
գլ խա վո րեց ՀԽՍՀ ԳԱ և ԵՊՀ 
հաշ վո ղա կան կենտ րո նը:

Ան վի ճե լի հա ջո ղութ յու նը 
թևա վո րեց ե րի տա սարդ գիտ
նա կա նին, ա ռա վել ևս, որ նա 

 Մեր գել ա նի հա սա կա կից ներ 
Ն.  Յա.  Մատ յու խի նը (մշակ ման 
ղե կա վա րը), Վ. Վ.  Բե լինս կին, 
Ա. Բ.  Զալ կին դը,  Յու. Բ. Պր ժի
յեմս կին, Ն. Ա.  Դո րո խո վան, 
Գ. Ի.  Տա նե տո վը, Ա. Ն. 
 Պատ րի կեե վը, Ա. Պ.  Մո րո զո վը:

 Հան րան շա նակ փոք րա
ծա վալ թվա յին M3 ԷՀՄն  
իր բնու թագ րե րով նա խա
տես ված էր ԳՀԻնե րում և 
 կոնստ րուկ տո րա կան բյու րո
նե րում օգ տա գոր ծե լու հա
մար: M3ը կա րող էր ին տեգ
րել սո վո րա կան և  մաս նա կան 
ա ծանց յալ նե րով դի ֆե րեն
ցիալ հա վա սա րումն եր, լու ծել 
գծա յին և  ոչ գծա յին հա վա սա
րումն ե րի հա մա կար գեր, հան
րա հաշ վա կան և տ րանս ցեն
դենտ հա վա սա րումն եր և  այլն:

Իր ժա մա նա կի հա մար այդ 
մե քե նան բա վա կան հա ջող ված 
էր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա նի որ 
M3ն ս տեղ ծել էին՝ չու նե նա
լով կա ռա վա րա կան պատ վեր, 
ծրա գի րը ֆի նան սա վո րում չէր 
ստա նում, և ն րա պատ րաստ
ման հար ցը մնում էր օ դում 
կախ ված:  Մե քե նա յի ճա կա տա
գի րը լուծ վեց ՀՀ ԳԱ ա կա դե
մի կոս Վ. Հ.  Համ բար ձում յա նի՝ 
 Մոսկ վա կա տա րած այ ցի 
շրջա նակ նե րում, երբ նա ցան
կա նում էր ստա նալ ա ռա վել 
խոս տումն ա լից է լեկտ րո նա յին 
հաշ վիչ մե քե նա յի նա խա գի
ծը Եր ևա նում նոր ստեղծ ված 
ԵՄՄԳՀԻում ի րա կա նաց նե լու 
հա մար: Այդ նպա տա կով Վ. Հ. 
 Համ բար ձում յա նը դի մեց Ա. Իո
սիֆ յա նին, իսկ վեր ջինս, լսած 
լի նե լով Ի. Ս. Բ րու կի մշա
կումն ե րի մա սին, և  անձ նա
պես շա հագրգռ ված լի նե լով իր 
ՄԷՄՀԳՀԻն  ժա մա նա կա կից 
տեխ նի կա յով հա գեց նե լու մեջ, 
ա ռա ջար կեց ե րե քով հան դի
պել միա սին: Եր րոր դը, ով մի 

նման խնդրան քով ևս  դի մել 
էր Ի. Ս. Բ րու կին Ա. Իո սիֆ յա
նի միջ նոր դութ յամբ, տիե զե
րա կան տեխ նի կա յի ստեղ ծող 
ա կա դե մի կոս Ս. Պ.  Կո րոլ ով 
էր:

 Հենց բա վա կան հե ղի նա կա
վոր այդ ե րեք ա կա դե մի կոս
նե րի շա հագրգռ վա ծութ յունն 
էր, որ, Ի. Ս. Բ րու կի հետ պայ
մա նա վոր վա ծութ յան հա մա
ձայն, ՄԷՄՀԳՀԻի ար տադ րա
կան բա զա յի օգ տա գործ մամբ 
պետք է պատ րաստ վեին մե քե
նա յի ե րեք օ րի նակ ներ, ինչն էլ 
վճռո րոշ դեր խա ղաց: 1956 թ. 
ՄԷՄՀԳՀԻի փորձ նա կան ար
տադ րութ յու նում պատ րաստ
վե ցին և  կար գա բեր վե ցին 
M3 համակարգիչ ներ: Ա ռա
ջին գլխա վոր օ րի նա կը թո ղե
ցին ՄԷՄՀԳՀԻում  Պե տա կան 
փոր ձար կումն ե րի նպա տա
կով, երկ րորդ օ րի նա կը տրվեց 
ԵՄՄԳՀԻին, իսկ եր րոր դը՝ Ս. 
Պ.  Կո րոլ ո վի կազ մա կեր պութ
յա նը:

1960 թ. M3ի կոնստ
րուկ  տո րա կան փաս տաթղ
թե րի և ՄԷՄՀԳՀի օգ նութ

Խորհրդային մասնագետների պատվիրակությունը IBM (ԱՄՆ) ֆիրմայում (1959 թ.)

 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
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օժտ ված էր հայ րե նա սի րութ
յան անմն ա ցորդ նվի րու մով:

Իր եր կա րամ յա գո յութ
յան ճա նա պար հին բազ մա թիվ 
ցնցումն եր ու դժբախ տութ
յուն ներ տե սած  Հա յաս տա նին 
ու ժե րի նե րա ծին չա փով օգ
նութ յու նը յու րա քանչ յուր հա
յի սրբա զան պարտքն է:  Դա 
ի վե րուստ տրված ճշմար
տութ յուն է և քն նարկ ման են
թա կա չէ: Եր ևի թե հենց այդ 
պատ ճա ռով է, որ  Հա յաս տա նը 
գո յութ յուն ու նի ար դեն 2800 
տարի և, դա այն դեպքում, երբ 
շատ կայսրություններից միայն 
որոշ գլուխներ են մնացել 
պատմության դասագրքերում: 
Այդ մասին չի կարելի մո ռա 
նալ՝ գնահատելով Մեր գել
յանի՝ մոսկովան հզոր ակա 
դե միական դպրոցը Երևա  նի 
ավելի համեստ գործու նեութ
յան դաշտով փոխա րինելու 
վճի ռը: 

Անկասկած, կային նաև 
այլ հան գամանքներ՝ դառ
նալ նոր  բնագավառի 
առաջատարներից մեկը, հնա 
րա վորություն ունենալ ազա 
տո րեն իրականացնելու փոր
ձարկումներ, իրակա նաց նելու 

սեփական գաղա փարները, 
ստեղ ծելու խոստումն ալից կո
լեկտիվ, որոնք չէին կարող 
չհե տաքրքրել երիտասարդին:

Հա յաս տա նը եր բեք տա
ղանդ նե րի և հայտ նի անուն
նե րի պա կաս չի ու նե ցել, նրա 
գի տա կան կյան քի տեմ պերն 
աճում էին ամեն տա րի: Սա
կայն ամե նօ րյա իրա կա նու
թյու նը սո վո րա բար տար բեր
վում է բարձր ար ժեք նե րից. 
30ամյա գիտ նա կա նը, որը 
հասց րել էր հար մար վել մոս
կո վան գի տա կան կյան քի 
մասշ տաբ նե րին, ստիպ ված 
էր ամեն ինչ սկսել սկզբից՝ 
ըն դու նե լով ինս տի տու տի ղե
կա վա րու թյու նը և լի նե լով իր 
բնա գա վա ռում հան րա պե տու
թյու նում մի ակն ու առաջ նե կը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հենց 
իր գի տա կան մա կար դա կով 
ԵՄՄԳ ՀԻին շու տով արդեն 
չէր զի ջում նմա նա տիպ մոս
կո վան շատ կազ մա կեր պու
թյուն նե րի: Ինս տի տու տում 
ստեղծ վե ցին սար քա վո րում
նե րի և ծրագ րա յին մի ջոց նե րի 
նա խագծ ման առան ձին ֆունկ
ցի ո նալ ստո րա բա ժա նումն եր՝ 
նե րա ռե լով դրանց կոնստ

րուկ տո րա կան և տեխ նո լո
գի ա կան հա գեց վա ծու թյու նը: 
Ստեղծ վե ցին առան ձին սար
քե րի և հան գույց նե րի օրի նակ
նե րի պատ րաստ ման ար տադ
րա մա սեր, այդ թվում՝ նաև 
սնման աղ բյուր նե րի: Ստեղծ
ված ստո րա բա ժա նումն երն 
այ նու հե տև մի ա վոր վե ցին 
փորձ նա կան ար տադ րու թյան, 
իսկ ավե լի ուշ՝ ԵՄՄԳ ՀԻի 
փորձ նա կան գոր ծա րա նի մեջ:

Աշ խա տանք նե րի արա գո
րեն աճող ծա վալ նե րը հնա
րա վո րու թյուն չէին տա լիս 
ժա մա նա կը կի սելու եր կու 
քա ղաք նե րի մի ջև, և 1958 թ. 
Մեր գե լա նը թո ղեց Մոսկ վա յի 
հա մալ սա րա նում իր պաշ տո
նա վա րու թյու նը, ինչ պես նաև 
դա դա րեց կա նո նա վոր հա ճա
խել Մ. Ա. Լավ րեն տևի սե մի
նար նե րին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
նա չէր ընդ հա տում մոս կո վան 
գի տա կան աշ խար հի հետ իր 
ու նե ցած կա պե րը և 1959 թ. 
մտավ «Կիբեռնետիկա» հա
մա լիր հիմն ախնդ րի ուղ ղու
թյամբ առա ջին գի տա կան 
խորհր դի կազ մի մեջ, որն 
ստեղ ծել և ղե կա վա րում էր 
ակա դե մի կոս և ադ մի րալ Ա. 
Ի. Բեր գը: Այն ժա մա նակ էլ 
նա հրա պա րա կեց մեկ այլ կա
րևոր աշ խա տանք՝ «Կոմպլեքս 
փոփոխականի ֆունկցիաների 
մոտարկումներ» վերնագրով, 
«Մաթեմատիկան ԽՍՀՄում 
քա  ռասուն տարում (19171957 
թթ.) հոբելանական ժողո  
վա ծուում (հ. 1, Մոսկվա, 383
398 էջեր):

«Մեր գե լա նի ինս տի տու
տը» զար գա նում էր շատ ուժգ
նո րեն: «Հրազդանը» շուտով 
արդիականացրին, և նրա նոր՝ 
«Հրազդան2» վե րա փո խակն 
սկսեց լայ նո րեն կի րառ վել գի

M3 էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենան
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տա կան հե տա զո տու թյուն նե
րում և ար տադ րու թյան մեջ: 
1965 թ. շա հա գործ ման հանձն
վեց հա ջորդ վե րա փո խու մը՝ 
«Հրազդան3»ը: «Հրազդան
3»ի կի րա ռու թյուն նե րից մե
կը ԵՄՄԳ ՀԻում մշակ ված 
«МАРШРУТ1» հաշ վո ղա կան 
հա մա լիրն էր՝ եր կա թու ղա յին 
տոմ սե րի վա ճառ քի ավ տո
մա տաց ման հա մար, որը բա
վա կան եր կար օգ տա գործ վեց 
Մոսկ վա յի որոշ եր կա թու ղա յին 
կա յա րան նե րում: «МАРШРУТ
1»ը մշակող գիտնականների 
խմբին շնորհվեց Հայաստանի 
պետական մրցանակ:

1960–1970 թթ. ստեղծվեցին 
«Նաիրի» փոքր ԷՀՄնե րի ժո
ղովր դա կա նու թյուն վա յե լող 
ըն տա նի քի զա նա զան մո
դել ներ (Նա ի րի1, Նա ի րի2, 
Նա ի րի3, Նա ի րի3.1, Նա ի
րի3.2, Նա ի րի3.3, Նա ի րի4, 
Նա ի րի4.1): «Նաիրին» նա
խա տես ված էր գի տու թյան, 
տեխ նի կա յի և էկո նո մի կա յի 
տա րա տե սակ խնդիր ներ լու
ծե լու հա մար: «Նաիրի»ների 
ընտանիքի հիմն ա կան առա
վե լու թյու նը նրա «բա րե կա
մա կան» փոխ կա պակ ցիչն 
(ին տեր ֆեյս) էր, որը հնա րա
վո րու թյուն էր տա լիս ԷՀՄի 
հետ շփվելու սո վո րա կան մա
թե մա տի կա կան լեզ վին մոտ 
լեզ վով, ինչ պես նաև միկ րո
ծրագ րա վոր ման սկզբուն քի 
օգ տա գործ մամբ:

«Նաիրի»ների ըն տա նի քի 
շա րու նա կու թյու նը 1980ական 
թվա կան նե րին Նա ի րի4B, 
Նա ի րի4 BC և «КОВЕР» բազ
մա մե քե նա յա կան և բազ մա
մշա կիչ (մուլ տիպ րո ցե սո րա
յին) հա մա լիր ներն էին, որոնք 
ծրագ րո րեն հա մա տե ղե լի էին 
հայտ նի PDP (PDP11/40, PDP

11/44) ԷՀՄնե րի հետ:
«Նաիրի» ԷՀՄնե րի ընտա

նի քի ստեղծ ման կա պակ ցու 
 թյամբ ինս տի տու տին շնորհ
վեց ԽՍՀՄ պե տա կան մրցա
նակ: 19701980 թթ. ԵՄՄԳ ՀԻն 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցում էր 
մի շարք մի ջին EC ԷՀՄնե րի 
(EC1030, EC1045, EC1046) և 
դրանց հի ման վրա բազ մա
մե քե նա յա կան և բազ մամ շա
կիչ հա մա լիր նե րի մշա կում
նե րում: Թո ղարկ վում էր նաև 
EC1030 վե րա փո խա կը, որն 
ու ներ հրա ման նե րի հա տուկ 
հա մա կարգ և նա խա տես ված 
էր ԽՍՀՄ Պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի հա մար:

Փաս տո րեն, ԵՄՄԳ ՀԻն 
դուրս եկավ հան րա պե  տա 
կան ԳՀԻի շրջանակներից 
և դար ձավ ԷՀՄների և ավ
տոմատացված կառա վար ման 
համակարգերերի մշակ ման 
առա  ջա տար խորհր դա յին գի
տա  հե տա զո տա կան ինս տի
տուտ  նե րից մե կը:

«Մեր գե լա նի ինս տիտու  տը» 
 և նրա շատ աշխատակիցներ 
բազմիցս պարգևատրվել են 
ԽՍՀՄ և Հայաստանի մրցա
նակներով և շքանշաններով:

1992 թ. ԵՄՄԳՀի հա մընդ
հա նուր ավ տո մա տաց ված կա
ռա վար ման հա մա կար գե րի և 
մաս նա գի տաց ված հաշ վո ղա
կան հա մա լիր նե րի մշակ մամբ 
զբաղ վող ստո րա բա ժա նում
նե րի հի ման վրա ստեղծ վեց 
Երև ա նի ավ տո մա տաց ված 
կա  ռա վար ման հա մա կար գե րի 
գի  տա հե տա զո տա կան ինս տի
տու  տը (ԵԱԿՀԳ ՀԻ):

Չնա յած Երևա նում Մեր գե
լա նի թո ղած հետքն ան սո վոր 
պայ ծառ էր՝ այ նո ւա մե նայ նիվ, 
մի քա նի տա րի անց նա վե րա

դար ձավ իրեն հա րա զատ մա
քուր մա թե մա տի կա յի տի րույթ:

1960 թ. նա ԵՄՄԳ ՀԻի իր 
պաշ տո նը հանձ նեց Ֆա դեյ 
Սարգ սյա նին, իսկ 1961 թվա կա
նից վե րա կանգ նեց իր աշ խա
տան քը Մոսկ վա յում՝ ԽՍՀՄ ԳԱ 
Մա թե մա տի կա յի ինս տի տու
տում:

Նրա հա ջորդ մշա կումն 
այն պի սի անընդ հատ ֆունկ
ցի ա նե րի մո տարկ ման խնդրի 
ու սումն ա սի րումն էր, որոնք 
բա վա րա րում են ողոր կու թյան 
հատ կու թյուն նե րի՝ ցան կա ցած 
բազ մու թյան հա մար (1962 թ.) 
և Բեռն շեյ նի մո տարկ ման հիմ
նախն դրի լու ծու մը (1963 թ.): 
Այդ նույն տա րում նա ընտր վեց 
ԽՍՀՄ ԳԱ քար տու ղա րի՝ ակա
դե մի կոս Ն. Ն. Բո գո լու բո վի 
տե ղա կալ: 1964 թ. նա դար ձավ 
Մա թե մա տի կա յի ինս տի տու
տի կոմպ լեքս անա լի զի բաժ նի 
ղե կա վար, պաշ տոն, որը պահ
պա նեց մին չև 2002 թի վը, իսկ 
այդ նույն տա րում նա վե րա
կանգ նեց ՄՊՀի մե խա նի կա
մա թե մա տի կա կան ֆա կուլ տե
տի պրո ֆե սո րի պաշ տո նը:

ՄՊՀում նա հրա տա րա
կեց ևս մեկ աշ խա տանք (Ն. Ն. 
Բո գո լու բով, Ս. Ն. Մեր գե լան 
«Խորհր դա յին մա թե մա տի կա
կան դպրո ցը» (1967, 64 էջ), 
սակայն 1968 թ,. նո րից թո ղեց 
ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սո րի պաշ
տո նը և զբաղ վեց մի մի այն գի
տա կան աշ խա տան քով:

Այդ շրջա նի բազ մա թիվ 
հրա պա րա կումն ե րից կա րե լի 
է առանձ նաց նել նրա «Теория 
функций комплексного пере 
менного» աշխատանքը, որը 
ներառ ված էր «Հայրենական 
մաթե մա տիկայի պատմություն» 
ժողո վածուում (հ. 4, գ. 1, 112–
178 էջ), իսկ գիտական միջոցա
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ռումներից՝ Նիցցայում (որտեղ 
նրան հրավիրել էին 1970 թ.) 
կայացած մաթեմատիկոսների 
միջազգային կոնգրեսում նրա 
զեկուցումը:

1971 թվականին Ս. Ն. Մեր
գելանն ընտրվեց Հայաստանի 
ԳԱ փոխնախագահ: Նա նո
րից վերադարձավ Երևան 
Հա յաս տանի ԳԱ նախագահ 
Վ. Հ. Համբար ձումյանի 
խնդրանքհրավերով: Ցավոք, 
այս անգամ նրա կարիե րան 
մտավ երկարաձիգ ճգնա ժա
մա յին շրջան: Ակադեմիայում 
աշխատանքի ոճն ակն հայ    
տորեն տարբեր վում էր սովո
րական՝ մոս կո վան, առա  
վել մասշտա բային և առա
վել ճկուն ստորակար գային 
(հիերարխային) ոճից: Մեր
գել անին մոտ շատ գործ
ըն կերների համար միան
գամայն անսպասելիորեն նա 
չընտրվեց Հայաստանի ԳԱ 
նախագահության ան դամ և 

ստիպված լքեց ակա դեմիան:
Այդ ընտրություններում 

կրած անհաջողությունից հե
տո Մերգելանը վերադար
ձավ իր ստեղծած հաշվողա
կան կենտրոն, որտեղ տնօրեն 
աշխատեց ևս 5 տարի: Այնու
հետև նա թողեց նաև այդ 
պաշտոնը: Մերգել անի հաս 
ցեին արված մեղադ րան
քը հետևյալն էր. «Նա շատ 
է տարվում արտա սահ ման
յան (գիտական) շրջա գայու
թյուն ներով»: Անհայտ է, թե 
ինչ է նշանակում գիտա ժո
ղով երում «շատ» կամ «քիչ» 
մասնակցությունը: Հնա
րա վոր է, որ նա իսկապես 
տարվում էր արտասահմանյան 
գործընկերների հետ հանդի
պումն երով, որից տուժում էին 
հաշվողական կենտրոնի վար
չարարական գործերը: Սա
կայն չի կարելի մոռանալ, 
որ հոգով նա մաքուր տեսա
բանմաթեմատիկոս էր, որը 

