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ՖԻԶԻԿԱ
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ԻԶՈՏՐՈՊ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖՈՏՈԱՌԱՁԳԱԿԱՆ
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ
ԲԵՎԵՌԱՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ
Էդվարդ
Ավագյան Է
դվարդ
Սերգեյ
Խառատյան Ս
երգեյ
Մարտուն
Թովմասյան Մ
արտուն
Ալլա
Ղազարյան Ա
լլա
բառեր.. ֆոտոառաձգական էֆեկտ, Բրյուստերի էֆեկտ, էլիպՀանգուցային բառեր
տիկ բևեռացված լույս, բևեռացուցիչ, ֆոտոառաձգական էֆեկտի գործակիցներ:
Ֆոտոառաձգական էֆեկտ (Բրյուստերի էֆեկտ) կոչվում է նյութի օպտիկական հատկությունների փոփոխությունը մեխանիկական ճնշման տակ
[1, 53-58; 2, 15-17]: Ֆոտոառաձգական էֆեկտը հարմար է նկարագրել որպես օտպիկական ինդիկատրիսային փոփոխություն [3, 70-82]: Իզոտրոպ միջավայրերում
ֆոտոառաձգական էֆեկտը հայտնաբերվում է մեխանիկական ուժի ազդեցությամբ,
երկբեկման երևան գալով, իսկ անիզոտրոպ միջավայրերում՝ երկբեկման մեծության փոփոխությամբ և բնույթով: Կիրառված մեխանիկական լարման նշանի փոփոխումը փոխում է առաջացող ինդուկցված երկբեկման նշանը, ինչպես դա տեղի
է ունենում գծային էլեկտրաօպտիկական էֆեկտի դեպքում [4, 66-68]: Ընդհանուր
դեպքում գծային ֆոտոառաձգական էֆեկտը նկարագրվում է բևեռացման գործակիցների փոփոխությամբ` կախված կիրառված մեխանիկական լարումից

∆ a ij = P ijkl σ

kl

, որտեղ

a ij -երկրորդ կարգի սիմետրիկ թենզոր է, իսկ նրա

բաղադրիչները կոչվում են բևեռացման գործակիցներ,

Pijkl

գործակիցները կոչ-

վում են ֆոտոառաձգական գործակիցներ և նկարագրվում են չորրորդ կարգի
թենզորներով,

σ kl - մեխանիկական լարումներն են: Բյուրեղներում Pijkl
-12

ների մեծությունները 10

գործակց-12

կարգի են և չափվում են բրյուստերներով. 1բ = 10

aij =

1

ε ij

=

1
n2

2

մ /ն

:

Ֆոտոառաձգական էֆեկտի վրա է հիմնված մեխանիկական լարումների
ուսումնասիրման բևեռաօպտիկական մեթոդը, որը հնարավորություն է տալիս
անմիջականորեն տեսնելու մեխանիկական լարումների բաշխվածությունները
թափանցիկ նյութերում: Այն բյուրեղների համար, որոնք թափանցիկ են միայն
սպեկտրի ինֆրակարմիր տիրույթում, օպտիկական սխեմայի մեջ լրացուցիչ
մտցվում է էլեկտրոնաօպտիկական փոխարկիչ, որը անտեսանելի պատկերը փոխարկում է տեսանելի պատկերի: Այսպես, օրինակ, հաջողվում է ուսումնասիրել
այն լարումները, որոնք առաջանում են կիսահաղորդիչների աճեցման պրոցեսում, կամ չափել առանձին արատի մոտ լարման դաշտերը:Տվյալ
աշխատան–8–

քում բերված են իզոտրոպ միջավայրերում ֆոտոառաձգական էֆեկտի ուսումնասիրման փորձարարական կայանքի նկարագրությունը և մի քանի նյութերի
ուսումնասիրման փորձնական արդյունքները:
Բազմաթիվ նյութեր, որոնց թվում են ապակին, բակելիտը (խեժ), պլեքսիգլասը (օրգանական ապակի), մեխանիկական դեֆորմացիայի ժամանակ դառնում
են օպիտակապես անիզոտրոպ միջավայրեր, ընդ որում՝ շատ դեպքերում կարելի
է ընդունել, որ նյութի երկբեկման ընդունակությունը այն առաջացնող մեխանիկական լարման հետ կապված է գծայնորեն: Այսինքն՝ եթե՝
n0՝ սովորական ճառագայթի բեկման ցուցիչն է,
ne՝ անսովոր ճառագայթի բեկման ցուցիչը,
σ ՝ մեխանիկական լարումը, (ճնշումը),

∆ n = n0 − n e = C σ

ապա

,

(1)

որտեղ C-ն նյութի ֆոտոառաձգական (պեզօպտիկական) գործակիցն է:
Եթե նմուշը, որը կտրված է այդպիսի նյութից ենթարկենք սեղմման
կամ ձգման, ապա տարբեր լարումների
տեղերում սովորական և անսովոր ճառագայթների փուլերի տարբերությունը
կլինի տարբեր և տեղադրելով նմուշը
խաչաձևված բևեռացուցիչների միջև՝
կստանանք լարման բաշխվածության
լուսային պատկերը: Ենթադրենք նմուշի վրա, որն ունի զուգահեռանիստի
ձև, z առանցքի ուղղությամբ ընկնում է
գծային բևեռացված լույսը:
Լուսային ալիքի էլեկտրական

r

վեկտորի ( A վեկտոր) տատանման
հարթությունը y առանցքի հետ կազմում է α անկյուն: y առանցքը ան-

Նկ. 1

իզոտրոպիայի առանցքն է, այսինքն՝ ճնշման ուժի ուղղությունը ( նկ. 1):
Եթե P-ն Ճնշման ուժն է և ընդունենք, որ նյութի բոլոր կետերում լարումը
միատեսակ է, կարելի է գրել.

σ=

P
P
=
S l ⋅d

:

(2)

Սովորական և անսովոր ճառագայթների ընթացքների տարբերություը

l

երկարության վրա հավասար է l (n0-ne), և հետևաբար y առանցքի ուղղությամբ
տատանման փուլի և x առանցքի ուղղությամբ տատանման փուլի տարբերությունը կլինի.
–9–

δ = 2π

l(n 0 − n e )

λ

(3)

,

որտեղ λ -ն ընկնող լույսի ալիքի երկարությունն է: Օգտագործելով (1), (2)
և (3)-ը կստանանք.

C =
կամ

δλ
δldλ
=
σ
2π l σ
2π l P
λd
C =
δ :
2π Ρ

∆n

=

(4)

Այսպիսով՝ տրված է λ , d, P-ի դեպքում իմանալով
ն, որը չափվում է բրույստերներով:

δ -ն` կարելի է որոշել Cr
Ընդունենք, որ նմուշի վրա ընկնում է գծային բևեռացված լույս ( A վեկտոր),

z առանցքի ուղղությանբ (նկ.2 ): Այս դեպքում երբ z=0 (մինչև նմուշը) ունենք՝

Նկ. 2ա

X = a cos ωt
a = A sin α
b = A cos α

որտեղ
Նմուշի

Նկ. 2բ

l

y = b cos ωt

երկարության վրա տատանումների միջև կառաջանա

δ փուլերի

տարբերություն: Երբ Z= l կունենաք`

X = a cos ω t
y = b cos( ω t − δ )

(5ա)
(5բ)

Արդյունարար տատանման հետագիծը ստանալու համար այս հավասարումներից արտաքսենք ժամանակը:
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x
a
y = b (cos ω t ⋅ cos δ + sin ω t ⋅ sin δ )
y x
sin ωt ⋅ sin δ = − cosδ ,
b a

cos ω t =

կամ

Քառակուսի բարձրացնելով և գումարելով

x2
(cos ωt ⋅ sin δ ) = 2 sin 2ϕ
a
2

արտահայտությանը՝ կստանանք`

x2
y 2 2 xy
+ 2 −
cos δ = sin 2δ
2
a
b
ab

:

(6)

Այս հավասարումը էլիպսի հավասարումն է: Այսինքն՝ երկբեկող նմուշից
անցնելուց հետո գծային բեռևացված լույսը դարձավ էլիպտիկ բևեռացված:
Եթե α =450 a=b և (6) հավասարումը ընդունում է հետևյալ տեսքը

x 2 + y 2 − 2 xy cos δ = sin 2δ ⋅ a 2

(7)

Այսպիսով ինչպես ցույց է
տրված նկար 2- ում, լույսային
ալիքի վեկտորի ծայրը շարժվում
է էլպսով, որը ներ է գծված 2a
կողմերով քառակուսու մեջ: Այս
էլպսի առանցքները x և y
առանցքների հետ կազմում են
45 : Էլիպսի ձևը որոշվում է δ
փուլերի տարբերությամբ, բայց
0

բոլոր δ -ների դեպքում էլպսի
/
գլխավոր առանցքները կլինեն x
/
և y : Քանի որ այդ առանցքները
էլիպսի գլխավոր առանցքներն
են , նրանց ուղղությամբ փուլերի
տարբերությունը
կլինի

Նկ. 3

հավասար
ճանապարհին տեղադրենք

λ
4

π
2

-ի: Եթե մենք լույսի

երկարությամբ թիթեղ, այնպես, որ թիթեղի

գլխավոր ուղղությունները համընկնեն էլիպսի գլխավոր առանցքների հետ, մենք
կկոմպեսացնենք փուլերի տարբերությունը, և լույսը նորից կդառնա գծային
բևեռացված, ընդ որում՝ տատանման հարթությունը սկզբնական ալիքի տատան– 11 –

ման հարթության նկատմամբ շրջված կլինի որոշ

ϕ

անկյունով (Նկ. 3):

Ինչպես երևում է նկար 3-ից,

tgϕ =
Որտեղ

a′

կոորդինատային

և

b′

b′
:
a′

(8)

մեծությունները էլիպսի կիսառանցքներն են նոր

x′, y′, z′

համակարգում և կարելի է գտնել (7)-ից, եթե այդ

էլիպսի հավասարումը գրենք նոր համակարգում, որը պտտված է Z առանցքի
շուրջը α =45˚ -ով (նկար 4):

Նկ. 4
Վերլուծական երկրաչափության դասընթացից հայտնի է, որ
կոորդինատային համակարգից նոր

x′, y′, z′

x, y , z

կոորդինատային համակարգին

անցնելիս, որոնք ունեն ընդհանուր սկզբնակետ և պտտված է ելակետային
համակարգի նկատմամբ α անկյունով, A ( x , y , z ) կետի կոորդինատները կամ

r
Α (a1 , a 2 , a3 )

վեկտրի բաղադրիչները ձևափոխվորմ են

x i′ = C ik x k
a i′ = C ik a k

(9)
(9’)

i, k = 1,2,3; x1 = x, x2 = y; x3 = z, a1 , a2 , a3
r
համապատասխանաբար կետի կոորդինատները և A վեկտորի բաղադրիչներն
օրենքներով, որտեղ

են ելակետային համակարգի առանցքներով, իսկ

a1′, a′2 , a3′ ,

x1′ = x′; x′2 = y′; x3′ = z′;

նույն կետի և նույն վեկտորի կոորդինատները և բաղադրիչներն են
– 12 –

նոր

x′, y′, z′
Cik -ն

համակարգի առանցքներով:
գործակիցները

նոր

կոորդինատային

և

ելակետային

կոորդինատային համակարգերի առանցքների կազմած անկյան կոսինուսներն
են:

C ik = cos x i′ x k

(10)

Ընդ որում՝ առաջին ինդեքսը վերաբերվում է նոր առանցքներին, երկրորդը`
ելակետային առանցքներին:
Որպեսզի նոր կոորդինատային համակարգից նորից անցնենք ելակետային
համակարգին, օգտագործում ենք.

x i = C ik x ′k
A i = C ik a k′

(11)
(11’)

արտահայտությունները:
(9), (11) կամ (11’)հավասարումներից օգտվելու համար պետք է նրանց գրել
բացված տեսքով i և k ինդեքսների բոլոր արժեքների համար:
Օրինակ (11)-ից կունենանք.

x = x 1 = x ′ cos( x ′x ) + y ′ cos( x ′y ) + z ′ cos( x ′z )
y = x 2 = x ′ cos( y ′x ) + y ′ cos( y ′y ) + z ′ cos( y ′z )

(12)

z = x 3 = x ′ cos( z ′x ) + y ′ cos( z ′y ) + z ′ cos( z ′z )
Մեր դեպքում պտույտը կատարվում է Z առանցքի շուրջը, այդ պատճառով`

z = z′; cos(x′z) = cos(y′z) = cos(z′x) = 0
և (12)-ից կունենանք.

x = x ′ cos( x ′x ) + y ′ cos( x ′y )
:
y = x ′ cos( y ′x ) + y ′ cos( y ′y )
Եթե անկյունները հաշվենք

(12’)

x′ առանցքից, ապա կստանանք.

cos( x′x ) = cos α ; cos( y′y) = cosα ;
π
π
cos(x′y ) = cos( + α ) = − sin α և cos( y′x) = cos( − α ) = sin α
2

2

Տեղադրելով (12’)-ի մեջ՝ կստանանք.

x = x ′ cos α − y ′ sin α
y = y ′ cos α + x ′ sin α
Մեր դեպքում

0

α = 45

և (13)-ից կունենանք.
– 13 –

(13)

2
( x ′ − y ′)
2
:(14)
2
y =
( x ′ + y ′)
2

x =

Տեղադրելով (14)-ը (7)-ի մեջ և կատարելով ոչ բարդ գործողություններ`
կստանանք.

x ′ 2 (1 − cos δ ) + y ′ 2 (1 + cos δ ) = a 2 sin 2 δ :
1
1
Նշանակելով 1 − cosδ = 2 ; 1 + cos δ = 2 կստանանք.
a′
b′
2
2
x′
y′
+
= a 2 sin 2 δ
2
2
a′
b′

(15)

(16)

Այս հավասարումը էլիպսի հավասարումն է նոր կոորդինատային
համակարգում:
Այսպիսով՝
այդ
էլիպսի
կիսաառանցքները
կլինեն.

a′ =

1
1 − cos δ

և

b′ =

1
, հետևաբար.
1 + cos δ
b′
1 − cos δ
tg ϕ =
=
a′
1 + cos δ

δ

tg ϕ = tg

կամ

2

δ = 2ϕ

Այստեղից`

(17)
(17’)

:

(18)

:

Այսինքն՝ փուլերի δ տարբերությունը հավասար է բևեռացման հարթության անկյան պտտման կրկնապատիկին կամ գործնականորեն անալիզատորի
պտտման անկյան կրկնապատիկին:
1

2

3

4

5

Նկ. 5
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6

7

8

9

Աշխատանքի կատարման համար կայանքը (նկ.5) կազմված է (1) լույսի
աղբյուրից, (2) լուսազտիչից, որը բաց է թողնում հիմնականում λ =0,550մկմ
ալիքի երկարությամբ լույսը, պտտվող բևեռացուցիչից (3), (8) անալիզատորից,
նմուշի դեֆորմացիայի համար (5) մամլիչից, λ =0.555 մկմ ալիքի համար (7)
քառորդ երկարությամբ թիթեղից:
Լուսային փնջի ուժեղացումը և թուլացումը դիտվում է (9) էկրանի վրա:
Փոփոխվող անցքով (4) դիաֆրագման և (6) հավաքող ոսպնյակը օժանդակ
սարքեր են:
Կայանքի բոլոր մասերը, բացի լույսի աղբյուրից և էկրանից, կարելի է
տեղափոխել (10) օպտիկական նստարանի երկայնքով (11) ռեյտերների օգնությամբ կամ հեռացնել նստարանից:
Աշխատանքը կատարվում է մթնեցրած սենյակում:
Փորձերը կատարվել են ապակուց և բակելիտից պատրաստված զուգահեռանիստի ձև ունեցող նմուշների վրա:
Չափման արդյունքները ապակու և օրգանական ապակու համար բերված
են 1-ին և 2-րդ աղյուսակներում: Ըստ ստացված արդյունքների՝ կառուցվել է
նկ. 6-ում, բերված

δ ( P)

կախվածության կորերը ապակու (1) և օրգանական

ապակու (2) համար: Ինչպես երևում է կորերից, տվյալ ալիքի երկարության համար δ -ն ուղիղ համեմատական է P -ին, այսինքն ֆոտոառաձգական գործակիցը մնում է հաստատուն տվյալ ճնշումների համար:

Աղյուսակ 1. Ապակի
P

ϕ10

ϕ 20

ϕ0

δ , ռադ

C , բր 10-12

10

0

3

3

0.104

0.828

20

0

6

6

0.209

0.832

30

0

9.2

9.2

0.320

0.849

40

0

12.1

12.1

0.422

0.84

50

0

15.2

15.2

0.530

0.844
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C միջ,բր 10-12

0.83

Աղյուսակ 2. Օրգանական ապակի
P

ϕ10

ϕ 20

ϕ0

δ , ռադ

C , բր 10-12

10

0

3.5

3.5

0.122

0.97

20

0

7

7

0.244

0.971

30

0

11

11

0.383

1

40

0

14.0

14.0

0.593

1

50

0

17.2

17.2

0.60

0.95

C միջ,բր 10-12

0.57

Նկ. 6
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГООПТИЧЕСКИX
УПРУГООПТИЧЕСКИX СВОЙСТВ ИЗОТРОПНЫX
ИЗОТРОПНЫX
МАТЕРИАЛОВ ПОЛЯРИЗАЦИОННОПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Авакян Эдвард
Сергей
Xаратян С
ергей
Мартун
Товмасян М
артун
Казарян Алла
Резюме

Клюучевые слова: фотоупругий эффект, эффект Брюстера, эллиптический
поляризованный свет, поляризатор, коэффициенты фотоупругого эффекта.
Представлено описание экспериментальной установки для исследования упругооптического эффекта в изотропныx материалax. Экспериментально исследован
упругооптический эффект в стекле и в органическом стекле. Определены коэфиценты упругооптического эффекта в этиx материалаx. Показано что между индуктированным двупреломлением и приложенным меxаническим наприжением существует линейная связь.

IZOTOPE MATERIALS PHOTOELASTIC PROPERTIES OF THE
INVESTIGATION THROUGH POLAR OPTIC METHOD

Edvard
Avagyan E
dvard
Kharatyan Sergey
Tovmasyan Martun
Martun
Ghazaryan Alla
Summary

Key words: photoelastic effect, Brewster effect, elliptically polarized light,
polarizer, coefficients photoelastic effect.
The article presents an entire description of izotope materials photoelectric properties investigation through polar optic method. We’re studied photoelectric effect in
glass and organic glass and stated photoelectric coefficients. We’re also indicated that
there exists some linear relation between inductive dichange and used mechanical
tension.
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0

0

Λ+ 208Pb ՀԻՊԵՐՄԻՋՈՒԿՈՒՄ Λ ՀԻՊԵՐՈՆԻ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ՀԱՇՎՈՒՄԸ ՆԻԿԻՖՈՐՈՎՆԻԿԻՖՈՐՈՎ-ՈւՎԱՐՈՎԻ (Ն.-Ու.)
Ու.) ՄԵԹՈԴՈՎ
Թուման
Թումա
նյան Էդիկ
Սարգսյան Վիլեն
Քոչարյան Վիլեն
Շախկյան Անի
բառեր.. Հիպերմիջուկ, Նիկիֆորով-Ուվարովի մեթոդ, ՅուկաՀանգուցային բառեր
վայի պոտենցիալ, էներգիայի սպեկտր, Վուդ-Սաքսի պոտենցիալ:
0

Որպես Λ N փոխազդեցության պոտենցիալ՝ վերցնում ենք Յուկավայի
փոխազդեցության պոտենցիալը՝

NN

r

VΛN
որտեղ

r
r −
=V NN ( r ) = −V1 1 e r1 ,
r

r r r
r = rN − rΛ , V 1 և r1

փոխազդեցությունը մեզոնային է,

(1)

ազատ պարամետրեր են: Քանի որ

r ≤ D π = r0 = 1.414 Ֆ: Որպես նուկլոնների

խտության բաշխման ֆունկցիա՝ ընտրված է Ֆերմիի բաշխման ֆունկցիան.

K

ρ (rN ) =

1+ e
որտեղ

rN − c
a0

,

(2)

K -ն նորմավորման գործակից է:

ρ(rN ) -ի նորմավորումից ստանում ենք.
K=
որտեղ A =
շառավիղն է,

a0 =

208

A
4π
c(c 2 + a02π 2 )
3

միջուկի մասսայի թիվն է,

,

c = 6.52 Ֆ

(3)

կիսախտության

t
= 0.545 Ֆ և մակերևութային շերտի հաստութունից կախված
4 ln 3

պարամետր է:
208

Մակերևութային շերտի t հաստությունը
Pb միջուկի համար 2.4 Ֆ է:
Նուկլոնների խտության բաշխման ֆունկցիայի համար կստանանք`
– 18 –

ρ0

ρ (rN ) =

1+ e

rN − c
a0

,

(4)

որտեղ

ρ0 =

A

= 0.17

4π
c(c 2 + a02π 2 )
3

նուկլոն/Ֆ3 :

VΛ 0 ( rΛ ) -ի համար կունենանք.
r

ρ0

r −
VΛ 0 ( rΛ ) = −V1 ∫ 1 e r1
r
Քանի

որ

2
rN − c N
a0

r sin θdθdϕdrN :

(5)

1+ e
r r r
rN = rΛ + r և rN2 sin θdθdϕ drN = r 2 sin θ 0 d θ 0 dϕ dr ,

ստանում ենք.
−

VΛ 0 ( rΛ ) = −V1 2πρ 0 r1 ∫

e

r
r1

r sin θ 0 dθ 0 dϕdr
rΛ2 + r 2 + 2 rΛ r cos θ
a2

0
1+ e
որտեղ 0 ≤ r ≤ r0 , 0 ≤ θ 0 ≤ π , 0 ≤ ϕ ≤ 2π , V1 > 0 :

−

c
a0

,

(6)

(6)-ը հաշվելուց հետո կունենանք`
r02

VΛ 0 ( rΛ ) = −2πρ 0V1

1+ e

rΛ − c
a0

( r1 −

2
r0 ) :
3

(7)

Ստացված պոտենցիալը Վուդ-Սաքսի տիպի պոտենցիալ է: Կապված
վիճակներ ունենալու համար անհրաժեշտ է, որ r1 >
Նշանակելով V 0 = 2πρ 0V1 r02 ( r1 −

2
r0 = 0 . 92666 Ֆ:
3

2
r0 ), VΛ 0 ( rΛ ) , պոտենցիալի համար
3

կունենանք հետևյալ տեսքը.

VΛ 0 (rΛ ) = −
Ընտրված

V0 = 30.16762

V1 = 67 mev

և

V0
rΛ − c
a0

1+ e
r1 = 1.1535 Ֆ

mev [2;4]:
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:

պարամետրերի

համար

Շրեդինգերի հավասարումը
քային

U l ,m (rΛ ) = U (rΛ )

քվանտային թվերով շառավղային ալի-

l, m

ֆունկցիայի համար ունի

2mV
d 2U 2mE
+ 2 U+ 20
2
dr
h
h
տեսքը, որտեղ

1
r −c
a0

U−

l (l + 1)
U =0
r2

1+ e
µ ≈ mΛ = m = 1115.683 mev և r Λ = r

(9) հավասարման համար

(9)

:

Veff (r) պոտենցիալը ունի հետևյալ տեսքը.
h 2l (l + 1)
+
:
2mr 2

V0

Veff = −

1+ e

r −c
a0

(9.1)

Կապված վիճակներ ունենալու համար անհրաժեշտ է, որ

Veff (r)

ֆունկցիան ունենա մինիմում արժեք: Մինիմումի պայմանից ստանում ենք
տրանսցենդետ հավասարում, որի լուծումը բերում է կապված վիճակների թվի
որոշելու հետևյալ



r −c

3 a0
V0 mr e
l (l + 1) < 
r −c


 a h 2 1 + e a0
 0 


պայմանին, որտեղից ստանում ենք
(9)-ի մեջ անցնելով նոր`




 = 116.6
2
 
 
 
  max

(9.2)

l ≤ 10:
1

s=

r −c

փոփոխականի, կստանանք.

a0

1+ e
s (1 − s ) '' (1 − 2 s ) s (1 − s ) ' 2mE
2mV0 s
Us2 +
Us + 2 U +
U−
2
2
a0
a0
h
h2
2

2

−
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l (l + 1)
 c
1− s 

a02  + ln
a
s
0



2

U =0

: (10)

Քանի որ
շարքի

0≤r ≤c+
1

 c
1− s 
 + ln

a
s
 0


2

t
2

և

t = 2.4 Ֆ,

ֆունկցիան

s=

հետևաբար 0 < s < 1 : Վերլուծենք

1
2

շուրջը և, սահմանափակվելով

առաջին երեք անդամներով, կունենանք.
3
4
 a0  2
 a0  
 a0 
=   − 4  + 12   +
2
 c  
c
c
 c 
1− s 
 + ln

s 
 a0
4
4
  a 3
a  
a 
+ 8 0  − 48 0   s + 48 0  s 2 + ...
 c  
c 
  c 

1

(11)

Տեղադրելով (11)-ը (10)-ի մեջ՝ կստանանք.
2
″ 1 − 2s ′ − ξ1s + ξ2 s − ξ3
U s2 +
Us +
U =0
s(1 − s)
s 2 (1 − s)2
,

(12)

որտեղ
4
4
  a0 3
2mV0a02
 a0  
 a0 
− l (l + 1)8  − 48   ,
ξ1 = 48  l (l + 1) , ξ2 =
h2
 c  
 c
  c 
3
4
2
 a0  2
 a0 
 a0   2mEa0
ξ 3 = l (l + 1)   − 4  + 12   −
h2
 c 
 c  
 c 

:

Օգտագործելով [5, 2-6], [6, 3-6] աշխատանքների նշանակումները՝ կունենանք.

τ~ = α 1 − α 2 s = 1 − 2 s , որտեղ α 1 = 1 , α 2 = 2
σ = s (1 − α 3 s) = s(1 − s) , որտեղ α 3 = 1
α4 =

1
1
(1 − α 1 ) = 0 , α 5 = ( α 2 − 2 α 3 ) = 0 ,
2
2

α6 = α52 + ξ1 = ξ1 , α 7 = 2α 4α 5 −ξ 2= −ξ 2 α 8 = α 42 + ξ 3 = ξ 3 ,
α 9 = α 3α 7 + α 32α 8 + α 6 = ξ1 − ξ 2 + ξ 3 , σ~ = −ξ1 s 2 + ξ 2 s − ξ 3
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(12)-ի փոխարեն նոր նշանակումներով կստանանք.

τ~ ′ σ~
Us + 2 U = 0
σ
σ

U s′′2 +

(13)

ընդհանրացված հիպերերկրաչափական տեսքի հավասարում, որը լուծում ենք

σ (s)

Ն.-Ու. մեթոդով [2, 60-61]: (13) հավասարման մեջ

τ~( s)

ավելի բազմանդամներ են,
լով, որ

U (s) = ϕ (s) y (s)

և

և

σ~(s)

2-րդ կարգից ոչ

1-ին կարգից ոչ ավելի բազմանդամ է: Ընդունե-

ϕ (s)

բավարարում է

ϕ ′ π ( s)
=
ϕ σ ( s)
հավասարմանը, որտեղ

π =

1
(τ − τ~ ) և
2

(14)

τ -ն

1-ին կարգից ոչ ավելի որևէ

բազմանդամ է:
(13)-ից կստանանք

y ′′ +
հավասարումը, որտեղ
σ

= σ~ + π

գործակիցները
կստանանք`

2

τ
σ
y′ + 2 y = 0
σ
σ

τ = τ~ + 2π

+ π ( τ~ − σ

ընտրվում

են

(15)

,
'

) + π

այնպես,

'

որ

π բազմանդամի

:

σ

σ = λσ

:

(15)-ի

σy ′′ + τy ′ + λ y = 0
հիպերերկրաչափական տեսքի հավասարում:
ունենք

հավասարումը, որտեղ

π -ն

փոխարեն
(16)

և

λ -ն

որոշելու համար

π 2 + (τ~ − σ ′)π + σ~ − kσ = 0
k = λ − π ′ և համարենք, որ այն հայտնի է:

(17)

(17)-ից ստանում ենք.

π 1, 2 =

σ ′ − τ~
2

2
 σ ′ − τ~ 
± 
 + kσ − σ~
 2 

(18)

(18)-ի համար ստացվում է՝

π 1, 2 = (α 4 + α 5 s ) ± (α 6 − kα 3 ) s 2 + (α 7 + k ) s + α 8

(19)

Ըստ Ն.-Ու. մեթոդի` որպեսզի π -ն մնա 1-ին կարգի բազմանդամ,
անհրաժեշտ է, որ արմատատակ արտահայտության դիսկրիմինանտը հավասար
– 22 –

լինի 0-ի: Ստանում ենք`

k1, 2 = −(α 7 + 2α3α8 ) ± 2 α8α9

(20)

π -ի և λ -ի համար ստացվում են հետևյալ արժեքները.
Երբ

k = k1 = − (α 7 + 2α 3α 8 ) + 2 α 8α 9 ,

[

]

π1 = (α 4 + α5 s) + (α3 α8 − α9 )s − α8 ,
λ1 = (α5 − α7 ) + (α3 α8 − α9 )(1 − 2 α8 )
Երբ

k = k 2 = − (α 7 + 2α 3α 8 ) − 2 α 8α 9 ,

λ2 = (α5 − α7 ) + (α3 α8 + α9 )(1 − 2 α8 )
Երբ

k = k1 = k3

[

(21)

]

π 3 = (α 4 + α 5 s) − (α 3 α 8 − α 9 )s − α 8 ,
λ3 = (α5 − α7 ) − (α3 α8 − α9 )(1 + 2 α8 )
Երբ

k = k2 = k 4

[

]

π 4 = (α 4 + α 5 s) − (α 3 α 8 + α 9 )s − α 8 ,
λ4 = (α 5 − α 7 ) − (α 3 α 8 + α 9 )(1 + 2 α 8 )
Ն.-Ու. մեթոդի համաձայն (16) հավասարումը բերվում է

σ ( s )v′n′ + τ n ( s )v′n + µ n vn = 0

(22)

τ n = τ ( s) + nσ ′( s),

(23)

հավասարման, որտեղ

µ n = λ + nτ ′ +

n(n − 1)
σ ′′ ( n = 0,1, 2 ....)
2

և (16) հավասարման լուծումը տրվում է

yn (s) =

( n)
Bn n
σ (s)ρ(s)
ρ(s)

[

]

(24)

տեսքով, որի նորմավորումը տվյալ խնդրում չի դիտարկվում:
(23) լուծումները համապատասխանում են
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µn = 0

0

արժեքներին և

Λ

հիպերոնի էներգիայի արժեքները գտնում ենք այդ պայմանից:
Ունենք.

