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Արցախի պետական համալսարանն ընդամենը հինդ տարվա պատմություն ու
նի: Այն հիմնադրվել է արցախյան գոյամարտի ամենաթեժ օրերին: Դա մի ձեռնար
կում էր, որը պատերազմի այդ դաժան օրերին ոգևորեց մեր ժողովրդին և աոաջին 
հերթին ռազմադաշտում մարտնչող մեր երիտասարդությանը: Արցախում համալսա
րան ունենալու անհրաժեշտությունը բացատրվում էր թե' պատմականորեն, և թե' 
ներկա իրողությամբ, երբ արցախցին գրկված է Հայաստանի և նախկին խորհրդա
յին պետության տարբեր քաղաքներում բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարա
վորությունից, որը բացատրվում է առաջին հերթին սոցիալական պայմաններով: Ար
ցախի պետական համալսարանը Լեռնային Ղարար աղի Հանրապետության պե
տականության համար լոկ անհրաժեշտ մի կառույց չէ: Այն պետք է դաոնա մեր ժո
ղովրդի, Հայաստանի արևեփց կողմի զիտակրթական, մշակութային և հոգևոր կենտ
րոնը: Այս ճշմարտության գիտակցումն է, որ թույլ է տափս մեգ վարելու համալսա
րանի զարգացման և կայացման նպատակասլաց քաղաքականություն:

Անշուշտ, Արցախի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագրի» հիմ
նադրումը անչափ կարևոր քայլ է մեր համալսարանի կայացման ճանապարհին: 
Գաղտնիք չէ, որ առանց լուրջ գիտական ներուժի չի կարոդ լինել լիարժեք համալսա
րան, քանգի յուրաքանչյուր համալսարան գիտակրթական և մշակութային օջախ է: 

ԱրՊՀ «Գիտական տեղեկագրի» հիմնաղբմամբ Արցախի մայր բուհն, անշուշտ, 
դաոնում է նաև գիտական մտքի օջախ: Եթե նախկինում համալսարանի դասախոս
ներն իրենց գիտական ուսումնասիրություններն ու հոդվածները տպագրված տեսնե
լու հաճույքը կարող էին վայելել բազում ամիսներ և տարիներ անց, ապա այս իրո
ղությունից հետո նրանք հնարավորություն կունենան իրենց մտավոր ներուժի 
պտուղները տեսնել հարագատ «Գիտական տեղեկագրի» էջերում:

ԱրՊՀ «Գիտական տեղեկագրի» ծնունղը, անկասկած, մեծ իրողություն է նաև ե- 
րիտաստրդ գիտնականների և առաջին հերթին համալսարանի ասպիրանտների 
համար: Նրանք ղրանով իսկ հնարավորություն են ստանում իրենց գիտական հետա
զոտությունների արդյունքները ժամանակին հաղորդելու, ինչպես նաև հաղորդակից 
լինելու գիտական աշխարհին:

«Գիտական տեղեկագրում» տեղ կհատկացվեն նաև Հայաստանի և արտերկրի 
ճանաչված գիտնականների գիտական աշխատանքներին, ինչը, անշուշտ, կխթանի 
գիտական մտքի աշխուժացմանը և կնպաստի գիտական մթնոլորտի ստեղծմանը 
մեր համալսարանում:

Համոզված ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ծաղկման ու բար
գավաճման գործին անմնացորդ լծվելու ճանապարհին իր պատմական առաքելու
թյունը պատվով կկատարի մեր «Տեղեկագիրը», իր լուման կբերի հայրենի լեռնաշ
խարհի նյութական և հոգևոր ձեռքբերումներում: Դա մեր նորածին Հանրապետու
թյան լինելիության հրամայականն է:

Բարի գալուստ ու անշեղ երթ «Արցախի պետական համալսարանի գիտական 
տեղեկագրին»:

ՊԱՎԵԼ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Արցախի պետական համաշսարանի ռեկտոր

3



С большим удовлетворением и нескрываемой радостью при
ветствую рождение журнала “Ученые записки Арцахского госу
дарственного университета” .

Издание журнала является еще одним важным шагом, приближа
ющим к окончательному становлению Арцахского государственного 
университета как центра образования, науки и культуры вашего геро
ического края.

Само стремление карабахцев в столь неспокойное время развивать 
образование и науку свидетельствует о непоколебимой воле арцахца, 
его высоком моральном духе и четкой ориентации на высшие обще
человеческие ценности. Именно это позволило в суровую годину ге
роическими усилиями отвести смертельную угрозу, защитить священ
ную землю Арцаха. Традиционно присущий арцахцу высокий образо
вательный уровень и устремленность к знаниям сделали его умелым 
воином, теперь это должно помочь экономическому и социальному 
развитии края.

Еще раз хочу подчеркнуть ту важную стабилизирующую роль ко
торую призван сыграть Арцахский государственный университет в 
Карабахе. Уверень, что “Ученые записки” займет достойное место в 
научном мире, отражая научные достижения НКР.

Рад, что руководство университета четко осознает и последователь
но решает стоящие перед ним задачи.

Пользуясь случаем, еще раз хочу искренне выразить свою гордость 
по поводу того, что являюсь почетным доктором Арцахского госу
дарственного университета. Буду и впредь вносить посильный вклад в 
дело развития науки образования и экономики Арцаха. Я чувствую 
высокое уважение к  свободолюбивому народу Арцаха, его оптимизму 
и устремленности в будущее. Весомым подтверждением этому явля
ется начало издания журнала “Ученые записки АрГУ” .

Поздравляю коллектив АрГУ с новым начинанием и желаю пло
дотворной научной работы.

Искренне Ваш

академик А. Аганбекян
ректор Академии народного хозяйства
при правительстве Российской Федерации

Дорогое друзья!
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Տասնամյակներ առաջ Արցախի երիտասարդության երազանքն էր հայ
րենիքում ունենալ րազմաճյուղ բարձրագույն կրթական հաստատություն, որը 
կընձեոեր նրանց կրթություն ստանալ տեդում ե չբռնել հեռավոր ճամփաներ: 
Այդ պատճառով շատ-շսւտ երիտասարդներ չէին վերադառնում Արցախ: Ա- 
զատագրական պատերազմի թեժ օրերին հիմնադրվեց Արցախի համալսա
րանը, որն այսօր իրականություն է, որտեդ ուսում է ստանում Արցախի երի
տասարդությունը:

Համալսարանը պետք է կայանա, որի համար անհրաժեշտ է ժամանակ և 
գործընթացներ: Նրա կայացման կարևոր գործընթացներից է գիտահետազո
տական գործունեությունը:

Համալսարանի կրթական մակարդակը անմիջականորեն կապված է գի
տական գործունեության հետ: Նրա դեմքը որոշվում է նրա անձնակազմի կող
մից ստացված գիտական արդյունքներով:

Համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» պարբերականի ստեղծումը 
կարևոր իրադարձություն է նրա կյանքում: Չեմ կասկածում, որ այն կխթանի 
գիտական աշխատանքների ծավալմանը համալսարանում բնագիտական և 
հումանիտար ուղղություններով:

Արցախի համալսարանի ողջ անձնակազմին և ղեկավարությանը շնորհա
վորում եմ այս կարևոր իրադարձության կապակցությամբ և հավաստում հա
մագործակցություն Հայաստանի մայր բուհի և Արցախի համալսարանի միջև 
գիտության ասպարեզում ևս:

Լավագույն մաղթանքներով Ik  Մարտիրոսյան 
ԵՊՀ ռեկտոր, ակադեմիկոս
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Բնական գիտություններ 1 ,1998  Естественные науки

Математика

УДК 513.83

СКРУЧЕН Н Ы Е ПРОИЗВЕДЕНИЯ И G-Ш ЕЙ П Ы
П. С . ГЕ В О Р К Я Н

В настоящей статье изучаются эквивариантные шейпы при переходе к 
скрученным произведениям.

Основные определения и результаты эквивалентной топологии и 
теории шейпов, необходимые в дальнейшем, можно найти, например, в 
[1 ], [2 ] и [3].

Всюду в дальнейшем группа G предполагается лиевой, а пространства 
- компактными.

Лемма 1. Пусть Н замкнутая подгруппа группы G, А и В  - Н- 
пространства, А =  lim {Аа , Ра«'Л В -  lim {Bp, qpp}, a f  — {fp, 'FjA-tB-H  
шейповый морфизм, где А =  {Аа , Раа} и В  =  {Bp, qpp} обратные H-ANR 
(Շյյ)- спектры, a Cq - категория всех G компактов и эквивариантных 
отображений. Тогда G хнА =  \ijn_ {G х нАа , 1 х нРаа}> G *нВ =  սոլ {G  х 
*нВр1 , 1 х jiqpp}, 1 х н / ~  {1 *  н քթ> Щ-

GxHA -» GxHB - G-шейповый морфизм, a GxHA =  {GxH Ад, 1хн Р оа} 
и GxHB т  {GxHBp, lxHqpP'} -обратные G-ANR(Cc,)-cneKTpbi.

Доказательство. Сначала докажем, что при заданных условиях G хн А 
=  lim {GxnAa, 1хн Раа'}> где 1хн Раа': GxH А а '-» GxH А« G - эквивари- 
антное отображение, определенное формулой (1хнраа ') [s> a] =  [g, РаоДа)] 
для произвольной точки [g, а] из GxH '.

Определим отображение ф : GxH А ֊>  lim {GxH Ад', 1хнРаа՛} следующим 
образом:

Ф [g, а] =  (..., [g, Ра(а)], [g, ра '(а)], •••) (1)

где [g, а] G GxH А, а ра : А-»Аа предельные Н-эквивариантные 
проекции.

Ф - корректно определенное G- отображение, так как для любого а  
отображение фа =  1хн Ра : GxH A—>GxH Аа, заданное формулой фа [g, a] — 
=[g, ра(а)], определено корректно и G эквивариантно, а ф =  1уп {фа}.

Ф - непрерывно, как предел непрерывных отображений. Докажем, что 
оно и взаимно-однозначно. Пусть [g, а] и [g' ,а ' ] принадлежат 
пространству GxH А и

Ф [g> а] =  ф [g',a'] (2)

Учитывая. (1) последнее равенство можно переписать в  следующем 
виде:
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f e l l  Is, Р а Ш х  Is, P «'(a)],...) =  (•••> [S՛, Pa(a ')L  [gV pa '(a ' )],.»)• 
А  это эквивалентно следующим равенствам

[g, Ра(а)] т  iS ՛, Ра(а')] (3)

для любого индекса а . Отсюда следует, что при h =  g ‘g1

hPa(a') =  Pa(a) (4)

для любого а . Из последнего равенства и Н-эквивариантносги проекций 
ра : А->Ад получим hpa(a ')  =  pa(ha') =  ра(а) для любого индекса а , то 
есть, что все соответствующие координаты точек а и h a'совпадают. Таким 
образом, из равенств (4) следует равенство ha' =  а. А  это значит, что [g, 
а] =  [ g ', а '] . Итак, мономорфность отображения <р доказана. Теперь 
докажем ее эпиморфность. Пусть (..., [g,*, a j ,  [ga ',  аа е Ц т {GxH Ад, 
1хн Раа ) -произвольный элемент. Для любого индекса a  (lxHPia) [ga>aa]=

[ga» Pia(aa)l [g » а ].
Следовательно, существует такой элемент h е Н, что

Из первого равенства (5) находим h =  gi"‘ga . Таким образом, имеем:

Обозначим а =  (а1, ..., g1"‘gaaa, ...). Из второго равенства (6 ) следует, 
что а € А.

Осталось заметить, что ср [g',a] т  [ga, аа], [ga ', аа '],..,).
Итак, ср - непрерывное, взаимно-однозначное G -эквивариантное ото

бражение компакта на хаусдорфово пространство lim {GxH А д, 1хн Раа‘Ь 
значит ф-G эквивариантный гомеоморфизм [5].

Точно так же доказывается равенство GxH В =  lim {GxH Bp, 1хн qpp'}.
Так как А де H-ANR(Ch) для любого индекса а , то по одной теореме 

Пале ([6 ]) GxHАд е G-ANR(db). Следовательно, {GxH Ад, lxHpa a '} (как и 
{GxHBp, lxHqpp'}) - G-ANR(db) - спектр.

Осталось доказать, что lxHf  =  {lxHfp , ¥ } : GxH A-»GxH В является G- 
шейповым морфизмом. Пусть р, Р' - произвольные индексы и р <  Р'. Так 
как f  =  {fp , Т } : А—»В - Н-шейповый морфизм, то существует такой 
индекс а , а  >  ‘Р(Р) и а  >  ¥  (р ), что Н-гомотопически коммутативна

gah՜ 1 =  g ' и hpla(aa) =  а ' (5)

[ga>aal [Si,Si gaaoJ И Pia(gi *gaaa) ai (6)

для любого индекса a . Следовательно,

([gSa՛],... [go, a j , . . . )  =  ([g1, a1],..., [g1, g f'gaaa],...) (7)

диаграмма



Но тогда G -гомотогшчески коммутативна следующая диаграмма
П х ,  А

jGxHAxp(p')
UxHfp
GxHBp'

Лемма доказана.

Замечание. Теорема 1, фактически утверж дает, что если G- 
компактная группа JIu, а Н - замкнутая подгруппа группы G, то  в классе 
всех компактных Н-пространств операция скрученного произведения G хн - 
является функтором из категории H-SHAPE в категорию G-SHAPE. 
Причем, как показывает следующая теорема, э то т  функтор Н-шейпово- 
эквивалентные объекты переводит в G-шейпово-эквивалентные объекты:

Теорема 1. Пусть shjjA — shHB, где А и В произвольные Н- 
пространства, а Н замкнутая подгруппа группы G. Тогда shcGxH А— 
=shoGxH В.

Доказательство. Пусть А =  Иш {Аа, раа ', А} и В =  ljm {Bp, qpp', М}, 
где {Ад, Раа » А} и qpp', М} - обратные Н-AN R(d:.)-спектры [4]. Так 
как shHA =  shHB, то существуют такие Н-шейповые морфизмы f. — {fa , ф}; 
В-»А и g =  {gp, : А-»В, что

В силу леммы 1 GxH А =  lim {GxH Ао, ХхнРаа'» A}, GxH В — ljm {GxH Вр, 
lxHqpp', М}, где {GxHAa, 1хнРаа'> А} и 1Gxh Вр, 1хн Ярр', М} - обратные 
G-ANR( Со) -спектры.

По той же лемме lxHff= {lxHfa, ф } GxH B-»GxH А и IxHg — {ixHgp, S'}: 
GxHA—»GxHB - G шейповые морфизмы. Из равенств (8 ) следуют равенства

(lxHg)o(lxHf ) =  1 хн 1 р и (lxH£ ) ° ( 1 хн 8  ) =  1хн Կ  (9)

Это и значит, что shoGxHA =  shcGxHB.

Следствие 1. Пусть Н - замкнутая подгруппа группы G. Если 
существуют Н-шейпово эквивалентные Н-срезы в G-пространствах X  и Y, 
то  shoX =  shGY.

Доказательство. Пусть А и В - Н-срезы G-пространств X  и Y, 
соответственно, и sl^A  =  shHB. Тогда X  =  GxHA, а Y =  GxHB ([1]).

Осталось применить теорему 1.
Следствие 2. Пусть X произвольное G-пространство, а f : X ֊> G /H  - 

эквивариантное отображение, где Н замкнутая подгруппа группы G. Если
shH(r ‘(eH)) =  0, то shoX =  sho G/H.
Доказательство. Заметим, что точка еН является Н-срезом G- 

пространства G/Н . Тогда Г ’(еН) - Н-срез G-пространства X ([1]). Так как 
shH(eH) — 0 =  shH(f‘,(eH)), то shoX =  shoG/H согласно следствию 1.

Теорема 2. Пусть Н замкнутая подгруппа группы G. Если А-Н- 
подвижное пространство, то G-пространство GxHA-G - подвижно.

յ°քք -  1 р и fog =  1 А (8)
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Доказательство. Пусть А =  Ц т {Ад, раа', Л}, где {А«, Раа', Л} - Н- 
ANR(մէ)-спектр. В силу лемы 1 GxH А =  Цт{ОхнАд, 1хнрад', А}, где {GxH 

1хн Раа > A}-G-ANR( ̂ g)-спектр. Так как А-Н - подвижно, то для 
любого а  6 А существует такое а ' & А, ос' а, что для любого другого ос "е 
А, а "  > а  существует такое Н-эквивариантное отображение Г*' А а'-»
-»Ад", что Н-гомотопически коммутативна диаграмма

г--' յ թ

j  rtt'a"

®*аа Ад"
Но тогда G-гомотопически коммутативна следующая диаграмма: 

1хнР~«' р х нАд'
ОхнАд

1хнР

1 хн*аа

ОхнАд"

А это значит, что G-пространство GxH A-G - подвижно.
Следствие 3. Если в G-пространстве X существует Н-подвижный Н- 

срез, где Н-замкнутая подгруппа группы G, то X-G - подвижно.
Доказательство. Пусть А-Н-подвижный Н-срез G-пространства X. 

Тогда X =  GxH Ад. Применяя теорему 2 получим, что Х-G- подвижно.

Кафедра математики Поступила в редакцию 
03.02.97 г.
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Փաթաթված արտադրյալներ և G-շեյպեր 
Պ. Ս. Օ-ևորգյան

Հոդվածում ուսումնասիրվում են էքվիվւսրիանտ շեյպերի տեսության որոշ հարցեր 
Փաթաթված արտադրյալներին անցնելու դեպքում: Մասնավորապես ապացացվաճ է, որ 
Փաթաթված արտադրյալի GxH գործողությանը հանդիսանում Է ֆունկսար H-SHAPE 
կատեգորիայից G-SH APE կատեգորիա, որտեղ Н-ը G  կոմպակտ Լիի խմբի Փա կ ենթախումբ 
Է: Որպես հետևանք ստացված են X  և Y  G -տարածությունների Էքվիվւսրիանտ շեյպերի 
հավասարության և  G -շարժունության բավարար պայմաններ:
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Ա ՐՑԱ Խ Ի ՊԵՏԱ ԿԱ Ն ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱ ԿԱ Ն ՏԵՂԵԿԱ ԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Բնական գիտություններ 1 ,1 9 9 8  Естественны е науки

Математика

УДК 519.8

ПРОЦЕСС ЧАСТИЧНОЙ ОРТОГОНОЛИЗАЦИИ И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ К ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Д. С. ДАДАЯН, А. Д. ТУНИЕВ

В данной работе, используя модифицированный 
процесс частичной ортогонолизации, в аналитическом 
виде определяется допустимая строго внутренняя точка в 
задаче оптимального назначения. Она обладает тем 
свойством, что является нормальным решением этой за
дачи. Определяется таблица симплексного типа, относи
тельно этого решения, которая может рассматриваться 
как начальная таблица для дальнейших вычислений.

Введение

После известной работы Хачияна Л. [1] появился новый подход к  ре
шению общей задачи линейного программирования - методы внутренних 
точек [2] - [4], [6 ]. Суть этих методов заключается в том, что движение к 
оптимуму происходит не по вершинам выпуклого многогранника (см. 
напр. [5]), а по его внутренним точкам.

Одной из задач, которая возникает при использовании метода внут
ренних точек, является задача определения начальной внутренней точки. 
В данной работе, используя модифицированный процесс частичной орто- 
гонолизации, определяется строго внутренняя точка в задаче оптимально
го назначения, обладающая тем свойством, что она является допустимым 
(не целочисленным) нормальным решением этой задачи. В аналитичес
ком виде определяется таблица симплексного типа, относительно этого 
решения, которая может рассматриваться как начальная таблица для 
дальнейших вычислений с целью получения оптимального решения. Рас
сматриваются вопросы приложения данного подхода к  задачам 
транспортного типа.

В связи с тем, что нам придется оперировать с “кусками” строк и 
столбцов здесь удобно использовать обозначения, принятые в [7]. 

x{N} - вектор x={xi}, где индекс i пробегает конечное множество N. 
х{К} - соответствующий К-й “ кусок” вектора x{N }, где K cN . 
x{i} - компонента вектора x{N }, имеющая ицдекс i. 
z{M ,N}*={zy}- матрица, в которой индексы строк и столбцов пробега

ют соответственно конечные множества М и N.
z{i,N }- i-я строка матрицы z{M ,N }, a z{M j}- ее j -й столбец. 
z{K ,L}- подматрица матрицы z{M ,N}, где К сМ , L cN .
Матрицу a{M ,N} можно умножить на матрицу b{K ,L}, если К—N. 
o{M ,N}- матрица, в которой все элементы равны нулю.
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1. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ЧАСТИЧНОЙ 
ОРТОГОНОЛИЗАЦИИ

В работе [6 ] был предложен процесс частичной ортогонолизации. 
Здесь мы рассмотрим его модифицированный вариант.
Пусть N™ {1,...,п }, М = {1 ,...,т }, где ш<п.
Рассмотрим систему векторов: а[1,п], а[2,п],..., а[ш,п].
Пусть K cN , где К  — {յիյշ>»*> j^}, k>m, т. е. число элементов множества 

К  не меньше, чем т .  Кроме того, предположим, что К-е “куски” этой 
системы, т. е. а[1,К ], а[2,К ],..., а [т ,К ]- линейно независимы.

Рассмотрим следующий алгебраический процесс.
Пусть a°[i,N ]=  a[i,N ], i= l,...,m .
Полагаем последовательно для s=  1,... ,m.

Другими словами, подвекгоры Ь[1,К], Ь[2,К], ... ,  b[m,K]- ортогональны.
Доказательство утверждения можно получить, если воспользоваться, 

например, методом математической индукции.
Заметим, что если K =N , то мы получим процесс ортогонолизации 

Грама-Шмидта. Процесс (1) естественно назвать модифицированным 
процессом частичной ортогонолизации, а систему векторов b [l,N ], ... , 
b[m,N]- частично ортономальной.

Заметим, что если на каждом s-м шаге преобразуется только s-я стро
ка с использованием первых (s-I)-h x строк, то мы получаем процесс час
тичной ортогонолизации (по аналогии процесса ортогонолизации Грама- 
Шьшдга).

Задача оптимального назначения формулируется , следующим образом:

as[i,N ]= ,|d

as ֊1 [i,N] +  otjas[s,N ], j>s,

as-i[i,N]
l|as-4i,K]||

i= s,
(1)

i>s,

где
(К) =  -as ֊1  [i,K] a[s,K ], i>s 

Тогда мы через m шагов получим систему векторов 
a i[l,N ], a2 [2,N], ..., am[rn,N] 
обозначим b[s,N ]=as[s,N ], s=  1, ..., m.

УТВЕРЖДЕНИЕ. Для произвольного seM

b[s,K] b[i,K] =

2. ОБ ОДНОЙ СВОЙСТВЕ ВНУТРЕННЕЙ ТОЧКИ В  ЗАДАЧЕ 
ОПТИМАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ո Ո

min X  X  с [i, j] х  [i, j] 
i=i j=i

(2)

при условиях:

12



ո
2 x [i, j]  =  1 ; j = l .......  (3)
i=l

Ո

2 x[i, jj = 1 ; i -  1 ,......,n. (4)

x [i, j] > 0, i  j - 1 , .....,n. (5)

6  этой задаче число переменных равно ո2, а число линейных уравне
ний 2 п, при этом любые из (2 п-1 ) уравнений линейно-независимы [5].

Обозначим матрицу системы (3),(4) через a[M ,N ], где М *= {1,...,2п}, 
N= {1,...,л2}; целевой вектор через c[N] и вектор неизвестных через x[N]. 

В этом случае задачу (2)-(5) можно переписать в следующем виде: 
min c[N] x[N] (6 )

при условиях:
a[M ,N ]=l (7)
x [N £o [N ] (8 )

ТЕОРЕМА. Если при K =N  применить модифицированный процесс 
частичной ортогонолизации к (6 ), (7), то вектор

U[N,o] =  (  L  L  Ц  i  )
Ո Ո Ո

длины п2  ортогонален ядру матрицы a[M ,N ], т. е. является допусти
мым нормальным решением задачи (6 ) - (8 ).

Доказательство: Представим исходные данные задачи об оптимальном 
назначении в таблице 0 (см. стр.22). В последней (2п+1)-ой строке поме
щены значения целевой функции c[N ]. Применим процесс частичной ор
тогонолизации к Таблице 0, когда K =N . После первого шага мы получим 
таблицу 1 , в которой, в силу блочной структуры задачи, изменены толь
ко элементы первого блока. Аналогично, продолжая этот процесс, мы 
после ո-го шага получим таблицу 2 , где все блоки имеют одинаковый вид* 
Снова продолжая этот процесс, в силу опять же блочной структуры таб
лицы 2, после (п+1)-го шага мы получаем таблицу 3. В итоге через (2п-1) 
шагов получаем конечную таблицу 4, в которой в (2п+1)- строке записа
ны значения измененной целевой функции задачи (6 ) - (8 ).

Обозначим матрицу таблицы 4 через b[M ,N], а ее правую часть через 
Ь[М,о].

Покажем, что вектор

U[N,0 ] =  bT[M,N] b[M ,N] =  J I, 1 *.., i
I n n  n

длины n2  есть решение систе
мы (7).

Для этого рассмотрим систему 
b[M,N] x[N] =  b[M,o] (9)
Помножив слева bT[M,N] на (9) получим систему 
U[N,N] x[N] =  U [N ,o], (10)
где U[N,N] =  bT[M ,N], b[M ,N],
U[N,o] =  bT[M,N] b[M ,o].
Так как строки матрицы b[M ,N] - ортогональны, то матрица U[N,N] 

симметрическая и идемпотентная.
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Поэтому U[N,N] - матрица ортогонального проектирования. С другой 
стороны U[N,o] является собственным вектором матрицы U[N,N] с 
собственным значением равным 1 .

Действительно,
U[N,N] U[N,o] =  bT[M,N] b[M,N,] bT[M,N] b[M,o] =
*  bT[M,N] e[M,M] b[M,o] =  bT[M,N] b[M,o] =  U[N,o] 

где e[M,M] - единичная матрица.
Поэтому, если Y - ядро матрицы U[N,N], т. е.
Y={y[N]/U[N,N] y[N]=o[N]},
то вектор U[N,o] ортогонален Y и является допустимым решением 

системы (10). Так как системы (7), (9) и (10) эквивалентны в смысле мно
жества решений, то U[N,o] - решение (7), a Y - ядро матрицы a[M,N].

Другими словами вектор U[N,o] - нормальное решение системы (7), 
что и требовалось доказать.
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Դ. Ս. Դտդսւյսւն, Ա. Դ. Թունիև 

Մասնակի օրթոզոնալի զսպման գործընթացը և նրա կիրսաումը օպտիմալ 
նշանակման խնդրի համար 

Ամփախսմ

Լ. Խաչիյանի աշխատանքից հետո զարգացել Է գծային ծրագրավորման խնդիրների 
լուծման նոր ուղղության' ներքին կետերի մեթոդը: 

Այս մեթոդով շարժումը դեպի օպտիմալ կետ կատարվում Է ներքին կետերով: 
Այստեղ ներկայացվում Է մի մեթոդ, որի միջոցով, վերլուծական եղանակով որոշվում Է 

սկզբնական ներքին կետը օպտիմալ նշանակման խնդրի համար: Այս կետը նաև խնդրի նորմալ 
թույլատրելի լուծումն Է: 

Վերլուծական եղանակով որոշում ենք սկզբնական սիմպլեքս աղյուսակը այդ կետի 
համար: 

Քննարկվում են տվյալ մեթոդի կիրաոման հնարավորությունները տրանսպորտային 
խնդիրների լուծման գործում:

2-84
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Բնական գիտություններ 1 ,1 9 9 8  Естественны е науки

Математика

УДК. 517.94

О Б А СИ М П ТО ТИ КЕ РЕШ ЕН И Я  СП ЕКТРА Л ЬН О Й  ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ЭЛ Л И П ТИ ЧЕСКО ГО  УРАВН ЕН И Я

МАРЯНЯН С. М.

Для широкого класса краевых задач для линейных уравнений с 
частными производными Л. А. Люстерником и М. А. Вишиком была раз
работана методика построения асимптотики решения, основной смысл 
которой состоит во вводе в асимптотическое разложение решения поп
равок, имеющих вид функции типа пограничного слоя, компенсирую
щих потерто некоторых граничных условий при переходе к вырожден
ной задаче.

В настоящей работе методом, развитым в работе [1]-[2], строится пол
ная асимптотика решения спектральной задачи для одного уравнения эл
липтического типа.

Пусть Q -прямоугольник в двумерном пространстве
Q (0<x<l, 0<y<h)

Рассмотрим следующую спектральную задачу: в Q определить реше
ние уравнения

=  Т ц  „I
Эх4+  Эу4 Щ  (1)

которое удовлетворяет следующим начальным и граничным условиям
Эи Эи

и/у=о Wy=Ji ՜ ՜ 0 ,  Э у / у=0  Э у  / y^h ( 2 )

и/х = о  u /x = i  Эу” /х = 0  Э уГ"/х=1  = 0  ( 3 )

где X параметр: h <  < 1 .
Цель нашей работы заключается в том, чтобы построить асимптотику 

решения поставленной задачи. При построении асимптотики мы будем 
пользоваться методом М. И. Вишика и Л. А. Люстерника [1]-[2].

Для решения (1) - (2) - (3) вводим новые координаты

х=х, y=th, где 0 <է< 1

В новых координатах (1) - (2) - (3) имеет вид
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1 Э4»  »*ս
h4 at4 эх4

u/po * 0, u/t=i = 0,

Xu
Эи
a t 7 4=0 =o, Эи

at

(4)

(5)

,3uЩ  =0 , иД=| = 0 , ս / ^ ֊/ ^ օ  = 0 , | н ֊/ х, О (6)

Асимптотическое представление решения задачи будем искать в виде 

ս =  ս0 +  հս, +  հ*սշ +  ... (7)

_ ձձ. ' А-З ■ . *-■ւ = +i i l+ Ьй 
հ " h J  W ■ +  Xn +  /..հ +  ... (8)

Подставим выражения для Ս и X из (7) и (8) соответственно в (4), (5) 
и (6) подучим

"հ4 Ц ?  (սօ +  կ  +  hiu2 +  - )  +  to4 (u°  +  hu> +  հ2“ 2 +  - )  =

=  (^ փ  + I 1  +  +  Ы , +  -.) <ս0  +  հս, +  հ 2ս շ  +  ...)

(Աօ +  հս, +  հ2Աշ +  ...) t=i =  0, —  (ս0+  հս, +  հշԱշ +  ...) / „ . ւ - ւ  =  0

В последних равенствах сравнивая члены при одинаковых степенях по 
հ получим

fclLu„ = 0
ՅԿ,
I t 4

^ 0  /t=o, t=i 

Э 4 ц 1 T - 1IT  ' ՜41 ՜  Х
«1 / է=օ, է=1 “  0>

ՅԱօЛ-о, . - 1  = 0

Эи, /է==օ, է=1 = 0

Э4а
1 FГ- -̂4Ա2 "  ^3Ա1 + ̂ շԱ°
Ա2 Л =о, է=1 ~  О,

Յսշ
/ Е=о, է=1

(9)

(Ю)

(И)

^  - ^и 3 -  X_3U2 + ^շԱւ + Х ՜ 2" 0  ]

%  Л =о, է=1 ~  О,
Эйз./է-о, W = О

(1 2 )
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- g g r  "  ^-4U4 ~  0^4° +  ^-3U3 +  ^-2U2 +  ^-1U1 +  ^0UO (13)

^ У г  - Ь-лЩ = ֊ +  ^-3uk-3 +  ^-2«k-2 +  k-iuk-i

+  X.jUjj.j +  ,̂_չԱ|յ.Յ +  ÂUk _ 4  +  A-tUk _ 5 +  A.k_4 U0

щ / է ^ խ Վ  Դ /^0,1^1 ^ 0  (k =  5, 6 , ...)

(14)

Займемся решением полученных задач. Возьмем задачу (9) 

Э4и

ЭН

Эи,
ио / 1=0, t=l 0£° / t=o, t=l ®

(15)

(16)

Пусть Х_4 =а4. Тогда характеристическое уравнение соответствующее 
(15) имеет четыре корня

а, -а , ia, -ia

тогда

u0=  Cjeat+C2 e'at+C3 eiat+C4 e'iat
Yi=eat, y2 =e'al, y3 =eiat, y4 =e-ial

где C j, Օշ, C3, C4  определяются из условий (16) именно из следующей 
системы уравнений

С 1+С 2 + С3 +С4—0

Ciea + C2 e'a + C3 eia + C4 e’ ia=0
« А  -  a2A  + 1&A -  iaC 4  = 0
a 1C 1ea -  ot2 Ae-ia+ iaA©*® ~ ictC4 e'ia =0

(17)

A =

Напишем определитель этой системы

1 1 1 1  

ea  e-a cia e-ia

1  - 1  i -i

ea  _e-a j cia . j e-ia

Так как система однородная, то для того, чтобы она имела отличное 
от нуля решение, необходимо и достаточно, чтобы А =0. Из условия оп
ределяем ак т.е. а _ 4  к. Зафиксируем какое-то значение Ко и рассуждение
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будем вести для этого значения. Зная Х_4< ко находим, что 

Ս0, ко (է, х) =  0 о, ко (х) и о, ко (է)

где Ս0, к0 (х) подлежит определению. Теперь займ ем ся заданной (10) 

0 4̂̂ °  ՜  ^ - 4 ,k o U i ,  ко =  ^ -3 , КО Н 0, ко ( 1 8 )

Ul, ко / 1= 0, է=1  ~  Օ յ 0 ^к°  Л = о , է=1 =  0  ( 1 9 )

Напишем сопряженную однородную задачу соответствую щ ей задаче 
(18) (19). Она имеет вид

^  -  U k o Z „ ,  Ь, =  О

Zo, ко /է-о, ,=1 =  0 , ,= ! =  о

Выше показали, что эта задача имеет отличное о т нуля Z Q, ICq (է) ре

шение. П оэтому для того, чтобы задача (18) - (19) имела реш ение н еоб
ходимо и достаточно, чтобы имело место соотнош ение

1
I

Ь-З, ко и 0) ко 2-0 ко (t)  d t  =  0 (2 0 )
«
о

(20) - назы вается условием разреш имости задачи (18) - (19). И з (20) 
имеем

1

k -з .  КО J  Й 0 , к 0  (х) С о ,  ко (t) Zo, к0 (t)  d t =  О 

о

Так как U ^ k ^ 1) =  Z 0, kpW, то и з последнего равенства имеем

[S0, ko (t)]2 d t = О 

о
Аналогично получаем, что

Սշ, ко, го х) Սշ, ко, го (х) Սշ, to, го (1 )

1 3̂ , ко, го (է» х) Ս յ, ко, го (х) Из, ко, го (О

Теперь рассмотрим задачу (13).
Так как Х_3, к*,, Х_2, к 0  и  X_v  к0, равен нулю, то  имеет вид

Э4 и4 ,ко л ту _  ^Upjko . тт
_ “ ^'-4,ко'-'4, ко -у л *-о, ко и о, ко У**)
at4 ох4
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Щ  Ля>, t=i =  0 , - ^ p A = o , t=i =  О (2 2 )

Напишем условие разрешимости задачи (21) - (22). Она имеет вид
1

1о
I + К  ко и0, |о }  U0> k0 (t) dt = О

Отсюда имеем 

1

J { [ - j l U0’4 W  и Л  W +  ХО КО U0>][(> (х ) ]0 о ko (t)} ՀՀ (t) dt = О

ե
[ - - Ս,ճ 9 (Х) է  К  КО Սօ, i„  (x)]U 0> ko (t) dt = 0dx4

"0

1

[ . * Լ Ճ _ ճ ձ  +  u0il o (x)] j [u0 lo (t)]2 dt = 0
0

Так как 
ւ

I
lԾ», to (t)|2 dt = о

0  

TO

d (x) v  r t _  ո
7 “7 о, к о  o,  ko u0X7

Следовательно для UQ k0 (x) получаем следующую спектральную задачу 

94Ա° ’̂  (Х) ֊  Լ »  Ծ0, to (x) =  0  (23)
O X*

Б  Ш  т  =  °> ֊ ֊ ճ ֊/ ,= օ , յ=ւ =  о (24)Эх

Аналогично выше написанному определяем, что U 0 ,kQ,r0 (t) собствен
ные функции задачи (23) - (24) ^0 ,ko,ro собственные числа этой же зада
чи. Продолжая процесс, определяем все члены разложения и (7) - (8 ).

Кафедра м атематики Поступила 25.10.1997
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U. Մ. Մստյսւնյաճ 
էլիպսփկ հավասարման վերաբերյալ սպեկտրալ խնդրի սաիմպստտիկ 

լուծման մասին 

Ամվավսսմ

Աշխատանքում փոքր պարամետրի մեթոդով կառուցված Է սպեկտրալ խնդրի լուծման լրիվ 
ասիճպաոտիկան Էլիպաիկ մեկ հավասարման համար:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДОПУСКАЕМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АГРЕГАТОВ И МЕХАНИЗМОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

БАЛАЯН Р. М.