ծնված էր լինելու գիտա կան 
առաջնորդ, բայց ոչ վար  չարար: 
Բացի այդ, գի տա ժողովերում 
և հա մա ժո ղովերում նրա 
մասնակ ցութ յունը նորագույն 
գի տա կան տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյուր էր, ինչ պես նաև սո
վո րա կան գի տա կան թա փի 
բա ցա կա յու թյան հա մակշ ռում: 
Բո լոր դեպ քե րում, նա ինք նա
գոր ծու նե ու թյամբ չէր զբաղ
վում և մաս նակ ցում էր այն մի
ջազ գա յին հան դի պումն ե րին, 
որոնց նրան հրա վի րում էին:

Նա եր բեք չխզեց կա պե րը 
ԽՍՀՄ ԳԱ հետ: Օրի նակ՝ 1981 թ. 
փետր վա րի 10ին Մեր գե լա նը 
Ն. Ն. Բո գո լու բո վի հետ մեկ
տեղ հրա պա րա կեց իր գի տա
կան ղե կա վար Մ. Վ. Կել դի շի 
ծննդյան 70ամյա կին նվիր ված 
հա տուկ հոդ ված՝ «Մ. Վ. Կել դի
շի մա թե մա տի կա կան աշ խա
տանք նե րի մա սին»:

Որոշ ժա մա նակ անց Մեր գե
լանն սկսեց դա սա վան դել Հա
յաս տա նի Կի րո վա կան քա ղա քի 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու
տում: Սկզբում նա նույ նիսկ 
ոգև որ վեց այդ ինս տի տուտն 
առա ջա վոր ու սումն ա կան հաս
տա տու թյուն դարձ նե լու գա
ղա փա րով, սա կայն պարզ վեց, 
որ նա իր ժա մա նա կի և ու ժե րի 
մեծ մա սը ծախ սում է ոչ թե գի
տու թյան զար գաց ման, այլ ներ
քին դի վա նա գի տու թյան վրա: 
1986 թ. Մեր գե լա նը, հրա ժար
վե լով իր պլան նե րից, լքեց Կի
րո վա կա նը և նո րից հայտն վեց 
Մոսկ վա յի Վ. Ա. Ստեկ լո վի ան
վան մա թե մա տի կա կան ինս
տի տու տում:

Ակա դե մի կոս Մեր գե լա նի 
կյան քի հե տա գա ըն թաց քը հա
մըն կավ կա րև որ իրա դար ձու
թյուն նե րի հետ, որոնք բա ժին 

Ս. Մերգել յանը ընկերական շրջապատում (ձախից Ս. Մուրադյան, Կ. Սիմոնյան, Լ. 
Խաչատրյան, Հ. Ղազարյան)

 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
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ըն կան Խորհր դա յին Մի ու թյա
նը: Մոսկ վա նրա վե րա դառ նա
լու տա րում Մեր գե լա նի ավագ 
որ դի Նի կի տան տե ղա փոխ վեց 
ԱՄՆ՝ բնա կու թյան: Վրա հա
սան 1990ական թվա կան նե
րը՝ ամե նա բարձր քա ղա քա կան 
մա կար դա կում բազ մա մյա հա
կա մար տու թյուն նե րի ավար տի 
հույ սե րով:

1990 թ. նրան հրա վի րե ցին 
ԱՄՆի Բրո ու նյան հա մալ սա
րան՝ դա սա վան դե լու մա թե
մա տի կա, իսկ 1991 թ.՝ Կոռ նե լի 
հա մալ սա րան: Բայց, դժվար թե 
ինչոր բան կա րող է հա մե
մատ վել «հա րա զատ տան ջեր
մու թյա ն» հետ, և 1993 թ. կնոջ 
հետ մի ա սին Մեր գե լա նը նո
րից վե րա դար ձավ Մոսկ վա: 
Ցա վոք, և՛ երկ րում, և՛ ակա դե
մի ա յում իրա վի ճա կը չէր գո
հաց նում: Պատ կե րա վոր ասած, 
ճգնա ժա մի հե տև ան քով առա
ջա ցած կենտ րո նա խույս ու ժե
րը, որոնք ծա գել էին Ռու սաս
տա նի գի տա կան աշ խար հում, 
նշա նա կա լի ո րեն գե րակշ ռե ցին 
ձգո ղու թյան ու ժին: Իսկ նման 
իրա վի ճակ նե րում հայտն ված 
մարդ կանց ճա կա տագ րե րը 
ոչ մի այն հնա րա վոր չե ղավ 
չքննա դա տել, այ լև պար զա պես 
վեր լու ծել:

1996 թ. Մեր գե լան նե րը նո
րից մեկ նե ցին Ամե րի կա և 
հանգր վա նե ցին Կա լի ֆոռ նի ա յի 
Սակ րա մեն տո քա ղա քում, որ
տեղ ապ րում էր ավագ որ դու 
ըն տա նի քը:

2002 թ. Մեր գե լա նը կորց րեց 
կնո ջը, որը թաղ վեց Մոսկ վա
յի «Նո վո դև ի չյե» գե րեզ մա նա
տա նը: Դա առանձ նա պես ծանր 
հար ված էր Նի կի տա յի հա մար, 
որի անուրջ նե րը «ազատ աշ
խար հում» կյանքի վերաբերյալ 
արդեն ցրվել էին: Մոր մահից 
հետո նա վերջնականապես 

վերադարձավ Մոսկվա, իսկ 
արդեն առողջությունը կորց
րած հայ րը, եր բեմն ի մոս
կո վան ամե նա ե րի տա սարդ 
ակա դե մի կո սը՝ Սեր գեյ Մեր գե
լա նը, մնաց ԼոսԱն ջե լե սում՝ 
իր կյան քի վեր ջին 5 տա րի ներն 
ապ րե լով փոքր որ դու՝ Սեր գե
յի ըն տա նի քի հա րև ա նու թյամբ 

զբա ղեց րած բնա կա րա նում:
2008 թ. օգոս տո սի 19ին 

կյան քի 81րդ տա րում Սեր գեյ 
Մեր գե լա նը վախ ճան վեց Լոս
Ան ջե լե սում: Հրա ժեշ տի հան
դի սու թյու նը կա յա ցավ 2008 թ. 
օգոս տո սի 23ին, Գլեն դե լում, 
(Կա լի ֆոռ նիա): Ներ կա էին 
ԵՄՄԳ ՀԻի նախ կին աշ խա տա
կից ներ, մա թե մա տի կոս ներ և 
շատ այլ մար դիկ, որոնք ու զում 
էին իրենց հար գան քի տուր քը 
մա տու ցել նրա հի շա տա կին:

Հե տա գա յում նրա աճյու նը 
տե ղա փոխ վեց Մոսկ վա և թաղ
վեց «Նո վո դև ի չյե» գերեզ մա նա
տանը՝ կնոջ կողքին:

Թարգմանեց Ս. Հ. Սիմոնյանը 

§Մերգել յանի ինստիտուտը¦ Երևանում
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Ի ԴԵՊ

 Գ իտ նա կան նե րի մի
ջազ գա յին խումբն 
աշ խար հում ա ռա

ջին ան գամ հայտ նա բե րել է 
ժա մա նա կա կից բարձր է ներ
գիա նե րի աստ ղա ֆի զի կիա յի 
ա մե նաար դիա կան և  կար ևոր 
օբ յեկտ նե րից մե կի՝ բարձր 
է ներ գիա նե րով նեյտ րի նո նե րի 
ճա ռա գայթ ման տիե զե րա կան 
աղբ յուր։  Հե տա զո տութ յուն նե րի 

արդ յունք նե րը հրա պա րակ վել 
են հե ղի նա կա վոր Science ամ
սագ րում:

Խմ բի կազ մում ընդգրկ ված 
են նաև ՀՀ ԳԱԱ «ԻԿՐԱՆԵՏ 
կենտ րոն» մի ջազ գա յին կազ
մա  կեր պութ յան գիտ նակա  ննե 
րը: Ն րանք, հա մա գոր ծակ ցե լով 
Մ յուն խե նի տեխ նի կա կան հա
մալ սա րա նից Է լի զա  Ռես կո նիի 
գլխա վո րած խմբի, Եվ րո պա կան 

 Հա րա վա յին Աստ ղա դի տա րա
նից  Պաու լու  Պա դո վա նիի և 
Ի տա լիա յի տիե զե րա կան գոր
ծա կա լութ յու նից  Պաու լո  Ջիո միի 
հետ, ստա ցել են  կար ևոր արդ
յունք՝  Հա րա վա յին բևե ռում 
տե ղա կայ ված IceCube դի տա
կով գրանց ված նեյտ րի նո նե րը 
միան շա նա կո րեն ա ռա ջա նում 
են մեր մո լո րա կից չորս մի լիարդ 
լու սա տա րի հե ռա վո րութ յամբ 
տիե զե րա կան աղբ յու րից`  բլա
զա րից։  Նեյտ րի նո նե րը գրե թե 
լույ սի ա րա գութ յամբ շար ժող 
մաս նիկ ներ են, ո րոնք կա րող 
են ա ռանց կլան ման անց նել մի
լիար դա վոր լու սա յին տա րի նե րի 
հե ռա վո րութ յուն ներ՝ հնա րա վո
րութ յուն տա լով ու սումն ա սի րե
լու տիե զեր քի ա մե նա հե ռա վոր 
աղբ յուր նե րը։ 

IceCube նեյտ րի նո նե րի դի
տա կի և  տար բեր է ներ գիա կան 
տի րույթ նե րում գոր ծող մի շարք 
այլ դի տակ նե րի (օ րի նակ՝ MAGIC 
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ

ՀԱՅ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ 
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԵՆ ԲԱՐՁՐ 
ԷՆԵՐԳԻԱՆԵՐՈՎ 
ՆԵՅՏՐԻՆՈՆԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ 
ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ 

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

3
. 

2
0
1
8

35

յու նը, ո րի լիի րավ ան դամ է նաև 
«ԻԿՐԱՆԵՏ կենտ րոն»ը՝ սկսած 
2018թ.) ու սումն ա սի րութ յուն նե
րի արդ յուն  քում ա ռա ջին ան գամ 
հնա րա վոր ե ղավ միա ժա մա
նակ գրան ցել  նեյտ րի նո ներ և 
 ֆո տոն ներ միև նույն աղբ յու րից: 

Ինչ պես նշեց ՀՀ ԳԱԱ 
«ԻԿՐԱՆԵՏ կենտ րոն» մի ջազ
գա յին կազ մա կեր պութ յան տնօ
րեն  Նա րեկ  Սա հակյ ա նը, 2017 թ.  
սեպ տեմ բե րի 22ին նեյտ րի նո
նե րի գրան ցու մից հե տո մեր 
գոր ծըն կեր նե րի հետ սկսե ցինք 
ման րա մասն ու սումն ա սի րել 
գրանց ված ազ դան շա նի ուղ
ղութ յաւն մոտ 1,33 աս տի ճան 
շա ռավ ղով երկ նա յին տի րույ թը։ 
 Հա մադ րե լով տար բեր ա լի քա
յին տի րույթ նե րի դի տակ նե րի 
օգ նութ յամբ գրանց ված տվալ
նե րը՝ կա րո ղա ցանք բա ցա ռել 
հնա րա վոր բո լոր այլ աղբ յուր նե
րի ազ դե ցութ յու նը և  միան շա նակ 
պնդել, որ TXS 0506+056 օբ յեկտն 
է գրանց ված նեյտ րի նո նե րի ճա
ռա գայթ ման աղբ յու րը»:  

 Նեյտ րի նո նե րի գրանց ման և 
դ րանց ծագ ման աղբ յուր նե րի 
բա ցա հայտ ման շնոր հիվ կա րե
լի է հա մա րել, որ սկիզբ դրվեց 
նոր ուղ ղութ յան՝ «բազ ման ցու
ղա յին» աստ ղա ֆի զի կա յին, երբ 
միև նույն աղբ յու րում տե ղի ու նե
ցող պրո ցես ներն ու սումն ա սիր
վում են՝ գրան ցե լով ֆո տոն ներ 
և  նեյտ րի նո ներ։ 

«ԻԿՐԱՆԵՏ կենտ րոն» մի
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ
յունն ստեղծ վել է ՀՀ ԳԱԱ 
կազ մում 2016 թ ին:   Կենտ րո նի 
գոր ծու նեութ յան հիմն ա կան 
խնդի րը ռել ա տի վիս տա կան 
աստ ղա ֆի զի կա յի, աստ ղա մաս
նի կա յին ֆի զի կա յի, ռենտ գեն
յան աստ ղա ֆի զի կա յի, բարձր և 
 գեր բարձր է ներ գիա նե րի գամ
մաաստ ղա ֆի զի կա յի, բարձր 
է ներ գիա նե րի նեյտ րի նոաստ
ղա ֆի զի կա յի բնա գա վառ նե րում 
տե սա կան և  հաշ վո ղա կան հե
տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նա
ցումն է: 

Աշ խար հի ա մե նա հին հյու
րա նո ցը  Ճա պո նիա յում է, 
 Յա մա նա սի վար չա կան շրջա
նում: Այն հիմն վել է 705 թ. և  
այդ ժա մա նա կից ի վեր դրա 
սե փա կա նա տե րը ե ղել է մի 
ըն տա նիք, ո րում փոխ վել է 52 
սե րունդ (ճիշտ է, այդ շղթա
յում ոչ բո լորն են ե ղել ար յու
նա կից ներ, ո մանք ե ղել են որ
դե գիր ներ):

Թ վի թե րում գրանց ված օգ
տա տե րե րի 44 %ը եր բեք չի 
տե ղադ րել որ ևէ թվիթ (կարճ 
գրա ռում թվի թե րում): Չ նա յած 
դրան, միկ րոբ լո գեր նե րի այս 
ծա ռա յութ յան կայ քում օ րա
կան հայտն վում են 504 մի լիոն 
կարճ հա ղոր դագ րութ յուն ներ:

Ա մե րի կա ցի ավագդպրոցա
կանների 15 %ը չգի տի, թե 
որ տեղ է  Նոր  Զե լան դիան: 
Ո մանց կար ծի քով այն ԱՄՆի 
տա րած քում է:
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ԱՇՈՏ ԲԱԲԱԽԱՆՅԱՆ

ՄԻ ՆԱՄԱԿԱՆԻՇԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ...

Խ. Ա բով  յա նի ան վան ՀՊՄՀ քի միա յի և ն րա 
դա սա վանդ ման
մե թո դի կա յի ամ բիո նի, պրո ֆե սոր

Փ ոս տա յին նա մա կա նիշ նե րը մեր 
առջև բա ցում են մի զար մա
նահ րաշ աշ խարհ: Նա մա կա նի

շը գե ղար վես տա կան ման րան կար է, ո րը 
հա մաշ խար հա յին մշա կույ թի մեջ այ սօր 
նշա նա կա լի տեղ է զբա ղեց նում:

Յու րա քանչ յուր նա մա կա նի շի մեջ նկա
րի չը ներդ նում է ոչ միայն ստեղ ծա գոր ծա
կան ո րո նում եր՝ կոմ պո զի ցիա ներ, գու
նա յին և լու սա յին հա մադ րում եր, այլև 
գա ղա փա րա խո սա կան տե սանկ ու նից 
ներ դաշ նակ մո տե ցում եր: Ն կա րի չը պետք 
է լու ծի նաև մտահ ղաց ման գա ղա փա րը, 
ներ թա փան ցի ի րա վի ճա կի մեջ, ո րի հա
մար պետք է ու սում ա սի րի նա մա կա նի
շում ար տա ցոլ ված ի րա դար ձութ յու նը կամ 
եր ևույ թը: Բազ մա թիվ փոս տա յին նա մա

ՖԻԼԱՏԵԼԻԱ
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կա նիշ ներ, բա ցի ի րենց հիմ
նա կան փոս տա յին գոր ծառ
նութ յու նից, ու նեն նաև մեկ այլ 
կար ևոր ա ռա քե լութ յուն՝ ի րա
դար ձութ յուն նե րի, նշա նա վոր 
մարդ կանց, մշա կու թա յին հու
շար ձան նե րի քա րոզ չութ յուն: 
Դ րանք ֆի լա տե լիա յում կոչ
վում են հո բել ա նա կան և հի
շա տակ ման նա մա կա նիշ ներ: 

Ն կա րի չը նա մա կա նիշ նե րի 
ստեղծ ման պա տաս խա նա տու 
անձն է: Ա հա թե ին չու նրա մեկ 
սխա լը կա րող է նա մա կա նիշ 
ստեղ ծող նե րի ողջ անձ նա կազ
մի աշ խա տանքն ար ժեզր կել: 
Նա մա կա նիշ նե րի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում նկա րիչ նե րի և 
խմ բա գիր նե րի ա նու շադ րութ
յու նը եր բեմ հան գեց նում է 
սխալ նե րի:

1925 թ. նոր վե գա ցի նե րի (վի
կինգ նե րի) Ա մե րի կա հաս նե լու 
1000ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ 
թո ղարկ վել է նա մա կա նիշ՝ 
զվար ճա լի սխա լով: Ն կա րի չը 
պատ կե րել էր ԱՄՆի ժա մա
նա կա կից աստ ղա յին դրո շով 
հին վի կինգ յան նավ:

Հայտ նի են նկա րիչ նե րի և 
մաս նա գետ նե րի հա մա հե ղի
նա կութ յամբ ստեղծ ված նա
մա կա նիշ ներ: Օ րի նակ՝ 1965 թ. 
տե սա կան և կի րա ռա կան քի մ 
իա յի մի ջազ գա յին միութ յան 
XXV կոնգ րե սին նվիր ված նա
մա կա նի շում պատ կեր ված 
խորհր դա նի շի գա ղա փա րը 
պատ կա նում է հայտ նի քի մի
կոս Վ. Ի. Գոլ դանս կուն: 

1986 թ. Փա րի զում հան դի
սա վո րութ յամբ տո նում էին 
ֆրան սիա ցի հայտ նի քի մի
կոս Ա. Մո ւա սա նի հայտ նա բե

րած ֆտոր քի միա կան տար րի 
հայտ նա գործ ման 100ամ յա կը: 
Բազ մամ յա փոր ձե րի, ան հա
ջո ղութ յուն նե րի, վթար նե րի և  
ող բեր գութ յուն նե րի պատ ճառ 
դար ձած այդ ի րա դար ձութ յա
նը նվիր ված ըն թերց վե ցին գի
տա կան զե կու ցում եր, ե լույթ
ներ, ինչ պես նաև թո ղարկ վեց 

հո բել ա նա կան նա մա կա նիշ: 
Նա մա կա նի շի էս քիզն ստեղ
ծող նկա րի չը ո րո շել էր դրա 
վրա ար տա ցո լել մո ւա սան յան 
հայտ նա գոր ծութ յան էութ յու
նը, իսկ այն ստու գող նե րի շար
քում չգտնվեց քի միա յի պատ
մութ յա նը տի րա պե տող գեթ 
մեկ մաս նա գետ: Արդ յուն քում 
լույս տե սավ մի ման րան կար, 
ո րի վրա գրված էր ոչ թե Մու
ա սա նին հռչակ բե րած ֆտո
րաջ րած նի է լեկտ րա քի միա կան 
քայ քայ ման ռեակ ցիա յի հա վա
սա րու մը, այլ դրա հա կա դարձ 
ռեակ ցիան: Այ սինքն՝ ֆրան
սիա ցի գիտ նա կա նին պատ
վում էին այն բա նի հա մար, որ 
նա հայտ նա գոր ծել է ջրած նի 
և ֆ տո րի փո խազ դե ցութ յան 
ռեակ ցիան:

ՖԻԼԱՏԵԼԻԱ

Ա. Մուասանին նվիրված առաջին օրվա 
փոստային ծրար և նամականիշ
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Ի ԴԵՊ

Ֆ տո րօր գա նա կան միա
ցութ յուն նե րի և դ րանց հատ
կութ յուն նե րի ու սում ա սի
րութ յան բնա գա վա ռում մեծ է 
մեր հայ րե նա կից, ճա նաչ ված 
գիտ նա կան, ա կա դե մի կոս, 
գե նե րալմա յոր Ի վան Լ յուդ
վի գի Կ նուն յան ցի ներդ րու մը: 
Ն րա աշ խա տանք ներն ստա
ցել են հա մաշ խար հա յին ճա
նա չում, իսկ 1986 թվա կա նին նա 
պարգ ևատր վել է ֆրան սիա ցի 