λ + nτ ′ +

n ( n − 1)
σ ′′ = 0
2

(25.1)

կամ

k + ( 2 n + 1)π ′ + n τ~ ′ +

n ( n − 1)
σ ′′ = 0
2

(ki , π i , λi ) , ( i = 1,2 ,3,4 ) արժեքների

Յուրաքանչյուր

լուծելով՝ էներգիայի համար ստանում ենք, երբ

(25.2)
համար

(25.2)-ը

k = k1 , π = π1 ,

3


2

  Anl 2 + 2mV0 a0 − 8 a0  l (l + 1)

2
2
3
4
2
 
h
 a0 
 c 

 a0 
 a0    h

− l (l + 1)   − 4  + 12   
Enl = −
2
2
4 Anl
 c 
 c    2ma0
 c 





2

(26)

4

որտեղ Anl

=

(2n + 1) +

1 + 4ξ1

2

(2n + 1) +
=

a 
1 + 192 0  l (l + 1)
c
2

և
2
3


2

  Bnl 2 + 2mV20 a0 − 8 a0  l (l + 1)

2
3
4
(27)
2
h
 a0 
 
 c 

 a0 
 a0    h

Enl = − 
− l (l + 1)   − 4  + 12   
2
2
4 Bnl
 c 
 c    2ma0
 c 






4

որտեղ Bnl =
Երբ

(2n +1) −

k = k2

1+ 4ξ1

2
և

π = π2

(2n +1) −
=

a 
1+192 0  l(l +1)
c
:
2

(25.2)-ի լուծումը էներգիայի համար տալիս է նույն

(26) և (27) արդյունքները:
Երբ

k = k3 = k1 և π = π 3 ստանում ենք.

2
3


2

  Anl 2 + 2mV0 a0 − 8 a0  l (l + 1) 

(28)
2
2
3
4
2
 
h
 a0 
 c 

 a0 
 a0    h
Enl = − 
− l (l + 1)   − 4  + 12   
,
2
2
4 Anl
 c 
 c    2ma0
 c 
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4

a 
− (2n + 1) + 1 + 192 0  l (l + 1)
− (2n + 1) + 1 + 4ξ1
c
որտեղ Anl =
=
2
2
և
2
3


2

  Bnl 2 + 2mV20 a0 − 8 a0  l (l + 1)

4
2
h
 a0  2  a0  3
 c 

 
 a0    h
Enl = − 
− l (l + 1)   − 4  + 12   
2
2
4 Bnl
 c 
 c    2ma0

 c 





4

որտեղ`

a 
− (2n + 1) − 1 + 192 0  l (l + 1)
− (2n + 1) − 1 + 4ξ1
c
Bnl =
=
2
2

Երբ

k = k2 = k 4

և

π = π4

:

(25.2)-ի լուծումը էներգիայի համար տալիս է

նույն (28) և (29) արդյունքները: Բավարարող լուծումներ են հանդիսանում (27) և
(28) արտահայտությունները, որոնք տալիս են նույն արդյունքը, քանի որ

Anl = −Bnl :

Հաշվումները կատարված են ըստ (28) արտահայտության և

ամփոփված են աղյուսակ 1-ում նույն

V0 = 30.16762 mev արժեքի համար:
Աղյուսակ 1.

l

A nl

E nl , mev

3

A13 = − 0 . 972629

E 13 = − 26 . 8874

4

E 14 = − 22 . 4247

5

A14 = − 0 . 955145
A15 = − 0 .934049

E 15 = − 16 .8955

6

A16 = − 0 . 909728

E 16 = − 10 . 3374

7

A17 = − 0 . 882564

E 17 = − 2 . 80269

8

A 08 = 0 . 147087

E 08 = − 4 . 63834

9

A 29 = − 1 . 8211

E 29 = − 23 . 79

10

A 210 = − 1 . 78742

E 210 = − 13 . 0675
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0

208

Այսպիսով, Λ + Pb հիպերմիջուկի համար Վուդ-Սաքսի կենտրոնահամաչափ պոտենցիալով Շրեդինգերի հավասարման լուծումը Ն.-Ու. մեթոդով տա0

լիս է Λ հիպերոնի
կապի էներգիայի համար հայտնի փորձնական տվյալների հետ լավ համընկնող
0

արդյունքներ: Λ N փոխազդեցությունները բնութագրելու համար անհրաժեշտ է
հաշվի առնել նաև ոչ կենտրոնական փոխազդեցությունները, որը նախատեսված
է խնդրի շարունակության մեջ:
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РАСЧЕТ ЭНЕРГИИ Λ ГИПЕРОНА В ГИПЕРЯДРЕ
МЕТОДОМ НИКИФОРОВАНИКИФОРОВА-УВАРОВА

Λ + 208Pb
Туманян Эдик
Саргсян Вилен
Кочарян Вилен
Ани
Шахкян А
ни

Резюме

Ключевые слова: гиперядро, метод Никифорова-Уварова, потенциал Юкавы,
спектр энергии, потенциал Вуда-Сакса.
Согласно работе [1], с помощью потенциала Юкавы и функции распределения
Ферми для нуклонов рассчитана энергия взаимодействия

r
r
r
VΛ 0 ( rΛ ) = ∫ VΛN ( rN − rΛ )ρ ( rN )d 3 rN

0

208

Λ гиперона

в ядре
Pb , находящегося в основном состоянии. В результате
интегрирования получен потенциал Вуда-Сакса. Из уравнения Шредингера с
потенциалом Вуда-Сакса получается уравнение гипергеометрического вида.
0

Исследуется спектр энергии
ва-Уварова[3].

Λ гиперона в гиперядре

0

208

Pb

методом Никифоро-

0

CALCULATION OF ENERGY Λ HYPERONS IN Λ +
HYPERNUCLEI BY NIKIFOROVNIKIFOROV-UVAROV

208

Pb
Edik
Toumanyan E
dik
Vilen
Sargsyan V
ilen
Kocharyan Vilen
Ani
Shakhkyan A
ni

Summary

Key words: hypernuclei, Nikiforov-Uvarov’s method, Yukawa potential, spectrum
of energy, potential Wood-Saxon.
According to [1], with the help of the Yukawa potential and the distribution
function of the Fermi calculated energy of the interaction

r
r
r
VΛ 0 ( rΛ ) = ∫ VΛN ( rN − rΛ )ρ ( rN )d 3 rN

0

208

of nucleons Λ hyperon in the
Pb nucleus in the ground state. As a result of the
integration potential obtained Wood-Saxon. From the Schrödinger equation with the
potential Wood-Saxon obtained the equation of hypergeometric type. The spectrum of
0

energy

Λ

hyperon in

208

Pb hypernuclei by Nikiforov-Uvarov [3].
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ԴՈՊԼԵՐԻ ԷՖԵԿՏԻ ՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Մխիթարյան Վարուժան
բառեր.. աստղագիտություն, ֆիզիկա, Դոպլերի էֆեկտ, քվազարՀանգուցային բառեր
ներ, աստղային շարժումներ:
Վերջին տարիներին շատ է խոսվում այն մասին, որ դպրոցում և բուհում
դասավանդվող առարկաների շարքում աստղագիտությունը զիջում է իր դիրքերը
[1, էջ 25-26], [2, էջ 29-43]: Աստղագիտությունը դասավանդվում է միջին դպրոցում,
այն մտնում է 9-րդ դասարանի ֆիզիկայի դասընթացում [3], և բուհերի ֆիզմաթ
բաժինների փոքր մասում: Միանգամայն հասկանալի պատճառներով, քննարկումից դուրս է մայր բուհի աստագիտության մասնագիտացման բաժինը: Նախկին՝
հնգամյա կրթակարգից քառամյա (բակալավրատ) համակարգին անցնելիս էապես կրճատվեցին այս առարկային հատկացված ժամերը: Այս իրավիճակը հետաքրքրում է միայն աստղագիտության տարածքին մոտ կանգնած փոքրաթիվ
մարդկանց և արդյունքում բնագիտության այս հզոր և չափազանց հետաքրքիր
բնագավառը գործնականորեն դուրս է մղվում կրթության տարածքից: Մեր երկրում բնական գիտությունների նկատմամբ հետաքրքրության աստիճանական
նվազման պայմաններում, կրթության պատասխանատուների վիճելի որոշումների արդյունքում լիովին չի օգտագործվում թերևս ամենամեծ հնարավորություններով գիտությունը: Գաղտնիք չէ, որ սովորողների շրջանում այս գիտությունը
հսկայական հետաքրքրություն է առաջացնում: Ընդ որում, այն բնագավառը,
որտեղ հայկական միտքը թերևս ամենամեծ ճանաչման է արժանացել. հիշենք
Բ.Մարգարյանի, Մ.Առաքելյանի, Գ.Գուրզադյանի, Թ.Աղեկյանի, Ե.Թերզյանի,
Բ.Իոանիսսիանիի և ուրիշներ, և, իհարկե, բոլոր ժամանակների մեծագույն աստղագետներից մեկի՝Վ.Հ.Համբարձումյանի անունները:
Առաջացած իրողությունը լրջորեն փոխելը հնարավոր չի թվում: Մնում է
որոշակի արդյունքներ ստանալ գոյություն ունեցող միջոցների օգտագործումով:
Դրանում ամենամեծ հնարավորությունը ֆիզիկա-աստղագիտություն կապերի
ստեղծումն է՝ օգտվելով ֆիզիկայի ընձեռնած հնարավորություններից: Այդպիսիք
կարելի է գտնել և օգտագործել հատկապես ավագ դպրոցի ֆիզմաթ հոսքի ավարտական դասարանում՝ կրկնության փուլում: Երկրորդ կիսամյակի անցկացման
միասնական դիրքորոշում չկա, և մի տարբերակ է նաև այն աստղագիտական
շեշտեր հաղորդելը:
Այսպիսի մի քայլ մենք արդեն առաջարկել ենք [2, էջ 29-43]: Ֆիզիկայում կան
մի շարք երևույթներ, օրենքներ, որոնք ֆիզիկայի ներկայացուցիչների համար անսպասելիորեն մեծ կարևորություն ունեն աստղագիտությունում: Այդպիսի լավագույն օրինակը Դոպլերի փոքիկ էֆեկտն է:

Դոպլերի էֆեկտի էությունը, հաշվողական բանաձևերը
Էֆեկտի էությունը կայանում է նրանում, որ աղբյուրի արձակած ալիքի բնութագրերը (հաճախություն, ալիքային երկարություն) դիտորդի մոտ փոխվում են
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դրանց հարաբերական շարժման ժամանակ: Մեխանիկական ալիքների դեպքում
այն հայտնաբերել է ավստրիացի Ք.Դոպլերը 1842թ., իսկ 1848թ. Ֆրանսիացի
Ա.Ֆիզոն տարածել է այն լուսային (էլեկտրամագնիսական) ալիքների նկատմամբ:
Այդ պատճառով այն տարբեր կերպ են անվանում. Դոպլերի կամ Դոպլեր-Ֆիզոյի,
էֆեկտ, երևույթ կամ սկզբունք: Հաշվողական բանաձևերը մի քանիսն են, դրանց
ստացումները կան համապատասխան գրքերում, և հետաքրքրվողներին կառաջարկենք մի քանիսը (օրինակ՝ [4, էջ 488], [5, էջ 453]: Մենք դա չենք քննարկի և
միայն կներկայացնենք աստղագիտական տեսակետից կարևոր մասնավոր դեպքերը:
Ենթադրենք S աղբյուրը (աստղ, գալակտիկա, քվազար և այլն) հեռանում է
Երկրից v արագությամբ: Նրա արձակած  երկարությամբ ալիքի երկարությունը
դիտորդը գրանցում է λ երկարությամբ՝ λ   λ, որտեղ ∆λ-ն դոպլերյան շեղումն է: Ըստ էֆեկտն արտահայտող բանաձևի`

Vt
Vr θ




V

S



:

(1)

E
Այստեղ -ը աղբյուրի արագության պրոյեկցիան է Երկիր-աղբյուր գծի (տեսագիծ) նկատմամբ, այն երբեմն անվանում են նաև ճառագայթային արագություն:
Եթե աղբյուրը մոտենա Երկրին, ապա համապատասխան բանաձևում գումարման նշանը կփոխարինվի հանման նշանով: Ինչպես երևում է գծագրից, ճառագայթային արագությունը կլինի
 : (1) բանաձևը ճիշտ է ոչ մեծ արագությունների, մինչև մոտավորապես 0,3c արագությունները: Իսկ ավելի մեծ, ռելյատիվիստական արագությունների դեպքում այն ընդունում է հետևյալ տեսքը.



 

   :

(2)

Այստեղ z-ով նշանակված դոպլերյան հարաբերական շեղումը (այն անվանում են կարմիր շեղում) հաշվի առնելով այն փաստը, որ հեռավոր գալակտիկաների և քվազարների դեպքում աղբյուրների սպեկտրներում գծերը սովորաբար
շեղվում են դեպի սպեկտրի երկարալիք, կարմիր մասը:
Մեկ օրինակի վրա բացատրենք էֆեկտի աստղագիտական կիրառումը: Երկրային լաբորատորիաներում (անշարժ համակարգ) չափվել կամ պարզ դեպքերում նաև հաշվվել են տարբեր քիմիական տարրերի և նրանց իոնների ճառագայթման, կամ որ նույնն է, նաև կլանման սպեկտրալ գծերի ալիքային երկարու– 29 –

թյունները: Օրինակ՝ ջրածնի համար դա կարող է անել նաև դպրոցականը՝ օգտվելով [6]-ի 5.22 և 5.23 բանաձևերից: Բալմերի սերիայի առաջին գիծն առաջանում է 3 2 անցման ժամանակ, և ճառագայթվում է 6563 ալիքային երկարությամբ ֆոտոն: Որևէ երկնային մարմնի սպեկտրում գրանցվում է, ասենք, 6588
երկարությամբ գիծ: Քանի որ ջրածինն ամենաշատ հանդիպող տարրն է, ապա
լուրջ հիմքեր կան համարելու, որ դա հենց բալմերյան գիծն է, պարզապես՝ շեղված: Շեղման չափը կլինի 25, կարմիր շեղումը՝  

 0,0038,
   1142կմ/վ: Ուրեմն, այդ ճառագայթման հեղինակ ատոմները գտնվում
կմ
են մեզնից 1142 արագությամբ հեռացող (∆λ* 0) երկնային մարմնի մեջ:
!

"!"#

վ

Դոպլերի էֆեկտի միջոցով հնարավոր է եղել որոշել գալակտիկաների և
քվազարների հեռավորությունները, աստղերի տարածական շարժման արագությունները, ուսումնասիրել Երկրի ուղեծրային շարժումը, Արեգակի և աստղերի
պտույտը, սպեկտրալ գծերի լայնացումը, սպեկտրալ կրկնակի աստղերի
հայտնաբերումը և կինեմատիկական ու երկրաչափական բնութագրերի հաշվումը և այլն: Դպրոցական աստղագիտության նյութից օգտվելով՝ հարմար է քննարկել գալակտիկաների ու քվազարների հեռավորության որոշման հարցը և լուծել
մի քանի խնդիրներ:

Խնդիրների լուծում
[3]-ում, § 52-ում բերված է Հաբլի անունը կրող, շատ կարևոր օրենքն
արտահայտող բանաձևը՝
 +, , որտեղ H-ը, այսպես կոչված, Հաբլի հասկմ
վ

տատունն է, որի արժեքի համար դասագրքում բերված է 75

Մեգապարսեկի

վրա, արժեքը, իսկ R-ը երկնային մարմնի հեռավորությունն է մեզնից: Ընդհանրապես
հեռավորությունների
որոշման
հարցը
աստղագիտությունում
կարևորներից է, և հատկապես հեռավոր մարմինների դեպքում՝ պրոբլեմային:
Այս տեսակետից Դոպլերի էֆեկտի միջոցով որոշվող այս եղանակը պարզապես
փրկություն է: Ունենք.
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(3)

Ռելյատիվիստական դեպքում (2) բանաձևի աջ մասր նշանակելով f(z)-ով՝
կունենանք.
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(4)

Այս մասին և դրան առնչվուղ այլ հետաքրքիր հանգամանքների մասին
կարելի է կարդալ, օրինակ՝ [7], էջ 475-490: Մենք այժմ պատրաստ ենք լուծելու
կոնկրետ խնդիրներ: Դրանք կվերաբերվեն աստղերի շարժումներին և
արտագալակտիկ օբյեկտների հեռավորությունների որոշմանը:
1. Աստղի սպեկտրում կալցիումի 4227  երկարությամբ գիծը ստացվեց

0,7 -ով շեղված դեպի սպեկտրի կարճալիք մասը: Ինչ կարելի է ասել աստղի
շարժման մասին:
– 30 –

Եթե գիծը շեղվել է դեպի կարճալիք մասը, ապա այն մոտենում է մեզ:
Արագության պրոյեկցիան տեսագծի վրա կարող ենք հաշվել (1) բանաձևով՝
∆.
,7
կմ
  · .  300000 · 8 7  49,7 :
վ
2. Ինչ-որ գալակտիկայի սպեկտրի տեսանելի մասում 6877,5078 և 4548
ալիքային երկարությունների վրա գրանցվեցին երեք գծեր: Ինչ կարելի է ասել այդ
գալակտիկայի շարժման մասին:
Առաջին հերթին կասկածում ենք, որ այս գծերը կարող են պատկանել
ջրածնինՙ, մասնավորապես Բալմերի սերիայի առաջին գծերին: Դրա համար
օգտվենք [6]-ի 5.22 բանաձևից՝
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Վերջին բանաձևում տեղադրելով n-ի համար 3, 4 և 5, հաշվի առնելով, որ 3

2 անցման ալիքի երկարությունը մեզ հայտնի է (6563  ), կստանանք.
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Կազմելով համապատասխան հարաբերություններ՝ կստանանք.
Գրանցված ալիքային երկարությունների բաժանելով հաշվվածների վրա,
կարելի է համոզվել գծերի շեղման փաստում, ապա որոշել դրա արժեքը՝


6877 5078 4548



G 1,045
 6563 4861 4341

-.
.
կմ
 .  >. ? 1@ ,   · 0,045  13500 :


վ
H
H
Քանի որ ալիքային երկարությունները մեծացել էին, ապա գալակտիկան
հաշված արագությամբ հեռանում է մեզնից:
3. Ամենահեռավոր քվազարներից մեկի համար z=10: Հաշվել դրա հեռացման արագությունը և հեռավորությունը:
z* 1, հետևաբար պետք է օգտվել ռելյատիվիստական (2) բանաձևից՝



0 

Հեռավորությունը կորոշվի , 

արժեքը հստակեցված է,


 

 0   

կմ
H=75
վ



1

,

/

 0,98:

· 0,98, քանի որ Հաբլի հաստատունի

մեգապարսեկի վրա, ապա

R=7! · 10" պսկ · 0,98  3,92Մպարսեկ:

Ստացված թիվը գրեթե համընկնում է Մետագալակտիկայի չափի հետ,
նշանակում է այդ քվազարը գտնվում է ընդարձակվող Մետագալակտիկայի
սահմաններին մոտ:
4. Հարավային Խաչ համաստեղության J աստղի տարածական արագությու– 31 –

նը՝ 21

կմ
վ

է, իսկ ճառագայթային արագությունը՝ +13

կմ
:
վ

Գտնել տանգենցիալ

արագությունը:
Այս արագություններին սովորողները ծանոթ են 9-րդ դասարանից [3]:
Համենայն դեպքս հիշեցնենք, որ տանգենցիալ արագությունը լրիվ արագության
պրոյեկցիան է երկնոլորտի վրա: Ճառագայթային արագության դրականությունը
նշվում է, որպեսզի հատուկ ընդգծվի աստղի հեռանալու փաստը: Լուծումը
երևում է նկար 1-ից.
կմ

 K , K  L ? K =16,5 :
վ
կմ
կմ
5. M NOP աստղի համար հայտնի են.
 ?22 , K  23 ,
վ
վ

Q  0,758R : Գտնել այն տարեթիվը, երբ աստղը կլինի մեզ առավելագույն

մոտը:

Լուծումը երևում է գծագրից. S



 T  1032պսկ  4,3լտ,

,<UV  S · WPX, WPY 
Z

K



L
· [  S · WPY:

Մնում է կատարել թվաբանական հաշվումները:

S
Vr θ

V
L

Rmax

E

– 32 –

K



K

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Климишин И.А., Астрономия наших дней, Москва, Наука, 1986.
2. Мартынов Д.Я., Курс практической астрономии. Москва, Наука, 1977.
3. Գրոմովա Ս.Վ., Ռոդինա Ն.Ա., Ֆիզիկա, Դասագիրք հանրակրթական 9-րդ դասարանի համար, Երևան, Անտարես, 2009:
4. Լանդսբերգ Գ.Ս., Օպտիկա, Երևան, 1973:
5. Ղազարյան Է. և մյուսներ, Ֆիզիկա 12, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2011
6. Մխիթարյան Վ.Վ., Թումանյան Է.Ա., Տիեզերական արագություններ, Գիտական հոդվածներ, ՎՊՄԻ, 2012, 29-43:
7. Սարգսյան Ե.Հ., Աստղագիտության տեղը հանրակրթական դպրոցի բնագիտական
առարկաների շարքում, Բնագետ, 1998, 3-4, էջ 25-26:

ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА И АСТРОНОМИЯ

Варужан
Мхитарян В
аружан
Резюме

Ключевые слова: астрономия, физика, эффект Доплера, квазары, движения
звезд.
Позиция астрономии в системе образования продолжает уменьшатся. Мы
предлагаем еще один способ, чтобы улучшить положение, устанавливая связи
между физикой и астрономией. Рассматривается хорошо известный в физике
эффект Доплера, в астрономических применениях и решаются задачи..

ON ONE USE OF DOPLER EFFECT

Mkhitaryan Varuzhan
Varuzhan
Summary

words:: astronomy, physics, Dopler effect, quasars, stellar motion.
Key words
Astronomys position in the educational system continues to diminish. We are
going on proposing methods in order to create bands between the subjects Physics and
Astronomy. We have discussed the well known Dopler effect in astronomical aspect and
solved some problems.
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ԲԻՍՄՈՒՏԻ ԳԵՐՆԱՆԱՏԻ (\]^ _`a bcd ) ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ
ՍԻՆԹԵԶԸ ԵՎ ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ
ՍԻՆԹԵԶԻ
ՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ
Մարտուն
Թովմասյան Մ
արտուն
Էդիկ
Խաչատրյան Է
դիկ
Ղազարյան ՀՀրաչիկ
րաչիկ
բառեր.. միաբյուրեղ, բիսմւտի գեռմանատ, սինթեզ, օպտիկաՀանգուցային բառեր
կան թափանցիկություն, ռադիացիոն կայունոթյուն:
Բիսմուտի օրթոգերմանատի (Bi8 Ge# O ) միաբյուրեղները՝ որպես սցինտի-

լյացիոն նյութ, լայնորեն օգտագործվում են միջուկային ֆիզիկայում, պոզիտրոնէմիսիոն տոմոգրաֆիայում և այլուր: Այս միաբյուրեղները առավել կիրառելի
ծանր սցինտիլյացիոն նյութերից են, որոնք ունեն առավելություններ այլ սցինտիլյացիոն նյութերի համեմատ, այն է՝ հիգրոսկոպիկ չեն, քիմիապես բավականին
կայուն են, ունեն համեմատաբար ցածր ինքնարժեք: Բացի դրանից՝ բիսմուտի
գերմանատի միաբյուրեղների հիմնական առավելությունը γ-քվանտների ֆոտոկլանման մեծ կտրվածքն է՝ պայմանավորված ծանր բաղադրիչի՝ Bi-ի մեծ ատոմական համարով (83) և միաբյուրեղների բարձր խտությամբ: Բիսմուտի օրթոգերմանատի միաբյուրեղների այս և մի շարք այլ առավելություններն էլ օգտագործվում են բարձր էներգիաների ֆիզիկայում ամփոփ տոմոգրաֆիական սարքերի
ստեղծման և դրանց ակտիվ ֆոնային պաշտպանության համար [1, 133; 2, 281]:
Բիսմուտի օրթոգերմանատի միաբյուրեղների հիմքի վրա աշխատող բարձր
էներգիաների տոմոգրաֆիական սարքերի աշխատանքի կարևոր բնութագիր է
օգտագործվող բյուրեղների ռադիացիոն կայունությունը: Միաբյուրեղների ռադիացիոն կայունության ուսումնասիրությունները [3, 1895-1898; 4, 89-97] ցույց են
տալիս, որ այն խիստ կախված է ինչպես կողմնակի նյութերի ներառուկների առկայությունից, այնպես էլ բյուրեղների քանակաչափական բաղադրությունից,
որոնք, բացի ռադիացիոն կայունության վրա ազդելուց, ազդում են նաև մի շարք
ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների՝ առաջին հերթին բյուրեղների օպտիկական հատկությունների վրա [4, 89-97]:

Մեր կողմից ուսումնասիրվել են բիսմուտի գերմանատի (Bi8 Ge# O ) միա-

բյուրեղների օպտիկական թափանցիկությունը (Tλ)՝ կախված քանակաչափական
բաղադրությունից: Հետազոտման համար բյուրեղները «001» բյուրեղագրական
ուղղությամբ աճեցվել են հալույթից Չոխրալսկու մեթոդով «Кристалл – 603» բյուրեղակայանքի վրա: Բովախառնուրդը ստացել ենք պինդֆազային սինթեզի միջո– 35 –

ցով [5, 341]՝ ըստ հետևյալ ռեակցիայի.

2Bi O#  3GeO klm Bi8 Ge# O
850 j

Հումքի սինթեզման համար որպես ելանյութեր օգտագործվել են ДГ-1 դասի
գերմանիումի օքսիդ (GeO2) և ОСЧ 13-3 «միաբյուրեղների համար»՝ բիսմուտի

օքսիդ (Bi O# ): Պինդֆազային սիթեզի օպտիմալ ջերմաստիճանն ընտրել ենք Q-

1500D դերիվատոգրաֆով քիմիական ռեակցիայի ուսումնասիրության միջոցով և
այն իրականացրել ենք օքսիդների համասեռ խառնուրդը՝ թրծատուփային
վառարանում չորս ժամ պահելով 850 °C ջերմաստիճանի պայմաններում:

Հալույթից բարդ օքսիդային նյութերի միաբյուրեղների աճեցման ժամանակ,
կախված բաղադրիչների գոլորշացման աստիճանի տարբերությունից, կարող են
առաջանալ տարատեսակ քանակաչափական խախտումներ: Ուսումնասիրվող
համակարգում առավել հեշտ գոլորշացող բաղադրիչը բիսմուտն է, հետևաբար,
պետք է ենթադրել, որ միաբյուրեղների աճի ընթացքում կարող է առաջանալ
բիսմուտի պակաս:
Քանակաչափական ճշտումները կատարել ենք, միաբյուրեղների աճեցման

ժամանակ, հալույթի (0,05-0.50)% Bi O# -ի ավելացումով: Սինթեզված միաբյուրեղ-

ների օպտիկական թափանցիկության (Tλ, %) սպեկտրի 200–800 նմ սպեկտրային
տիրույթում գրանցել ենք «SPECORD-UV-VIZ» սպեկտրաֆոտոմետրի վրա:
Միաբյուրեղները սինթեզվել են աճի մի քանի արագությունների դեպքում
արագությունների 2,5 – 7 մմ/ժամ տիրույթում:
Կախված բյուրեղացման պայմաններից և աճի արագությունից՝ ստացված
միաբյուրեղների օպտիկական թափանցիկության արժեքները սպեկտրի տեսանելի տիրույթում տատանվում են բավականին լայն սահմաններում՝ 60 – 90 %:
Տարբեր արագություններով աճեցված միաբյուրեղների նմուշների օպտիկական կլանման սպեկտրների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առավել թափանցիկ (օպտիկապես մաքուր) միաբյուրեղներ ստացվում են 3 – 4 մմ/ժամ արագությունների դեպքում: Աճի արագությունից կախված՝ սպեկտրի կորի ընթացքը
առանձնակի փոփոխություն չի կրում, միայն աճի արագության մեծացման հետ
դիտվում է թափանցիկության ընդհանուր նվազում, որն ըստ երևույթին պայմանավորված է բյուրեղի թափանցիկության վրա ազդող թերությունների ընդհանուր
աճով:
Քանակաչափական ուսումնասիրությունների համար միաբյուրեղների աճի
օպտիմալ արագություն ընտրվել է 3,5 մմ/ժ:
Միաբյուրեղների օպտիկական թափանցիկության սպեկտրների երկարալիքային տիրույթում (λmax ≈ 450 նմ) առկա է կլանման թույլ շերտ, որն ըստ երևույթին
պայմանավորված է քանակաչափական խախտումների հետևանքով առաջացած
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կետային թերություններով: Սպեկտրների համադրումը ցույց է տալիս, որ օպտիկական կլանման այդ թույլ շերտի ինտենսիվությունը Bi O# -ի քանակի ավելաց-

ման հետ (0,05-0.50)% նվազում է՝ 0,30% հավելուկի դեպքում հասնելով նվազագույն արժեքին, որից հետո տեղի է ունենում բյուրեղական նմուշի թափանցիկության ընդհանուր նվազում (նկ.1):

Նկ.
Նկ. 1. \]^ _`a bcd -ի միաբյուրեղների օպտիկական թափանցիկության
կախվածությունը
վածությունը \]d ba -ի ավելցուկային պարունակությունից,
կախ
պարունակությունից, λmax = 450 նմ
Bi O# -ի հետագա ավելացումը, որը բերում է միաբյուրեղների օպտիկական
թափանցիկության ընդհանուր նվազմանը, մեր կարծիքով հետևանք է երկրորդ
ֆազի միկրոմասնիկների և այլ լուսացրող կենտրոնների առաջացման, որոնք էլ
բերում են լրացուցիչ կառուցվածքային թերությունների և իրենց ներդրումն են
տալիս օպտիկական կլանման մեջ:
Սինթեզված միաբյուրեղները ենթարկել ենք ռադիացիոն կայունության փորձարկումների: Փորձարկման արդյունքները ցույց են տալիս, որ քանակաչափորեն
մաքուր միաբյուրեղները առանց թափանցիկության նկատելի նվազման դիմանում են մինչև 100 Մռադ դոզաների: Բացի դրանից՝ մաքուր միաբյուրեղների օպտիկական թափանցիկությունը ճառագայթահարումից 100 ժ հետո ամբողջովին
վերականգնվում է, իսկ բիսմուտի պակասով պայմանավորված քանակաչափորեն ոչ մաքուր միաբյուրեղների սկզբնական թափանցիկությունը այդ ժամանակահատվածում վերականգնվում է մոտավորապես 50%-ով (նկ.2):
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զանգվածի) ավելցուկով աճեցված \]^ _`a bcd -ի
Նկ.
Նկ. 2. \]d ba -ի (ըստ զանգվածի)
միաբյուրեղների օպտիկական կլանման սպեկտրները.
սպեկտրները.
1- 0,00% , 22- 0,15%, 33- 0,30%
Այսպիսով՝ կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հաշվի
առնելով Չոխրալսկու մեթոդով աճեցված բիսմուտի օրթոգերմանատի միաբյուրեղների աճի ընթացքում բաղադրիչներից մեկի, տվյալ դեպքում՝ բիսմուտի, հնարավոր պակասի հավանականությունը, որը բերում է բյուրեղի կառուցվածքային
խախտումների և օպտիկական բնութագրերի վատացմանը, կարելի է կատարել
բյուրեղացման արագության, հավելուկի կոնցե
նտրացիայի և միջավայրի օպտիմալ պարամետրերի ընտրություն, որը թույլ
կտա ստանալու հնարավորինս օպտիկապես անթերի և ռադիացիոն կայունությամբ օժտված միաբյուրեղներ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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2. Акимов Ю.К., Дедекторы ядерных излучений на основе неорганическых сцинтилляторов, Физика. элементарных частиц и атомного ядра. Т.25, вып.1, с.281, (1994).
3. Бурачас С.Ф., Старжинский Н.Г. и др., Влияние примесей различных германатов висмута на сцинтилляционные параметры и совершенства кристаллов германоэвлитина,
Неорган. матриалы, т.27, № 9, с. 1895-1898, (1991).
4. Глобус М.Е., Гринев Б.В. и др. , Пути повышения радиационной стойкости неорганических сцинтилляционных кристаллов для физики высоких энергий, Вопросы атомной
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СИНТЕЗ МОНОКРИСТАЛЛОВ ГЕРМАНАТА ВИСМУТА
(\]^ _`a bcd ) И ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ
ДЕФЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С УСЛОВИЯМИ СИНТЕЗА
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прозрачность, радиационная стойкость.
В работа исследованы оптическую прозрачность и радиационную стойкость
монокристаллов ортогерманата висмута (Bi8 Ge# O ) в зависимости от условий синтеза монокристаллов и стехиометрических нарушений кристаллической структуры. Показано, что при выращивания монокристаллов методом Чохральского, оптически наиболее чистые и радиационно-стойкие монокристаллы получаются при
скорости роста 3-4мм/ч и 0,30% (по массе) излишки Bi O# в расплаве для устранения стехиометрических нарушений кристаллической структуры.