На основе прогнозирования ведущей функции потока 
отказов, учитывая стохастическую природу процесса изме
нения параметра технического состояния разработан блок 
схема алгоритма и номограмма для определения рациональ
ного допускаемого отклонения диагностических параметров 
агрегатов, узлов и механизмов техническое состояние кото
рых влияет на безопасность движения автомобилей.

Известно [1], что для агрегатов и механизмов автомобиля влияющих на 
безопасность движения установленные допускаемые отклонения их диаг
ностических параметров при организации периодического контроля тех
нического состояния производится из условия обеспечения заданных тре
бований по безотказности. При этом для каждого периодического контро
ля технического состояния должно быть выбрано такое значение допуска
емого отклонения параметра, при котором фактическая вероятность бе
зотказной работы Рд элементов на участке межконтрольной наработки не 
превышала заранее заданной величины Яд, называемой риском, т.е.

Рд {Xi > կ }  > Яд =  у или 10 =Х у (1)

где Ra - допустимая вероятность безотказной работы. Для агрегатов и 
механизмов, обеспечивающих безопасность движения, Яд=0,9-0,99, для 
прочих узлов и агрегатов Яд=0,85-0,9.

Xj - наработка на отказ; Ху - гамма процентный ресурс.
Существующие методы определения оптимального допускаемого 

отклонения параметра технического состояния из условия обеспечения бе
зопасности [2 ] предпологают периодическую регламентацию меж
контрольной наработки и предусматривают планирование технического 
обслуживания (ТО) каждый раз независимо от выполнения профилакти
ческих или ремонтных работ. Такой метод планирования технических воз
действий в том числе и диагностических работ приводит к стохастическо
му процессу проведения технических обслуживаний и как следствие к уве
личению дополнительных потерь в системе массового обслуживания. При 
организации контроля технического состояния элементов влияющих на 
безопасность совместно с проведением плановой профилактики, то есть 
периодически по наработке автомобиля, прогноз технического состояния 
должен выполнять с учетом вероятности возникновения отказа по сово
купности автомобилей в установленные межпрофилактические периоды. 
При этом значение среднего ожидаемого количества отказов на участке
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межконтролъной наработки будет несколько вьппе за счет некоторой ве
роятности возникновения вторых и последующих отказов. Следовательно 
для обеспечения требуемого уровня безотказности необходимо ужесточе
ние допускаемого отклонения диагностического параметра или примене
ние другого метода, позволяющего установить эту совокупность событий.

Таким образом, становится очевидным актуальность разработки мето
да определения рационального значения отклонения диагностического 
параметра на основе прогнозирования ведущей функции потока отказов 
учитывая стохастическую природу процесса изменения параметра техни
ческого состояния. Из анализа работ [2] посвященных теоретическим ос
новам прогнозирования технического состояния по результатам периоди
ческого контроля, математическая модель описания стохастического про
цесса изменения параметра описывается следующей системой уравнений.

1 . ctj =  а(х) 2Է

2 .п  =  п щ, ф л

Пир ( 2 )

4. )!/<!]
Ппр

_  _ v _
ш  Г у ~

у X

где -ctj - а - характеристика изменения неопределенности при переходе 
по параметру из номинального состояния в любое текущее; 
а(х) - а- характеристика распределения ресурса достижения среднего 
предельного отклонения параметра технического состояния;

(Ппр); (а  (Х )= ^ շ ) .

Х-средняя наработка достижения среднего предельного отклонения 
параметра технического состояния; .

П - текущее значение параметра;
Ппр- среднее предельное отклонение параметра технического состояния;
Пд - допустимое отклонение параметра технического состояния;
d - характеристика связи при параболической апроксимации процес

са изменения параметра технического состояния в среднем по совокуп
ности реализации.

Хдд - средняя по совокупности реализации наработка достижения до
пускаемого отклонения параметра технического состояния.

Хост ՜ средняя по совокупности реализации наработка от состоянии 
Пд до Ппр (средний остаточный ресурс);
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v - коэффициент вариации распределения нараоотки достижения 
среднего предельного отклонения параметра технического состояния;

Упд - коэффициент вариации распределения наработки достижения 
состояния Пд;

Vqct - коэффициент вариации распределения наработки от состояния 
Пд до Ппр (среднего остаточного ресурса).

Из вышеприведенных уравнений первое характеризует динамику не
определенности распределения ресурса при переходе по параметру из но
минального состояния в любое текущее.

Второе уравнение устанавливает взаимосвязь между изменением па
раметра в среднем по совокупности реализации и наработкой.

Третье уравнение характеризует взаимосвязь между конкретным зна
чением допустимого отклонения параметра со средним ресурсом его дос
тижения. Четвертое уравнение характеризует взаимосвязь между допус
тимым отклонением параметра и средним остаточным ресурсом по сово
купности реализации.

Пятое и шестое уравнение устанавливают взаимосвязь между средним 
значением ресурсов (Хдд и Ход) и коэффициентами распределения на
работки при достижении соответствующих отклонений параметров тех
нического состояния.

Поскольку речь идет об обеспечении безопасности, то необходимо 
определение такого значения допускаемого отклонения параметра техни
ческого состояния, которое гарантировало бы определенный уровень бе
зотказности для каждого элемента автомобиля.

Поэтому для определения рациональных допустимых отклонений па
раметра технического состояния следует пользоваться понятием обеспе
чения вероятности безотказной работы в межпрофилактические или 
межконтрольные периоды.

Вероятность безотказной работы элемента при продолжении его ра
боты от некоторого состояния Пд при апроксимации эмпирических дан
ных распределения наработки с плотностью распределения Вейбулла 
имеет вид

Yocr
р =  ё (Рост • Ьд) (3)

где -рост и Уост" параметры распределения остаточного ресурса элемента 
при продолжении его работы от состояния Пд;

կ  - периодичность диагностирования.
Параметры распределения остаточного ресурса элемента при продол

жении его работы от состояния Пд могут быть определены с использова
нием следующих зависимостей

Т ост =  ֊П  ( 4 )
''о ст

Г ( 1 +  Y ֊ )р   Тост_
ост y  ^

■^ост

где - Г(1+ — ) - гамма функция распределения
I ост
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_  !д
Приняв р0у — относительная'периодичность диагностирования, - 

А

■Гг £рСТ и „
Хоти — ~х относительный остаточный ресурс,
тт ПпП0— Y f" - допустимое отклонение параметра в долях среднего предель- 

11пр

ного отклонения и преобразовав формулу (3) для Р получим 

, Г [1+( > - ճ _  )1.1К  (
I  л/i-n 0va | V v   )  |

?  =  ё х  й Щ  1 • թ օ  (б)

Полученное выражение может быть использовано для определения ве
роятности безотказной работы в зависимости от характеристик изменения 
параметра состояния по совокупности реализации заданной периодичнос
ти диагностирования и коэффициента вариации наработки достижения 
предельного отклонения параметра при установленном значении его до
пустимого отклонения. Однако определение по выражению (6 ) значения 
вероятности безотказной работы свойственно только невосстанавливае - 
мым объектом, т. е. таким у которых появление отказа приводит, как пра
вило к аварийной ситуации (например, внезапный отказ трубопроводов 
тормозной системы и др.). Для постепенных отказов полная потерия ра
ботоспособности наступает не внезапно, поэтому при достижении пре
дельного состояния, при наступлении отказа имеется только некоторый 
риск появления аварийной ситуации. В последнем случае вероятность от
каза на регламентированном участке межконтрольной наработки будет, 
очевидно, больше в силу необходимости учета для восстановливаемых 
объектов вторых и последующих отказов. В соответствии с рекомендации 
работы [3] для определения условного количества отказов на интервале 
межконтрольной наработки можно воспользоваться зависимостями:

Г ; г i -l т :

Qo =  {  Щ — }  Ппр ՛ 0 ,5  (V 2 +  1)
լ  _  /  Д \i/d  Щ \ > )

пА1пр

при L<X0CT

"ппQo =  I +  Ро + - Г  + 0 ,5  (V 41) (8)
_  Апр 

при

На основе выражений (3) и (8 ) для определения рационального до
пустимого отклонения параметра технического состояния при заданных 
(30; V; Рд; d, составлена блок-схема алгоритма вычисления значений Пд=  
/(Pg) рис. 1  и построена номограмма рис. 2 .

Используя результаты сбора и обработки статистических данных о 
надежности агрегатов, узлов и деталей техническое состояния которых 
обеспечивает безопасность движения автомобиля в конкретных условиях 
эксплуатации допускаемое отклонение диагностического параметра Пд
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Рис. 1. Блок схем а алгори тм а для построения номограммы определения 
допускаемого значения п ар ам етр а технического состояния из условия 
обеспечения требований его безотказн ости .
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Рис. 2. Номограмма по определению рационально-допускаемого отклонения 
диагностического параметра из условия обеспечения уровня безотказности  
объектов, обеспечивающих безопасность движения автомобиля.

29



определяется по разработанной намаграмме в ключе Рд—> V—>P0 -»V -» Пд
V - коэффициент вариации наработки до отказа;

£д ՛ ' •
р0  =  - коэффициент рациональной периодичности контроля

X
технического состояния;

X  - средняя наработка до отказа
d - параметр характеризующий интенсивность изменения параметра 

технического состояния по наработке автомобиля.
Определение параметра d производится путем анализа фактических 

характеристик изменения параметра технического состояния по совокуп
ности реализаций и статистической их обработки. Для преближенного 
определения параметра d следует пользоваться таблицей 3 приложения 2  

[4], содержащей значение этого параметра в зависимости от физическо
го характера изменения технического состояния объектов. С  помощью 
номограммы Пд определяется следующим образом.

На вертикальной оси номограммы в 1 квадрате отмечается заданная 
величина вероятности безотказной работы Р~ (например для хода штока 
тормозных камер передних колес Рд=0,95). От этой точки (в зоне I) про
водиться горизонтальная линия до пересечения соответствующим кри
вым коэффициента вариации V (V=0,4). От точки V проводится верти
кальная линия до пересечения с соответствующей кривой (зона II) коэф
фициента рациональной периодичности թօ(թօ=0,36). От полученной 
точки проводится горизонтальная линия до пересечения с прямой (V=0,4) 
коэффициента вариации (зона III). С  последней точки опускается верти
кальная линия вниз до пересечения с одной из кривой d в зоне IV 
(d=l,0 ). От точки d проводится паралельная горизонтали линия до пере
сечения с осью Пд. Полученная точка Пд(Пд=0,44) показывает и иско
мую величину допускаемого отклонения диагностического параметра.

Кафедра технических наук Поступила 14.0S.1997
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Ագրեգատների և մեխանիզմների ռացիոնալ Ա թույլատրելի դի ագնոստիկ 
պարամետրերի որոշումը, ավտոմոբիլի անվտանգ շարժման ապահովման

նպատակով

ԱմՓոփում

Մերժերի հոսքի ֆունկցիայի գնահատման հիման վրա, հաշվի սւոնէվով տեխնիկական 
պարամետրերի վւովախմսւն ստոխասաիկ բնույթը, մշակվեւ է նոմոգրամմա և ալգոոիրմի րլսկ 
սխեմա ագրեգատների, հանգույցների և մեխանիզմների դիւսգնոստիկ պարամետրերի 
ոացիոնալ թայլաարեփ շեղումների որոշման համար, որոնք կազդեն ավտոմոբիլի անվտանգ 
շարժման վրա:
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НЕКОТОРОЕ П РИ М ЕН ЕН И Е КА М ЕН Н Ы Х П О РО Ш К О В П РИ  
И ЗГОТОВЛЕН И И  Ф РИ К Ц И О Н Н Ы Х  НАКЛАДОК

НАЛБАНДЯН Г. Б., ТОВМАСЯН А. Б., НЕРСИСЯН А. А., ОВСЕПЯН В. Г.

Разработан новый фрикционный металлокера
мический материал с применением каменных по
рошков туфа и базальта.

Экспериментально выявлены сравнительные 
показатели износостойкости и зависимости коэф
фициента трения от температуры для обоих матери
алов. Предложена методика расчета износа трущих
ся поверхностей, при схеме контакта неподвижньй 
палец-вращающийся диск.

В настоящее время для изготовления фрикционных накладок гидрав
лических трансмисий, работающих в условиях смазки, широко применя
ется металлокерамика марки МК-5 [1].

Материал М К-5 получил производственное применение для 
изготовления накладок ведомых дисков фрикционных передач автопог
рузчиков, тракторов и большегрузных автомобилей. Материал имеет ряд 
преимуществ по сравнению с асбофрикционными материалами, и тот не
достаток, что в его составе применяется свинец в количестве 8 %, который 
является токсичным и дорогостоящим материалом [2 ].

С целью исключения свинца из состава металлокерамики был разра
ботан новый материал с применением каменных порошков туфа и базаль
та, которые предварительно подвергались обработке для исключения из 
их состава оксия силициума. Химический состав материала МК-5 и вновь 
разработанного - условно названного МКсКП (металлокерамика с камен
ным порошком) приведен в таблице 1 .

Таблица 1

Наименование Химический состав компонентов в %
материалов

Си Տո Pb Fe График Туф Базальт

МК-5 72 9 3 4 -

МКсКП 72 7 6 7 4 4

Из этих материалов изготовлены опытные образцы в количестве пять 
штук из каждого и проверены сравнительные показатели износостойкос
ти и зависимости коэффициента трения от температуры, которые явля
ются наиболее важными показателями для трущихся материалов [4].
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Образцы имеют дисковую форму (диаметр 60 мм и толщина 15 мм), 
с просверленным отверстием, где на расстоянии 2  мм от поверхности 
трения вмонтирован тензодатчик для регистрации температуры по
верхности. Контртелом служит вращающийся в горизонтальной плоскос
ти металлический стальной диск. Образец при вращении контртела под 
давлением 0,9 МПа прижимается к нему. В это время привод вращения 
контртела отключается и за счет сил трения образец останавливает 
контртело. Процесс торможения повторяется многократно в среде сма
зывающего масла при одинаковом давлении и начального числа оборо
тов контртела.

Результаты испытания на износостойкость приведены в таблице 2, где 
в строке “линейный износ” приведены средние значения износа пяти 
образцов в микрометрах, в зависимости от числа торможений.

Таблица 2

Число торможений 500 1 0 0 0 1500 2 0 0 0 2500 3000
Линейный износ МК-5 15.2 23.1 29.5 32.4 34.1 35.1
Линейн. износ МКсКП 14.8 22.7 293 32.6 34.4 35.0

Для определения зависимости коэффициента трения от температуры, 
при фиксированных значениях температуры измерялась момент трения 
и расчетным путем определялись значения коэфициента трения при раз
ных температурах на поверхности диска. В таблице 3 приведены зависи
мости среднего значения коэффициента трения (по результатам трех за
меров) от температуры.

Таблица 3

Материалы Среднее значение коэффициента трения при температуре С 
Температура 40 60 80 120 160 200 280
МКсКП 0.068 0.068 0.063 0.06 0.053 0.046 0.036
МК-5 0.071 0.069 0.06 0.056 0.048 0.042 0,032

Как видно из таблицы 2 суммарный износ при 3000 торможений у 
обоих материалов почти одинаково, что говорит о взаимозаменяемости 
материалов МК-5 и М КсКП. Из таблицы 3 видно, что у материала 
МКсКП значение коэффициента трения на 5,1 % больше, чем у матери
ала МК-5. |  „

У материала М КсКП устойчивость коэффициента трения, определяе
мого по известной методике [1 ] так же больше на 15 %, чем у материала 
МК-5.

С точки зрения' себестоимости материалов, она у материала М КсКП 
ниже, так как входящий в состав МК-5 дорогостоящий материал свинец 
заменен каменными порошками туфа и базальта.

Объяснение наблюдаемым свойствам материала М КсКП дает более 
подробное изучение химического состава каменных порошков туфа и ба
зальта.

Туф и базальт по данным работы [3] являются природными каменны
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ми материалами, состоящими из окиси силициума в объеме (45-65) % в 
зависимости от породы и месторождения камня и окисей алюминия, же
леза, магнезия и т. д. в объеме (30-40) %. С помощью промывания ка
менных порошков удаляется часть окися силициума и получаются тем 
самым обогащенные металическими окисями порошки с довольно слож
ным химическим составом. Наличие дополнительных металлических ок
сидов придает материалу МКсКП нужную износостойкость и обеспечи
вает схватывание каменных порошков с. частицами других компонентов. 
С другой стороны, наличие силициума хоть и несколько снижает изно
состойкость, но повышает устойчивость к воздействию температуры, что 
было фиксировано при испытаниях (см. табл. 3).

Далее рассмотрим возможность определения износостойкости теоре
тическим методом с целью оценки линейного износа в стадии проекти
рования фрикционного узла. Для этого, основываясь на энергетическую 
теорию трения [4], пользуясь зависимостью фактической площади каса
ния от внешней нагрузки, условиями микрогеометрии трущихся по
верхностей [5], для линейного износа /|ф/ получим

^  P.S.Tcp ( ,)

где: Аср - среднее значение работы буксования, НВ - твердость по 
Бринелю, менее твердого материала, Р - удельное давление в зоне тре
ния, S - площадь трения, т^, - среднее касательное напряжение при тре
нии.

При определении работы буксования и касательных напряжений не
обходимо учитывать влияние температуры на коэффициент трения, а 
также изменение температуры по радиусу, так как по данным работ [4,5] 
температура в зоне трения является важным фактором, влияющим на из
носостойкость и коэффициент трения трущихся поверхностей.

Для определения зависимости температуры (v) от радиуса рассмотрим 
линейную зависимость.

v =  к + 1г (2 )

Для определения зависимости коэфициента трения (!) от температуры 
взята функция полученная от апроксимации экспериментальных данных, 
приведенных в табл. 3. На основании этого получаем:

f= m  +  n v  (3)

где: k, 1, ш, п - коэффициенты аппроксимаций.
Предполагаем, что образец находится под воздействием кольцевой 

силы q = Р • S • f  и переменного температурного поля.
Учитывая зависимость перемещения серединкой плоскости от напря

жений, обобщенный закон Гука, условия равновесия диска [6 ], а также 
известные зависимости работы буксования и соотношение между угло
выми скоростями образца и контр тела [7] для касательного напряжения 
и работы буксования получим:

ill ■ ^ ֊ г2  +  PS (m +  nk)r +  G (4)
4 G

3-84
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ք 2 ո  (m +  nk) Р з 7 ClnP 4  \
 5  r  +  " T “ r  >  ա է

(5)

где թ ֊  коэффициент температурного расширения, <о - угловая ско
рость вращения контртела, G - модуль упругости, է - время буксования, 
г - промежуточное значение радиуса образца. Таким образом, зависимос
ти (4) и (5) достаточно хорошо могут описывать напряженно деформиро
ванное состояние образца при контакте типа палец - диск.

Для большей убедительности рассмотрим числовую задачу, для кото
рого в качестве расчетных параметров взяты условия описанные выше 
эксперимента:

m =  0,07; ո =  -1,2 х 10՜4; к =  400; b =  2000; է =  4 сек.
со — 120 с ֊1; Р г  8*105 н /т 2 ; տ «  2,7-1 О֊ 3  т 2; G  -  5,6-107  Н /т2;
р  =  2 2 ՛ 1 О՜4 г р а д . т

Полученные значения касательных напряжений и работы буксования 
приведены в таблице 4.

Таблица 4

/м /г 0 0 . 0 1 0 . 0 2 0.03
/н /м / т 17.8 2.73 10 5.6 10 8.34 10
а/дж/ Аб 0 32.1 163.9 592.4

Взяв среднее значение (по радиусу) работы буксования и касательных 
напряжений из таблицы 4, учитывая, что НВ 30...35, по зависимости (1)
для линейного износа получим - 1ф=7,б10՜ 8  ш

Сопоставим полученное значение с данными таблицы 2, можно ут
верждать, что предложенная формула (1) с учетом зависимостей (4) и (5) 
может достаточно точно с ошибкой не более 30 % описывать процесс из
нашивания, при контактировании трущихся поверхностей по схеме не
подвижный палец - вращающийся диск.

Кафедра механики
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Քարի փոշիների մի քանի կիրառությունները ֆրիկցիոն ներդիրների 
պատրաստման ժամանակ:

Ամփոփում

Մշակվել է նոր մետաղակերամիկական նյութ' սւաֆի ե բազալտի փոշիների 
օգաագոբծմամբ:

Փորձնական ճանապարհով, երկու նյութերի հաճար, որոշվել Է մաշակայունությանը ե 
շփմսւն գործակցի ջերմաստիճանից կախվածությանը:

Աոաջարկվաճ է շփվալ մակերեսների մտշի հաշվարկի նոր մեթոդիկա անշարժ մատ 
պատվոդ սկավառակ շվւման սխեմայի հաճար:
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Բնական գիսաւթյուններ 1,1998 Естественные науки

Физию

УДК 531.756

Э К СП ЕРИ М ЕН ТА Л ЬН О Е И ССЛЕД О ВАН И Е Р-р-Т  
ЗА ВИ СИ М О СТИ  БИ Н АРН ОЙ  СИ СТЕМ Ы  

Н .А М И Л О ВЫ Й  СП И РТ-Д И БУ ТИ Л О ВЫ Й  Э Ф И Р

А. ДЖ. САРКИСЯН, К. С. АРАМЯН

В работе приводятся результаты комплексных экспе
риментальных исследований Р-р-Т зависимости бинар
ной системы н.амилового спирта-дибугилового эфира ւ 
интервале температур 290°-530°К и давления 0,1-98 Мпа

Дибутиловый эфир и амиловый спирт, а также их смеси, широко при
меняются в химической промышленности. Однако в литературе нет дан
ных о термических свойствах этой системы. Учитывая это, нами исследо
валась Р-р-Т зависимость бинарных смесей этих веществ в интервале тем
ператур 290°-520° К  и давлений 0,1-98 МПа.

Измерения проводились на усовершенствованной экспериментальной уста
новке методом гидростатического взвешивания (1). В опытах температура из
мерялась образцовым термометром сопротивления 1-го разряда типа ПТС-10 с 
применением потенциометрической установки V 309, давление - грузопоршне
вым манометром типа МП-2500 класса 0,05, архимедова сита определялась ана
литическими весами типа ВЛА200г-М с применением равновесов 2-го класса.

Особое внимание уделялось определению констант элементов подвес
ной системы (2). Они сравнивались с послеопытными значениями. Ре
зультаты этих проверок показали стойкость элементов подвесной систе
мы к исследованным веществам. Перед опытами дибутиловый эфир и 
н.амиловый спирт тщательно очищались по методике, описанной в (3). 
Хроматографический анализ показал, что н.амиловый спирт был чистоты 
99,92%, а дибутиловый эфир - 99,87%.

Смеси изготовлялись в массовом соотношении на аналитических ве
сах типа ВЛА200г-М. Для данной системы были изготовлены четыре кон
центрации через каждые 20%. При этом максимальная погрешность сос
тавляла 0,005%. Измерения плотности проводились по изотермам с ш а
гом давления 5-10МПа и температуры 20°-25° К. Всего для четырех сме
сей на 40 изотермах получены 450 новых значений плотности, каждое из 
которых является усреднением 3-4-х кратных измерений. Часть этих зна
чений приводится в таблицах.

Нами также измерялась Р-р-Т зависимость н.амилового спирта и 
дибутилового эфира в чистом виде в указанном интервале параметров 
состояния. Результаты экспериментов в пределах погрешности 
экспериментальной установки согласовывались с результатами работ (4, 
5).

На основании полученного экспериментального материала для 
каждой смеси и чистых веществ нами были составлены индивидуальные 
уравнения состояния следующего вида [6 ].
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1 емпература Давление Р,МПа
Т,К 0,1 5,0 . 9,91 29,53 49,15 68,77 78,58 98,20

1 2 з • 4 5 6 7 8 9
80% амиловый спирт +  2 0 % дибутиловый эфир

291,51 809,2 812,4 815,8 827,3 838,4 847,2 851,8 960,6
313,46 791,7 795,8 799,7 812*4 824,6 834,9 839,3 849,4
332,83 775,8 779,7 784,3 799,2 811,3 822,9 827,6 836,9
356,55 755,8 760,3 765,2 781,8 795,4 807,4 813,0 823,1
419,69 1 - 702,8 708,9 732*0 751,1 766,5 773,5 786,0
450,43 - 669,6 678,4 707,7 730,2 746,9 753,7 767,6
470,20 635,2 645,9 682,4 707,5 726,7 734,5 750,0
500,83 - 607,4 622,3 663,1 691,3 711,5 720,5 737,2
536,03 - 552,5 576,6 531,2 664,2 6 8 8 , 2 698,4 717,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
60% амиловый спирт +  40% дибутиловый эфир

289,75 801,9 804,8 808,4 820,6 831,6 841,6 846,1 854,7
312,23 783,5 787,1 791,2 805,1 817,6 827,6 832,9 841,9
336,67 763,0 768,0 772,0 787,7 800,9 912,6 818,0 828;0
371,20 731,9 737,6 743,2 761,9 777,8 790,8 796,6 807,4
392,51 711,4 718,2 724,4 745,0 761,8 775,9 982,5 794,9
418,73 692,4 700,1 724,56 743,7 759,2 766,1 779,3
449,02 - 660,2 669,2 690,0 721,5 739,3 746,4 761,5
478,32 - 625,2 638,4 674,8 700,5 720,6 727,9 744,6
504,87 - 590,6 607,8 652,5 681,6 703,8 713,1 730,1
533,57 - 548,5 572,7 627,8 662,1 685,6 696,0 814,5

40% амиловый спирт +  60% дибутиловый эфир
292,22 290,7 794,0 797,5 \ 810,5 822,0 832,4 837,0 845,8
321,04 765,9 770,3 774,4 790,2 803,0 814,1 819,3 828,9
344,87 745,2 750,3 755,1 772,1 786,4 798,7 804,3 815,0
372,03 719,9 725,9 731,9 751,8 ' 768,1 781,5 787,8 799,1
398,25 693,6 701,1 768,2 731,5 749,8 764,6 771,5 784,1
424,49 675,0 683,9 710,6 731,5 748,0 755,4 769,2
452,09 645,6 656,6 688,4 711,9 730,5 738,6 653,
481,79 : ֊ 611,4 625,0 664,9 691,5 711,9 720,8 736,!
512,88 ֊ 570,9 589,7 639,1 670,2 693,1 702,8 719,:
530,94 - 543,1 568,3 624,7 657,6 681,8 692,3 709,5

2 0 % амиловый спирт +  80% дибутиловый эфир
295,44 778,6 782,4 786,6 800,4 812,2 822,8 827,9 836,9
324,69 753,3 757,6 762,2 778,0 792,0 803,7 809,5 820,3
358,12 732,3 737,7 742,8 760,5 776,1 789,3 795,2 806,0
382,62 699,6 706,2 712,9 735,4 753,6 767,9 774,3 786,6
394,19 6 8 8 , 2 695,5 702,7 726,1 745,4 760,8 767,7 780,8
424,49 - 6 6 6 , 1 674,8 702,8 724,2 741,1 748,9 762,6
445,14 ֊ 644,6 654,6 685,8 710,1 728,2 736,5 751,0
483,14 ֊ 603,8 616,1 656,6 684,2 705,9 715,2 731,0
503,56 ֊ 578,7 595,2 641,3 671,8 694,1 703,8 720,5
529,79 - 542,3 565,8 622,0 655,3 679,4 689,6 707,7
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Р=А(Т)р2 +  В(Т)р8 (1)

где Р-внешние давление, МПа; - плотность г/см 3  А(Т) и В(Т) - функвдюц 
температуры. Мм

Для всех экспериментально исследованных смесей и чистых вещеа յ  
А(Т) и В(Т) по изотерме вычислены методом наименьших квадратов. ’ 

Попытка обобщения составленных индивидуальных уравнений состщо» 
яния для двухкомонентной системы н.амиловый спирт-дибутиловн 
эфир как чистых составляющих, так и их смесей, а анализ различных в™ 11 

риантов и способов обобщения температурных функций А(Т) и В(Т) п< 
казал, что они собираются на единую усредняющую кривую, если вораз 
пользоваться безразмерными координатами следующего вида [7]:

А (Т )/А Х(Т Х) -  Т / Т х |  В ( Т ) / Вх(Тх) ~ Т / Т х ; 
где Тх=Та +(100-Х)(Ть-Та)/1 0 0

Та и Ть - нормальная температура кипения соответственно н.амилово  ̂
го спирта и дибутилового эфира; х - массовая процентная доля амилово 
го спирта. Эти усредняющие кривые аппроксимированы полиномам *ь 
следующего вида [8 ]

АСП/А* (Тх) = 2 a x(T /T I)t ;В (Т )/В Х(ТХ) = Еьх(т /Т х)‘. (2)
ւ=0 i=0 Աշ

ВЗависимости Ах и Вх от Тх оказались гладкими кривыми, которые так 
же описаны полиномами вида: [9]

2 2 

К  Т х = 2  q T xi ; В х Тх = Е  d jT ^ ; (3 )
1=0 1=0

Значение коэффициентов պ, Ц, Cj, dj найдены методом наименыыи 
квадратов на ЭВМ с помощью специально составленной программы в 
алгоритмическом языке “ Бейсик” , которые приводятся ниже: 
ао=150638847; а^-48.432481; a2=67.268212; a3=-44.635917; а4= 1 1.169280, 
Ь0=0.85875137; Ь^-49212449; Ь2=0.632888492; с0= -0 .19196571.10'
С! =0.91728607.10; Օշ=-1.09639383; do=-0.191795511.10; d1=0.879824887.1(| 
d2=-0.998063683.

Окончательно обобщенное уравнение состояния для системы н.ами* 
ловый спирт - дибутиловый эфир имеет следующий вид

Р=[£ а,(т/тх)‘ Z qTjp l̂^biT.'lp* (4)!
1=0 1=0 1=0

Уравнение состояния (4) описывает экспериментальные Р-р-Т данный 
системы н.амиловый спирт - дибутиловый эфир со средиеарифметичес-1 

кой погрешностью 0.3%.

Кафедра физики Поступила 05.05.1997
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Աշխատանքում քերված են ն. ամիլ սպիրտ - դիքուսփլ եթեր քինար համակարգի Р-р-Т կախվածության 
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ճնշումների 0,1-98 М'Чш միջակայքում:
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Ա ՐՑԱ Խ Ի ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ J
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА I

Բնական գիտություններ l ,  1998 Естественны е науки
ւ

Хими с 
I  

1 

а

АСИММЕТРИЧЕСКОЕ С-АЛКИЛИРОВАНИЕ АЛАНИНА В
ХИРАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ С ИОНОМ Ni (II). 1

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ НЕБЕЛКОВЫХ 1

D- а  - АМИНОКИСЛОТ. 1

1

САГИЯН А- С., ОГАНЕСЯН Ц. К., САГЯН С. 3., БЕЛОКОНЬ Ю1 Н.
I

1

Разработан универсальный метод асиммет՝  ̂
рического синтеза небелковых а  - замещенных о 1 
- аминокислот D-абсолютной конфигурации пу• 1 
те м  С-алкилирования аланина в его Ni2f  ) 
комплексе оснований Шиффа с хиральным реаген• 1 
то м  D -2-N -(N ’-6eH3UAnpoAUA) аминобензофено• ՛< 
ном с последующим разложением комплексов и ] 
выделением целевых аминокислот. Синтезированы * 
а-метил-(5-фенил-ct-аланин, а-метилнорлейцин, 1 
а-метил-О-бензилтирозин и а-аллилаланин D-аб- ’ 
солютной конфигурации. Стереоселективноспа < 
синтеза составляет 90-94%, оптическая чистой ՝■ 
т а  синтезированных аминокислот превышает ՛ 
98%.

Аминокислоты и их производные - важный класс природных соеди
нений, находящие широкое применение в пищевой промышленности 
[1,2], животноводстве и птицеводстве [3,4], медицине [5] и в других об
ластях науки и техники.

В последнее время внимание исследователей все больше привлекают 
небелковые оптически активные аминокислоты D-абсолютной конфигу
рации, которые как необратимые ингибиторы ферментов с повышенной 
специфичностью и продолжительностью действия успешно применяют
ся в медицине и фармокологии для получения различных лекарственны! 
препаратов противоракового, антигипертензивного, антианаркологичес- 
кого и другого действия. К  числу таких соединений относятся также a f e  
замещенные производные D -a-аминокислот, которые являются непри
родными как по структуре, так и по абсолютной конфигурации. Напри
мер, D -a-метилфенилаланин [6 ], D -a-метилтирозин [7], а -  метилтрип- 
тофан [8 ] и т. д.

Следует отметить, что а -  замещенные a -аминокислоты физиологичес
ки активны и пригодны для синтеза физиологически активных пептидов 
и лекарственных препаратов только в энантиомерно чистых формах, и 
именно в таких формах они должны быть синтезированы. К  сожалению 
использование традиционных методов синтеза аминокислот (микробио
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логический синтез, энзиматическая трансформация и обычный химичес
кий синтез с последующем разделением рацематов на оптически актив
ные антиподы) не эффективно для получения а - замещенных а -  амино
кислот D-абсолютной конфигурации из-за неприродного характера их 
структуры. В этой связи в последнее время успешно развивается направ
ление асимметрического синтеза с применением хиральных реагентов 
или катализаторов, позволяющих непосредственно получить оптически 
активную аминокислоту природного и неприродного происхождения, ми
нуя стадию разделения рацематов. В настоящей работе в качестве хираль
ного синтона аланина нами использован ранее синтезированный плоско 
квадратный комплекс иона N i(ll) основания Ш иффа аланина с хираль
ным реагентом на основе циклической иминокислоты D-пролина - D-2- 
М-(М’-бензилпролил) аминобензофеноном (D -БП БФ) [9].

Комплекс иона Ni2+ оснований Ш иффа аланина с хиральным реа
гентом D-БПБФ ([D-BIIBO -D-Ana]Ni(H )) (1) был синтезирован взаи
модействием 0,Ь-аланина с хиральным реагентом D-БП БФ  и ионом 
Ni2+ в среде метанола в присутствии КОН [9]. Фрагмент аланина 
комплекса 1  обладает высокой СН-кислотностью и в присутствии осно
ваний через промежуточный плоский SP2  карбанион (2) легко С-алки- 
лируется под действием различных электрофильных групп с образова
нием комплексов а  -замещенных а-аминокислот (схема ). За ходом ре
акции алкилирования удобно следить методом тонкослойной хроматог
рафии (ТСХ) на пластинках S i0 2  в  системе растворителей хлороформ- 
ацетон (5:1), так как продукты алкилирования по значению Rf отлича
ются от исходного комплекса 1. В результате алкилирования образует
ся смесь двух диастереомерных комплексов с избытком диастереомера 
с наименьшим значением Rf на силикагеле, который увеличивается по 
ходу реакции. Диастереомерные комплексы были разделены препара
тивной хроматографией на S i0 2  и охарактеризованы физико- химичес
кими методами анализа - ^ -Я М Р , элементный анализ, электронная 
спектроскопия. Для определения абсолютной конфигурации диастерео- 
меров были получены их кривые дисперсии оптического вращения 
(ДОВ) и сравнены с кривыми ДОВ ранее полученных аналогично 
построенных комплексов на основе хирального реагента L-2-N -(N ’ - 
бензилпролил) аминобензофеноном - [Ь-БП БФ -Ь-а-СН з-Р 1 1 е]№ (1 1 ) и 
[Ь-БПБФ-Ь-а-а11у1-Ала]№(Н) (рис.) [10]. Сравнение показывает, что 
основные фракции с наименьшей подвижностью на силикагеле явля
ются диастереомеры D ,D-абсолюшой конфигурацией, о чем свидетель
ствуют положительные эффекты Коттона при длине волны 430 - 520 нм 
и отрицательные эффекты Коттона в диапазоне 520-620 нм, а также 
зеркальное изображение кривых ДОВ этих диастереомеров и ранее по
лученных соответствующих L ,L-диастереомеров. Как и следовало ожи
дать, диастереомерные комплексы отличаются друг от друга химически
ми сдвигами а-Н  аминокислотного фрагмента и видами кривых ДОВ и 
имеют практически идентичные данные элементного анализа и 
электронных спектров. Равновесные соотношения D ,D  и D ,L- диасте
реомеров алкилированных комплексов после их разделения на S i0 2  оп
ределялось спектрофотометрическим методом и представлены в табли
це.
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Где R = C 6H 5C H 2D .D - 3, D .L-4 , D - Ц ;  СН2=СН-СНгDJD- 5, D ,L-6 , D - 12: 

СН3СЯ2СН2СЯ2 D.D - 2  D,L - 8, D - 14; P-C6H5CH2OC6H4CH2 D,D - 9 , 
D,L - 10 , D - 13.
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Таблица

Результаты С-алкилирования аланина в комплексе [D-BIIBO-D-Ana]Ni(II) (1)

No
п/п

Исходный комплекс 

аланина
Алкил ирующий 

реагент
Соотношение

D,D/D,L

О.Ч.