Ակադեմիկոս
Ի.Լ. Կնունյանց

Ա. Մուասանի անվան մեդալը
հայտ նի քի մի կոս Ան րի Մո ւա
սա նի ( Նո բել ան մրցա նա կա կիր, 
1906 թ.) ան վան մե դա լով: 

ՃԿՈՒՆ ԱՐԵՎԱՅԻՆ 
ՄԱՐՏԿՈՑ

Ֆ րան սիա կան ըն կե րութ
յուն նե րից մեկն սկսել է ար
տադ րել օր գա նա կան պո լի
մեր նե րի հիմ քով ար ևա յին 
ճկուն մարտ կոց ներ, ո րոնք 
լույ սը վե րա ծում են է լեկտ
րաէ ներ գիա յի: Ճ կուն մարտ
կոց նե րը կա րող են ծած կել 
ցան կա ցած ար տա քին տեսք 
ու նե ցող մա կեր ևույթ ներ, օ րի
նակ՝ ավ տո բու սի կան գա ռի 
կամ փո ղո ցի սրճա րա նի սե
ղա նի կի վեր ևում տե ղադր ված 
ծած կը, ավ տո բու սի կամ ավ
տո մե քե նա յի տա նի քը, ան գամ 
հա գուս տը: Ար ևոտ օ րե րին 1 
քա ռա կու սի մետ րից կա րե լի 
է ստա նալ մինչև 40 վատտ: 
 Ճիշտ է, դրանց ՕԳԳն 4–5 
ան գամ ցածր է, քան սի լի ցիու
մա յին մարտ կոց նե րի նը, բայց 
ցան կա ցած ձևին ու տես քին 
հար մար վե լու հատ կութ յու նը 
խո սում է նո րույ թի օգ տին:

20 ԳՐԱՄ 
ԸՆԿՈՒՅԶ

Ինչ պես պնդում են անգ
լիա ցի և  նոր վե գա ցի բժիշկ
նե րը հա մա տեղ գրված հոդ
վա ծում, աշ խար հի տար բեր 
երկր նե րի 819 հա զար հի վանդ
նե րի սննդա կար գի տվալ նե
րի վի ճա կագ րա կան մշա կու
մը ցույց է տվել, որ օ րա կան 
20 գրամ ցան կա ցած տե սա
կի ըն կույզ ու տե լը բա վա կան 
է ա մե նա տար բեր հի վան
դություն նե րի ա ռա ջաց ման 
հա վա նա կա նութ յունն էա պես 
նվա զեց նե լու հա մար: Օ րի նակ՝ 
ըն կույ զը կրճա տում է սրտի 
պսա կաձև ա նոթ նե րի հի վան
դութ յան հա վա նա կա նութ յու նը 
գրե թե 30 %ով, քաղց կե ղի

նը՝ 15 %ով, շա քա րախ տի նը՝ 
գրե թե 40 %ով, ինչ պես նաև 
կրճա տում է շնչա ռա կան օր
գան նե րի հի վան դութ յուն նե
րից մահ վան հա վա նա կա
նութ յու նը 50 %ով: Ընդ ո րում, 
ըն կույ զի տե սա կը կար ևոր չէ, 
օգ տա կար է ան գամ գետ նա
նու շը, որն ի րա կա նում ըն կույզ 
չէ, այլ լո բազ գի նե րի ստոր
գետն յա փայ տա ցած պա տիճ: 
20 գրա մից ա վե լի օգ տա գոր
ծու մը չի ա վե լաց նում պաշտ
պա նութ յան աս տի ճա նը:

 Հայտ նա բեր ված օ րի նա չա
փութ յան պատ ճառ նե րը պարզ 
չեն:  Հայտ նի է, որ ըն կույ զը 
պա րու նա կում է օգ տա կար 
շատ նյու թեր՝ բու սա կան թե
լիկ ներ, հա կաօք սի դանտ ներ, 
չհա գե ցած ճար պեր, մագ
նիում…

«Наука и жизнь», 2017, N 5. 

ՖԻԼԱՏԵԼԻԱ
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ՉՂՋԻԿՆԵՐԸ 
ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻՑ 
ԱՐԱԳ ԵՆ ԹՌՉՈՒՄ

Մինչև այժմ հա մար վել է, 
որ ա մե նաա րագ թռչող էա
կը ջրա ծի ծառն է, ո րը հո րի
զո նա կան թռիչ քի ըն թաց քում 
զար գաց նում է 110–120 կմ/ժ 
ա րա գութ յուն:  Սա կայն ռա
դիո փա րո սի մի ջո ցով հետ ևե
լով Tadarida brasiliensis տե սա
կի չղջիկ նե րին՝  Գեր մա նիա յի 
և ԱՄՆի կեն դա նա բան նե րը 
պար զել են, որ 11–12 գ կշռող 
այդ կաթ նա սուն նե րը կարող 
են թռչել ու ղիղ գծով մինչև 
160 կմ/ժ ա րա գութ յամբ: 
Դ րանց հետ ևել են թեթև ինք
նա թի ռից, ո րը հա զիվ էր հաս
նում դի տարկ ման օբ յեկտ նե րի 
հետ ևից:

ԽԼՈՒՐԴՆԵՐԸ 
ԿԱՐՈՂ ԵՆ 
ԿՈՐԾԱՆԵԼ 
ՍԹՈՈՒՆՀԵՆՋԸ

ՅՈՒՆԵՍԿՈի պատ վե րով 
կա տար ված ու սումն ա սի րութ
յու նը նա խազ գու շաց նում է, 
որ հա մընդ հա նուր տա քա ցու
մը սպառ նում է պատ մա կան 
և  ճար տա րա պե տա կան բազ
մա թիվ հու շար ձան նե րի:  Բա ցի 
 Վե նե տի կից, որն աս տի ճա նա

բար ջրա ծածկ վում է սառ ցա
դաշ տե րի հալ ման պատ ճա ռով 
ծո վի մա կար դա կի բարձ րաց
ման հետ ևան քով, վտանգ է 
սպառ նում ան գամ Ս թոուն հեն
ջին՝ մինչև 40 տոն նա ծան
րութ յամբ քա րաբ լոկ նե րից կա
ռուց ված նա խա պատ մա կան 
կա ռույ ցին:  Տա քա ցումը կա ռա
ջաց նի անձր ևաոր դե րի բազ
մա ցում, ա պա կբազ մա նան 
այդ քա րաբ լոկ նե րի հիմ քե րը 
քայ քա յող խլուրդ նե րը:

 Փո թո րիկ նե րի սաստ կա ցու
մը, ո րը նույն պես կապ ված է 
կլի մա յի փո փո խութ յան հետ, 
այն աս տի ճա նի էր վա սել 
Ա զա տութ յան ար ձանն ԱՄՆ
ում, որ այն վե րա կանգ նե լու 
հա մար պա հանջ վել է 75 մի
լիոն դո լար:

ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԱՂԲԱՆՈՑ

 Գեր մա նա ցի տնտե սա
գետ նե րը և բ նա պահ պան
նե րը փոր ձել են հաշ վար կել, 
թե որ քան սննդա յին մնա
ցուկ ներ է թա փում մար
դը մեկ տար վա ըն թաց քում: 
Այդ զանգ վածն ուղ ղա կիո րեն 
հաշ վար կե լը բարդ խնդիր է, 
ուս տի հե տա զո տող նե րը հիմք 
են ըն դու նել տվալ ներն այն 
մա սին, թե քա նի կի լո կա լո
րիա սնունդ է սպա ռում ու
սումն ա սիր վող 169 երկր նե րից 

յու րա քանչ յու րի բնակ չութ յու
նը (այս երկր նե րում է բնակ
վում մարդ կության 98 %ը) և  
որ քան պետք է սպա ռի ըստ 
բժշկա կան նոր մե րի: Ու սում
նա սիր վել է 2010 թ. վի ճա կագ
րութ յու նը:  Պարզ վել է, որ այդ 
տար վա ըն թաց քում աշ խար
հում ար տադր վել է 20 %ով 
ա վե լի մթերք, քան անհ րա
ժեշտ է մարդ կութ յա նը: 1965
ից մինչև 2010 թ. մեկ մար դուն 
մեկ օր վա ըն թաց քում բա ժին 
ընկ նող ա վել ցուկն ա ճել է 310
ից մինչև 510 կի լո կա լո րիա: 
 Սա հա մար ժեք է հետև յա լին՝ 
ե թե նախ կի նում մե զա նից յու
րա քանչ յուրն աղ բա նոց էր նե
տում 6 խնձոր, ա պա այժմ նե
տում է 10ը:

 Պարզ է, որ ա վե լորդ 
սնունդն ամ բող ջութ յամբ չի 
հայտն վում թա փո նի մեջ: Դ րա 
մի մա սը կե րել են այն երկր
նե րի բնա կիչ նե րը, որ տեղ առ
կա է մթեր քի ա ռա տութ յուն, և 
բ նակ չութ յունն ու տում է ա վե
լի շատ, քան անհ րա ժեշտ է 
ա ռող ջութ յան հա մար: Ա վել
ցու կի մի մասն օգ տա գործ վել 
է որ պես ըն տա նի կեն դա նի
նե րի և թռ չուն նե րի կեր:  Բայց 
կար ևո րը հետև յալն է. ե թե 
ո չինչ չթա փել և  չա փից ա վե
լի չու տել, ա պա Եր կի րը կա
րող էր կե րակ րել ոչ թե 7,3 մի
լիարդ մարդ, ինչ պես այժմ, այլ 
9 մի լիարդ, ընդ ո րում՝ չա վե
լաց նե լով ար տադր վող սննդի 
ծա վալ նե րը: Ակն կալ վում է, որ 
2050 թ. մարդ կութ յան թի վը 
կլի նի հենց 9 մի լիարդ:

Հ նա րա վո՞ր է արդ յոք սննդի 
մա տա կա րա րու մը, բաշ խու մը 
և  պահ պա նու մը կազ մա կեր պել 
այն պես, որ այն բա վա րա րի 
բո լո րին և  ա վել ցուկ չա ռա ջա
նա. սա ար դեն այլ խնդիր է:
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ԱՇԽԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ ՆԱՆՈԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ.   
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԵՎ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, դո ցենտ, Հայ Ռու սա կան 
հա մալ սա րա նի Կեն սաբժշ կութ յան և 
դե ղա բա նութ յան ինս տի տու տի բժշկա
կան կեն սա քի միա յի և կեն սա տեխ նո լո
գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, վեր լու ծա կան 
կեն սա քի միա յի և կեն սա տեխ նո լո գիա յի 
լա բո րա տո րիա յի վա րիչ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ բու սա կան երկ րոր դա յին մե տա
բո լիտ ներ, բժշկա կան կեն սա քի միա, 
մո լե կու լա յին կեն սա բա նութ յուն, կեն սա
տեխ նո լո գիա, նա նոբժշ կութ յուն 

Նա նո տեխ նո լո գիան հիմնա րար 
և կի րա ռա կան գի տութ յուն նե րի 
ու տեխ նո լո գիա նե րի ո լորտ է, 

որն զբաղ վում է տա րաբ նույթ ման րա չափ 
հա մա կար գե րի ստեղծ ման և հե տա զոտ
ման փոր ձա րա րա կան, վեր լու ծա կան և 
գործ նա կան մե թոդ նե րով: Նա նո տեխ նո
լո գիան հա մե մա տա բար նոր գի տութ յուն 
է, սա կայն զար գա նում է շեշ տա կիո րեն, 
և ն րա ձեռք բե րումնե րը կա րե լի հա մա րել 
ֆան տաս տի կա յի ո լոր տից: Նա նո տեխ նո լո
գիան սին թե զում և կի րա ռում է նա նո մաս
նիկ ներ (ՆՄ), ո րոնց չա փե րը չեն գե րա
զան ցում 1 – 100 նա նո մետ րը (նմ) (1 նմ ը 
մետ րի մեկ մի լիար դե րորդ մասն է) (նկ. 1): 

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Չ նա յած նա նո մաս նիկ նե րի 
չա փա զանց փոքր չա փե րին՝ 
դրանք ու նեն բազ մա զան կի
րա ռութ յուն ներ գի տութ յան մեջ, 
տեխ նի կա յում, կեն ցա ղում և 
շատ այլ ո լորտ նե րում: Ժա մա
նա կա կից բժշկա կեն սա բա նա
կան գի տութ յուն նե րը նույն պես 
ան մասն չեն այս ո լոր տի զար
գա ցում ե րից: Նա նո տեխ նո լո
գիա ներն օգ նութ յան են հաս
նում նաև հա կա քաղց կե ղա յին 
բուժ ման մեջ՝ դե ղա մի ջոց նե րի 
փո խադր ման, ախ տո րոշ ման, 
տե սա նե լիաց ման (վի զո ւա լի
զա ցիա), ինչ պես նաև նա նո
դե ղա մի ջոց նե րի, սին թե տիկ 
պատ վաս տան յու թե րի և կեն
սա նա նո ռո բոտ նե րի ստեղծ
ման գոր ծում: Աղ ու սակ 1ում 
ներ կա յաց ված են ու ռուց քա
բա նութ յան մեջ նա նո տեխ նո
լո գիա նե րի կի րառ ման ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը:

Դեղանյութերի բուժիչ ազդեցության բարելավում արդ յու
նավետության բարձրացմամբ և / կամ թունավորության նվա
զեց մամբ

Դեղամիջոցների թիրախային տեղափոխում դեպի բջիջներ, 
հյուսվածքներ, օրգաններ

Բուժիչ միացությունների կայունության, լուծելիության և 
ուռուց քում կուտակվելու դեղագործական հատկությունների 
բարելավում 

Դեղամիջոցների հեռացման ապահովում

Դեպի կենսամակրոմոլեկուլային միացությունների ազդե
ցութ յան թիրախներ, օրինակ՝ ԴՆԹի, փոքր ինտերֆերենցող 
ՌՆԹի, իՌՆԹի, սպիտակուցների տեղափոխման հեշտա
ցում

Մի քանի միացությունների համատեղ տեղա փոխ ման հնա  
  րավորություն, յուրաքանչյուր դեղի տարա ծա ժա մա նա կա  յին 
ազդեցության համար 

Դեղերի տեղափոխում դեպի բջիջ էպիթելային, էնդո թե
լային ամուր պատնեշների միջով

Քաղցկեղի ավելի ճշգրիտ ախտորոշում և տեսանելիության 
ապահովում

Նոր սինթետիկ նանոպատվաստանյութերի ստեղծում

Կառավարվող նանոռոբոտների ստեղծում քաղցկեղի ախ
տորոշման և դեղամիջոցների տեղափոխման համար

Դեղամիջոցների ազդեցությունը խթանող ՆՄ ստեղծում

Նկ. 1. Տար բեր նա նո կա ռուց վածք ներ և դ րանց չա փե րը

Աղյուսակ 1
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 Բուժ ման մեջ օգ տա գործ վող նա նո մաս նիկ
նե րը քաղց կե ղով հի վանդ նե րին նե րարկ վում են 
հա մա կար գա յին ե ղա նա կով՝ նա խա պես ընտ րե
լով նա նո բուժ ման ձևը:  Բարձր թա փան ցե լիութ
յան շնոր հիվ ՆՄ կու տակ վում են քաղց կե ղի 
բջիջ նե րում և  ի րենց քի միա կան ու ֆի զի կա կան 
հատ կութ յուն նե րով (կա ռուց վածք, չա փեր, մե
խա նի կա կան, է լեկտ րա կան, օպ տի կա կան, մագ
նի սա կան հատ կութ յուն ներ և  այլն) պայ մա նա վո
րում ցան կա լի բու ժա կան արդ յունք նե րը:

Նկ. 2.  Նա նո կեն սա բա նա կան կա ռուց վածք

ՆՄ ազ դե ցութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն
ներն ու սում ա սիր վում են բջջա յին գծե րի, կեն
դա նի նե րի մո դել նե րի վրա: ՆՄ ազ դե ցութ յու նը 
մար դու օր գա նիզ մի վրա դեռևս մում է հիմ ա
կա նում չբա ցա հայտ ված:  Տար բեր նա նո բու ժում

նե րի կի րառ մամբ մի շարք հե տա զո տութ յուն ներ՝ 
ուղղ ված ՆՄ ազ դե ցութ յան անվ տան գութ յան և  
արդ յու նա վե տութ յան բա ցա հայտ մա նը, դեռևս 
նա խակ լի նի կա կան և կ լի նի կա կան հե տա զոտ
ման փու լե րում են:

 Նա նոբժշ կութ յան զի նա նո ցը

 Վեր ջին մի քա նի տաս նամ յակ նե րի ըն թաց
քում նա նո տեխ նո լո գիա նե րը մեծ ներդ րում են 
ու նե ցել քաղց կե ղի բուժ ման գոր ծում:  Լի պո սոմ
նե րը (օ րի նակ՝ լի պո սո մա յին դոք սո ռու բի ցի նը, 
դոք սի լը, միո ցե տը, Նկ. 3) բու ժա կան ՆՄե րի 
ա ռա ջին դասն է, ո րը քաղց կե ղի բուժ ման կլի նի
կա կան կի րառ ման թուլտ վութ յուն է ստա ցել:  Լի
պո սոմ ե րում դե ղա մի ջոց նե րի պա տի ճա վո րու մը 
(կապ սու լա ցում) նույն դե ղա մի ջո ցի ազ դե ցութ
յան հա մե մա տութ յամբ բա րե լա վում է դրանց 
ա ռա քու մը և  թի րա խա վո րու մը: 

Ոսկ րա ծու ծի սուր լեյ կո զի բուժ ման մեջ բու
ժա կան դրա կան ազ դե ցութ յուն ցու ցա բե րած 
նա նո կա ռուց ված քա յին ա ռա ջին դե ղա մի ջո ցը 
լի պո սո մա յին ցի տա րա բինդաու նո ռու բի ցինն է 
(Vyxeos կամ հայտ նի CPX351), ո րի ազ դե ցութ յու
նը ցի տա րա բի նով և  դաու նո ռու բի ցի նով ստան

Նկ. 3.  Դոք սո ռու բի ցի նը և  նա նո լի պո սո մա յին կա ռուց ված քը

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

3
. 