THE SYNTHESIS OF SINGLE CRYSTALS OF BISMUTH GERMANATE
(\]^ _`a bcd ) AND THE STUDY OF RADIATION DEFECTS ASSOCIATED
WITH THE SYNTHESIS CONDITIONS
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Summary

Key words. single crystal, bismuth germinate, synthesis, optical clarity, radiation
resistance.
At the work studied the optical clarity and radiation resistance of bismuth
germinate (Bi8 Ge# O ) single crystals depending on the synthesis conditions and
disorders stoichiometric crystal structure. Shows that for growing single crystals by the
Czochralski method of optically pure and most radiation resistant single crystals
obtained by the growth rate of 3-4mm per hour, and 0. 30% (by weight) of the melt in
excess Bi O# to eliminate disturbances stoichiometric crystal structure.
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ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԱՆՅՈՒԹԻ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
Թումանյան Քրիստինա
Թովմասյան Մարտուն
Խաչատրյան Էդիկ
Ղազարյան Հրաչիկ
բառեր.. լցանյութ, կապակցանյութ, պոլիմերային բաղադրաՀանգուցային բառեր
նյութ, փորձի պլանավորում, մոդելային հավասարում:
Լցոնված պոլիմերային բաղադրանյութերը շարունակաբար ավելի լայնորեն
են կիրառվում ժողովրդական տնտեսության ամենատարբեր բնագավառներում:
Դա պայմանավորված է նրանով, որ այսպիսի նյութերի մեջ մեկտեղված են արժեքավոր այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են ամրությունը, առաձգականությունը, ջերմա- և մաշակայունությունը, քիմիական կայուությունը մի շարք ագրեսիվ միջավայրերի հանդեպ և այլն [1]: Ընդ որում փոփոխելով լցանյութի և կապակցանյութի քանակական և որակական կազմը՝ կարելի է ստանալ միանգամայն նոր նյութեր՝ տեխնոլոգիական և շահագործական նոր հատկություններով:
Բավականին լայն է ինչպես օգտագործվող կապակցանյութերի, այնպես էլ
լցանյութերի ցանկը, և դրանց ընտրությունն ունի այն նպատակը, ինչի համար
կոչված են դրանք ծառայելու:
Հեռանկարային են համարվում խեցենման (կերամիկական) լցանյութերը,
որոնց մակերևութային յուրահատուկ հատկությունները պոլիմերին հաղորդում
են կիրառական հատկությունների նոր կոմպլեքս [2]:
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում
վերոհիշյալ խեցենման նյութերը (այդ թում նաև մոլիբդենի դիսիլիցիդը) ստանում
են ԲԻՍ (բարձրաջերմաստիճանային ինքնատարածման սինթեզ) տեխնոլոգիաների հիման վրա, որը աչքի է ընկնում իր տնտեսական շահավետությամբ և պրոցեսի կառավարման հնարավորությամբ [3, 226]:
Սակայն, ինչպես հայտնի է, պինդ բյուրեղային նյութերի հատկությունները
կախված են ոչ միայն նրանց քանակական և որակական կազմից, այլ նաև ստացման եղանակից [4]: Այսպես՝ [5, 23-27] աշխատանքում թեստային հեղուկների
հետ թրջման եզրային անկյունների չափման միջոցով ցույց է տրված, որ ԲԻՍտեխնոլոգիաների հիման վրա սինթեզված MoSi2 –ի փորձանմուշների էներգետիկական բնութագրերը (մակերևութային ազատ էներգիան իր երկու՝ բևեռային և
դիսպերսիոն բաղադրիչներով) զգալիորեն գերազանցում են վառարանային եղանակով սինթեզված նույն նյութի էներգետիկական բնութագրերը: Ավելին՝ տարբեր
են նաև այս փորձանմուշների քիմիական վարքագծերը: Մի շարք ագրեսիվ միջավայրերում ԲԻՍ- MoSi2 –ի փորձանմուշների քիմիական կայունությունը շուրջ 2530 %-ով զիջում է վառարանային ծագում ունեցող նույն նյութի քիմիական կայունությանը:
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Հետևաբար, այս փաստերը պետք է հաշվի առնել պոլիմերային բաղադրանյութերի ստացման ժամանակ, քանի որ պոլիմեր-լցանյութ սահմանագծի վրա
առաջացած ադհեզիոն միացության ամրությունը առաջին հերթին պայմանավորված է կապակցանյութի և լցանյութի մակերևութային էներգետիկական վիճակներով:
Ջրակայուն և թթվակայուն պոլիմերային բաղադրանյութեր ստանալու համար, ներկա աշխատանքում մենք որպես լցանյութ օգտագործել ենք տարբեր
տեխնոլոգիական ծագում՝ ունեցող MoSi2 –ի մանրափոշու տարբեր քանակական
խառնուրդներ՝ փորձելով մեկտեղել այս փորձանմուշների հատկությունների
առավելությունները՝ ԲԻՍ- MoSi2-ի մակերևութային ազատ մեծ էներգիան և վառարանային MoSi2-ի քիմիական մեծ կայունությունը:
Որպես օրգանական կապակցանյութ փորձարկել ենք ПН-1 մակնիշի ոչ հագեցած պոլիեթերային խեժը, որը բնութագրվում է իր ցածր արժեքով և մի շարք
ագրեսիվ միջավայրերում՝ իր քիմիական կայունությամբ։
Օգտագործվել է խեժի ստիրոլային լուծույթը (1,15գ/սմ3 խտությամբ եւ 30-35
թթվային թվով): Մածուցիկությունը, ըստ ВЗ-4 վիզկոզաչափի, կազմել է 20-40 վ, իսկ
դոնդողացման ժամանակ իզոպրոպիլ բենզոիլի հիդրոպերօքսիդի 3 % լուծույթի
(գիպերիզ) եւ 8 % կոբալտի նավթենզինի ներկայությամբ 200С-ում կազմել է 120 վ։
Որպես լցանյութ օգտագործվել են տարբեր տեխնոլոգիական ծագում
ունեցող MoSi2-ի մանրադիսպերս (0,15մմ) փոշիներ։
Համակարգի օպտիմալ բաղադրությունը որոշելու համար օգտվել ենք քիմիական փորձի մաթեմատիկական պլանավորման սիմպլեքս ցանցային եղանակից, Շեֆֆեյի կողմից մշակված «բաղադրություն-հատկություն» դիագրամայի կառուցման միջոցով [6, 334-360]: Որպես հատկություն աշխատանքում քննարկվել է
համակարգը կազմող բաղադրիչների և սինթեզված բաղադրանյութերի ջրակլանման մեծությունը: Ընդ որում ջրակլանումը որոշվել է մեր կողմից առաջարկված
ոչ բարդ սարքի միջոցով, ընդունելով, որ քննարկվող համակարգում ուսումնասիրվող հատկությունը (ջրակլանումը) կախված է միայն խառնուրդի բաղադրությունից և տեղի ունի հետևյալ պայմանը՝

∑qpr op  1

(1)
Որտեղ` op – i-կոմպոնենտի կոնցենտրացիան է, q – կոմպոնենտային համակարգում միավորի փայաբաժնով , կամ %:
Աղյուսակում 1-ում բերված է փորձի պլան-մատրիցան երրորդ կարգի ոչ
լիարժեք մոդելի կառուցման համար (բնական միավորներով) և պլանի իրականացման ժամանակ յուրաքանչյուր փորձի երկու զուգահեռ չափումների միջին
տվյալները:
Եռաբաղադրիչ խառնուրդի համար սեմպլեքսը ներկայացնում է հավասարակողմ եռանկյուն, որի գագաթները համապատասխանում են մաքուր բաղադրիչներին. X1 ( MoSi2 վառ), X2 ( MoSi2 Բիս), և X3 -ը խեժ:
Երրորդ կարգի ոչ լիարժեք պոլինոմային մոդելը ընդհանուր դեպքում ունի
հետևյալ տեսքը [7].
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Y=∑ Jp op

 ∑ Jps op os  ∑ Jpst op os ot
1 u i u q 1 u i w x u y 1 u W w x w z u y,

(2)
որտեղ Y-ը արձագանքի ֆունկցիան է, ջրակլանումը %-ով: Այս ռեգրեսիայի
գործակիցների հաշվարկային բանաձևերը բերված են ստորև.

Jp  {p , Jps  4{ps ? 2{p ? 2{s , β|}~ 

 27{|}~ ? 12{|}  {|~  {}~   3{|  {}  {~ 

(3)

Աղյուսակ1. Պլան-մատրիցան և ջրակլանման չափումների արդյունքները

X2

X3

Լցանյութ MoSi2 ,
ԲԻՍ

Կապակցանյութ

Արձագանքի ինդեքսը

Ջրակլանում
Ջրակլանում,, %

1

1

0

0

100

0

0

Y1

0,082

2

0

1

0

0

100

0

Y2

0,064

3

0

0

1

0

0

100

Y3

0,720

4

0,5

0,5

0

50

50

0

Y12

0,780

5

0

0

0,5

50

0

50

Y13

0,650

6

0

0,5

0,5

0

50

50

Y23

0,420

7

0,33

0,33

0,33

33.3

33.3

33.3

Y123

0,310

Փորձի համարը

X1

Լցանյութ MoSi2 ,
վառ
վառ..

Խառնուրդի բաղադրությունը
Միավորի
փայաբաժինը

Զանգվածը,
Զանգվածը, %

Նշված մոդելային հավասարման գործակիցների արժեքների որոշման
փորձնական տվյալների մշակման և համարժեքության ստուգման (ըստ Ստյուդենտի t-կրիտերիայի) և սիմպլեքսի վրա իզոգծերի կառուցման համար, օգտագործվել է «Симплекс» ծրագիրը, որը մշակվել է Ուկրաինայի ազգային մետալուրգիայի ակադեմիայի (НМАУ) կողմից:
Ստացված փորձնական տվյալների համակարգչային մշակման արդյունքում ստացված է այն ռեգրեսիայի հավասարումը, որը համարժեքորեն նկարագրում է բաղադրանյութի ջրակլանման կախվածությունը եռաբաղադրիչ խառնուրդի բաղկացությունից, և ունի հետևյալ տեսքը.
Y=0,082X1 + 0,064X2 + 0,720X3 + 2,828X1X2 + 0,996X2X3 - 19,60X1X2X3
(4)
«Սիմպլեքս» ծրագրի միջոցով կառուցվել են նաև նկարում (Նկ. 1) բերված
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հավասար ելքի իզոգծերը, որոնք
տիրույթները:

բնորոշում են ջրակլանմնան տարբեր

Նկար 1.
Ստացված հավասարման վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համակարգի
նվազագույն ջրակլանմանը համապատասխանում է խառնուրդի հետևյալ
բաղադրությունը` 28,65 % MoSi2 վառարանային, 37 % MoSi2 ԲԻՍ և 34,4 % խեժ:
Այս տվյալների հիման վրա սինթեզված բաղադրանյութը, իրոք ,ունի ամենափոքր
ջրակլանում՝ 0,042 %:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Бондалетова Л.И., Бондалетов В.Г., Полимерные композиционные материалы, Учебное пособие, Томск, Изд ТПУ, 2013, 118с.
2. Концепция развития СВС как облости научно-технического прогресса (Под род. А.Г.
Мержанова) Черноголовка, Изд ,,Территория”, 2003, 368с.
3. Долуханян С.К., Саркисян А. Р., Боровинская И.П., Мержанов А.Г., Технология получения дисилицида молибдена (отчет). Институт хим.физ. АН Арм ССР, Институт
ьим.физ АН СССР, Ереван, Черноголовка, 1978, с226.
4. Угай Я.А., Общая химия, М. Выш. Школа, 1977, 408с.
5. Хачатрян Э.А., Влияние способа получение дисилицида молибдена о его поверхностное энергетические характеристики// Актуальные проблеми гуманитарних и естественных наук, М., N-07(42), июль 2012, 23-27с.
6. Sheffe H. Experiments, With mixtures // V. Rey. State Soc., 1958, Sez, B, v 20.P.p 334-360.
7. Зедгинидзе И.Г., Планирование эксперимента для исследования многокомпонентних
систем, М., Наука, 1976-390с.

– 43 –

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА СПОСОБОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Туманян Кристина
Мартун
Товмасян М
артун
Эдик
Хачатрян Э
дик
Грачик
Казарян Г
рачик
Резюме
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Для получения полимерного композита с требуемыми свойствамн, в работе, в
качестве наполнителя рассмотрены дисперсные порошки дисилицида молибдена
различного технологичецкого происхождения,которые имеют весьма разные поверхностные свойства. Сделана попытка способом математического планирования
химического эксперимента оптимизировать состав системы.

OPTIMIZATION OF THE POLYMER COMPOSITE MATERIAL
THEORY
Y MATHEMATICAL PLANNING OF CHEMICAL EXPERIMEN
THEOR
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Summary

Key words: filler. matrix, polymeric composite, planning experiment, model
equation.
To give a polymer composite with desired properties as the filler are considered
dispersible powders of molybdenum disilicide various technological origin that have
very different surface properties. We tried by the method of mathematical planning of
chemical experiment to optimize the composition of the system.
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ՓԱՄԲԱԿ ԵՎ ՏԱՆՁՈՒՏ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Արմինե
Ղազարյան Ա
րմինե
Անդրանիկ
Խանզադյան Ա
նդրանիկ
Խանզադյան Հասմիկ
բառեր.. ջրային պաշարներ, որակական ցուցանիշներ, աղտոՀանգուցային բառեր
տում, էկոլոգիա, մարդկային գործոն:
Մարդկության պատմության գրեթե ողջ ժամանակաընթացքում բնությունը
անհամեմատ ավելի քիչ է ենթարկվել վերափոխումների, քան վերջին շրջանում
գիտա-տեխնիկական առաջընթացի պայմաններում:
Բնության վերափոխումները այնքան տարաբնույթ են և այնքան հեռու են
գնացել, որ ներկայումս համընդհանուր բնույթի են: Ընդհանուր բնապահպանական համատեքստում առանձնանում է ջրային ավազանի պահպանության խնդիրը, որովհետև առաջ են եկել ջրային պաշարների աղտոտման լուրջ վտանգ ներկայացնող նախադրյալներ: Ջուրը բնության այն բաղադրիչներից է, որի գիտակցված կամ պատահական ձևափոխությունները առավել էական են: Ջրային ռեսուրսների վրա անտրոպոգեն ազդեցությունը իրականացվում է հսկայական չափերով և ձեռք է բերել գլոբալ տարածվածություն:
Հաստատումն այն բանի, որ ջուրը մեզ շրջապատող օդի հետ հանդիսանում
է մեր կյանքի ամենակարևոր հիմքը և բնական հարստություններից առանձնանում է իր անփոխարինելիությամբ և շրջակա միջավայրի բազմազան և բազմատեսակ գործոններից օրգանական աշխարհի համար ունեցած յուրահատուկ նշանակությամբ, առանձնահատուկ հիմնավորման կարիք չունի: Ոչ միայն բուսական
ու կենդանական աշխարհների գոյությունը, այլև մարդկային հասարակության
կենսագործունեությունը անիմաստ և անհնար է առանց ջրի: Ուստի խիստ պատճառաբանված է ջրային ռեսուրսների նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքը
[1, 25-29]:
Ջրային ռեսուրսները թեև համարվում են վերականգնվող ռեսուրսներ, սակայն այս ոլորտի պահպանության, օգտագործման խնդիրները և հարցերը համարվում են ողջ երկրագնդի ամենասուր հիմնախնդիրներից մեկը: Այս տեսակետից Հայաստանն էլ բացառություն չի կազմում: Վիճակագրությունը գուժում է, որ
տաս-տասնհինգ տարի հետո աշխարհի բնակչության երկու երրորդը սակավաջրության խնդիր է ունենալու [2]:
Ջրային պաշարների պահպանման պահանջները ներկայումս հանգեցրել են
նոր միջոցառումների մշակման և իրականացման,որոնց հիմքը հավաստի տվյալների՝ ժամանակին և ճշգրիտ հավաքագրումն է: Դրա նպատակն է հետևել ջրի
որակական կազմին, նրա աղտոտվածության աստիճանին, տնտեսական
հետևանքներին և առաջարկել համապատասխան միջոցառումների ծրագիր: Սակայն ջրի որակի խնդիրը չի կարելի լուծել ջրի բնական շրջապտույտի պրոցեսում
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ջրային ռեսուրսների ձևավորումից առանձնացված՝ առանց մարդկային գործունեության հետևանքով պայմանների և դրանց փոփոխությունների բնույթի անալիզի: Այս համատեքստում կարևոր է ոչ այնքան ջրապահպանության խնդիրը,
որքան այն գործոնների կանխարգելումը, որոնք հանգեցնում են ջրային պաշարների աղտոտվածության:
Ջրային օբյեկտների աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են արդյունաբերությունը, կոմունալ-կենցաղային տնտեսությունները, գյուղատնտեսությունը:
Ըստ նպատակաուղղվածության՝ ջրային ռեսուրսները հիմնականում բաժանվում են երկու ոլորտի՝ ջուր օգտագործող և ջուր սպառող: Ջրասպառող
ոլորտներից է համարվում գյուղատնտեսությունը, որը ջուրն օգտագործում է անվերադարձ: Ուստի առավել ևս պարտադիր է, որ այդ նպատակներով օգտագործվող ջուրը որակապես համապատասխանի այն նորմերին և պահանջներին,
որոնք ներկայացվում են դրանց նկատմամբ [2, 28-34]:
Ցավոք, մեր տարածաշրջանում գետեր և ջրամբարներ արտանետվող տարաբնույթ թափոնների քանակի կտրուկ ավելացման հետևանքով ջրային ավազանի ինքնամաքրման պրոցեսը դժվարությամբ է իրականացվում, ուստի ծագում է
ջրի արհեստական մաքրման և պահպանման խնդիրը:
Վանաձոր քաղաքի գետային ավազանը կազմում են Փամբակ և Տանձուտ գետերը: Տանձուտ գետը սկիզբ է առնում Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջից, հոսում ընդարձակ գոգավորություններով և անտառապատ կիրճով՝ անցնելով Լերմոնտովո, Շահումյան, Վանաձոր ենթաշրջաններով: Փամբակ գետի
ակունքը գտնվում է Ջաջուռի լեռներում: Գետի հոսքն անցնում է չորս ենթաշրջաններով՝ Նալբանդի գոգահովիտ, Գոգարանի սարավանդ, Սպիտակի և Վանաձորի գոգավորություններ, որոնք տարբերվում են ռելիեֆի կառուցվածքային
առանձնահատկություններով:
Այս գետերը աչքի են ընկնում ռեժիմի խիստ ընդգծված փոփոխությամբ:
Սրանց սնումը կատարվում է անձրևային, ձնհալոցքային և ստորերկրյա ջրերով:
Սնման աղբյուրները խիստ փոփոխական են նաև տարվա առանձին սեզոնների
ընթացքում, ինչը կախված է տարածքի ռելիեֆի, կլիմայի, անտառածածկույթի
հետ: Գետերի հոսքերը հակված են հասնելու իրենց առավելագույն սահմանին՝
գարնանային ամիսներին սարերից իջնող ձնհալքի հաշվին: Սրանց ջրային ռեժիմը բնութագրվում է վառ արտահայտված գարնանային վարարումների փուլով,
ամառային և աշնանային սակավաջրության պայմաններում հորդառատ անձրևներով, նաև ամառային և ձմեռային սակավաջրությամբ [3, 59-65]:
Բնական է, որ գետային ավազանի նմանօրինակ ջրային ռեժիմը խիստ կերպով թելադրում է առանց այդ էլ աղքատ պաշարների որակի վատթարացման դեմ
պայքարի հարցը, քանի որ ջրի տնտեսական օգտագործման հնարավորությունները պայմանավորված են ոչ միայն ջրի քանակով, այլև որակական հատկանիշներով:
Ուսումնասիրվել է Վանաձոր քաղաքին հարող Տանձուտ և Փամբակ գետերի
ջրերի աղտոտվածության մակարդակի որոշումը: Սույն խնդրի լուծման կարևոր
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նախադրյալներից մեկը ջրային ավազանում գտնվող աղտոտվածություն առաջացնող նյութերի որակական և քանակական կազմի մասին ճշգրիտ պատկերացումն է: Գետերի ջրերի քիմիական բաղադրությունը հաստատուն չէ, քանի որ
նրանցում մշտապես կատարվում են օքսիդավերականգնման, կենսաքիմիական
պրոցեսներ, ինչը հիմնականում հանգեցնում է ջրի ինքնամաքրման: Ջրի որակի և
բաղադրության փոփոխականությունը պայմանավորված է ինչպես բնական գործոններով՝ բնակլիմայական և երկրա-հիդրոլոգիական պայմաններով, այնպես էլ
անտրոպոգեն գործոններով [3]: ժամանակակից տեխնիկական միջոցները թույլատրում են գործնականում որոշել ջրի բնական կազմի բոլոր բաղադրամասերը և
անտրոպոգեն աղտոտվածությունը: Ջրի որակի և աղտոտվածության աստիճանի
որոշումը կատարվել է ջրի որակի ինդեքսների միջոցով՝ ստանդարտացման և
սանիտարական նորմերին համապատասխան ջրի որակի հետազոտման գործող
մեթոդներով [4, 14-15, 52-55, 56-77], [5, 40-44, 61-71, 79, 87-92]:
Անալիզի նպատակով նմուշառումը կատարվել է գետերի հոսքի տարբեր
տեղանքներից՝ ակունք, հուն, գետաբերան, ըստ սեզոնայնության (գարուն, ամառ,
աշուն): Որոշվել են ջրի որակի հսկվող ցուցանիշները. ջրի զգայորոշման ցուցանիշները՝ ջերմաստիճանը, գունավորումը, պղտորությունը, թափանցիկությունը,
ջրի քիմիական կազմի ցուցանիշները՝ ջրածնային ցուցիչ, լուծված թթվածին, կոշտություն, հանքայնացում և այլ պարարամետրեր, որոնց արդյունքները ամփոփվել են աղյուսակ 1-ում: Ինչպես երևում է չափումներից ամառային սեզոնին, հավանաբար ինտենսիվ ֆոտոսինթեզի հետևանքով, նկատվում է pH-ի արժեքի աճ՝
7.5-8.9: Լուծված թթվածնի քանակը, որը հետևանք է ադսորբցիայի կամ ջրային
բույսերի ֆոտոսինթեզի և որի պարունակությունը կախված է ջերմաստիճանից,
ճնշումից, ջրի տուրբուլենտությունից, հանքայնացումից և մի շարք այլ գործոններից, մեծ նշանակություն ունի ջրային ավազանի սանիտարական վիճակի բնութագրման համար: Նրա նվազումը, ինչը տվյալ դեպքում դիտվում է գետաբերանի
և հունի՝ հատվածներից նմուշառված ջրերի անալիզի տվյալներից, վկայում է կենսաբանական պրոցեսների փոփոխման, հետևապես նաև ջրամբարի աղտոտման
մասին: Ջրի ընդհանուր կոշտության արժեքը փոխվում է տարվա եղանակներից
կախված: Ըստ կոշտության այս գետերի ջրերը համապատասխանում են փափուկ
ջրերի խմբին, քանի որ անգամ ամառային սակավաջրության ժամանակ այն չի
գերազանցում 5-5.5մգ-էկվ/լ, իսկ գարնանային վարարումների ընթացքում գետերի ստորին հոսանքներում այն նվազում է մինչև 3-3.5 մգ-էկվ/լ: Որակական ցուցանիշների շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի ջրի հանքայնացման աստիճանը, որը պայմանավորված է մակերևութային ջրերի ինտենսիվ շրջանառությամբ և
այն տեղանքների բնույթով, որոնցով հոսում են գետերը: Տանձուտ և Փամբակ գետերի ջրերը առանձնանում են համեմատաբար ցածր հանքայնացմամբ, որը
հետևանք է այն ապարների բաղադրության, որոնց հետ կարճատև շփումով անցնում են նրանց հոսքերը: Հանքայնացման ցածր աստիճան դիտվում է գարնանային վարարումների ժամանակ, իսկ առավելագույնը՝ ամռանը[2,3]:
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Աղյուսակ 1. Փամբակ և Տանձուտ գետերի ջրերի որակի հսկվող ցուցանիշներ (2014թ
(2014թ.)
Ակունք
Տանձուտ
Փամբակ
IV
VIII
IV
VIII
XI
XI

Հուն
Տանձուտ
IV
VIII
XI

սմ

12

11

10

12

11

10

18

16

15

աստիճան

10

11

12

10

10

11

26

30

35

մգ/լ

0.26

0.24

0.16

0.26

0.22

0.15

0.35

0.3

0.2

7.0

7.2

7.1

6.9

7.3

7.2

7.5

7.9

8.2

Ջրի որակի
ցուցանիշներ

Չափման
միավոր

Թափանցիկություն
Գունավորություն
Պղտորություն
Ջրածնային ցուցիչ
Կոշտություն

մգ-էկվ/լ

1.5

1.9

1.95

2.0

2.1

2.0

1.6

2.0

2.5

Լուծված թթվածին

մգ/լ

14

13.8

13.1

14

13.6

13.2

12.0

8.6

9.0

ԹԿՊ5

մգ/լ

2.0

1.7

2.2

2.1

1.9

2.3

2.0

2.6

3.3

Հանքայնացում

մգ/լ

120

125

122

119

120

118

130

185

240

Չոր մնացորդ

մգ/լ

122

128

126

120

124

122

136

190

248

Ca2+ իոն

մգ/լ

20

29

30

22

28.9

29

35

40

47

Mg2+ իոն

մգ/լ

6.2

6.86

6.3

6.0

6.5

6.2

7.1

7.6

8.0

Ջրի որակի
ցուցանիշներ
Թափանցիկություն
Գունավորություն
Պղտորություն

Չափման
միավոր
սմ
աստիճան
մգ/լ

Ջրածնային ցուցիչ
Կոշտություն
Լուծված թթվածին

Հուն

Գետաբերան

Փամբակ
IV
VIII
XI

Տանձուտ
IV VIII
XI

IV

19

25

24

25
0.36

15
30
0.3

14

22

19

Փամբակ
XI
VIII
23

35

28

32

35

26

30

0.27

0.45

0.35

0.27

0.46

0.38

20
36
0.2

7.6

8.35

7.95

8.3

9.1

8.9

8.25

8.6

9.25

մգ-էկվ/լ

1.5

2.1

2.0

2.1

2.2

2.7

2.25

2.35

2.9

մգ/լ

11.9

8.5

9.2

10.9

7.9

8.3

11.3

8.06

8.6

ԹԿՊ5

մգ/լ

3.4

5.2

6.5

3.4

4.8

5.8

4.5

5.5

5.9

Հանքայնացում

մգ/լ

135

170

230

128

213

248

130

175

232

Չոր մնացորդ

մգ/լ

159

196

256

140

258

230

138

190

240

Ca2+ իոն

մգ/լ

36

41

48

34

38

40

33

37

39

Mg2+ իոն

մգ/լ

7.1

7.5

7.9

7.2

7.5

7.9

7.1

7.3

6.8
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Ջրի որակի հսկվող ցուցանիշների տվյալների վերլուծությունը վկայում է, որ
ջրի որակական ցուցանիշների վրա էական ազդեցություն ունեն ոչ միայն ամառային–աշնանային սակավաջրությունը, այլ առավելապես մարդկային գործոնը,
որի գործունեության արդյունքում աղտոտվում է գետային ավազանը: Աղտոտման լուրջ վտանգ ներկայացնող նախադրյալներից հիմնականներն են գետերին
հարակից բնակավայրերում կեղտաջրերի հեռացման համակարգերի բացակայությունը, կից աղբավայրերի, անասնապահական և աղտոտման վտանգ ներկայացնող այլ օբյեկտների առկայությունը: Գետերի երկայնքով տեղակայված բնակավայրերում գործող արտադրական նշանակության օբյետների կողմից գետային
ավազան են լցվում տեխնոլոգիական պրոցեսներում գոյացող արտադրական
հոսքաջրերը և կեղտաջրերը, ինչպես նաև տարաբնույթ թափոններ: Գետափերը
հիմնականում դարձել են աղբակուտակման վայրեր՝հակասանիտարական և վարակի գոտիների վերածելով նաև գետերը,որտեղ կուտակվում են դեպի ընդերք
ֆիլտրվող կեղտաջրերը՝ աղտոտելով ինչպես ստորերկրյա, այնպես էլ մակերևութային ջրերը: Ենթադրվում է, որ գետերի ջրերում ազոտային միացությունների՝
նիտրատների, նիտրիտների և ամոնիակի պարունակությունը հավանաբար պայմանավորված է գյուղական համայնքներից կատարվող արտանետումներով:
Բնակավայրերի տարածքներով հոսող հատվածներում գետերը աղտոտվում են
տնտեսական–կենցաղային հոսքաջրերով, կենցաղային և շինարարական աղբով:
Հակասանիտարական վիճակ է, հատկապես ամառային սակավաջուր և
տաք եղանակին, քաղաքի կենտրոնական մասով հոսող գետերի հոսանքներում,
որտեղ անարգել լցվում են շրջակա թաղամասերի բնակիչների ոչ միայն կենցաղային աղբը, այլև կոյուղաջրերը:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վանաձոր քաղաքի գետային ավազանը կազմող Տանձուտ և Փամբակ գետերը միախառնվում են Լոռու մարզի հատկապես գյուղատնտեսական նշանակությամբ կարևորություն ունեցող Դեբեդ գետին,
հարկավոր է կանխել բոլոր տեսակի արտանետումները գետային ավազաններ՝
բավարար էկոլոգիական և քիմիական կարգավիճակ ապահովելու նպատակով:
Անալիզի արդյունքների վերլուծությունը թույլատրում է եզրահանգել, որ
ըստ սեզոնայնության և գետի ավազանի տարբեր տեղանքներից վերցրած փորձանմուշների որակական ցուցանիշները փոփոխվում են օրինաչափորեն, իսկ երկու գետերի ջրերը աղտոտվածության աստիճանով միմյանցից էապես չեն տարբերվում:
Մակերևութային ջրերի համար սահմանված քիմիական կարգավիճակի
գնահատման հանրապետությունում գործող նորմատիվների համաձայն Փամբակ
և Տանձուտ գետերի ջրերը ըստ կոշտության ցուցանիշի կարելի է դասել «փափուկ» ջրերի դասին, իսկ ըստ քիմիական կարգավիճակի գնահատման՝ «լավ»
որակական դասին:
Այսպիսով, առավել նպատակահարմար է ջանքեր և միջոցներ ծախսել ոչ թե
աղտոտվածության հետևանքների վերացման համար, այլ պայքարել այդ անբարենպաստ երևույթների սկզբնաղբյուրների դեմ: Այդպիսի պրոֆիլակտիկ
սկզբունքը թույլ կտա արմատապես լուծել խնդիրը:
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОД РЕК ПАМБАК И ТАНДЗУТ
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Ключевые слова: водные ресурсы, загрязнение, качественные показатели,
самоочищение, экология, человеческий фактор.
Было проведено исследование качественного состава вод рек Памбак и Тандзут, составляющих водный бассейн города Ванадзор с целью определения уровня
загрязненности.
Качество и состав воды определялись в пробах воды, взятых в разные сезоны и
в разных местностях течения рек.
Исследования показали, что изменения качественного состава вод рек в основном являются следствием деятельности человека.