% *

Химический 

выход (%) • *

1. р)-БПБФ-0-Ала]№(11) CeHjCHiBr 95/5 >98 93
2. м • СН2=СН-СН2Вг 92/8 >98 91
3. £46 СНз(СН2)3Вг 89/11 >98 92
4. р-СбН5СН20  - 

-С«Н4СН2С1
98/2 -9 8 88

5. [0-БПБФ-В,Ь-Ала]№(11) С'бН5СН2Вг 96/4 -9 8 91
6. Р-БПБФ-1.-Ала]№(11) U 95/5 -98 92

Примечания *  Оптическая чистота (О.Ч.) определена методом ГЖХ-хираль- 
ного энантиомерного анализа;

* *  Химический выход определен исходя из исходного коли
чества исходного комплекса 1.

Как видно из таблицы, избыток D, D-диастереомера алкилированных 
комплексов в смеси составляет 95-98%, вне зависимости от абсолютной 
конфигурации исходного комплекса.

Наличие высоких энантиоселективных эффектов при алкилировании 
является следствием стерического несвязывающего взаимодействия меж
ду фенильной группой N -бензилпролинового остатка и объемистым ал- 
килирующим радикалом на si стороне прохиралъного карбаниона, что 
экранирует атаку алкилирующего агента на прохиральный карбанион с 
этой стороны плоскости основания Шиффа.

Это приводит к замедлению скорости реакции С-алкилирования со 
стороны si прохиралъного карбаниона относительно скорости реакции со 
стороны ге с образованием D, D-диастереомера в большом избытке. Осо
бенно сильно наблюдается это в случае использования в качестве алки
лирующего реагента более объемистого P-C6 H5 CH2 OC6 H4 CH 2 CI.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. В работе использовались аминокис
лоты “Reanal” (Будапешт) и Н ИИ Биотехнология (Ереван), силикагель L- 
40/100 (I “Chemapol Praha” (Прага), ионообменная смолоа Ку-2х8, NaOH, 
ДМФА, СН3 СОСН3 , СНС13, CH 3 CN, СбН5 СН2 Вг, СН 2 =СН -СН 2 С1, 
СН3 СН2 СН2 СН2 ВГ, P-QH 4 CH2 OQH 4 CH 2 CI и другие “ Реахим” (СССР).

Исходный комплекс 1 был синтезирован согласно [9]. ДМФА и 
CH3CN перед использованием очищали согласно [11,12].

Спектры 1 Н -Я М ? снимали на приборах “Tesla NM R-BS-467” (60 
МГц) и “ Brucker WP-200” (200 МГц), электронные спектры - на прибо
ре “Specord М-40” . Оптическое вращение измеряли на поляриметре 
“Perkin Elmer-241” , Кривые ДОВ снимали на спектрополяриметре “Jasco 
ORD/UV-5” . Энантиомерный количественный анализ аминокислот осу
ществляли методом ГЖХ-энантиомерного хирального анализа в виде 
изопропиловых эфиров Х-трифторацетильных производных на хиральной
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фазе “ Херасиль - Валин” [13].
Общая методика алкилирования комплекса 1. 20 ммолей комплекс) 

растворяют в  15 мл ДМФА, добавляют 100 ммолей галоидного алкила в 
50 ммолей мелко растертой NaOH. Перемешивают в токе аргона прц 
температуре 2-3 часа. За ходом реакции следят методом ТСХ (Տ10շ, 
CHCI3 -CH3 COCH3  (5:1)) по исчезновению исходного комплекса. По 
окончании реакции в реакционную смесь добавляют 10% СН3СООН до 
значении рН=6-7, экстрагируют продукт реакции хлороформом, хлоро
форменный экстракт концентрируют под вакуумом и хроматографируют 
на колонках с Si02, используя в качестве элюента смесь хлороформ-аце
тон (2:1). Диастереомерно чистые основные фракции алкилированнш 
комплексов допольнигельно очшцали на сефадексе Sephadex LH-20 в 
системе рсатворителей бензол-этанол (3:1) и охарактеризовали 
спектральными методами анализа. Соотношения диасте реомеров и хими
ческие выхода при алкилировании в таблице.

Спектральные данные алкилированных комплексов:
[D-BnBO-D-a-CH 3 -Phe]Ni(II) (3): Тпл. 120-124°С. Найдено - С 

69,60., Н 5,38., N  7,02%. Вычислено для формулы C3 5 H3 3 N 3 0 3Ni - С 
69,78; Н 5,52; N 6,96%. Электронный спектр ( СН3ОН ), Аллах, нм (log 
Е): 262 (4,23); 335 (3,68); 421 (3,49); 524 (2,37). Спектр ‘Н-ЯМР (C D C lJ 
5, м.д. ): 1,10 с (ЗН, а- СН3); 1,68-3,22 м (7Н, а-, 0-, у- и 6 -Н ( Pro)); 3,11 
м (2Н, СН2-( Phe )); 3,46 и 4,25 д (АВ, 2Н, CH2 -Bzl, J=12,5 Гц); 6,51-8,2 
м (19 Н, Аг). Молекулярное вращение [М] 2 5  в СН3ОН (А.нм ): - 16018 
(578); - 6796 (546); +  9221 (436); - 5338 (365).

[D-BnBO-D-a-Allyl-Ala]Ni(II) (5): Тпл. 219-222°С. Найдено - С 66,99; 
Н 5,63; N 7,54%. Вычислено для формулы C3 1 H3 1 N 3 0 3 Ni - С 67,40; Н 
5,65; N 7,60%. Электронный спектр (СН 3 ОН), Аллах, нм (log Е): 264 
(4,21); 332 (3,74); 413 (3,48); 531 (2,27). Спектр ^-Я М Р  (CDCI3, 5, м.д.):
1,13 с (ЗН, а-СН 3); 1,86-3,52 м (7Н, а-, 0-, у- и 5- Н ( Pro)); 2,43 д ( 2Н, 
Н2С -); 3,66 и 4,42 д (АВ, 2Н, CH 2 -Bzl, J=12,5 Гц ); 5,35 м (2Н, Н2 С=, 
1транс =  14 Гц, 1цис == 9 Гц, JreM =  1 Гц); 6,64 м (1Н, Н С=); 6,44-8,2 м 
(14 Н, Аг). Молекулярное вращение [М] 2 5  в СН3ОН (А,нм ): - 14179 (578); 
- 9326 (546); +  1866 (436); - 9703 (365).

[D-BnBO-D-a-CH 3 -NLe]Ni(II) (7): Тпл. 215-217°С. Найдено - С 
67,63; Н 6,38; N 7,42%. Вычислено для формулы C 3 2 H3 5 N 3 0 3Ni - С 67,62; 
Н 6,21; N 7,39%. Электронный спектр (СН3 ОН), Аллах, нм (log Е): 266 
(4,11); 332 (3,67); 419 (3,48); 533 (2,07). Спектр ^-Я М Р  (CDCI3, 5, м.д.): 
0,98 тр (ЗН, СН3- (Nle)); 1,20 с (ЗН, ос-СН3); 1,31 м (2Н, СН2- (Nle)); 1,63 
м (2Н, CH2 -(Nle)); 2.00-3,23 м ( 8 Н, 0-, у- и 5-СН2  - ( Pro) и СН2  - (Nle)); 
3,40 м (1Н, а-СН-(Рго)); 3,65 и 4,45 д (АВ, 2Н, CH2 -Bzl, J=12,5 Гц ); 6,58- 
8,1 м (14 Н, Аг). Молекулярное вращение [М] 2 5  в СН3ОН (А,нм ): - 13793 
(578);- 9483 (546); +  865 (436); +  16810 (365).

[D-BnBO-D-a-CH 3 -0-Bzl-Tyr]Ni(II) (9): Тпл. 99-Ю4°С. Найдено - С 
71,01; Н 5,34; N 5,89%. Вычислено для формулы C4 2 H3 9 N 3 0 4Ni - С 71,20; 
Н 5,54; N 5,92%. Электронный спектр (СН3 ОН), Аллах, нм (log Е): 267 
(4,10); 337 (3,60); 421 (3,40). Спектр 'Н-ЯМР (CDCI3, 5, м.д. ): 1,15 с (ЗН,



а-СН3); 1,72-3,36 м (7Н, а-, р-, у- й 5-Н (Pro)); 3,13 с (2Н, СН2 -(Туг)); 
3,55 и 4,20 д (АВ, 2Н, CH2 -Bzl, J=12,5 Гц); 5,08 с (2Н, - СНг О); 6 ,6 6 -
8,14 м (23 Н, Аг). Молекулярное вращение [М] 2 5  в СН3ОН (Хнм ): - 16064
(578); - 7023 (546); +  9237 (436); - 7228 (365).

Разложение комплексов и выделение целевых аминокислот. Индивиду
альные диастереомерные алкилированные комплексы D,D-абсолютной 
конфигурации (основные фракции) были разложены по общей методи
ке. К 10 мл нагретого до 50°С 2N раствора HCI добавляют по каплям 
раствор 0,5 ммоля комплекса в 10 мл СН 3 ОН. После исчезновения ок
раски комплекса раствор упаривают под вакуумом досуха, добавляют 2 0  

мл воды и фильтруют исходный хиральный реагент D-БПБФ. Из филь
трата выделяют оптически активную аминокислоту на катионите Ку-2х8 
в Н+ -форме, используя в качестве элюента 5% водного раствора 
NH4 OH. Элюат концентрируют под вакуумом и кристаллизуют из водно
спиртовых ( 1 : 1 ) растворов.

Спектральные параметры синтезированных D-а-замещенных-а- аминокислот.
D-a-метилфенилаланин (И): Тпл. 298-299°С. Найдено - С 66,31; Н 6,94; 

N 7,96%. Вычислено для Ck>H1 3 N 0 2  - С 67,02; Н 7,21; N 7,78% . Спектры 
'Н-ЯМР (0,1 N DCI, 6 , м.д.): 1,68 с (ЗН,а-СН3); 3,03 и 3,49д (АВ, 2Н, СН2, 
J=14 Гц); 7,45 м (5Н, Аг). [a] 2 5  D = +  4,51° (C =l,04; IN HCI).

D-a-аллиаланин (12): Тпл. 308-310°С. Найдено - С 55,44; Н 8,62; N 
10,56%. Вычислено для СбНп>Ю2  - С 55,80; Н 8,59; N 10,62%. Спектры 
'Н-ЯМР (D 2 0 , 5, м. д.): 1,60 с (ЗН,а-СН3); 2,74 м (2Н, -СН2-); 5,35 м (2Н, 
Н20  = ); 5,76 м (1Н, НС=). [a ] 2 5  D = +  14,34° (C =l,3 ; IN HCI).

D-a-метил-О-бензилтирозин (13): Тпл. 270-272°С. Найдено- С 71,72; 
Н 6,92; N 4,9%. Вычислено для CnHi9 N 0 3  - С 71,56; Н 6,71; N 4,91%. 
Спектры ‘Н-ЯМР (CF 3 COOH, 5, м.д.): 1,46 с (ЗН, а-СН3); 2,85 и 3,13 д 
(АВ, 2Н, СН2, J=14 Гц); 4,73 с (2Н, -СН2 -0-); 6,45-6,96 м (9Н, Аг). [a ] d 2 5  

+ 3,39° (C =2,l; CF 3 C 00H :H 20  (2:1)).
D-a-метилнорлейцин (14): Тпл.. 310-312°С. Найдено - С 57,82; Н 

10,43; N 9,46%. Вычислено для C7 Hi5 N 0 2- С 57,90; Н 10,41; N 9,64%. 
Спектры ‘Н-ЯМР (D 2 0 , 5, м.д.): 0,90 тр (ЗН, СН3); 1,34 м (4Н, 2СН2-); 
1,47 с (ЗН, а-СН3); 1,79 м (2Н, - СН2). fa ] 2 5  D = - 15,51° (C =l,2 ; Н2 0). 

Кафедра химии Поступила 11.01.1997

Литература
1) Беликов В. М. Аминокислоты, их химический синтез и применение ֊  Вестник АН 

СССР, 1973, с. 33.
2) Котова Г. А., Волкова М. В. - Тезисы докладов III Всесоюзного совещания по ами

нокислотам, Ереван, 1984, с. 3-4.
3) Ottenheum J. Н. - Eur. Int. Conf Of amino acid fortification of prefein foods., - 1969, pp. 

446-449.
4) Химический состав пищевых продуктов./ Под. ред. Покровского А. А. - М.: Пище

вая промышленность, 1977.
5) Сафонова Э. А., Беликов В. М. - Успехи химии, 1974, т. 43, No 9, с. 1575 - 1603.
6) Чипенс Г. И., Славинская В. А., Силе Д. Е., Крейле Д. .П., Корчагова Э. X., Страу- 

гиня К. И. - Изв. АН Латв.ССР, сер. хим., 1985, с. 259-277.

45



7) Groodson L. H ., Honigberg J . L ., Lehman J. J . ,  Burton W. H. - J . Oig. Chem., 1960 v 
25, pp. 1920-1931.

8) Radahhisman A.N. - J .  Biochem., 1970, p. 117.
9) Сагиян А. С ., Джамгарян С . М ., Григорян Г. Л ., Григорян С. К ., Белоконь Ю1 Н. - 

Ученые записки ЕГУ, 1995, с. 42-48.
10) Belokon’ Yu. N ., Chernoglazova N . Щ Kochetkov К. A., Garbalinskaya N . S ., Belikov V. 

М .- J.Chem. Soc.Commun., 1985, pp. 171-172.
11) Гордон А ., Ф орд P. Спутник химика. - Издательство Мир, М ., 1976.
12) Walter М., Ramaley Е. - Analyt. Chem., 1973, v. 45, N o 1, p. 165-168.
13) Сапоровская М. Б., Витг С. В., Никитина С. Б., Пасконова Е. А., Беликов В.М . - 

Изв. АН. С С С Р , сер. хим., 1974, N o  3, с. 676-682.

НМ
Кривые ДОВ диастереомеров, СН3ОН, 25°С. 
l .D ,D ֊5 ; 2. DyD-Յ; 3. D,D-7; 4. D ,D ֊1;
5. [L~Em 0~L-a ֊C H r Phe]Ni(II) [10];
6. [Լ-БПБՓ-L-a-Allyl-Ala]Ni(II) [10].

Ա. U. Սագիյան, Կ. Կ. Հովհաննիսյան, U. Զ. Սաւլյան, Յու. Ն. Ր-ելոկոն

Ալանինի ասիմետրիկ С -ալկիլսւցում N1(11) իոնի հհտ իփրալ համակարգում:

Ոչ սպիտակուցային D-a-ւսմինաթթվի ստերիոսելեկտիվ սինթեզը

Ամփոփում
Մշակված է ունիվերսալ մեթոդ ասիմետրիկ սինթեզի ոչ սպիտակուցային D-րացարձակ կազմաբա

նությամբ а -փոխարինված а -աճինաթթվի ձևավորման համար, ալանինի С ալկիլացման ճանապարհով 
Ni2' Շիֆֆի հիմնային համակարգում, D-2- N (N’-բհնզինպրուիՕ ամինոբէնզոֆենոն ոեազենտի հհտ, ո- 

րին հաջորդում է համակարգերի մասնատումը և նպատակային ամինաթթուների անջատումը:
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Բնական գիտություններ l ,  1998 Естествен ны е науки

Биология

535.243.63195

ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶԻ ՖՈՏՈ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ջ. Մ. ՃԱՎՐՇ6ԱՆ

Հետազոտված են բույսերի ֆոտոսինթեզի սւոաջնային ֆո- 
տոֆիզիկսւկան փուփ կարգավորման մեխանիզմները մթնոլոր- 
տի քիմիական աղտոտվածության պայմաններում: Հայտնա
բերված են ֆոտոսինթեզող ապարատի կլանման սպեկտրում 
«հիպեքրոմային էֆեկտը» կապտամանուշակագույն տիրույ
թում: Պարզված են ֆոտոսինթեզող օբյեկտների կողմից լույսի 
կլանման և էլեկտրոնային գրգովածության էներգիայի միգրա
ցիայի օրինաչափությունները, կաիւված մթնոլորտ աղտոսաղ 
նյութերի բնույթից և բույսերի տեսակից:

Արեգակնային էներգիայի կենսակոնվեսիայի պրոցեսում վճռական ղերը պատ
կանում է ֆոտոսինթեզի առաջնային փուլին, մասնավորապես ֆոտոֆիգիկական 
պրոցեսներին, որոնք ընթանում են բույսերի, ջրիմուռների ու բակտերիաների ֆոտո- 
սինթեգող ապարատի թաղանթներում: Ներկայումս աշխարհի տարբեր լաբորատո
րիաներում այդ պրոցեսները ուսումնասիրում են տարբեր ասպեկտներով: Ֆոթոսին- 
թեգի պրոբլեմի կարևոր խնդիրներից մեկը հանդիսանում է նրա կարգավորման մե
խանիզմների պարզաբանումը մթնոլորտի աղտոտվածության պայմաններում: Այդ 
ունի տեսական և գործնական մեծ նշանակություն, քանի որ մթնոլորտի աղտոտումն 
առաջացնում է տիլակոիղային թաղանթների վերակառուցումներ,• որոնք բերում են 
առաջնային պրոցեսների վտւիոխությունների: Վերջիններս կարող են պատճառ 
դառնալ բույսերում արեգակնային էներգիայի ոչ էֆեկտիվ փոխակերպման համար: 
Մթնոլորտի աղտոտվածության պայմաններում ֆոտոսինթեզի ֆոտոֆիգիկական 
պրոցեսների հետազոտումը հնարավորություն կտա կարգավորել և ղեկավարել 
դրանք, նպատակ ունենալով ինտենսիվացնել ֆոտոսինթեզի պրոցեսի և բարձրաց
նել ֆոտոսինթեզող օրգանիզմների ՚իերքատվությունը: Նման ուսումնասիրություննե
րը կնպաստեն նաև էկոլոգիական պրոբլեմների լուծման նպատակով մշակելու կեն
սաֆիզիկական չափանիշներ մթնոլորտի ւսդտոտվա ծությ ա ն ֆոտոինդիկացիայի և 
մոնիտորինգի համար: Այդ կարգի հետազոտություններն ավելի արդիական են դւմր- 
ձել կապված տրանսպորտի՛,'արդյունաբերության, գյուղատնտեսության ե ռազմա
կան տեխնիկայի կողմից մթնփ^իտի ՚իունավոո նյութերով աղտոտման հկսդ Ներկա
յումս մեր մոլորակի որոշ ռե< (̂ււ1նսհիում խխմե մեծացել է ՜մթնոլորտ արտանետվող 
թունավոր նյութերի տեմականիաԱ իաԹակըւ^ ՝#щ К' Щ  W ’ • * Տ"Հ՝'- ՝ ■-•՝

ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ Ն*հ&ՏԱԿԸ^ 'Աէր1ւա՝ա^խ,(*ււհասքի-,նպատակ0՝՝եկել՝է մթնոլորտի 
անտրհմի1գեն քխքիՀ^կած 'աղտոս^ածհւթյւսն Ախւյման ներում ոաումնասիր^ֆոտո
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սինթեզի ֆաոոֆիզիկական փուփ կարգավորումը, պարզաբանել բույսերի ֆոտոսին 
թեզուլ ապարատի կողմից լույսի կլանման և էլեկտրոնային գրգովածությսւն էներ
գիայի միգրացիայի կարգավորման մեխանիզմները:

ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ: Մթնոլորտի աղտոտվածու-յ 
թյան պայմաններում ֆոտոսինթեզի ֆոտոֆիգիկական փուլը հետազոտել ենք տա
րեր ծառերի և խոտաբույսերի տերևներում և նրանց մեկուսացված քլորոպլաստնե- 
րում: Բնական պայմաններում մթնոլորտի աղտոտվածության երկարատև ազդեցու
թյանը հետազոտել ենք Վանաձոր քաղաքի քիմիական կոմբինատի ազդեցության 
գոտում աճող ծառաբույսերի (Aesculus hippocastanmn Լ., Juglans regia Լ., Populus 
gracillis Grossh., Acer trautvet. terii Medu., Robina pseudoacacia Լ.) մոտ: Մթնոլորտի 
աղտոտվածության կարճատև ազդեցության ուսումնասիրման համար, որպես հե
տազոտման օբյեկտ ծառայել են մի շարք խոտսւբույսեր (Phasiolus vulgare Լ., Latuca 
saliva) ֆոսասինթեզող ապարատը: Աշխատանքում օգտագործել ենք կենսաֆիզի
կական և կենսաքիմիական ժամանակակից մեթոդներ: Չավտւմները կատարել ենք 
սերիական արտադրության ինչպես նաև մեր կողմից ստեղծված սարքերի օգնու
թյամբ: Տերևների և քլորոպլաստների կլանման և նրանց ածանցյալ սպեկտրները, 

սենյակային և հեղուկ ազոտի ջերմաստիճանում (-196°C), գրանցել ենք Սֆ-10 
սպեկտրոֆոտոմեարի օգնությամբ, որն օժտված է մեր կողմից հավաքված սպեկտր
ները ածանցող սարքով: Անջատված պիգմենտային կոմպլեքսների կլանման սպեկ- 
աըրները հետազոտել ենք Սպեկորտ-40 սպեկտբոֆոտոմետրով: Ֆլուորեսցենցիայի 
ջերմաինղուկցված փովախության գրանցումը կատարել ենք մեր կողմից ստեղծված 
ֆլուորոմետրի օգնությամբ (1): Բույսերի տերևներից քլորոպլաստների անջատումը 
կատարել ենք հետադասողների կողմից ճանաչում գտած մեթոդով (2): Պիգմենտնե
րի քանակական անալիզը կատարել ենք ինչպես նրանց ընղհանուր խառնուրդում 
երկափքային մեթոդով (2), այնպես էլ մեր կողմից կատարելագործված թղթային քրո- 
մաաոգրաֆիայի եղանակով (3):

ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ: Մթնոլորտի աղտոտվածության պայմաննե
րում բույսերի ֆոտոսինթեզի ֆոտոֆիգիկական պրոցեսներում, մասնավորապես ֆո-

տոսինթեզող օբյեկտի լուսակլանման 
սպեկտրներում տեղի ունեցող փովտ- 
խությունների ուսումնասիրման հա
մար կարևոր մեթոդ է հանդիսանում 
ցածր ջերմաստիճանային սպեկտ
րոսկոպիան: Նկ. 1-ում բերված են 
քիմիական կոմբինատի մոտակայ
քում (0,3-0,4 կմ) և նրանցից 3-4 կմ 
հեռավորության վրա աճած ծառա
բույսերի քլորոպլաստների կլանման 
ցածր ջերմաստիճանային սպեկտր
ները: Այդ սպեկտրալ կորերը բնորոշ 
են նրանով, որ քլորոֆիլների և կարռ- 
սփՕոիդնԱրի մոլեկուլների լոաակ- 
լանման շերտերից րացի ի հայտ են 

ա ա *w  գափս կլանման նոր շերտեր, որոնց
Նկ. 1. Ձիակասկի (1,2) և Բարդու (3,4) քլոբււպլաււա- մաքսիմումները ընկած են 420 Օմ, 

ների կլանման սպեկտրները -19(P-mti: Քիմիական կամ- նմ, 576 նմ և 630 նմ ալիքային եր- 
բինատից 3-4 կմ (1,3) և 0.3֊0.4 կմ (2,4) հեոաւխբության կարություններում: Այդ սպեկտրները 
վրա աճած:
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Նկ. 2. Լոբու (1,2) և սալաթի (3.4) տերևների 
կլանման սպեկտրները սենյակային ջերմաս
տիճանում, ամոնիակի 6x10-3 մգ/լ (2) և ծխի (4) 
կարճատև (15 ր.) ազդեցությունից առաջ և հետո:

վկայում են այն մասին, որ մթնոլորտի քի- 
! միական աղտոտվածության պայմաննե

րում ֆոտոսինթեզող օբյեկտների կլան
ման սպեկտրներում ի հայտ եկող փոփո
խությունները կախված են բույսի տեսա
կից ե մթնոլորտի աղտոտվածության աս
տիճանից: Ընդ որում ոչ գազադիմացկուն 
ծառերի (Robinia pseudoacacia, Populus 
gracilis, Acer trautvetter) քլորոպլաստների 
կլանման սպեկտրներում դիտվում է լու- 
սակլանման անկում հատկապես քլորոֆի- 
լային մոլեկուլների կլանման տիրույթնե
րում:

Ոչ գազադիմացկուն ծառաբույսերի 
քւորոպլաստների ցածր ջերմաստիճանա
յին կլանման ածանցյալ սպեկտրների ու
սումնասիրությունները ցույց են տափս, որ 
քւորոպլաստների կողմից լուսակլանման անկումը պայմանավորված է քլորոֆիլա
յին պիգմենտների բնական սպեկտրալ ձևերի ոչ միահավասար վնասմամբ: Առավել 
զգայուն են 648 նմ, 682 նմ և 693 նմ ձևերը և համեմատաբար կայուն է 662 նմ ձևը: 
Սակայն ա յլ օրինաչուվտւթյուն է դիտվում գազադիմացկուն ծառաբույսերի 
(Aesculus hippocastanum, Jung Ians regia) քլորոպլաստների կլանման սպեկտրներում: 
Նրանց մոտ նկատվում է լույսի կլանման մեծացում սպեկտրի 400-750 նմ տիրույ
թում: Լուսակլանման ուժեղացումը կարեփ է բացատրել ա յդ բույսերի քլորոպլաստնե- 
րի տիլակոիդային թաղանթներում պիգմենտների տարբեր սպեկտրալ ձևերի մոտ 
մոլեկուլների քանակի ավելացմամբ: Հատկապես խթանվում են քլորոֆիփ մոլեկուլ
ների կարճալիքային 648 նմ, 669 նմ ձևերի սինթեզը: Բնական պայմաններում պիգ

մենտների վրա մթնոլորտի աղտոտվածության 
ազդեցության վերաբերյալ սպեկտրալ մեթոդով 
ստացված այս տվյալները համապատասխանում 
են մեր կողմից քրոմասագրաֆիայի մեթոդով (3) 
կատարված պիգմենտների քանակական անալի
զի տվյալներին: Գազադիմացկուն ծառաբույսերի 
քլորոպլաստների կլանման սպեկտրների հետա
զոտումը ցույց տվեց, որ կապտամանուշակա
գույն տիրույթում դիտվում է լույսի կլանման կտ
րուկ ուժեղացում (հիպերքրոմային էֆեկտ): Այդ 
երևույթը, կարեփ է բացատրել մթնոլորտ արտա
նետվող գազանման ազոտային միացությունների 
ազդեցությամբ: Այս տեսակետի հիմնավորման 
համար մենք ուսումնասիրել ենք նաև տարբեր 
բույսերի տերևների կլանման սպեկտրների կրած 
վտվախություններն ամոնիակի և բուսական օ- 

40օ 4(0 5?օ (80 640 A b l f  բյեկաների այրումից առաջացած ծխի կար- 
Նկ. 3. Տերևներում քւորոֆիւ Ш-Ի ճատև ազդեցություններից հետո (նկ. 2): Դժվար 

չէ նկատեի որ բույսերի վրա ամոնիակի և ծխի 
ազդեցության դեպքում նրանց տերևների կլան
ման սպեկտրների կապտամանուշակագույն աի-
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գրգռման սպեկտրն ամոնիակի ազդե
ցությունից առաջ (1) և հետո (2) (6.10-3 
մգ/0:



բույթում նույնպես ցիտվում է հիպերքրոմային էֆեկտ:
Մեր հետազոտության հաջորդ վազում կատարել ենք հիպերքրոմային էֆեկտ® 

առաջացմանը քլորոպլաստնեբի պիգմենտների մասնակցության պարզաբանում® 
Այդ նպատակով կատարել ենք պիգմենտների որակական և քանակական վերլուծո® 
թյուն քրոմոտոգրաֆիայի և սպեկտրոֆոտոմետրիայի մեթոդների կիրառմամր: Լա * 
բորատոր մոդելավորումը ցույց է տափս, որ քլորոֆիլային և կարոտինոդային պիգ-1 
մենտների մոլեկուլները չեն ենթարկվում քիմիական ձևաւիոիաւթյսւն կամ այնպիսի! 
վավաիաւթյան, որոնք կբերեին սպեկտրի կապտամանուշակագույն տիրույթում լու-| 
սակլանման կտրուկ մեծացմանը'հիպերքրոմային էֆեկտին: Այստեդից կսւրեփէ bq-l 
րակացնել, որ հիպերքրոմային էֆեկտի առաջացմանը մասնակցում են ֆոաոսինթէ-1 
գող օբյեկտների անգույն բաղադրամասերը:

Այնուհետև կատարել ենք տիլուկոիդային թաղանթներում պիգմենտների էլեկտ-1 
թոնային գրգռվածությսւն էներգիայի տեղափոխման և վերաբաշխման վրա քիմիա-1 
կան աղտոտվածության ազդեցության ուսումնասիրություն: էներգիայի միգրացիան I 
ուսումնասիրել ենք ֆլուորեսցենցիայի գրգռման սպեկտրների օգնությամբ: Նկ. 3-ում I 
բերված են բույսի տերևներում քլորոֆիլ ա-ի գրգռման սպեկտրներն ամոնիակի uiq-1 
դեցությունից առաջ և հետո: Սպեկտրի կապտամանուշակագույն տիրույթում լույսի 
կլանման կտրուկ մեծացմանը համապատասխան պետք է դիտվեր էներգիայի տե
ղափոխման ուժեղացում սպեկտրի այդ տիրույթում: Սակայն դրան հակառակ քլորո- 
ֆիլ ա-ի գրգռման սպեկտրի (նկ. 3) կապտամանուշակագույն տիրույթում տեղի է 
ունենում սենսիբիլացված ֆլուորեսցենցիայի ելքի ուժեդ անկում: Այդ վկայում է այն 
մասին, որ տեղի է ունենում էներգիայի միգրացիայի էֆեկտիվության նվազում, որը 
կարելի է բացատրել անհայտ նյութի և քլորոֆիլի մոլեկուլի միջև էներգետիկ վւոխսպ- 
դեցության բացակայությամբ: Հավանաբար հիպերքրոմային էֆեկտ առաջացնող

նյութը կլանում է օբյեկտի վրա ըն-
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Նկ. 4. Սալաթի տեբևնեթռւմ քլորոֆիլի 

բեսցենցիայի ե[քՀ ջեբմաինդուկցված փոփոխությանը լոոԱինթէ4ի  միավորների (ունի-

ցենարալ և մուլւոիցենտրալ) ստ

ված էներգիայի մի մասը և այդ է- I 
ներգիան միգրացիայի չի ենթարկ
վում, և  չի օգտագործվում ֆոտո
սինթեզի համար: Այսպիսուվ, այդ | 
էֆեկտը բերում է քլորոպլաստնե- 
րի պիգմենտների կողմից լուսային 
էներգիայի կլանման և տեդա- 
վտխման նվազեցման: Այդ վար
ձերի արդյունքներից հետևում է, 
որ քիմիական նյութերով մթնոլոր
տի աղտոտումը կարող է առա
ջացնել նաև էներգիայի տեղաւիո- 
խության խանգարում օժանդակ 
պիգմենտների (քլորոֆիլ բ, կարո- 
տինոիդներ) և քլորոֆիլ ա-ի միջև: 

Համաձայն ժամանակակից 
պատկերացումների ֆոտոսինթե
զի ֆոտոֆիգիկական պրոցեսների 
բարձր էֆեկտիվությունն ապսւհո- 

ֆլոտ- վում է Ոչ միայն երկու տիպի ֆո-

կախված ամոնիակի կոնցենտրացիայից: 
1; ստուգիչ: 3.1,8.10-2 մգ/լ:
2. 6.10-3 ճգ/լ: 4. 4,9.10-2 ճգ/լ: կայությամբ, ա յլ նաև երկու ֆոտո-
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համակարգերի (ՖՀ 2 և ՖՀ 1) միջև կլանված էներգիայի ճիշտ վերարաշխմամր: 
Վերջինս կրում է բարդ բնույթ, որը ստացել է «սպիլովեր» անունը և հիմնականում 
կախված է ֆոտոսինթեզող տիլակոիդային թաղանթների կոնֆորմացիոն վիճակից 
(4): Այս տեսակետից մթնոլորտի քիմիական աղտոտվածության պայմաններում եր
կու ֆոսահամակսւրգերի միջև կլանված լուսային էներգիայի վերաբաշխման վւովա- 
իաւթյան ուսումնասիրման համար լավագույն մեթոդներից մեկը հանդիսանում է քլո- 
րոպլաստներում քլորոֆիլի ֆլոտրենսցենցիայի ելքի ջեբմաինդուկցված վւովւոխա- 
թյան կինետիկական կորերի գրանցումը: Այդ մեթոդը հնարավորություն է տափս ֆո- 
ստսինթեգող օբյեկտներում ուսումնասիրել երկու ֆոստհամակարգերի միջև էներ
գիայի վերամշակումը, կախված ֆոտոսինթեգոդ թաղանթների կոնֆորմացիայի վի
ճակից (I): Այստեղ նկ. 4-ում բերված են ապաթի (Latuca saliva) տերևներում քլորո- 
ֆիլի մոլեկուլի տերևներում ֆլոտրենսցենցիայի ելքի ջերմաինդուկցված փոփոխու
թյան կորերը ամոնիակի ազդեցությունից աոաջ և հետո: Դժվար չէ նկատեի որ օդում 
ամոնիակի քանակի բարձրացման հետ միասին տեդի է ունենում քլորոֆիլի մոլեկու- 
փ ֆլոտրենսցենցիայի գումարային ինտենսիվության փոքրացում (արտահայտված 
մակերեսով) գլխավորապես բարձր ջերմաստիճանային գւեգաթների ինտենսիվու
թյան նվազման հաշվին: Բույսերի քլորոպլաստների տիլակոիդային թաղանթներում 
հնարավոր են ֆոտոսինթեզի միավորի ունիցճնտրաւ և մալտիցենտրալ տիպերի ա- 
ոսւջսւցում, կախված թաղանթի կոնֆորմացիայի փոփոխությունից և ֆոտոհամա- 
կարգերի միջև աոաջացած նոր փոխազդեցություններից (4):

Այսպիսով, ելնելով մեր հետազոտությունների տվյալներից կարեփ է եզրակաց
նեի որ մթնոլորտի քիմիական ադտոտվածության պայմաններում բույսերի ֆոտո
սինթեզի ֆոտոֆիգիկական պրոցեսները կրում են յուրահատուկ փոփոխություններ, 
կախված մթնոլորտի աղտոտման բնույթից և բույսերի տեսակից: Մասնավորապես 
ցույց է տրված, որ լոաակլանումը որպես ֆոտոսինթեզի սկզբնական վաւլ կախված է 
մթնոլորտի քիմիական աղտոտվածությունից: Աշխատանքում աոաջին անգամ դիտ
վել և ուսումնասիրվել է «Հիպերքրոմային էֆեկտը» սպեկտրի կապտամանուշակա
գույն տիրույթում և սահմանվել է որպես ֆոտոսինթեզող օբյեկտներում ոչ գունավոր 
անհայտ նյութի ձևավախության արդյունք:
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Дж. М. Чавршян

Исследование фотофизических процессов фотосинтеза в условиях 
химического загрязнения атмосферы

РЕЗЮМЕ

В процессе биоконверсии солнечной энергии в растениях решающую роль 
играют первичные стадии фотосинтеза, в частности фотофизические процессы, 
которые протекают в тиллакоидных мембранах фотосинтетического аппарата. В 
настоящее время во многих лабораториях мира исследуются различные аспекты 
первичных процессов фотосинтеза. Важным биофизическим аспектом этой 
проблемы является изучение первичных фотофизических процессов фотосинтеза 
при загрязнении атмосферы. Это обусловлено тем, что первичные фотофизичес
кие процессы могут являться причиной падения эффективности биоконверсии 
солнечной энергии при фотосинтезе. Подобные исследования будут способство
вать разработке биофизических подходов для управления и интенсификации 
процессов фотосинтеза, а также разработке критериев для биофизического мони
торинга окружающей среды.

В данной работе исследовано влияние антропогенного загрязнения атмосфе
ры на фотофизические процессы фотосинтеза. Показано, что процессы светопог- 
лощения и миграции энергии электронного возбуждения пигментов, как началь
ные этапы фотосинтеза, зависят от химического загрязнения атмосферы. В ра
боте обнаружено явление “гиперхромия” в сине-фиолетовой области спектра, ко
торое связано с превращением неизвестного бесцветного вещества под действи
ем азотсодержащих газообразных загрязнителей атмосферы.