2
0
1
8

43

դարտ բուժ ման հա մե մա տութ յամբ ու նի բարձր 
արդ յու նա վե տութ յուն:  Պակ լի տաք սե լը (Abraxane) 
(Նկ. 4) նա նոբժշ կութ յան մեջ լայ նո րեն կի րառ վող 
երկ րորդ միա ցութ յունն է: Այդ հե տա զո տութ յուն
նե րի արդ յուն քում կա րող են ստեղծ վել այն պի
սի նա նո կա ռուց վածք ներ, ո րոնք ա վե լի ա րագ 
են ա ռաք վում և  ո րոնք կա րե լի է կի րա ռել ա վե լի 
բարձր բաժ նա չա փե րով: 

Նկ. 4. Աբ րաք սա նի նա նո կա ռուց ված քը ալ բու մի նի և 
 պակ լի տաք սե լի հա մա լի րում

2000–2014 թվա կան նե րի ըն թաց քում ՆՄ վե
րա բեր յալ PubMedում (բժշկա կան և կեն սա բա
նա կան գի տա կան հրա տա րա կութ յուն նե րի բա
զա) հրա տա րակ ված գի տա կան հոդ ված նե րի 
թիվն ա մեն տա րի կրկնա պատկ վում է:  Նույ նը 
տե ղի է ու նե ցել 1980ա կան թվա կան նե րին՝ մո
նոկ լո նա յին հա կա մար մին նե րի հետ կապ ված 
գի տա կան արդ յունք նե րի հրա պա րակ ման հետ: 
Այդ աշ խա տանք նե րը պսակ վե ցին մի քա նի  Նո
բել ան մրցա նակ նե րով, և  արդ յուն քում ստեղծ
վե ցին շատ կար ևոր բու ժա կան և  ախ տո րո շիչ 
մի ջոց ներ: Ն մա նա տիպ վե րա փո խիչ արդ յունք
ներ կա րե լի է ակն կա լել նաև նա նոբժշ կութ յան 
բնա գա վա ռում:

 Հա կա քաղց կե ղա յին բու ժա կան մի ջոց նե րի 
ա ռաք ման հա մար քի միա բու ժութ յան մեջ լայ նո
րեն կի րառ վում են կրիչ ՆՄ, ո րոնք  նե րա ռում 
են մո լե կու լա յին թի րա խա վոր ված  միա ցութ յուն
ներ, հա կաի մաս տա յին օ լի գո նուկ լեո տիդ ներ, 
փոքր ին տեր ֆե րեն ցող ՌՆԹներ և  այլն:  Հարկ 
է ա վե լաց նել, որ գե նա յին ճար տա րա գի տութ յու
նը նպաս տում է բու ժա կան կի րառ ման և  ա ռաք
ման  հա մար վի րու սա յին ՆՄ և  ուղ ղոր դող նե րի 
ստեղծ մա նը:

 Հա կա քաղց կե ղա յին բուժ ման մեջ կի րա ռում 
են նաև ա նօր գա նա կան նյու թե րի (օ րի նակ՝ մե
տաղ նե րի և դ րանց օք սիդ նե րի), ինչ պես նաև 
նոր ա նօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի ՆՄ: 

 Դե ղան յու թե րի տե ղա փոխ ման մե
թոդ նե րի բա րե լա վում նա նո մաս
նիկ նե րի մի ջո ցով

 Դե պի քաղց կե ղի բջիջ ներ դե ղե րի տե ղա
փոխ ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
խնդի րը կա րե լի է լու ծել ՆՄ մի ջո ցով: Երբ ՆՄ 
մտնում են կեն սա բա նա կան մի ջա վայր (ար յուն, 
միջբջ ջա յին հե ղուկ կամ ար տաբջ ջա յին մատ
րից), ան մի ջա պես պատ վում են տար բեր կեն
սա պո լի մեր նե րով, ա վե լի հա ճախ՝ սպի տա կուց
նե րով, ա ռա ջաց նե լով թագ: Ս պի տա կու ցա յին 
մո լե կուլ նե րի մա կակ լա նու մը (ադ սորբ ցիա) փո
խում է ՆՄ չա փե րը, կա յու նութ յու նը և  մա կեր ևու
թա յին հատ կութ յուն նե րը: ՆՄ թա գը՝ պատ ված 
ա պո լիպ րո տեին նե րով և  ալ բու մի նով, կան խար
գե լում է «լա փող» (ֆա գո ցի տա յին) բջիջ նե րով 
կլա նու մը, ո րը կա րող է նպաս տել ՆՄ «թաքն վե
լուն»: Ս պի տա կու ցա յին թա գի «մատ նա հետ քը» 
և  լի պո սո մա յին ֆի զի կաքի միա կան հատ կութ
յուն նե րը վեր ջերս կի րառ վում են շատ կեն սա բա
նա կան փո խազ դե ցութ յուն նե րի կան խա տես ման 
հա մար՝ նե րառ յալ քաղց կե ղի բջիջ նե րում դրանց 
կլա նու մը: Ո րոշ դեպ քե րում թա գի ա ռա ջա ցու մը 
նվա զեց նում է դե ղա մի ջո ցի բու ժա կան ազ դե
ցութ յու նը, ուս տի մշակ վում են նաև մե թոդ ներ, 
ո րոնք կա րող են կան խար գե լել, օ րի նակ՝ թա գի 
ա ռա ջա ցու մը:

 Նա նոբժշ կութ յան մեջ ար դեն կի րառ վում են 
ո րոշ մի ջոց ներ, ո րոնք կա րող են բա րե լա վել դե
ղա մի ջոց նե րի թի րա խա վոր ված փո խադ րու մը՝ 
նվա զեց նե լով դրանց թու նա վոր ազ դե ցութ յու նը: 
Ո րոշ ՆՄ, օ րի նակ՝ լի պո սոմ ե րը, պո լի մե րա յին 
մի ցել նե րը, ՆՄ և  հա կա մար մին նե րի հա մա լիր
նե րը և  այլն (Նկ. 1) կի րառ վում են քաղց կե ղի 
բուժ ման հա մար:  Վեր ջին ներս միջ նոր դա վոր
վում են գեր տա քաց ման (հի պեր թեր միա), քի
միա, ճա ռա գայ թա յին, գե նա յին և  ի մու նա յին 
բուժ ման մեջ, ՌՆԹին տեր ֆե րեն ցում (Նկ. 5):
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Այս բո լոր մո տե ցում ե րը նպաս տում են ՆՄ 
հատ կութ յուն նե րի և  կի րա ռութ յուն նե րի խորն 
ըմբռն մա նը, հնա րա վո րութ յուն են տա լիս վե
րահս կե լու ՆՄ կեն սա բա նա կան փոխ կա պակ
ցի չը (նա նոբիոին տեր ֆեյս) ա պա հո վե լու ա վե լի 
արդ յու նա վետ, անվ տանգ, և  նույ նիսկ մե նա հա
տուկ ՆՄնե րի նա խագ ծում ա մեն մի  հի վան դի 
հա մար:

 

 Նա նո մաս նիկ նե րի տե ղա փո խու մը 
դե պի քաղց կե ղի միկ րոշր ջա պատ

  Քաղց կե ղի բջիջ ներն ա ռա ջաց նում են նոր 
ար յու նա տար ա նոթ ներ (նեո վաս կուլ ա րի զա
ցիա), ո րոնք ի րենց ձևա բա նա ֆի զիո լո գիա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով տար բեր վում են 
նոր մալ ար յու նա տար ա նոթ նե րից:  Չա րո րակ 
նո րա գո յա ցութ յուն նե րի բուժ ման հա մար պետք 
է ման րա մաս նո րեն ու սում ա սի րել քաղց կե ղի 
ար յու նա տար ցան ցը և դ րա թա փան ցե լիութ յու
նը: Ո րոշ միա ցութ յուն ներ, օ րի նակ՝ կա տիո նա
յին պո լի մեր նե րը, էն դո թե լի հետ փո խազ դե լիս 
ա ռա ջաց նում են էն դո թե լի կծկում, բարձ րաց
նում են թա փան ցե լիութ յու նը ՆՄ տե ղա փոխ ման 
(էքստ րա վա զա ցիա) հա մար: Այս գոր ծըն թա ցի 
ու սում ա սիր ման հա մար կար ևոր է նաև քաղց
կե ղա ծին բջիջ նե րի շրջա կա մի ջա վայ րի մա ծու
ցի կութ յու նը, օն կո տիկ ճնշու մը: Այս խնդիր նե րի 
հե տա գա ու սում ա սի րութ յուն նե րը կա րող են 
բա րե լա վել ՆՄ արդ յու նա վետ տե ղա փոխ ման ու 
կու տակ ման հա մար ճար տա րա գի տա կան և  դի
զայ նե րա կան սխե մա նե րի ստեղ ծու մը: 

 Նա նո մաս նիկ նե րի թա փան ցու մը 
քաղց կե ղի բջիջ ներ

Չ նա յած ՆՄ ա ռաք ման, տե ղա փոխ ման և  կու
տակ ման խնդիր նե րին՝ այ սօր դի տարկ վում է 
նաև նա նո բու ժա մի ջոց նե րի (նա նո թե րապև տիկ
ներ) հա վա սա րա չափ ու խոր ներ թա փան ցու
մը քաղց կե ղի բջիջ ներ, ո րը կա րող է հան գեց
նել լա վա գույն արդ յուն քի:  Մակ րո մո լե կուլ նե
րի (օ րի նակ՝ դեքստ րան ներ, հա կա մար մին ներ)  
ու սում ա սի րու մը ցույց է տա լիս, որ չա փե րը և 
 կապ ման խնա մակ ցութ յունն ազ դում են ինչ պես 
դի ֆու զա յին կի նե տի կա յի, այն պես էլ հյուս ված
քա յին թա փան ցե լիութ յան վրա: Օ րի նակ՝ հա
կա մար մին նե րը, ո րոնք մեծ խնա մակ ցութ յամբ 
կապ վում են քաղց կե ղի բջիջ նե րի մա կեր ևույ թի 
վրա տե ղա կայ ված նպա տա կա յին հա կա ծին նե րի 
հետ, ա վե լի լավ են թա փան ցում, քան այն հա
կա մար մին ներն, ո րոնք ցու ցա բե րում են ցածր 

Նկ. 5. ՆՄնե րի 
թի րա խա վոր ված 

փո խադրումն ի մու
նա թե րա պիա յում

Նկ.6.  Մագ նի սա կան ՆՄ  
փո խադ րու մը և 

 գեր տա քաց ման մե թո դը
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խնա մակ ցութ յուն:  Դա տե ղի է ու նե նում այն բա
նի շնոր հիվ, որ բարձր խնա մակ ցութ յամբ հա կա
մար մին ներն ա մուր կապ վում են բջջի մա կեր
ևույ թին տե ղա վոր ված ի րենց թի րա խի հետ, և 
 տե ղի է ու նե նում ներ թա փան ցում (ին տեր նա լի
զա ցիա), մինչ դեռ ցածր խնա մակ ցութ յամբ հա
կա մար մին նե րը ձգտում են շրջան ցել թի րա խը և 
 հայտն վում են քաղց կե ղի խոր հատ ված նե րում: 
 Հա կա մար մին նե րի այս հատ կութ յուն նե րի հաշ
վա ռու մը ՆՄ նա խագծ ման ժա մա նակ դրանց 
ա ռա քու մը դարձ նում է թի րա խա վոր ված, ո րը 
և  կի րառ վում է քաղց կե ղա յին նա նոբժշ կութ յան 
մեջ: ՆՄ հետ հա կա մար մին նե րի հա մա լիր նե րի 
ստեղ ծում ու նի դրա կան և  բա ցա սա կան կող
մեր:  Թեև հա կա մար մին նե րի հետ ՆՄ նպա տա
կա յին տե ղա փո խու մը կա րող է հեշ տա նալ դե պի 
բջիջ, այն կա րող է փոք րաց նել դրանց ա վե լի 
խո րը ներ թա փան ցում ու ռուց քի մեջ: ՆՄ ներ
թա փանց ման ու ժե ղաց ման գոր ծում կա մեկ լու
ծում: ՆՄ ներ թա փան ցու մը պետք է ի րա կա նաց
նել դի ֆու զա յին պատ նեշ նե րի և  միջ պա տա յին 
մատ րի ցի մի ջո ցով:  Ներ թա փանց ման հա մար 
կար ևոր են նաև ՆՄ չա փե րը. օ րի նակ՝ մինչև 5 
նմ  չա փի ՆՄ բջջի մեջ թա փան ցե լուց հե տո հետ 
են զտվում այն պես, որ ՆՄ չա փե րը պետք է լի
նեն 5 նմ ից մեծ:

Բջ ջա յին բռնագ րա վում և 
 ներբջ ջա յին տե ղա փո խում

ՆՄ բու ժա կան արդ յու նա վե տութ յան բարձ
րաց ման գոր ծում դրանց ներբջ ջա յին ներ թա
փան ցու մը նույն պես ու նի մեծ նշա նա կութ յուն, 
ուս տի շատ ՆՄ նա խագ ծում ի րա կա նաց նում են 
այն պես, որ դրանք ազ դեն ներբջ ջա յին թի րախ
նե րի վրա:

 Բա ցի այդ, ակ տիվ թի րա խա վո րու մը պա հան
ջում է բու ժա կան նյու թե րի ան ցում միջբջ ջա յին 
ֆի զիո լո գիա կան պատ նեշ նե րի մի ջով՝ հաղ թա
հա րե լով, օ րի նակ, ա ղի նե րի լոր ձա թա ղան թը 
կամ ար յու նաու ղե ղա յին (հե մա տաէն ցե ֆա լիկ) 
պատ նե շը: Այս խնդիր նե րի լուծ ման հա մար գիտ
նա կան նե րը նա խագ ծում են ա վե լի կա տար յալ 
ՆՄ:

 Կար ևոր է ու սում ա սի րել նաև ՆՄ դուրս բե

րու մը օր գա նիզ մից, քա նի որ շատ նա նո կա ռուց
վածք ներ, ներ մուծ վե լով օր գա նիզմ, կու տակ վում 
են օր գան նե րում և  չեն ար տա զատ վում, ո րը հե
տա գա յում կա րող է ա ռա ջաց նել նոր խնդիր ներ: 
Այս հիմ ա հար ցի լուծ ման հա մար ու սում ա սի
րում են այն պի սի ՆՄ, ո րոնք կա րող են հեշ տութ
յամբ դուրս բեր վել կամ քայ քայ վել: Այս ա ռու մով 
ու սում ա սի րում են մի ջա վայ րի փո փոխ վող գոր
ծոն նե րի նկատ մամբ  (օ րի նակ՝  рН, օք սի դա վե
րա կանգն ման վի ճակ և  այլն) զգա յուն ՆՄ, ո րոնք 
կա րող են ակ տի վա նալ կամ ար գե լակ վել ար
տա քին մի ջա վայ րի ազ դե ցութ յամբ (ջեր մաս տի
ճան, լույս, մագ նի սա կան դաշտ, անդ րա ձայն), 
այ սինքն՝ դրանց ակ տի վութ յու նը կա րող է ղե կա
վար վել: Այս ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը կի րառ
վում են դե ղե րի ազ դե ցութ յան ժա մա նա կա յին 
վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

 Հա կա քաղց կե ղա յին բուժ ման մեջ կի րա ռում 
են ջեր մազ գա յուն լի պո սոմ եր (LD ThermoDox), 
ո րոնք ար դեն հե տա զո տա կան կլի նի կա կան փու
լում են: Ա վե լի նոր հե տա զոտ վող պո լի մե րա յին 
ՆՄներն ու նեն մի ջա վայ րի рНի,  կամ  անդրա
մա նու շա կա գույն, են թա կար միր ճա ռա գայթ ման 
նկատ մամբ բարձր զգայ նութ յուն:  Սին թեզ վել են 
սի լի ցու մի ՆՄ, ո րոնք զգա յուն են անդրա մա նու
շա կա գույն ճա ռա գայթ ման նկատ մամբ և  օր գա
նիզ մում կա րող են վե րա փոխ վել սի լի կաթթ վի, 
ո րը նպաս տում է ոսկ րե րի ամ րութ յան բարձ րաց
մա նը: Ու սում ա սիր վում են նաև են թա կար միր 
ճա ռա գայթ ման նկատ մամբ լու սազ գա յուն գրա
ֆե նի նա նո շեր տե րի ազ դե ցութ յուն նե րը, ո րոնց 
հե տա զո տութ յուն նե րը դեռևս չեն հա սել կլի նի
կա կան հե տա զո տութ յան փուլ:

 Նա նո մաս նիկ նե րի ընտ րո ղա կան 
ա ռա քու մը 

 Շատ ջան քեր են գոր ծադր վել դե պի ու ռուց քի 
ա նո թա յին հա մա կարգ ՆՄ ընտ րո ղա կան ա ռաք
ման հա մար, ո րը փո խա կա յում ե րի (մե տաս
տազ) կան խար գել ման հա մար ու նի վճռո րոշ 
նշա նա կութ յուն: Այդ նպա տա կա յին ՆՄ պատ ված 
են յու րա հա տուկ լի գանդ նե րով, ո րոնք կա րող են 
կապ վել ի րենց ըն կա լիչ նե րի, օ րի նակ՝ էն դո թե
լա յին բջիջ նե րի մա կեր ևու թա յին ին տեգ րին նե րի 
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Ի ԴԵՊ

հետ:  Կան նպա տա կա յին ՆՄ, 
ո րոնք կրում են կա տիոն ներ, 
լի պի դա յին, պո լի մե րա յին նաև 
փոքր ին տեր ֆե րեն ցողՌՆԹ 
(siRNA):

 Ֆի զի կա քի միա կան լա վա
գույն հատ կութ յուն նե րով ՆՄ 
վե րահսկ վող սին թեզն ան հրա
ժեշ տութ յուն է նա նո բու ժա կան 
մաս նիկ նե րի ստեղծ ման ու 
զար գաց ման հա մար, ո րը հաշ
վի կառ նի դե ղա մի ջո ցի տե ղա
փո խում ա նոթ նե րով և դ րան
ցից դուրս, քաղց կե ղի բջիջ նե
րում դի ֆու զիան, ներդ րում 
ու վե րահսկ վող ար տա զա տու
մը: Չ նա յած այս ո լոր տում մեծ 

ձեռք բե րում ե րին՝ ՆՄ հա մա
կարգ ված հե տա զո տութ յուն
նե րը դեռ ու սում ա սիր ման 
կա րիք ու նեն:  Թեկ նա ծու նա
նո դե ղա մի ջոց նե րի in vitro հե
տա զո տութ յուն նե րի գնա հա
տու մը հիմք է ստեղ ծում կեն
դա նի նե րի վրա ար վող փոր ձե
րի հա մար:  Սա կայն ոչ միշտ է, 
որ in vitro մո դել նե րը կա րող են 
լիո վին լու սա բա նել օր գա նիզմ
նե րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն
թաց նե րը:  Կեն սա բա նա կան 
պատ նեշ նե րի հաղ թա հա րու մը 
մո դե լա յին հա մա կար գե րում 
այն հարցն է, ո րը լուծ ման կա
րիք ու նի:  Վեր ջերս ստեղ ծել 

են այդ սահ մա նա փա կում ե րը 

հաղ թա հա րող նա նո չի փեր:

 Վեր ջին տաս նամ յակ նե րի 

ըն թաց քում նա նոբժշ կութ յան 

գի տա կան ձեռք բե րում երն ու

ռուց քա բա նութ յան ո լոր տում 

ու նեն հե ղա փո խա կան նշա նա

կութ յուն, բայց, այ նո ւա մե նայ

նիվ, քաղց կե ղի բուժ ման հա

մար նա նոբժշ կութ յու նը պետք 

է ձգտի դե պի  այն նպա տակ նե

րը, ո րոնք ուղղ ված են անվնաս, 

կա ռա վար վող, բարձր արդ յու

նա վե տութ յամբ օժտ ված բու

ժա կան մի ջոց նե րի ստեղծ մա նը:

 Հա սա րա կա կան տրանս
պոր տի հա մա կար գի ա ռա ջին 
նա խա գի ծը  Փա րի զի հա մար 
ստեղ ծել է հան րա հայտ փի լի
սո փա, մա թե մա տի կոս և  ֆի զի
կոս Բ լեզ  Պաս կա լը 1662 թ.:  Նա 
ա ռա ջար կել է բազ մա տե ղա նոց 
կառ քե րի տե ղա փո խութ յու նը 
ֆրան սիա կան մայ րա քա ղա
քում կազ մա կեր պել ո րո շա
կի եր թու ղի նե րով՝ շարժ ման 
հստակ ժա մա նա կա ցույ ցով 
և  նա խա տես ված վայ րե րում 
կան գառ նե րով: Դ րանք պետք 
է երթ ևե կեին ըստ ժա մա նա կա
ցույ ցի, ան գամ ե թե ո րոշ կան
գառ նե րում ուղ ևոր նե րը բա ցա
կա յում էին:  Նա խա գի ծը չի րա
կա նաց վեց նույն թվա կա նին 
նա խագ ծի հե ղի նա կի մահ վան 
պատ ճա ռով:

Աշ խար հի 37 երկր նե րում 
ա մե րի կա ցի մար դա բան նե րի 
հա վա քած վի ճա կագ րութ յու
նը ցույց է տա լիս, որ մո րու
քա վոր տղա մարդ կանց թիվն 
ա վե լի մեծ է աղ քատ, քան հա
րուստ երկր նե րում, և  ա վե լի 
մեծ է քա ղաք նե րում, քան փոքր 
ա վան նե րում:  Կա նանց շրջա
նում կա տար ված հար ցու մը 
մո րու քա վոր տղա մարդ կանց 
նկատ մամբ նրանց վե րա բեր

մուն քի մա սին ցույց է տվել, 
որ մո րուք ա ճեց նե լու տղա
մարդ կանց ո րո շու մը կախ ված 
է տվյալ երկ րի և բ նա կա վայ րի 
կա նանց նա խա սի րութ յուն նե
րից:  Հե տա զոտ ված քա ղաք նե
րից Է դին բուր գում մո րու քա
վոր նե րի թիվն ա մե նա փոքրն 
է՝ 13 %, ա մե նա մե ծը Հ ռո մում է՝  
48 % (թեև Ի տա լիան դժվար 
է դա սել աղ քատ երկր նե րի 
թվին):  Մո րու քա վոր նե րի թի վը 
 Մոսկ վա յում 17 % է:

Օ րա կան 30 լ  կաթ տա լու հա 
մար ցե ղա կան կո վը խմում է 
80–100 լ  ջուր և  ու տում 60–80 կգ 
 կեր:

Աստ ղա գետ նե րի մի ջազ գա
յին խմբի գնա հատ մամբ մեր 
գա լակ տի կա յում գո յութ յուն ու
նի Երկ րին նման շուրջ 25 հա
զար մո լո րակ:

«Наука и жизнь», 2017, N 6. 