ESTIMATION OF THE POLLUTION LEVEL OF THE PAMBAK
AND THE TANDZUT RIVERS

Ghazaryan
Armine
Gh
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rmine
Khanzadyan Andranik
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asmik
Summary

Key words: water resurces, pollution, quality index, self-purification, human
factor.
The investigation of the qualitative composition of the water from Pambak and
Tandzut rivers of Vanadzor pool has been done.
The aim of the work was the pollution level. The quality and the structure of the
water were defined in the different seasons and different stream locations.
Asaresult, we concluded, that changing of the water composition is mainly a
consequence of the human activity.
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Si3N4 – TiN ԵՎ Si3N4 – MoSi2 ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՆ
ԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ԴԻՍՊԵՐՍ ՓՈՇԻՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԼՑԱՆՅՈՒԹԵՐ ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ԵՎ
ԹԹՎԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Մաքրուհի
Ջինբաշյան Մ
աքրուհի
Մարտուն
Թովմասյան Մ
արտուն
Էդիկ
Խաչատրյան Է
դիկ
Ղազարյան ՀՀրաչիկ
րաչիկ
բառեր.. լցոնված պոլիմերներ, դիսպերս լցանյութ, ագրեսիվ
Հանգուցային բառեր
միջավայրեր, դիֆուզիայի գործակից, ակտիվացման էներգիա:
Շահագործողական բարձր բնութագրերով օժտված պոլիմերային բաղադրանյութերի համար նոր հեռանկարային լցանյութերի որոնումը մշտապես զարգացող տնտեսության տարբեր ճյուղերի հարաճյուն պահանջն է։
Si3N4-TiN և Si3N4-MoSi2 համակարգերին պատկանող կոմպոզիցիոն նյութերը,
շնորհիվ իրենց բացառիկ հատկությունների (մեծ կարծրություն, էլեկտրահաղորդականություն, քիմիական կայունություն մի շարք ագրեսիվ միջավայրերի հանդեպ) հետաքրքրություն են ներկայացնում նուրբ նանոբյուրեղային թաղանթների
(կարծրությունը համաչափելի է ալմաստի հետ), կտրող- ծակող սարքերի, ինչպես
նաև էլեկտրոդային նյութերի պատրաստման տեսանկյունից [1, 143-148]։
ՀՀ ԳԱԱ –ի Ա. Ի. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում այս բաղադրանյութերը մանրափոշու ձևով ստանում են միափուլ և ուղղակիորեն բարձրաջերմաստիճանային ինքնատարածման սինթեզի (ԲԻՍ) ճանապարհով, որը բնութագրվում է պրոցեսի ղեկավարման իր պարզությամբ և տնտեսական շահավետությամբ [2]։
Սակայն, ինչպես հայտնի է, պինդ բյուրեղային նյութերի հատկությունները
կախված են ինչպես դրանց որակական ու քանակական կազմերից, այնպես էլ իրական կառուցվածքից և ստացման ճանապարհից [3]։ Մասնավորապես՝ Վանաձորի
ՎՊՀ-ի քիմիայի ամբիոնում կատարված մի շարք աշխատանքներում ցույց է
տրված, որ ԲԻՍ –տեխնոլոգիաների հիման վրա սինթեզված նյութերի քիմիական
կայունությունը մի շարք ագրեսիվ միջավայրերում զգալիորեն ցածր է նույն
միջավայրում, այլ եղանակներով ստացված նույնանուն նյութերի քիմիական
կայունությունից [4, 482-485]։ Սինթեզված լինելով այրման ռեժիմում՝ հավանաբար,
նրանց բյուրեղային ցանցերը աչքի են ընկնում իրենց ոչ լիարժեքությամբ և
թերություններով, որը և անդրադառնում է նրանց քիմիական կայունության վրա։
Նկատի ունենալով վերոհիշյալ համակարգերին պատկանող կոմպոզիցիոն
նյութերի նշված հատկությունները՝ ներկա աշխատանքում մենք փորձել ենք այս
կոմպոզիցիոն փոշիները օգտագործել որպես լցանյութեր՝ օրգանական կապակցանյութերի հիման վրա ջրակայուն և թթվակայուն պոլիմերային կոմպոզիցիոն
նյութեր սինթեզելու համար:
Հայտնի է, սակայն, որ պոլիմերային բաղադրանյութերի քիմիական կայու– 51 –

նությունը ինտեգրալ հատկություն է՝ կախված ինչպես կապակցանյութի, այնպես
էլ լցանյութի քիմիական կայունությունից։ Ահա թե ինչու աշխատանքում մենք
նախ մի շարք ագրեսիվ միջավայրերում ուսումնասիրել ենք ԲԻՍ տեխնոլոգիաների հիման վրա սինթեզված Si3N4-TiN և Si3N4-MoSi2 համակարգերին պատկանող
կոմպոզիցիոն նյութերի քիմիական կայունությունը։
Որպես հետազոտման առարկա վերցվել են ԲԻՍ-տեխնոլոգիաների հիման
վրա սինթեզված և տաք մամլման միջոցով կոմպակտավորված Si3N4- 30 %TiN և
Si3N4-80 % MoSi2-ի 5մմ տրամագծով փորձանմուշները, որոնք մեզ սիրով տրամադրվել են վերոհիշյալ ինստիտուտի աշխատակիցների կողմից։
Օգտագործվել են նաև քիմիապես մաքուր ռեակտիվներ («ХЧ» մակնիշով)։
Կոռոզիոն բնութագրերը որոշվել են կշռաչափական եղանակով։ Փորձարկումների անհրաժեշտ ջերմաստիճանը` 20-80 0C, ապահովվել է ուլտրաջերմոստատի
միջոցով։
Փորձարկման արդյունքները բերված են 1-ին աղյուսակում։
Նույն աղյուսակում համեմատության կարգով բերված են նաև BT-1 մակնիշի
տիտանի և Ti + 0,2%Pd–ի համաձուլվածքների կոռոզիոն բնութագրերը նույն
միջավայրում։ Աղյուսակից երևում է, որ մեր կողմից ուսումնասիրվող կոմպոզիցիոն նյութերի քիմիական կայունությունը զգալիորեն գերազանցում է նույնիսկ
Ti +0,2 % Pd–ի համաձուլվածքի և, առավել ևս, տիտանի քիմիական կայունությանը։ Ըստ իրենց քիմիական կայունության՝ ուսումնասիրվող նյութերը դասավորվում են հետևյալ շարքով. Si3N4- 30%TiN *Si3N4-80%MoSi2*Ti +0,2%Pd* Ti:

Աղյուսակ 1. Si3N4-30%TiN եւ Si3N4-80%MoSi2 կոմպոզիցիոն նյութերի քիմիական
կայունությունը մի շարք թթու միջավայրերում, փորձ.= 200ժամ, 250C
Միջավայրը

HCl(5%)
HCl(10%)

Կոռոզիայի արագությունը,
արագությունը, գ/սմ3
Si3N4- 30%TiN
Si3N4-80%MoSi2
Ti, BTBT-1
0,002
0,04

Ti + 0,2%Pd
0,71

HCl(20%)
HCl(25%)
H2SO4(5%)
H2SO4(20%)
H2SO4(40%)
H2SO4(60%)
H2SO4(80%)
HNO3(10%)
HNO3(20%)
HNO3(40%)
HNO3(60%)

0,001
0,008
0,012
0,16
0,002
0,01
-

0,15
0,12
0,04
0,06
0,06
0,01
-

0,002
0,004
0,008
0,016
0,24
0,002
0,02
-

0,75
1,82
0,52
1,2
0,55
0,8
0,02
0,05
0,08
-

Այսպիսով՝ ուսումնասիրվող նյութերի բարձր քիմիական կայունությունը վերոհիշյալ թթու միջավայրերում հիմք է տալիս ենթադրելու, որ դրանք կարող են
օգտագործվել որպես հնարավոր լցանյութեր՝ ջրակայուն և թթվակայուն բաղադրանյութեր ստանալու համար։
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Որպես օրգանական կապակցանյութ մեր կողմից փորձարկվել է ПН-1 մակնիշի ոչ հագեցած պոլիեթերային խեժը, որը բնութագրվում է իր ցածր արժեքով և մի
շարք ագրեսիվ միջավայրերում իր քիմիական կայունությամբ։ Օգտագործվել է խեժի ստիրոլային լուծույթը (1,15 գ/սմ3 խտությամբ և 30-35 թթվային թվով)։ Մածուցիկությունը, ըստ ВЗ-4 վիզկոզաչափի, կազմել է 20-40 վ, իսկ դոնդողացման ժամանակ իզոպրոպիլ բենզոիլի հիդրոպերօքսիդի 3% լուծույթի (գիպերիզ, ВТУ. МХПБу-11-53) և 8% կոբալտի նավթեզինի ներկայությամբ 20 0С-ում կազմել է 120 վ։
Որպես լցանյութ օգտագործվել են ԲԻՍ-տեխնոլոգիաների հիման վրա
սինթեզված վերոհիշյալ կոմպոզիցիոն նյութերի մանրադիսպերս (0,15 մմ) փոշիները։
Պատրաստվել են 50 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ սկավառակաձև և
երկու տարբեր փորձանմուշներ՝ համապատասխանաբար լցոնված Si3N4- 30%TiN
(I) և Si3N4-80%MoSi2 II դիսպերս փոշիներով։ Լցոնման աստիճանը՝ 30%։
Սինթեզված պոլիմերային կոմպոզիցիոն նյութերի քիմիական կայունությունը փորձարկվել է ջրում և ծծմբական, ազոտական ու աղաթթուների 30% ջրային
լուծույթներում։
Սովորաբար պոլիմերային կոմպոզիցիոն նյութերի կոռոզիան քիմիական
ռեագենտների ազդեցության տակ տեղի է ունենում հետերոգեն համակարգում։
Միջավայրն այս դեպքում ներթափանցում է պոլիմերի մեջ՝ առաջացնելով նրա
ուռչում կամ ուղղակի քիմիական փոխազդում։ Բարդագույն այս պրոցեսի պարտադիր փուլերից մեկը ագրեսիվ ռեագենտների դիֆուզիան պոլիմերի մեջ՝ նրանում առաջացնելով տարբեր դեստրուկտիվ փոփոխություններ։ Ահա թե ինչու
որպես բաղադրանյութերի քիմիական կայունության չափանիշ՝ ներկա աշխատանքում ընտրել ենք պոլիմերի մեջ ռեագենտների դիֆուզիայի գործակիցը:
Աշխատանքում այս մեծությունը որոշվել է պոլիմերային նյութից հեղուկ ռեագենտի կլանման կինետիկական կորի միջոցով [5], ըստ հետևյալ հավասարման`

 / ∞  4 / Q½ (D / l 2)½

(1)

որտեղ  և ∞ ? ը ուսումնասիրվող պոլիմերային նյութից կլանված ռեագենտի ընթացիկ և սահմանային (որոշվում է կինետիկական կորերի հորիզոնական տեղամասերի օրդինատներով) քանակություններ են, D-ն դիֆուզիայի գործակիցն է (սմ2/վրկ), -ժամանակն է, l – փորձանմուշի հաստությունն է (սմ)։
Փորձանմուշների նախապատրաստման և փորձի կատարման կարգը բերված է աշխատանքում [6, 49]։ Փորձանմուշների հավելաաճը տոկոսային արտահայտությամբ որոշվել է`

∆ 

< <H
<H

· 100%,

(2)

որտեղ  ?փորձանմուշի սկզբնական զանգվածն, mi – ընթացիկ զանգված:
Ուսումնասիրվող նմուշներից 400–ում ջրակլանման կինետիկական կորերը
բերված են նկ. առաջինում։
Նկարից երևում է, որ լցանյութի բնույթը էական ազդեցություն է թողնում
ջրակլանման ընթացքի վրա։ Ընդ որում՝ Si3N4- 30%TiN դիսպերս փոշով լցոնված
փորձանմուշը (I) աչքի է ընկնում իր առավել մեծ ջրակլանմամբ։ Սրան համապատասխան՝ (1) հավասարման միջոցով որոշված ջրի դիֆուզիայի գործակիցը (I)
փորձանմուշի համար կազմում է 0,18. 10-8 սմ2/վրկ, իսկ (II) փորձանմուշի համար՝
0,12. 10-8 սմ2/վրկ։
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Նկ. 1.
Դիֆուզիայի գործակցի համեմատաբար փոքր արժեքը (II) փորձանմուշի
համար հավանաբար վկայում է Si3N4-80% MoSi2 դիսպերս մանրափոշու պոլիմերային կապակցանյութի հետ ավելի լավ թրջման և արդյունավետ ադգեզիոն միակցման մասին, ինչը, իր հերթին, կարող է արգելակել ջրի մոլեկուլների տեղաշարժը պոլիմերի մեջ։
Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ միասին ջրի դիֆուզիայի արագությունը
ոսումնասիրվող փորձանմուշների մեջ աճում է և ենթարկվում ԱրենիուսՖրենկելի հավասարմանը՝

D = D0exp(-Eակտ./RT),

(3)

որտեղ՝ D0- ն նախաէքսպոնենցիալ գործակիցն է, արտահայտված մ2/վրկ, R-ն
ունիվերսալ գազային հաստատունն է՝ հավասար 8,31 Ջ/մոլ.0K, Eակտ.-ն պոլիմերի
մեջ ջրի դիֆուզման պրոցեսի ակտիվացման էներգիան է, Ջ/մոլ, T-ն բացարձակ
ջերմաստիճանն է։
Սրան համապատասխան՝ քննարկվող փորձանմուշների մեջ ջրի դիֆուզիայի
արագության ջերմաստիճանային կախվածությունը (lg D – 1/T) կոորդինատական
համակարգում ներկայանում է ուղիղ գծերով, որոնց թեքության աստիճանը բնութագրում է դիֆուզիոն պրոցեսի թվացող ակտիվացման էներգիան, իսկ օրդինատների առանցքից կտրված հատվածները՝ նախաէքսպոնենցիալ գործակիցները։
Գրաֆիկական այս տվյալների հիման վրա որոշված ջրի դիֆուզիայի կինետիկական պարամետրերը՝ ակտիվացման էներգիաները և նախաէքսպոնենցիալ գործակիցները (I) փորձանմուշի համար կազմում են 82,4 կՋ/մոլ և 1,12 .10-12վրկ-1 , իսկ
(II) փորձանմուշի համար՝ համապատասխանաբար, 106, 6 կՋ/մոլ և 1,28.10 -12վրկ-1։
Շարադրվածին համապատասխան՝ ջրի դիֆուզիայի գործակիցների ջերմաստիճանային կախվածությունը քննարկվող փորձանմուշների համար, համապատասխանաբար արտահայտվում է հետևյալ կինետիկական մոդելներով՝
D= 1,12. exp(82,4/RT) – (I) փորձանմուշ,
D= 1,28. exp(106,6/RT) – (II) փորձանմուշ:
Բերված տվյալներից պարզ է դառնում, որ պոլիմերային կապակցանյութի մեջ
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ներմուծված լցանյութերը, բաղադրանյութի հատկությունները փոխում են ոչ այնքան ստերիկ, որքան էներգետիկ գործոնի հաշվին։ Սա նույնպես վկայում է երկրորդ
փորձանմուշում լցանյութ – կապակցանյութ ադգեզիոն կապի ամրության մասին։
Ուսումնասիրվող փորձանմուշների մեջ այլ ագրեսիվ միջավայրերի դիֆուզիայի գործակիցների արժեքերը բերված են աղ. 2-ում։

Աղյուսակ 2. Սինթեզված պոլիմերային բաղադրանյութերի մեջ տարբեր ագրեսիվ
միջավայրերի դիֆուզիայի գործակիցները, սմ2/վրկ.108
Միջավայր
Ջուր
Ծծմբական
թթու(10%)
Ազոտական
թթու(10%)
Աղաթթու(10%)

Ջերմաստիճան,
Ջերմաստիճան, 0C
20
80
20
80
20
50
20
80

Ոչ լցոնված

Խեժ+Si
Խեժ+Si3N4-TiN

Խեժ + Si3N4-MoSi2

0.114
0.42
0.15
4.19
0.143
2.37
0.12
0.57

0.018
0.36
0.28
3.25
0.120
1.67
0.22
0.62

0.012
–
0.14
2.24
0.08
1.26
0.16
0.48

Աղյուակից երևում է, որ բոլոր քննարկված դեպքերի համար միջավայրի դիֆուզիայի գործակիցը մեծ է այն բաղադրանյութի մեջ, որտեղ որպես լցանյութ
հանդես է գալիս Si3N4-TiN, և սա այն դեպքում, երբ այս նյութն ունի համեմատաբար ավելի մեծ կայունություն: Հետևաբար կարելի է եզրակացնել, որ մեծ թթվակայունություն և ջրակայունություն ունեցող բաղադրանյութեր սինթեզելու ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ լցանյութի քիմիական մեծ կայունությունը դեռևս
բավարար պայման չէ նմանօրինակ նյութեր ստանալու համար: Այլ խոսքով
ասած՝ վերոհիշյալ հատկություններ ունեցող բաղադրանյութեր սինթեզելու համար պետք է հաշվի առնել ոչ միայն լցանյութի և կապակցանյութի քիմիական կայունությունը, այլ այն ադգեզիոն միացության ամրությունը, որոնցով կապվում են
լցանյութը և կապակցանյութը:
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1. Ma S., Prochazka J., Karvankova P., Ma Q., Niu X., Wang X., Ma D., Comparative study of
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surface coatings Technology vol. 194(1) 200, pp 143-148.
2. Մանուկյան Խ. Վ., թեկնածուական թեզ, Երևան 2006:
3. Угай Я. А., Общая химия, М.Выш.школа, 1977, 408с.
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ДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К СИСТЕМАМ
Si3N4 – TiN
TiN И Si3N4 – MoSi
MoSi2 КАК НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ВОДОСТОЙКИХ И КИСЛОСТОЙКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
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Ключевые слова: наполненные полимеры, дисперсный наполнитель, агрессиная среда, коэффициент диффузи, энергия активации.
В работе сделана попытка в качестве наполнителей использовать, имеющиеся
различную химическую стойкость в агрессивной среде, относящиеся к системам
Si3N4–TiN и Si3N4–MoSi2 дисперсных микропорошков для получения водостойких и
кислостойких полимерных композитов. Показано, что для получения соответствующих композитов химическая стойкость наполнителя и матреицы недостаточно,
необходимо учитывать также стойкость того адгезионного соединения, которое образуется на границе наполнитель – матрицы.

DISPERSIBLE POWDERS RELATING TO THE SYSTEMS
Si3N4 – TiN AND Si3N4 – MoSi2 AS FILLERS FOR GETTING WATERWATER-RESISTANT
AND ACIDACID-PROOF POLYMER COMPOSITES
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Summary

words:: filled polymers, particulate filler, aggressive media, diffusion
Key words
coefficient, activation energy.
The paper attempts to use as fillers having different chemical resistance to
aggressive media, referring to the systems of x and y micropowders to obtain the acidproof and water-resistant polymer composite materials.
It is shown that to obtain the corresponding composites chemical resistance filler
and matrix is not enough, and must also take into account the resistance of the
connection, which is formed at the boundary of the filler - matrix.
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ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ԵՎ
ՆՐԱՆՑ
ՆՐԱՆՑ ԴԵՐԸ՝
ԴԵՐԸ՝ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Բաղդասարյան Սասուն
Գոգչյան Էլենա
Հովհաննիսյան Տաթևիկ
բառեր. ռեկրեացիա, ռեսուրս, Լոռու մարզ, միկրոկլիմա, հաՀանգուցային բառեր
րաբերական խոնավություն, լանդշաֆտ, տուրիստական երթուղիներ, բացարձակ
բարձրություն, անտառապատ, էկզոտիկ անտառապուրակներ:
Նպատակը: Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ ռեկրեացիոն ռեսուրսների
ազդեցության բնագավառը և չափը: Կարողանալ գնահատել դրանց քանակը և
որակը:
Առաջադրված խնդիրները:
1. Լոռու մարզի ռեկրեացիոն ռեսուրսների բացահայտում և դրանց բարենպաստ ազդեցության գնահատում:
2. Լոռու մարզի ռեկրեացիոն ռեսուրսների դասակարգում:

Աշխատանքի մեթոդները
Աշխատանքը կատարելու համար ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը և
նմանատիպ գիտական աշխատանքներ, որոնց արդյունքում կիրառել ենք հետևյալ
մեթոդական լուծումները և մեթոդական սկզբունքները.
• հետազոտություններ տեղում,
• գույքագրում,
• երթուղիների մշակում,
• խախտվածության գնահատում,
• ազդեցության որոշում:
Աշխատանքի բովանդակությունը: Ցանկացած գործունեություն, որն ուղղված
է մարդու ուժերի վերականգնմանը և կարող է իրականացվել ինչպես մարդու
մշտական բնակության վայրում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս, կոչվում է
ռեկրեացիա: «Ռեկրեացիա» լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է «հանգիստ, վերականգնում»:
Զբոսաշրջությունը դարձել է շատ երկրների սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի, բարեկեցության, մարդու առողջության վերականգնման համար կարևոր
հիմք: Հայաստանի Հանրապետությունում ռեկրեացիան տնտեսության ճյուղերից
է, և դրա զարգացման համար ավելի լուրջ աշխատանքներ է պետք կատարել,
որպեսզի մարդկանց հանգիստը և առողջության վերականգնումը լինի առավել
արդյունավետ:
Ռեկրեացիոն ռեսուրսները (այսուհետ՝ ՌՌ) կարելի է դասակարգել հետևյալ
խմբերում`պատմամշակութային, բնական և այլն:
Պատմամշակութային ՌՌՌՌ-ները առանձին օբյեկտներ կամ օբյեկտների
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խմբեր են, որոնք տեղեկություններ են հաղորդում հասարակությանը՝ նրա ծագման և զարգացման մասին:
Բնական ՌՌՌՌ-ները ստեղծում են հարմարություններ և էսթետիկական բավարարվածություն, որոնք նպաստում է մարդու կյանքի որակի բարձրացմանը և
հարմարավետությանը: Աշխարհի շատ երկրներ հսկայական շահույթներ են
ստանում ռեկրեացիոն ռեսուրսների օգտագործումից: Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես հարուստ է ռեկրեացիոն ռեսուրսներով, հատկապես՝ Լոռու
մարզը, որտեղ ՌՌ-ները դասակարգել ենք երկու տիպերի` պատմամշակութային
և բնական:
Պատմամշակութային ՌՌՌՌ-ներն են՝
• ճարտարապետական կառույցներ, հուշարձաններ, խաչքարեր, թունելներ,
բերդեր, կամուրջներ և այլն,
• էթնիկական, գեղարվեստական, հնագիտական թանգարաններ, սպորտային համալիրներ և այլն,
• հնագույն բնակատեղիներ [1, 250]:
Բնական ՌՌՌՌ-ներն
ներն են ՝
• ռելիեֆի ձևեր, կիրճեր, բրգաձև բարձրություններ, լեռնանցքներ, երկրաբանական կառույցներ, մերկացումներ, քարացրոններ, համայնապատկերներ
և այլն,
• վայրի կենդանիների ապրելատեղեր, որսի կենդանիներ և այլն,
• անտառներ, էկզոտիկ անտառապուրակներ, բացատներ, դարավոր ծառեր,
ծաղկառատ գորգեր, մրգերի, հատապտուղների, սնկերի հավաքման տեղամասեր և այլն,
• բարենպաստ կլիմայական և միկրոկլիմայական վայրեր, հանքային ջրեր և
այլն,
• տուրիստական երթուղիներ և հանգրվաններ, ճամբարներ:
Լոռու մարզում կան նաև բազմաթիվ բուժական և այլ վերականգնողական
ռեսուրսներ [1, 252]:
Բնական ռեսուրսները Լոռու մարզում առանձնանում են հատկապես բազմապիսի բնապատկերների և համայնապատկերների գեղեցկությամբ: Բնապատկերներից իրենց գեղատեսիլ վայրերով հատկապես աչքի են ընկնում Փամբակ,
Ձորագետ և Դեբեդ գետերի հովիտները: Լոռին առանձնանում է նաև բարձրաբերձ
լեռներով, որմնախորշերով, լեռնային գետերով, մերկ և զառիթափ ժայռերով, քարանձավներով և լանջերի անտառապատ տարածքներով: Այդպիսի գեղատեսիլ
վայրում է գտնվում Փամբակ գետը, որի հովտում է գտնվում Վանաձոր քաղաքը:
Լոռու մարզը, բացի վերը նշված ռելիեֆի ձևերից, առանձնանում է նաև բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններով: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
Լոռու մարզում հարաբերական խոնավությունը 50%-ից բարձր է: Oրինակ` Վանաձորում հունվար ամսին հարաբերական խոնավությունը 60% է, ամենացածրը
փետրվար ամիսն է` 65%, առավելագույն խոնավությունը՝ հուլիսին` 75%, տարեկան միջինը կազմում է 71%: Ստեփանավանում տարեկան միջին հարաբերական
խոնավությունը 73% է, Սպիտակում` 69%, Տաշիրում՝ 74%, Լերմոնտովոյում` 74%:
Լոռու ռեկրեացիոն շրջանի բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են
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մարդկանց առողջության վերականգնման համար, հատկապես խոնավ կլիման, որը
մարդկանց զերծ է պահում վիրուսային վարակներից, օր.` գրիպից, անգինայից [2]:
Այդպիսի խոնավ կլիման կարող է ունենալ նաև բացասական ազդեցություն,
օրինակ` մարդկանց մոտ կարող են առաջանալ հոդային հիվանդություններ,
նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն տեղային խպիպի զարգացման համար: Այդ
իսկ պատճառով Լոռու մարզը նպաստավոր է ամառային զբոսաշրջության և ձմեռային հանգստի կազմակերպման համար: Ցածրադիր վայրերում կայուն ձյունածածկույթը բացակայում է, և նպաստավոր չէ ձմեռային հանգիստի կազմակերպման համար: Այդ բնակավայրերից են Օձունը, Շնողը, Ալավերդին, Արդվին և այլն:
Ամառային հանգիստի կազմակերպման համար առավել հարմարավետ են Վանաձոր, Փամբակ և Ձորագետ գետերի հովիտները: Լոռին առանձնանում է նաև իր
բուժիչ հանքային ջրերով, որոնք մարդու համար ունեն կարևոր ֆիզիոլոգիական
ազդեցություն: Դրանցից հայտնի են Վանաձորի և Ֆիոլետովոյի հանքային աղբյուրները: Վանաձորի հանքային աղբյուրները գտնվում են Վանաձոր և Փամբակ
գետերի ափերին: Հանքային աղբյուրներն ունեն 2.5-10 լ/վ ելք, ջրերի բաղադրությունը քլոր-սուլֆատ-հիդրոկարբոնատայինկալցիում-մագնեզիում-նատրիումային է, հանքայնացումը` 2.8 գ/լ-ից մինչև 7.2 գ/լ, լուծված ածխաթթվի պարունակությունը՝ 1.4-2.9 գ/լ է: Այն բարենպաստ ազդեցություն ունի նյութափոխանակության կարգավորման վրա:
Լոռու մարզում բավական շատ են ջրային ռեկրեացիոն օբյեկտները: Դրանցից ամենանշանավորն է Թռչկանի ջրվեժը, որի բարձրությունը 10 մ է, այն
գտնվում է Փամբակի ձախակողմյան վտակ Չիչխանի վրա:
Լոռու ռեկրեացիայի զարգացման համար կարևոր են Տաշիրի, Ստեփանավանի, Սպիտակի, Գուգարքի և Թումանյանի հանգստի և տուրիզմի ռեսուրսները:
Ֆիզիկաաշխարհագրական տեսանկյունից՝ Լոռին կարող ենք բաժանել երեք
խոշոր տարածաշրջանների՝ Լոռվա սարահարթ, Դեբեդի հովիտ և Փամբակի գոգավորություն: Լոռու մարզի ձգվածությունը արևելքից արևմուտք 84 կմ է, իսկ հյուսիսից
հարավ՝ 72 կմ: Մարզի ամենացածր կետի բարձրությունը հասնում է 390 մ, որը
գտնվում է Դեբեդ գետի ստորին հոսանքում՝ Քարակոփ գյուղի շրջանում, իսկ
ամենաբարձր կետը Ջավախքի լեռնավահանի Աչքասար գագաթն է՝ 3 196 մ [2, էջ 78]:
Լոռու մարզի բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսներից մեծ նշանակություն ունեն
նաև անտառները և էկզոտիկ անտառապուրակները: Վերջին ժամանակներում
նկատվում են մեծ թվով անտառահատումներ, չնայած դրան՝ բնական անտառների զբաղեցրած տարածքները կազմում են՝ 94 725 հա: Բնական անտառներում
հանդիպում են վայրի մրգեր, հատապտուղներ, սնկեր, գեղեցիկ ծաղկազարդ բացատներ: Բացի տարբեր տեսակի բույսերից՝ անտառները համարվում են նաև
կենդանիների ապրելատեղեր: Անտառներում կան մեծ թվով որսի կենդանիներ՝
լուսան, գորշուկ, նապաստակ, շնագայլ և այլն:
Էկզոտիկ անտառապուրակներն այն վայրերն են, որոնք ապահովվում են
բնական չափանմուշային, գիտական, պատմամշակութային, տնտեսական արժեք
ներկայացնող համալիրների պահպանությունն ու վերարտադրությունը: Լոռու
մարզում կան հետևյալ արգելավայրերը՝ Մարգահովտի, Գյուլագարակի, Մրտավարդենու:
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Մարգահովտի արգելավայր:
արգելավայր Կազմավորվել է 1959 թ.՝ 5000 հա տարածության վրա: Գտնվում է Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերին՝ 1900-2200 մ
բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են՝ խիստ դեգրադացված
դեգրադացվ
մեզոֆիլ անտառները և դրանց բնորոշ ֆաունան՝ այծյամը, գորշ արջը,
արջը կովկասյան
մայրեհավը և այլն:
Գյուլագարակի արգելավայր:
արգելավայր: Կազմավորվել է 1958թ.՝ 2590 հա տարածության վրա: Գտնվում է Բազումի լեռնաշղթայի Քարհանք-ջուր գետակի հովտում՝
1300-1800մ բարձրության վրա (նկ.1) [4]:

Նկար
Նկար 1. Գյուլագարակի արգելավայր

Արգելավայրերից բացի Լոռու մարզում առանձնացնում ենք պահպանության ենթակա այլ տարածքներ՝ Լոռու նախալեռնային, հարթավայրային,
հարթավայրային ջրաճահճային բուսականությունը, որոնք հիմնականում տեղակայված են լճերին մոտ
տարածքներում՝ Ժանգոտ, Տզրուկ լճակներում: Այստեղ պահպանվել է չորրորդական ժամանակաշրջաններից մնացած բացառիկ հարուստ ջրաճահճային բուսականություն: Ավելի մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում հետևյալ տեսակները՝ լողացող ծովոսպը, սպիտակ ջրաշուշանը, փոքր և միջին ջրապզուկները,
ջրապզուկները բոհեմի բոշխը, պեպշիսը, ճլախոտերը և այլն:
Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում Լոռու ռեկրեացիոն շրջանում հանդիպող էնդեմիկ բույսերը՝ հայկական գառնառվույտը, սրտատերև գնարբուկը:
Հայկական գառնառվույտը տարածված է Ձորագետի վերին հոսանքում՝ մինչև
2 700 մ բարձրության վրա: Բույսը հանդիպում է հիմնականում քարքարոտ լեռնալանջերին, այն ունի գիտական և գեղագիտական մեծ նշանակություն:
նշանակություն Ամռանը
գնարբուկը ծաղկում է վառ դեղին ծաղիկներով՝ մարգագետիններին տալով դեղ– 61 –

նավուն երանգ: Նշված բուսատեսակները կարևոր են ռեկրեացիայի համար:
Լոռու մարզի առողջարանային ներուժը:
ներուժը: Լոռու մարզը նպաստավոր տարածաշրջան է առողջարանային զբոսաշրջության կազմկերպման համար:
համար
Լոռու մարզն ունի բնական և մարդածին ռեկրեացիոն բազմաթիվ ռեսուրսներ:
Տորֆի պաշար

Անտառապատ
տարածք

Առողջարանային
ներուժ

Մեղմ կլիմա

Հանքային
ջուր
Նկար
Նկար 2. Ռեկրեացիոն ռեսուրսների սխեմատիկ պատկերը

Ռեկրեացիոն ռեսուրսների պահպանումը, վերականգնումն ու օգտագործումը հրատապ խնդիրներ են հանդիսանում համաշխարհային տնտեսության բուռն
զարգացման արդի պայմաններում, երբ շրջակա միջավայրը ավելի ու ավելի մեծ
չափերով է աղտոտվում:

Նկար
Նկար 3. Վանաձորի «Արմենիա»
Արմենիա» առողջարան
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Վանաձորը հայտնի է իր վերականգնողական առողջավայրերով, որտեղ բուժում են սիրտ անոթային սիրտանոթային համակարգի, ստամոքսաղիքային
տրակտի, հենաշարժական ապարատի քրոնիկական հիվանդությունները: Վանաձոր քաղաքում է գտնվում Վանաձորի «Արմենիա» առողջարանը (նկ.3), որտեղ
այցելելով և զրուցելով անձնակազմի և այցելուների հետ՝ տեղեկություններ ստացանք առողջարանում մատուցվող ծառայությունների մասին, ինչպես նաև ծանոթացանք գնացուցակին, որը ներկայացնում ենք ստորև (աղյուսակ 1).

Աղյուսակ
Արմենիա»» առողջարանի մատուցվող
Աղ
յուսակ 1. Վանաձորի «Արմենիա
ծառայությունների գները [5]
ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ
1 սենյականոց երկտեղանի
համարի 1 տեղի արժեքը

ԱՐԺԵՔԸ
17.000 դր.

Սովորական
(տաք ջուր + TV)

1 սենյականոց երկտեղանի
համարի 1 տեղի արժեքը

18.000 դր.

Կիսալյուքս

1 սենյականոց երկտեղանի
համարի 1 տեղի արժեքը

20.000 դր.

Ընտանեկան

2 սենյականոց երկտեղանի
համարի 1 տեղի արժեքը

20.000 դր.

Լյուքս

2 սենյականոց երկտեղանի
համարի 1 տեղի արժեքը

22.000 դր.

Բուժում

Առանց գիշերելու և սննդի

6.000 դր.

Սովորական
(տաք ջուր)

1 անձը 2 տեղանոց համար զբաղեցնելու դեպքում լրացուցիչ վճարվում է
արժեքի 30%-ը, լրացուցիչ անձի համար վճարվում է արժեքի 90%-ը:
1-2 տարեկան երեխան՝ անվճար,
2-5 տ. երեխան՝ լրացուցիչ մահճակալը՝ 40%, հիմնական մահճակալը՝ 45%,
6-10 տ. երեխան՝ լրացուցիչ մահճակալը՝ 50% հիմնական մահճակալը՝ 55%,
11-14 տ. երեխան՝ լրացուցիչ մահճակալը՝ 55% հիմնական մահճակալը՝ 70%
Գնացուցակից պարզ է դառնում, որ առողջարանից չեն կարող օգտվել
բոլորը, քանի որ գները բավականաչափ բարձր են, և պետք է այնպիսի միջոցներ
կիրառվեն, որ յուրաքանչյուր մարդ կարողանա որոշ չափով վերականգնել իր
առողջությունը: Ուստի մենք առաջարկում ենք ավելի մատչելի տարբերակներ,
որոնք հասանելի են բոլորի համար:
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Լոռու մարզի Էկոզբոսաշրջության
Էկոզբոսաշրջության
զարգացման համար անհրաժեշտ են.
են.

Ստեղծել էկոտուրերի կացարաններ

վրանային (քեմփինգ),
ճամբարային,
լեռնային խրճիթներ,
և այլ պարզունակ կացարաններ

Էկոտուրերի տարածքում հանրային սննդի ապահովում

Տարբերվում են սանիտարահիգիենիկ և
քաղաքաշինական պահանջներով

էկոերթուղիների ցուցանակներ

Բնակատեղիների հարակից տեղամասերում առանձնացնել
բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ

Արահետների երթուղիների մշակում
Նկար 4. Լոռու մարզի էկոզբոսաշրջության զարգացման սխեման

Առաջարկում ենք հանգստի կազմակերպման համար կիրառել էկոզբոսաշրջությունը, որն իր մեջ ներառում է բնական հուշարձանների, պահպանվող տարածքների ուսումնասիրություն և մշակութային արժեքների գնահատում: Մարզում ռեկրեացիոն տուրիզմի համար կարևոր են նաև կիրճագնացությունը, լեռնագնացությունը, անտառային զբոսաշրջությունը, գեոզբոսաշրջությունը և այլն:
Դրանք նպաստում են առողջ ապրելակերպին, որն էլ մարդկանց առողջության
վերականգնման գրավական է: Նշված ձևերը մարզում կազմակերպելու դեպքում
կապահովվի մեծ արդյունք՝ հասարակության առողջության վերականգնման տեսակետից: Դրանց կազմակերպման սխեման պատկերված է նկար 4-ում:
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РОЛЬ В
ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Резюме

Багдасарян Сасун
Гогчян Элена
Оганнесян Татевик

Ключевые слова: рекреация. ресурс, область Лори, микроклимат, относительная влажность, пейзаж, туристические маршруты, абсолютная высота, лесистый,
экзотические лесопарки.

Обобщая работу, мы пришли к выводу, что Лорийская область богата рекреационными ресурсами. Однако они не используются по своему значению и не
являются эффективными. В случае эффективного использования рекреационных
ресурсов они будут иметь большое воздействие на процесс оздоровления общества.
Оценивая возможности использования рекреационных ресурсов мы считаем что
необходимо повысить уровень их привлекательности для соответствующих организаций, одновременно акцентирует внимание на проблемах охраны и улучшения
этих ресурсов. В работе выделены также такие рекреационные ресурсы, кօторые до
сего времени полноценно не использовались с этой точки зрения.
RECREATION RESOURCES OF LORI REGION AND THEIR ROLE
IN PROCESS OF HEALTH RECOVERY OF THE POPULATION

Summary

Baghdasaryan Sasun
Gogchyan Elina
Hovhannisyan Tatevik

Key words: receation, resource, Lori region, mikroklima, conditional humidty,
landscape, tourist roads, absolute height, wooded, exotic forest park.

Having concluded the work we have come up with the conclusion that Lori region
is rich with recreation resources. However, they are not used according to their purpose
and effectiveness. In the case of effective usage of recreation resources it will have great
impact on improving processes of the health care of the population. We consider that
the level of attractiveness should be raised by the corresponding organizations by
assessing the possibilities of recreation resources and, at the same time, we are signifying
the issue of preserving and improving of these resources. We have revealed such types of
recreation resources in the research, which have so far not fully been used from this
viewpoint.
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ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԳԻՈՆԱԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Բաղդասարյան Սասուն
Համբարյան Գայանե
Ղաբուզյան Նարինե
բառեր. կլիմայական պայմաններ, ռեգիոնալ հիվանդությունՀանգուցային բառեր
ներ, լանդշաֆտ, տարածաշրջան, Լոռու մարզ, անթրոպոգեն:
Նպատակը: Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել Լոռու մարզի կլիմայի
ազդեցությունը ռեգիոնալ հիվանդությունների ձևավորման գործում, պարզաբանել դրանց պատճառահետևանքային և տարածաժամանակային առանձնահատկությունները:
Առաջադրված խնդիրներ: Գիտական աշխատանքում պարզաբանել Լոռու
մարզի հիվանդությունների տարածման պատճառները՝ կախված կլիմայից և այլ
բնական ու անթրոպոգեն պայմաններից: Ցույց տալ հիվանդությունների տեղաբաշխումը՝ ըստ մարզի տարածքի, և բացահայտել առանձնահատկությունները:
Հետազոտման մեթոդները: Վիճակագրական նյութերի վերլուծություն:
Մարզպետարանների հաշվետվությունների վերլուծություն: Օդերևութաբանական կայանի ցուցանիշների պարզաբանում: Քարտեզագրական նյութերի ուսումնասիրում: Հետազոտություններ տեղում:
Աշխատանքի բովանդակությունը: Լոռու մարզն աչքի է ընկնում իր կլիմայական առանձնահատկություններով: Այն գտնվում է մերձարևադարձային և բարեխառն կլիմայական գոտիների միջակայքում: Լոռու մարզի կլիմայական առանձնահատկությունները պայմանավորված են գերակշռող օդային զանգվածներով, ռելիեֆի առանձնահատկություններով: Այն հավասարապես կրում է մերձարևադարձային և բարեխառն գոտիների ազդեցությունը: Ամռանը հաճախ դիտվում են տաք և
չորային օդային զանգվածների ներխուժումներ՝ հարավից և հարավ-արևմուտքից,
իսկ ձմռանը ցուրտ օդային զանգվածների ներխուժումներ՝ հյուսիսային
լայնությունից: Դա է պատճառը, որ տեղի են ունենում ջերմաստիճանի մեծ տատանումներ: Օրինակ՝ Վանաձորում նվազագույն ջերմաստիճանը հասնում է -32˚,
իսկ առավելագույնը՝ +36˚C [1]:
Այդ ջերմաստիճանի տատանումներն իրենց ազդեցությունն են թողնում ռեգիոնալ հիվանդությունների ձևավորման վրա: Ջերմաստիճանային տատանումները, որոնք հաճախ տեղի են ունենում հանկարծակի, անդրադառնում են մարդու
ֆիզիոլոգիայի, իմունային համակարգի, դիմադրողականության և հարմարվողականության վրա: Հիվանդությունների սրացումներն ազգաբնակչության մոտ տեղի են ունենում մարտ, ապրիլ և հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին: Օրինակ՝ վիճակագրական ծառայության կողմից տրամադրված նյութերի համաձայն՝ Վանաձորում շնչառական օրգանների հիվանդությամբ (գրիպ) հիվանդացել և բուժօգ– 66 –

նության են դիմել 2012 թվականին 6250 մարդ, 2013 թվականին՝ 4875 մարդ, իսկ
2014 թվականին՝ 3640 մարդ: Չնայած իրական հիվանդացողների թիվը շատ ավելին է, քան դիմածներինը, սակայն հիվանդությունների տարածման մեջ նկատվում է նվազման միտում, որը պայմանավորված է մթնոլորտի ջերմաստիճանների տատանմամբ: Օրինակ՝ 2012 թվականին Վանաձորում ջերմատիճանի տարեկան ամպլիտուդը կազմել է 68˚C , 2013 թվականին՝ 60˚C , 2014 թվականին՝ 59˚C:
Եթե համեմատենք ջերմաստիճանը գրիպով հիվանդացողների թվաքանակի
հետ, ապա կտեսնենք հետևյալ անմիջական կապը, որ որքան ջերաստիճանի ամպլիտուդը (տատանասահմանը) մեծ է, այնքան հիվանդացողների թվաքանակը
մեծ է (տե՛ս աղյուսակ 1):
Աղյուսակի թվերը վկայում են այն մասին, որ ջերմաստիճանի տատանումն
անդրադառնում է մարդու իմունային համակարգի, դիմադրողականության աստիճանի վրա: Այսինքն ջերմաստիճանի ավելի մեծ տատանման դեպքում մարդու
օրգանիզմն ավելի խոցելի է դառնում և ավելի հեշտ է ենթարկվում գրիպային հիվանդությունների: Կարելի է ենթադրել, որ կլիման անմիջականորեն ազդում է
մարդու առողջության և հիվանդությունների տարածման վրա: Բնական գործոնի
ազդեցությունն ավելի է արտահայտվում ջերմաստիճանային փոփոխությունների
տեսքով:
Աղյուսակ1. Վանաձոր քաղաքի՝ գրիպով հիվանադացողների թիվը և օդի
ջերմաստիճանի տատանասահմանը՝ ըստ բժշկական ծառայությունների տվյալների և [2]-ի:
Հ/Հ

Հետազոտությունների
տարեթիվը

Գրիպով հիվանդների
թիվը,
թիվը, որոնք դիմել են
բուժօգնության

Վանաձոր քաղաքի օդի
ջերմաստիճանի
ամպլիտուդը

1
2
3

2012
2013
2014

6250
4875
3640

68˚C
60˚C
59˚C

Գրիպի տարածումը տեղի է ունենում մթնոլորտի միջոցով՝ օդակաթիլային
ճանապարհով: Այն ավելի արագ է տարածվում մինչև 50% խոնավության պայմաններում, իսկ 50%-ից ավելի պայմաններում նրա տարածումն աստիճանաբար
դանդաղում է: Ըստ պրոֆեսոր Լինդսի Մարրի, Վան Յանի և այլ հետազոտողների՝
գրիպի վիրուսի կենսունակությունն ամենաբարձրն է, երբ օդի հարաբերական
խոնավությունը մոտ է 100%–ին կամ ցածր է 50%-ից [4]:
Վանաձորում մարտ-ապրիլ ամիսներին օդի հարաբերական խոնավությունը նվազում է՝ մարտ ամսին կազմելով՝ 68%, ապրիլին՝ 66% [2, 126]: Այդ դեպքում
ավելանում է շնչառական օրգանների հիվանդությունների տարածումը, իսկ
մայիս-հունիս ամիսներին, երբ հարաբերական խոնավությունը հասնում է 7275%-ի, այդ հիվանդությամբ հիվանդանալու հավանականությունն աստիճանաբար փոքրանում է:
Այսպիսով, մարզի կլիմայական պայմանները, որոնք լանդշաֆտների ձևավորման դոմինանտ գործոններն են, բոլոր լանդշաֆտային գոտիներում նպաս– 67 –

վոր են բնական միջավայրի ամբողջականությունը կայուն պահպանելու հահա
տավոր
մար: Այդտեղ համեմատաբար թույլ են արտահայտված
յտված կիմայական
կիմայակա անբարենպաստ պայմանները, որոնք կարող են խոչընդոտել մարդու առողջությանը և
գործունեությանը: Մարզի կլիմային հատկապես բնորոշ են ջերաստիճանի և օդի
խոնավության փոքր տատանումները՝ օրվա և տարվա ընթացքում [1]:
Կլիմայական պայմանները փոփոխվում են ոչ միայն բնական գործոնների
ազդեցությամբ, այլ նաև մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով:
հետևանքով Բնական գործոններից մթնոլորտային ճնշման վրա կարևոր ազդեցություն ունի նաև
բնակավայրերի բացարձակ բարձրությունը: Որքան տարածքը բարձր է ծովի մամա
կարդակից, այնքան ավելի փոքր է մթնոլորտային ճնշումը, իսկ մթնոլորտային
ցածր ճնշման պայմաններում բարձրանում է մարդու զարկերակային ճնշումը:
ճնշումը
Անթրոպոգեն
րոպոգեն ազդեցությունը կլիմայի վրա արտահայտվում է ավելի շատ արդյուարդ
նաբերական
բերական ձեռնարկությունների արտանետումների և վնասակար թափոնների
տեսքով: Հատկապես
ապես Լոռու մարզն աչքի է ընկնում հանքարդյունաբերության մեծ
ծավալներով: Սկսել են ավելի լայն չափով շահագործել Արմանիսի և Թեղուտի
հանքավայրերը, որի արդյունքում մթնոլորտ են արտանետվում գազային միջավայրում
րում լողացող պինդ կամ հեղուկ մանր մասնիկներից բաղկացած համակարհա
գեր՝ աերոզոլներ:
Նկար 1-ում պատկերված են Թեղուտի հանքավայրի խախտված լանդշաֆտլանդ
ները, որոնք բացասական ազդեցություն են թողնում շրջակա միջավայրի վրա:
վրա

Նկար
Նկար 1. Թեղուտի հանքավայրի հարակից լանդշաֆտների խախ
խախտված տեղամասեր
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Մարդու համար ամենավնասակարը այն աերոզոլներն են, որոնք կազմված
են շատ փոքր մասնիկներից և չափերը հասնում են 0.5-10 միկրոմետրի: Դրանք
հեշտությամբ թափանցում են թոքեր և մնում ալվեոլներում: Որքան փոքր են այդ
մասնիկները, այդքան երկար են մնում օդում և այնքան հեշտ են թափանցում
շնչառական ուղիներ: Փոշու երկարատև ազդեցությունը մարդու շնչառական օրգանների վրա կարող է առաջացնել պնևմոկոնիոզ հիվանդություն [5]:
Պնևմոկոնիոզը (թոքերի փոշեգարություն)
փոշեգարություն) փոշու երկարատև շնչումից առաջացող թոքերի քրոնիկական հիվանդություն է: Այդ հիվանդության խմբում միավորված են թոքերի տարբեր տեսակի հիվանդություններ (սիլիկոզ, անտրակոզ,
ազբեստոզ և այլն), որոնք, անվտանգության տեխնիկայի կանոնները խախտելու
դեպքում, կարող են առաջանալ արդյունաբերության ճյուղերում աշխատող
մարդկանց մոտ: Պնևմոկոնիոզի առանձին տեսակները տարբերվում են՝ ըստ կլինիկական դրսևորումների, ընթացքի ծանրության և բարդությունների: Դրանց
առաջացման ժամկետները տարբեր են և պայմանավորված են փոշու բնույթով և
հատկություններով, ինչպես նաև օրգանիզմի անհատական զգայունությամբ և այլ
պատճառներով: Հիվանդությունը ժամանակին հայտնաբերելու համար մեծ նշանակություն ունեն աշխատողների՝ պարբերաբար անցկացվող բժշկական զննումները: Իսկ հիվանդության հետագա խորացումը կանխելու նպատակով պնևմոկոնիոզով տառապող հիվանդներին հարկավոր է տեղափոխել այլ աշխատանքի,
որտեղ բացառվում է փոշու առկայությունը: Նրանց հակացուցված է նաև գրգռող
գազերի ազդեցության և անբարենպաստ միկրոկլիմայի պայմաններում աշխատելը [3]: Ոչ միայն կլիմայական պայմանները, այլ նաև մթնոլորտի աղտոտվածությունն իրենց անմիջական ազդեցությունն են թողնում մարդկանց առողջության
վրա:
Վերջին տարիներին աերոզելներով աղտոտվածության ցուցանիշներ են
գրանցվել Արմանիսի և Թեղուտի շրջակա տարածքների մթնոլորտի ստորին շերտերում: Արմանիսի հանքավայրը Հայաստանի ամենախոշոր ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրերից մեկն է: Այն տեղակայված է Լոռու մարզում՝ Ստեփանավան քաղաքից 7.5 կմ արևմուտք և Արմանիս գյուղից 1.5 կմ դեպի հյուսիսարևմուտք: Տեղանքը լեռնոտ է՝ Բազումի լեռնաշղթայի ստորոտում գտնվելու
պատճառով: Բացարձակ բարձրությունը կենտրոնական հատվածում մոտ 14001620 մ է, իսկ ծայրամասերում՝ մինչև 1400 մ: Ջրային ցանցը կազմում են Չքնաղ և
Դեբեդ գետերը: Արմանիսի հանքավայրը ոսկի-բազմամետաղային է, որի հետազոտությունն սկսվել է 1966 թվականին և շարունակվել մինչ 1990 թվականը [6]:
Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրում պղնձի հաշվեկշռային
քանակը կազմում է 158.6 հազար տոննա, կապարինը՝ 178100 տոննա, ցինկինը՝
381000 տոննա, ոսկունը՝ 12814 կգ, արծաթինը՝ 1465.3 տոննա, կադմիումինը՝
2358.0 տոննա, բիսմութինը՝ 38.0 տոննա, սելենինը՝ 69.8 տոննա [7]:
Լեռնահանքային արդյունաբերությունը լուրջ ազդեցություն է թողնում նաև
մարդու և հասարակության նյարդային համակարգի վրա: Կատարված հետազոտությունների արդյունքում ի հայտ են եկել այդ հիվանդությունների ընդլայնման
միտումներ:
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Օդի աղտոտվածությունն ուղղակի ազդեցություն ունի նաև երեխաների
երեխանե
ուղեղի զարգացման վրա: Շրջակա միջավայրի համաճարակների ուսումնասիուսում
րության կենտրոնի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ աղտոտված օդը բաբա
ցի այն, որ ազդում է շնչառական համակարգի վրա, առաջացնում է ասթմա և թոթո
քերի տարատեսակ հիվանդություններ, նաև բացասաբար է ազդում ուղեղի աշաշ
խատանքի և զարգացման դինամիկայի վրա [9]:

Նկար
Նկար 2. Բրոնխյալ ասթմայի առաջացումը կլիմայի ազդեցությամբ

Հիվանդությունը սրվում է հատկապես գարնանը և աշնանը՝
աշնանը պայմանավորված քամու, ջերմաստիճանի և մթնոլորտային ճնշման կտրուկ փոփոխություննեփո
րի հետ։ Բացի այդ, վերջինս նպաստում է քրոնիկական բրոնխային և թոքային
վարակների տարածմանը։ Հիվանդությունը հիմնականում արտահայտվում է
շնչարգելության նոպայով [10]:

Աղյուսակ 2. Լոռու մարզի ռեգիոնալ որոշ հիվանդությունների
տարածման ցուցանիշները [8]
Տ/ Թ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Վարակիչ և
մակաբուծամակաբուծական հիվ.
հիվ.

Բն/
Բն/թվ
2012 3488
2013 3239

ՆորագոյաՆորագոյացություններ

Հիվ/
Հիվ/թվ Բն/
Բն/թվ
1935
3484
1816
696

Արյան ճնշման
բարձրացումով
բնորվող հիվ.
հիվ.

Հիվ/
Հիվ/թվ Բն/
Բն/թվ
1934
2545
390
2388

Շնչառական
օրգանների
հիվ.
հիվ.

Հիվ/
Հիվ/թվ Բն/
Բն/թվ
1410
14343
1338
14494

Ասթմա,
Ասթմա,
հեղձուկ
ասթմատիկ
ստատուս
Հիվ/
Հիվ/թվ Բն/
Բն/թվ Հիվ/
Հիվ/թվ
7964
99
55
8124
103
58

Եթե ուշադրություն դարձնենք աղյուսակի տվյալներին, ապա կտեսնենք,
կտեսնենք որ
մեծամասամբ նկատվել է հիվանդությունների թվի աճ: Վարակիչ և մակաբուծամա
կան հիվանդությունների տարածմանը նպաստում է քամիներրի ակտիվությունը:
ակտիվությունը
Նորագոյացությունների
րագոյացությունների առաջացումը պայմանավորված է ռադիոակտիվ թափոնթա
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ներով և դրանց շրջանառությամբ: Արյան ճնշման բարձրացման հետ կապված
խնդիրները պայմանավորված են մթնոլորտային ճնշման և խոնավության պայմանների փոփոխությամբ: Շնչառական օրգանների հիվանդությունների առաջացմանը և զարգացմանը նպաստում են խոնավության, ջերմաստիճանի տատանումները և քամիները:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ:
Ամփոփելով աշխատանքը՝ հանգեցինք այն եզրակացության, որ Լոռու մարզի կլիմայական պայմանները մեծ ազդեցություն ունեն ռեգիոնալ հիվանդությունների ձևավորման վրա: Պետք է նշել, որ կլիմայական պայմանների փոփոխությունը հանգեցնում է նաև հիվանդությունների տեսակների և քանակական փոփոխությունների: Ընդհանուր առմամբ Լոռու մարզի կլիման աչքի է ընկնում խոնավ
և մեղմ պայմաններով: Խոնավության ավելցուկը հանգեցնում է մի շարք հիվանդությունների առաջացմանը, այդ թվում շնչառական համակարգի, հենաշարժիչ
համակարգի, սիրտ-անոթային և այլն: Միաժամանակ ուսումնասիրելով Լոռու
մարզի քամիների վարդը՝ հանգել ենք այն եզրակացության, որ մարզի տարածքում գոյություն ունեցող քամիներն արագորեն տարածում են մթնոլորտում գոյություն ունեցող հիվանդության հարուցիչները, ինչպես նաև աերոզոլները, ծխի և
գազերի վտանգավոր մասնիկները: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը՝ առաջարկում ենք, որ վտանգավոր արդյունաբերական գործարանները և ձեռնարկությունները կառուցեն բնակավայրերից հեռու, դրանց արևելյան եզրամասերում,
որովհետև մարզում գերակշռում է արևմտյան օդային զանգվածների հոսքը: Հաջորդ առաջարկությունը վերաբերում է բնակչության առողջության բարելավման
խնդիրներին այն տեսակետից, որ բարձր հարաբերական խոնավություն ունեցող
բնակավայրերում բնակվող բնակչությանը խորհուրդ է տրվում իրենց հանգիստը
կազմակերպել ավելի չորային կլիմայական պայմաններով բնութագրվող վայրերում՝ անցկացնելով 20-30-օրյա հանգիստ: Ելնելով վերը նշվածից՝ գտնում ենք, որ
կլիմայական պայմանները և անթրոպոգեն ազդեցությունը բացասական են
անդրադառնում հասարակության առողջության վրա: Պատասխանատու գերատեսչություններին առաջարկում ենք ուշադրություն դարձնել նշված խնդիրներին:
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Багдасарян Сасун
Амбарян Гаяне
Габузян Нарине
Резюме

Ключевые слова: климатические условия, региональные заболевания,
ландшафт, область Лорийскайа область, антропоген.
Обобщая работу, мы пришли к тому убеждению, что климатические условия
Лорийской области имеют большое влияние на формирование региональных заболеваний. Изменения климатических условий в долголетнем срезе приводят к качественным и количественным трансформациям заболеваний. В целом, климат области отличается влажными и умеренными условиями. Переизбыток влажности
приводит к возникновению целого ряда заболеваний. Учитывая то обстоятельство,
что в области преобладают западные течения воздушных масс, предлагаем возводить промышленные предприятия на восточных окраинах населенных пунктов.