Установлено, что явление “ гиперхромия” в сине-фиолетовой области 
спектра ведет к неэффективному поглощению и миграции энергии в этой облас
ти.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Բնական գիտություններ 1 ,1998 Естественные науки

Геология

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИ П Ы  ИСЛАНДСКОГО Ш ПАТА НКР

Р. А. МАНДАЛЯН, X. В. ХАЧАНОВ, Р. Ю1 САРКИСЯН

Исландский шпат (оптический кальцит) является своеобразным и де
фицитным видом минерального сырья. Уникальные оптические свойства 
определили использование этой прозрачной и крупнокристаллической раз
новидности кальцита в современных отраслях техники и науки; квантовой 
электронике, оптотронике, технике связи, астрофизике, космонавтике. Он 
незаменим при изготовлении модуляторов излучения и затворов оптических 
квантовых генераторов, элементов непрерывного и дискретного сканирова
ния света, узкополосных интерференционно-поляризационных светофиль
тров. Устройства эти являются неотъемлемой частью лазеров, оптико
электронных вычислительных машин и других систем важнейшего 
применения. Из кристаллов шпата изготовляются поляризационные приз
мы различных конструкций и около 30 наименований, которые использу
ются в микроскопах, полярископах, лазерных резонаторах, фотометричес
ких устройствах, интерферометрах, а также в голографии. Из краткого об
зора видно, что потребность в этом необыкновенном природном сырье бу
дет постоянно возрастать. В конце 50-х - начале 60-х годов его ежегодная 
мировая добыча была небольшой и составляла примерно 5 т. К настояще
му времени цифра эта сильно возросла и, надо полагать, в 10-15 раз.

В силу ряда обстоятельств исландский шпат считается специфическим и 
очень сложным видом минерального сырья. Прежде всего это разнообразие 
генетических типов и неполнота геологических знаний в этой относительно 
новой отрасли полезных ископаемых, требующей привлечения данных 
кристаллографии, кристаллохимии, оптики и других областей физики. От
сюда исходит пока слабая разработка поисковых критериев, что затрудняет 
выбор конкретных перспективных площадей. Налицо и редкое освещение 
этого вопроса в периодической геологической печати, включая зарубежную. 
Другое весомое обстоятельство связано с соблюдением строгих технических 
требований к проходке горных выработок и режиму хранения кристаллов, 
отобранных на экспертизу. Отклонение от этих правил приводит к су
щественному понижению сортности или полному обесцениванию некогда 
качественных кристаллов, сводя на нет плоды всех предыдущих усилий. Не
обходимо жать и о существенных сдвигах в определении сортности ис
ландского шпата, происшедших в середине-конце семидесятых годов. При
нятые до этого жесткие требования к сырью [8 ] сменились возможностью 
использования кристаллов с некоторыми природными дефектами (неполная 
бесцветность, наличие свилей* и жидких включений). В этом смысле разра
ботанные Санкт-Петербургским горным институтом и оптико-механичес-

*  Границы раздела субпараллельных блоков в кристаллах.
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ким заводом методы удаления перечисленных дефектов значительно подня
ли оценку Кристалов, относимых ранее к  П, III сортам и сделали пригодны
ми часть кристаллов, считавшихся некачественными (10). По существу это 
новшество означает переоценку рода прежде разведанных шпатоносных тер
риторий. Таким образом проведение изысканий в этой области помимо об- 
щегеологических навыков требует всестороннего знания проблемы.

В пределах НКР известны две группы проявлений исландского пшата, 
качественно разные по геологическому положению, составу вмещающих 
пород и парагенезису.

1 . Мартунинское кальцитоносное поле - группа проявлений, связанная с 
верхнемеловым (сантонским) вулканическим комплексом Мартунинского 
синклинория (окрестности с.с. Мюришен, Спитакашен, Абдал и др.), сум
марная мощность которого достигает 650-700 м. Среди вулканитов преобла
дают щелочные базальты и, как установлено в последние годы, в их соста
ве много фельдшпатоидных анальцимовых (эпилейцитовых) разностей [1 ]. 
Субвулканические тела сложены субщелочными габброидами, диабазами, 
долеритами, а в составе малых интрузий преобладают габбро-диабазы и  габ- 
бро-порфириты. У с. Мюришен и Спитакашен исландский шпат локализо
ван в потоках подушечных лав, имеющих обширное развитие и суммарную 
мощность свыше 200 м. Сложены они плотно прилегающими округлыми 
лавовыми обособлениями (шары и слегка сплюснутые подушки) с неболь
шим количеством дресвяного гиалокласгатового заполнителя. Величина их 
варьирует от 0,3 до 1,2 м  в поперечнике. Преобладают сфероиды средних 
размеров (0,45-0,65 м). Крупные сплюснутые подушки (типа матрацевидных 
или плосковытянутых) редки. Мощности потоков находятся в пределах 2,8- 
4,5 м. На Ю З окраине Мюришена в потоках заметны переходы к мелкос
реднеобломочным подушечным брекчиям, а также наличие прослоев (линз) 
цеояитизированных и оглиненных гиалокластитов. Из других особенностей 
строения отметим наличие на нескольких уровнях включений известняков 
в промежутках между лавовыми сфероидами. Сложены они светло-серыми 
глинистыми (без заметной ал евро -песчаной примеси) фораминиферово- 
микрозернистыми разновидностями, частично обожжеными и побурелыми. 
Как литологический тип они представляют отложения открытого моря. По 
петрографическому составу среди подушечных лав преобладают миндалека
менные оливин-лейцитовые тефриты и оливиновые базальты. Первые ха
рактеризуются порфировой, серийно-порфировой структурой. Фенокрис- 
таллы представлены единичными зернами роговой обманки и плагиоклаза. 
Оливин, составляющий до 15 % поверхности шлифов, представлен крупны
ми идиоморфными выделениями (0 ,6 -0 ,7 мм), а также мелкими субфенок- 
рисгаллами и зернами в основной массе. Он повсеместно и интенсивно за
мещен хлорит-щдрослюдистым веществом и сильно опацитизирован. Фе- 
нокристаллы роговой обманки сохранились в форме характерных призма
тических выделений, нацело опацитизированных и замещенных волокнис
той гидрослюдой. Единичные вкрапленники плагиоклаза полностью резор- 
бированы: внутренние замутненные зоны замещены тонкоагрегатным цео
литом и кальцитом, внешняя тонкая кайма сохранена свежей. Основная 
масса чаще имеет микродолеритовую структуру и состоит из неправильно 
распределенных лейстов плагиоклаза, в промежутках которых заключены 
мелкие зерна замещенного оливина, реже клинопироксена, а также редких 
выделений лейцита, нацело замещенного водянопрозрачным анальцимом. 
Вулканическое стекло основной массы (не более 10 %) интенсивно пропи
тано гидроокислами железа. Характерно наличие интерстиционных проме
жутков, сложенных лучистыми и сферолитовыми агрегатами хлорита и гид-
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в рослюды в виде оторочек, а также лучистыми цеолитами в центральных зо- 
I нах. Там же нередко присутствуют выделения водянопрозрачного анальци- 

г т . Миндалины составляю т от S  д о  2 0  ̂  поверхности породы . Сложены они  
I крупно-кристаллическим кальцитом, отороченным тонкой каймой хлорита 
I  и гидрослюды. Установлено несколько стадий развития кальцита, в том чис- 
[ де чистых, т.е. без включений иного вещества. По химическому составу (4 
I анализа) эпилейцитовые тефриты характеризуются недосыщенностью крем- 
I незема (45-47 % Տ10շ), высокими содержаниями щелочей (4,2-5,3 %) с пре- 
[ обладанием натрия. В оливиновых миндалекаменных базальтах, развитых в 
| потоках подушечных лав, эпилейцит не диагностируется в основной массе 
I и вкрапленниках, а степень преобразований оливина также значительна. В 

результате интенсивной кальцитизации (выполнение миндалин, трещин и 
псевдоморфное замещение темноцветных минералов) в некоторых исходных 
анализах лав содержание S i0 2  составляет 33-35 % и вместе с другими окис
лами приводится к  нормальному путем пересчетов с учетом летучего ком- 

г понента.
В морфологическом отношении минерализация исландского шпата 

Мюришен-Спигакашенской полосы проявлена следующим образом.
- Гнездовой тип, развитый в полостях между лавовыми сфероидами, в 

которых ограненные кристаллы ассоциируют с белым непрозрачным каль
цитом, анальцимом и цеолитами.

- Жеодовый тип, развитый в полостях (жеодах) лавовых сфероидов. На
ряду с чистыми разностями имеют развитие кристаллы с мелкими “при
сыпками” , представленными точечными включениями хлорита, анальцима, 
цеолитов, базальтового стекла и изредка халцедона.

- Жильный и смешанный (прожилково-гнездовый) типы, развитые в 
крупных полостях тектонического, вулканического и постлавового характе
ра. Судя по данным поисково-оценочных работ, проведенных в 40-50 го
дах, тектонические полости Мюришенского поля имеют размеры 4x3x2 м и 
выполнены крупными друзами и отдельными крупными кристаллами, а так 
называемые многокамерные жеоды характеризуются величинами от 1 ,2 x 1 x 1  

м до 2x1,65x1 м [3].
Из приведенного геологического обзора вырисовывается связь Марту- 

нинской группы проявлений с вулканическими породами основного харак
тера и отчетливо выраженный цеолит-кальцитовый тип минерализации. В 
пределах бывшего СССР месторождения аналогичного типа имеют макси
мальное промышленное значение. В их составе в зависимости от геострук- 
турной принадлежности и характера вулканической деятельности развиты 
три провинции исландского шпата (Киевленко, 1974).

- Провинции древних платформ с проявлениями траппового магмама- 
тизма. Они типизированы на примере Сибирской провинции, где минера
лизация локализована в потоках нижнетриасовых базальтов (преиму
щественно в шаровых лавах), вулканогенно-обломочных накоплениях и 
субвулканических долеритах.

- Провинции областей завершенной складчатости с проявлением 
позднего андезито-базальтового вулканизма. В их составе много мезо
зойских аналогов, к  примеру, меловой базальтоидный комплекс Олойской 
впадины и Средне-Анадырской магматической зоны Охотско-Чукотского 
пояса. К  этой же провинции Е. А. Киевленко относит минерализацию 
Сомхето-Карабахской зоны.

- Провинции областей автономной тектоно-магматической активизации 
с проявлением трахибазальтового вулканизма. Примером является широкая 
полоса консолидированных складчатых структур Прибайкалья и Восточно
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го Саяна, испытавших мезо -кайнозойскую активизацию с обильными из
лияниями андезито -базальтовых и трахибазальтовых лав.

По морфологии вмещающих пород Мартунинский (Мюришен-Спитака- 
шенский) тип минерализации обнаруживает некоторую близость к услови
ям Сибирской провинции, однако в этом сравнении налицо существенные 
различия палеогеографического характера. Считается бесспорным, что в 
последнем случае вулканический расплав, давший потоки “пиллоу” , изли
вался в озерно-болотных и речных условиях, т. е. небольшой поверхности 
и глубины водной среды. Приуроченность минерализации к нижним гори
зонтам вулканических массивов (с преобладанием подушечных лав) здесь 
объясняется их высокой проницаемостью и пористостью. Кроме того, в 
этой провинции минерализация шпата развита и в туфогенных отложени
ях. Первоначальные предположения о чисто автометаморфической приро
де оптического кальцита позже сменились более сложными представлени
ями о многообразии геологических факторов в этом вопросе - структурных, 
вулканических, собственно магматических, связанных с внедрением трап- 
повых силлов, а также длительности процесса минералообразования [5,9]. В 
этом сопоставлении остановимся и на важных особенностях рудовмещаю
щего комплекса позднемеловых эффузивов - развитии ряда лимбургиты- 
эпилейцитовые тефриты-трахибазальты-трахиандезитобазальты-трахианде- 
зиты, отчетливо сдвинутого в область основных серий с тенденцией пере
хода к ультраосновным. Это дает основание считать исходной машу пик- 
ритового состава, подщелоченную мантийными флюидами [1]. Аналогич
ная специфика присуща субщелочным габброидам этого комплекса, кото
рые при общем мезократовом характере резко недосыщены кремнеземом, 
приближаясь по этому признаку к породам ультраосновного характера. По
добная интерпретация позволяет нам высказать тезис о возможном участии 
карбонатитового вещества в минерализации исландского шпата. Он основан 
на том, что карбонатиты являются продуктами дифференциации не только 
ультрамафитовой, но и щелочной мафической магмы и формируются на 
различных глубинах с образованием массивов, зон и прожилков. В нашем 
случае, безусловно, речь идет о растворении карбонатитов гидротермальны
ми растворами, пересыщенными ՕՕշ, и их дальнейшей разгрузке в пото
ках подушечных лав. В этом смысле процессы интенсивной и многоступен
чатой кальцитизации вулканитов Мартунинского комплекса могут быть 
связаны не только с растворами собственно вулканического происхожде
ния и мобилизацией (захватом и переработкой) нижележащих карбонатных 
пород, но и иметь чисто ювенильную природу, связанную с наличием на 
глубине карбонатитовых вулканоструктур. По общей магматической специ
ализации Мартунинский тип близок к минерализации областей активиза
ции с проявлениями трахибазальтового вулканизма, известной на примере 
месторождений Прибайкалья, Восточного Саяна и ряда участков Тунгус
ской синеклизы. В нашем случае возможности научно-поискового прогно
за также связаны с анализом комплекса геологических данных, включая 
палеовулканологические. Исходя из полевых наблюдений можно считать, 
что минерализация исландского шпата возрастает по мере изменения упа
ковки сфероидов - от очень плотной к  несколько разряженной с увеличе
нием межподушечного пространства. С этих же позиций заслуживают вни
мания поверхности соприкосновения двух налегающих по разрезу потоков, 
а также зоны перекрытия подушечных лав потоками компактного строе
ния. Свободным пространством для кристаллизации оптического кальцита 
служили также лавовые трубы и крупные газовые каналы, так называемые 
отдушины. Известно, что параметры последних зависят от мощности пото
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ков базальтовых “пиллоу” , а длина может приблизиться к 6  метрам [11]. По 
всей вероятности кальцитоносные зоны, описанные на Мюришенском по
ле под названием “многокамерных жеод” [3], образовались путем выпол
нения этого пространства низкотемпературными шпатоносными раствора
ми. Структуры постлавового дробления выражены разломами преиму
щественно сбросового, а также раздвивого характера, формированием тре
щин и развитием даек щелочных долеритов. Трещинные зоны также явля
лись путями движения восходящих гидротермальных растворов в условиях 
повышенного давления флюидной фазы! С учетом немалой площади вул
канического поля (15x6,5 км) при мощности до 700 м  Мартунинский 
комплекс представляет несомненный практический интерес. Здесь можно 
ожидать скопления исландского шпата самого высокого качества.

2. Саркисашен-Цакурское кальцитоносное поле (Мартунинский и Гад- 
ругский районы), развитое в зонах тектонических деформаций верхне
юрских карбонатных пород (титон или кимеридж-титон), представляет 
иной тип минерализации исландского шпата. Вмещающими породами яв
ляются известняки (преобладают), доломиты и промежуточные разности. 
Среди первых развиты органогенно-детритовые, водорослевые, органоген
но-обломочные (окатаннозернистые) и оолитовые разновидности, а также 
маломощные биогермы. В составе доломитов преобладает известковистый 
диагенетический тип, характеризующийся средне- крупнозернистой струк
турой и многофазностъю процесса доломитообразования.

Карбонатные породы содержат маломощные пласты и прослои с замет
ной песчано-гравийной и глинистой примесью. В Саркисашенской полосе 
(окрестности одноименного села) разрывные нарушения в рельефе прояв
лены не вполне отчетливо и чаще фиксируются по развитию зон дробления 
и трещиноватости. Здесь же развиты углубления и полости, связанные с щд- 
ротермокарстом. Структурный контроль лучше проявлен у с. Цакури, где от
четливо фиксируются зоны смятости и дробления северо-восточного прос
тирания, связанные со сбросами. Непосредственно в полосе минерализации 
карбонатные слои падают под углами 30-45°, тогда как на удалении они вы- 
полаживаются до 18-28°. В обоих участках Саркисашен-Цакурской кальци
тоносной полосы карбонатные породы заметно преобразованы с развитием 
глинистой желтовато-бурой массы, жирной наощупь, однако это явление 
интенсивнее развито на Цакурском участке. Кроме того, во вмещающих 
карбонатных породах проявлены стилолитизация, перекристаллизация, по
лосчатая лимонитизация, точечная гематитизация, наложенная доломитиза
ция и изредка слабая малахитизация. В этой массе развиты кристаллы по
лупрозрачного кальцита и прозрачного или слегка желтоватого исландского 
шпата, а также его сростки. Кроме того, в трещиноватых зонах карбонатных 
пород развиты кальцитовые жилы мощностью до 0 ,5-0,7 м с кристаллами 
шпата, а в полостях - кристаллы от нескольких до 20-30 см по длинной оси. 
Согласно экспертизе ВИМСа, проведенной в 50-е годы, кристаллы ис
ландского шпага Цакурской полосы были отнесены ко второму и третьему 
сортам [2]. Понятно, что по нынешним требованиям сортность кристаллов 
повысится. Что касается перспектив минерализации по площади, то их сле
дует считать значительными. Помимо большой протяженности Саркиса- 
шен-Цакурского кальцитоносного поля в этом вопросе, необходимо учесть 
значительное развитие исландского шпата в карбонатных породах кимерид- 
жа-титона Иджеванского синклинория (бас. р. Агстев) [6,7]. Поэтому нали
чие оптического кальцита в пределах верхнеюрской полосы Сомхето-Кара- 
бахской зоны можно отнести к  явлениям регионального порядка. Безуслов
но, вопрос этот требует особого рассмотрения.
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Итак, Саркисашен-Цакурская минерализация исландского шпата при
надлежит к  мономинеральному кальцитовому типу, развитому в дислоциро
ванных карбонатных породах и карстовых полостях. Его аналоги из
вестны по месторождениям Северного Кавказа, Тянь-Шаня, Восточных 
Саян, Тувы, Китая и Австралии. Считается, что по качеству и запасам этот 
тип минерализации уступает месторождениям, залегающим в вулканичес
ких сериях, однако он порой содержит оптическое сырье самого высокого 
качества [5]. Примером служат месторождения Южного Тянь-Шаня, кото
рые разрабатывались несколько десятилетий, вплоть до 80-х годов.

Работа выполнена в рамках темы 96-116, финансируемой из гос. бюд
жета Республики Армения.
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А>. Ա. Մտնդալյտն, իւ. Վ. էսւսչտնով, П-. Ցու. Սարգսյսւն 

ԼՂՀ Իսլանդական շպատի գենհսփկւսկան տիպերը 

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել են ԼՂՀ իսլանդական շպարի գենետիկական տիպերը: Ցույց Է տրված, 
որ իսլանդական շպաթի Սսւրգսաշեն-Ծակոտի ապաոագոյացուճը պատկանում Է 
ճոնոճիներալ կալցխուսյին տիպին, իսկ Մյուրիշենի նույնատիպ հանքային դաշտը' 
կալցիտ-ցեոփաային տիպին: Երկու հանքային դաշտերն էւ իրենցից գործնական 
հետաքրքրություն են ներկայացնում:
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Հումանիտար գիտություններ 1 ,1998  Гуманитарные науки

Армянский язык

ՇԱՂԱԽԻ ԵՎ ՀԱԴՐՈԻԹԻ ԵՆԹԱԲԱՐԲԱՌՆԵՐԻ ԴԵՐԱՆՎԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԴ

ԱՐՄԵՆ ՑՈՒՐԻԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Շաղախի և Հաղրութի ենթաբարբաոննրում, ինչպես Ղարաբսւղի բարբստի մյուս 
խոսվածքներում1, դերանունները լինում են անձնական, ցուցական, հարցական-հա- 
րաբերական, որոշյալ, անորոշ, վախադարձ, ժխտական:

Անձնական դերանուններն են'յըս, տու, ինքը, մուք, տուք, ուրաք:
Յըս տարբերակը հատուկ է Շսւդախի հին սերնդի խոսվածքին: Նոր սերնդի խոս

վածքում և Հսպրութի ենթաբարբստում այն ներկայանում է յըէս ձևով:
Ցուցական դերանուններն են' էս, էա, էն, ըստի /ստի, ըտի/տի, ընդի/ դի, էսքան, 

էտքան, էնքան, էսչաք, էտչաք, ըստըղ/ստըդ, ըտըղ/տըդ, ընդըդ/դըդ (ն-ս, Հթ\- ստըկլ,
տը4 адЧ):

Հարցական-հարաբերական դերանուններն են' հու (վ), հինչ, հունց, վը1ր (Հթ. 
վէր), ըշտըղ/շտըղ, (ն. ս., Հթ.- շտըէդ), հիշկան, քանէ, հիբ, հուր/հօր, խէ:

Որոշյալ դերանուններն են' ամմէնը/ամմէնքը, ամմէն մինը, լօխ, սսսլ:
Անորոշ դերանուններն են' մինը, օրուշը, մըԿրպը, էսհինչը, էնհինչը, մինուքը, մի 

քանէնը, փըլանը, փըստանը, փըլսւնքԿսսը:
ժխտական են' վէշ մինը, վէշ մի պէն, հէչ, իսկ վախադարձ' ուրար, մինմի- 

նա/մունմանա դերանունները:
Անձնական դերանունների սեռական հոլովաձևերը ենթաբարբսաներում գոր

ծածվում են որպես ստացական դերանուններ3 ե փոխանվանաբար կիրաովեփս կա
րոդ են հոլովվել, ինչպես' իմը, իմին, իման, իմավը, քունը-քունին-քունան-քունսւվը և
այխ:

Շաղախի և Հսպրութի ենթաբաբբստներամ դերանունները ներկայանամ են 
պարզ ե բաղադրյալ կաոուցվածքներով4:

Պարզ դերանուններն են' յըս/յը1ս, տու, ինքփ, մուք, տաք, էս, էտ, հիբ, քանէ, լօխ 
և այլն :

Բաղադրյալ դերանուններից համադրական բարդություններ են' ըստըղ/ստըխ, 
էսքան, էտչաք, մըէկալ (մէկ+այլ), համադրական' մի քանէնը, վէշ մինը, վէշ մի պեն, 
ամմէն մինը դերանունները և այլն:

Սաղ, փըլան, փըստան, փըլանքյաս, հէչ դերանունները փոխառություններ են 
արևելյան լեզուներից:

Դերանունների մի մասը ընդհանրապես չեզոք է դեմքի նկատմամբ, ինչպես' հիշ
կան, հուր/հօր, հիբ, ըշտըղ/շտըխ:

Որոշ դերանուններ դեմքի գաղափար են հանգես բերում հոդերի միջոցով, ինչ
պես' ամմէն մինըս, վէշ մինըտ, սադրս, իսկ որոշ դերանուններ էլ (հատկապես անձ
նական) ունեն դեմքի կարգի լիակատար դրսևորում, օրինակ' յըս/յըփ, տու, ինքփ, 
մուք, տուք, տրաք և այլն:

Ըստ թվի կարգի իմաստային արտահայտության, ենթաբարբաոներում դերա
նունները բաժանվում են մի քանի խմբերի:
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ա) դերանուններ, որոնք ունեն թվի կարգի փսւկատար դրսևորում' յըս/յըէս, 
սսո/աու, ինքյը, էս, էտ, էն, ըստըղ/ստը ՚դ, ըտըղ/տը ՚դ, ընդըղ/դըկլ, հու/վ/, հինչ, ըշ- 
տըդ/շտըէդ, օրուշը, մը1կալը, փըլանը, փըստանը, փըլաՕքյսւսը,

ր) դերանուններ, որոնք ունեն եզակի ձև ե եզակի իմաստ' քանէ, էսհինչ, էտհինչ, 
էնհինչ, մինը, մինուքը, ամմէն մինը, վէշ մինը, վէշ մի պէն,

զ) դերանուններ, որոնք ունեն եզակի ձև, հոգնակի իմաստ' ամմէնը, լօխ, սաղ, ու
րուր, մինմինու/մռւնմունու, մի քանէնը,

դ) դերանուններ, որոնք ընդհանրապես չեզոք են թվի կարգի արտահայտության 
նկատմամբ' ըստի/ստի, ըտի/տի, ընդի/դի, էսքան, էտքան, էնքան, էսչաք, էտչաք, 
էնչաք, հունց, հիշկան, հիբ, խէ, հէչ:

Ձևաբանական մակարդակում հոգնակի թիվը ներկայանում է -ք, -էր, -նի (ն. ս, 
Հթ. -նէ) հոգնակերտներով:

Ք  թվանիշ թեքույթով կազմություններ ունեն միայն անձնական և ցուցական դե
րանունները' յըս/յըէս-մուք, աու-տուք, ինքյը-ուրաք, էս-ուսստւքժ/ուստուքյէր, էտ-ու- 
տուքյ/ոաաւքՂր, էն-ունդուքՂր (Շաղախի նոր սերնդի իտսվածքում և Հադրութի են- 
թաբարբաոոււմ էս, էտ, էն ցուցականների հոգնակիները ներկայանում են ստը- 
րանք/ստահանք, տըրանք/տւսհանք, դըրանք/դահանք ձևերով):

Մյուս դերանունների հոգնակին կազմվում է անվանական հիմունքներով, միա
վանկները ստանում են -էր, բազմավանկները' -նի (ն. ս., Հթ. -նէ) հոգնակերտները, ո- 
րոնց նախորդում է ուղղականի հնչյունավտխված կամ անհնչյունափոխ հիմքը, ինչ
պես' օրուշ-օրուշնի, մըլկալ-մըկըլնի (ն. ս., Հթ.-օրուշնէ, մըկըլնէ), հու/վ/-հուվէր, հինչ- 
հինչէր:

Ցուցական ըստըդ, ըտըդ, ընդըդ և հարցական-հարաբերական ըշտըդ, հու/վ/, 
հինչ դերանունները կարող են ստանալ կրկնակի հոգնակերտ (ուղդականի 
հիմք+էր+ք)' ըստըկլէրք, ըտըկլէրք, ընդըկլէրք, հուվկւք, ըշտըկլէրք, հինչէրք:

Ենթաբարբստները մի շարք առանձնահատկություններ են երևան հանում նաև 
դերանունների հոլովման հարացույցներում:

Ըստի, ըաի, ընդի, հունց, հուր, խէ, մինուքը, հէչ դերանունները ենթաբարբստնե- 
րում վախանվանական կիրառություն չունեն և չեն հոլովվում: Երբեմն գործածվում 
են ըստինին, ըտինին, ընդինին, ըստինան, ըտինան, ընդինան ձևերը, որոնք, սակայն, 
կրում են խիստ մասնակի բնույթ:

Թեքվող դերանուններին հատուկ է հոլովման երկու տիպ' անվանական, երբ դե
րանունները ստանում են գոյականներին հատուկ հոլովակերտներ (մինը-մինին-մի- 
նան-մինավը) և դերանվանական, երբ դերանունների ոպիդ և թեք հոլովաձևերը ներ
կայանում են տարարմատներով (յըս-իմ-ինձ և այլն):

Անվանական հոլովում: Դերանունների մեծ մասին հատուկ են ուղիդ և թեք բոլոր 
հոլովաձևերը, բացառությամբ ներգոյականի, որը հիմնականում բաղադրվում է 
տրականից և մաչին կապից' մինին մաչին, էսհինչին մաչին և այլն: Դրանք են' ինքյը, 
էս, էտ, էն, հու/վ/ դերանունների հոգնակի ձևերը' ուբաք, ուստուք7ըստըբսւնք, ու- 
աուք ՚/ըտըրանք, անդուք/ընդըբանք, հուվէրք և էսքան, էտքան, էնքան, էսչաք, էտչաք, 
էնչաք, ըստըղ, ըտըդ, ընդըդ, ամմէնը, ամմէն մինը, լօխ, սաղ, մինը, օրուշը, մըԿրպը, 
էսհինչը, քանէ, վէշ մինը, վէշ մի պէն դերանունները: Սրանք բոլորն էլ ունեն չորսա
կան հոլովաձև, որոնք կազմվում են անվանական հոլովման սկզբունքներով, տրա
կանը բաղադրվում է ուղղականի հիմքից և հւլովական թեքույթներից, բացառականը 
և գործիականը հանդես են գափս երկու կազմությամբ' պարզ (ուղղականի հիմք+վեր- 
ջավորություն) և վերլուծակա4 (տրական հոլովաձև+անա) գործիական' անավ (բաո- 
մասնիկ)5: Եթե խոսքը վերաբերում է իրի, բացառականի և գործիականի կազմությու
նը պարզ է, իսկ եթե անձի մասին է' կազմությունը վերլուծական է: Այդ իսկ պատճա
ռով ըստըդ, ըտըդ, ընդըդ, ըշտըդ (ն. ս., Հթ-֊ստըխ, տը1ղ, դըկլ, շտըկլ), հինչ, վէշ մի պէն
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դերանունները նշված հոլովներում ունեն միմիայն պարզ, իսկ ուրաք, ուտոուք*, ու- 
տուքյ, ունդռւքյ (ն. ս., Հթ.-ստըրանք, տըրանք, դըրանք), հուվէրք, սաղ, օրուշ, մըԿյալ, 
փըլան, փըստան, փըլանք ՚աս դերանունները' միմիայն վերլուծական կազմություն: 

Ուրաք, ուստաքյ, ուտուքյ, ունդուքյ, հուվէրք դերանունները տրականում թեքվում 
են ք/ց հերթագայությամբ, ինչպես.

Ուդդ. ուրաք հուվերք
Տր. արաց հուվէրց
Բաց. արաց անա հուվէրց անա
Գործ. ուրաց անավ հուվէրց անավ

Ի/ն/ հոլովանիշով թեքվում են' էսքան, էտքան, էնքան, էսչաք, էտչաք, էնչաք, ըս- 
տըդ, ըտըղ, ընդըղ, ըշտըդ, ամմէնը, ամմէն մինը, մինը, լօխ, սաղ, մի քանէնը, էսհին- 
չը, էտհինչը, էնհինչը, հինչ, վըկւ, քանէ, վէշ մինը, վէշ մի պէն դերանունները, ինչպես 
նաև օրուշը, մըԿրպը, փըլանը, փըստանը, փըլանքՂասը դերանունների եզակի ձեե- 
րը.

Ուղդ. էսքանը
Տր. էսքանին
Բաց. էսքանան/էսքանին անա
Գործ. էսքանավը/էսքանին անավ

Ուղդ մըէկալը
Տր. մըԿրպին (ն. ս, Հթ.-մըէկալէն)
Բաց. մըէկափն անա (ն. ս, Հթ.-մըէկալէն անա)
Գործ. մըէկալին անավ (ն. ս, Հթ.-մըէկալէն անավ)

Ուղդ. ըստըկլրք (ն. ս, Հթ.-ստըէղէրք
Տր. ըստըղէրքին (ն. ս, Հթ.-ստըղէրքէն)
Բաց. ըստըդէրքան (ն. ս, Հթ.-ստըղէբքան)
Գործ. ըստըղէրքավը (ն. ս, Հթ.- ստըդէբքավը)

Տրականում ու/ն/ հոլովանիշ ստանում են օրուշնի, մըԿլալնի, փըլաննի, փըստան- 
նի, փըլանք^սսնի հոգնակի ձևերը, ինչպես.

Ուղդ. օրուշնի (0. ս, Հթ.-օրուշնէ) փըլաննի (ն. ս, Հթ.- փըլաննէ)
Տր. օրուշնուն փըլաննուն
Բաց. օրուշնուն անա փըլաննուն անա
Գործ. օրուշնուն անավ փըլաննուն անավ

Մի շարք դերանուններ, որոնք թեքվում են ի/ն/ հոլովանիշով, անորոշ ստման 
դեպքում տրականում ստանում են -ու հոլովանիշ թեքույթը, օրինակ' ուրուշին տօնը- 
ուրուշու աօն, լօխճին խօխէնքյը-լօխճու խօխէնք', ըստըկփն ճուրը-ըստըխու ճուր ե 
այլն:

Հարցական-հարաբերակսւն՝ հիբ, հիշկան և փոխադարձ՝ ուրուր, մինմինու (մուն- 
մունու դերանուններն ունեն թերի հոլովում: Հիբ դերանունը չունի գործիական հոլով, 
տրականը կազմվում է ժամանակ ցույց տվող գոյականների նման' վա հոլովանիշ թե
քույթով, բացառականը ստանում է -անց վերջավորությունը, հիշկան դերանունը չու
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նի արական հոլով, բացառականը և գործիականը անեն պարզ կազմություն:

Ուղդ. հիբ. հիշկան
Տր. հիբվա -
Բաց. հիբանց հիշկանան
Գործ. - հիշկանավ

Փոխադարձ դերանունները, ինչպես գրաբարում, չունեն ոսլդական հոլով, բացա
ռականը ե գործիականը կազմվում են վերլուծական եղանակով.

Ոպդ.
Տր. ուրուր մինմինու/մունմունու
Բաց. ուրուր անա մինմինու/մունմունու անա
Գործ. ուրար անավ մինմինու/մունմունու անավ

Որոշ հարսւդիր բայերում' ուրուրօնցավ տալ, ուրուրօնցավ ածիլ/սւծէլ, ուրուրօն- 
ցավ ընգընիլ/ընգընէլ, պահպանվել է գրաբարյան իրերաց ձևը:

Դերանվանական հոլովում: Դերանվանական հոլովման առանձնահատկու
թյունները հանդես են գափս սեռական և տրական հոլովներում, իսկ բացառականն 
ա գործիականը կազմվում են անվանական հոլովման ընդհանուր սկզբունքներով: 

Դերանվանական հոլովմամբ թեքվում են անձնական յըս (ն. ս, Հթ.- յը4ւ), տա, ին- 
ք*ը, մուք, տուք, ցուցական էս, էտ, էն, հաբցական-հարաբերական հու/վ/ դերանուն
ները:

Անձնական յըս/յըն, տու, մուք, ստւք դերանուններն, ի տարբերություն մյուս բո
լոր դերանունների, ունեն հնգական հոլովաձև' ուդդական, սեռական, տրական, բա
ցառական, գործիական: Այս դերանունների սեռականը և տրականը ընդհանուր աո- 
մամբ նույնն են գրաբարի հետ: Եղած տարբերությունները պատմական հընչյունսւ- 
փոխության արդյունք են:

Բացառականը և գործիականը ունեն համադրական կաոուցվածք' տրական հո- 
լովաձև+անա/անա (գործիական' անավ) վերջավորություն:

Ինքկւ անձնական դերանունը սեռական հոլովաձև չունի: Տրականն ստնչվում է 
գրաբարյան խրեան հւլովաձևին' խրեան-ուրան: Բացառականը և գործիականը 
կազմվում են վերլուծական եղանակով' տրական հոլովաձև+անա, անավ (ն. ս, Հթ.- 
նաև նըստա, նըստավ) բստ-մասնիկ:

Որոշ դարձվածներում պահպանվել է գրաբարյան գինքն-գինքկւ հայցական հո
լովաձևը' գինքյը օտիլ (Հթ.' օտէՕ, գինք ՚ը տըփէրավը կ՛աս որտեդ, սակայն, «գինք ՚ը» 
կրել է իմաստափոխություն և պարզապես նշանակում է «մարմին»:

Անձնական դերանունների հոլովման հարացույցներն են.