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Աֆ րի կա յի ա մե նա բարձր 
ծա ռը հայտ նա բե րել են գեր
մա նա ցի բու սա բան նե րը մայր
ցա մա քի ա մե նա բարձր լե
ռան՝  Կի լի ման ջա րո յի վրա: 
Entandrophragma excelsumի 
բարձ րութ յու նը 81,5 մ  է:

Ա մե րիկ ան մի հե տա զո
տութ յուն ցույց է տվել, որ օ րա
կան մեկ տուփ ծխա խոտ (20 
գլա նակ) ծխող մար դը տար
վա ըն թաց քում 150 մու տա ցիա 
(թռիչ քաձև փո փո խութ յուն) է 
ու նե նում թո քե րի յու րա քանչ
յուր բջջում, 39՝ կո կոր դի, 18՝ 
մի զա պար կի՝, 6՝ լար դի բջիջ
նե րում:

XIX դա րում ԱՄՆում ա ճեց
րել են տան ձի 2600 տե սակ, 
ներ կա յում՝ 300ից քիչ:

Անց յալ դա րի սկզբին աշ
խար հում կար շուրջ 100 հա զար 
վագ րա կա տու (հե պարդ): Այժմ 
դրանց թի վը շուրջ 10 հա զար 
է: Դ րանց մեկ եր րորդ մա սը 
բնակ վում է  Նա մի բիա յում:

 Ռո բոտ ներն ա վե լի հա
ճախ են փո խա րի նում մար
դուն տար բեր մաս նա գի տութ
յուն նե րում: Այդ պատ ճա ռով 
« Մայք րո սոֆթ» հան րա հայտ 
ըն կե րութ յան հիմ ա դիր  Բիլ 
 Գեյթսն ա ռա ջար կում է ռո բոտ
ներ կի րա ռող ձեռ նար կութ յուն
նե րի հա մար սահ մա նել հստակ 
հարկ և  մի ջոց ներն ուղ ղել օգ
նե լու գոր ծա զուրկ նե րին:

Ա մեն 42 ժա մը մեկ  Յու պի
տե րի ար բան յակ Իոն հայտն
վում է իր մո լո րա կի ստվե րում, 
և  ջեր մաս տի ճանն այն տեղ 
նվա զում է մինչև – 168 0C: Իո յի 
մթնո լոր տը, ո րը հիմ ա կա նում 
կազմ ված է ծծում բի եր կօք սի
դից, սառ չում է մինչև պինդ 
վի ճակ և  թափ վում ար բան յա կի 
մա կեր ևույ թին: Երբ Իոն դուրս 
է գա լիս ստվե րից, մթնո լոր տը 
վե րա կանգն վում է:

ԱՄՆում բու հա կան դա
սագր քե րի ար ժե քը ձևա վոր
վում է հետև յալ կերպ. վա
ճառ քի գնի 11,7 %ը տրվում է 
հե ղի նակ նե րի վար ձատր մա
նը, 15,4 %ը՝ վա ճա ռող նե րին, 
32,2 %ը՝ թղթի տպագ րա կան 
ներ կի, տպագ րութ յան և խմ
բա գիր նե րի աշ խա տա վար ձի 
հա մար: Մ նա ցա ծը ծախս վում 
է պահ պա նե լու, խա նութ ներ և 

գ րա դա րան ներ հասց նե լու և 
 տա րա ծե լու հա մար:

Ն ռան հյու թում հայտ նա բեր
վել է նյութ, ո րը դան դա ղեց
նում է ծե րա ցու մը և  եր կա րաց
նում կան քը:  Հա մե նայն դեպս, 
այն այդ պես է ազ դում մկնե րի 
և կ լոր որ դե րի վրա:

Ա մե նա նոսր բնա կեց ված 
եր կի րը  Մոն ղո լիան է: Այս տեղ 
1 քա ռա կու սի կի լո մետ րի վրա 
ապ րում է 1,8 բնա կիչ, ո րը 10 
հա զար ան գամ քիչ է, քան աշ
խար հի ա մե նա խիտ բնա կեց
ված երկ րում՝  Մո նա կո իշ խա
նա պե տութ յու նում:
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ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ 

ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ԾԱՆՐ 
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

ՀՀ ԳԱԱ Է կո լո գա նոոս ֆե րա յին հե տա զո
տութ յուն նե րի կենտ րո նի սննդի շղթա յի 
ռիս կե րի գնա հատ ման կենտ րո նի 
ղե կա վար, սննդա գի տութ յան դոկ տոր 
(Ի տա լիա)
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ սննդա գի տութ յուն և ս նու ցում, 
սննդի անվտան գութ յուն, ռիս կի գնա հա
տում, է կո թու նա բա նութ յուն

ՀՀ ԳԱԱ Է կո լո գա նոոս ֆե րա յին հե տա զո
տութ յուն նե րի կենտ րո նի սննդի շղթա յի 
ռիս կե րի գնա հատ ման կենտ րո նի 
փոր ձա գի տա կան խմբի ղե կա վար, 
տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ սննդա գի տութ յուն, պա րե նամ
թեր քի տեխ նո լո գիա ներ, սննդի անվ տան
գութ յուն, ֆունկ ցիո նալ սննդի ար տադ
րութ յուն 

 Ն եր կա յում սննդամ թեր քի անվ տան 
գութ յան ա պա հո վու մը հա մար վում 
է ազ գաբ նակ չութ յան ա ռող ջութ

յան պահ պան ման և տն տե սա կան զար գաց ման 
խթան ման կար ևոր մար տահ րա վեր նե րից մեկն 
ինչ պես զար գա ցող, այն պես էլ զար գա ցած 
երկր նե րում: Ան հեր քե լի փաստ է, որ հայտ նի և 
 նոր ի հայտ ե կող սննդա ծին վտանգ ներն ա ռա
ջաց նում են ոչ միայն ա ռող ջա կան ռիս կեր, այլ 
նաև սննդամ թեր քի մի ջազ գա յին առևտ րի խո
չըն դոտ ներ: Ուս տի ինչ պես ազ գա յին, այն պես 
էլ մի ջազ գա յին պա հանջ նե րի բա վա րար ման 
հա մար նշված ռիս կե րը պետք է գնա հատ վեն և 
 կա ռա վար վեն: Այս տե սանկ յու նից հզոր գոր ծիք 
է հա մար վում ռիս կի վեր լու ծութ յու նը, ո րը կա րող 
է խթա նել հան րա յին ա ռող ջութ յան ո լոր տում ըն
թա ցող բա րե փո խումնե րը և սնն դամ թեր քի մի
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ջազ գա յին առևտ րի ընդ լայն
ման հիմք հան դի սա նալ: 

 Ռիս կի վեր լու ծութ յան գոր
ծըն թա ցը կազմ ված է ե րեք բա
ղադ րիչ նե րից. 

1. ռիս կի գնա հա տում, 
2. ռիս կի կա ռա վա րում,
3. ռիս կի հա ղոր դակ ցում: 
 Ռիս կի գնա հա տում ու 

ռիս կի կա ռա վա րու մը տար
բեր, սա կայն փոխ կա պակց  ված 
գոր ծըն թաց ներ են, ո րոնք ի րա
կա նաց նող ա ռան ձին մար մին
նե րի միջև շա րու նա կա կան և  
արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցու
մը խիստ կար ևոր է և  պար տա
դիր: 

 Ռիս կի գնա հա տու մը ռիս կի 
վեր լու ծութ յան կենտ րո նա կան, 

գի տա հեն բա ղադ րիչն է, ո րի 
զար գա ցու մը պայ մա նա վոր
ված է մար դու ա ռող ջութ յան 
պահ պան մանն ուղղ ված ո րո
շում ե րի կա յաց ման անհ րա
ժեշ տութ յամբ` հաշ վի առ նե լով 
նաև առ կա գի տա կան ա նո
րո շութ յուն նե րը: Ընդ հա նուր 
առ մամբ ռիս կի գնա հա տու մը 
կա րե լի է նկա րագ րել որ պես 
ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա
ծում վտան գի ազ դե ցութ յան 
հե տևան քով մար դու կան քի և  
ա ռող ջութ յան վրա հնա րա վոր 
կողմ ա կի ազ դե ցութ յուն նե րի 
բնու թագր ման գոր ծըն թաց: 

 Պետք է ընդգ ծել, որ քի
միա կան վտանգ նե րի, մաս նա
վո րա պես ծանր մե տաղ նե րի 

նե րազ դե ցութ յամբ պայ մա նա
վոր ված ա ռող ջա կան ռիս կե րի 
գնա հատ ման մո տե ցում ե րը 
խիստ տար բեր վում են կեն
սա բա նա կան և  ֆի զի կա կան 
վտանգ նե րի նե րազ դե ցութ
յամբ պայ մա նա վոր ված ռիս կե
րի գնա հատ ման մո տե ցում ե
րից: 

 Ռիս կի գնա հատ ման գոր
ծըն թա ցը նե րա ռում է չորս փուլ 
(Նկ. 1).

1.  վտան գի նույ նա կա նա
ցում,

2.  վտան գի բնու թագ րում,
3.  նե րազ դե ցութ յան (էքս

պո զի ցիա) գնա հա տում,
4.  ռիս կի բնու թագ րում:

Ն կար 1.  Ռիս կի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը
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1. Վ տան գի նույ նա կա
նա ցում

 Քի միա կան վտանգ նե րի, 
մաս նա վո րա պես ծանր մե
տաղ նե րի, կոն ցենտ րա ցիա յի 
վե րա բեր յալ տվյալ ներն ա ռա
վել կի րա ռե լի դարձ նե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է հնա րա
վո րինս ման րա մասն տե ղե
կատ վութ յուն տրա մադ րել այդ 
տվյալ նե րի աղբ յու րի, սննդա
կար գի վե րա բեր յալ հարց ման 
տե սա կի, նմու շառ ման, նմու շի 
նախ նա կան պատ րաստ ման, 
վեր լու ծա կան մե թոդ նե րի (այդ 
թվում` տար րա լուծ ման մե թոդ
ներ), հայտ նա բեր ման շե մի 
(LOD), քա նա կա վոր ման շե մի 
(LOQ) և  ո րա կի ա պա հով ման 
վե րա բեր յալ: 

2. Վ տան գի բնու թագ
րում

Վ տան գի բնու թագր ման 
նպա տակն է՝ ձեռք բե րել այն 
քի միա կան նյու թին բնո րոշ 
ո րա կա կան և  քա նա կա կան 
հատ կա նիշ նե րի նկա րագ րութ
յու նը, որն օր գա նիզ մի վրա 
նե րազ դե ցութ յան արդ յուն քում 
կա րող է ա ռա ջաց նել ա ռող
ջութ յան հա մար վնա սա կար 
հետ ևանք ներ: Այս նպա տա կով 
կի րա ռե լի է ինչ պես ազ գա յին, 
այն պես էլ մի ջազ գա յին առ կա 
հա վաս տի տե ղե կատ վութ յու
նը:  Ներ կա յաց նենք հա մա ռոտ 
տե ղե կատ վութ յուն ո րոշ ծանր 
մե տաղ նե րի տա րած վա ծութ
յան և  մար դու վրա դրանց նե
րազ դե ցութ յան մա սին: 

 Կադ միում (Cd)
Բ նա կան մի ջա վայ րում 

ա նօր գա նա կան կադ միու մի 

առ կա յութ յու նը հրաբ խա յին 
ար տա նե տում ե րի և  ժայ ռե րի 
քայ քայ ման հետ ևանք է: Շրջա
կա մի ջա վայր կադ միում ար
տա նետ վում է թա փոն նե րի 
այր ման և  կեղ տաջ րե րի մի ջո
ցով, իսկ գյու ղատն տե սա կան 
հո ղե րի աղ տոտ ման աղբ յուր 
կա րող են լի նել կի րառ վող պա
րար տան յու թե րը, ինչ պես նաև 
կո յու ղու տիղ մը:  Կադ միու մի 
բարձր բաժ նա չա փով (դո զա) 
եր կա րատև նե րազ դե ցութ յու
նը կա րող է հան գեց նել հրե
շած նութ յան (տե րա տո գե նեզ), 
մու տա գե նութ յան և  քաղց կե
ղած նութ յան:  Սա կայն բե րա նա
յին (օ րալ) նե րազ դե ցութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված քաղց կե ղա
ծին հատ կութ յուն նե րի վե րա
բեր յալ հա վաս տի փաս տարկ
ներ դեռևս չկան:  Հայտ նի է, որ 
կադ միու մի բազ մա կի թու նա
վոր ազ դե ցութ յուն ներ ի հայտ 
են գա լիս օր գա նիզ մի հա մար 
ան փո խա րի նե լի տար րե րի 
(օ րի նակ` ցինկի) հետ փո խազ  
դե ցութ յան արդ յուն քում:  Կադ
միու մի ազ դե ցութ յան նկատ
մամբ խո ցե լի են հա մար վում 
ծե րե րը, շա քա րախ տով հի
վանդ նե րը և ծ խող նե րը: 

Ար սեն (As)
Ար սե նը քի միա կան տարր 

է, ո րը հան դի պում է շրջա կա 
մի ջա վայ րում օր գա նա կան և  
ա նօր գա նա կան ձևե րով և  կա
րող է տա րած վել նաև մարդ
կա յին գոր ծու նեութ յան արդ
յուն քում: Գ յու ղատն տե սութ յան 
մեջ կի րա ռվող նյու թե րից ար
սե նը պա րու նակ վում է թու նա
քի մի կատ նե րում (հեր բի ցիդ
ներ, ին սեկ տի ցիդ ներ), հո ղի 

ախ տա հա նիչ նե րում և  այլն: 
Ար սե նի ա նօր գա նա կան ձևն  
ա վե լի թու նա վոր է, քան օր
գա նա կան ձևը: Ա նօր գա նա
կան ար սե նը կա րող է ու նե նալ 
սուր, են թա սուր և ք րո նիկ ազ
դե ցութ յուն, ո րոնք կա րող են 
լի նել տե ղա յին և  հա մա կար
գա յին (ընդ հա նուր):  Հա մա ձայն 
 Քաղց կե ղի հե տա զոտ ման մի
ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յան 
(IARC)՝ ար սե նը և դ րա միա
ցութ յուն նե րը մարդ կանց հա
մար քաղց կե ղա ծին են: Ար սե նի 
քրո նիկ թու նա վոր ման կլի նի
կա կան նշան ներն են՝ թու լութ
յու նը, հոգ նա ծութ յու նը, մա զա
թա փութ յու նը, ձայ նի խռպո տա
ցու մը և  քա շի կո րուս տը: 

Սն դիկ (Hg)
Սն դի կը մե տաղ է, ո րը շրջա

կա մի ջա վայ րում առ կա է բնա
կան ձևով և  կա րող է ա ռա ջա
նալ մար դու գոր ծու նեութ յան 
արդ յուն քում:  Հա մաշ խար հա յին 
մասշ տա բով սնդի կի բնա կան 
ար տա նե տում ե րը կազ մում 
են ամ բողջ ար տա նե տում ե րի 
1/3ը, իսկ մար դա ծին ար տա
նե տում ե րը՝ 2/3ը:  Բույ սե րում 
սնդի կի կու տա կու մը մե ծա նում 
է հո ղում վեր ջի նիս կոն ցենտ
րա ցիա յի ա ճին զու գըն թաց: 
Այս գոր ծըն թա ցի վրա զգա լի 
ազ դե ցութ յուն կա րող է ու նե
նալ հո ղի տե սա կը:  Հո ղում առ
կա օր գա նա կան նյու թե րի մեծ 
քա նա կութ յու նը նվա զեց նում է 
սնդի կի կլա նու մը: 

Սն դի կը կողմ ա կի ազ դե
ցութ յուն է թող նում նյար դա
յին հա մա կար գի զար գաց  ման 
վրա` ա ռա ջաց նե լով, օ րի նակ, 
ե րե խա նե րի մոտ ու շադ րութ

ԷԿՈԼՈԳԻԱ
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յան հետ կապ ված խնդիր ներ, 
մտա վոր թեր զար գա ցում և 
մ տա վոր զար գաց ման գոր ծակ
ցի (IQ) նվա զում:

 Կա պար (Pb) 
 Կա պա րը շրջա կա մի ջա վայ

րի աղ տո տիչ է, որն առ կա է 
ինչ պես բնա կան ձևով, այն պես 
էլ կա րող է ա ռա ջա նալ մար դու 
գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում, 
օ րի նակ, հան քարդ յու նա բե
րութ յան, մե տա ղի ձուլ ման և 
 մարտ կոց նե րի ար տադ րութ յան 
ժա մա նակ:  Կա պա րը հան դի
պում է օր գա նա կան և  ա նօր
գա նա կան ձևե րով, ընդ ո րում 
շրջա կա մի ջա վայ րում գե րակշ
ռում է ա նօր գա նա կան ձևը: 
 Կա պա րը բնու թագր վում է որ
պես կու տակ վող քրո նիկ թույն 
և  թու նա վոր ազ դե ցութ յուն կա
րող է ու նե նալ կենտ րո նա կան 
և  ծայ րա մա սա յին նյար դա յին 
հա մա կար գե րի, ար յան վրա 
(նե րառ յալ հե մի սին թե զի ար
գե լա կու մը, որն ազ դում է նաև 
այլ բջիջ նե րի վրա), ե րի կամ ե
րի, սրտա նո թա յին, ներ զա տա
կան և  ի մու նա յին հա մա կար
գե րի, ա ղես տա մոք սա յին ու ղու 
և տ ղա մարդ կանց վե րար տադ
րո ղա կան հա մա կար գի վրա: 
 Կա պա րի թու նա վոր ազ դե
ցութ յան նկատ մամբ ա ռա վել 
խո ցե լի են ե րե խա նե րը: 

ԱՄՆ Շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պան ման գոր ծա կա լութ
յու նը (US EPA) սահ մա  նել է, որ 
կա պա րը մար դու հա մար հնա
րա վոր քաղ կե ղա ծին նյութ է, 
իսկ  Քաղց կե ղի հե տա զոտ ման 
մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յու
նը սահ մա նել է, որ ա նօր գա
նա կան կա պա րը մարդ կանց 

հա մար հա վա նա կան քաղց կե
ղա ծին է: 

 Ցինկ (Zn) 

 Ցինկն անհ րա ժեշտ սննդա
տարր է, որն առ կա է մար դու 
մարմ ի բո լոր հյուս վածք նե
րում:  Ցինկն անհ րա ժեշտ է ա ճի 
և  զար գաց ման հա մար, ու նի 
կա տա լի զող, կա ռուց ված քա յին 
և  կար գա վո րիչ ֆունկ ցիա ներ: 
 Ցին կի հիմ ա կան սննդա յին 
աղբ յուր ներն են՝ մի սը, լո բազ
գի նե րը, ձու կը, թռչնա մի սը, 
ձուն, ինչ պես նաև հա ցա հա տի
կը և  կաթ նա մթեր քը: 

 Ցին կա յին սուր և ք րո նիկ 
թու նա վո րու մը կա րող է հան
գեց նել ի մու նա յին պա տաս խա
նի թու լաց ման, պղնձի մա կար
դա կի ի ջեց ման, մանր բջիջ նե
րի ա ռա ջաց ման (միկ րո ցի տոզ) 
և  նեյտ րո ֆին նե րի քչաց ման 
(նեյտ րո պե նիա):

Ք րոմ (Cr)