THE INFLUENCE
INFLUENCE OF THE CLIMATIC CONDITIONS OF
LORI REGION ON THE ON THE FORMATION

Baghdasaryan
Baghd
asaryan Sasun
Hambaryan Gayane
Ghabuzyan Narine
Summary

Key words: climatic conditions, regional diseases, landscape, Lori region,
anthropogenic.
In the article we have presented that the climatic conditions of Lori region have a
great impact on the formation of regional diseases. The long-term changes of climatic
conditions are the base of type and quantity changes of the diseases. Thus the climatic
conditions of the region, which are considered the dominant factor of the formation of
the landscape, can hinder the health and activity of the population. The instability of the
temperature and the air is the most definite of the regional climate during the day and
the year.
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ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՀՈՍՈՂ ԳԵՏԵՐԻ ԿԵՆՍԱԾԻՆ
ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Զալինյան Սերգեյ
բառեր.. կենսածին աղտոտվածություն, կենցաղային թափոնՀանգուցային բառեր
ներ, էվտրոֆիկացիա, մակերևութային հոսքաջրեր, գետեր:
Ջուրը բնության այն պարգևն է, որը եղել և մնում է անփոխարինելի բնական
ռեսուրս, առանց որի մարդկությունը գոյություն ունենալ չի կարող: Գիտատեխնիկական ժամանակակից նվաճումների արդյունքում մարդկությունը կարողացել է
գտնել ռեսուրսներին բազմաթիվ փոխարինող միջոցներ, սակայն ջրին փոխարինող որևիցէ միջոց դեռևս չի ստեղծել:
Ջրային ռեսուրսները չնայած համարվում են վերականգնվող, սակայն
դրանց պահպանությունը, ռացիոնալ օգտագործումը և կառավարումը ողջ մարդկության առաջնային հիմնախնդիրներից են, որտեղ առաջնային դերը պատկանում է հատկապես քաղցրահամ ջրերին [1]:
Ջրային ռեսուրսների կառավարման, ռացիոնալ օգտագործման և պահպանության խնդիրները առավել արդյունավետ լուծելու հեռանկարներից ելնելով՝
առաջնային խնդիր է դարձել գետերի ջրերի էկոլոգիական որակի գնահատումը,
վերահսկումը, որակի պահպանումը, որը էկոլոգիական ամենակարևոր գործոնն
է մշակաբույսերի, ջրային բույսերի և ջրային կենդանիների համար: Ջրի որակի
հարցերին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում՝ կապված երկրագնդի գլոբալ
տաքացման էկոլոգիական խնդիրների հետ, որոնց արդյունքում ջերմաստիճանի
բարձրացումը տանում է բնական լանդշաֆտների անապատացման, ոռոգման
ջրերի պահանջի ավելացման [2, 3]:
21-րդ դարում մարդկության գերխնդիրը բնության և հասարակության ներդաշնակ հարաբերությունների ստեղծումն է, որի լուծումն անմիջականորեն
կապված է երկրագնդի բնակչության թվաքանակի աճի, բնական ռեսուրսների
արդյունավետ օգտագործման և շրջակա միջավայրը մարդու առողջության ու ողջ
գործունեության համար անվտանգ պահելու հետ: Ինչպես ողջ աշխարհի, այնպես
էլ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությունը, ստիպված է վերանայել
իր սպառողական մտածողությունը և դրանով պայմանավորված գործունեությունը, որի հիմքում մարդկության ողջ պատմության ընթացքում դրված է եղել սեփական շահի և բարեկեցության ուղղորդումը, իսկ շրջակա բնական միջավայրի
պահպանության խնդիրն անտեսվել է, հատկապես բույսերի և կենդանիների վրա
անթրոպոգեն գործոնների բացասական ազդեցության ուսումնասիրության առումով [2, 4]:
Վանաձորի տարածքով հոսում է Փամբակ գետն իր Լեռնապատ, Տանձուտ և
Վանաձոր վտակներով, որոնք ժամանակին եղել են հասարակության և զբոսաշրջության համար հանգստի գոտիներ, իսկ ներկայումս այդ գետերը գտնվում են
անմխիթար վիճակում և վերածվել են աղբանոցի (նկ. 1):
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Նկ.
տարածք)
Նկ. 1. Գետ Փամբակ (քարի արտադրամասի տարածք)
Քաղաքի տարածքով հոսող գետերը ներկայումս մարդու անուշադրության
արդյունքում վերածվել են աղբավայրի, որտեղ թափվում են գետերի հարակից
տարածքներում գործող ձեռնարկությունների կենցաղային հոսքաջրերը,
հոսքաջրերը շինարարական թափոնները, կոյուղաջրերը, բնակչության կողմից գետեր թափվող
տարաբնույթ կենցաղային առարկաները՝ մասնավորապես պոլիէթիլենային
տոպրակներ, շշեր, թղթեր, արդյունաբերական թափոններ, սատկած կենդանիների դիակներ, որոնք պարունակում են տարաբնույթ վտանգավոր թունավոր նյութեր, վերջիններս տարվա որոշ ամիսներին մի քանի անգամ գերազանցում են
սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան (ՍԹԿ), ուստի դրանց մաքրման
արդյունավետ մեթոդների մշակումն ու ներդրումը համարվում են չափազանց
արդիական ու էկոլոգիական կարևոր հիմնախնդիրներ (նկ. 2):

Նկ.
Նկ. 2. Գետ Տանձուտ (ՊԱՏՊԱՏ-ի տարածքում)
տարածքում)
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Քաղաքի մակերևութային հոսքաջրերի կենսածին վնասակար նյութերով և
կենցաղային թափոններով աղտոտումն առաջ է բերում մի շարք էկոլոգիական և
սանիտարահիգիենիկ հետևանքներ, ինչպես նաև ջրի էվտրոֆիկացման (ծաղկման) երևույթներ, որը բնական պրոցես է և բնորոշ է մոլորակի ամբողջ երկրաբանական անցյալին ու սովորաբար դանդաղ ընթացող գործընթաց է (նկ. 3):

Նկ.
Նկ. 3. Գետ Տանձուտ (Նաբերեժ
Նաբերեժնու մոտ)
մոտ)
Ջրերի պահպանության գործում շատ կարևոր տեղ է գրավում նեխվող ջրերի
մաքրումը: Մակերևութային ջրերն ունենում են ինքնամաքրման բարձր պոտենցիալ, սակայն արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների,, ինչպես նաև թու– 75 –

նավոր նյութերով հարուստ արդյունաբերական և կենցաղային հոսքաջրերի ներհոսքը դեպի գետեր բավականին բարձր է, ինչն էլ խախտում է գետերում ջրերի
բնական մաքրման գործնընթացը [5, 6]:
Վերջին տարիներին մշակվում են նոր արդյունավետ մեթոդներ, որոնք
նպաստում են էկոլոգիացման ենթարկել հոսքաջրերի մաքրման գործընթացները:
Այդ մեթոդներից են էլեկտրաքիմիական մեթոդները (էլեկտրակոագուլյացիա,
էլեկտրաֆլոտացիա, անոդային օքսիդացում, կատոդային վերականգնում), մեմբրանային պրոցեսներով մաքրումը (ուլտրաֆիլտրում, էլեկտրոդիալիզ և այլն),
մագնիսական մշակումը, ջրերի ռադիացիոն մաքրումը, օզոնացումը, սորբենտների (կլանիչներ) օգտագործումը: Հոսքաջրերը աղտոտումից պաշտպանելու առավել գործնական միջոց է համարվում անթափոն և առանց ջրի տեխնոլոգիայի
մշակումն ու ներդրումը, հետադարձ ջրասառեցման կիրառումը:
Մարդու կենսագործունեության ապահովման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման գործում իրենց
կարևոր դերն ունեն երկրում ջրային պաշարների առկայությունը և նրանց նպատակային օգտագործման ու պահպանման գործընթացում արդյունավետ լուծումների կիրառումը:
Այսպիսով, Վանաձոր քաղաքում բնակչության սոցիալական և տնտեսական
գործունեությունը խիստ բացասական է ազդում Վանաձորի տարածքով հոսող
գետերի ջրերի որակի վրա, որը կարող է արգելակել նշված գետերի ջրերի ոլորտային ջրօգտագործման հնարավորությունները:
Արդյունքում, եթե Վանաձորի տարածքով հոսող գետերը ժամանակին ծառայում էին հանգստավայր՝ ինչպես բնակիչների, այնպես էլ զբոսաշրջիկների համար,
ներկայումս փաստորեն այն վերածվել են աղբավայրի, որը խիստ մտահոգիչ է:
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БИОГЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК
НА ТЕРРИТОРИИ ВАНАДЗОРА
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Ключевые слова: биогенные загрязнения, бытовые отходы, эвтрофикация,
сточные воды, реки.
Исследования рек по территории Ванадзора показывают, что воды рек находятся в загрязненном состоянии. Загрязнение происходит разными бытовыми отходами. Как в реках, так и прибрежных местах встречается бытовой, строительный
и другие виды мусора. При этом большую долю мусора составляют полиэтиленовые пакеты, бутылки, металлолом, старое электрооборудование. Загрязнение вызвано хозяйственной деятельностью человека.

THE BIOGENIC AND DOMESTIC POLLUTION OF RIVERS
FLOWING THROUGH
THROUGH VANADZOR

Zalinyan Sergey
Summary

Keywords: biogenic pollution, municipal waste, eutrophication, waste water, river.
The studies of the rivers flowing through the territory of Vanadzor show that the
river waters are polluted with various household wastes. As in the waters of rivers as
well as in the surrounding areas there are a variety of household and construction waste
among which the plastic bags, all kinds of containers, scrap metal, household electrical
appliances are dominated, which main polluters are the people.
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ԼՈՌՈՒ ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՂԿՈՒԶԵՆԻ (ՋՈՆՋՈԼ)
ՋՈՆՋՈԼ)
ԲՈՒՅՍԻ ԱՃՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ
[ՋՈՆՋՈԼԵՆԻ (ՈՂԿՈՒԶԵՆԻ)
ՈՂԿՈՒԶԵՆԻ)- ԿՌՈՆ]
ԿՌՈՆ]
Ղազարյան--Գևորգյան Կիմա
Ղազարյան
բառեր.. ողկուզենի, կռոնազգիներ, ծածկասերմեր, Բորեալ
Հանգուցային բառեր
ենթաթագավորություն:
Կլիման բարեխառն ցամաքային է՝ տաք ամառներով, մեղմ ձմեռներով:
Կախված տեղանքի բարձրությունից՝ կլիմայական պայմանները տարբեր են:
Իջևանի ֆլորիստականի հյուսիս-արևելյան հատվածի ցածրադիր վայրերում տարեկան միջին ջերմաստիճանը +10°C, բարձրադիր վայրերում 0°C [1]:
Այս ֆլորիստական շրջանի հյուսիսարևելյան հատվածի բուսականությունը
լրիվ ուսումնասիրված չէ:
Վերջին տարիներին հայտնի պատճառներով տարածաշրջանի բուսատեսակների կազմը փոփոխվում է, քանի որ ակտիվացել է մարդածին գործոնի ազդեցությունը: Իսկ դա կարող է հանգեցնել որոշ բուսատեսակների անհետացմանը,
անտառածածկ տարածքների կրճատմանը:
Ուսումնասիրման օբյեկտը Staphyleceae ընտանիքի Staphylea Pinnata L տեսակն է, որը մեր կողմից ուսումնասիրվել է Տավուշի տարածաշրջանի Վերին
Ծաղկավան համայնքի շրջակայքում, և գիտական գրականության մեջ այդ պոպուլյացիան հիշատակված չէ: Ժողովրդի կողմից օգտագործվում է սննդի մեջ,
կոչվում է ջոնջոլ: Բույսը ներկայացված է ոչ մեծ ծառերի կամ թփերի տեսքով,
հանդիպում է մացառուտներում, բոխուտներում: Տեսակի պոպուլյացիան տեղաբնակները անվանում են «ջոնջոլկուտ»:
Յուրաքանչյուր տարի՝ գարնանը, կազմակերպվում է չբացված ծաղիկներով
ծաղկաբույլերի ակտիվ հավաք, ինչը, մեր կարծիքով, անհանգստացնող երևույթ է,
քանի որ տեսակը ընդգրկված է ՀՀ «Կարմիր գրքում» (2009թ.):
Պետք է նշել, որ բույսը հեշտությամբ աճում է մշակության մեջ: Բույսը բազմանում է սերմերով և վեգետատիվ ճանապարհով: Բնության մեջ նախընտրում է խոնավ վայրերը, անտառաեզրերը: Անտառի խորքում և չոր վայրերում թփերն այնքան
էլ մեծ չեն, իսկ ծաղկումը շատ թույլ է կամ ընդհանրապես բացակայում է [2]:
Ուսումնասիրությունը կատարվել է երթուղային մեթոդով: Ուսումնասիրության արդյունքում եկել ենք այն եզրակացության, որ «ջոնջոլի» ծաղիկների
ակտիվ հավաքը կարող է հանգեցնել այդ պոպուլյացիայի ոչնչացմանը:
Աշխատանքի նպատակն է եղել նպաստել բուսատեսակի տարածմանը ոչ
միայն Տավուշի մարզի տարածաշրջանում, այլև մշակել Լոռու մարզի Վանաձոր
քաղաքի տնամերձ հողամասում: Աշխատանքը սկսել ենք 2006 թվականից: Տավուշի մարզի Վերին Ծաղկավան համայնքի շրջակայքից բերվել են Staphylea
Pinnata L մի քանի տնկիներ, որոնք հաջողությամբ կլիմայավարժվել են Լոռու
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մարզում: Տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1. Վանաձոր քաղաքի տնամերձ հողամասում Staphylea Pinnata L
տեսակի աճի և բերքատվության դինամիկան (2006(2006-2015թթ
2015թթ.):
թթ.):

2006-2007թթ.
2007-2008թթ.
2008-2009թթ.
2009-2010թթ.
2010-2011թթ.
2011-2012թթ.
2012-2013թթ.
2013-2014թթ.

Բույսի
բարձրությունը (մ)
1,5
2,5
3.0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

2014-2015թթ.

6,5

Տարի

Բերքատվությունը (կգ)
կգ)
1,5
3,0
4,0
4,5-5,0
5,0
5,0-5,5
6,0
6,5

Երկու մարզերի կլիմայական պայմանները տարբերվում են: Դա արտահայտված է վեգետացիայի տարբեր ժամանակահատվածներով, բայց բույսը
կլիմայավարժվել է Վանաձորի անհատական տնտեսություններում: Տվյալները
բերված են աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2. Staphylea Pinnata L տեսակի վեգետացիայի ժամկետները
Վերին Ծաղկավանի համայնքում և Վանաձորի պայմաններում:
պայմաններում:
Տավուշի մարզ,
Լոռու մարզ
մարզ,
Աճի փուլերը
գ. Վերին Ծաղկավան
ք. Վանաձոր
Վեգետացիայի սկիզբ
Մարտի սկիզբ
Մարտի վերջ
Բողբոջի սկիզբ
Մարտի 2-րդ կես
Ապրիլի սկիզբ
Բողբոջի վերջ
Ապրիլի սկիզբ
Ապրիլի վերջ
Ծաղկման սկիզբ
Ապրիլի վերջ
Մայիսի 2-րդ կես
Ծաղկման վերջ
Մայիսի առաջին կես
Հունիսի առաջին կես
Վեգետացիայի վերջ
Հոկտեմբերի սկիզբ
Հոկտեմբերի վերջ
Վանաձորի կլիման բարեխառն, անտառային տիպի, հունվարին միջին
ջերմաստիճանը -4,9°C է, հուլիսին՝ +17, +18°C: Ձյան ծածկույթի տևողությունը 3,54 ամիս է: Վաղ աշնանային ցրտահարումները նկատվում են հոկտեմբերին, ուշ
գարնանայինը` մայիսի սկզբին: Տեղումների միջին քանակը 618 մմ [3]: Բայց
պետք է նշել, որ Staphylea Pinnata L տեսակը ցրտադիմացկուն է, տալիս է բարձր
բերք նաև Վանաձոր քաղաքի կլիմայական պայմաններում: Նկար 1-ում
պատկերված է բերքը և 2-ում թփածառը:
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Նկար 1

Նկար 2

Այս առումով, առաջարկում ենք կազմակերպել Staphylea Pinnata L տեսակը
աճեցնել Լոռու մարզի անտառային էկոհամակարգում և տնամերձ հողամասերում՝ որպես ուղեկցող թփատեսակ, անթրոպոգեն ճնշումը նվազեցնելու նպատակով:
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ЛОРИЙСКОГО И ТАВУШСКОГО РЕГИОНОВ НА ПРОЦЕСС
РОСТА И РАЗВИТИЯ STAPHYLEA PINNATA L

Казарян--Геворгян К
Кима
Казарян
има
Резюме

Ключевые слова: клекачка, клекачковые, покрытосеменные, Бореальное
подцарство.
В стате исследуется различние природно-климатических условий Лорийского
и Тавушского региона которые следует учитывять при вырашивания (Staphylea
Pinnata L) клекачки, которая наряду с теплостойкостью обладает также холодостойкостью и может расти в других регионах Армении, в различных ее зонах и
климатических условиях.

THE INFLUENCE OF THE ECOECO- CLIMATE CONDIFIONS OF LORI AND
TAVUSH REGIONS ON (STAPYLEA PINNATA L)
THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF

Ghazaryan--Gevorgyan K
Kima
Ghazaryan
ima
Summary

Key words: Staphylea (common bladder nut), staphylea pinnata, angiospermae,
boreal subkingdom.
The article touches upon some issues related to the difference between the
Armenian Lori and Tavush regions eco-climate conditions. In our research we have
stated that the Stapylea Pinnata L besides beig waterfree is cold-free as well and may
grow in various climate cindifions and eco-zones of the north area.
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SAMBUCUS NIGRA L. ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՒԳԱՐՔԻ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
Վարդանյան Զարուհի
Բայրամյան Լիլիա
Լոքյան Արևիկ
Մխիթարյան Հասմիկ
բառեր.. սև թանթրվենի, բուսատեսակ, աճելավայրի պայմանՀանգուցային բառեր
ներ, տերևային մակերես, ֆոտոսինթեզի ինտենսիվություն, ծաղկման փուլ, կոկոնոկալման փուլ
20-րդ դարի վերջին կապված էներգետիկ ճգնաժամի հետ Հայաստանում,
մասնավորապես Լոռու մարզում լայն թափ ստացան ապօրինի անտառահատումները, որոնց պատճառով տնտեսապես օգտակար հիմնական անտառկազմող տեսակներին փոխարինելու եկան պակաս արժեքավոր ձևեր, որոնք լինելով
անպահանջկոտ արագորեն զբաղեցրին հատատեղերը: Այդպիսի բուսատեսակներից է սև թանթրվենին Sambucus nigra: Լոռու մարզի տարածքում դեռևս ուսումնասիրություններ չեն կատարվել սև թանթրվենու բույսի կենսաէկոլոգիական
առանձնահատկությունների ուսումնասիրման ուղղությամբ: Ուստի՝ առաջադրված թեման արդիական է, հրատապ և ունի կարևոր գիտական ու գործնական
նշանակություն:
Հետազոտության նպատակն է եղել ուսումնասիրել Լոռու մարզի Գուգարքի
տարածաշրջանում տարածված սև թանթրվենու առանձնյակների տարածման
սահմանները, պարզել բույսի ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների ինտենսիվությունը:
Այդ նպատակի իրագործման համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները.
– բացահայտել Գուգարքի անտառտնտեսության տարածքում թանթրվենու
զբաղեցրած տարածքների վիճակը,
– ուսումնասիրել թանթրվենու բույսերի կենսաէկոլոգիական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները՝ աճելատեղերի տարբեր միկրոկլիմայական
պայմններում:
Լոռվա մարզում ենթալպյան գոտում աճող սև թանթրվենու ուսումնասիրությունները տարվել են երթուղային, կիսաստացիոնար և ստացիոնար եղանակներով (ծովի մակերևույթից 2000-2600 մ բարձրություն): Ընդ որում, երթուղային հետազոտությունները տարվել են այն վայրերում, որտեղ գտնվում են թանթրվենու
հիմնական ասոցիացիաները, իսկ կիսաստացիոնար և ստացիոնար աշխատանքները ընդգրկել են թանթրվենու ամենատարածված վայրերից՝ Վանաձորի և Մայմեխի շրջակայքի անտառային և ենթալպյան գոտիները:
Երթուղային և կիսաստացիոնար ուսումնասիրության ժամանակ թանթրվե– 82 –

նու հաշվառման, գույքագրման, ինչպես նաև կազմի ու կառուցվածքի պարզաբանման նպատակով կատարվել են ֆիտոցենոտիկ բազմաթիվ գրառումներ: Այդ
ընթացքում յուրաքանչյուր ասոցացիայում որոշվել է տեսակային կազմը, բույսերի
առատությունը, հարկայնությունը, բարձրությունը, ֆենոփուլերը և այլն:
Ստացիոնար հետազոտությունները տարվել են թանթրվենու աճելատեղերի
տարբեր էկոլոգիական պայմաններում՝ հատված անտառահանդակում, անտառի
վերին սահմանում և լանջի հյուսիսային գոգավոր մասում: Ուսումնասիրվել են
թանթրվենու կենսամորֆոլոգիական որոշ հարցեր՝ կապված նրանց աճման ու
զարգացման առանձնահատկությունների հետ:
Թանթրվենու վերգետնյա ու ստորգետնյա զանգվածը որոշվել է երկրաբուսաբանության մեջ հայտնի մեթոդներով (Родин и др., 1968): Վերգետնյա զանգվածը որոշելու համար 1քմ մակերեսի վրա 3-5 կրկնողությամբ կատարվել է ամբողջ
վերգետնյա օրգանների հեռացում: Հեռացումից հետո բույսերը կշռվել են թաց,
օդային չոր և բացարձակ չոր վիճակում:
Թանթրվենու ստորգետնյա զանգվածը որոշելու համար վերցվել է 50 x 50 x
50սմ-ի վրա (50սմ խոնավության վրա եղած ստորգետնյա օրգանները կազմում են
ընդհանուրի 92-95%-ը), այնուհետև արմատները առանձնացնելուց, հողից
մաքրվելուց, լվացվելուց հետո կշռվել են օդային և բացարձակ չոր վիճակում:
Ստացված տվյալները ենթարկվել են վիճակագրական մշակման և համակարգչային ծրագրավորման (Лакин, 1973):
Թանթրվենու էկոլոգիաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների պարզաբանման դաշտային և լաբորատոր ուսումնասիրությունները կատարվել են ընդունված մեթոդներով: Այդ նպատակով տվյալ տարածքի տարբեր մասերում
աճած բույսերից ընտրվել են 12-15 տիպիկ անհատներ, որոնց վրա դրվել են փորձերը: Անհրաժեշտ բուսանյութը վերցնելուց և ֆիքսելուց հետո այն անմիջապես
տեղափոխվել է փորձասենյակ: Փորձերը կատարվել են 3-4 կրկնողությամբ:
Ենթալպյան գոտու արտաքին գործոնների համալիր զուգակցումը պայմանավորում է թանթրվենու բուսականության կենսագործունեության ընթացքն ու
արդյունավետությունը: Այդ տեսակետից չափազանց կարևոր են ֆիզիոլոգիական
բնույթի ուսումնասիրությունները: Մեր կողմից ուսումնասիրություններ կատարվել են Լոռու մարզի Գուգարքի անտառպետության անտառներում, որտեղ ինտենսիվ զարգանում է թանթրվենին՝ արագորեն զբաղեցնելով ապրելու համար
բոլոր հնարավոր տարածքները: Եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ թանթրվենին
անպահանջկոտ է միջավայրի պայմանների նկատմամբ, ապա ավելի քան պարզ
կլինի, թե ինչու է բույսը զբաղեցնում հատված տարածքները, կամ էլ դուրս մղում
հատատեղերից հիմնական անտառկազմող տեսակների ծիլերը:
Ելնելով նրանց աճելատեղերի վերաբերյալ եղած տվյալներից մեր կողմից
ընտրվել է հյուսիս-արևմտյան դիրքադրություն ունեցող անտառի վերին եզրում
(2000-2600մ ծ.մ.բ.), լանջի գոգավորություններում և հաճարկուտների ու բոխուտ– 83 –

ների բացատներում աճող թանթրվենին:
Դիրքադրության ընտրության հարցում ղեկավարվել ենք նրանով, որ հյուսիս- արևմտյան թեքության լանջերում հողի խոնավությունը, գետնամերձ շերտի
և հողի ջերմաստիճանը առավել նպաստավոր են թանթրվենու աճման ու զարգացման համար: Ուսումնասիրությունները տարվել են Sambucus nigra սեռահասուն բույսի մոտ` նրանց ծաղկման (մայիս) և պտղակալման (օգոստոս-սեպտեմբեր) փուլերում:
Փորձերի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել տերևների ընտրությանը: Այդ կապակցությամբ Վանաձորի տարածքի ենթալպյան գոտու թանթրվենու վրա մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ակտիվ տերևային զանգվածը զբաղեցնում է ցողունի բարձրության մոտավորապես 80%-ը, կլանելով նաև
ֆոտոսինթետիկ ակտիվ ռադիացիայի գերակշռող մասը: Մինչդեռ ցողունի ստորին մասում դասավորված տերևներն օժտված են ֆիզիոլոգիական թույլ ակտիվությամբ, որովհետև ստանում են ֆոտոսինթետիկ ակտիվ ռադիացիայի ընդամենը 1-2%-ը:
Հաշվի առնելով նշված պարագան` փորձերի մեջ ընդգրկված թանթրվենու
ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը որոշելու համար ընտրվել են ցողունի երկարության 80%-ի (գագաթից հաշված) վրա դասավորված տերևները:
Պարզվել է նաև, որ բույսերի կոկոնակալման փուլում անտառի վերին եզրում, լանջի գոգավորությունում և անտառի հատված տարածքում օդի հարաբերական միջին խոնավությունը համապատասխանաբար եղել է 71%, 68% և 63%,
իսկ ծաղկման փուլում` 64%, 62% և 58%, ջերմաստիճանը` 19, 21, 22 և 21, 23, 260C
(տվյալները վերաբերվում են ցերեկվա ժամերին):
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ թանթրվենու վերը նշված աճելավայրերում կազմակերպել են տարբեր հզորության ասիմիլացիոն մակերես (աղ. 1):

Աղյուսակ 1.Թանթրվենու տերևային մակերեսը տարբեր աճելավայրերում
(դմ2; հաշված են բոլոր տերևները 1 ընձյուղի հաշվով)

Հատված
անտառա
հանդակ

Անտառի
վերին եզր

Լանջի
գոգավոր
մաս

Հատված
անտառա
հանդակ

Sambucus nigra

Լանջի
գոգավոր
մաս

Տեսակը

Ծաղկում

Անտառի
վերին եզր

Կոկոնակալում

168,6

182,3

141,4

202,3

225,8

172,2
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Ստացվում է, որ կոկոնակալման փուլում Sambucus nigra տեսակի մոտ
տերևային մակերեսը ամենից մեծ ցուցանիշ է դրսևորում լանջի գոգավոր մասում` 182,3դմ2, ամենից փոքր հատված անտառահանդակում` 141,4դմ2: Ծաղկման փուլում ևս ամենից մեծն է լանջի գոգավոր մասում` 225,8դմ2, ամենից փոքր`
հատված անտառահանդակում` 172,2դմ2:
Այսպիսով, Sambucus nigra տեսակի մոտ ծաղկման փուլում կոկոնակալման
փուլի համեմատ տերևային մակերեսը մեծ է 1.23 անգամ` լանջի գոգավոր մասում, 1.22 անգամ` հատված անտառահանդակում, 1.19 անգամ` անտառի վերին
եզրում:
Կարելի է կարծիք կազմել այն մասին, որ անտառի հատված տարածքում
աճող թանթրվենու ասիմիլացիոն ապարատի թույլ զարգացվածությունը հողից
ջրի ուժեղ գոլորշիացման և նրանում ավելի պակաս խոնավության հետևանք է,
որի դեպքում դանդաղում է ինչպես տերևների աճը, այնպես էլ նորերի առաջացումը:
Ինչպես հայտնի է, ծաղկման փուլում բույսի տերևային մակերեսը հասնում է
իր առավելագույն չափերին, որը բացատրվում է այդ շրջանում դոնոր-ակցեպտոր
հարաբերությունների ուժեղացմամբ (Казарян, Давтян, 1966; Курсанов, 1976;
Мокроносов, 1981): Տերևները հանդիսանում են գեներատիվ օրգաններին պլաստիկ նյութերով ապահովման հիմնական աղբյուր և ծաղկման շրջանում
խթանվում է ոչ միայն նրանց ֆունկցիոնալ ակտիվությունը, այլև մակերեսային
աճը, որն ուղղված է բույսի օպտիկական հատկությունների ուժեղացմանը և ֆոտոսինթեզի ինտենսիվության բարձրացմանը: Ուստի այդ հանգամանքով կարելի
է բացատրել ուսումնասիրվող բույսի ասիմիլացիոն մակերեսի աճը ծաղկման
փուլում: Սակայն, ինչպես երևում է մեր ստացած տվյալներից, ասիմիլացիոն
ապարատի հզորության վրա ազդում են էկոլոգիական պայմանները:
Sambucus nigra տեսակը ասիմիլացիոն մեծ մակերես է կազմակերպում մեզոֆիտ պայմաններում` լանջի գոգավոր մասում և անտառի վերին եզրում, որտեղ
համեմատաբար բարձր են հողի ջրապաշարն ու օդի հարաբերական բարձր խոնավությունը:
Մի շարք ուսումնասիրություններով (Шевелуха, 1987, Ничипорович, 1967)
պարզված է, որ աճը ցույց է տալիս միջավայրի պայմաններին բույսերի
հարմարվողականության աստիճանը: Այդ դրույթը հաստատվում է նաև մեր
ուսումնասիրություններով, համաձայն որի Sambucus nigra տեսակը հարմարված
է հողի բարձր խոնավությանը և օդի հարաբերական ցածր խոնավությանը, որը
պայմանավորված է աճելավայրի տեղադրությամբ:
Անհրաժեշտ է սակայն նշել, որ թանթրվենու աճելատեղերի միկրոկլիմայական և էդաֆիկ գործոններով պայմանավորված ասիմիլացիոն ապարատի ֆունկցիոնալ ակտիվության վերաբերյալ այլ օրինաչափություն է ստացվել: Դա արտահայտվել է նրանում, որ փորձի տակ գտնվող բոլոր տեսակները CO2-ի ասիմիլա– 85 –

ցիայի մեծ ունակություն են ցուցաբերել անտառի վերին եզրում, միջին` լանջի գոգավոր մասում և ամենափոքր ունակություն` հատված անտառահանդակում:
Ստացված տվյալներից պարզ է դառնում, որ փորձարկվող բույսերի ֆոտոսինթեզի ամենաբարձր ունակությունը ի հայտ է գալիս ոչ թե հողի ամենաբարձր
խոնավությամբ օժտված տարածքում, լանջի գոգավոր մասում, այլ այն դեպքում,
երբ ջրի պաշարը հողում բացարձակ կերպով պակասում է 3-4%-ով, այսինքն անտառի վերին եզրում: Մեր կողմից ուսումնասիրվել են թանթրվենու փորձարկվող
բույսերի ֆոտոսինթեզի ինտենսիվության ցուցանիշները (Աղ. 2):

Աղյուսակ 2. Թանթրվենու տերևների ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը կախված
նրա աճելատեղից (մգ CO2/դմ2, ժամ)

Տեսակը

Լանջի
գոգավոր
մաս

Հատված
անտառա
հանդակ

Անտառի
վերին եզր

Լանջի
գոգավոր
մաս

Հատված
անտառա
հանդակ

Ծաղկում

Անտառի
վերին եզր

Կոկոնակալում

Sambucus nigra

16,8

13,4

11,8

23,9

18,1

17,3

Ստացվում է, որ կոկոնակալման փուլում Sambucus nigra տեսակի մոտ
տերևների ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը ամենից փոքրն է հատված
անտառահանդակում` 11,8 մգCO2/դմ2, միջին ցուցանիշ գրանցվում է լանջի
գոգավոր մասում` 13,4 մգCO2/դմ2: Ծաղկման փուլում ամենից մեծն է անտառի
վերին եզրում` 23.9 մգCO2/դմ2, ամենից փոքրը հատված անտառահանդակում`
17.3 մգCO2/դմ2:
Այսպիսով, Sambucus nigra տեսակի մոտ ծաղկման փուլում կոկոնակալման
փուլի համեմատ տերևների ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը մեծ է 1.35 անգամ`
լանջի գոգավոր մասում, 1.46 անգամ մեծ է հատված անտառահանդակում, 1.42
անգամ մեծ է անտառի վերին եզրում:
Այդ փաստի բացատրությունը կարելի է տալ հենվելով Վ. Ա. Բրիլիանտի
(Бриллиант В.А., 1949) ուսումնասիրությունների վրա, համաձայն որոնց բույսերի
ֆոտոսինթետիկ ունակությունը զգալիորեն խթանվում է նրանց արմատամերձ
միջավայրում ջրապաշարի որոշակի պակասի դեպքում:
Այդ փաստի բացատրությունը կարելի է տալ հենվելով Վ. Ա. Բրիլիանտի
(Бриллиант В.А., 1949) ուսումնասիրությունների վրա, համաձայն որոնց բույսերի
ֆոտոսինթետիկ ունակությունը զգալիորեն խթանվում է նրանց արմատամերձ
միջավայրում ջրապաշարի որոշակի պակասի դեպքում:
Այդ առումով հավանաբար հատված անտառահանդակի էկոլոգիական
պայմանները, հատկապես խոնավության պարունակությունը հողում և օդի հա– 86 –

րաբերական խոնավությունը չեն ստեղծել այն ներդաշնակ պայմանները, որի
դեպքում CO2-ի ասիմիլացիան կարող է խթանվել: Ուստի՝ այս տարբերակում
թանթրվենին ցուցաբերել է ֆոտոսինթեզի ցածր ինտենսիվություն. կոկոնակալման փուլում անտառի վերին եզրում աճածների համեմատությամբ 0.8 անգամ
պակաս լանջի գոգավոր մասում աճածների համեմատությամբ` 0.88անգամ: Համանման օրինաչափություն է ստացվել նաև ծաղկման փուլում:
Այսպիսով մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք եկել ենք
հետևյալ եզրակացությունների.
– Sambucus nigra տեսակի առանձնյակների մոտ ծաղկման փուլում կոկոնակալման փուլի համեմատ տերևների ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը մեծ է 1.35
անգամ` լանջի գոգավոր մասում, 1.46 անգամ մեծ է հատված անտառահանդակում, 1.42 անգամ մեծ է անտառի վերին եզրում,
– կոկոնակալման փուլում Sambucus nigra տեսակի առանձնյակների մոտ
տերևների ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը ամենից փոքրն է հատված անտառահանդակում,
– Sambucus nigra տեսակի առանձնյակների մոտ CO2-ի ասիմիլացիայի մեծ
ունակություն են ցուցաբերել անտառի վերին եզրում, միջին` լանջի գոգավոր մասում և ամենափոքր ունակություն` հատված անտառահանդակում:
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДА
ВИДА

SAMBUCUS NIGRA L. В ГУГАРКСКОМ РАЙОНЕ
Варданян Заруи
Байрамян Лилия
Локян Аревик
Мхитарян Асмик
Резюме

Ключевые слова: Бузина черная, условия произрастания, листовая поверxность, интенсивность фотосинтеза, фаза цветения, фаза бутонизации.
Бузина черная Sambucus nigra L. являясь неприхотливым растением, занимает
лесные вырубки Гугаркского лесного хозяйства Лорийского марза. По сравнению с
фазой бутонизации, в фазе цветения интенсивность фотосинтеза листьев выше в
1.35 раза, а наибольшую способность к ассимиляции CO2 растение проявляет в
верхней границе леса. На лесных вырубках, из-за низкой влажности почвы в результате высокой испаряемости воды, наблюдается слабое развитие ассимиляционного аппарата. Вследствие чего рост и развитие, а также возобновляемость листьев
происходит значительно медленнее, чем на других исследуемых участках.