Շաղախ (հին սերունդ) Շսւդախ (նոր սերունդ), Հադրութ

Ուղդ. յըս JBU
Սեռ. իմ իմ
Տր. ինձ ինձ
Բաց. ընձանա ինձանա
Գործ. ընձանավ ինձանավ

Ուղդ. տա տու
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Սեռ. քու քու
Տր. &ԴԳ й й
Բաց. քյըգանա ք ՚ըգանա/ք ՚իգանւս
Գործ. քյըզանավ ք ՚ըգանսւվ/ք ՚իդանավ

Ուղդ. մուք մուք
Սեռ. մըր մըլր/մէր
Տր. մըգ մը1զ/մէգ
Բաց. մըգանա մըզանա/միզանա
Գործ. մըգանավ մըգանավ/միգանավ

Ոպդ. սաւք տուք
Սեռ. ծըր ծըկւ/ծէբ
Տր. ծըգ ծը1զ/ծէդ
Բաց. ծըգանա ծըգանսւ/ծիգանա
Գործ. ծըգանավ ծըգանավ/ծիգանավ

Ոպդ. ինք՛ը ինք՛ը
Տր. ուրան արան
Բաց. ուրան անա ուրան անա/նըսաա
Գործ. արան անավ արան անավ/նըստավ

Ցուցական էս, էտ, էն դերանունները ունեն չորսական հոլովաձև' ուղղական, 
արական, բացառական և գործիական: Այս դերանունների տրականը ՇԱւդախի հին 
սերնդի խոսվածքում առնչվում է հին հայերենի այս, այդ, այն դերանունների սեռա
կան հոլովաձևին' այսր-ուստուբ, այդր-ուտար, սւյնբ-անդուր, իսկ նոր սերնդի խոս
վածքում, ինչպես Հսւդրութի ենթաբարրստում' գրաբարի սա, դա, նա դերանունների 
սեռական հոլովաձևին' սորա-ստըբա, դորա-տըրա, նորա-դըրա6:

Բացառականը և գործիականը ընդհանուր ստմամր կազմվում են վերլուծական 
եղանակով, չնայած Հսւդրութի ենթաբարրստում և Շաղախի նոր սերնդի խոսված
քում գործածական են նաև համադրական ձևերը' ստըրանա, տըրանսւ, դըրանա, 
ստըրանավ, տըրանավ, դըրանսւվ, որտեղ տրականի -ա վերջավորությունը սղվել է, 
և հիմքը համադրվել է բառ-մասնիկին:

Շաղախ (հին սերունդ) Շսպախ (նոր սերունդ), Հադրութ

Ոպդ. էս էս
Տր. աստուր ստըրա
Բաց. ուստու ր անա ստըրա անա/նըսաա
Գործ. ուստուր անավ ստըրա անավ/նըստավ

Ոպդ. էտ էտ
Տր. ուաուր տըրսւ
Բաց. ուտու ր անա տըրա անա/նըսաա
Գործ. ոււոուր անավ տըրսւ անավ/նըստավ

Ոպդ. էն էն
Տր. անդուր դըրա
Բաց. անդուր անա դըրա անսւ/նըսաա
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Գործ. անդուր անավ դըրա անավ/նըստավ

Հարցական-հարաբերական հու(վ) դերանունը թեքվում է վ/ր հերթագայությամբ: 
Տրականը' որ համապատասխանում է գրաբարյան սեռական հոլովաձևին' ոյր-հուր, 
պահպանում է ուղղականի հիմքը, բացառականը և գործիականն ունեն վերլուծա
կան կառուցվածք.

Ուղդ. հու(վ)
Տր. հուր
Բաց. հուր անա ն. ս, Հթ.-նաև' նըստա
Գործ. հուր անավ ն. ս, Հթ.-նաե նըստավ

Այսպիսով, Շաղախի ե Հսւդրութի ենթաբարբառները, որպես Ղարաբաղի բար
բառի ենթարարբսւռներ, ներկայանում են նույն դերանվանական համակարգով, ի- 
րարից ունենալով որոշակի տարբերություններ, որոնք հատկապես դրսևորվում են 
անձնական և ցուցական դերանունների հոլովման մեջ: ՜

էս, էտ, էն դերանունների տրականը Շաղախում առնչվում է հին հայերենի այս, 
այդ, այն, իսկ Հադրութում' սա, դա, նա դերանունների սեռական հոլովաձևին: Լուրջ 
տարբերություններ են ներկայացնում նաև վերլուծական բացառականի և վերլուծա
կան գործիականի կազմությունները, որոնք Հսւդրութի ենթաբարբստում բսւդադըր- 
վում են նաև նըստա բառ մասնիկի հարադրությամբ:

Սակայն այս տարբերությունները չեն տարածվում Շաղախի նոր սերնդի խոս
վածքի վրա, որը ենթարկվելով Հսւդրութի ենթաբարբաոի խիստ ազդեցությանը, աս
տիճանաբար մոռացության է տափս մայրենի ենթաբարբաոի առանձնահատկու
թյունները, ինչը վկայում է, որ Շաղախի ենթաբարբաոը գտնվում է կործանման եգ- 

Րին:

Հայոց [եզվի և գրականության ամբիոն Ստացված է 03.02.1997

Գ րա կա նություն

1. Հմմտ. Կ. Դավթյան, Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը, Երևան, 1966, էջ 127-140:
2. Ն. ս-Նոր սերնդի խոսվածք, Հթ.֊Հսւդրութի ենթաբարբառ:
3. Հմմտ. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1976, էջ 85:
4. Հմմտ. Ա. Հանեյան, Տիգրանակերտի բարբառը, Երևան, 1978, էջ 89:
5. Հսւդրութի ենթաբարբաոում և Շաղախի նոր սերնղի խոսվածքում վերլուծական բացառականը և 

գործիականը կարող են կազմվել նաև տրական հորւվաձևի և նըստա (գործիական' նըստավ) բառ մասնի
կի հարադրությամբ:

6. Հմմտ. Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ. էջ 79-80:

Армен Саргсян 
Разряды местоименйй в поддиалектах Шагаха и Гад рута

Резюме

В статье представлены разряды местоимений в поддиалектах Шагаха и Гад рута. Иссле
дуются различия между говором молодого и старого поколения, что является результатом 
воздействия Гадрутского поддиалекга.

Одновременно сравниваются разряды местоимений в поддиалектах и грабаре.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Հումանիտար գիտություններ 1 ,1998  Гуманитарные науки

Литература

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՎԵՐԱ ԶՎՅԱԳՒՆՑԵՎԱՅՒ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ 

(Հա յ-ռուսա կա ն գրա կա ն կա պ երից)

ԿՍՐԵՆ ԽԱՆԱՅԱՆ

Վերա Զվյագինցևսւ... ծանոթ ու հարազատ այս անունը վաղուց է մտել հայ մշա
կույթի պատմության մեջ: Հայ ընթերցողը նրան ճանաչում է որպես հիանալի բա
նաստեղծուհի, բազմավաստակ թարգմանչուհի, հայ մշակույթի գիտակ ու հայ գրա
կանության անշահախնդիր բարեկամ: Նա  զինակիցն ու ժառանգորդն է ռուս մշա
կույթի այն ականավոր ներկայացուցիչների, որոնք իրենց կյանքի իմաստը տեսել են 
նաև հայ գրականության խոր ուսումնասիրության և մասսայականացման մեջ: 20-րդ 
դարի 30-ական թվականներից սկսած մինչև կյանքի վերջը Վ  Զվյագինցևան իր տա
ղանդը նվիրաբերեց հայ պոեզիայի թարգմանությանը: Նա  ռուս ընթերցողի սեղանին 
դրեց միջնադարյան մեր տաղերգուների, դասական և նորագույն շրջանի անվանի 
պոետների ընտիր ստեղծագործությունների մի զգալի մասը: Տաղանդավոր թարգ
մանիչ լինելու հետ մեկտեղ Վ. Զվյագինցևան նաև ինքնատիպ բանաստեղծ էր: 
Կյանքը կապելով հայ հարուստ մշակույթի հետ, Վ  Զվյագինցևան ստեղծել է բա
նաստեղծությունների մի հրաշալի շարք' նվիրված Հայաստանին և հայ ժողովրդին, 
որպես անմար սիրո և հարգանքի տուրք: Մեր այս ուսումնասիրությունը նպաւոա- 
կստւղղված է բանաստեղծուհու հայաստանյան շարքի վերլուծությանն ու գնահատ
մանը:

$ փ *

Վ  Զվյագինցևան (1894-1972) մի կողմից շարունակելով ռուսական պոեզիայի սւ- 
վանդույթները, մյուս կողմից էլ ուսումնասիրում էր հայ դասական գրականության ա- 
վանդները և ուշի-ուշով հետևում իր հայ գրչակից բանաստեղծների կուտակումնե
րին: Այսինքն, բանաստեղծուհին ծանոթ էր հայ դարավոր գրականության թեմատիկ- 
գսպափարական և գեղարվեստական լուծումների ընթացքին: Դրանով էլ պետք է 
բացատրել ոուս բանաստեղծուհու "Իմ Հայաստանը” ժողովածուի համանուն շարքի 
առանձնահատկությունները: Աոաջին հերթին նկատի ենք առնում նրա ազգային 
պատկանելության գիտակցումը, որի համար հպարտ է ինքը, և հենց այդ զգացումով 
էլ ստեղծում էիր  սրտի դավթարը աո Հայաստան, և երկրորդ, իր այդ երգերում ինքը 
հանդես է գափս ոչ որպես դիտորդ, բարեկամ, հմայված ճամվտրղ, ա յլ որպես հայ 
ժողովրդի դարավոր իղձերին ու տառապանքներին, առօրյա սխրանքներին ու տվայ
տանքներին, հուսախաբություններին ու ակնկալություններին ծանոթ և ա յդ ամենը 
իրենը համարող երգչուհի-ղուստր: Այս առանձնահատկություններով էլ հենց բա
ցատրվում է Վ. Զվյագինցևայի ”Իմ Հայաստանը” շարքի անմիջականությունն ու 
հաջողությունը: Չպետք է մոռանար որ հայ դասական գրականության մայր ուղղու
թյունը' հայրենասիրական քնարերգությունն էր: Այն մի առանձնահատուկ ուժով վե
րակոչվեց նաև նորագույն շրջանի պոեզիայում: Հայրենասիրության >թեման փայլեց



անցյալի հին էջերով ե ներկայի նոր ակոսներով: Պարզ է, որ թեմատիկայի առաջին 
պլանի վրա պետք է լիներ ժողովրդի անցած ճանապարհի գիտակցումն ու պատկե
րումը: Դարերի վարձի փիլիսոփայությունը պիտի խոսեր, արձագանքելով ազգային 
կաոուցվածքի բնույթին: Հա յ պոեզիան հազարամյակների ընթացքում ժողովրդա
կան ոգու երանգներից հյուսել էր իր քարտեզը, որն ամբողջության մեջ խորհրդան
շում է մայր Հայաստանի գեղարվեստական կերպարը: Այդ կերպարը մասունքների 
անբաժան խտացում է: Հայաստան' ասել է փառավոր անցյալ, Տիգրան Մեծ, Վար- 
դան Զորավար, ասել է' Մաշաոց-Չարենց, ասել է, Եփրատ-Արաքս, ասել է' կորու
սյալ հոդեր ու հոգևոր հայրենիք, ասել է պատանդված Մասիս ու ծաղկափեշ Արա- 
գած, աստղաժպիտ Մևան ու խենթ Հրազդան:

Ռուս երգչուհու բանաստեղծական հուգաշխարհում իսկ և իսկ այս համայնա
պատկերն է ներառնված, որ ինքնատիպ շարունակությունն էր Եկաաերինա Նեկրա- 
սովայի, Ալեքսանդր և Տուրի Վեսելովսկիների, Մաքսիմ Գռրկու, Վալերի Բրյուսովի, 
Ալեքսանդր Բլոկի, Սերգեյ Գորոդեցկու, Մանդելշաամի և շատ շատերի առ Հայաս
տան հոգու գույներից հյուսված քարտեզի: Այս ստումով էլ Վ  Զվյագինցևայի ” Իմ 
Հայաստանը ՚  շարքը կարեփ է համարել հայոց հայրենապատումի մի ուշագրավ էջ: 
Ռուս բանաստեղծուհին իր երազանքի գունավոր թելերից է հյուսել Հայաստանի 
պատկերը: ’’Ձյունապատ դաշտերին” սովոր քնարական հերոսը ընկնում է ’’արևի ե- 
րախը' Աշխարհը շոգի ու լեռների” : Բախտի սաջև ծնկաչոք չի իջնում նա, չի 
տրտնջում ճակատագրից, որովհետև նրա առջև իր դռներն է բացում ” ... նոր ու բիբ- 
լիակսւն դրախտը” , որտեղ ’’երգից մարդու սիրտ է մարում” : Վ  Զվյագինցևան հոգու 
մեջ Պուշկինի և Լերմոնտովի երգի ձայնը, սրտում' շառաչը մայր Վոլգայի, իր դեմ
դիմաց հայտնադործում է իր Հայաստանը' հողեղեն ու ոգեղեն խորհրդանիշներով.

Ես մանկուց միշտ սովոր Հյուսիսին,
Սի ժամ 11 չե մ  կարող համբերեի 
Առանց ձեզ Հրազդա ՚ն ու Մասի՛ս,
Առանց ձեզ' Կոմիաաս, "հորովել”:

Վ  Զվյագինցևան ազգային պատկանելության իր նվիրական զգւ 
պաշտպանն ու խորհրդանիշն է: Ն ա  գիտակցում է, որ իր մորը չսիրողը ո 
րել չի կարող: Իր սեփական մորից սկիզբ առած զգացումը Հայաստան] 
վախվում է անբացատրելի պաշտամունքի: Ինքն դժվարանում է գուշակ! 
յաստանի հանդեպ ծնունդ առած կիրքը ինչպես ներարկվեց իր սրտի մեջ 
իմ մայրիկը կրկնապատիկ” ,- ասում է բանաստեղծուհին և հաստատում, 
մոր պես ’’ձմեռն է սիրելու բուքը” : Զարմանալի հարց և անսպասելի ու 
պատասխան: Բանաստեղծուհին տագնապում է' հանկարծ որևէ մեկը I 
հարավի շուքն է գերել իրեն: Այստեղ բանաստեղծուհին ազնիվ ու անշս. 
բարեկամի իր խոստովանությունն է անում: Զվյագինցևայի հայաստանա 
հի հտհգտմ է  %  \լտրեոր ճտքի, щ  Հայաստանը սիրելու համար պետք \ 
նրան, րսվ իմաս ալ նրա ազգային ոգու գոյության առեղծվածները... Ին՛ 
երկիրն է կախարդում, մերթ վայրի, մերթ քնքուշ այս հողը”- բացականչում 
տեղծուհին և ընդհանրացնում:

Սիրում եմ այս մարդկանց քաջարի,
Որ հաճախ, թերևս, և չա ր են,
Մայրերիս ա յս հլու ու բարի,
Այս նոր ու դարավոր հանճարը,
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Դարերի այս խոձը ծանրանիստ,
Պղինձը ճռզածս ողերի 
Եվ շռա յլ գույները Սարյանի...

(Թարգմ. Գ. էմինի)

Վ. Զվյագինցևայի հայրենասիրությունը այսպիսով հավասարազորվում է հայա
սիրության: Ուստի նրա ամբողջական շարքը դաոնում է հայ ժողովրդի պատմության, 
Հայաստանի և հայ ճակատագրի, նրա հիշողությունների և ակնկալությունների մի 
ոսկե շղթա: Նյութը լայն ու բազմակողմանի ընդգրկումներով բանաստեղծականաց
վում է նրբահյուս գորգի համաչափ գույներով, գարնանային ծաղիկների թույրերով 
ու բույրերով: Ինչպես Վ. Զվյագինցևայի մասին իտստովանել է ականավոր բանաս
տեղծը. "Նա  թափանցել է մեր հոգին, հիացել մեր մշակույթով, ուսումնասիրել մեր 
պատմությանը, գրականությունը, լեզուն, թարգմանել մեր պոեզիան' միջնադարյան 
տաղերգուներից սկսած մինչև նորօրյա սկսնակները: Եվ այղ արել է սիրուց ու սիրով, 
արել է հոգու անղիմաղբեփ պահանջից"1:

Հայաստանի պատմական անցյալը վ .  Զվյագինցևայի երգերում խորհրդանշում 
է հայ ժողովրդի անցած ճանապարհի դժվարությունն ու վեհությունը: Օգտվելով 
անձնավորման մաներայից, բանաստեղծուհին Հայաստանը ներկայացնում է որ
պես շնչող, ապրող, ջերմացնող անձ.

Ինչպես մարղռւն են խոր սիրահարվում,
Ձայնին, շարժունին, վա ղին աչքերի,
Այնպես էւ իմ  մեջ, վաթորկոա դարում 
Սիրահարվեցի ես հին մի երկրի:

(Թարգմ. Մ Կապուաիկյանի)

Բանաստեղծուհին սիրահարվելու պահը երկրի գեղեցկության հանդեպ թեթև 
զգացումի երանգ չի համարում: Նա ժողովրդի սւնցյսղը և երկրի գեղեցկությունը շաղ
կապում է միմյանց, դեմք ու դիմագիծ է հաղորդում նրանց, զարգարում արժանի դեպ
քերի ու վայրերի պոետական նկարագրով: Աշխարհագրական անունները այստեղ 
մի կողմից օգտագործվում են կարոտի, իսկ մյուս կողմից' կորստի զգացումն արտա
հայտելու նպատակով: "Ինչպես մարդուն են խոր սիրսւհարվում"աողով սկսվող բա
նաստեղծությունը մեր ասածի վկայություններից է: Հեքիաթային Դեբեդը, Լոռու ձո
րը, "Հողմերի ձեռքով ժայռին փորագրած որմնաքանդակները” , ժանեկազարդ փո
րագիր քարերը, կանգուն ու կխոսվեր վանքերը և այլն վերոհիշյալ բանաստեղծու
թյան պատկերային սահմաններն են: Հայաստանի ուժի և հավերժության նախա
հիմքն ու գալիքին ձգված ընձյուղները բանաստեղծուհին տեսնում է ժողովրդի արա
րող հանճարի մեջ.

Կանգնել Դվինի ավերակներում,
Ձեռքումս'կապույտ փշուր մի կավե,
Դարեր եմ տեսնում’ անցած ստհավետ 
Այս գլագուրե վաքրիկ հայելում:

(Թարգմ. Ա Կապուաիկյանի)

* Ն  Հովհաննիսյան,- "Սեր բարեկամը”, Վ. Զվյագինցևայի "Ձմեօսւյին աստղ” գրքի աասջաքսւնք:- 
Հայպետհրաա, 1990, էջ 5:
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Հայ ժողովրդի պատմական երթի փիւիսոփայությունը մեկ անգամ չի շոյել Վ  
Զվյագինցևայի սիրտը: Ն ա  իր մի շարք երգերում ագնիվ բարեկամուհու իր խոսքը 
համեմել է հայոց վաքբիկ հողի հավերժացման ու նազանքի, կենսասիրության ու վե
րածն նդի ստեղծվածներով: «Քարքարոտ փոշիների մեջ» հայոց վաքրիկ հողը նա
զում է ինչպես անթառամ վարղ: Աշխարհի բոլոր ծայրերից հյուրեր են գափս «Վար
դագույն տուֆը ժպտում է բոլորին», ջսւհել վարպետները զարմացնում են ամենքին, 
հրաշքներ են գործում ալեհեր գիտունները, և բարեկամները տեսնում ու համոզվում 
են, որ հենց այդ նվիրվածության շնորհիվ է, որ «Վարդը նազում, նազում է անվերջ»: 
Բայց հայոց վաքրիկ հոդը նաև ցավ ունի, որովհետև «Մասիսն անուրջ մեգի մեջ է»: 
Նույնիսկ հյուրերը տեսնելով Արարատի գերված լինելը, ասես իրենց սրտերում մուր
ճերի զարկեր են զգում: Վ. Զվյագինցևան հոգեբանական նուրբ երանգներով բա
ցատրում է նաև հյուրերի հուզվելու պատճառը: Դա արդարության, ճշմարտության 
ձայնն է, որ հնչում է բանաստեղծուհու սրտում, և նոր հոգսերի, նոր գործերի ու հար
ցերի միջից միշտ երևում է դարավոր Հայաստանի պատկերը նազող վարդի տեսքով.

Մռսկովյան ի մ  բոռ սենյակում նստած'
Մաշում եմ օրը քաղցր ջանքի մեջ: 
էգռւց նոր հոգսեր, նոր գործ ու նոր հարց...
Իսկ վարդը նազում, նազում է անվերջ:

(Թարգմ. Ն. Զա րյա նի)

Վ  Զվյագինցևայի հայաստանյան երգաշարում քնարական հերոսը անհատա- *- 
կանացվում է այնպես, որ նրանում տեսնում ես հեղինակի անմնացորդ սերն ու ա յ
րումը: Հեղինակ-քնարական հերոս միասնությունը խոսքը դարձնում է անմիջական, 
և հեղինակի խոստովանությունը թափանցում է ընթերցողի սիրտը, հնչում որպես հա
րազատ որդու մենախոսություն: «Զվարթնոց» բանաստեղծության մեջ խոհ ու խոր- 
հուրդով լեցուն տողերում Վ  Զվյագինցևան լսում է հայոց դարերի լռությունը, ա- 
կանջների մեջ' քարին քարացած հայոց արծվի թևերի շստաչը: Բանաստեղծուհին 
նկարչի հմտությամբ վրձինը թաթախում է իր հոգու ներկապնակում և ասես կտավի 
վրա նկարում.

Պա րզա ծիր ձյունե առագաստն անբիծ,
Մասիսն է չայում ու չի  հեռանում,
Բարդին, մայր մտնող արևի ցոյքից 
Մոմի պես այրվում, բա յց  չի  վերջանում:
Փառքով ծանրաբեռ հա յ արքայի պես 
Իսահակյանը հակվեչ է տխուր,
Չկա այչ երկիր սրա նման վես,
Եվ ա յս ջրի պես' անմահական ջուր:

Ես խ մում եմ ա յն հոգով ծարավի,
Ինչպես թռչունը'կաթիչն անձրևի:

(Թարգմ. Հ. Մուրադյանի)

Վ  Զվյագինցևայի «Իմ Հայաստանը» շարքի բանաստեղծությունները սիրո ու 
կարոտի, զարմանքի ու հիացմունքի, խռովքի ու հավատարմության մի-մի խոստո
վանություններ են: Այդ երգերում անձնուրացության և բարեկամության ջատագովի 
պոզա չկա, կա ազնիվ դստեր խոսք, աոաջին անգամ Հայաստան այցելած և աոա
ջին հայացքից սիրահարված մարդու զրույց: «Աոաջին ամառը Հայաստանում» բա



նաստեղծությունը (թարգմ. Ն . Զարյանի) այդ երևույթի անկեղծ խոստովանություն է: 
Աոաջին անգամ փնելով Հայաստանում, քնարական հերոսը իր հոգու մեջ է առել եր
կիրը լուսե կղգին, հնադարյան վանքը, խանձված խոտերը, ջինջ երգերը, կարկառն 
ի վեր մագւցող կածանը, և չի մոռանում երբեք: Դեռ ավեփն. «Հեղեղում են հսւն- 
կարծ»երգի մեջ ընդգծում է.

Ահա նա դիմագիծն օրերի,
Դոտը, որ դեպ գա յիք է բացվում,
Լսո՞ւմ ես ինչպես է կամուբջով 
Ստեղծագործ ժամանակը անցնում:

(Թ ա րգմ Գ. էմինի)

Վ, Զվյագինցևան հայաստանյան շարքում հայտնաբերել է հայ մարդու կերպա
րը: Դա դարերի կարճություններին դիմացած, ժամանակի դժվարությունները հաղ
թահարող, գափքի իր հույսի անմարում շողերով փարված մարդն է, որ ժամանակնե
րի մեջ հյուսել է իրեն հատուկ ներաշխարհը և ազնվորեն բացում է աշխարհի առջև: 
Բանաստեղծուհին հային տեսնում է որպես մարդու արաբչագործական ուժի խտա
ցում: Հայը իր քարքարոտ բնության արքան է, իր ճակատագրի տերը, ինքն իրենից 
չհեռացող զինվոր)ալը, իր անցած բոլոր դարերը իմաստավորող լուսավառ ոգին: Հա
յը, ըստ Զվյագինցևայի, բնության և աստվածային ոգու միասնություն է, որ դրսևոր
վում է քրտնաթոր աշխատանքով, պայծառ մտքով, բարության երազով: Վկան' «Ոս- 
կեվագ»բանաստեղծությունը (թարգմ. Վ  Դավթյանի): Բանաստեղծուհին Ոսկեվսւգ 
գյուղում տեսնում է հայ մարդու արարող ուժի գեղեցկությունը' հակինթ խաղողը, թա
վիշ դեղձը, հազարերանգ ծաղիկները... Բայց ամենից գլխավորը' այդ ամենը ստեղ
ծող մարդուն: Ինչպես երգչուհին է բացականչում. «Բրիգադիր հայրն այս գյուղում 
հպարտ է իր Հերոս որդով», և այդ մարդիկ իրենց կրծքերի տակ այնքան կրակ ունեն 
ամբաբած, որ կհերիքի բոլորին. «Ամբողջ ձմռան համար այստեղ դու ջերմություն 
կհավաքես»: Այստեղ հայ մարդը երևում է իր բազմակողմանի հարաբերությունների, 
հարուստ ներաշխարհի նրբերանգներով, որպես ժամանակի հոգսերով ապրող, իր օ- 
ջախն ու երկիրը ծսպկուՕ դարձնող անհատ: Նա պարզապես ներկայացվում է որ
պես իր նախնիների լավագույն ավանդույթները շարունակող հարազատ օջախի և 
հայրենիքի փնելությունը հաստատող, պատիվը բարձր պահող ժառանգորդ: Նա  
ոսկե վազից քամում է ոսկեվազ գինին, որ ուրիշները վայելեն, ջերմանան: Սակայն 
չպետք է կարծել, որ բանաստեղծուհին Ոսկեվազ գյուղը պատկերում է վայելքների 
հյուսվածքով: Ն ա  գյուղում տեսնում է բոլոր ժամանակների, բոլոր սերունդների ա- 
բածը, թողածը, և որ կարևորն է, ժամանակակիցների և' տառապանքը, և' գեղեցիկ 
ապրելու ծարավը: Իմաստուն ծերունու մոտ քեֆի ժամին «Ոսկեվագ»գինու բաժակը 
դատարկելով, քնարական հերոսը նկատում է, որ ծերունու կողքին կանգնած տարեց 
մի հայուհի, որ այն ահեղ պատերազմում կորցրել էր զավակին, ի պատիվ հյուրերի, 
իր գավաթից խմում է մի կում գինի: Պատկերը հիանայի է, բանաստեղծուհին առանց 
երկարաբանելու, ընդհանրացնում է.

... Դուք կխմեք հավանաբար անուշ գինին Ոսկեվազի,
Թ ոդ նրա մեջ արտացոլվեն ե կանաչը քնքուշ վազի,
Եվ ա յս մարդիկ իմաստացած, և իրիկունը այս խսւդադ,
Եվ պատի մոտ րոցկըոացոդ ա յն վարդերը ցոդաշսպախ:

Հայ մարդու հոգևոր աշխարհի մեջ թւտիանցելու և նրա անցած ճանապարհի վե
հությունը ցույց տալու համար Վ. Զվյագինցևան նկարագրել է նաև հայկական բնու
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թյունը: Զարմանսդի և հաճելի անհամատեււություն ենք տեսնում Վ. Զվյագինցևայի 
ռուսական և հայկական բնաշխարհները նկարագրող երգերի մեջ: Ռուսական բնու
թյունը հյուսիսային առանձնահատկություններով և հայկականը' հարավային նրբե
րանգներով պատկերված են խորիմացությամբ: Դա բացատրվում է նրանով, որ Վ, 
Զվյագինցևան մեկ անգամ չի եղել Հայաստանում, նա շրջագայել է բոլոր շրջաննե
րում, հոգու մեջ ստել Հայոց աշխարհի պատկերը: Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, 
ապա այն բանաստեղծուհու հարազատ մայրն է' իր հայացքով, ձայնով, փայփա
յանքով, ամենաչնչին նշաններով անգամ: Հայաստանի հանդեպ ունեցած անկեղծ ու 
նվիրական սերը Վ. Զվյագինցևային դարձրել է նաև հայկական բնության գիտակ: 
Բանաստեղծուհին ճանաչելով Նաիրի երկրի բնությունը, վերագտավ նաև հայ մար
դու գոյության նախնական ու հավերժական չափանիշը, իրեն դրսևորելով որպես հա
յոց հողի ու ջրի հին ու հարազատ զավակը: Ձյունապատ դաշտերին սովոր բանաս
տեղծուհուն Հայաստանը ներկայանում է որպես «արևի երախում շիկացած շոգի ու 
լեռների աշխարհ» («Իմ Հայաստան»), ուր Լոոու ձորում «անակնկալ կեսօրն է մըթ- 
նում»(«Ինչպես մարդուն են խոր սիրահարվում»), ուր «վերջալույսը նման է հին 
պարսկական գորգի», («Հյուր Մարտիրոս Սարյանի մոտ»), ուր «Երկինքը ջինջ է, ոնց 
կանգնած ջուր», («Նկարիչն ու ժողովուրդը»): Օրինակները կարեփ է շարունակել: 
Այս ստումով հատկանշական է «Աշուն» բանաստեղծությունը (թարգմ. Մ. Մարգար- 
յանի): ճիշտ է, աշնան բարիքներն արարող մարդու մասին խոսք չկա բանաստեղ
ծության մեջ, սակայն մարդու և բնության բազմանիստ կապն ու պայմանավորվա
ծությունը երևում են պատկերային հյուսվածքում: Բանաստեղծուհին աշնանային 
բարիքների մեջ որոնում ու գտնում է առատությունն արարող մարդու բարեմասնու
թյունները: Երևանի կենտրոնից մինչև Քանւսքեռ, աշնանային գույների մեջ խաղողի 
ողկույզներ են, մրգերի հակեր, կապտափոշի սալոր, կրակե բիբար և այլն: Իրենց 
ստեղծողների պես մրգերի «այտերը վառված են», սալորները կարծես «ածուխե աչ
քեր են», խնձորի վրա «վերջալույսն է իջել» և այլն և այլն: Տողից-տող, տնից ֊տուն 
բանաստեղծուհին հասնում է հայ մարդու և հայկական բնության միասնության ա- 
ոեղծվածին, հայտնաբերում բնության հզոր ու վիթխարի ուժը, ապա այդ ֆոնի վրա' 
հայ մարդուն: Զվյագինցևան այստեղ բնության ձևերի ու գոյության սկզբունքի 
պատկերի մեջ բնականացնում է հայ մարդուն, երևան բերում Հայաստան կամ Հա
յաստան- հայ հասկացությունների միասնությունը: «Իմ Հայաստանը» շարքում այս 
միտումը Վ. Զվյագինցևայի գեղագիտական իդեալն է:

Վ. Զվյագինցևայի «Իմ Հայաստանը» շարքը բազմազան հետաքրքրությունների, 
հարուստ զգացմունքների արտահայտություն է: Տարբեր թեմաներով գրված երգերը 
մի ամբողջություն են կազմում, որից հառնում է Հայաստանի և հայ մարդու ընդհան
րացված կերպարը: Հայաստանի յուրաքանչյուր վայր, հուշարձան, ճանաչված ան
հատ բանաստեղծուհուն ներկայանում են հարազատի կանչով, իսկ ինքն էլ արձա
գանքում է նրանց զսաեբ զգացումով:

Հայ ժողովրդի ոգեղեն գեղեցկության արտահայտություն է «Հայկական պարը» 
բանաստեղծությունը: Հայոց և հայ ժողովրդի դարավոր, հղկված միասնական 

ի\հսա\հեկԻտե\փ տևսևտճ է երիտասարդի և հայ աղջկա հոգե
կան կերավածքը, վեհությունը, նազանքը, ձգտումը: Երգի մեջ հայկական պարեղա
նակը համեմատվում է լեռնապարի հովի, հայուհու ձեռքերը' աղավնու թևերի հետ: 
Բանաստեղծուհին հայկական պարի մեջ տեսնում է երգի և գույնի մրցույթ, Օրանում 
ասես արտացոլվում է հայոց լեռնաշխարհը: Դիտելով տղայի առնական և աղջկա 
ճկուն պարը, բանաստեղծուհին ընդհանրացնում է.

Կոպտությունն այս, այս նազանքը,
Ա՛խ, մսւեա չափ հսւրազաա է,
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Սիրաըս նրանց հնազանդ է,
Հայացքիս դեմ' Արարատն է:

(Թարգմ. Ս. Կապաաիկյանի)

Վ  Զվյագինցևան բազմազան թեմաների մեջ որոնելն զտել է Հայաստանի բնա- 
I կան ե հոգևոր կերտվսւծքը: Հայ մշակույթի ականավոր ներկայացուցիչներին գնսւ- 
I հատել է որպես ասավածների բույլ որ աչքի է ընկնում առաջին հերթին բսւրոյակա- 
I աոթյսւՕ իր դիմագծով' ժողովրդասիրությամբ, կենսասիրությամբ, հայրենասիրու

թյամբ, մարդասիրությամբ և այլն, և այլն: Այստեղ արժե նշել «Ավետիք Իսահա- 
կյան» բանաստեղծությունը ( թարգմ. Պ. Միքայելյանի): Խոսելով Ավ. Իսահակյանի 
տաղանդի, երգի ժողովրդայնության մասին, բանաստեղծուհին հպարտությամբ է 
նշում Ավ. Իսահակյանի և Ալ. Բլոկի ստեղծագործական բարեկամության մասին:

I Բլոկի թարգմանությունների շնորհիվ հայ դասականի երգերը դարձել են ժողովուրդ- 
ների բարեկամությունն սւմրապնդոդ ագդակներ: Ռուս բանաստեղծուհին նշում է. 
«Իսահակյանի երգերում... ես ձայնն եմ լսում հայոց աշխարհի», նրա երգերի «հուրն 

I ու քնքշանքը», որ հայոց ժեո քարից ընձյուդված ծաղիկների են նման, «Հայ ժողովր
դի անկաշառ հոգու» արտացոլումն են: Իսահակյանի երգերը կարելի է լսել անգամ 
ծառերի սոսափյունների մեջ:

Ակադեմիկոս Լ. Մկրտչյանը ժամանակին գրել է. «Զվյագինցևան ռուսական 
պոեզիա մտցրեց ոչ միայն հայ քնարերգուներից շատերին, այլև' Հայաստանի իր 
բանաստեղծական պատկերացումը, Հայաստանի կերպարը»1:

Վ. Զվյագինցևայի «Իմ Հայաստանը» երգաշարը Հայաստանի և հայ ժողովրդի 
հանդեպ ունեցած անկաշառ սիրո և հարգանքի խոստովանություն է, որ գնահատ
վում է որպես ռուս ժողովրդի ազնիվ զավակների բանաստեղծական լավագույն ա- 
վսւնդույթների շարունակություն, որ սկիզբ ունի, բայց չունի ավարտ, որովհետև հա
վերժությունը վերջակետ չի ճանաչում:

Հայոց խզվի և գրականության ամբիոն
Ստացված է 05.10.1997 թ

К  Ханаян  
Армения в поэзии Веры Звягинцевой

Резюме

Вера Звягинцева (1894-1972 г.) одна из признанных представителей русской поэзии XX 
века. Еще с начала 30-ых годов знаменитая поэтесса неоднократно бывала в Армении и 
глубоко изучив армянскую культуру, совершила большое количество переводов из 
армянской поэзии, тем самым попав в число бескорыстных и искренних друзей армянской 
литературы.

Связав свою жизнь с богатой армянской культурой, Вера Звягинцева создала чудесный 
цикл стихотворений, посвященных Армении и армянскому народу.

В предлагаемом исследовании мы подвергаем разбору и оценке стихотворения, 
вошедшие в этот цикл. Отмечается, что Вера Звягинцева, с одной стороны придерживалась 
традиции русской поэзии, с другой изучала и армянскую классическую литературу, и в то 
же время поэзию представителей своего поколения: Ованеса Шираза, Паруйра Севака, 
Сильвы Капутикян, Геворга Эмина, Амо Сагияна, Рачья Ованисяна, М. Маркарян и др.

Вера Звягинцева опубликовала сборник своих стихов под названием “Моя Армения”, 
львиную долю которой составляют стихотворения из цикла с одноименным названием.

Разбирая цикл, приходим к выводу, что поэтесса гордилась своей национальной

1 Լ. Սկրտչյսւն, "Հայաստանի բանաստեղծը” , "Հայաստան” հրատ., Երևան, 1974 թ., էջ 3:
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принадлежностью, одновременно выражая искреннюю дочернюю любовь к армянскому 
народу.