Ք րոմ անհ րա ժեշտ տարր 
է, ո րը ներգ րավ ված է ին սու լի
նի մաս նակ ցութ յամբ ի րա կա
նաց վող գոր ծըն թա ցում: Ք րոմ 
հայտ նա բեր վել է մե ծա հա սակ
նե րի և  նո րա ծին նե րի բո լոր 
օր գան նե րում:  Վե րամ շակ ված 
մի սը, հա ցա հա տի կա յին ար
տադ րան քը, լո բազ գի նե րը և 
 հա մե մունք նե րը քրո մի հիմ ա
կան սննդա յին աղբ յուր ներն 
են, մինչ դեռ կաթ նամ թեր քը, 
մրգե րի ու բան ջա րե ղե նի մեծ 
մա սը պա րու նա կում են քրո մի 
փոքր քա նա կութ յուն ներ: Սնն
դամ թեր քի մի ջո ցով ըն դուն
վող ընդ հա նուր քրո մի հիմ ա
կան մա սը բա ժին է ընկ նում 
ե ռար ժեք քրո մին:  Սա կայն ԵՄ 

սննդամ թեր քի անվ տան գութ
յան լիա զոր մար մի նը նշել է, որ 
ան գամ քրո մի ընդ հա նուր պա
րու նա կութ յան մեջ շատ փոքր 
մաս նա բա ժին կազ մող վե ցար
ժեք քրոմ ու նի նշա նա կա լի 
ազ դե ցութ յուն:  Թու նա վոր նյու
թե րի և  հի վան դութ յուն նե րի 
գրանց ման գոր ծա կա լութ յու նը 
(ATSDR) գնա հա տել է, որ ընդ
հա նուր բնակ չութ յան հա մար 
քրո մի (հիմ ա կա նում ե ռար
ժեք) նե րազ դե ցութ յան ա մե նա
կար ևոր ու ղին սննդամ թեր քի 
և ջ րի սպա ռում է:  Քաղց կե
ղի հե տա զոտ ման մի ջազ գա յին 
գոր ծա կա լութ յու նը վե ցար ժեք 
քրո մը դա սա կար գել է որ պես 
քաղց կե ղա ծին նյութ: 

Պ ղինձ (Cu)

Պ ղին ձը կար ևոր նշա նա
կութ յուն ու նի բո լոր կեն դա
նի օր գա նիզմ ե րի բնա կա նոն 
ա ճի և ն յու թա փո խա նա կութ յան 
հա մար: Պղն ձի բարձր պա րու
նա կութ յամբ մթերք նե րից են՝ 
մսամ թեր քը (մաս նա վո րա պես 
լար դը), ծո վամ թեր քը (օ րի նակ՝ 
ոստ րե նե րը), լո բազ գի նե րը, ըն
դե ղե նը, սեր մե րը, մուգ շո կո
լա դը: 

ԱՄՆ Շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պան ման գոր ծա կա լութ
յու նը պղին ձը չի դա սա կար գել 
որ պես քաղց կե ղա ծին նյութ, 
քա նի որ մար դու կամ կեն դա
նի նե րի մոտ քաղց կե ղի ա ռա
ջաց ման հա մա պա տաս խան 
ու սում ա սի րութ յուն ներ չկան: 

 Նի կել (Ni)

 Նի կե լը սո վո րա բար առ կա 
է մար դու հյուս վածք նե րում, և  
ու ժեղ նե րազ դե ցութ յան դեպ
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քում վեր ջի նիս մա կար դա կը կա րող է զգա լիո րեն 
բար ձ  րա նալ: Չծ խող բնակ չութ յան հա մար նի կե լի 
նե րազ դե ցութ յան հիմ ա կան ու ղին սննդա մթեր
քի և խ մե լու ջրի սպա ռում է:  Նի կե լով հա րուստ 
են վար սա կի ալ ու րը, չոր լո բին, սի սե ռը, ըն կույ
զը, մուգ շո կո լա դը և  սո յա յից պատ րաստ ված 
ար տադ րան քը: Այս մթերք նե րի մեծ քա նակ նե րով 
սպա ռու մը կա րող է բարձ րաց նել օր գա նիզ մում 
նի կե լի կլա նու մը:  Բան ջա րե ղե նից լո բազ գի նե րը, 
սպա նա խը, հա զա րը սննդա  մթեր քի այլ տե սակ
նե րի հա մե մատ ա վե լի շատ նի կել են պա րու նա
կում: 

 Նի կե լի թու նա վոր ազ դե ցութ յու նը հան գեց
նում է սա կա վար յու նութ յան և  ա ճի նվազ ման: 
Զ գա յուն ան հատ նե րը կա րող են ար ձա գան քել 
նույ նիսկ ցածր բաժ նա չափ նե րին: Ա պա ցուց վել է, 
որ նի կելն ազ դում է դի մադ րո ղա կա նութ յան վրա 
և  կա րող է մաշ կա յին բոր բոք ման կամ հեղ ձու կի 
(ասթ մա) ա ռա ջաց ման պատ ճառ դառ նալ:

3. Նե րազ դե ցութ յան գնա հա տում
Սնն դա բաժ նա յին նե րազ դե ցութ յան գնա հատ

ման ժա մա նակ շատ կար ևոր է ստա նալ հա վաս
տի տե ղե կատ վութ յուն ինչ պես սննդամ թեր քում 
քի միա կան նյու թի (օ րի նակ` ծանր մե տա ղի) կոն
ցենտ րա ցիա յի, այն պես էլ տվյալ սննդամ թեր քի 
սպառ  ման վե րա բեր յալ:

 Ծանր մե տաղ նե րի նե րազ դե ցութ յան գնա
հատ ման նպա տա կով ի րա կա նաց վում է մե
տա ղի օ րա կան ըն դուն ման (Daily intake of 
metal, DIM), այ նու հետև` վտան գի մաս նա բաժ նի 
(Hazard quotient, HQ) կամ ա ռող ջա կան ռիս կի 
գոր ծակ ցի (Health risk index, HRI) հաշ վարկ :  Մի 
քա նի մե տաղ նե րի միա ժա մա նակ ա նե րազ դե
ցութ յան գնա հատ ման հա մար հաշ վարկ վում է 
վտան գի ցու ցի չը (Hazard index, HI):
	  Մե տա ղի օ րա կան ըն դու նում (DIM, 

Dietary exposure) 
 Մե տա ղի օ րա կան ըն դու նու մը հաշ վարկ վում 

է հետև յալ բա նաձ ևով.
DIM = Cմե տաղ · DIմթերք / BW,    (1)

որ տեղ Cմե տաղ ը հե տա զոտ վող մթեր քում մե տա
ղի կոն ցենտ րա ցիան է (մգ/կգ), DIմթերքը հե տա

զոտ վող մթեր քի օ րա կան սպա ռում է (կգ), BW
ը՝ մարմ ի մի ջին զանգ վա ծը (կգ):

Վ տան գի մաս նա բա ժին (HQ) կամ ա ռող
ջա կան ռիս կի գոր ծա կից (HRI)

Վ տան գի մաս նա բա ժի նը կամ ա ռող ջա կան 
ռիկ սի գոր ծա կի ցը հաշ վարկ վում է 
   HQ = DIM / RfD (2)
բա նաձ ևով, որ տեղ DIMը մե տա ղի օ րա կան ըն
դու նում է (մգ/կգ /օր), RfDն  մե տա ղի բե րա նա
յին ստու գիչ բաժ նա չափն է (մգ/կգ/օր): 

 Մեկ մթեր քում մի քա նի ծանր մթերք նե րի 
վտան գի մաս նա բա ժին նե րի հան րա գու մա րը 
ներ կա յաց նում է վտան գի ցու ցի չը (HI).

HI = HQCd + HQAs + HQHg + HQPb + HQZn + HQCr + HQCu + 
HQNi     (3)

Ե թե վտան գի մաս նա բա ժի նը կամ վտան գի 
ցու ցի չը 1ից փոքր են, ա պա ու սում ա սիր ված 
մթեր քի սպառ ման մի ջո ցով տվյալ ծանր մե տա
ղի նե րազ դե ցութ յունն ա ռող ջա կան տե սանկ ու
նից ռիս կա յին չէ, հա կա ռակ դեպ քում (HQ>1 կամ 
HI >1) կա րող են լի նել ա ռող ջա կան ռիս կեր: 

4. Ռիս կի բնու թագ րում
 Ռիս կի բնու թագր ման ժա մա նակ ընդ հան

րաց վում են ռիս կի գնա հատ ման նա խորդ ե րեք 
փու լե րի (վտան գի նույ նա կա նա ցում, վտան գի 
բնու թագ րում և  նե րազ  դե ցութ յան գնա հա տում) 
արդ յունք նե րը: 

Օ րի նակ՝ նկ. 2ում ներ կա յաց ված է ՀՀ լեռ

0 1 2 3 4 5

Խնձոր
Սալոր

Հոն
Թուզ

Ազնվամորի
Խաղող

Եգիպտացորեն
Վարունգ

Կարտոֆիլ
Լոբի
Սոխ

Կանաչեղեն

Վտանգի ցուցիչը

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

As

Cd

Ն կար 2. Պ տուղբան ջա րե ղե նում ծանր մե տաղ նե րի ռիս կի 
գնա հա տու մը

(Ախ թա լա յի օ րի նա կով) 
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նա հան քա յին շրջան նե րից մե
կում՝ Ախ թա լա յի գյու ղա կան 
հա մայն քում ա ճեց ված մի քա նի 
տե սա կի պտուղբան ջա րե ղե
նի սպառ ման դեպ քում ծանր 
մե տաղ նե րի վտան գի մաս նա
բա ժին նե րի հան րա գու մա րը՝ 
վտան գի ցու ցի չը:  Հա մա ձայն 
ներ կա յաց ված գրա ֆի կի՝ լո
բու, կար տո ֆի լի, ե գիպ տա ցո
րե նի, խա ղո ղի, ազն վա մո րու և 
թ զի սպառ ման դեպ քում ծանր 
մե տաղ նե րի վտան գի ցու ցի չը 
գե րա զան ցում է շե մա յին 1 ար
ժե քը, նշա նա կում է՝ առ կա են 
ծանր մե տաղ նե րով պայ մա նա
վոր ված ա ռող ջա կան ռիս կեր: 

Ամ փո փե լով հե տա զո տութ
յան արդ յունք նե րը՝ կա րող ենք 
փաս տել, որ Ախ թա լա յի լեռ
նա հարս տաց ման կոմ բի նա տի 
շրջա կա տա րածք նե րում ա ճեց
ված գյուղմ թերք նե րը պա րու
նա կում են ծանր մե տաղ ներ, 
ո րոնք կա րող են եր կա րա ժամ
կետ օգ տա գործ ման դեպ քում 
ու նե նալ բա ցա սա կան ազ դե
ցութ յուն ազ գաբ նակ չութ յան 
ա ռող ջութ յան վրա: 

Աս վա ծից հետ ևում է, որ 
ՀՀում հան քարդ յու նա բե րութ
յան բնա գա վա ռում ի րա կա
նաց վող ծրագ րե րում անհ րա
ժեշտ է ա մե նայն խստութ յամբ 
և  հե տևո ղա կա նութ յամբ հաշ վի 
առ նել վե րը նշված վտանգ նե
րը և  ռիս կե րը՝ նկա տի ու նե նա
լով դրանց ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կութ յու նը հա մազ գա յին 
ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե
րի հա մա տեքս տում:

2008 թվա կա նից  Ճա պո  նիա յում գոր ծում է օ րենք, ո րը սահ
մա նա փա կում է 40ից մինչև 74 տա րե կան ամ բողջ բնակ չութ յան 
գոտ կա տե ղի ծա վա լը: Տ ղա մարդ կանց շրջանում այս ցու ցա նի շը 
չի կա րող գե րա զան ցել 33,5 մատ նա չա փը (85 սմ), իսկ կա նանց՝ 
35,4 մատ նա չա փը (90 սմ): Այն ստու գում են ա մե նամ յա պար տա
դիր բուժզնն ման ժա մա նակ:  Գե րա զանց ման դեպ քում պա տիժ 
չի նա խա տես վում, բայց բժիշ կը խոր հուրդ ներ է տա լիս սննդա
կար գի վե րա բեր յալ և 3 ա միս հե տո հրա վի րում է նոր ստուգ ման: 
Ե թե այդ ժա մա նակ ևս  նա խա տես ված ցու ցա նի շը գե րա զանց ված 
է, նշա նակ վում է քա շը նվա զեց նե լու մա սին դա սա խո սութ յուն նե
րի շար քի ունկնդ րում: Այս օ րեն քը չի վե րա բե րում սու մո ըմ բիշ նե
րին, ո րոնց մեծ փո րը մար զա կան լավ վի ճա կի չա փա նիշ է: 

Ի ԴԵՊ

 Հայտ նի են չի նա ցի նե րի նշա նա վոր գյու տե րը՝ թուղթ, վա
ռոդ, կողմն ա ցույց… Ա վե լի քիչ է հայտ նի, որ 2000 տա րի ա ռաջ 
հենց չի նա ցի ներն են հո րի նել նաև ֆուտ բո լը: « Ցուցզ ույ» խա ղը, 
ո րը թարգ մա նա բար նմա նա կում է «ոտ քով հրիր գնդա կը», պաշ
տո նա պես ճա նաչ վել է որ պես ոտ քի խա ղի հնա գույն տե սակ՝ 
նման ֆուտ բո լին:  Փե տու րով կամ ծղո տով լցված (հե տա գա յում՝ 
օ դով փչված) գնդա կը, 
ո րին չէր կա րե լի ձեռ
քով դիպ չել, հար կա վոր 
էր նե տել եր կու սյու նե
րի միջև ձգված ցան
ցը:  Խա ղով հրա պուր
վել են նաև կա նայք: 
 Պահ պան վել է այդ գոր
ծըն թա ցը ցու ցադ րող մի 
հին նկար:

«Наука и жизнь», 2017, N 5. 

«Наука и жизнь», 2017, N 3. 

ԷԿՈԼՈԳԻԱ
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Ի ԴԵՊ

ԱՊԱԳԱՆ` ԱՆՑՅԱԼԻՑ1

Ա մե րիկ ան հան րա հայտ ,,Popular Mechanics”  ամ սագ րին թղթակ ցել են 
աշ խար հում հայտ նի գիտ նա կան ներ, գրող ներ, գյու տա րար ներ, ԱՄՆ նա
խա գահ ներ, օ դա չու ներ, տիե զե րագ նաց ներ, քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ և  այլ 
հայտ նի մար դիկ, ո րոնք փոր ձել են կան խա տե սել ա պա գան: Ս տորև ներ կա
յաց նում ենք այդ պի սի մի քա նի կան խա տե սում:

ԺՅՈՒԼ ՎԵՌՆ (1828-1905) 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱՆՏԱՍՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐ 

« Հի մա ես ծե րու նի եմ և  թու լա ցած տե սո
ղութ յանս չա փով աշ խա տում եմ մա նուկ նե րի 
հա մար նա խա տես ված պատ մութ յուն նե րի 102
րդ  հա տո րի վրա:  Հե տա դարձ հա յացք գցե լով 
այն տա րի նե րին, որ ան ցել են « Նաու տի լու սի» 
մա սին պատ մութ յու նը գրե լուց հե տո, ես՝ որ
պես հե ղի նակ, չեմ տես նում որ ևէ ա ռա ջըն
թաց սու զա նա վե րի հո րին ված քի հար ցում, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն կտար հու սա լու, որ երբ ևէ 
դրանք կա րող են դառ նալ շա հու թա բեր փո
խադ րա մի ջոց: Դ րանք կա տա րե լա գործ վել 
են, հա վա տա ցեք, կա տա րե լա գործ վել են գե
րա զանց, պար զա պես ֆան տաս տիկ աս տի
ճա նի, բայց այդ ա մենն ու նե ցել է միայն մի 
նպա տակ՝ սու զա նա վե րը դարձ նել պա տե րազ

մի կա տար յալ գոր ծիք: Եվ հենց այդ նպա տա կով են դրանք օգ տա գործ վե լու ա պա գա յում: Ես ան գամ 
կար ծում եմ, որ մի օր հենց սու զա նա վե րի շնոր հիվ կդա դա րեն ճա կա տա մար տե րը:  Վերջր յա նա վա
տորմն ա նօ գուտ կդառ նա: Եվ ընդ հան րա պես սպա ռա զի նութ յան ա ռա ջըն թացն ա նի մաստ է դարձ նե
լու պա տե րազ մը»: 

Popular Mechanics, 1904, N 6

1 Популярная механика, 2017, N 11.
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ՈՒԻՆՍՏՈՆ ՉԵՐՉԻԼ 
 (1874-1965)
ԲՐԻՏԱՆԱՑԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ

«Ս տեղծ վե լու են քի միա կան նոր շտամն եր2, և 
 ման րէ նե րը կա տա րե լու են քի միա կան մեծ աշ
խա տանք: Երբ ի մա նանք, թե ինչ են ի րեն ցից 
ներ կա յաց նում հոր մոն նե րը՝ քի միա կան ազ դակ
ներն ար յան մեջ, հնա րա վոր կլի նի վե րահս կել 
դրանց ա ճը:  Չի լի նի այն ան հե թեթ ի րա վի ճա
կը, երբ մենք բու ծում ենք հա վեր միայն դրանց 
կրծքա մի սը կամ թևիկն օգ տա գոր ծե լու հա մար: 
 Նո րաս տեղծ տեխ նո լո գիա նե րի օգ նութ յամբ 
մենք կսո վո րենք ա ճեց նել մարմն ի ա ռան ձին 
մա սեր: Ա պա գա յում լայ նո րեն օգ տա գործ վե լու 
է նաև սին թե տիկ սնուն դը:  Մեր խո հա նո ցա յին 
հա ճույք նե րը ոչ ոք չի ար գե լե լու: Այն մռայլ կան
խա տե սու մը, թե մեր սնուն դը դառ նա լու է միա
տե սակ, եր բեք չի ի րա կա նա նա լու:  Նոր սնուն
դը գրե թե չի տար բեր վի բնա կան սննդամ թեր
քից, իսկ ե թե ան գամ դրանք փո փոխ վեն, ա պա 
գոր ծըն թացն այն քան դան դաղ կլի նի, որ մենք 
պար զա պես չենք նկա տի այդ փո փո խութ յուն նե
րը»:

Popular Mechanics, 1932, N 11

2 Շտամ՝ միկրոօրգանիզմների որոշակի տեսակի մա
քուր աճեցում (կուլտուրա), որի ձևաբանական և ֆի
զիոլոգիական առանձնահատկություններն ուսումն ա
սիր ված են:

ԷԴՎԱՐԴ ՏԵԼԵՐ (1908-2003)
ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ,
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՌՈՒՄԲԻ ՍՏԵՂԾՈՂ

«Ալ աս կա յի  Հոուպ նա հան գում ծո վի ա փը 
փո խում է իր ուղ ղութ յու նը դե պի հա րավար
ևելք, և  այս տեղ տար վա ե րեք ա միս նե րի ըն
թաց քում ծովն ա զատ է սա ռույց նե րից:  Մո տա
կայ քում առ կա են ած խի հան քա շեր տեր, իսկ քիչ 
հե ռու՝ նավ թի հան քա վայ րեր, ո րոնք կա րող էին 
ա ռա ջաց նել առևտ րա յին հե տաքրք րութ յուն, ե թե 
չլի ներ մի հան գա մանք՝ օվ կիա նո սա յին նա վե րի 
հա մար նա վա հանգս տի բա ցա կա յութ յու նը: Ե թե 
ա մեն բան լավ ըն թա նա, մենք մտա դիր ենք  
1961 թ. գար նանն այս տեղ հիմն ել ար հես տա կան 
նա վա հան գիստ: Այն կու նե նա ոչ այն քան մեծ չա
փեր, բայց դրա կա ռու ցու մը կդառ նա ա պա գա յի 
հան դեպ հույս ներշն չող մի գի տա փորձ:  Նա վա
հան գիս տը կփոր վի ակն թար թո րեն՝ վայրկ ա նի 
հա զա րե րոր դա կան մա սի ըն թաց քում՝ մի ջու կա
յին հինգ ռում բե րի պայթ յու նի մի ջո ցով, ո րի ու ժը 
հա վա սա րա զոր է տրի նիտ րո տո լու ո լի 500 կի լո
տոն նա յի»:

 Հարկ է նշել, որ ԱՄՆ կա ռա վա րութ յու նը չեղ
յալ է հայ տա րա րել Chariot նա խա գի ծը՝ «խա
ղաղ» մի ջու կա յին պայթ յուն նե րի օգ նութ յամբ 
Ալ աս կա յում նա վա հանգս տի ստեղ ծու մը,:

Popular Mechanics, 1960, N 3

 Կազ մող՝ Օ լեգ  Մա կա րով
 Թարգ մա նիչ՝  Մե լի նե  Սարգս յան
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ՍԱՆ ՅՈՒՊ ԼԻ

5

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԲՋՋԻ ԱՏԼԱՍԸ 1

ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է 
ՀԱՍԿԱՆԱԼ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ 
ՄԱՐԴՈՒ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Խորապես հասկանալու համար, թե ինչպես 
է կառուցված մարդու մարմինը, և ինչպես են 
առաջանում հիվանդությունները, պահանջվում 
է չափազանց մեծ ծավալի տեղեկատվություն: 
Մասնավորապես, անհրաժեշտ է իմանալ յուրա
քանչյուր հյուսվածքի բջիջների յուրաքանչյուր 
տեսակին բնորոշ գծերը. ո՞ր գեները, սպիտա
կուցները և այլ մոլեկուլներն են ակտիվ յուրա
քանչյուր տեսակի բջիջներում, ինչպե՞ս են սո
վո րաբար համագործակցում բջիջները, ի՞նչ է 
կատարվում, երբ գենային նյութը կամ բջջի 
բաղադրամասերը ենթարկվում են փոփոխության:

Թվում է՝ հնարավոր չէ հավաքել գիտելիքների 
նման հարուստ ու բարդ բազա: Այնուամենայնիվ 
հետազոտական խմբերի միջազգային կոնսոր
ցիումը2 ձեռնարկել է «Մարդու բջիջների ատլաս» 
վերնագրով տվալների այդպիսի բազայի ստեղ
ծումը:

1  В мире науки, 2018, N 12.
2 Ժամանակավոր համաձայնություն մի քանի խոշոր 

կազմակերպությունների (որպես կանոն՝ բանկերի) միջև՝ 
մեծամասշտաբ գործողություններ իրականացնելու 
նպատակով:

 Գի տա կան լու ծում ներ, ո րոնք 
պատ րաստ են փո խել աշ խար հը

(Ս կիզ բը՝ § Գի տութ յան աշ խար հում¦, ¹ 1, 2, 2018)

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՏԱՍԸ ՆՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
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Կազմակերպական առաջին 
նիստը տեղի է ունեցել 2016 թ.  
հոկտեմբերին, բայց հետազո
տական կոնսորցիումի ստեղ
ծումը դեռ շարունակվում է: 
Մաս նակիցներից է նաև Chan 
Zuckerberg Initiative ընկե րութ  
 յունը, որը 2017 թ. հունի սին 
հայտարարել է, որ ցուցա
բե րելու է ֆինանսական և 
տեխ նի կական աջակցություն 
տվալների մշակման բաց հար
թակ ստեղծելու գոր ծում: Նման 
հարթակը հնարավորություն է 
տալիս համակարգելու հետա
զոտությունների արդյունք նե
րը, և տվալները հասանելի 
են դառնում ինչպես նախագծի 
մաս նակից հետազոտողների, 
այնպես էլ ցանկացած անձի 
հա մար:

Գոյություն ունեցող և ապա  
գա հետազո տա կան նա խա
գծերի վերաբերյալ տեղե կատ
վությունը ներառող ատլասի 
ստեղծումը հնարավոր է դարձել 
շնորհիվ մի շարք նվաճումների, 
այդ թվում՝ առանձին բջիջների 
անջատման տեխնոլոգիաների 
նշանակալից առաջընթացի, 
ցանկացած պահի ամեն մի 
բջջի սպիտակուցային կազմի 
(սպիտակուցներն օրգանիզմի 
հիմնական «աշխատող ձիուկ
ներն են») որոշման, ԴՆԹի 
և ՌՆԹի արագ ու ոչ թանկ 
հաջորդակարգման (սեկ վեն
ցիա) շնորհիվ: Ատլասը միա
վորելու է գենոմի (գեների 
լիակատար հավաքակազմի) 
տրանսկրիպտոմի (ՌՆԹգե
ների կազմման արդյունք
ների), պրոտեոմի (սպիտա
կուցների լիակատար հավա
քա կազմի), մետաբոլոմի (բջջա  
յին գործընթացներում մաս

նակ ցող կամ սինթեզվող  փոքր  
մոլեկուլների՝ շաքարի, ճարպա
թթուների, ամինաթթուների հա  
 վա քակազմի) և ֆլակսոմի (նյու 
 թափոխանակային ռեակցիա
ների, որոնց արա գությու նը 
տարբեր պայման ներում փո
փոխվում է)  հետազո տութ
յունների արդյունքները: Ապա 
այս տվալներն արտացոլվելու 
են բջջի համապատասխան 
հատվածում: Այսպիսով՝ ին
տե գրված արդյունքները կհան
գեցնեն մարդու բջիջների բոլոր 
տեսակների և վիճակների մո
դելավորման գործիքի ի հայտ 
գալուն, որը հնարավորություն 
կտա նորովի իմաստավորելու 
ախտածին գործընթացների մե
խանիզմները և այդպիսի գործ
ընթացներին միջամտելու եղա
նակները:

Մշտապես լրացվող «Մարդու 
սպիտակուցների ատլասը» 
(Hu man Protein Atlas) ապագա 
բջջա յին ատլասի առավել 
մշակ ված բաժիններից մեկն 
է: Սպիտակուցների ատլա
սը հնարավորություն է տա
լիս պատկերացնելու համա
պարփակ նախագծի ստեղծման 
ուղղությամբ տարվող աշխա
տանքների ծավալը, ինչպես 
նաև գնահատելու սույն նախա
գծից ակնկալվող օգուտը:

«Մարդու սպիտակուցների 
ատլաս»ի շրջանակներում 
հե տա զոտողները դասակար
գել են մարդու սպիտակուց 
ները ծածկագրող (կոդա
վո  րող) գեների հսկայական 
քանակություն՝ օգտագործե
լով գենոմիկայի, տրանսկրիպ
տոմիկայի և պրոտեոմիկայի 
գործիքակազմերի, այդ թվում 
բջջում նյութի տեղադրությունը 

որոշող իմունա հյուս ված քաբա
նաքի միական եղանակների 
զու գակցումը: 2003 թ. ծրագրի 
մեկնարկի պահից սկսած գրեթե 
100 մարդտարի3 է ծախսվել 
համակարգային վերլուծության 
համար նախատեսված տվալ
ների որոնման և կազ մա
կերպ ման ծրագրային ապա
հովու մը զարգացնելու հա
մար: Ախտաբանները ստեղ
ծել և նկարագրել են 100 
միլիո նից ավելի պատկերներ: 
Ատլասը ներառում է մեծ 
լուծաչափով քարտեզ, որում 
ցույց է տրված շուրջ 12 հազար 
սպիտակուցների տե ղա
դրությունը տարբեր բջիջ ների 
30 բջջային օրգանելներում:

Հետազոտությունների բո
լոր արդյունքները հասա նելի 
են՝ առանց որևէ սահմա նա
փակման: Օգտվելով տվալ
նե րի բազայից՝ կարելի է 
ուսումն ասիրել ցանկացած 
հիմն  ա կան օրգանի կամ 
հյուս վածքի սպիտակուցները 
կամ կենտրոնանալ որոշա
կի հատկություններ ունե ցող, 
օրինակ՝ բջջային հիմնա կան 
գործընթացներին մասնակ ցող 
կամ միայն որոշակի հյուս
վածքների համար բնորոշ 
բջիջ ների վրա: Տվալները հնա
րավորություն են տալիս նաև 
մոդելավորելու կյանքի հիմքը 
կազմող փոխկապակցված 
բազ  մաթիվ բաղադրամասեր: 
Այսպիսի մոդելներ կարելի է 
օգտագործել բուժման նոր 
եղանակների մշակման ընթաց
քում ծագած վարկածների 

3 Մարդտարի՝ աշխատանքային 
ժամանակի հաշվառման միավոր. մեկ 
տարուն հավասար ժամանակամիջոց, 
որն անհրաժեշտ է մեկ մարդուն 
աշխատանքը կատարելու համար: 
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ստուգման համար:
Հեշտ չի լինելու կազմել 

«Մարդու բջիջների ատլասը» 
ամբողջական ծավալով, բայց 
դրա նշանակությունը բժշկա
կան օգնությունը կատարե
լագործելու և անհատավորելու 
գործում դժվար է գերա գնա
հատել:

ԱՊՈՒՐՎ ՄԻՇՐԱ

6

ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ 
ԿԵՆՍԱԶՆՆՈՒՄ

ԱՐՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
ԳԵՐԶԳԱՅՈՒՆ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ ՕԳՆԵԼՈՒ 
ԵՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼ 
ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ 
ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ

Քաղցկեղի կասկածի դեպ
քում սովորաբար կատարվում 
է հետազոտում ճառագայթային 
ախտորոշման օգնությամբ, և 
կատարվում է կենսազննում 
(բիոպսիա): Ուռուցքի նմուշ
ները հետազոտվում են 
ման րա դիտակի միջոցով և 
հաճախ հայտնաբերվում են 
գե նետիկական այն մուտա
ցիաները, որոնք  հիվանդության 
պատճառն են: Ստաց ված 
տեղեկատվությունը հնարա
վորություն է տալիս որոշելու 
քաղցկեղի տեսակը, դրա 
փուլը և ընտրելու բուժման 
լավագույն եղանակը: Բայց 
երբեմն հնարավոր չէ կատարել 
կենսազննում, քանի որ ուռուցքը 
դժվար հասանելի է: Հյուսվածքի 
ստացումն ու վերլուծությունն էլ 
շատ ժամանակ են պահանջում 
և թանկ են: Բացի այդ, 
կենսազննման ընթացքում մեծ 

եղանակը կարող է ընձեռել 
կենսազննման լրացուցիչ հնա     
րավորություններ, որոնք հա 
սանելի չեն հյուսվածքային կեն
սազննման դեպքում: Կրկնա կի 
թեստերի օգնությամբ կարելի 
է շատ ավելի վաղ, քան 
ախտանիշների հիման վրա և 
ճառագայթային ախտորոշման 
օգնությամբ տեսնել, որ քաղց 
կեղը չի արձագանքում բուժ
մանը, և հիվանդությունը շա
րու նակում է զարգանալ:

Հյուսվածքային կենսա
զննման ժամանակ հետա
զոտ վում են ուռուցքի միայն 
ընտրված հատվածներ, ուստի 
կարող են հարևան բջիջների 
համեմատությամբ մեծ 
փոփոխությունների ենթարկված 
բջիջները բաց թողնվել: Հե
ղուկային կենսազննումը հնա 
րա  վորություն է տալիս  հայտ
նաբերելու բոլոր մուտա ցիա
ները և պարզելու, թե որտեղ 
է պահանջվում բուժման առա
վել հարձակվողական մար
տա վարություն: Հատկապես 

է վարակի թափանցման և այլ 
բարդությունների առաջացման 
հավանականությունը:

Հեղուկային կենսազննման 
եղանակը, որի օգնությամբ 
հայտնաբերվում են քաղցկեղի 
նշաններն արյան սովորական 
նմուշներում, կարող է լուծել այս 
և այլ խնդիրներ: Բազմաթիվ 
ընկերություններ մշակում են 
հեղուկային կենսազննման 
սե փական եղանակները, և 
փորձա գետները կանխատեսում 
են նման թեստերի մեծ պա
հանջարկ:

Որպես կանոն, այս եղա
նակը հիմնվում է քաղցկեղի 
բջիջներից արյան մեջ թա
փանցող շրջանառվող գենե
տիկական նյութի՝ ուռուցքային 
ԴՆԹի վրա: Առաջավոր տեխ
նոլոգիաների շնորհիվ միայն 
է վերջերս հնարավոր դարձել 
ԴՆԹերն արագ և ոչ թանկ 
առանձնացնել, բազմացնել և 
հաջորդակարգել:

Մի շարք ընկերությունների 
առաջարկած և ներկայում օգ
տագործվող հեղուկային կեն
սազննման թեստերն օգնում 
են ընդունելու որոշումներ այն 
հիվանդների բուժման վե րա
բերյալ, որոնց դեպքում ար
դեն ախտորոշվել է քաղց
կեղի որոշակի տեսակ, օրի
նակ՝ շագանակագեղձի կամ 
թոքերի քաղցկեղ: Բայց հեղու
կային կենսազննման բուն 
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կարևոր է, որ մի օր հեղուկային 
կենսազննումը կդառնա առողջ 
թվացող մարդկանց մոտ քաղց
կեղն ախտորոշելու և դրա տե
սակը որոշելու արագ ու պարզ 
թեստ:

Այս ոլորտի նկատմամբ 
աճող հետաքրքրության պայ
ման ներում Illumnia ընկե րու
թյունից առանձնացած GRALL 
կազմակերպությունը 2017 թ. 
մարտին որպես լրա ցուցիչ 
ֆինանսավորում ներդրող նե
րից, որոնց թվում են Amazonը 
և որոշ խոշոր դեղագործական 
ընկերություններ ստացել է 
900 մլն դոլար: Ընկերությունը 
մտադիր է այդ միջոցներն ուղղել 
հեղուկային կենսազննման հե
տա  գա զարգացման հա մար 
և անցկացնել կլինի կա կան 
մեծածավալ հետա զոտու թյուն 
 ներ (թեստա վորե լով հար
յուր հազարավոր մարդ կանց), 
որոնց նպատակն է պարզել՝ 
կարելի՞ է արդյոք իրականացնել 
է այդպիսի ախ տորոշում: Կա
լի ֆոռնիական Freenome ընկե
րությունը ևս 2017 թ. մարտին 
ստացել է 65 մլն դոլար՝ հետա
զոտական տար բեր խմբերի 
մասնակցությամբ կլինիկական 
ստուգումներ կատարելու նպա
տակով, որոշելու համար, թե 
հնարավո՞ր է արդյոք հեղու
կային կենսազննման օգ
նութ յամբ կատարվող վաղ 
ախտորոշմամբ բարելավվել 
հիվանդի վիճակը: 2017 թ. մա
յիսին Guardant ընկերությունը 
հայտարարել է ներդրողներից 
360 մլն դոլար լրացուցիչ 
ֆինանսավորում ստանալու 
մասին, որն ուղղվելու է առա   
ջիկա հինգ տարիների ըն
թացքում հեղուկային կենսա

զննման թեստի ստուգմանը՝ 1 
մլն մարդու մասնակցությամբ:

Նախքան այդպիսի թեստերի 
լայն տարածումը, կլինիկական 
հետազոտությունները պետք է 
ապացուցեն, որ այս եղանակով 
կարելի է ճշգրտորեն ախ տո
րոշել քաղցկեղը, և ախտո
րոշման արդյունքների հի 
ման վրա առաջարկվող բուժ 
ման եղանակը կարող է բա
րելավել հիվանդի վի ճա կը և 
բարձրացնել կենսու նա կութ
յունը:

ԴՈՆՆԱ ՆԵԼՍՈՆ

7

ՋՐԱÌՆՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ 
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ 
ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ 
ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՒՄ Է 
ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ 
ԿԱՏԱԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐԻ 
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կուտակիչներով աշխատող 
էլեկտրամոբիլները, որոնք 
չեն արտանետում ածխաթթու 
գազ, ավելի ու ավելի մեծ 
տարածում են ստանում: Այսօր 
այդպիսի ավտոմոբիլների թիվ 
աշխարհի ճանապարհներով 
սլացող անվավոր ամբողջ 
տրանսպորտի 1 %ից էլ քիչ 
է: Սակայն օգտագործման 
ժամանակահատվածի մեծաց
մանը և կուտակիչի ար ժե քի  
նվազեցմանն ուղղ ված բազ
մաթիվ կատարե լագործումներն 
այն աստիճանի մրցունակ են 
դարձրել էլեկտրամոբիլների 
գները, որ Tesla ընկերությունն 

արդեն ստացել է 35 հազար  
դոլար արժեքով Mode 3 
ավտոմեքենայի ավելի քան 
400 հազար նախնական հայտ,  
և դրա հայտնվելը ճանապարհ
ներին նախատեսված է 2018 թ. 
կեսերին:

Ցավոք, այլ տիպի էկոլո
գիապես անվաս մեքենաները՝ 
վառելիքային ջրածնային տար  
րերով աշխատողները, դեռևս 
չափազանց թանկ են լայն 
սպառում ունենալու հա մար:  
Օրինակ՝ Toyota Mirai ավտո
մեքենայի արժե քը 57,5 հազար 
դոլար է: Այնուամենայնիվ, 
գիտական և արտադրական 
բազմաթիվ լաբորատորիաներ 
հաստատաբար մտադրվել են  
նվազեցնել այդ արժեքը վա
ռե լի քային տարրերի ամե նա
թանկարժեք բաղա դրա  մա 
 սերից մեկի՝ կատալիզատորի 
փոխարինման միջոցով: Առևտ
րային կատալի զատոր ների մեծ 
մասը պարունակում է պլատին՝ 
մետաղ, որը, բացի բարձր գնից, 
նաև չափազանց հազվագյուտ 
է ավտոմեքենաների մասե
րում այն լայնորեն օգտա
գործելու համար: Պլատինի 
պարունակությունը կրճատե 
լու նպատակով գիտնական 
ներն աշխատում են մի քանի 
ուղղություններով. նրանք փոր
ձում են ավելի արդյունավետ 
օգտագործել պլատինը՝ լիովին 
կամ թեկուզ մասնակիորեն 
փոխարինելով այն պալադիու
մով (որն ունի նման հատկու
թյուններ և փոքրինչ ավելի 
էժան է), փոխարինել այս եր
կու թանկարժեք մետաղներն 
ավելի էժաններով, ինչպիսիք 
են նիկելն ու պղինձը, կամ 
ընդհանրապես հրաժարվել 
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մետաղներից: Առևտրային կատալիզատորները 
սովորաբար բաղկացած են ածխածնային 
թաղանթի վրա քսված պլատինի նանոմասնիկների 
բարակ շերտերից: Գիտնականները փորձում են 
օգտագործել նաև կատալիզատորի այլ կրիչներ:

Սթոնի Բրուկ համալսարանի (ԱՄՆ) մասնագետ 
Ստանիսլավ Վոնը, ով համագործակցում 
է Բրուկհեյվենի Ազգային լաբորատորիայի 
աշ խատակից Ռադոսլավ Աջիչի հետ, այդ 
գրոհը գլխավորողներից մեկն է: Օրինակ՝ 
նա գործընկերների հետ պլատինի կամ պա
լա դիումի փոքր քանակը միացրել է ավելի 
էժան մետաղների՝ երկաթի, նիկելի կամ 
պղնձի հետ և ստացել բազմաթիվ տարբեր 
համաձուլվածքներ, որոնք շատ ավելի ակտիվ 
են, քան առևտրային կատալիզատորները: Վոնի 
խումբը համաձուլվածքից պատրաստել է միաչափ 
գերբարակ (մոտավորապես 2 նմ տրամագծով) 
նանոլարի կտորներ: Այդպիսի նանոլարն ունի 
մեծ տեսակարար մակերևույթ (մակերևույթի 
մակերեսի և ծավալի հարաբերություն), որը 
մեծացնում է կատալիտային ռեակցիաների 
ակտիվ կենտրոնների քանակը: 

Իհարկե, կատարյալ լուծում կլիներ առանց 
պլատինի կատալիզատորներ ստանալը: Այս 
ուղղությամբ աշխատանքներն սկսվել են ավելի 
ուշ և այժմ ընթանում են մեծ թափով: 2016 թ. 
Հարավային Կորեայի Ուլսանի Գիտության 
և տեխնիկայի ինստիտուտի աշխատակից 