BIOECOLOGICAL PECULIARITIES OF SAMBUKUS NIGERA L
IN GUGARK REGION

Zaruhi
Vardanyan Z
aruhi
Bairamyan Lilia
Lokyan Arevik
Mkhitaryan
khitaryan Ha
Hasmik
Summary

Key words: Black elderberry, type, the step of budding, the step of blooming, the
surface of the leaf, different places, the intensive of fotosintezis.
The elderberry Sambucus nigra occupies a huge area in hewed places in Gugark in
Lori Region. In the process of plant blossom, in comparison with budding period the
intensity of leaf photosynthesis is high 1.35 times, and the plant shows the ability of CO2
assimilated in the upper edge of the forests. The season of the low development in
elderberry`s assimilation apparatus is the evaporation in the water from the soil and the
lack of moisture in hewed areas in forest. It`s time where not only the growth of the
leaves slow down, but also the growth of the new ones.
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ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԴԱԾԻՆ
ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԿԵՆՍԱԻՆԴԻԿԱՑԻԱՅԻ
ԿԵՆՍԱԻՆԴԻԿԱՑԻԱՅԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Վարդանյան Զարուհի
բառեր.. կենսաինդիկացիա, աղտոտում, տեխնածին տարածքՀանգուցային բառեր
ներ, ծանր մետաղներ, ուրբանիզացված տարածք, կանաչապատում:
Ժամանակակից բուսաբանության ուղղություններից է արդյունաբերական
բուսաբանությունը, որի ուսումնասիրության առարկան բույսերի աճման ու զարգացման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունն է տեխնածին աղտոտման պայմաններում: Բույսերի վարքագծի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս կատարելու քաղաքների, վարչական տարածքների կանաչ տնկարկների և
անտառների վերականգնման ու ռացիոնալ օգտագործման գիտական հետազոտություն, կատարել ուրբանիզացված տարածքների կանաչապատման համար
ծառաթփային բուսատեսակների տեսակային կազմի ճիշտ ընտրություն: Ուրբանիզացված տարածքների, վարչական տարածքների շրջակա միջավայրի աղտոտման և հավասարակշռության խախտման պատճառ են համարվում արդյունաբերական օբյեկտները, որոնց արդյունաբերկան թափոնների մեջ մեծ տոկոս են
կազմում ծանր մետաղները: Ծանր մետաղներ են համարվում այն քիմիական
տարրերը, որոնք ունեն երկաթից բարձր խտություն. Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn,
Bi, Hg [6]:
Արդյունաբերական բուսաբանության ուսումնասիրման առարկաներից է
կենսաինդիկացիայի մջոցով ուրբանիզացված տարածքների կանաչ բույսերի
ռեակցիայի հայտնաբերումը աղտոտված միջավայրի նկատմամբ: Կանաչ բույսերը համարվում են ինքնատիպ կենսաինդիկատորներ, որոնք հողից և մթնոլորտից
կարողանում են կլանել ծանր մետաղներ:
Մետաղ պարունակող աղտոտող նյութերի մասնիկները, օդից ընկնելով
տերևների և բույսերի, այլ օրգանների վրա, պահվում են դրանց մակերեսին բարակ փառի ձևով, այս կամ այն չափով հեռացվում տեղումների և քամու միջոցով,
մասնակիորեն թափանցում հյուսվածքների մեջ [7]: Ուսումնասիրությունները
ցույց են տալիս, որ բարդ տերևները, եթե անգամ ունեն խիստ կտրտված, հատված
տերևաթիթեղ, ավելի շատ մետաղ են կուտակում պարզ տերևների համեմատությամբ: Ընդ որում՝ որքան փոքր է տերևաթիթեղի մակերեսը, հարթ ու խավապատ,
այնքան նրանում մետաղների կուտակման հավանականությունը փոքր է [7]:
Ծանր մետաղների պարունակությունը բույսերում կախված է մի քանի գործոններից. հողի աղտոտվածության աստիճան, աղտոտման աղբյուրից հեռավորություն, քամիների ուղղություն, տեղանքի ռելիեֆ [3], [4], [5]:
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Նյութը և մեթոդը:
մեթոդը: Ուսումնասիրությունները կատարվել են Լոռու մարզի
Ալավերդու լեռնամետալուրգիական և Վանաձորի քիմիական կոմբինատների
տեխնածին աղտոտման գոտու պայմաններում՝ կամերալ, լաբորատոր և
քիմիական անալիզի մեթոդներով:
Լոռու մարզի հողային ու բուսական ծածկույթի աղտոտվածության վերաբերյալ կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ [1], [2], [3], [4], [5], որոնք վկայում
են, որ մարզի բուսական ու հողային ծածկույթներում և ջրային ավազաններում
ծանր մետաղների քանակությունը ստուգիչ տարբերակներին /ֆոն/ գերազանցում
է տասնյակ անգամ: Լոռու մարզի հողի և բուսական ծածկոցի աղտոտվածության
վերաբերյալ կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ [1], [2], Григорян К.В., 1984;
[4], [5], Վարդանյան, Ունանյան, Շեկոյան, 2007; Հունանյան, Շեկոյան, Վարդանյան, 2006թ.], որոնք վկայում են, որ մարզի բուսական ու հողային ծածկույթներում
և ջրային ավազաններում ծանր մետաղների քանակությունը, ստուգիչ տարբերակների /ֆոն/ հետ համեմատած, գերազանցում է տասնյակ անգամ: Բուսական
ծածկոցի /ծառատեսակների/ ուսումնասիրությունները իրականացվել են Վանաձորի և Ալավերդու տեխնածին գոտիների տարածքում աղտոտման օջախներից
0.5, 1.5, 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20 կմ հեռավորության սահմաններում, քամու շարժման
հիմնական ուղղություններով: Ծանր մետաղների քանակությունը ուսումնասիրվել է նույն փորձատեղամասերում աճող 5 տեսակների մոտ՝ Fraxinus excelsior L.,
Quercus iberica stev., Acer L., Robinia pseudoacacia L., Ulmus L.: Փորձերը կատարվել
են 3-4 կրկնվողությամբ: Ալավերդու լեռնամետալուրգիական գործարանը
գտնվում է ծովի մակերևույթից 650 մ բարձրության վրա, Լոռվա կիրճում, որը բոլոր կողմերով շրջապատված է բնական պատնեշներով, կտրվածքներով, որոնք և
նպաստում են տեխնածին նյութերի անհավասարաչափ բաշխմանը: Էկոլոգիական հիմնախնդիրների հետ կապված՝ կոմբինատի գործունեությունը դադարեցվեց 1988 թվականին և վերագործակվեց 1997 թվականին: Կոմբինատը պատկանում է Armenian Copper Programme ակցիոներական ընկերությանը, որի արտադրական հզորությունը կազմում է 10 հազար տոննա սև պղինձ և ձուլում է 30 հազար տոննա մետաղային ջարդոն: Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատը գործում է ավելի քան 230 տարի՝ օգտագործելով ոչ միայն տեղային բազմամետաղային հումքը, այլ նաև Քաջարանից և արտերկրից ներմուծվող պղնձամոլիբդենային հանքանյութը: 20-րդ դարասկզբում կոմբինատն արտադրել է ավելի քան
2 հազար տոննա պղինձ: Արտադրության առավելագույն քանակությունը գրանցվել 1980 – 1990թթ., որի ընդհանուր տարեկան արտադրության ծավալը կազմել է
55 հազար տոննա ռաֆինացված պղինձ /3/:
Վանաձորում փորձատեղամասերը գտնվում են ծովի մակարդակից 1350 մ
բարձրության վրա: Ելնելով աղտոտման օջախների գործունեության, բնակլիմայական և երկրաբանական առանձնահատկություններից՝ համակարգերի աղտոտվածության վերլուծությունը կատարենք ըստ առանձին աղբյուրների:
Մեր ուսումնասիրությունների նպատակն է եղել պարզել բուսական ծածույթների տեխնածին ծանր մետաղներով աղտոտվածության աստիճանը, բացա– 90 –

հայտել բույսերի կենսաբանական կլանման օրինաչափությունները: Մետաղների
պարունակությունը բուսական նմուշներում հաշվարկված է խտության գործակցով.

 

Np
N5

որտեղ Np – ը մետաղների պարունակությունն է ուսումնասիրվող օբյեկտում,
N5 -ը մետաղների պարունակությունն է ֆոնայինում: Որպես ստուգիչ /ֆոն/
ընտրվել են աղտոտման աղբյուրից 18-20 կմ հեռավորության վրա գտնվող հողատարածքներում աճող բույսերը:
Ծանր մետաղների ընդհանուր քանակությունը որոշվել է նեյտրոնակտիվացման մեթոդով, շարժուն ձևը՝ թթվային քաշվածքներում ատոմադսորբցիոն
AAS – 1 անալիզատորի օգնությամբ: Ուսումնասիրության նյութերը ներկայացված
են խտության գործակիցների տեսքով: Մաթեմատիկական մշակումը կատարվել է
դիսպերսիոն անալիզի մեթոդով [8]:
Գրականության մեջ բավականին քիչ են ուսումնասիրությունները, որոնք
ծանր մետղաների կուտակման և տեղանքի ծովի մակարդակից ունեցած բարձրության փոխհարաբերությունն են գնահատում: Ուստի մեզ հետաքրքրել է արդյունաբերական օբյեկտի՝ ծովի մակարդակից ունեցած բարձրությունից կախված
տեխնածին ճնշման ազդեցության ուսումնասիրությունը:

Արդյունքներ և քննարկում
Ալավերդու մետալուրգիական գործարանի շուրջ բուսական նմուշներում
ծանր մետաղների քանակության ավելացում դիտվում է մինչև 10-15 կմ սահմաններում:
Առավելագույն քանակություն դիտվել է 0.5-5.0 կմ գտնվող նմուշներում,
որտեղ ծանր մետաղների միջին քանակությունը /ըստ կենսաբանական խմբերի/
չաղտոտված տարածքների պարունակության հետ համեմատած ավել է՝ Cu - 9.45.1 անգամ, Pb - 22.4-7.4; Zn - 7.0-3.0 անգամ:
Վանաձոր քաղաքի և նրա շուրջն ընկած ծառաթփային բուսական նմուշներում ծանր մետաղների քանակության ավելացում դիտվում է մինչև 10 կմ-ի սահմաններում, որտեղ պղնձի միջին քանակությունը՝ կապված տեսակային առանձնահատկություններից և ստուգիչի հետ համեմատած ավել է 12.2-3.0 անգամ, կապարինը՝ 25.5-10.5, ցինկինը՝ 8.0-4.2 անգամ: Բուսական նմուշներում պղնձի, կապարի և ցինկի առավելագույն քանակությունը դիտվել է 0.5-5.0-ի սահմաններում,
որը ստուգիչի հետ համեմատած համապատասխանաբար ավել է 10.2-7.3; 15.914.3; 7.2-6.1 անգամ:
Ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ թիվ 1-ում:
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Աղյուսակ 1. Ծանր մետաղների քանակությունը Վանաձոր և
Ալավերդի քաղաքների տեխնածին գոտիներում
Քաղաք

Ալավերդի
Վանաձոր

Ծովի
մակարդակից
բարձրություն
650 մ
1350 մ

Pb

22.4-7.4
15.9-14.3

Zn

7.0-3.0
7.2-6.1

Cu

9.4-5.1
10.2-7.3

Ծովի մակարդակից ունեցած բարձրությունից կախված՝ ծանր մետաղների
կուտակման քանակը փոխվում է: Կապարի առավելագույն քանակը ծովի մակարդակից 650 մ բարձրության վրա գրեթե 6.5 միավորով ավելի է, քան 1350 մ
բարձրության վրա, իսկ նվազագույն քանակը փոքր է գրեթե 7 միավորով: Ցինկի
առավելագույն քանակը գրեթե երկու գոտիներում էլ իրար հավասար է, իսկ նվազագույն քանակը բարձր է գրեթե երկու անգամ 1350 մ բարձրության վրա: Պղնձի
առավելագույն քանակը բարձր է ծովի մակաարդակից 1350 մ բարձրության վրա
0.8 միավորով, իսկ նվազագույն քանակը` 2.2 միավորով:
Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ Վանաձորի տեխնածին տարածքում ծառաթփային բուսատեսակներում մետաղների կուտակման քանակությունը պայմանավորված է նրանց տեսակային կազմի առանձնահատկություններով և
ըստ խտության գործակցի՝ կազմում են հետևյալ շարքը.
Cu – սպիտատակ ակացիա >կաղնի վրացական > հացենի սովորական >
թեղի > թխկի:
Pb – կաղնի վրացական > սպիտակ ակացիա > հացենի սովորական > թեղի >
թխկի:
Zn – սպիտակ ակացիա > հացենի սովորական > թեղի > կաղնի վրացական >
թխկի:
Ըստ խտության գործակցի՝ Ալավերդու մետալուրգիական կոմբինատի
շուրջն ընկած ծառաթփային բուսականությունը կազմում է հետևյալ
շարքը.
Cu – կաղնի վրացական > սպիտակ ակացիա > թեղի > թխկի > հացենի
սովորական:
Pb – կաղնի վրացական > սպիտակ ակացիա > թխկի > թեղի > հացենի
սովորական:
Zn – սպիտակ ակացիա > կաղնի վրացական > թխկի > թեղի > հացենի
սովորական:
Շարքերի վերլուծությունից երևում է, որ տեխնածին երկու գոտիներում էլ
կուտակման նվազագույն ունակությամբ օժտված են թխկին, թեղին, սովորական
հացենին: Կուտակման մեծ ունակությամբ օժտված են սպիտակ ակցիան և վրացական կաղնին: Տեխնածին երկու գոտիներում մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները չեն խախտում ընդհանուր օրինաչափությունը:
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Ընդհանուր օրինաչափություններից շեղում է նկատվում Վանաձորի քիմիական
կոմբինատի տեխնածին գոտում՝ 2-րդ տեղում է սովորական հացենին: Մեր կարծիքով շեղման պատճառն այն է, որ Վանաձորի քիմիական կոմբինատի տեխնածին գոտում ինտենսիվ անտառահատումներից հետո կաղնու երիտասարդ կոճղաշիվերը չեն կարողանում մրցակցել սովորական հացենու առանձնյակների
հետ: Հետևապես Վանաձորի տեխնածին գոտում անտառապատման շարքում
պետք է ընդգրկել նաև հացենին՝ որպես ֆիտոֆիլտրող մեծ ունակությամբ օժտված տեսակ, իսկ ԱԼՄԿ տեխնածին տարածքում՝ հիմնականում սպիտակ ակացիա և կաղնի վրացական:
Վանաձորի և Ալավերդու տեխնածին տարածքներում կատարված ուսումնասիրություններից կարելի է եզրակացնել.
– Ծանր մետաղների կուտակումը բույսերում ուղիղ կապի մեջ է գտնվում
աղտոտման օջախից եղած հեռավորությունից, հողերի աղտոտվածության աստիճանից, բուսատեսակների կենսաբանական առանձնահատկություններից:
– ՎՔԿ-ի տարածքի հողային և բուսական ծածկույթներում տեխնածին աղտոտվածության համեմատաբար ցածր մակարդակը կապված է կոմբինատի ոչ
հստակ աշխատանքի և տարածքում կատարված զանգվածային, ոչ պլանային
հատումների հետ, ինչպես նաև ծովի մակարդակից ունեցած ավելի բարձր դիրքի
հետ:
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ОСОБЕННОСТИ БИОИНДИКАЦИИ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Варданян Заруи
Резюме

Ключевые слова: биоиндикация, загрязнение, теxногенные территории,
тяжелые металлы.
Изучение поведения растений позволяет проводить научные исследования по
восстановлению и рациональному использованию лесов, зеленыx насаждений
городов и иx административныx территорий, сделать правильный выбор древеснокустарниковыx видов для озеленения урбанизированныx территорий. Накопление
тяжелыx металлов в древесно – кустарниковой растительности на теxногенныx
территорияx, зависит от особенностей видового состава растений, расстояния от
источника загрязнения, степени загрязнения почвы.

THE PECULIARITIES OF BIOINDICATION OF HUMAN
CONTAMINATION IN THE NATURAL INVIRONMENT
INVIRONMENT

aruhi
Vardanyan Zar
uhi
Summary

Key words: bioindication, pollution, a mass originated from technology, heavy
metals, urbanized areas, green areas.
The research of plant course (behavious) lets us make a scientific rescarch about
cities, green nabilities of administrative areas, forest recovery and rahienal use, also we
can make a right choice of the arborcus plants exact construction for making green the
urbanized areas. In the areas full of technology in the arboreous plants, the accumulation
of the metal amount depends on the peculiarities of the type construction of the distance
from the contamination source and the degree of soil pullation.
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
МАТЕМАТИКА
MATHEMATICS

– 95 –

ՔՎԱԶԻՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐԸ
ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐԸ
ՑԱԾՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՒՄ
ԸՆԹԱՑՈՂ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄ
Քառյան Ամրաղ
բառեր.. ռադիկալ, կոնցենտրացիա, քվազիստացիոնար, հաՀանգուցային բառեր
մակարգ, հայտանիշ, թվային լուծում, սխալի գնահատական:
Քիմիական պրոցեսները նկարագրող դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերը անալիտիկորեն անլուծելի են: Ռադիկալների կոնցենտրացիաները
հաշվելու համար օգտվում են մոտավոր հաշվի մեթոդներից, մասնավորապես
քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների մեթոդից, որը լայնորեն օգտագործվում
է քիմիական պրոցեսների տեսական հետազոտությունների ժամանակ: Համակարգի թվային լուծումների ժամանակ պարզվում է, որ միշտ չէ, որ համակարգի
լուծումները քիչ են տարբերվում քվազիստացիոնար լուծումներից:
Այս աշխատանքում ուսումնասիրվել է, թե ինչ հայտանիշների առկայության
դեպքում համակարգի լուծումները քիչ կտարբերվեն քվազիստացիոնար լուծումներից: Վերոհիշյալ երկու լուծումների հարաբերական սխալի համար ստացվել է
մի գնահատողական բանաձև, որի բավարարման դեպքում կարելի է օգտվել քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների մեթոդից:
Դիտարկենք ցածր ջերմաստիճանային ռեժիմում ընթացող այն բոլոր ռեակցիաները, որտեղ ինիցիատորի և ռադիկալների կոնցենտրացիաների փոփոխությունները նկարագրվում են հետևյալ տեսքով`
A
K



K

= ?p 

= 2p  ? K ,

(1)
(2)

Որտեղ t-ն ժամանակն է, I-ն և R-ը ինիցիատորի և ռադիկալների
կոնցենտրացիաներն են, իսկ p -ն և K -ն՝ նրանց արտահայտությունների
փոփոխման գործակիցները, որոնք ռեակցիայի բացարձակ ջերմաստիճանից
կախված ֆունկցիաներ են և որոշվում են Արենիուսի բանաձևով`


p  p O 



K  K O 

(1, 2) դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգի սկզբնական
պայմաններն են`
երբ t 0,    , R=0, T=
Վերցնենք հետևյալ օժանդակ հանրահաշվական հավասարումը`
Որտեղից`

0 = 2p  ? K ,
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(3)

, =

 



(4)

,- ը կոչվում է համակարգի քվազիստացիոնար լուծում:
Ցածր ջերմաստիճանային ռեժիմում ընթացող ռեակցիաների հետազոտության ժամանակ պարզվում է, որ միշտ չէ, որ R-ի և ,-ի արժեքները իրարից քիչ են
տարբերվում:
Քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների մեթոդը լայնորեն կիրառվում է
ինչպես իզոթերմիկ ռեակցիաների հետազոտության ժամանակ [1, 187-194; 2, 298],
այնպես էլ ոչ իզոթերմիկ ռեակցիաների ժամանակ [3, 802-806; 4, 683-687; 5, 47-52]:
[3, 802-806; 4, 683-687; 5, 47-52]-ում փորձ է արվել մաթեմատիկական
խստությամբ հիմնավորել, թե երբ անալիտիկ և քվազիստացիոնար լուծումները
իրարից քիչ կտարբերվեն: [6, 380-383]-ում ուսումնասիրվել է ադիաբադ ռեժիմում
ընթացող ռեակցիաներում քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների մեթոդի
օգտագործելիության հարցը: R≈, մոտարկման համար անալիտիկ եղանակով
ստացել են սխալի գնահատականը, սակայն պարզվում է, որ կոնկրետ խնդիրներ
լուծելիս նշված բանաձևից օգտվելը մեծ դժվարությունների հետ է կապված:
Այս աշխատանքի նպատակն է ցածր ջերմաստիճանային ռեժիմում
ընթացող ռեակցիաների համար ստանալ սխալի գնահատման այնպիսի բանաձև,
որից օգտվելը կապված չլինի դժվարությունների հետ:
Խնդիրը լուծելու համար հարկավոր է վերցնել RG , մոտարկման
հարաբերական սխալը և այն գնահատել:

=

Որտեղից`

AA
A

A
=1+
A

A
A

(5)

:

Քանի որ ? ը դրական մեծություն է, ուստի
(5) հավասարումը ածանցենք


K

1+ *0
 A




A 
A

= A K - A

(6)

(7)

(8)

(8) հավասարման աջ մասի առաջին գումարելին ըստ (2), (3), (4), (7)
հավասարումների, կարելի է բերել հետևյալ տեսքի`
 A
A K

=

pKA 
A

= -2  K 

A 
KA  >  @ 
A
=
A
 


= K , 1 ? 1    =

= -2  L2p 0   :

(8) Հավասարման աջ մասի երկրորդ գումարելին ձևափոխենք հետևյալ
տեսքով`
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Կատարենք նշանակումներ`

K



¢£ ¢
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(8) Հավասարումը կստանա հետևյալ տեսքը`


որի լուծումը կլինի



K

+ P [ = Q [,
K

  ?O ¨H ©00 + ¨ O



¨ª ©00

Q «dy:

(9)

(9) հավասարման մեջ տեղադրենք P[-ի և Q(t)- ի արժեքները, կստանանք


  O ¨H 

+

K
¨ O


¨ª

L    0

+

L    0  ¢ ¢ ¤
¡ A¤  K

 p ¥dy :

(10)

<UV |«|
Նշանակենք ®K
= ¯¯, V - ով նշանակենք ռեակցիայի առավելագույն ջերմաստիճանը, որը հասնում է ժամանակի t=[V պահին:
Ցածր ջերմաստիճանային ռեժիմում ընթացող ռեակցիաների ժամանակ.
0,9  < I (t) u  , նշենք նաև, որ 2+ * 1:
Վերցնենք 0u t u [V ինտերվալը: Այդ ինտերվալում T=T(t), pr p , K = K
(T) ֆունկցիաները մոնոտոն աճում են, իսկ I=I(t) ֆունկցիան մոնոտոն նվազում է:

Նկատենք նաև, որ °
Հետևաբար

¢ ¢ ¤
A¤  K

±

° w 0,1 p :

²K ? ²p ³
 p ± w 1,1 p
,
³[

Գնահատենք (10) հավասարումը.
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ապա (11) անհավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը`

|| w O L,¶ ¤H ¤H H K +

¯¯

Քանի որ

ապա

 ¤º 

L,¶ ¤H  ¤H H

¯¯

·

p V 

(12) հավասարումից կստանանք.



 ¤º 

L,¶ ¤H  ¤H H

(12)

w 0,1,

L1,8p  K  

|| w  L ,¶ ¤H ¤H H K +

w 1,

w ||
 ¤º 

L,¶ ¤H  ¤H H

+

||

:

Որտեղից կստանանք վերջնական գնահատականը`

|| w 2O L,¶ ¤H¤H H K +

Որպեսզի ||- ն լինի փոքր թիվ, պետք է.

L1,8p  K   » 1, իսկ

 ¤º 

L,¶ ¤H  ¤H H
 ¤º 

L,¶ ¤H  ¤H H

:

(13)

¼ 1:

(14)

(14) հայտանիշին անվանում են քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների
հայտանիշ: Թվային անալիզի մեթոդով հաստատվում է, որ (14) հայտանիշի առկայության դեպքում || ? ն կլինի փոքր թիվ:
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КРИТЕРИЙ КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ В РЕАКЦИЯХ,
ПРОТЕКАЮЩИХ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ

Амрах
Карян А
мрах
Резюме

Ключевые слова: радикал, концентрация, квазистационарный, система,
критерий, численное решение, оценка погрешности.
В данной работе исследована мера погрешности между теоретическим и
квазистационарным решениями концентраций радикалов.
Для оценки погрешности выведена формула, при удовлетворении которой
вышеуказанные два решения будут мало отличаться друг от друга.