* Любовь к Армении у Звягинцевой равноценна ее любви к армянам.
Данный цикл мы оцениваем как поэтическое отражение истории, судьбы, 

воспоминаний, чаяний армянского народа.
Поэтесса сумела найти и отразить образ армянина на фоне прошедшего армянским 

народом пути, современной жизни и природы Армении.
Цикл стихов Веры Звягинцевой “Моя Армения” мы оцениваем как признание 

бескорыстной любви и уважения к Армении и армянскому народу, как продолжение 
прекрасных поэтических традиций достойных сыновей и дочерей русского народа.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Հռւմանիաար գիտություններ 1 ,1998  Гуманитарные науки

История

ԱՐՑԱԽԻ ԳՈՅԱՊԱՅՔԱՐՈՒՄ ՄԵՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՆ ԵՆ'—

ՌՈՆԱ ԲԱԼԱՅԱՆ

Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը պայքարել է օտար նվաճողների դեմ իր գոյա- 
պահպանման համար: Հավատով նայելով գալիքին' նա ազգապաշտպան հերոսա
մարտեր է մղել Վանում, Զեյթունում, Սասանում, Մուսա լեռան վրա, Ավարայրում, 
Սարդարապատում և այլուր:

Մեր ժամանակաշրջանում Արցախի գոյամարտում ամրապնդվեցին հայ ժո
ղովրդի' պատմության ընթացքում ձեռք բերած մեծ ե փոքր հաղթանակների ավան
դույթները:

1980-90-ական թվականներին, Արցախի ազատության ե անկախության համար 
պայքարի ճակատագրական շրջանում, հազարավոր երիտասարդներ զինվորագըր- 
վեցին արցախյան պայքարին' քաջ գիտակցելով, որ Արցախի ազատության ուղին 
սեփական զորության մեջ է:

Դեռևս 1988 թ. փետրվարյան օրերին Ստեփանակերտի մանկավարժական ինս
տիտուտի հայ ուսանողությունն առաջատար գեր է խաղացել արցախյան շարժման 
հանրահավսւքների, երթերի և խաղաղ ցույցերի ժամանակ' իշխանություններին 
պարտագրելով իրականացնելու արցախյան ժողովրդի կամքը' Մայր Հայաստանին 
Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորվելու պահանջը:

Հայ բնակչության ցեղասպանությունը Սումգայիթում ե նրան հաջորդած ոճրա
գործությունները Ագրբեջանի մյուս հայաբնակ վայրերում առավել հաստատուն 
դարձրին մեր ժողովրդի մեջ այն համոզմունքը, որ այլևս հնարավոր չէ մնալ նման 
սպանդի ու բարբարոսությունների նախաձեռնող և իրագործող Աղրբեջւսնի իշխա
նությունների ներքո:

Պատերազմ հայտարարելը հայ ժողովրդին, ադրբեջանական, ինչպես նաև միու
թենական կենտրոնական իշխանությունների' նախկինում վարած քաղաքականու
թյան արդյունք էր:

Լեռնային Ղարաբաղի գոյատևման համար պայքարն ընթացավ 2 փուլով' 
սկգբնական շրջանում ստեղծվեցին առաջին կամավորական ջոկատները, որոնք 
նախահիմք հանդիսացան ԼՂՀ ինքնապաշտպանության ուժերի կազմավորման հա
մար: Նրանց անձնվեր պայքարին, 1992 թ. սեպտեմբերին, հաջորդեց ԼՂՀ պաշտ
պանության բանակի ստեղծումը:

Արցախի գոյապայքարի այս ամբողջ ընթացքում հերոս նախնիների արժանի 
ժառանգորդները դարձան մեր 400-ից ավելի ուսանող-ազատամարտիկները, որոնց 
ստվար մասն Արցախի պաշտպանության բանակի ոգին դարձավ, իսկ 71 ուսանռղ- 
քաջեր նահատակվեցին' դաոնալով ազգային սրբություններ:

Անկասկած, եթե ոխերիմ թշնամին չդիմեր բռնությունների, մահ ու ավեր չսվտեր 
հինավուրց հայկական լեռնաշխարհում, ապա մեր ուսանող-ազատամարտիկներից
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շատ շատերն անվանի գիտնականներ ու մասնագետներ կդառնային: Մեր ուսանող
ները հայրենի հողի փրկիչներ ղարձան' իրենց տեղը գտնելով արցախյան գոյամար
տի բազում հաղթանակներում:

Արցախի պաշտպանության բանակի, մեր երիտասարդության ունեցած հաղթա
նակներն օրինաչափ են: Արցախցին միշտ առանձնահատուկ հակում է ունեցել ղե- 
պի ռազմական գործը, որը նրան տվել է հնարավորություն' կարճ ժամանակամիջո
ցում ձեռք բերելու ռազմական գիտության ու ռազմական արվեստի բնագավառում 
գերազանց գիտեփքներ, ռազմական տեխնիկային տիրապեւոելու ունակություններ, 
տարբեր զորամիավորումներին կառավարնլու վարձ:

Արցախցի ռազմական գործիչները օժտված փնելով ռազմաստրատեգիական 
տաղանդով, խիստ անհավասար մարտերում սակավաթիվ ուժերով բազմաթիվ հաղ
թանակներ են տարել հակառակորդի խոշոր զորաբանակների դեմ:

Մեր քաջ նախնիների ռազմական ավանդույթները շարունակելու գործում ծան
րակշիռ ավանդ ներդրին նաև Արցախի պետական համալսարանի ուսանողները՛ 

էղմոն Բաբսեղյան- Մւսյրաբերղի անառիկ ամրոցի քաջորդին էր: Սովորում էր 
գերազանց, երա՛զում' հայրենի լեռնաշխարհը տեսնել ազատ ու անկախ: «Շսւհու- 
մյանն Արցախի հյուսիսային դարպասն է. այն պետք է ամուր պահել»,- պատմաբա
նի կանխատեսությամբ ասել է էդմոնն ու իր բարեկամ, մեր բուհի, շրջանավարտ 
Լյովա Կարապետյանի հետ մեկնելՇահումյան, քաջաբար կռվելու զոհվել Շսւհու- 
մյանի Կարաչինար գյուղի պաշտպանության դիրքերում:

Արցախյան գոյամարտում արիացել էր Իգոր Հասրաթյանը, որը գնում էր Գարե- 
գին Նժդեհի հետքերով, քաջ գիտեր Անդրանիկին ու Դրոյին, և երբ սկսվեց Արցախի 
փրկության համար պատերազմը, Իգորին կարելի էր տեսնել արցախյան գոյամար
տի թեժ կետերում' Խրամորթում, Քարագլխում, Կիչանի, Ղազանչիի, Շուշիի համար 
ծավալված մարտերում:

Թշնամու կողմից անստիկ հռչակված միջնաբերդի, հայոց հնագույն քաղաքնե
րից մեկի' Շուշիի ազատագրումից հետո (որտեղից գազազած թշնամին մսւհ էր սըփ- 
ռում Վարարակնի վրա) կատաղած թշնամին մեծ ոհմակներով հարձակվեց Ասկե- 
րանի շրջանի Դսւհրազ, Սառնաղբյուր գյուղերի վրա: Սառնաղբյուրի համար անհա
վասար մարտում Իգորը կյանքի գնով փրկեց իր մարտական ընկերներին: «Ես իմ 
ինքնաձիգի կրակահերթերով կպաշտպանեմ ընկերներիս նահանջն անհավասար 
մարտից դուրս գալու համար»,- հնչելէ Իգորի ձայնը ռազմադաշտում: Իսկ իր համար 
պահած վերջին փամվտւշտով անմահացել է' հայրենի սուրբ հողը ներկելով արյամբ: 

Աբամ Զաքաբյան- հեռակա բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող էր. գտնում էր, որ ար- 
ցախցու փրկությունը զենքն է,- այս նշանաբանով էլ նա պայքարեց ու անմահացավ' 
մտնելով Արցախի հերոսական տարեգրության մեջ:

Զաքաբ Ավանեսյսւն- ծնվել է Հայաստանում, արմատներով ղարաբաղցի է: Զոհ
վել է Մարտակերտի Տոնաշեն գյուղի մերձակայքում թշնամու նետած ականներից: 
Նրա կյանքի թելը կտրվեց 22 տարեկան ծաղկուն հասակում:

Ռաֆայեչ Բաղդասարյան- ուսման սիրահար, քաջ գիտեր հայ ժողովրդի անցած 
դարավոր պայքարի ուղին, անմահացավ 1992 թ. դեկտեմբերին:

Արմեն Անսանյան- մարտնչում էր Ասկերանի մատույցներում: Ընկերները պատ
մում են, թե ինչպիսի հմուտ նշանառու էր: Նրա արկով լի տանկը պայթեց Ասկերանի 
կատաղի մարտերում:

Հայկ Բաբսսանյան- 18-ը դեռևս չբոլորած, բայց մարտերի մասնակցած ար
մատներով' քարինտակցի այդ պատանին կարճ, բայց հերոսական կյանքի պատմու
թյուն ունի: Ադդամի շրջանի Գյուլափլոփ կատաղի մարտերից մեկում նա աոաջինը 
նկատեց, որ թուրք ելուզակները կրակում են ծառերի վրայից: Իր գնդացրային կրակ- 
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ներով փրկեց զինվորների կյանքը: Սակայն ինքը մահացու վերք ստացավ ու մարեց 
մարտական ընկերների ձեռքերին' իր տեղը գտնելով Արցախի հերոս նահատակնե
րի շարքերում:

Արմեն Մե/քումյան- ծնվել է Մաճկալաշենում, հասել հրամանատարական բար
ձունքի: Ընկերները նրա մասին ասում են. «ծնվել է տաղանդավոր հրամանատար 
դառնալու հսւմսղւ»: Գիտակցելով հայրենի Մաճկարսշենի և Ամարասի հովտի ռազ
մավարական կարևորությունը, նա թողնում է ուսումը' զենք վերցնելու վճռականու
թյամբ: Բերդաձորում իր 1-ին մարտական մկրտությունը ստանալուց հետո վերա
դառնում է հայրենի գյուղ ու ձեռնամուխ լինում կամավորների զինված ջոկատի 
ստեղծմանը, հավաքագրելով հարևան Սոս, Հերհեր, Ծովատեղ, Խերխան, Քերթ, 
Քարտհունջ, Կոլխոզաշեն, Մսմնա գյուղերի երիտասարդներին, դարձավ.նրանց 
հրամանատարը: Արմենն իր զինվորների հետ անցավ բազում կրակների միջով' 
նրանց հետ կիսելով պատերազմական շրջանի բոլոր դառնությունները: Նրա մար
տավարական տաղանդը փայլատակեց 1992 թ. սեպտեմբերին, Ամարասի հերոսա
մարտերում, երբ թշնամին պատրաստվելով հարձակման, նպատակ էր դրել գրավել 
ռազմավարական նշանակություն ունեցող Դավալլու խութի պահակակետը և լայն 
ճակատով մարտեր սկսել Կարմիր շուկայի ու շրջակա գյուղերի ուղղությամբ: Ար
մենն իր զինվորներով հետ շպրտեց նենգ թշնամուն, առգրավելով նրա տեխնիկայի 
մեծ մասը, վերցնելով Խազազի անհաս բարձունքը, ուր տեղակայված էին թշնամռւ 
ռազմական հենակետերը: Խազազի բարձունքի հետ էլ կապում էր կյանքի ճակա
տագիրը: Ընկերների այն հարցին, թե «ե՞րբ կփնի հարսանիքը» Արմենը վճռական 
պատասխանել էր' «հենց որ Խազազի բարձունքը վերցնենք»: Սակայն Խազազի 
բարձունքի համար մղած մարտերը ճակատագրական եղան Արմենի համար: Վիրա
վոր ընկերների կյանքը փրկելիս' թշնամու տեղատարափ գնդակները խլեցին քաջ 
հրամանատարի' Ամարասի դարպասների պահապանի կյանքը: Նրա հրամանա
տարական կարողությունները բարձր են գնահատվել:

Սամվեչ Հարությունյան- հայ քաջորդիներից է, որը կիսատ թողնելով ուսումը' ո- 
րոշեց վրեժխնղիր լինել նահատակված եղբայրների համար: Նա  քաջաբար կռվեց 
Կրկժանի, Խոջարուի մարտերում, մասնակցեց նաև Շհւշիի ազատագրմանը: 1992 թ. 
հուլիսին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության ուժերի նոր կազմա
կերպած 6-րդ վաշտի հրամանատարի տեղակալ Սերգեյ Թովմասյանը հերոսաբար 
զոհվեց Մարտակերտի Հակոբ Կամարի գյուղից ոչ հեռու «Եզան կյումեր» կոչվող 
բարձունքը գրավելու ժամանակ, Սամվելը խուճապի չմատնվեց, ապահովեց անխա
փան ռադիոկապը' դուրս գալով Սերգեյի անվան տակ: 6-րդ վաշտի տղաների հետ 
նա մարտնչեց Մարտակերտի Մեծ-Շեն և լեռնային մյուս գյուղերի համար: Արդեն 
փորձառու մարտիկ էր, երբ 1992 թ. սեպտեմբերին համալրվեց 6-րդ վաշտը և ստեղծ
վեց 3-րդ գումարտակը, որի հրամանատարը դարձավ ընդամենը 22-ը բոլորած Սամ- 
վելը, որին վստահում և հավատում էին զինվորները: 3-րդ գումարտակի քաջերը նրա 
հրամանատարությամբ կատաղի կռիվներ մղեցին Չլդրան, Պողոսագոմեր, Ղազա- 
րահող, Մսպավուզ և ա յլ գյուղերի համար: 1993 թ. մարտին Սսւմվելի հրամանատա
րությամբ գումարտակը մասնակցեց Սարսանգի ջրամբարտակի վերջնական ազա
տագրման համար մղվող մարտերին: Հմուտ հրամանատարի ղեկավարությամբ գու
մարտակի ռազմիկները կատարեցին խիստ կարևոր առաջադրանք' Սարսանգի հիդ
րոհանգույցից դեպի Սեծ-Շենի և Մադավուզի խաչմերուկը տանող ճանապարհը 
մաքրելով թուրք ելուզակներից, գումարտակի զինվորներն արժանի հակահարված 
հասցրին թշնամուն, որը խուճապահար նահանջեց' ցուցադրելով իր անճարակու
թյունը:

1993 թ. մարտի 20: Հակոբ Կամարի գյուղի ազատագրման ժամանակ թշնամու
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ականից խոր վերք ստացավ և նահատակվեց գումարտակի հրամանատարը:
Հայրենիքը բարձր գնահատեց իր հայրենասեր զավակի սխրանքը: ԼՂՀ Գերա

գույն Խորհրդի նախագահության հրամանագրով Սամվել Հարությունյանը 
պարգևատրվեց «Մարտական խաչ» առաջին աստիճանի շքանշանով:

Մարտակերտի դաժան մարտերը ճակատագրական եղան ուսանոդ-ագատա- 
մարտիկներ' դեռ 20 տարին չբոլորած, Լորիսի, Հարութի, Սամվելի, Հակոբի և շատ 
ուրիշների համար: Այստեղ, ճակատային գծում, միշտ աոաջին դիրքերում էր մսւր- 
տընչում դասակի հրամանատար Լորիս Գրիգորյանը: Դասակի մււտոհրաձգային 
գումարտակի տղաներն արյան գնով բարձունքներ նվաճեցին և անմահացան հեր
թական մարտական առաջադրանքները կատարելիս:

Իր զինվորական ծառայությունը Ստեփանակերտի նորաստեղծ համալսարա
նում դասախոսական աշխատանքի հետ համատեղեց ականանետային դիվիզիայի 
հետախուզության պետ դասակի հրամանատար, մեր բուհ-ի շրջանավարտ Գարիկ 
Դավթյանը, որը պատվով կատարեց առաջադրանքը Օմարի լեռնանցքում, ե ապա 
մեկնեց Հորադիգ, որտեղ և հերոսաբար զոհվեց 1994 թ. մարտի 3-ին' չհասնելով աս
պիրանտուրայում սովորելու իր վեհ նպատակին:

Հայրենասիրական շնչով տոգորված' ուսանողական նստարանը թողեց և ցայ
սօր Արցախատուն չվերադարձավ համալսարանի պատմության բաժնի 2-րդ կուրսի 
ուսանող, կուրսի ավագ, ուսման գերազանցիկ, միշտ լբջաիտհ ու բարի Նարեկ Դա- 
նիելյանը: Նարեկի կարմիր դիպլոմը երեք տարի անց հանձնվեց նրա մորը' մեր հար
գարժան դասախոս Լենա Գրիգորյանին:

Անհայտ ճակատագիր ունեցավ նաև լեզվագրական բաժնի (հեռակա) 5-րդ կուր
սը նոր ավարտած, ճանաչված ֆուտբպիստ' Վարուժան Բաբայանը:

Այսօր, մեր ոաանող-ագատամարտիկների շարքերը համալրվում են ազատու
թյան պայքարին զինվորագրված նոր կտրիճներով:

Նրանք մեր սուրբ հոդի հավերժական հերոսների օրինակով վճռական և արժա
նի հակահարված կտան բոլոր թշնամական այն ուժերին, ովքեր կվարձեն նորից աս- 
պատակել հայաշունչ Արցախը:

Պատմության ամբիոն Ստացված է 15.09.1997

Р. Балаян

Наши студенты в борьбе за существование Арцаха 

Резюме

1980-1990 гг. в период судьбоносной борьбы Арцаха за свободу и независимость, тысячи 
молодых людей вставали на защиту арцахской борьбы, четко понимая, что свобода Арцаха 
зависит от их силы.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Հումանիտար գիտություններ 1, 1998 Гуманитарные науки

История

Ք ՐԻ Ս ՏՈ Ն Ե Ո Ւ Թ ՅԱ Ն  ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ՀԱ Յ Ո Ց  Ա Ր Ե Վ Ե ԼԻՑ 

ԳԱ ՎԱՌՆԵՐՈՒՄ

(Մ. թ. 1-5-րդ դարի աոաջին կես)

ՎԱՀՐԱՄ ԲԱԼԱՅԱՆ

3-րդ դարի երկրորդ կեսին Պարսկաստանի և Հռոմեական կայսրության անընդ
մեջ ճնշումների տակ ավելի են խարխլվում հայոց պետականության հիմքերը: 
Ստեղծված պայմաններում քրիստոնեության նպատակն էր Հայաստանի քաղաքա
կան, գաղափարական և մշակութային ինքնության պահպանումը:

Անտիկ աշխարհի մայրամուտին ձևավորվող քրիստոնեությունը I-П դդ. բավա
կան տարածվել էր արևելյան երկրներում: Հռոմեական կայսրության արևելյան պրո
վինցիաներում' Ասորիքում, Պաղհստինում, Կապադովկիայում հիմնավորվելով, այդ 
ուսմունքը տարբեր ձևերով թափանցում էր Հայաստան:

Մ. թ. 34 թ. Եդեսիա է դալիս Քրիստոսի 12 առաքյալներից մեկը' Թսւդևոս անու
նով (Ադդէ)1: Այստեղից քարոզչական նպատակներով Հայաստան է գալիս, ենթարկ
վում հալածանքների և նահատակվում Արտագ գավառում: Իսկ Բսւրդոսլիմեոս ա- 
ո աք յալի քարոզչության կենտրոնը եղել է Անձևացոց գավառը: Ըստ ավանդության 
նա քարոզել է նաև Հայաստանի ա յլ կողմերում' Գողթնում, Աղբակ գավառում, ար և 
նահատակվել է: Ստեփանոս Օրբելյանի վկայությամբ Բարդոսլիմեոսը Սյունիքում 
հաստատում է եպիսկոպոսական աթոո2:

Մ. Կսպանկատվացու հավաստմամբ Թսպևոսին բաժին էր ընկել Հայաստանի 
մի մասը, քրիստոնեություն էր տարածում արևելյան երկրի կողմերում, «երբ եկավ հըռ- 
չակվելու արժանի մարտնչողը և երիցս երանեփ Գրիգորիսը»*:

Թաղևոսի նահատակությունից հետո, կիսատ գործը շարունակեցին նրա աշա
կերտները, որոնցից մեկը' Եղիշեն, Երուսաղեմի աոաջին հայրապետ Սուրբ Հակոբից 
ձեռնադրություն ստանալով, քրիստոնեություն է տարածել Արցախում և Ուտիքում: 
Նա Ուտիքի ու Արցախի սահմանագփւին, Գիս վայրում կառուցել է եկեղեցի: Քրիս
տոնեական հավատի հակառակորդները Զերգունի դաշտում Հոմենք բնակավայրում 
սպանում են Եղիշեին: Հավատացյալները սրբի մասունքները հավաքում և հողին են 
հանձնում Ուոեկան գյուղում: Ստեփանոս քահանան էլ մասունքներից սրբի գլուխն 
աոանձին պահ էր տվել հողին: Հետագայում այն ամվափվել է Ջրվշտիկ վանքում, 
իսկ ղրանից հետո պիտի կոչվեր Գլիտվանք, կամ Եղիշե առաքյալ:

1 Հայոց եկեղեցու պատմութխն, Նոր Նախիջևան, 1908, էջ 8:
2 Սա. Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, bp., 1986, էջ 76:
3 Մ. Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից աշխարհի, Եր., 1969, էջ 23:
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Թսպեոս առաքյալի աշակերտներից մեկ ուրիշը' Դադին կամ Դսպոյին Արցա
խում քրիստոնեություն է քարոզելն այստեղ էլ նահատակվել, «Դաղին' մի եւթանաս- 
նիցս, որ գնաց հրամանսո Թսպեի ի Մեծն Հայք կալմաս հխսիսոյ, և լուծալ զմսւհն 
Աբգարու դարձավ և եմուտ ի Փոքր Սիւնիք, և տեղին շինեցյալ վանք և յանուն նորա 
կոչեցալ Դադիու»1: Փաստորեն այդ ժամանակ նահատակված քարոզչի գերեզմանի 
վրա էլ վաղ միջնադարում կառուցվել է աոաջին սրբարանը:

Հայոց արևեյից գավառներում քրիստոնեության դարձի հաջորդ շրջանը կապված է 
Գրիգոր Լուսավորչի հայրապետական գործունեության հետ: Քրիստոնեական հավա
տի երկրամասում արմատավորելու համար նա Արցախի Հաբանդ գավստի Ամարաս ա- 
վւսնում կառուցել է Հայոց երկրի առաջին աստծո տներից մեկը: Քրիստոնեության այս 
նախնական շրջանում Հայաստանի և հարևան երկրների բնակչության զգալի մասը 
դեռևս հեթանոս էր, այդ իսկ պատճառով հատուկ դեր էին կատարում քարոզիչները' քո
րեպիսկոպոսները, որոնք գնում էին ծայր գավառներն ու այդ երկրների առավել հետամ
նաց շրջանները կրոնական նոր ուսմունք տարածելու: 4-րդ գարում Վեկերտի Հոր անու
նով մի քահանա քրիստոնեություն տարածեց Արցախի Պարսկանք կոչված գավառում2:՜

Այդ քարոզիչներից առանձնապես հայտնի է Գրիգորիս եպիսկոպոսը: Հայտնի 
է, որ Գրիգոր Լուսավորչի օրոք միայն բուն Հայաստանում գոյություն են ունեցել 
շուրջ 400 եպիսկոպոսական թեներ՛: վրթանեսը իր 15-ամյա որդուն' Գրիգորիսին 
կարգում է հայոց արևելից գավառների եպիսկոպոս: Չնայած երիտասարդ հասա
կին, նա իր եռանդուն գործունեությամբ, խստաբարո վարքով և պահվածքով մեծ 
ազդեցություն ունեցավ նորադարձ ժողովրդի վրա, վերանորոգեց ու շինեց եկեղեցի
ներ4, հորդորելով ամենքին զորանալ իրենց նոր հավատի մեջ: Գրիգորիսի համբա
վը շուտով տարածվում է նաև հարևան Աղվանից երկրռւմ: Արցախում և Ուտիքում 
իր եկեղեցական գործերը կարգավորելուց հետո քարոզչական գործունեության է 
գնում Ադվանք: Այս երկրի Սանեսան թագավորը մինչ ա յդ քրիստոնեություն էր ըն
դունել: Գրիգոր Լուսավորչի կողմից կարգված Աղվանքի հույն եպիսկոպոսի մահ
վանից հետո Սանեսան թագավորի համաձայնությամբ երկրի հոգևոր պետ է կարգ
վում Գրիգորիսը: Անդրկուրյան տարածքներում վաչկատուն մազքութների շրջա
նում քրիստոնեական հավատքը տարածելու ընթացքում Գրիգորիսը նահատակ
վում է Վատնյա դաշտում: Գրիգորիսի հետ գնացած սարկավագները նահատակի 
մարմինը բերում են Հաբանդ գավառը և թաղում Ամարասի վանքում: «Եւ ապա բար
ձին գնա որք ընդ երթեալ էին գավստէն Հւսբադյալ, և բերին ի գավառն իւրեանց և 
կալմանս Աղուանից, ի սահմանս Հայոց ի Հաբանդի ի գեօղն որ անուանեալ կոչի Ա- 
մարազ: Եւ եդին զնա առ եկեղեցաւն, զոր շինեալ էր առաջնույն Մեծին Գրիգորի, 
հաւուն Գրիգորիսի' քահանայապետի մեծի աշխարհ հին Հայաստան երկրին»5: 
«Այնտեղ նրան դրեցին եկեղեցում' հյուսիսային կողմից բեմի մոտ: Զաքարիսւյի 
սուրբ արյունք լցրին մի ապակյա սրվակի մեջ, մի ա յլ սրվակի մեջ էլ դրին երանելի 
Պանդսդիոնի նշխարնեբը: Երկու շշերն էլ տեղավորեցին ամենասուրբ մանուկ Գրի
գորիսի մասունքների հետ»6:

1 Միքայել Ասորի, ժամանակագրութխն, Յերուսսպեմ, հավելված, էջ 33:
2 Մ. Կաղանվատվացի, էջ 55:
3 Ագսւնթաղեայ Պատմություն Հայոց, Թ., 1914, էջ 432:
4 Գրիգոր Լուսավորիչը առանձնապես լայն գործունեություն է ծավալել Արցախի Մյուս Հարանդ գա

վառում: Այստեղ նա ավարտին է հասցնում իր պապի' Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հիմնսպրած Ամարաս 
գյուղաքաղաքի եկեղեցին, որը դառնում է ոչ միայն Արցախի, այլ ամբողջ Աղվանքի հոգեոր կենտրոննե
րից մեկը:

5 Փավստոսի Բյուզանղացտյ Պատմություն Հայոց, Թ., 1913, էջ 23-24:
6 Մ. Կաղանկատվացի, էջ 29:
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Քրիստոնեական հավատը հայոց արևեփց գավառներում տարածելու հաջորդ 
փուլը կապված է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հետ: Հայերեն նշանագրեր ստեղծելուց 
հետո Մեսրոպ Մաշտոցը, ինչպես ասում է Խորենացին, «բոլոր գավառներում դպրոց
ներ հիմնեց U պարսից բաժնի բոլոր կողմերը սովորեցրեց, բացի հունական մասից»': 
Մեսրոպագիր առաջին դպրոցներից մեկն էլ բացվում է Ամարասում: Հայերեն գիրն ու 
դրա հիմքերի վրա ստեղծվող դպրոցներն ու գրականությունը նաև զորեղ միջոց են 
դառնում քրիստոնեական կրոնը և գաղափարախոսությունը Հայաստանում ամրա
կայելու գործում: Հայոց գրերի ու քրիստոնեական հավատի միջոցով էր հնարավոր 
պահպանելու եկեղեցու միասնությունը: Դա իր հերթին նպաստում էր ստեղծելու ազ
գային ինքնագլուխ եկեղեցի, որը դարեր շարունակ կատարելու էր լուսավորական ու 
ազգապահպան դեր: Մաշտոցը բացի քրիստոնեություն և հայկական դպրություն 
տարածելուց' շատ տեղերում հաստատում է վանքեր, «ե  դարձյալ վանականների 
շատ և անհամար խմբեր շեն ե անշեն տեղերում:... բնակեցնելով հաստատեց»- գրում 
է Կորյունը2:

Մեսրոպ Մաշտոցի Արցախում քարոզչական գործունեության մասին է վկայում 
նաև Գիս ավանում Վաչագան Բարեպաշտի կողմից հայտնաբերված մեծ լուսավոր- 
չին պատկանող խաչը, որը հետապնդողներից փրկվելիս այս ավանում էր թաղել 
Մաշտոցը: Այս անգամ սրբությունը տարվում է «Ի  սուրբ եկեղեցին ե ինքնին մեծ իշ
խանն ե սուրբ հայրապետն ամենայն մեծամեծօքն անդ հասանեին, ե ակն սրբոյ 
Մաշտոցի իւր իսկ ձեռաց լեալ էր, որով ղարձուցաներ զաշխարհս Աղուանից ի կռոց 
մոլորութեն է»1:

Փաստորեն քրիստոնեությունը մինչև 5-րդ դարի առաջին կեսը Արցախում և Ու
տիքում հասարակության առանձին խմբերի հավատ լինելուց դառնում է ամբողջ ժո
ղովրդի կրոնը: Քաղաքական անկախությունը կորցնելուց քիչ առաջ սկսված այս 
պայքարի գործը հետագայում Վաչագան Բարեպաշտի օրոք ավելի ևս ընդարձակ
վում է, որն ա յլ ուսումնասիրության առարկա է:

Պատմության ամբիոն Ստացված է 05.10.1997

В. Балаян
Распространение христианства в губерниях восточной Армении 

Резюме

Христианство, формирующееся на закате античного мира, в I-II веках 
распространилось в восточные провинции Римской империи, Аесирии, Палестины, 
Капидонии и, обосновавшись в них, разными путями проникло в Армению.

1 Մ. Խորենացի, Հայոց պատմության, bp., 1981, էջ 293:
2 Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, Եր., 1981, Էջ 51:
3 Մ. Կադանակաաուցտյ Պատմութխն Աղուանից աշխարհին, Թ., 1912, Էջ 251
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Հումանիտար գիտություններ 1,1 9 9 8  Гуманитарные науки

Философия

Ա Ն ՁԻ Ա ԶԱ ՏՈ Ւ Թ ՅԱ Ն  ՀԻ Մ Ն Ա Խ Ն Դ Ր Ի  ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ  ՄԱՐՔՍԻՍՏԱԿԱՆ 

Փ Ի ԼԻ Ս Ո Փ Ա ՅՈ Ւ Թ ՅԱ Ն  Մ ԵԶ

ՆԱԻՐԱ ՍՈՂՈՍՈՆՑԱՆ

Ազատության պրոբլեմը հավերժական պրոբլեմ է: Այն միշտ գտնվել է բոլոր ժա
մանակների մտածողների ուշադրության կիզակետում, որոնց մեկնաբսւնություննե- 
րի մեջ արտահայտվել են տվյալ ժամանակի մտածելակերպը, հասարակական դիր
քորոշումը, սոցիալական խմբերի շահերն ու պահանջները: Դրանով է բացատրվում 
ազատության պրոբլեմի նկատմամբ եղած բազմատեսակ, պատմականորեն վւովա- 
իոսկան ե հակասական վերաբերմունքը: Այսպես, Հեբակլիտը, գտնում էր, որ եթե ո- 
մանք ստրուկներ են, իսկ մյուսներն ազատ, ապա դա ելնում է անհրաժեշտության օ- 
րենքից: Իսկ Դեմոկրիտը, որ ժամանակի հանրագիտակ մարդ էր ու ճակատագրի 
բերումով ոչ այնքան հարուստ, խորհուրդ էր տափս ոչնչացնելու նրանց, ովքեր 
կհանդգնեն հանդես գալու ստրկության դեմ: Ազատության մասին հայացքները 
տարբեր էին պլատոնյան ժամանակաշրջանի փիփսոփաների մոտ: Եթե Պլատոնը 
հայտարարում էր, որ հույները չէին կարոդ միմյանց նկատմամբ ստրուկներ լինել, ե- 
րազել է ընդհանուր հավասարության մասին, ապա նրա աշակերտը Արիստոտելը 
ստրուկին համարել է «խոսող գործիք», ժխտելով նրա ազատության ամեն մի հեռա
նկար:

Անհատի ազատության գլխավոր պայմանը փիփսոփա-բարոյագհտ էպիկուրի 
մոտ սեփական ցանկությունների սահմանափակումն է: Իսկ հռոմեացի Սենեկան ա- 
վեփ հումանիստորեն էր բացատրում պրոբլեմը:

«Ստրուկը,- գրել է նա,- մարդ է, իր բնույթով մյուս մարդկանց հավասար: Ստրու
կի հոգու մեջ դրված է այն նույն հպարտությունը, պատիվը, քաջությունը, մեծահո
գությունը, ինչ-որ շնորհված է մարդկային մյուս էակներին, անկախ նրանց հասարա
կական դիրքերից (Տես ՀՖԱ, հ. 1, էջ 508, 1969 թ.): Հասարակական առաջադիմու
թյան հետագա ժամանակներում բնականաբար կախվեցին մարդկային ազատու
թյան չափանիշները: Այսպես, Ֆ . Բեկոնը չնայած կողմնակից էր կապիտալիզմի 
բոտն զարգացմանը, որը ֆեոդալիզմի համեմատությամբ նոր իմաստ էր հաղորդում 
ազատության հասկացության մեջ, որոշակիորեն հարստացնելով նրա բովանդակու
թյունը, կոչ էր անում նույնիսկ պատերազմի միջոցով ճնշել գաղութային երկրների 
ժոդովուրդների ազատատենչ ոգին: Ռ. Դեկարտը խոսելով ազատության մասին, 
նշում է, որ կամայականությունն անբնական և անզուսպ արարք է: Բանականորեն 
հիմնավորված արարքը և կրքերի ճիշտ ղեկավարումն իրական են դարձնում անհա
տի ազատությունը:

Հոբսը անհատի ազատությունը դիտել է անհրաժեշտության հետ անխզելի կապի 
մեջ: «Ազատությունը ե անհրաժեշտությունը,- գրել է նա,- համատեղելի են: Գետի 
ջուրը, օրինակ, ոչ միայն ունի ազատություն, այլև իր հունով հոսելու անհրաժեշտու
թյուն: Այդպիսի համատեղություն ունենք նաև մարդկանց կատարած կամավոր գոր
ծողություններում» (Տես ՀՓԱ, հ. ջ., էջ 339, Մ., 1970):
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Ազատության և անհրաժեշտության դիալեկտիկական կապը խորությամբ է լու
սաբանված Սպինոզայի աշխատություններում, որտեդ մարդու վարքագիծը բխեց
վում է անհրաժեշտության օրենքից: «Ես ազատությանը ենթադրում եմ ոչ թե ազատ 
գործելու մեջ, այլ ազատ անհրաժեշտության մեջ: Ազատությունն իմացված անհրա
ժեշտության Է» գրել Է Սպինոզան (տես հ. 1, Մ , 1957, Էջ 594):

Ազատության պրոբլեմի գիտական մշակման գործում խոշոր ներդրում անեն 
ֆրանսիական լուսավորչական փիլիսոփայության ներկայացուցիչները: Մոնտես- 
քյուն անհատի ազատությանը տեսել Է օրենքներին խիստ ենթարկվելու մեջ: «Պե
տության, այսինքն հասարակաթյան մեջ, որտեդ կան օրենքներ, ազատությունը կա
յանում Է նրանամ, որպեսզի մարդը հնարավորություն ունենա անել այն, ինչ-որ ցան
կանում Է, և հարկադրված չփնի անել այն, ինչ-որ չի ցանկանամ: Ազատությանն օ- 
րենքով թայլատրված ամեն ինչ կատարելու իրավունքն Է: Եթե քաղաքացին կարո
ղանա կատարել այն, ինչ արգելված Է օրենքով, ապա նրա մոտ ազատություն չի լի
նի, քանի որ նայնը կարոդ են անել և արիշ քաղաքացիներ», (տես ՀՓԱ, հ. 2, Էջ 542, 
Մ , 1970): Սոցիալական անարդարության, հետևապես և անազատության մասին Է 
խոսում Վոլտերը, երբ գրամ Է. «Մեր դժբախտ մոլորակի վրա անհնար Է, որպեսզի 
մարդիկ ապրելով հասարակության մեջ, բաժանված չփնեն երկու դասակարգերի, 
հարուստների, որոնք կառավարում են, և աղքատների, որոնք ծառայում են նրանց» 
(տես ՀՓԱ, հ. 2, Էջ 556, Մ., 1970): Ինչպես շատ լուսավորիչներ, այնպես Էլ Վոլտերը, 
մարդկային երջանկության, ինչպես նաև ազատության հասնելու ուղին տեսնում Էր 
լուսավորության և բարի միապետների մեջ. «Եթե ասում են, որ ժողովուրդները երջա
նիկ կփնեն, երբ կունենան փիլիսոփա-թագավորներ, ապա ճշմարիտ Է նույնպես, որ 
թագավորներն Էլ ավելի երջանիկ կփնեն, եթե ունենան բավականին թվով փիփսո- 
փա-հպատակներ»- (նույն տեղը, Էջ 557): Մարդկային անազատության պատճառնե
րից մեկը Վոլտերը համարում Է հարստությունը «... Ոչ մի քաղաքացի չպետք Է այն
քան հսւրուստ լինի, որ կարողանա գնելու ուրիշներին, և ոչ մեկն այնքան սպքաւպոր 
ստիպված փնի վաճառել իրեն»- (ն. ա. Էջ 572):

Հետաքրքիր ե արժեքավոր շատ մտքեր կան գերմանական դասական փիլիսո
փայության ներկայացուցիչների մոտ: Կանտը, օրինակ, գտնում Է, որ անհատի ա- 
զատության համար կարևորազույ ն նախադրյալ Է հանդիսանում իրավական քաղա
քացիական հասարակությանը, որը կարգավորում Է մարդկանց հարաբերություննե
րը, նրանց իրավունքներն ու ազատությունները: Հասարակությունից դուրս մարդը 
նման Է անտառից դուրս այն ծառին, որն աճում Է ազատորեն, բայց աճում Է ծուռու
մուռ և այլանդակ: Իսկ հասարակաթյան մեջ մարդիկ, ինչպես կարծում Է Կանտը, 
հւսրկադրանքից ստիպված են լինում սահմանափակել սեփական ազատությունը: 