Սանգ Հուն Չուն հաղորդել է, որ երկաթի ու 
ազոտի ատոմներ պարունակող ածխածնային 
նանոխողովակի  տեսքով կատալիզատորի 
ակտիվությունը համեմատելի է առևտրային 
կատալիզատորների ակտիվության հետ: 
Կլիվլենդի Կեյսի Արևմտյան պահուստային 
համալսարանի (ԱՄՆ) աշխատակից Լիմին 
Դայը գործընկերների հետ միասին ստեղծել 
է կատալիզատոր, որում ընդհանրապես 
բացակայում են մետաղներ՝ այն ազոտով և 
ֆոսֆորով լեգիրցված ածխածնային փրփուր 
է, որը նույնքան ակտիվ է, որքան ստանդարտ 
կատալիզատորները:

Բարձր կատալիտային ակտիվությամբ 
նյու թի հայտնագործումը և արտադրումը 
խնդրի միայն մի մասն է, նշում է Ստանիսլավ 
Վոնը: Գիտնականներն աշխատում են նաև 
կատալիզատորների ստացման գոյություն 
ունեցող լաբորատոր եղանակների հետա
զոտության ընդլայնման և լավագույն նմուշների 
կատալիտային ակտիվության հարատևությունն 
ու կայունությունն ապահովելու ուղղությամբ: 
Բոլոր փուլերում փորձարարներին օգնում 
են տեսաբանները, որոնք օգտագործում են 
համակարգչային բարդ մոդելներ՝ պարզելու 
համար, թե ինչպես են ազդում կատալիզատորի 
հատկությունների վրա տարբեր պարամետրեր՝ 
սկսած մետաղի նանոմասնիկների քիմիական 
բաղադրությունից, չափերից ու ձևից, վեր
ջացրած դրա կրիչի արտաքին տեսքով: Նման 
համագործակցությունը, ասում է Վոնը, մի օր 
պետք է հանգեցնի ՝ նախատեսված վառելիքային 
տարրերով աշխատող էժան մեքենաների համար 
կատարյալ կատալիզատորի մշակման:

Իհարկե, էկոլոգիապես մաքուր տրանս
պորտային համակարգի ստեղծման նպատակն է 
ջերմոցային գազերի արտանետման կրճատումը՝ 
ոչ միայն ավտոմեքենաների շահագործման, այլ 
նաև վառելիքի (լինի դա էլեկտրականություն, 
թե ջրածին) արտադրության և փոխադրման 
ընթացքում: Այս ավելի լուրջ խնդրի լուծումը դեռ 
առջևում է:

(Շարունակելի)
Թարգմանիչ՝ Մելինե Սարգսյան
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Ի ԴԵՊ

2016 թ. վեր ջին  Լոն դո նում 
կա յա ցած ա ճուր դում Ն յու տո նի 
«Բ նա փի լի սո փա յութ յան մա
թե մա տի կա կան սկզբունք նե
րը» հան րա հայտ աշ խա տութ
յու նը վա ճառ վել է 3700000 
դո լա րով: Գ նոր դը չի ցան կա
ցել հայտ նել իր ա նու նը: Երբ 
1687 թ. գիր քը ներ կա յաց վել էր 
տպագ րութ յան, գի տություն
նե րի բրի տա նա կան ա կա դե
միան ( Թա գա վո րա կան ըն
կե րութ յու նը) չէր կա րո ղա ցել 
մի ջոց ներ տրա մադ րել դրա 
հա մար, քա նի որ տա րե կան 
բյու ջեում գրատ պութ յան հա
մար նա խա տես ված գու մարն 
ար դեն ծախս վել էր ձկնե րի 
բնա կան պատ մութ յա նը նվիր
ված, պա հան ջարկ չու նե ցող 
աշ խա տութ յան հրա տա րակ
ման հա մար: Այդ ժա մա նակ 
Ն յու տո նի գրքի տպագ րութ յու
նը ֆի նան սա վոր վել է հայտ
նի աստ ղա գետ Է.  Հալ լեն, ո րի 
հա մար ա կա դե միան նրան 
նվի րել է ձկնա բա նութ յա նը 
նվիր ված չվա ճառ վող գրքի 
50 օ րի նակ:  Հայտ նի չէ, թե 
 Հալ լեն ինչ պես է վար վել այդ 
գրքե րի հետ:  Ռու սաս տա նում 
պահ վում է Ն յու տո նի աշ խա
տութ յան եր կու օ րի նակ, ո րոն
ցից մեկն անգ լիա ցի նե րը նվի
րել են ԽՍՀՄ գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յին 1943 թ.:

Աշ խար հի 150 երկր նե րում 
գոր ծում է 18.000 ա ղա զա
տիչ կա յանք, ո րոնք տա լիս են 
տա րե կան 31,6 տրի լիոն լիտր 
խմե լու ջուր:  Բայց այս քա նա
կը հա մաշ խար հա յին սպառ
ման 1 %ից էլ պա կաս է:

 Բեռ լի նում հա մա կարգ չա
յին խա ղե րի՝ աշ խար հի ա մե
նա մեծ հա վա քա ծուն ստեղ
ծե լու հա մար  Գեր մա նիա յի 
 Բուն դես թա գը հատ կաց րել է 
400 հա զար եվ րո: Այդ խա ղե
րի ցու ցա կը նե րա ռում է մինչև 
50 հա զար ան վա նում:

Բ նութ յան մեջ ա մե նա հազ
վագ յուտ քի միա կան տարրն 
աս տատն է: Ամ բողջ երկ րա
կեղ ևում հա զիվ լի նի 1 գրամ 
աս տատ: Այն ա ռա ջա նում է ու
րա նի ու թո րիու մի տրոհ ման 
ըն թաց քում և  ինքն էլ շատ 
ա րագ տրոհ վում է:

Պ լաս տի կա կան ապ րանք
նե րի ար տադ րութ յան հա մար 
ծախս վում է աշ խար հում արդ
յու նա հան վող նավ թի 4 %ը:

Արևմտ յան Եվ րո պա յում 
կյան քի մի ջին տևո ղութ յան 
ցու ցա նիշն ա մե նա բարձրն է. 
իս պա նա ցի ներ (83,3 տա րի), 
ի տա լա ցի ներ (83,2 տա րի) և 
ֆ րան սիա ցի ներ (82,8 տա րի): 
Այս հան գա ման քը կա պում են, 
այս պես կոչ ված, մի ջերկ րա
ծո վա յին սննդա կար գի հետ, 
ո րում առ կա է մեծ քա նա կութ
յամբ ձուկ և  կար միր գի նի:

 Հա մա ձայն եվ րո պա կան 10 
երկր նե րից և ԱՄՆից ստաց
ված տվալ նե րի՝ այժմ մայ
րերն ի րենց ե րե խա նե րի հետ 
անց կաց նում են օ րա կան շուրջ 
104 րո պե (1965 թ. այդ ցու ցա
նի շը կազ մել է ըն դա մե նը 54 
րո պե): Ե րե խա նե րի հետ օր
վա ըն թաց քում հայ րե րի անց
կաց րած ժա մա նակն ա վե լա
ցել է 16 րո պեից մինչև գրե թե 
1 ժամ:

«Наука и жизнь», 2017, N 5.
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ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ 
ԱՌԱՋՆԱԳԾԵՐՈՒՄ1

 
Ձեզ ենք ներ կա յաց նում ժա մա նա կա կից նշա նա վոր գիտ նա կան նե րից մի քա նի սի  

կար ծիք նե րը գի տութ յան և  տեխ նի կա յի ո րոշ հրա տապ խնդիր նե րի մա սին:

նի հե ղա փո խութ յուն, իսկ ցան
կա ցած հե ղա փո խութ յան հե
տևանք  ներն ան կան խա տե սե լի 
են:

2.  Ջեր մաէ լեկտ րիկ նե րը 
նյու թեր են, ո րոնք ջեր մութ յու
նը վե րա ծում են է լեկտ րա կա
նութ յան: Ար դեն այ սօր դրանք 
գո յութ յուն ու նեն, սա կայն ցածր 
ՕԳԳի պատ ճա ռով դրանք 
ու նեն սահ մա նա փակ կի րա
ռու թյուն: Ե թե հա ջող վի գո նե 
եր կու ան գամ մե ծաց նել արդ
յու նա վե տութ յու նը, ա պա կբա
ցա հայտ վեն բա ցար ձակ նոր 
հե ռան կար ներ՝ ջեր մաէ լեկտ
րիկ նե րը կա րող են ամ բա րել 
ավ տո մե քե նա նե րի և  ինք նա
թիռ նե րի ա վե լորդ ջեր մութ
յու նը և  ա պա հո վել հա գուս տը 
«կլի մա յա կան վե րահս կո ղութ

յան» հա մա կար գով:  Հաշ վարկ
նե րը ցույց են տա լիս, որ դա 
միան գա մայն հնա րա վոր է:

3.  Ֆո տո կա տա լի զի հա
մար նա խա տես ված նյու թեր: 
 Լույ սի ազ դե ցութ յամբ դրանք 
անց նում են գրգռված վի ճակ և 
 կա րող են ա րա գաց նել այն պի
սի ռեակ ցիա ներ, ինչ պի սիք են, 
օ րի նակ, ջրի ճեղ քու մը՝ ջրած
նի ա ռա ջաց մամբ կամ «ար
հես տա կան բեն զի նի» սին թե
զը ջրից և  ած խաթ թու գա զից: 
 Հետ ևանք նե րը պարզ են՝ հե
ղա փո խութ յուն է ներ գե տի կա յի 
ո լոր տում:

ԳԻՏՈՒԹՅՈԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ

1 Популярная механика, 2017, N 11.

ԱՐՏԵՄ ՕՀԱՆՈՎ

Քիմիկոս, նոր նյութերի 
համակարգչային դիզայնի 
մասնագետ

ԴԵՌԵՎՍ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԻՆՉՊԻՍԻ՞ 

ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՆՔ 
ԱԿՆԿԱԼՈՒՄ ՄՈՏ 

ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ

1.  Գեր հա ղոր դիչ ներ: Ի րա
կան հույս է ծա գել, որ կստեղծ
վեն նյու թեր, ո րոնք պահ պա
նում են զրո յա կան դի մադ
րութ յունն ան գամ սեն յա կա յին 
և  ա վե լի բարձր ջեր մաս տի
ճան նե րի և ճնշ ման պայ ման
նե րում: Դ րանց ո րոն ման հար
ցում հան գու ցա յին դեր են խա
ղա լու հաշ վարկ նե րը. օ րի նակ՝ 
H3S[70 0C] ար տա կարգ բարձր
ջեր մաս տի ճա նա յին գեր հա
ղոր դի չը նախ տե սա կա նո րեն 
կան խա գու շա կել են չի նա ցի 
գիտ նա կան նե րը՝ իմ ա ռա ջար
կած ե ղա նա կի օգ նութ յամբ, և 
 միայն հե տո այն սին թեզ վել է: 
 Սեն յա կա յին գեր հա ղոր դիչ նե
րի հայտ նութ յու նը կա ռա ջաց

Օ ԼԵԳ  ՄԱ ԿԱ ՐՈՎ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

3
. 

2
0
1
8

63

4.  Նոր մագ նիս ներ: Գ րե թե 
բո լոր լավ մագ նիս նե րը նե րա
ռում են թան կար ժեք և  բարդ 
արդ յու նա բեր վող հազ վագ յուտ 
հո ղա յին տար րեր: Այս հան
գա ման քից ցան կա լի է ա զատ
վել, և  մոտ ա պա գա յում այդ 
խնդի րը կա րող է լուծ վել: Ե թե 
հա ջող վի նաև բարձ րաց նել 
արդ յու նա վե տութ յու նը (արդ
յոք հնա րա վո՞ր է, թե՞ ոչ՝ դեռևս 
կաս կած ներ կան), ա պա կա
րող ենք ստեղ ծել շար ժիչ նե րի 
սկզբուն քո րեն նոր տե սակ ներ:

ՅՈՒՐԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Ֆիզիկոս, մի քանի գերծանր 
տարրերի գյուտի համահեղինակ

ԱՐԴՅՈՔ ԿԱՐԵԼԻ՞ 
Է ԱԿՆԿԱԼԵԼ, 

ՈՐ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ 
ԳԵՐԾԱՆՐ ՏԱՐՐԵՐՆ 
ԻՐԵՆՑ ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ 

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԳՏՆԵՆ ԱՌՕՐՅԱՅՈՒՄ

 Չեմ կար ծում, որ դա տե ղի 
ու նե նա, հա մե նայն դեպս տե
սա նե լի ա պա գա յում: Դ րա փո
խա րեն գեր ծանր տար րե րը մեծ 
ար ձա գանք կու նե նան ու ղեղ նե
րում, բնութ յան կա ռուց ված քի 
վե րա բեր յալ մեր գի տե լիք նե

րը ձևա վո րող նոր վե րա ցա
կան տե սութ յուն նե րի ստեղծ
ման գոր ծում: Ա վե լին՝ սա տե ղի 
է ու նե նում ար դեն այ սօր: Ե թե 
գի տութ յու նը հե տա գա յում ևս 
 զար գա նա այ սօր վա ա րա գութ
յամբ, ա պա ա մե նա մոտ ա պա
գա յում մենք կսահ մա նենք նոր 
պատ կե րա ցում եր ա տո մի մի
ջու կի և  քի միա կան տար րե րի՝ 
նյու թա կան աշ խար հի կա ռու ցո
ղա կան մաս նիկ նե րի գո յութ յան 
սահ ման նե րի և  հատ կութ յուն
նե րի մա սին:

ԵՎԳԵՆԻ ԿԱՍՊԵՐՍԿԻ

Ծրագրավորող, §Կասպերսկի 
լաբորատորիայի¦ հիմնադիր եվ 
գլխավոր տնօրեն

ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ՏԵՍՔ ԵՆ 
ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԱՊԱԳԱՅԻ 

ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԸ 
ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ 

ՊԱՇՏՊԱՆՎԵԼՈՒ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

Ա պա գա յի վի րուս ներն ու նե
նա լու են բազ մա գոր ծառ նա կան 

բարդ կա ռուց վածք և  վա րա կե լու 
են ոչ միայն սո վո րա կան հա մա
կար գիչ ներն ու բջջա յին հե ռա
խոս նե րը: Դ րանք թա փան ցե լու 
են նաև ի րե րի հա մա ցանց, գրո
հե լու են «խե լա ցի» ա մե նա տար
բեր սար քեր՝ «խե լա ցի» տներ, 
«խե լա ցի» ավ տո մե քե նա ներ, 
«խե լա ցի» ա մեն բան: Դ րանք 
ստեղ ծող ներն ա վե լի ե ռան դուն 
են օգ տա գոր ծե լու նոր տեխ նո
լո գիա նե րը, օ րի նակ՝ մե քե նա յա
կան ու սուց ման ո լոր տը:

 Չեմ բա ցա ռում, որ այ սօր ար
դեն ա վան դա կան դար ձած կի
բեր հան ցա գործ նե րին, ո րոնք 
գու մար կոր զե լու նպա տա կով 
կոտ րում են հա մա ցան ցա
յին բան կեր՝ գո ղա նա լով կամ 
ծած կագ րե լով ան հա տա կան և 
խմբա յին տվյալ ներ, կա վե լա
նան նո րե րը, ո րոնց նպա տակն 
են լի նե լու արդ յու նա բե րա կան 
հա մա կար գե րը և  պե տա կան, 
այդ թվում՝ պաշտ պա նա կան 
տե ղե կատ վա կան են թա կա ռուց
վածք նե րը: Իմ կար ծի քով, սա է 
ա մե նա մեծ սպառ նա լի քը, որն 
ար դեն սկսում է դրսևոր վել:

ԳԻՏՈՒԹՅՈԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ
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ՄԻՔԱՅԵԼ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Ավիակոնստրուկտոր,  Մոսկվայի 
ավիացիոն ինստիտուտի 
ռեկտոր, ղեկավարել է §ՍՈՒԽՈՅ¦ 
փորձակոնստրուկտորական 
բյուրոն եվ Ռուսաստանի 
ինքնաթիռաշինության §ՄԻԳ¦ 
միավորումը

ԱՐԴՅՈՔ ՄՈՏԱԿԱ 
ՏԱՍԸ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԵՆՔ 
ԹՌՉԵԼՈ՞Ւ ԵՆՔ 

ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ ԿԱՄ 
ՀԻՊԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ 

ԻՆՔՆԱԹԻՌՆԵՐՈՎ, ԵՎ 
ԻՆՉՊԵՍ Է ՓՈԽՎԵԼՈՒ 

ԱՅԴ ԺԱՄԱՆԱԿ 
ՕԴԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Մո տա կա 10 տա րի նե րի ըն
թաց քում չենք թռչե լու:  Շուրջ 30 
տա րի ա ռաջ օ դագ նա ցությու
նը դի տարկ վում էր այս պիսի 
այ լընտ րանք՝ մեծ հե ռա վո
րություն նե րի հա մար նա խա
տես ված հար մա րավետ մինչ
ձայ նա յին ինք նա թիռ ներ կամ 
գեր ձայ նա յին ջե թեր (պե տա
կան հիմ արկ նե րի կամ առևտ
րա յին կազ մա կեր պություն նե
րի պաշ տո նա տար ան ձանց 
տե ղա փո խող ինք նա թիռներ):  
Այդ ժա մա նակ « Սու խոյ» ըն 
կե րու թյու նը քննար կում էր 
Gulfstream Aerospace Corpora
tionի հետ բիզ նես դա սի գեր

ձայ նա յին ինք նա թիռ նե րի 
ստեղծ  ման տար բե րակ ներ: 
 Հաղ թել էր նվա զա գույն ռիս կե
րի հա յե ցա կար գը: Այ սօր գեր
ձայ նա յին մե քե նա յի ստեղ ծու մը 
կախ ված է մի շարք հար ցե րի 
հա ջող լու ծու մից. ա մե նա շա
հա վետ ա րա գութ յամբ թռչող 
գեր ձայ նա յին ինք նա թի ռի 
շար ժի չի ստեղ ծում, ձայ նա յին 
հար վա ծի խնդրի լու ծում, սին
թե տիկ տե սո ղութ յան ար մա
տա վո րում և  նա խագ ծի տնտե
սա կան արդ յու նա վե տութ յան 
հաշ վարկ:

Աշ խար հում հաս տատ վել է 
Airbusի և Boeingի մե նաշ նորհ: 
Ա վե լորդ ռիս կից խու սա փե լու 
նպա տա կով նո րա րա րութ յուն
նե րի ներդր ման խթան նե րը 
պա կա սել են:  Գո յութ յուն ու նի 
աե րո դի նա մի կա կան մի սխե

մա՝ ինք նա թիռ, ո րի շար ժիչ նե
րը թևե րի տակ են, և  այն իշ խե
լու է մո տա կա տաս նամ յա կում:

Օ դա նա վի սար քա վո րում
նե րի գոր ծա ռույթ ներն ա վե լի 
ա րագ են փո փոխ վում: Ինք
նա թիռ նե րը հա մաշ խար հա յին 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի 
մաս են կազ մում և  կա րող են 
աշ խար հին «նա յել» ու րիշ ինք
նա թիռ նե րի «աչ քե րով»: Ար
հես տա կան բա նա կա նութ յան 
շնոր հիվ շու տով ինք նա թի ռում 
կլի նի տեխ նի կան վե րահսկող 
միայն մեկ օ դա չու: Ա ճում է 
օ դագ նա ցութ յու նում օգ տա
գործ վող է լեկտ րաէ ներ գիա
յի քա նա կը: Այս պես կոչ ված, 
ա վե լի է լեկտ րա կան ինք նա թի
ռի հա յե ցա կար գը դառ նա լու է 
օ դագ նա ցութ յան զար գաց ման 
կար ևոր գոր ծոն:

Թարգ մա նիչ՝  Մե լի նե  Սարգս յան

ԳԻՏՈՒԹՅՈԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ



²ØºÜ²Ðºî²øðøÆð
¶Æî²Ð²Üð²Ø²îâºÈÆ

Ð²Ü¸ºêÀ
Ð²Ú²êî²ÜàôØ

´²Ä²Üàð¸²¶ðìºÈàô Ð²Ø²ð 
Î²ðàÔ ºø ¼²Ü¶²Ð²ðºÈ

+374 60 62 35 99




	_GoBack
	_Ref456084179