Ազատության պրոբլեմը լայն արտացոլում Է գտել նաև Հեզելի փիլիսոփայական 
ժառանգության մեջ: Նա մարդկային ազատությունը դիտարկել Է հասարակական 
կյանքի զարգացման ընդհանուր կտավի վրա: Մարդը հենց սկզբից ազատ չի եղել 
նա բնական անհրաժեշտությունից ավելի շատ կախման մեջ Էր գտնվում, քան այժմ: 
«Համաշխարհային պատմությունը,- գրել Է Հեզելը,- դա առաջադիմություն Է ազա
տության գիտակցության մեջ, աոաջսւդիմության, որը պետք Է ճանաչենք նրա անհը- 
րաժեշտության մեջ» (Հեգել, հ. 8, Էջ 19):

Անհատի ազատության մասին այս ոչ ամբողջական և հակիրճ շարադրանքը 
նպատակ ունի ցույց տալու ոչ միայն նախամարքսյան մտածողների վերաբերմուն
քը պրոբլեմի նկատմամբ, այլև մեր հնարավորությունների սահմաններում բացա- 
հայւոելազատության մարքսիստական մեկնաբանության սնանկությունը, կոմունիզ
մի հիմնադիրների փիփսոփայականաթյունը»:

Հայտնի Է, որ մարքսիզմի դասականներն անհատի ազատությունը կապել են ի-
6-84

81



րականաթյան ամբողջ համակարգի արմատական հեղաշրջման հհտ: «Կոմունիս
տական կուսակցության մանիֆեստը» աշխատության մեջ Մարքսը ե էնգելսը նշել 
են, որ «հին բուրժուական հասարակության դասակարգերի և դասակարգային հա
կասությունների փոխարեն կգա մի միություն, որտեղ յուրաքանչյուրի ազատ զար
գացումը կհանդիսանա բոլորի ազատ զարգացման պայման» (հ. 4, էջ 447): Այն ժա
մանակ, երբ գրվել էին այս բանական թվացող տողերը, մարդիկ չէին կարող կռահել 
որ կոմունիզմի ուրվականն իրական տեսք ստանալուց հետո դրանք կվերածվեն ու
տոպիական զառանցանքի:

Մարքս-լենինյան ամբողջ ասմունքը կառուցված է սոցիալական բախումների 
հիմքի վրա, որտեղ մի դասակարգ պետք է ոչնչացնի մյուս դասակարգին, ասել է թե- 
պրոլետարիսւտն իր ազատությունը ձեոք բերելու համար պետք է վերացնի ուրիշի ա- 
զատությունը: Վերացման այղ ճանապարհը, որ կոչվում է հեղափոխություն, արյու
նահոս ճանապարհ է: Մեր ժամանակի սերունդների պրակտիկայում տեսան աշ
խարհի վերավտխման ամբողջ ընթացքը և առատորեն վայելեցին նրա ղաոը պտուղ
ները: Աննախընթաց սոցիալական ցնցումների և հասարակական աղետների 
հետևանքով աշխարհի մի մասը պոկվելով համընդհանուր զարգացման աղեծրից, 
սկսեց իրականացնել մարքս-լենինյան ուտոպիական ծրագիրը: Անժխտեփ է, որ 20- 
րղ դարի կոմունիստական գաղափարախոսությունը հողագնդի բազում անկյուննե
րում իշխում էր մարդկային գիտակցության վրա: Այդ գաղափարախոսության կրող
ները՜ կոմունիստական կուսակցությունները նախ դատարկ խոստումներով, իսկ հե
տո բռնության բոլոր միջոցներով ստեղծեցին հասարակության քաղաքական կազ
մակերպության տարբեր ձևեր, որոնց հիմքում դրված էր այսպես կոչված պրոլետա
րական դիկտատուրայի բռնապետական սկզբունքները: Մարքս-լենինյան տեսա
կան ժառանգության մեջ լուսաբանվել են կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառները: ճըշ- 
մարտության աոջև մեղանչած կլինեինք, եթե մի հարվածով այդ ժառանգությունը նե
տեինք պատմական աղբանոցը: Նրանում, անկասկած, տեղ են գտել որոշ գիտատե- 
սական լուրջ հետևություններ, որոնք փոքրիշատե հայտնի էր մինչ մարքսիստական 
փիւիսոփայության մեջ և որոնց իրականացման համար երագել և պայքարել են 
մարդկային բազում սերունդների ազնիվ ու իմաստուն ներկայացուցիչներ: Բազմա
թիվ մտածողներ, դրանց թվում և մարքսիզմի դասականները, գլխավոր պատճառը և 
բոլոր չարիքների աղբյուրը, որ գրկում է մարդուն մեծագույն արժեքից' ազատությու
նից, համաձայն նրանց մասնավոր սեփականությունն է: Մինչդեռ Հեգելն այս կա
պակցությամբ նշել է, որ «միայն սեփականության մեջ անձը բանականություն է» 
(ՀՓԱ, հ. 3, էջ 337, Մ , 1971): Սեփականությունը, համաձայն Մարքսի և նրա 
հետևորդների, հասարակությունը բաժանում է հակադիր և թշնամական դասակար
գերի, մեկին շնորհում է լայն ազատություններ, իսկ մյուսին' գրկում դրան ցից: Իսկ 
սոցիւպիգմը վերացնելով արտադրության միջոցների նկատմամբ մասնավոր սեփա
կանությունը, մեկընդմիշտ ապահովում է հասարակության բոլոր անդամների հա
մար փակաաար ազատություն: Մինչդեռ իրականում սոցխպիգմի երկրների մոլո
րյալ ժողովուրդները երբեք չիմացան «ազատության թագավորության» կոնկրետ 
սահմանները և այդ ազատության սոցիալ-քադաքական և տնտեսական նշմարված 
հորիզոնները: Եվ սւհա թե ինչու:

Հայտնի է, որ հոկտեմբերյան հեղաշրջումից ստաջ բոլշևիկները Լենինի գլխավո
րությամբ հոչակեցին «հոդը գյուղացիներին», «գործարանները բանվորներին» և 
«վերջ պատերազմին» հուսաբեր կարգախոսները: Սակայն, երբ արդեն բոլշևիկները 
դարձան1 իշխւսնւհթյսւն լիիրավ տերն ու տիրակալը, նախ համայնացրին արտադ
րության բոլոր միջոցները,- ասել է թե, սեփականության կոնկրետ տիրոջ փոխարեն 
ստեղծեցին ւսյդ սեփականության վերացական տիրոջը' պետությունը, ի չիք դարձ- 
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նելով նյութական արտադրության ասպարեզում մշտնջենական գործոդ արժեքն' 
անձնական շահը և հսւրկսպրել դրան այսպես կոչված ընկերակցական շահը: Ինչ
պես հաստատեց հասարակական կյանքի հետագա զարգացման ընթացքն, ընկե
րակցական հարաբերությունների ստվերի մեջ առան անհատի' նրա հատուկ և բնո- 
րոշիչ գծերով հանդերձ: Ա յլ կերպ ասած ընկերակցական սկզբունքները սոցիափզմի 
ժամանակ որոշակիորեն համահարթում էին անհատին և նրա բարոյաքաղաքական 
կերպարը կառուցում էին սոցիալիստական հասարակության պահանջներին համա
ձայն: Իհարկե, այդ չի նշանակում, թե հասարակության մեջ ապրելով, անհատը բա
ցարձակապես ագատ է սոցիալական միջավայրի ազդեցությունից ու պահանջնե
րից: Ավելին, գիտակցաբար յուրացնելով հասարակության մեջ գործող արժեքային 
սկզբունքները, դրանց միջոցով և դրանց հիման վրա անհատը կառուցում է սեփա
կան կյանքն' իր բոլոր կողմերով: Խոսքն այն մասին է, որ անհատը չպետք է կուրո
րեն հետևի հասարակության կողմից ընդունած իմպերատիվ կանոններին ու սահմա
նումներին, ա յլ ակտիվ և գործուն կերպով ներազդի հասարակական հարաբերու
թյունների զարգացման միտումին, օգտագործելով այդ բնագավառում եղած առա
ջընթացի հետևանքներն ազատության ընդլայնման և ամրապնդման համար:

Իսկ այժմ դաոնանք «վերջ պատերազմին» կարգախոսի պատմական ճակա
տագրին: Այստեղ ևս գործերն ընթացան հակառակ ցանկացածի ուղղությամբ: 
Բպշևիկյսւն նորաթուխ պետությունը' պրոլետարիատի դիկտատուրան պատերազմի 
հարցը լուծեց յուրովի' խորամանկ ու նենգամիտ մեթոդներով: Եթե մինչ հոկտեմբերը 
պատերազմն ընթանում էր արտաքին ուժերի դեմ, ապա քաղաքական հեղաշրջումից 
հետո զենքը մի ուսից տեղավախվեց մյուսը-պատերազմի արյունոտ սլաքն ուղղվեց 
սեփական ժողովրդի, ավելի ճիշտ այդ ժողովրդի լուսավորյալ և կարող ուժերի դեմ, 
որոնք արտահայտում էին իրենց անթաքուն տհաճությունը սեփական հայրենիքի 
նոր տերերի հանդեպ, ուշադրություն էին հրավիրում այդ հայրենիքի վերահաս աղե
տի վրա, որը կանխազգում էին հոգու ամենայն խորությամբ: Այդ մասին է վկայում 
ժամանակավոր կառավարության արտաքին գործոց նախարար Պ. Միլյուկովի ան- 
հանդգնությունը «երկպառակտչական պատերազմի և անարխիայի ճանապարհը, 
որ տանում է դեպի ազատության մահ, ազատությունից դեսպոտիզմին վերադարձի 
պատմությանը շատ լավ հայտնի ճանապարհ է>> (Սիսուկով, հիշողություններ, էջ 
499, Մ., 1991):

Բիոլոգիական ֆաշիզմի դրսևորման անհերքելի օրինակ էր «հեղափոխությունը 
պետք է կարողանա իրեն պաշտպան ել» տխրահռչակ դոկտրինան, որով առաջնորդ
վում էին բուշևիկյան լիդերները քաղաքացիական պատերազմի տարիներին և սո
ցիափզմի «հաղթարշավի» հետագա ժամանակներում: Կոմունիստական գծի դեմ ե- 
դսւծ կամ մոգոնած ընդդիմախոսությունը գնահատվում էր որպես դասակարգային 
պայքար, որպես «ժողովրդի թշնամիների» քայքայիչ գործունեություն: Սիլիոնավոր 
անմեղ մեղավորների նկատմամբ կիրառվում էր միջնադարյան դաժան պատժամի
ջոցներ: Բանտերի և ճամբարների ծավալուն շինարարությունը կոմունիստական 
ապրելակերպի էական կողմերից մեկը դարձավ: Եվ նա, ով ազատության տենչան
քով զինվորագրվում էր կապիտալիզմը կործանող բանակին, տասնամյակներ հետո 
ստիպված եղավ վերանայելու վերագնահատել իր ապրած տարիների իսկական գի
նը ե սթափ, առանց կոմունիստական էքստազի, լուծելու իրական ազատություններ 

I ապահովող դժվարին խնդիրներ:
Անհատի ազատության պրոբլեմը Մարքսը կապել է նաև աշխատանքի հասա- 

I  րակական բաժանման հետ, գտնելով, որ աշխատանքի բաժանումը, ինչպես և մաս- 
I նավոր սեփականությունը, կաշկանդում են ազատությունը: «Ի  դեպ,- գրել է Մարքսը,- 
I  աշխատանքի բաժանումը և մասնավոր սեփականությունը նույնական արտահայ-
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սաւթյուճներ են մի դեպքում գործունեության նկատմամբ ասվում է այն, ինչ մյուս 
դեպքում ասվում է գործունեության արդյունքի նկատմամբ», (Սէ. Ըէ., հ. 1, էջ 32): 
Մարքսը գտնում է, որ սոցիալիզմը կվերացնի այդ տարբերությունները և անհատը 
ձեոք կբերի ազատություն: Սակայն սոցիափզմն ավելի վսպ անհետացավ պատմա
կան ասպարեզից, քան այդ տեղի կունենար աշխատանք հասարակական բաժան
ման ասպարեզում: Ինչպես երևում է վերը նշածից, մարքսիստական այդ կռահումն 
ամբողջապես ուտոպիական էր, քանի որ աշխատանքի հասարակական ձևերը օ- 
բյեկտիվ են և կախված չեն մարդու կամքից ու ցանկություններից: Ֆիզիկական և 
մտավոր աշխատանքը հակադրությունների միասնության երկու կողմերն են: Աշխա
տանքի երկու կողմերի զարգացման կամ ուրիշ կերպ ասած ա յդ կողմերի մերձեցման 
դեպքում հասարակությունը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում անհատի համա
կողմանի զարգացման համար, որն էլ իր հերթին նպաստում է ազատության դրսևոր
ման նախադրյալների ստեղծմանը: Աշխատանքի հասարակական ձևերի մերձեցու
մը չի նշանակում թե դրանք միաձուլվում Են, ինչպես այդ մասին հայտարարում էր 
Մարքսը: Գտնում եմ, որ նման հետևանք իսպառ բացառվում է, քանի որ կենսաբա
նական իմաստով մարդու համար դրանք անհրաժեշտություն են:

Մարքսիզմի դասականներն անհատի ազատությունն անխզելիորեն կապել են 
դասակարգերի վերացման հարցի հետ: Լենինը նշել է. «Քանի դեռ դասակարգերը 
չեն ոչնչացվել ազատության և հավասարության վերաբերյալ ամեն տեսակ դատո
ղության դեպքում պետք է դրվի այս հարցը- ազատություն ո՞ր դասակարգի համար 
և հատկապես ինչպիսի՞ գործածության համար, ո՞ր դասակարգի հավասարության, 
ո՞ր դասակարգի հետ և հատկապես ինչ տեսակետից» (հ. 31, էջ 491-492): Բացահայ
տորեն Լենին ն ազատության քուլի տակ պատերազմ է հայտարարում հասարակու
թյան մի մասի դեմ, գտնելով, որ միայն «հին աշխարհը մինչև հիմքերը քանդելու» մի
ջոցով կարելի է ազատվել սեփական շղթաներից: Հետագայում շղթայազերծման ողջ 
էությունը դրսևորվեց աշխատավորների զանգվածային կոտորածների, տեղահա
նումների, քաղաքական և բարոյական ճնշումների մեջ: Լենինը շատ անգամ է անդ
րադարձել այսպես ասած բուրժուական դեմոկրատիային, գտնելով, որ «ընդհանուր 
ընտրության իրավունքի», «ազատ ընտրության», «մամուլի, խոսքի ազատության» օ- 
րենքները կատարյալ խաբեություն է: Փորձելով ընդգծել ազատության մասին բուր
ժուական մտածողների տեսակետների սնանկությունը, Լենինն իրեն հատուկ 
սկզբունքայնությամբ «աղաղակում էր» ազատության և դեմոկրատիայի մասին ձեր 
խոսքերը շինծու փ այլեն, սերտած ֆրազներ մոդայական շաղակրատություն կամ ե- 
բեսպաշտություն: Դա  անճոռնի նախշած ցուցանակ է, իսկ դուք ըստինքյան զեղեր- 
փընված դագաղներ եք: Ձեր հոգին ամբողջովին ստորաքարշ է, իսկ ձեր ամբողջ 
կրթվածությունը, կուլտուրականությունն ու լուսավորությունը միայն որակյալ պոռնը- 
կության տարատեսակն է (հ. 4, էջ 52):

Այն, ինչ ասվել է կապիտալիզմի պայմաններում դեմոկրատական իրավունքնե
րի և ազատությունների և դրանց կոմունիստական գաղափարախոսության մեջ ար
տացոլման մասին, ոչ մի կասկած չի հարուցում իրական պատկերը խեղաթյուրելու 
մեջ: Ավելին, սոցխպիզմի հիմնական օրենքում'սահմանադրության մեջ շարադրված 
ազատության գաղափարներն իրենց գայթակղիչ տեսքով վերացական են և անիրա
կան: 20-րդ դարավերջին հասարակական կյանքի բոլոր կոդմերի «վերակառուց
ման» ուղղությամբ ձեռնարկած քայլերը վկայում են, որ սոցիափզմը կարիք ուներ 
արմատական փոփոխությունների, որոնց հետևանքը եդավ ա յդ համակարգի տրա
մաբանական փըոզումը, որովհետև կոմունիստների հետևողական ձգտումը հոդագըն- 
դի վրա հաստատել կոմունիստական հարաբերություններ, բացարձակ շեղում էր 
համաշխարհային զարգացման մայրուղուց, կատարյալ մոլորություն, որի համար
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մարդկության զգայի մասն ստիպված եղավ շատ թանկ վճարել:
Ազատության մասին մարքսիստական տեսական դրույթները, իրավ, հնարավոր 

չէ լուսաբանել մի հոդվածի շրջանակներում: Եվ որպես վերը նշածի ամվտվաւմ, անհը- 
րաժեշտ եմ գտնում ասելու, որ մարքսիզմի ծնունդը ոչ միայն չնպաստեց համաշ
խարհային առաջընթացին, ա յլ ըստ էության շատ երկը ներում կանխսւրգելիչ դեր 
կատարեց տասնամյակներ շարունակ: Իսկ եթե սոցիալիզմի համակարգում անկում
ներին զուգընթաց եղել են նաև անժխտելի թռիչքներ, ապա դրանք չի կարեփ բա
ցատրել մարքս-լենինյան տեսության հզորությամբ ու ճշմարտությամբ: Համաշխար
հային առաջընթացն որպես համընդհանուր երևույթ, օբյեկտիվորեն ներազդում էր իր 
առանձին կողմերի վրա, առաջ էր բերում պոտենցիայի կոնկրետ դրսևորումներ: 

Այնուամենայնիվ, հարկ է հարցնել, ինչպես պատահեց, որ Մարքսը և նրա 
հետևորդները համառորեն ձգտում էին ոչ թե բացատրել աշխարհը, ինչպես անում 
էին նրանց նախորդները կամ ժամանակակիցներից շատերը, ա յլ տենչում էին վերա
փոխել աշխարհը ե մարդկության համար ստեղծել «երջանկության և ազատության 
թագավորությունը»: Որպես պատասխան այդ հարցի, մեջ բերենք էնգելսի ճշմարիտ 
և դիպակ խոսքը. «... պատմության մեջ գործող շատ աոանձին ձգտումներ մեծ մա
սամբ ամենևին էլ չեն ունենում այն հետևանքները, որոնք ցանկալի են եղել, ա յլ բո
լորովին ուրիշ հետևանքներ, հաճախ ուղղակի հակադիր նկատի ունեցածին, այն
պես որ այդ մղումներն էլ, հետևաբար, վերջնական հետևանքի նկատմամբ միանգա
մայն ստորադաս նշանակություն ունեն»- Լ. Ֆ . և գերմ. դաս. փիլ. վախճանը, էջ 60, 
Ե., 1970 - Այստեղ ամեն ինչ ասված է:

Փիյիսոփայության
և իրավունքի ամբիոն Ստացված է 12.12.1997
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Հումանիտար գիտություններ 1 ,1 9 9 8  Гуманитарные науки

Философия

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ս. Ա ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Սեր նպատակն է, սեփականսւշնոբհման ու շուկայական 
հարաբերությունների ձևավորման ե զարգացման պայմաննե
րում, ցույց տալ անձնական նյութական շահագրգռվածության 
սկզբունքի ճիշտ կիրաոման տեղը և դերը աշխատանքի արտադ
րողականության բարձրացման գործում:

Տվյալ սկզբունքը քննարկելիս ելնում ենք այն բանից, որ 
մարդիկ շահագրգռված պետք է լինեն իրենց աշխատանքի և 
հասարակական հանրօգուտ գործունեության արդյունքներով: 
Անձնական նյութական շահագրգովածությունը աշխատանքի և 
նրա ձևերի զարգացման կարևորագույն խթաններից մեկն է:

'  Փորձ է արվում լուսաբանել, թե ինչպես է կիրառվում տվյալ
սկզբունքը արտադրամիջոցների մասնավոր սեփականության 
աոկայութան պայմաններում, ուշադրություն դարձնելով նյու
թական և բարոյական խթանների ճիշտ զուգակցման դերի վրա' 
աշխատանքի կազմակերպման պրոցեսում, վճոողական տեդ 
հատկացնելով նյութական խթաններին:

Սնփականսւշնորհման և շուկայական հարաբերությունների ձևավորման ու 
զարգացման պայմաններում լուրջ տեղ է գրավում անձնական նյութական շա
հագրգռվածության սկզբունքի ճիշտ կիրառումը:

Անձնական նյութական շահագրգռվածության սկզբունքը կարևոր նշանակություն 
ունի ինչպես աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման, այնպես էլ մարդ
կանց պահանջմունքների բավարարման գործում: Մարդկանց ողջ կենսագործունեու
թյան, ստեղծարար աշխատանքի, ներքին մղման նախաձեռնության, ակտիվության, 
հնարամտության բնական խթանը, շարժիչ ուժը պատմական բոլոր դարաշրջաննե
րում եղել են և կմնան նյութական պահանջմունքները, որոնց հիման վրա գոյավորվում 
են մարդկանց բոլոր շահերը: Պահանջմունքների աճն առաջ է քաշում նոր արտադրու
թյուն, իսկ վերջինս իր հերթին առաջադրում է նոր պահանջմունքներ: Պահանջմունք
ների առաջացումն ու արտադրության զարգացումը կազմում է մի անխզելի միասնու
թյուն և անընդհատ գտնվում է զարգացման և կատարելագործման ընթացքում:

Կապիտալիստական հասարակարգում անձնական նյութական շահագրգռվա
ծության հիմքը մասնավոր սեփականությունն է, որը ստեղծվում է մասնավոր ձեռ
նարկատերերի ձեռներեցությամբ: Այս դրույթը ճիշտ չի մեկնաբանվել մարքսիստա
կան տեսության մեջ, որտեղ կապիտալիզմի օրոք անձնական նյութական շա
հագրգռվածությունն իր էությամբ ներկայացվել է որպես հասարակական ընդհանուր 
շահերին հակադիր էություն: Կոմունիստական գաղափարախոսությունում մասնա
վոր սեփականությունը ներկայացվում էր որպես աշխատանքի արդյունքների նկատ
մամբ մարդկանց նյութական շահագրգռվածության բուն էության խեղաթյուրում: 
Նյութական շահագրգովածության իրականացման վերաբերյալ այս տեսակետը կա- 
պիտալիզմի պայմաններում չապացուցեց իր ճշմարտությունը: Մասնավոր սեփա-
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կասությունը, ձեռներեցությունը և մրցակցությունն անհատների գործունեությանը 
խթանող հիմնական գործոններն են և առաջնակարգ նշանակություն ունեն նյութա
կան բարիքների ստեղծման ե աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման 
գործում: «Աշխատանք» հասկացությունը, որի նկատմամբ դրսևորվում են մարդ
կանց նյութական շահագրգռվածությունը, հնարավորությունն ու ստեղծագործական 
ձգտումը, չպետք է նույնացնել «գործունեություն» հասկացության հետ: Ամեն մի աշ
խատանք գործունեություն է, բայց ամեն մի գործունեություն դեռևս աշխատանք չէ: 
Գործունեությունն իր մեջ ընդգրկում է այնպիսի գծեր ու կողմեր, որոնք աշխատանք 
կատեգորիային չեն կարող դասվել: Այսպիսիք են, օրինակ, մրցավազքը, խորամանկ 
գործողությունները, խաբեությունները, սպեկուլյացիան, ճարպկությունը և այլն: 
Մինչդեռ աշխատանքն այնպիսի գործունեություն է, որը ստեղծում է նյութական և 
հոգևոր բարիքներ' մարդկանց գոյության և հասարակության զարգացման համար: 

Ելնելով «աշխատանք» և «գործունեություն» հասկացությունների ճիշտ մեկնա
բանումից, անձնական նյութական շահագրգռվածության սկզբունքը չի կարեփ վե
րածել ամեն մի գործունեության մեջ շահի և օգուտի անզուսպ ձգտման, շահամոլու
թյան, անձնապաշտական շահավետության' առանց հաշվի առնելու ուրիշների շա
հերը: Հակառակ ղեպքում այղ սկզբունքը դաոնում է ուրիշներին ճնշելու, շահագոր- 
ծելու, ուրիշներից խլելու, շորթելու, խաբեության ճանապարհով հարստանալու մի
ջոց: Շահույթի հետևից վազելու, շահամոլության անզուսպ ձգտումը մարդկանց միջև 
ծնում է հակասություններ, սաստկացնում է հարստություն կուտակելու անզուսպ ծա
րավը' անհատը հակադրելով հասարակությանը:

Աշխատանքն իր էությամբ ու բնույթով չի ժխտում մրցակցությունը: Այն ժխտում 
է անձնական մրցամոլությունը, փառամոլությունը, աչքակապությունը, թշնամանքը: 
Հասարակական-քադաքական և գիտատեխնիկական ա յլ խթանների առկայության 
պայմաններում, ինչպես նաև անձնական նյութական շահագրգռվածության ազդե
ցությամբ մարդը մրցակցության մեջ է մտնում մյուսների հետ, աշխատում է գերա
զանցել մյուսներին' արտադրական իր ցուցանիշներով: Նա ձգտում է արտադրու
թյան մեջ փնել առաջավոր, ձեռք բերել բարի անուն իր գործընկերների շրջանում, 
աշխատանքի մեջ ներդնել իր կարողությունները, վարպետությունը և վարձը: Պարզ 
է, որ այդպիսի մրցությունը ոչ մի առնչություն չունի մրցակովի ու մրցության հետ: 

Անձնական նյութական շահագրգռվածության սկզբունքը քննարկեփս պետք է ել
նել այն բանից, որ մարդիկ շահագրգռված փնեն իրենց աշխատանքի և հասարակա
կան հանրօգուտ գործունեության արդյունքներով: Հետևաբար' անընդունեփ է անձ
նական շահամոլությունը և անձնական նյութական շահագրգռվածությունն այնպիսի 
գործունեության նկատմամբ, որը չի ստեղծում նյութական և հոգևոր արժեքներ:

Դասակարգային հասարակության պատմության մեջ աշխատավոր զանգված
ները ժխտել են ոչ թե անձնական նյութական շահագրգռվածության սկզբունքը, այլ 
այդ սկզբունքի շահագործողական խեղաթյուրումն ու պայքարել շահագործման դեմ 
հանուն իրենց նյութական պայմանների բարելավման: Նրանք իրենց ներքին մղու
մով ձգտել են արմատապես վախել աշխատանքի բնույթը, այն ուրիշի համար շա
հույթի աղբյուր փնելուց բացի դարձնել կյանքի միջոց: Նրանք գիտակցում են, որ 
միայն այդպիսի աշխատանքը կարող է ոգևորել մարդուն, զարգացնել նրա ընդունա
կությունները, հնարամտությունը, կատաբելագործել աշխատանքի տեխնոլոգիան, 
բարելավել աշխատանքի պայմանները:

Այսպիսով անձնական նյութական շահագրգռվածությունն աշխատանքի և նրա 
ձևերի զարգացման կարևորագույն խթաններից է, որը բացահայտում ու զարգաց
նում է մարդկանց ֆիզիկական և մտավոր ընդունակությունները:

Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման գործում հսկայական դեր
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է խաղում անձնական նյութական շահագրգռվածությունը: Այդ սկզբունքն իրակա
նացնելիս պետք է վճռականապես հրաժարվել բաշխման հավասարարական ձևից: 
Նոր պայմաններում մարդկանց նյութական շահագրգռվածությունը դառնում է ի- 
րենց աշխատանքի արտադրողականության ե հավասարակական արտադրության, 
ժողովրդի նյութական բարեկեցության բարձրացման հզոր ազդակներից, ընկերա
կան համագործակցության և վախսւդարձ օգնության, անձնական ե հասարակական 
շահերի զուգակցման գլխավոր գործոններից մեկը: Անձնական նյութական շա
հագրգռվածության սկզբունքը դրանով իսկ հանդես է գափս իբրև աշխատավորների 
կուլտուր-տեխնիկական մակարդակի պրոֆեսիոնալ մասնագիտացման բարձրաց
ման, ֆիզիկական և մտավոր աշխատանքի միջև էական տարբերությունների վե
րացման հիմնական պայման: Միանգամայն պարզ է, որ եթե արտադրած բարիքնե
րի քանակն ու որակը կախված են տեխնիկական առաջադիմության մակարդակից, 
ապա վերջինս իր հերթին պահանջում է աշխատավորների համապատասխան կուլ- 
տուր-տեխնիկական մակարդակի և պրոֆեսիոնալ մասնագիտացման բարձրացում: 

Սոցիափգմի պայմաններում նյութական խրախուսման ձևերը հաճախ էին կախ
վում: Արդյունավետ աշխատանքի համար նյութական խրախուսման ձևերը հետ էին 
մնում սոցիափգմի կառուցման կոնկրետ պայմաններից և պահանջներից: Այդ պատճա
ռով անհրաժեշտ էին տարբեր էտապներում մի շարք էական փոփոխություններ կատա
րել նյութական շահագրգռվածության և անձնական խրախուսման ձևերի և մեթոդների 
մեջ, կարևորագույն միջոցներ կիրառել նյութական շահագրգռվածության ամրապընդ- 
ման և զարգացման ուղղությամբ, որոնք անկասկած կբարձրացնեին աշխատանքի ար
տադրողականությունը ժողովրդական տնտեսության բոլոր բնագավառներում:

Դժբախտաբար, անձնական նյութական շահագրգռվածության սկզբունքի իրա
գործման համար պահանջվող միջոցներն երկրռւմ ժամանակին չկիրառվեցին, որը 
բացասաբար ազդեց աշխատանքի հասարակական բաժանման վրա: Այն ավեփ ու
ժեղացրեց կեղծարարությունը, ձեռք բերած արդյունքների խեղաթյուրումը:

ճիշտ չէր իրականացվում աշխատանքի պրոցեսում նյութական և բարոյական 
խթանների զուգակցումը, որտեղ առաջնայինը և վճռականը նյութական խթանն էր: 
Հաճախ աոաջնայնությունը տրվում էր բարոյական խթաններին: Կառավարությունը 
կատարում էր անտեղի պարգևատրումներ, շատ աշխատավորներ և կոլեկտիվներ 
արժանանում էին շքանշանների, կոչումների, փոխանցիկ դրոշների: Այդ պարգևնե
րին առավելապես պաշտոնյա անձինք էին արժանանում:

Կոլեկտիվներում, ձեռնարկություններում գնալով ավեփ էր արմատավորվում 
հավասարության սկզբունքը: Այս ամենը բացասաբար էր ազգում աշխատանքի ար
տադրողականության , մարդկանց մասնագիտական վարպետության բարձրացմա
նը, նրանց ընդունակությունների ու կարողությունների փարժեք դրսևորմանն ու ան
կասկած, անձնական նյութական շահագրգռվածության սկզբունքի ճիշտ կիրառմա
նը: Վերջինս մեզ մոտ խորհրդային կարգերի վերացման նախօրյակին փաստորեն 
աղավաղվում էր :

Այդ սկզբունքի աղավաղումը մարդկանց մոտ խլացնում էր աշխատանքում 
ստեղծագործության դրսևորումը: Մարդիկ դեպի աշխատանքը վերաբերվում էին ան
տարբեր, իսկ աշխատանքային պրոցեսը հաճախ վեր էին ածում ժամանցի, չէին ձըգ- 
տում փարժեք և անմնացորդ զարգացնել իրենց ընդունակությունները: Նյութական 
շահագրգռվածության սկզբունքի սխալ իրականացման հետևանքով խիստ ընկած 
էր արդյունաբերական ապրանքների որակը, որը պատճառ հանդիսացավ ապրանք
ների գների պարբերական և զգափ իջեցմանը և ֆինանսական մեծ վնասների: 

Աշխատավորների նյութական շահագրգռվածությունը բարձրացնելու համար 
անհրաժեշտ էր մեծացնել արտադրական ֆոնդերը, պայքար մղել տնայնագործու



թյան, հափշտակումների ե ա յլ բացասական երևույթների դեմ' այդ գործում ընդգրկե- 
լով հասարակության լայն խավերին: Անհրաժեշտ էր ճիշտ իրականացնել աշխա
տանքի վարձատրումը, որը կարևոր նշանակություն ունի աշխատանքի արտադրո
ղականության բարձրացման գործում: Աշխատանքի վարձատրման սկզբունքը 
հիմնված է անձնական և հասարակական շահերի ճիշտ զուգակցման վրա, այսինքն 
երբ աշխատանքը վարձատրվում է միայն աշխատողի կատարած աշխատանքի քա
նակի ե որակի չավտվ:

Հասարակական և անձնական նյութական խթանների ճիշտ զուգակցումը մեծ 
նշանակություն ունի աշխատավորների մեջ վտխադարձ օգնության սկզբունքի ար
մատավորման գործում: Այդ հանգամանքը սակայն չի խլացնում անհատի կամքն ու 
ձգտումները: Ընդհակառակը, այն լայն ասպարեզ է բացում աշխատավորների տա
ղանդի, ձգտումների և ակտիվության զարգացման համար: Տվյա լ դեպքում աշխա
տավորներն ավեփ խոր են գիտակցում այն, որ ժողովրդական տնտեսության զար
գացումն ամբողջապես պայմանավորված է իրենց համատեղ և անբասիր աշխա
տանքով: Այս պայմաններում մարդկանց անհատական ձգտումներն ու շահերը միա
վորվում են մեկ նպատակի համար, որը ժողովրդական տնտեսության և մշակույթի 
զարգացման հիման վրա վերածվում է ստեղծագործական աշխատանք արթնացնող 
մի հզոր ուժի, առաջ է բերում անգիջում պայքար թերությունների և հնի մնացորդնե
րի դեմ: Այդ պայքարում աշխատանքն աստիճանաբար վախում է իր բնույթը: Ար- 
տւսհարաբերաթյունների անշեղ զարգացման և կատարելագործման, արտադրա
կան պրոցեսների մեքենայացման ե ավտոմատացման շնորհիվ ավեփ ու ավեփ է 
հարստանում աշխատանքի մտավոր բովանդակությունը:

Այսպիսով, աշխատանքի կազմակերպման մեջ կարևոր գործոն է աշխատավոր
ների նյութական և բարոյական խթանների ճիշտ զուգորդումը, որովհետև աշխա
տանքի նյութական և բարոյական խթանների ճիշտ զուգորդումը ստեղծարար մեծ 
աժ է հասարակության զարգացման համար:

ժամանակակից պայմաններում արտադրության միջոցների սեփականաշնոր- 
հումը և շուկայական հարաբերությունների զարգացումը պահանջում են լուրջ վերա
բերվել աշխատանքում անձնական նյութական շահագրգռվածության սկզբունքի 
ճիշտ իրականացմանը: Այն անկասկած նպաստում է աշխատանքի արտադրողա
կանության հետագա բարձրացմանը և արտադրական հարաբերությունների զար
գացմանը: Մարդիկ աստիճանաբար հնարավորություն են ստանում օգտվելու իրենց 
տնտեսական իրավունքներից, որոնք կապված են քաղաքական իրավունքների հետ: 

Տնտեսական իրավունքի մեջ հատուկ տեղ է գրավում սեփականության իրավուն
քը, որը մարքսիստական գաղափարախոսության մեջ ճիշտ չի լուսաբանվել: Արտադ
րամիջոցների մասնավոր սեփականությունը տվյալ գաղսոիստախոսությունը դիտում 
էր որպես աշխատանքում անձնական նյութական շահագրգռվածության խոչընդոտ 
պայման: Սակայն տեղին է նշել, որ Արևմուտքում և Ռուսաստանում մինչև խորհրդա
յին կարգերի հաստատումը տնտեսական իրավունքը դիտվել է որպես քաղաքացիա
կան հասարակության գոյության և անձնական ազատության ապահովման իրա
վունքներից մեկը: Կոմունիստական պետություններում այն ընդհանրապես մերժվել է' 
վտխարինվելով անձնական սեփականության իրավունքով: Սակայն պրակտիկան 
ցույց է տափս, որ մասնավոր սեփականության մերժումը բնականորեն դեմ է մար
դուն: Այն բացասաբար է ազդում բարեխիղճ և նախաձեռնող աշխատանքի զարգաց
ման վրա, ծնելով մասսայական տնտեսական անպատասխանատվություն և սոցիա
լական հովանավորություն: Այն աստիճանաբար հասցնում է մարդկային անհատա
կանության աղավաղման, ազատության և ձեռներեցության վերացման: Բացի դրա
նից սեփականության իրավունքի բացակայությունը շատ քաղաքացիների դատա-
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պարտում է աղքատության, որովհետև առանց այդ իրավունքի հնարավոր չէ սեփա- 
կանաշնոբհումը և շուկայական հարաբերությունների հաստատումը:

Սակայն պետք է նշել, որ արտադրամիջոցների մասնավոր սեփականությունը 
միաժամանակ պետք է ունենա իր սահմանները և համապատասխանող չափը: 

Պատմական վտրձն արդեն ցույց է տալիս, որ տնտեսապես զարգացած երկրնե- 
րում աստիճանաբար սահմանափակվում է մասնավոր սեփականության իրավունքը, 
որովհետև տնտեսական զարգացման պահանջմունքները, ժողովրդական մասսանե
րի դեմոկրատական շարժումներն էական վտվախություններ են մտցրել մասնավոր 
սեփականության սոցիալականացման գործում: Այսօր արդեն շատերը չեն ընդու
նում մասնավոր սեփականության անձեռնմխելիությունը: Արտասահմանյան շատ 
երկրների օրենսդրությունում հստակեցված է մասնավոր սեփականության իրավուն
քի բացասում: Մասնավոր սեփականության իրավունքի բնական իրականացումը 
կարևոր նշանակություն ունի տնտեսական բարեփոխումների խրախուսման հա
մար: Այն զգալի չավավ նպաստում է աշխատանքի արտադրողականության բարձ
րացմանը և մարդկանց պահանջմունքների ապահովմանը:

Այսպիսով, անձնական նյութական շահագրգռվածության սկզբունքի իրականա
ցումը պահանջում է այն ճիշտ զուգակցել աշխատանքի բարոյական խթանների 
հետ' ելնելով հասարակության զարգացման հիմնական շահերից և օրինաչափու
թյուններից:

Փիւիսոփայությաս և իրավունքի ամբիոն Ստացված է 10.03.1997

Саргсян С. А.
Сущность личной материальной заинтересованности

Резюме

Наша цель - в условиях приватизации и формирования рыночных отношений, показать 
место и роль правильного применения принципа материальной заинтересованности в 
повышении производительности труда.

При исследовании данного принципа исходим из того, что люди должны быть 
заинтересованы результатами своего труда и своей общественно-полезной деятельности. 
Личная материальная заинтересованность является одним из важнейших стимулов развития 
труда и его форм.

Делается попытка осветить, как применяется данный принцип в условиях наличия 
частной собственности на средства производства, обращая внимание на роль правильного 
сочетания материальных и моральных стимулов в процессе организации труда, выделяя 
решающее место материальным стимулам.

90



Ա ՐՑԱ Խ Ի Պ Ե Տ  ԱԿ ԱՂ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱ ԿԱ Ն ՏԵՂԵԿԱ Գ ԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Հումանիտար գիտություններ 1, 1998 Гуманитарные науки

Педагогика

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ռ. Ջ. ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ

Հիրավի, բուհական ուսուցման հիմնական ուղին ուսանողների ինքնուրույն աշ
խատանքի, ինքնուրույն ուսումնական գործունեության ուղին է: Ուսանողի ինքնու
րույն աշխատանքի կազմակերպման պրոբլեմը նոր չէ: Տարբեր ժամանակներում 
այդ պրոբլեմով զբաղվել են գիտության ու բուհակւսն մանկավարժության պրակտի
կայի լավագույն ներկայացուցիչները: Տակավին երեք դար առաջ չեխ ժողովրդի մեծ 
գավակ Յան Ամոս Կոմենսկին հռչակելով իր կերտած անանց դիդակտիկական ուս
մունքի էությունը, գրել է. «Մեր դիդակտիկայի ալֆան ու օմեգան կդառնա այն եղա
նակի որոնումն ու հայտնադործումը, որի ժամանակ ուսուցանողը քիչ սովորեցնի, 
իսկ ուսումնառողը' շատ սովորի» («Մեծ դիդակտիկա»):

Այդ կապակցությամբ չափազանց ուշագրավ մտքեր հայտնեց Կ. Դ . Ուշինսկին: 
Նա պահանջում էր ուսուցումը այնպես կազմակերպել, որպեսզի «սովորողները հնա
րավորին չափ սովորեն ինքնուրույնաբար, իսկ ուսուցիչը ղեկավարի այդ ինքնուրույն 
աշխատանքը»: Սովորողների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման անհրա
ժեշտությունը ընդգծել են հայ մանկավարժության մեծ երախտավորներ Խ . Աբովյա- 
նը, Ս. Մանդինյանը, Ա. Բահաթրյանը, անվանի հոգեբան Գ. էդխյսւնը և ուրիշներ: 

ժ՜ամանակակից մանկավարժությունը, առաջնորդվելով ճշմարիտ մեթոդաբանա
կան դրույթներով, ստեղծագործաբար օգտագործելով անցյալի ականավոր մանկա
վարժների առաջադիմական հայացքները, դարերի ընթացքում կուտակված հասա- 
րակական-պատմական առաջավոր վարձը, մշակեց իր մոտեցումը ինքնուրույն աշ
խատանքի պրոբլեմին: Նրա համար ելակետ դարձավ այն դրույթը, որ անձի հատկու
թյունները, նրա մտածողության եղանակներն ու հնարները, աշխատանքի հմտու
թյուններն ու ոճը ձևավորվում են ամենից առաջ համապատասխան գործունեության 
ընթացքում: Այլ կերպ ասած' գիտելիքներն ինքնուրույնաբար համալրելու, գիտական 
ու քաղաքական ինֆորմացիայի հարաճուն հոսքի մեջ կողմնորոշվելու, ծագող խն
դիրները ստեղծագործաբար լուծելու կարողությունները ձևավորվում են համապա
տասխան ինքնուրույն գործունեության գործընթացում: Շատ առաջավոր բուհերում 
գոյավորվել է ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի որոշակի համակարգ, որը հիմ
նականում արդարացրել է իրեն: Սակայն մեր ժամանակաշրջանի դինամիկ կյանքի 
սրընթաց վերակառուցման ու արագացված զարգացման դարակազմիկ միտումը պա
հանջում է այդ համակարգի բարելավում, որակական կատարելագործում: Վերջինս 
պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ մշտապես ճշգրտումներ են մտցվում 
բուհական ուսումնական գործընթացի բովանդակության, կազմակերպման ու մեթո
դիկայի մեջ, էական փովտխություններ են տեղի ունենում ուսանող-երիտասարդու- 
թյան սոցիալ-որակական բնութագրերում: Այսօր ցանկացած մասնագիտության 
բնագավառի աշխատանքը պետք է կրի ստեղծագործական բնույթ, որն անիմաստ է 
առանց ինքնուրույն աշխատանքի և, վերջապես, այն էական թերություններով, որ 
առկա են թե միջնակարգ և թե' բարձրագույն դպրոցի աշխատանքում:
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Ցավալի է, բայց իրողություն է այն, որ միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտների 
մի դգալի մասը պատրաստ չէ բուհական կրթության արդի պահանջները բավարա- 
րող ինտենսիվ ինքնուրույն աշխատանքի: Օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա
պետության Արցախի պետական համալսարանի աոաջին կուրսեցիների հետ անց
կացրած մեր հարցազրույցներից պարզ դարձավ, որ նրանց 54,2 տոկոսը անբավա
րար է նախապատրաստված ինքնուրույն աշխատանք կատարելուն, շատերը դժվա
րանում են միաժամանակ լսել և գրի աոնելդասախռսությունը, իմաստավորել դասա
խոսի հայտնած մտքերը, դասախոսաթյան հիմնական դրույթները, պատրաստ չեն 
սկզբնաղբյուրները ինքնուրույնաբար կոնսպեկտավորելուն: Որոշ ուսանողներ չեն 
տիրապետում մտավոր գործողություններ կատարելու համար անհրաժեշտ այնպի
սի գործառնությունների ու եղանակների, ինչպիսին են համեմատությունը ե հակադ
րումը, վերլուծումը և համադրումը, վերացարկումը ե ընդհանրացումը:

Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ճշգրտման ու ինտենսիվացման պրոբլե
մը չափազանց լայն է, բազմապըսն, տարողունակ, ունի իր տարբեր տեսանկյունները: 
Համեմատաբար անբավարար է ուսումնասիրվել նրա հոգեբանամանկավարժական 
ասպեկտը: Եվ դա այն դեպքում, երբ ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ճշգրիտ 
կագմակերպումը պահանջում է մանկավարժական մի շարք պրոբլեմների գիտական 
լուծում, առանց որի հնարավոր չէ մշակել գիտականորեն ու մեթոդապես հիմնավոր
ված հանձնարարականներ ուսանողների ինքնուրույն ուսումնական գործունեության 
կազմակերպման ու ղեկավարման, կառավարման ու ինքնակառավարման համար: 

Այղ ուղղությամբ կատարեփք աոաջին քայլն ուսանողի ինքնուրույն աշխատան
քի մոդելի մշակումն է: Մեր կարծիքով, այդ մոդելը կարող է կազմվել հետևյալ բա
ղադրիչներից կամ խմբերից, ա) ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի գործառու
թյունները, բ) ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի համակարգը, գ) ինքնուրույն աշ
խատանքի ինտենսիվացման ուղիներն ու միջոցները, դ) վերահսկողությունն ու ինք- 
@ավէքրւսէակլւՀէաք>ոՂւ(ւ[ք խ&քսաէաէյս սՀ?ի»աաոէ(կ»ի նկաամամբ, Ա} ինքնուրույն աշ-
խատանքի կառավարումն ու ինքնակառավարումը: Ուսանողների մանկավարժորեն 
ճիշտ կազմակերպված ինքնուրույն աշխատանքը կատարում է ոչ միայն ինքնակըր- 
թական (ուսուցողական), այլև դաստիարակչական, զարգացողական, ախտորոշող 
(ղիագնոստիկական) և կանխատեսման գործառույթներ: Ուսանողների ինքնուրույն 
ուսումնական գործունեության ընթացքում այղ բոլոր գործաոությունները փոխկապ- 
ված և փոխպսւյ մա ն ավ որում են միմյանց, չնայած ղրանցից որևէ մեկը տվյալ պահին 
կարող է կատարել հիմնական ղեր, իսկ մնացածներն օժանդակ:

Գործառույթների իրագործումը հնարավոր չէ առանց ինքնուրույն աշխատանքի 
գիտականորեն հիմնավորված համակարգի: Դասախոսների կարևոր խնդիրն է ու
սանողների ինքնուրույն աշխատանքի այնպիսի համակարգի մշակումը, որն 
ընղգրկի 1. ուսանողների ուսումնառության բոլոր տարիները, 2. բուհական ուսուց
ման բոլոր ձևերը (ղասախոսություն, սեմինար և գործնական պարապմունքներ, լա
բորատոր աշխատանքներ, ստուգարքներ և քննություններ, ուսումնական-հետազո- 
տական և գիտահետազոտական աշխատանքներ), 3. ինքնուրույն աշխատանքի տի
պերն ու տեսակները, կազմակերպման ձևերն ու մեթոդները, 4. ինքնուրույն աշխա
տանքի համար անհրաժեշտ կարողությունների ու հմտությունների համակարգը: 

Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի համակարգն, անշուշտ կնպաստի այդ աշ
խատանքի ինտենսիվացմանն ու կատարելագործմանը: Դրա համար անհրաժեշտ է. 

ա) զարգացնել ուսանողների համապատասխան մոտիվացիան, 
բ) նրանց զինել ինքնուրույն աշխատանքի անհրաժեշտ կարողություններով ու 

հմտություններով, արդյունավետ մեթոդիկայով,
գ) սիստեմատիկ օգնություն ցույց տալ ուսանողին այդ աշխատանքում, 
դ) կատարելագործել ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպումը:
Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը չի տա ցանկսղի արդյունք, եթե այն չվե

րահսկվի, քանի որ բուհական ուսուցման արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն
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ուսանողի իմացական գործունեության բնույթից, այդ գործունեության կառավար
ման որակից, այլև վերահսկման բնույթից և նրա նկատմամբ ուսանողների ունեցած 
վերաբերմունքից: Վերահսկումը նպատակ ունի խթանելինքնուրույն աշխատանքը և 
ապահովել դասաիաս-ուսանող հետադարձ կապը: Որոշ դասախոսներ սահմանա
փակվում են ստուգարքների ու քննությունների ընթացքում կիրառվող վերահսկողու
թյամբ և չեն օգտագործում ընթացիկ վերահսկողության բազմապիսի ձևեր: Սի շարք 
բուհերում հաջողությամբ կիրառվում են ընթացիկ վերահսկողության հետևյալ ձևերը, 

ա) հարցում գործնական պարապմունքից, լաբորատոր պրակտիկումից ստաջ, 
բ) զրույց ուսանողների հաշվետվությունների ժամանակ, 
գ) համառոտ հարցում դասախոսությունից ստաջ, 
ղ) կոնսուլտացիա,
ե) տնային առաջադրանքների ստուգում սեմինար պարապմունքների ընթացքում, 
գ) ստուգողական աշխատանքներ, 
է) նախնական ստուգարքներ և քննություններ:
Այսօր բուհի ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի արդյունավետության 

բարձրացումը պահանջում Է նրա ճշգրիտ կառավարում: Ուսանողների ինքնուրույն 
գործունեության կառավարումը կարևորվում Է բուհական արդի ուսուցման կառուց
վածքային, գործառական և ինֆորմացիոն առանձնահատկություններով և այն նշա
նակությամբ, որ ունի կառավարումը ուսանողների մտավոր զարգացման առավել 
ճշգրիտ ուսումնասիրության համար:

Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի մանկավարժական կառավարումը և ինք
նակառավարումը ենթադրում Է'

ա) ուսանողի ճիշտ ինքնագնահատման կարողություն, 
բ) իր մասնագիտության պրոֆեսիոգրամի իմացում,
գ) ինքնուրույն աշխատանքի իր դժվարացումների գիտակցում, ղրանց պատ

ճառների ու հաղթահարման ուղիների իմացում,
դ) ինքնակազմակերպվածություն և ինքնահսկման ու ինքնակառավարման կա

րողություն,
ե) ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի վերահսկման և ուգդակի ու անուղղակի 

ղեկավարման ձևերի ճշգրիտ զուգակցում:
Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի մոդեփ ստեղծումը պահանջում Է ոչ 

միայն համակարգային-կսաուցվածքային, այլև կոմպլեքսային մոտեցում: Ուսանող
ների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման նկատմամբ կոմպլեքսային մոտե
ցումը ներառում Է.

ա) աշխատանքի այղ տեսակի Էության, բովանդակային, գործսանային (օպե- 
րացիոն) և մոտիվացիոն կողմերի գիտական հիմնավորում,

բ) նրա պլանավորման ու կազմակերպման այնպիսի համակարգի մշակում, որը 
մատչելի և ընղունեփ Է ուսանողների կողմից,

գ) ուսանողի անձնական ժամանակի բյուջեի և ուսումնասիրվող առարկայի յու
րացման աշխատատարության ճշգրիտ հաշվարկում,

դ) բուհում և բուհից դուրս, արտադրական ւիորձոաուցման գործընթացում ուսանողի 
կատարելիք ստեղծագործական իմացական գործունեության մեթոդիկաների մշակում, 

ե) այղ գործունեության կառավարում և ինքնակառավարում ապագա մասնագե
տի պատրաստման բոլոր վաղերում և օղակներում:

Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ճշգրիտ կազմակերպման պրոբլեմն ու
նի իր տարբեր տեսանկյունները (ասպեկտները): Համեմատաբար անբավարար Է ու
սումնասիրվել նրա մանկավարժական տեսանկյունը: Սինչղեռ ուսանողների ինքնու
րույն աշխատանքի գիտական կազմակերպման ու ճշգրիտ կառավարման համար 
շատ կարևոր Է. ինքնուրույն աշխատանքը ղիտարկել տեսական մակարդակով, այն 
վերլուծել մեթոդաբանական մակարդակով, հետագոտել ինքնուրույն աշխատանք
ների հիմնական տիպերի ու տեսակների, ձևերի, մեթոդների ու հնարների ճշգրիտ
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տարբերակների կոմպլեքսային օգտագործման հիմունքները, կազմակերպման ու 
կառավարման սկզբունքները: Վերջապես, շատ կարևոր է բացահայտել ուսանողնե
րի ինքնուրույն աշխատանք կատարելու մանկավարժական ու գործնական նախա- 
պատրաստվածռւթյան մակարդակը, միջնակարգ ու բարձրագույն դպրոցի հաջոր
դայնության բնույթը' դիտարկվող պրոբլեմի ստումով: Այլ կերպ ասած անհրաժեշտ է 
բացահայտել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման ու ղեկա
վարման մանկավարժական պայմանները: Նշված խնդիրների լուծումը պահանջում 
է հոգեբանության ու մանկավարժության համագործակցություն, հոգեբանների և 
մանկավարժների ստեղծագործական դաշինք: Բուհի դասախոսը պարտավոր է ճա
նաչել' ինքնուրույն աշխատանքի նպատակը, ուսանողի անձնային արժեքային 
կողմնորոշումներն ու դիրքորոշումներն այդ հարցում:

Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման գործընթացի հետա
գա ճշգրտությունը պահանջում է.

- մշտապես բարձրացնել բուհի, անխտիր բոլոր դասախոսների, հոգեբանաման- 
կավարժական ու մեթոդական պատրաստության մակարդակը,

- ըստ ամենայնի կաւոարելագործել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի հա
մակարգը' բովանդակությունը, տեսակները, ձևերը, մեթոդները, հնարները, վերւսհըս- 
կումը, կառավարումը,

- ամրապնդել ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ 
նյութատեխնիկական բազան:

Նշված խնդիրների լուծումը հնարավորություն կտա զարգացնել ուսանողների 
ինքնուրույն աշխատանքի մոտիվացիան, զինել նրանց ինքնուրույն աշխատանք կա
տարելու արդյունավետ մեթոդիկայով, ժամանակին ե պահանջվող օգնություն ցույց 
տալ ուսանողներին, կաւոարելագործել ինքնուրույն աշխատանքի կառավարման, 
արդյունքների գնահատման եղանակներն ու ձևերը: Այդ տեսակետից առանձնապես 
կարևորվում են բուհական ուսուցման բոլոր տարիների ուսանողների մեջ սիստեմա- 
տիկ ինքնուրույն աշխատանքի պահանջմունք պատվաստեյը, շարունակական ինք
նակրթության կայուն դիրքորոշում մշակեյր: Գիտելիքների նպատակասլաց, մշտա
կան ինքնուրույն համալրումը պետք է դառնա սովորություն յուրաքանչյուր ուսանողի 
համար: Ընդգծելով նման սովորության հսկայական դերը, Կ. Դ. Ուշինսկին գրել է. 
«Մտավոր աշխատանքը սովորություն դարձրած մարդը ձանձրանում է ստանց այդ
պիսի աշխատանքի, որոնում է այն և, իհարկե, գտնում յուրաքանչյուր քայլին»:

Նման մոտիւխցիոն դիրքորոշման ձևավորումը նպաստում է ուսանողների մեջ 
ուսման նկատմամբ պարտքի զգացում, պատասխանատու վերաբերմունք, իմացա
կան հետաքրքրություններ, հետաքրքրասիրություն դաստիաբակելուն:

Սիստեմատիկաբար ինքնուրույն աշխատանք կատարելու նման մոտիվացիոն 
դիրքորոշումը ձևավորվում է ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի բոլոր ձևե
րի ու մեթոդների, դասախոսների օրինակի, ուսանողների ողջ կենսակերպի ու գոր
ծունեության ազդեցությամբ: Անհրաժեշտ է առավել մեծ հոգատարություն յուրա
քանչյուր ֆակուլտետում, ամբիոնում, կուրսում, ամեն մի պարապմունքի ընթացքում 
այնպիսի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ստեղծման համար, որն ուսանողներին 
օբյեկտիվորեն մղի սիստեմատիկ ինքնուրույն աշխատանքի' իրենց ուժերի ու հնա
րավորությունների սահմաններում:

Մինչդեռ մեր դիտումները, հատուկ հետազոտությունները հավաստում են, որ ու
սանողների մի զգայի մասը արդյունավետ աշխատանք չի կատարում դասախոսու- 
թյունների ընթացքում, չի աշխատում իր լրիվ հնարավորություննեյավ: Այսպես, օրի
նակ, ըստ մեր հատուկ հետազոտության տվյալների, մեծ թվով ուսանողներին ուղղ
ված այն հարցին, թե ինչպես են նրանք գրի առնում դասախոսությունը, ստացվելեն 
այսպիսի պատասխաններ.

- աշխատում եմ գրի ստնել բստացի' - 40 տոկոս,
- գրի եմ առնում քաղվածաբար' - 34 տոկոս,
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- առանձնացնում եմ գլխավորը, գրի եմ առնում իմ բառերով'- 20 տոկոս,
- լսում եմ, աշխատում եմ հասկանալ ասվածը, գրի չեմ առնում'- 6 տոկոս:
Կամ մի այլ փաստ, դասախոսաթյունների ընթացքում ուսանողների կատարած

աշխատանքի դիտումը ցույց է տվել, որ նրանցից ոմանք շեղվում են դասախոսի հա- 
դորդած գիտական ինֆորմացիայի ակտիվ ընկալումից 6-ից մինչև 40 րոպեի սահ
մաններում: Ուսանողների նման վարքագծի պատճառներն այլազան են: Դրանցից 
հիմնականներն են' անտարբերությունն ուսման նկատմամբ, ղասախոսության ըն
թացքում ինքնուրույն աշխատանք կատարելու անկարողությունը, դասախոսաթյուն
ների գիտատեսական և մեթոդական ցածր մակարդակով: Հետևաբար, կաւոարելա
գործելով ուսանողներին (առանձնապես ցածր կուրսերի) սովորել սովորեցնելու մե
թոդիկան մենք' դասախոսներս, պարտավոր ենք ըստ ամենայնի բարձրացնելդասա- 
խոսությունների որակը: Ըստ որում անհրաժեշտ է մշտապես հիշել, որ միայն այն 
դասախոսությունը կարող է ուսանողին մղել ինքնուրույն աշխատանքի, դառնալ նրա 
ինքնուրույն ուսումնական գործունեության արդյունավետ կառավարման գործիք, ե- 
թե այն տոգորված է խոր գիտականությամբ ու գաղափարական սկզբունքայնու
թյամբ, ինֆորմացիոն հագեցվածությամբ ու գործնական ուղղվածությամբ, կրում է 
պրոբլեմային-որոնոդական բնույթ, բովանդակում է հրապարակախոսության տար
րեր, ուսանողներին ծանոթացնում է ուսումնական ինֆորմացիայի զանազան աղ
բյուրների, ձևավորում է ուսումնասիրվող պրոբլեմները գիտականորեն վերլուծելու, 
ինքնուրույն որոնումներ կատարելու նրա դիրքորոշումը: Նման զասախոսություն- 
ներն ուսանողին մղում են խորհելու, դատելու, որոնման, իր վերաբերմունքի ակտիվ 
դրսևորման, այսինքն' ակտիվ իմացական գործունեության:

Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման լայն հնարավորու
թյուններ են ընձեռում սեմինար և գործնական պարապմունքները, լաբորատոր աշ
խատանքները: Սակայն այստեղ էլ հանդիպում ենք որոշ ուսանողների պասիվու
թյան, նրանց ոչ ռիթմիկ աշխատանքի փաստերի: Այդ հարցի ուսումնասիրությունը 
ցույց է տափս, որ վարձառու դասախոսները նման բացասական երևույթները հաղ
թահարում են, նախ պրոբլեմային բնույթի այնպիսի խնդիրներ առաջաղրելով, որոնց 
լուծումը պահանջում է ուսանողի ինքնուրույն որոնողական-հետազոտական գործու
նեությունը, երկրորդ' բուն պարապմունքի թնթացքում ուսումնասիրվող պրոբլեմի 
ստեղծագործական քննարկման կազմակերպմամբ:

Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանք կատարելու մոտիվացիռն դիրքորոշման 
ձևավորման ու կարողության զարգացման ստավել լայն հնարավորություն է բովան
դակում անհատական զրույցը (կոլոքվիումը): Հատկապես Արցախի համալսարա
նում, քանի որ այստեղ անհատական գրաֆիկով սովորում են ավեփ քան 60 ուսա
նողներ: Բայց այդ հնարավորությունը նմանապես չի օգտագործվում փովին, ըստ ա- 
մենայնի: Ուսանողների հետ զրույցների ժամանակ դասախոսները սովորաբար խո
սում են այս կամ այն պրոբլեմի էության մասին և ձգտում են վերահսկել արդեն կա
տարված աշխատանքի արդյունքները: Անշուշտ, դա անհրաժեշտ է կատարել: Սա
կայն գլխավորը, որը պետք է կազմի անհատական զրույցի բովանդակությունը, ին
ֆորմացիայի աղբյուրների վերլուծություն է, դրանց որոնման մեթոդների և այդ աղ
բյուրների վրա աշխատելու մեթոդիկան: Ընդ որում նման աշխատանքը տարվում է 
ըստ յուրաքանչյուր ուսանողի անհատական առանձնահատկությունների, նրա 
պատրաստվածության մակարդակի:

Այսպիսով, մանկավարժական գործընթացի կատարելագործման կարևորագույն 
խնդիրը բուհում ուսանողներին ինքնուրույն գործունեության մեթոդիկա սովորեցնելն 
է: Այդ խնդրի լուծման համար առաջարկվում է.

ա) հոգեբանության բնագավառում' մասնագետի ձևավորման սկզբունքները, ինչ
պես նաև ստեղծագործական կոլեկտիվի (համախմբման) կատարելագործման ուղի
ների մշակում' սոցիալ-պրոֆեսիոնալ ադապտացիայի արագացման տեսանկյունով, 

բ) մանկավարժության բնագավառում' ուսանողի ինքնուրույն գործունեության
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կարողության մեթոդիկայի մշակում և համապատասխան գիտամեթոդական ծրագ
րերի և ձեռնարկների ստեղծում,

գ) տեխնիկայի բնագավառում' ինքնուրույն գործունեության վերաբերյալ գիտե- 
վւքների ուսուցման ե կարողությունների ձևավորման կառավարման համակարգի 
մշակում' ուսուցման տեխնիկական միջոցների ու էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենանե
րի օգտագործմամբ:

Այս ամենին հարկ է ավելացնել նաև չորրորդ էրգոնոմիկայի բնագավառը, որտեղ 
պահանջվում է մշակել ուսանողների ինքնուրույն գործունեության բոլոր պայմաննե
րի ապահովման էրգոնոմիկական հիմունքները, այն հաշվով, որ նրանք աշխատեն 
ակտիվորեն, արդյունավետ կերպով, հուսալիորեն, ստանց գերլարվածության և ա- 
ոոդջության վնասման:

Այղ կապակցությամբ ծագում է այսպիսի հարց' ինչպե՞ս ակտիվացնել ուսանող
ների ուսումնական գործունեությունը դասախոսությունների ժամանակ: Տվյալ հար
ցի ստավել հաջող լուծումը մեր կարծիքով, կապված է երկու կարևոր միջոցառման 
միաժամանակյա լուծման հետ' չխոսելով դասախոսության մեթոդական կողմի մա
սին: Դրանցից աոաջինը լավ մտածված, ղիղակտիկորեն և էրգոնոմիկորեն հիմնա
վորված ինչպես հասարակ (պլակատներ, սխեմաներ, աղյուսակներ, մոդելներ), այն
պես էլ կատարելագործված (գործող մոդելները, անմիջականորեն իրագործվող փոր
ձեր, կինո կամ հեռուստատեսային հաղորդումներ) իլյուստրատիվ ձեռնարկների կի
րառումն է: Երկրորդը դասաիտսությունների հոգեբանացումն է, այսինքն' ուսանող
ների հուզական տրամաղրվածության ստեղծումը հոգեբանական ներգործություն
ների միջոցով: Երկու միջոցառումներն էլ դիտվում են որպես դասաիտսությունների 
ժամանակ ուսանողների գործունեությունն ակտիվացնող միջոցներ, դրանց նպա
տակները համընկնում են, սակայն իրագործվում են տարրեր կերպ: Միայն այդ եր
կուսի զուգակցման դեպքում կապահովվի ուսանողների իմացական ակտիվությունը: 

Մանկավարժական մեր հետազոտությունները հավաստում են, որ ինքնուրույն 
աշխատանքը հետևյալ վավախական գործոնների' ինտելեկսաւալ հմտությունների 
ձեավորվածության մակարդակի, կատարելիք առաջադրանքների դժվարության աս
տիճանի, թեմայի վերաբերյալ գիտեփքների նախապաշարի, դասախոսության օգ
տակար գործողության գործակցի, դասախոսության թեմայի մասին ինֆորմացիայի 
պակասի (դեֆիցիտի), գործառույթ է: Այդ պատճառով ուսանողները, ելնելով դժվա
րության սուբյեկտիվ գնահատականից, ինքնուրույն աշխատանքին հատկացնում են 
երկրորդ տեղը քննությունից հետո, մի հանգամանք, որը նույնպես պետք է լրջորեն 
մտահոգի բուհի դասախոսներին:

Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի բարձր արդյունավետության հասնելու 
համար անհրաժեշտ է ապահովել ուսումնական գործընթացի գիտական կառավար
ման համալիր միջոցառումների կիրառումը, որոնք կարելի է բաժանել երկու հիմնա
կան տեսակի' կազմակերպական (աշխատանքի պլանավորում և նորմալավորում ու
սուցման մնացած բոլոր տարրերի համակցությամբ, մտավոր աշխատանքի հիգիե
նիկ և մանկավարժսւհոգեբանական նորմաների պահպանումը) և մեթոդական (ու
սումնամեթոդական ապահովում, անհրաժեշտ նյութատեխնիկական հենակետի 
ստեղծում, մշտական հսկողություն և ճշգրտում):

Մանկավարժության և
հոգեբանության ամբիոն Ստացված է 10.09.1997
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Р. Агабекян
Основные задачи организации самостоятельной деятельности студента

Резюме

Как известно, педагогическое образование в вузе обязательно предполагает реализацию 
принципа связи теории с практикой на всех этапах подготовки будущих учителей. Этот 
принцип вбирает в себя педагогическую практику как составную часть профессиональной 
подготовки усителя-воспитателя. Поэтому поиски возможных путей и средств повышения 
эффективности педагогической практики в системе вузовского образования в современных 
условиях приобретают особо важное значение.

В связи с этим, объектом нашего рассмотрения мы избрали вопросы, связанные с 
педагогической практикой в условиях исключительно университетского образования. Выбор 
темы объясняется отсутствием специальных исследований в этой области, а также тем, что 
педагогическая практика в системе университетского образования имеет свою специфику.

В ходе исследования нам удалось выяснить некоторые пути и средства, направленные на 
оптимизацию педагогической практики в условиях университетского образования. В этом 
неоценимую услугу оказал нам тщательный анализ всех тех ошибок, упущений и 
недостатков, которые имеют место в деятельности студента-практиканта.
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ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ

1. «ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր» պարբերականում հրատարակվում են Արցա
խի պետական համալսարանում կատարված օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ 
ու նամակներ տեսական ու էքսպերիմենտալ բնույթի' մաթեմատիկայի, մեխանիկա
յի, ֆիգիկայի, ռադիոֆիզիկայի, քիմիայի, երկրաբանության, կենսաբանության, աշ
խարհագրության և հումանիտար գիտությունների բնագավառներից:.

2. Ընդունվում են նաև ԱբՊՀ-ի մասնակցությամբ կայացած կոնֆերանսների, գի- 
տա ժողով ների և գիտական դպրոցների մասին նյութեր:

3. Բնագրերը ներկայացվում են երկու օրինակով, մեքենագրված երկու ինտերվա
լը մեկ, հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով, ռուսերեն կամ հայերեն ամվափամներով: 
У Д К-ից (վերեի ձախ անկյունում), հեղինակի անվանատաոերից ու ազգանունից և 
հոդվածի վերնագրից հետո բերվում է կարճ անոտացիա: Հոդվածի ծավալը աղյու
սակներով չպետք է գերազանցի 10 էջը, հաղորդմանը 4, նսւմակինը' 2:

4. Հոդվածի հետ առանձին էջով ներկայացվում է հեղինակի ազգանունը, հոդվա
ծի վերնադիրը և ամվտփումը անգլերեն լեզվով, արձանագրության քաղվածքը այն 
ամբիոնից, որտեղ կատարվել ե քննարկվել է աշխատանքը:

5. Թույլատրվում է 5-ից ոչ ավելի նկար երկու օրինակից (հստակ լուսանկար կամ 
գծագրեր' արված սև տուշով աոանձին սպիտակ թղթի վրա): Յուրաքանչյուր նկարի 
հակառակ կողմի վրա գրվում է կարգային համարը, հոդվածի վերնադիրը և հեղի
նակների ազգանունները: Տեքստի լուսանցքներում նշվում են նկարների և աղյուսակ
ների տեղերը: Նկարների բացատրությունները անհրաժեշտ է ներկայացնել աոան
ձին էջի վրա ըստ հերթականության:

6. Միևնույն նյութը աղյուսակի և նկարի ձևով ներկայացնել չի թույլատրվում:
7. Բանաձևերը գրվում են պարզ և ագատ սև տուշով կամ թանաքով: Անհրաժեշտ 

է սև մատիտով նշել իրար նմանվող մեծատաոերը և վտքրատաոերը (5.3, V, v) ին
դեքսները և ցուցիչները (A2 B2): Կարմիր մատիտով ընդգծել հունական աստերը:

8. Բերվող գրականության մասին հոդվածում նշվում է միայն կարգային համարը 
քառակուսի փակագծերում (1, 2-5) ըստ հանդիպման հերթականության: Հոդվածի 
վերջում նույն հաջորդականությամբ բերվում է գրականության ցուցակը, կարգային 
համարը, հեղինակների ազգանուններն ու անվանատաոերը, գրքի կամ հոդվածի 
վերնադիրը: Պարբերական հրատարակությունների համար այնուհետև հաջորդում է 
ամսագրի ընդունված կրճատ անվանումը առանց չակերտների, թվականը, հատորի 
ու թողարկման համարները, հերթական համարը և էջը: Գրքերի դեպքում, հրատա
րակման վայրը, հրատարակչությունը, թվականը և էջը: Չհրատարակված աշխա
տանքի վերաբերյալ (բացի դիսերտացիայից) գրականության մեջ նշել չի թույլատր
վում: Արտասահմանյան գրականությունը տեքստում նշվում է հոդվածի լեզվով, իսկ 
գրականության մեջ' օրիգինալով (մեքենագրված կամ գրված սև թանաքով պարզ և 
ագատ):

9. Հոդվածի տեքստի վերջում ձախ կողմում նշվում է այն ամբիոնը կամ լաբորա
տորիան, որտեղ կատարվել է աշխատանքը:

10. Հոդվածը ստորագրվում է բոլոր հեղինակների կողմից:



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Լ В журнале "Ученые записки” АрГУ публикуются оригинальные 
статьи, сообщения и письма теоретического и экспериментального харак
тера из областей математики, механики, физики, радиофизики, химии, 
геологии, биологии и физ. географии, выполненные в Арцахском госу
дарственном университете.

2. Принимаются также материалы научных конференций, симпозиу
мов и научных школ, проведенных в Республике Армения при участии 
АрГУ.

3. Рукописи представляются в двух экземплярах в машинописи через 
два интервала на русском и армянском языке с армянским или русским 
резюме. После указания УДК (слева), инициалов и фамилии автора и наз
вания статьи приводится краткая аннотация. Объем статьи вместе с таб
лицами не должен превышать 10 страниц сообщения - 4, письма - 2.

4. К статье необходимо приложить отдельным листом фамилию авто
ра, заглавие и резюме статьи на английском языке, прилагаются также 
выписка из протокола заседания кафедры, где выполнена и обсуждена

- статья, акт экспертизы.
5. Разрешается не более 5 рисунков в двух экземплярах (контрастные 

фотографии или чертежи, выполненные черной тушью на белой бумаге). 
На оборотной стороне каждого рисунка отмечается его порядковый но
мер, название статьи и фамилия автора. На полях статьи должны быть по
мечены места рисунков и таблиц. Подрисуночные тексты необходимо 
представить на отдельном листе в их порядковой последовательности.

6. Представление одного и того же материала в виде рисунков и таб
лиц не допускается.

7. Все формулы четко вписываются от руки черными чернилами. Сле
дует черным карандашом отметить прописные и строчные буквы, кото
рые похожи по начертанию (Տ, տ, V, v) индексы и показатели степеней 
(А2, г2). Красным карандашом подчеркнуть греческие буквы.

8. Цитируемая литература отмечается в тексте поочередно порядковым 
номером в квадратных скобках ([1], [2-5]). В конце статьи в той же оче
редности приводится список цитированной литературы: порядковый но
мер, фамилии и инициалы авторов, название книги или статьи. В ссыл
ках на периодические издания далее следует общепринятое сокращенное 
название журнала без кавычек, год, том, выпуск, порядковый номер, 
страница. На книге - место издания, изд-во, год, страница. Ссылки на не
опубликованные работы (кроме диссертаций) не допускаются. Зарубеж
ная литература в тексте дается на языке статьи, а в литературе - в ориги
нале (машинописью или от руки черными чернилами - четко и ясно).

9; В конце текста статьи слева указывается кафедра или лаборатория, 
где выполнена работа.

10. Статья подписывается всеми авторами.
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