CRITERIA OF QUASIQUASI-STATIONARY CONCENTRATION IN REACTIONS,
OCCURING IN LOWLOW-TEMPERATURE MODE

Karyan Amrakh
Summary

Key words: radical, concentration, quasi-stationary, system, criterion, numerical,
solution, evaluation of error.
The measure of the error between theoretical and quasi-stationary solutions of
concentrations of radicals is investigated in given work.
The formula is derived for evaluation of the error while satisfying of which the
above mentioned two solutions will slightly differ from each other.
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ՈՉ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԹՎԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ
ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ
Սուրեն
Էքսուզյան Ս
ուրեն
Մազմանյան Ռուզաննա
բառեր.. ֆիքսված ստորակետով թիվ, սահող ստորակետով
Հանգուցային բառեր
թիվ, ոչ ստանդարտ թիվ, ներկայացման մեխանիզմ, գործողությունների կատարման մեխանիզմներ:
Դիտարկվող խնդիրը և նրա արդիականությունը: Համակարգչում թվերի
ներկայացման համար նախատեսված բիտերի ֆիքսված քանակը բերում է համակարգչում ներկայացվող թվերի միջակայքի սահմանափակության: Քանի որ համակարգչում թվերի ներկայացման ֆիքսված ստորակետով և սահող ստորակետով [1, 225] ֆորմատներում թվի ամբողջ և կոտորակային մասերի ներկայացման
համար նախատեսված են որոշակի ֆիքսված թվով բիտեր, ապա համակարգչում
կարող են ներկայացվել թվեր միայն որոշակի միջակայքից, այն էլ՝ այդ միջակայքի ոչ բոլոր թվերը: Մասնավորապես՝ համակարգչում հնարավոր չէ ներկայացնել
այն թվերը, որոնց ամբողջ կամ կոտորակային մասում պարունակվում են վերջավոր, սակայն ավելի շատ թվանշաններ, քան նախատեսված է թվերի ներկայացման համար: Այդպիսի թվերը կանվանենք ոչ ստանդարտ թվեր: Ակնհայտ է նաև,
որ համակարգչում հնարավոր չէ գործողություններ կատարել նման թվերի հետ:
Հաճախ էլ թվերը ներկայացնելի են համակարգչում, սակայն նրանց հետ
գործողությունների կատարմանւ արդյունքում ստացվում է գերլցում: Նման դեպքերում կամ ընդհատվում է կատարվող ծրագիրը և տրվում գերլցման վերաբերյալ
հաղորդագրություն, կամ էլ՝ կատարվում է կլորացում: Պրակտիկայում հաճախ
անհրաժեշտ է լինում գործողություններ կատարել նման թվերի հետ: Նշված սահմանափակումներից որոշակի իմաստով խուսափելու համար անհրաժեշտ է մշակել համակարգչում թվերի ներկայացման և նրանց հետ գործողություններ կատարելու այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան համակարգչում
ներկայացնել բավական շատ թվանշաններ պարունակող թվեր և նրանց հետ կատարել գործողություններ:
Կարելի է նման մեխանիզմներ մշակել ոչ բացասական ամբողջ թվերի համար: Այլ տիպի թվերի համար մեխանիզմներ կմշակվեն համանման ձևով:
Դիտարկվող խնդիրը հետևյալն է. տրված է ոչ բացասական ամբողջ n թիվ,
որի թվանշանների քանակը գերազանցում է համակարգչում ներկայացման թույլատրելի ոչ բացասական ամբողջ թվի թվանշանների քանակը: Պահանջվում է
մշակել համակարգչում այդպիսի թվի ներկայացման մեխանիզմ, ինչպես նաև
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նման թվերի հետ գործողությունների կատարման մեխանիզմներ:

Ոչ ստանդարտ թվերի ներմուծումն ու արտածումը: Ոչ ստանդարտ թվերը
նպատակահարմար է ներմուծել և արտածել որպես տեքստեր: Տեքստային տեսքով ներկայացված թվերի հետ գործողությունների արդյունքը կարելի է ստանալ
տեքստային տեսքով: Կարելի է օգտվել նաև այլ ներկայացումներից: Օրինակ՝
տեքստային տեսքով ներմուծված թիվը նպատակահարմար է պահել թվանշանային հաջորդականության տեսքով՝ տեքստի նիշերը հաջորդաբար թարգմանելով
թվանշանների: Խնդրի լուծման արդյունքում ստացված թվի թվանշանային հաջորդականության թվանշանները տեքստային նիշերի թարգմանելով նպատակահարմար է ստանալ թվի տեքստային ներկայացումը և արտածել այդ տեսքով:
Թվի թվանշանային հաջորդականությունը հիշողության մեջ կարելի է պահել ամբողջ տիպի միաչափ զանգվածի տեսքով: Այդպիսի պահման դեպքում թվերի հետ գործողություններն անհրաժեշտ է կազմակերպել ամբողջ տիպի միաչափ
զանգվածների միջոցով և գործողությունների արդյունքներն ստանալ ամբողջ տիպի միաչափ զանգվածում:

Ոչ ստանդարտ թվերի հետ գործողությունների կատարման ալգորիթմներ:
Ոչ բացասական ամբողջ ոչ ստանդարտ թվերի թվանշանային հաջորդականությունների հետ գումարման գործողությունը կարելի է կատարել հետևյալ ալգորիթմով.

G ալգորիթմ (Ոչ բացասական ամբողջ թվերի հետ գումարման գործողության
կատարում հաշվարկման b-ական համակարգում):
Մուտք: n-թվերի թվանշանների քանակ, p1p2…pn-առաջին գումարելու թվանշանային հաջորդականություն, q1q2…qn-երկրորդ գումարելու թվանշանային հաջորդականություն:
Ելք: m0m1…mn- թվերի գումարի թվանշանային հաջորդականություն:
G1: Վերագրել j←n, k←0:





G2: Վերագրել mj←(pj+qj+k) mod b, k← ( p + q + k)/b :
j

j

G3: Վերագրել j←j-1: Եթե j>0, ապա անցնել G2 քայլին:
G4: Վերագրել m0←k:
G5: Ալգորիթմի աշխատանքն ավարտել:
Ոչ բացասական ամբողջ ոչ ստանդարտ թվերի թվանշանային հաջորդականությունների հետ հանման գործողությունը կարելի է կատարել հետևյալ ալգորիթմով (ենթադրվում է, որ նվազելին փոքր չէ հանելիից).

H ալգորիթմ (ոչ բացասական ամբողջ թվերի հետ հանման գործողության
կատարում հաշվարկման b-ական համակարգում):
Մուտք: n-թվերի թվանշանների քանակ, p1p2…pn-նվազելիի թվանշանային
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հաջորդականություն , q1q2…qn- հանելիի թվանշանային հաջորդականություն:
Ելք: m1m2…mn-թվերի տարբերության թվանշանային հաջորդականություն
(ենթադրվում է, որ p1p2…pn

≥ q1q2…qn ):

H1: Վերագրել j←n, k←0:
H2: Վերագրել mj←(pj-qj+k) mod b, k←

(p − q + k)/b
j

j

:

H3: Վերագրել j←j-1: Եթե j>0, ապա անցնել H2 քայլին:
H4: Ալգորիթմի աշխատանքն ավարտել:
Ոչ բացասական ամբողջ ոչ ստանդարտ թվերի թվանշանային հաջորդականությունների հետ բազմապատկման գործողությունը կարելի է կատարել
հետևյալ ալգորիթմով.

B ալգորիթմ (ոչ բացասական ամբողջ թվերի հետ բազմապատկման գործողության կատարում հաշվարկման b-ական համակարգում):
Մուտք: n-առաջին արտադրիչի թվանշանների քանակ, m-երկրորդ արտադրիչի թվանշանների քանակ, u1u2…un-առաջին արտադրիչի թվանշանային հաջորդականություն, v1v2…vm-երկրորդ արտադրիչի թվանշանային հաջորդականություն:
Ելք: w1w2…wm+n- արտադրյալի թվանշանային հաջորդականություն:
B1: Զրոյացնել wm+1, wm+2, wm+n արժեքները: Վերագրել j←m:
B2: Եթե vj=0, ապա վերագրել wj←0 և անցնել B7 քայլին:
B3: Վերագրել i←n, k←0:
B4: Վերագրել t←ui ×vj+wi+j+k, wi+j←t mod b, k← t/b  :
B5: Վերագրել i←i-1: Եթե i>0, ապա անցնել B4 քայլին:
B6: Վերագրել wj←k:
B7: Վերագրել j←j-1: Եթե j>0, ապա անցնել B2 քայլին:
B8: Ալգորիթմի աշխատանքն ավարտել:
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕ СТАНДАРТНЫХ ЧИСЕЛ
И ОПЕРАЦИИ С НИМИ

Сурен
Эксузян С
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Мазманян Р
узанна
Резюме

Ключевые слова: Число с фиксированной запятой, число с плавающей
запятой, не стандартное число, механизм представления, механизмы выполнения
операций.
Для представления целых и дробных частей чисел в компьютере выделены
биты фиксированным количеством. По этой причине не всякое число можно представить в памяте компьютера. В частности, в компьютере не возможно представить
те числа, количество цифр которых превосходит разрешимому количеству цифр.
Однако часто необходимо представить в компьютере такие числа и исполнять с
ними арифметические операции.
В работе предложены механизми представления таких чисел и выполнения
арифметических операций с ними в компьютере. Разработаны алгоритмы для суммирования, вычитания, умножения таких чисел.

ТHE COMPUTER INTRODUCTION OF NONNON-STANDARD FIGURES
AND OPERATIONS WITH THEM

Eksuzyan SSuren
uren
Ruzanna
Mazmanyan R
uzanna
Summary

Key words: A fixed-point number, floating-point number, non-standard number,
view mechanism, mechanisms for the implementation of operations.
Bits of fixed amount are intended in the computer for the introduction of the
whole and fractional parts of numbers. That is why it is not possible to introduce any
number in the memory of the computer. Particularly it is not possible to introduce the
numbers the amount of figures of which exceed the permitted number of the figures.
Though sometimes it is necessary to introduce this kind of numbers in the computer and
carry out arithmetic operations with them.
In this work mechanisms of introduction of this kind of numbers and performance
of arithmetic operations with them are suggested in the computer. Algorithms for
adding, subtraction, multiplication of this kind of numbers are developed.

– 105 –

ՀԱՇՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
Մազմանյան Ռուզաննա
Էքսուզյան Սուրեն
բառեր.. ալգորիթմ, հաշվման համակարգ, օբյեկտային կողմնոՀանգուցային բառեր
րոշմամբ ծրագրավորում, մեթոդ, բազային դաս, ածանցյալ դաս:
«Հաշվման համակարգ» ասելով հասկանում ենք սիմվոլների այն համախումբը, որոնց միջոցով ներկայացվում են թվերը: «Հաշվման համակարգի հիմք»
ասելով հասկանում ենք սիմվոլների այն քանակը, որոնց միջոցով ներկայացվում
են թվերը տվյալ համակարգում:
Այսօր ամբողջ աշխարհում առաջատար տեղ է գրավում հաշվման 10-ական
համակարգը, որում թվերը ներկայացվում են 0,1,…,9 սիմվոլների՝ թվանշանների
միջոցով: Սակայն հաշվման 10-ական համակարգը միանգամից չէ առաջատար
տեղ գրավել աշխարհում: Տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում տարբեր
ժողովուրդներ, ցեղեր օգտվել են հաշվման տարբեր համակարգերից:
Հաշվման համակարգերը լինում են երկու տիպի՝ դիրքային և ոչ դիրքային:
Հաշվման համակարգը կոչվում է դիրքային, եթե նրանում յուրաքանչյուր թվանշանի արժեք կախված է թվում այդ թվանշանի զբաղեցրած դիրքից: Եթե p -ով
նշանակենք համակարգի հիմքը, ապա

a k a k −1 L a1 a0

կացած
k

a k ⋅ p + a k −1 ⋅ p

k −1

թիվ

p հիմքով դիրքային համակարգում ցան-

կարելի

է

+ L + a1 ⋅ p + a 0 ⋅ p

ներկայացել
0

հետևյալ

տեսքով`

:

Մասնավորապեսч դիրքային հաշվման համակարգերի օրինակներ են 2, 8,
10, 16 հիմքերով հաշվման համակարգերը:
Ոչ դիրքային համակարգերը վերը նշված կանոնին չեն ենթարկվում, այդ իսկ
պատճառով դրանց օգտագործումը մաթեմատիկայում նպատակահարմար չէ: Ոչ
դիրքային համակարգի օրինակ է հաշվման հռոմեական համակարգը, որտեղ
թվերը ներկայացվում են I(1), V(5), X(10), L(50), C(100), D(500) և M(1000) սիմվոլների միջոցով [1, 7-11]:
Այսօր մաթեմատիկայում և ինֆորմատիկայում օգտագործվում են հաշվման
10-ական, 2-ական, 8-ական և 16-ական համակարգերը:
Հաշվման 10-ական համակարգը ծագել է Հնդկաստանում, որը առաջինը
նկատել են արաբները, գնահատել ինչպես հարկն է և ներմուծել այն Եվրոպա: Այդ
է պատճառը, որ 0, 1, ... , 9 թվանշանները կոչվում են արաբական թվանշաններ:
Հաշվման 2-ական համակարգում թվերը ներկայացվում են 0, 1 թվանշանների,
8-ական համակարգում՝ 0, 1, ...,7 թվանշանների միջոցով, իսկ 16-ական համակարգում՝ 0, 1, ... ,9 թվանշանների և A, B, C, D, E, F սիմվոլների միջոցով: A, B, C, D, E, F
սիմվոլներին համապատասխանում են, համապատասխանաբար, 10-ից 15 թվերը:
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Ամենաքիչ սիմվոլներ պարունակող համակարգը հաշվման 2-ական համակարգն է: Այն ծագել է Ավստրալիայում: Ընդհանրապես, որքան ցածր է համակարգի հիմքը, այնքան նույն թիվն ավելի շատ սիմվոլների միջոցով է ներկայացվում:
Այդ առումով 2-ական համակարգը գտնվում է ամենավատ վիճակում: Օրինակч
ցանկացած երկնիշ թիվ 10-ական համակարգում ներկայացվում է երկու սիմվոլի
միջոցով, մինչդեռ 2-ական համակարգում, թվից կախված, այն ներկայացվում է 4,
5, 6 և ավելի 0-երի և 1-երի միջոցով (1110=10112, 9010=10110102): Չնայած այս ամենին, այն հանգամանքը, որ համակարգիչներում ինֆորմացիան ներկայացվում է
2-ական համակարգով, ծածկում է այս համակարգի բոլոր թերությունները և այն
դարձնում անփոխարինելի: Ասենք, որ համակարգիչներում մեծ թվերի, հասցեների ներկայացման ժամանակ օգտագործվում է նաև հաշվման 16-ական համակարգը:
Գործ ունենալով հաշվման տարբեր համակարգերի հետ, մարդը, բնականաբար, առնչվում է թիվը հաշվման մի համակարգից մեկ այլ համակարգի փոխակերպելու խնդրի հետ: Գոյություն ունեն դրանց տարբեր ձևեր և մեթոդներ: Մասնավորապեսч գոյություն ունեն 10-ական համակարգի ամբողջ և իրական թվերը
ցանկացած այլ դիրքային համակարգի փոխակերպելու հայտնի ալգորիթմներ:
10-ական համակարգի ցանկացած a թիվ հաշվման p հիմքով համակարգով ներկայացնելու համար այդ թիվը այնքան պետք է բաժանել համակարգի հիմքի՝ p -ի վրա, ֆիքսելով քանորդը և մնացորդը, մինչև որ քանորդը փոքր դառնա

p -ից: Վերջում ստացված վերջին քանորդը և մնացորդները պետք է կցել իրար`
վերջից սկիզբ հաջորդականությամբ: Դա կլինի
p համակարգով [1, 15-19]:
Կոտորակային թիվը

a

թվի ներկայացումը հաշվման

p համակարգով ներկայացնելու համար այդ թվից

նախ առանձնացվում են նրա ամբողջ և կոտորակային մասերը: Այնուհետև, ամբողջ մասը ներկայացվում է p համակարգով վերը նշված ալգորիթմով, իսկ կոտորակային մասը բազմապատկվում է համակարգի հիմքով՝

p -ով: Ստացված

թվի ամբողջ մասը կլինի ստորակետից հետո առաջին թվանշանը: Այնուհետև
ստացված թվի ամբող մասը դեն է նետվում և մնացած կոտորակային մասը կրկին
բազմապատկվում p -ով: Ստացված թվի ամբողջ մասը կլինի ստորակետից
հետո երկրորդ թվանշանը: Այս գործողությունը շարունակվում է այնքան, մինչև
որ բազմապատկելուց հետո թվի կոտորակային մասում ստացվի զրո: Եթե թիվն
այնպիսին է, որ բազմապատկման արդյունքում կոտորակային մասում զրո չի
ստացվում, ապա պետք է օգտվել բազմապատկումների քանակը, կամ որ նույնն է՝
ստորակետից հետո նիշերի քանակը որոշող

L = k ⋅ log p 10

բանաձևից, որտեղ

k -ն տրված թվի մեջ ստորակետից հետո եղած նիշերի քանակն է, իսկ p -ն՝ համակարգի հիմքը:
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10-ական համակարգի ամբողջ և իրական թվերը այլ դիրքային համակարգի
փոխակերպելու ալգորիթմների քայլերի հաջորդականությունն առավել հասկանալի լինելու համար այն ներկայացված է ուսուցողական բնույթի ծրագրի
միջոցով:
Ծրագիրը կազմված է Microsoft ընկերության կողմից ստեղծված. NET
Framework ծրագրավորման միջավայրում աշխատող C# օբյեկտային կողմնորոշմամբ ժամանակակից ծրագրավորման լեզվով(Microsoft Visual
ual C# 2010):
Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս 10-ական համակարգի կամայական
ամբողջ և իրական թիվ ներկայացնել հաշվման 2, 3, ..., 9 և 16 հիմքով համակարգերից ցանկացածով:
Ծրագիրը կազմված է բազային և ածանցյալ դասերի միջոցով [2, 329-350],
ինչը հնարավորություն է տալիս ծրագրում ավելորդ կրկնություններից խուսափելու նպատակով, բազային դասում սահմանված մեթոդները հասանելի դարձնել
ածանցված դասի մեթոդների համար: Իսկ այդպիսի կրկնություններ ալգորիթմում կան, մասնավորապես՝ ամբողջ թվի և կոտորակային թվի ամբողջ մասի
թարգմանությունը կատարվում է նույն ալգորիթմով:
Ծրագրի աշխատանքային էջը բացվում է հաղորդագրությամբ,
հաղորդագրությամբ որը հուշում
է, որ ծրագիրը պատրաստ է 10-ական համակարգի կամայական թիվ ներկայացնել 2, 3, ... ,9 և 16 հիմքով համակարգերից ցանկացածով: Նկար 1-ում բերված է
ծրագրի ընդհանուր աշխատանքից մի դրվագ, որի վրա երևում է նաև արդյունքների պատուհանը:

Նկ.
Նկ. 1. Դրվագ ծրագրի աշխատանքային միջավայրից
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Ծրագրում բոլոր հաղորդագրությունները տրված են ռուսերեն լեզվով: Ծրագիրը նախ պահանջում է ներմուծել որևէ ամբողջ թիվ, այնուհետև՝ համակարգի
հիմքը, որով պետք է ներկայացվի թիվը: Պետք է նշել, որ ծրագիրը,
ծրագիրը որպես համակարգի հիմք, չի ընդունի 2, 3, ... , 9, 16 թվերից բացի որևէ այլ թիվ:: Տվյալների մուտքագրումից հետո երևում են մուտքագրված թիվը տրված համակարգով ներկայացնելու բոլոր քայլերը, այսինքն՝ բաժանման արդյունքում ստացվող բոլոր քանորդները և մնացորդները: Վերջում հաղորդագրության միջոցով ներկայացվում է
նաև վերջնական արդյունքը: Նշենք, որ պատկերավոր լինելու նպատակով հաղորդագրությունները տրված են սև, թվերը՝ կապույտ, իսկ բաժանումներից
ստացված մնացորդները և վերջնական արդյունքները՝ կարմիր գույնով:
գույնով
Հաջորդ քայլում ծրագիրը պահանջում է ներմուծել իրական թիվ և համակարգի հիմքը, որով պետք է ներկայացվի թիվը: Տվյալների ներմուծումից հետո
առանձին-առանձին ցույց են տրվում, թե ինչպես են այդ թվի ամբողջ և կոտորակային մասերը ներկայացվում տվյալ համակարգով: Այստեղ նույնպես բաժանման
և բազմապատկման արյունքում ստացվող այն բոլոր թվերը,, որոնցից պետք է
կազմվի վերջնական արդյունքը, տրված են կարմիր գույնով: Ծրագրի աշխատանքի երկու տարբեր դրվագ բերված է նկար 2-ում և նկար 3-ում:

Նկ.
Նկ. 2. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքների պատուհան
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Նկ.
Նկ. 3. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքների պատուհան
Պետք է նշել, որ ծրագրի աշխատանքը շարունակական է,, այսինքն՝ «Enter»
կոճակի սեղմումով, առանց ծրագրի ընդհատման, մաքրվում է արդյունքների էջը,
և ծրագիրը պատրաստ է նույն խնդիրը լուծել այլ տվյալների համար:
համար Ծրագրի աշխատանքը կարելի է ընդհատել «Esc» կոճակի սեղմումով միայն:
Ծրագիրն ունի ուսուցողական բնույթ և օգտագործում է C# լեզվում բազային,
ածանցված դասերի և դրանց մեթոդների հետ աշխատելու լավագույն հնարավորությունները:
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Статья посвещена изучению системы счисления как способа записи чисел с
помощью заданного набора специальных знаков. Она дает общее представление о
позиционных и непозиционных систем счисления. Цель статьи познакомить с
алгоритмами перевода десятичных чисел в другие системы счисления.
Закреплению материала способствует специально составленная программа,
цель которой познакомить с правилами перевода целых и дробных чисел из
десятичной системы счисления в другую систему и воспитать творческий интерес
к теме через информационные технологии.
Программа составлена на обьектно-ориентированном языке C# созданным
корпорацией Microsoft(Microsoft Visual C# 2010).

NUMERAL SYSTEMS

Eksuzyan Suren
Mazmanyan Ruzanna
Summary

Key words: Algoritm, numeral system, object-oriented language, method, the base
class, derived class.
This article is dedicated to the study of numeral systems as a way of writing
numbers
with a predetermined set of special characters. It gives an overview understanding
of the positional and non-positional numeral systems. The purpose of the article is to
introduce the conversion algorithm of decimal numbers to other numeral systems.
Specially designed program contributes to the consolidation of the material, the
purpose of which is to familiarize with the conversion rules of whole and fractional
numbers in the decimal number system to other numeral system and nurture creative
interest in the subject through information technology.
The program is written in object-oriented language C# created by Microsoft
corporation(Microsoft Visual C# 2010).
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ
Բարսեղյան Նարինե
բառեր.. համայնքային տնտեսություն, համայնքային բյուջե,
Հանգուցային բառեր
համայնքային ռեսուրսներ, տնտեսական ներուժ, ֆինանսական վերահսկողություն և աուդիտ:
Համայնքային տնտեսության կառավարումը և զարգացումը կարող է իրականացվել համայնքային տնտեսության կառավարման գործիքակազմի միջոցով:
Համայնքային տնտեսության կառավարման գործիքները բազմազան են, որոնք
խմբավորվում են հետևյալ խմբավորումներում.
1. Ծրագրավորում – ՀՀ տարածքային զարգացման ծրագրերը կազմվել և
գնահատվել են տարածքային զարգացման մակարդակի գնահատման մեթոդաբանությամբ: Համայնքային տնտեսության զարգացման ծրագրերում առանձնահատուկ տեղ է գրավում ֆինանսատնտեսական հիմնական փաստաթուղթը՝ բյուջեն: Համայնքային տնտեսության գործունեության արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է համայնքի բյուջեի կազմման սկզբունքներով, նրան ներկայացված պահանջներով: Գործառնական բյուջեն դիտարկվում է որպես պետական իշխանության և համայնքային տնտեսության գործառույթների ապահովման
համար տարվա կտրվածքով դրամական միջոցների ձևավորման և ծախսման ֆինանսական պլան: Բյուջեն նաև որոշակի սկզբունքներով և մասշտաբներով կենտրոնացված դրամական ֆոնդ է, որը տնօրինում է իշխանության իրավասություններով օժտված մարմինը: Բյուջեի նյութական բովանդակությունը կայուն չէ, քանի
որ մշտապես փոփոխվում են դրանում կենտրոնացված դրամական միջոցների
ծավալը, մուտքերի տեսակները, ծախսումների ուղղությունները [1, 43]: Շարունակվում են մինչ օրս ՀՀ կառավարության կողմից նախաձեռնված հստակ տարածքային ուղղվածությամբ ֆինանսական աջակցության հետևյալ ծրագրերը՝
• վարկային ծրագրեր,
• պետական հատվածային զարգացմանը նպաստելու ծրագրեր,
• երաշխիքային ծրագրեր,
• մասնավոր պետական համագործակցությամբ ծրագրեր:
2. Ֆինանսական խթաններ – Ֆինանսական խթաններ են հանդիսանում.
• Վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված գումարների
ծավալները
• Հողի հարկ, հազ. դրամ
• Գույքահարկ, հազ. դրամ
• Համահավասար կենսամակարդակի բարելավման պայմաններում բարձր
տնտեսական զարգացում ապահովող ներդրումների իրականացում:
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Համայնքների բյուջետային միջոցների հաշվապահական հաշվառումն իրականացվում է «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի [2 ՀՕ-515] և
դրա ենթաօրենսդրական ակտերի համաձայն, որոնք համահունչ չեն ժամանակակից հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների (ՀՀՀՀՄՍ - GFS-2001) պահանջներին: Ոլորտը կարգավորելու նպատակով 2007-2008թթ. ընդունվել են ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի մի
շարք հրամաններ [3 հրաման], որոնց համաձայն՝ 2009-ից սկսած՝ համայնքների
բյուջեները կազմվում են ընդունված նոր դասակարգումների համաձայն` սահմանված նոր ձևով, ինչպես նաև համայնքները ամսական, եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ կազմում, ամփոփում և ներկայացնում են ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին հաշվետվություններ:
3. Ենթակառուցվածքներին օժանդակություն – աղքատության մոդիֆիկացված համաթվի բաղկացուցիչ հանդիսացող արժանավայել կյանքով ապրելու հնարավորությունների սահմանափակության և հասանելիության համաթվի միջոցով
որոշվում են օժանդակություն պահանջող ենթակառուցվածքները:
4. Վարչական միջոցառումներ – հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող նախագծերը կազմվում են տարածքային կառավարման և համայնքային
տնտեսության կառավարման մարմինների մասնակցությամբ և օժանդակությամբ։ Նման մեթոդաբանությամբ արդեն իսկ կազմվել և ՀՀ կառավարության հավանությանն են արժանացել ՀՀ մարզային զարգացման ծրագրերը: Համայքի կառավարման գործիքակազմի տեղեկատվական բազան ՀՀԱՎԾ հրապարակումներն են, այդ թվում` տնային տնտեսությունների հետազոտությունների անվանազերծված տվյալների բազաները և ոլորտային ուսումնասիրությունները, պետական բյուջեները և դրանց կատարողականների անվանազերծված տվյալների
բազաները, այդ թվում` ընթացիկ հաշվետվությունները, դոնոր կազմակերպությունների հաշվետվություններն ու հետազոտությունները ինչպես պետական,
այնպես էլ մարզային մակարդակով: Աղքատության մակարդակի հաշվարկման
համար հիմք են հանդիսանում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության
և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրերի կողմից «Համայնքների տիպաբանության զարգացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված «ՀՀ գյուղական համայնքների
տեղեկատվական ապահովում, վերլուծություններ և տիպաբանություններ» հետազոտության արդյունքում ստեղծված տեղեկատվական բազան, մի շարք հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացված հետազոտական
աշխատությունները և այլն:
5. Տարածքային զարգացման հիմնադրամ – մինչ օրս գործող «Փոքր և Միջին
ձեռնարկատիրության հիմնադրամի», «Գյուղական համայնքների տնտեսական
զարգացման հիմնադրամի» օրինակների վրա ուսումնասիրվում են «Համայնքային զարգացման հիմնադրամ» ինստիտուցիոնալ կառույցի ձևավորման նպատակահարմարությունը, իրավական հիմքերը և հնարավորությունները: Տարածքային
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զարգացման հիմնադրամի նպատակը տարածքներում ենթակառուցվածքների
ձևավորումն ու պահպանումն է, մասնավորապես` բնակարանային ֆոնդ, ճանապարհներ, տարածքային զարգացման կենտրոններում ձեռնարկատիրության
խթանման նպատակով երաշխիքներ և շուկայականից ցածր տոկոսադրույքներով
վարկերի տրամադրում:
6. Ռեսուրսներ. Ընդհանրապես ռեսուրս ասելով՝ հասկանում ենք այս կամ
այն տարածքի որոշակի հնարավորությունների` նյութական և ոչ նյութական
հնարավորությունների ամբողջություն, որոնք կարող են օգտագործվել տնտեսական գործունեության ժամանակ: Համայնքի ռեսուրս ասելով՝ հասկանում ենք համայնքի վարչական տարածքում գտնվող նյութական և ոչ նյութական հնարավորությունների ամբողջությունը, որոնց տնօրինման իրավունքը վերապահված է
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին [7, 16]: Տեղական ինքնակառավարման հիմքերը կարող են կազմավորել հետևյալ ռեսուրսները.
• տնտեսական, որի մեջ մտնում են համայնքի սեփականությունը, պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը, տեղական ֆինանսները,
• իրավական, որի մեջ ներառվում են լիազորությունները և տեղական
ինքնակառավարման իրավական հիմքերը,
• ֆինանսական, որը ֆինանսական ռեսուրսների համալիր է և առավել
ակնհայտ դրսևորվում է համայնքի բյուջեում,
• կառավարչական, որի մեջ ընդգրկվում են կառուցվածքային, կազմակերպական, տեղեկատվական և կադրային ռեսուրսները:
Համայնքի զարգացումը պայմանավորված է նյութական ռեսուրսների առկայությամբ, քանի որ դրանցով է արտահայտվում տարածքում ներդրումների
արդյունավետությունը: Սովորաբար նյութական ռեսուրսների թվին են նաև դասվում արտադրական ներուժը, արտադրական հզորությունները, որոնք գտնվում
են տվյալ տարածքում: Դրանցից է կախված համայնքի բնակչության բարեկեցությունը: Բայց համայնքի զարգացման գլխավոր ներուժը հանդիսանում է համայնքի կադրային ներուժը: Կարևորվում է նաև իրավական ռեսուրսների առկայությունը, առանց որոնց հնարավոր չէ իրականացնել տնտեսական գործունեություն:
Զարգացման ներուժը բնութագրվում է հետևյալ ցուցանիշներով`
• Աշխարհագրական դիրքի բնութագրիչներ և բնակլիմայական պայմաններ
• Ենթակառուցվածքներով ապահովածության մակարդակ
• Բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվ
• Բնական պաշարների առկայություն
• Տարածքներում ավանդույթների առկայություն
• Գործող կազմակերպությունների քանակ
• Գործող կազմակերպություններում զբաղվածների տեսակարար կշիռ
• Ընդամենը ոռոգելի հողատարածքներ, հա
• Ընդամենը գյուղատնտեսական հողատարածքներ, հա
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• Գործող վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի թիվ:

7. Գնումների գործընթացի կազմակերպում. Համայնքներում գնումների
գործընթացը կարգավորվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և իրավական այլ
ակտերով: Ընդհանուր առմամբ թեպետ «Գնումների մասին» ՀՀ նոր օրենքի ընդունումից հետո փոքր-ինչ թեթևացել է գնումների գործընթացի կազմակերպման
թղթաբանությունը, այնուամենայնիվ, այդ գործընթացն առայժմ շարունակում է
մնալ բարդ, աշխատատար և ժամանակատար, ինչը երբեմն խոչընդոտում է պլանավորված աշխատանքները նախատեսված ժամկետներում գներով և որակով
կատարելու համար: Գնումների համակարգի բարդության պատճառով համայնքներում, հատկապես գյուղական համայնքներում, շատ քիչ են այդ համակարգը
լավ պատկերացնող, համապատասխան կարողություններով մասնագետները:
Իսկ գնումների մասնագետների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերը շարունակական և համակարգված բնույթ դեռևս չունեն և համայնքների կարիքները
չեն բավարարում:
8. Վերահսկողություն. Համայնքի բյուջեի կատարման նկատմամբ մշտական հսկողությունն իրականացնում է համայնքի ղեկավարն իր աշխատակազմի
միջոցով, իսկ բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողության ընթացակարգը
սահմանվում է ՀՀ օրենքներով: Վերջինս իրավասու են իրականացնել համայնքի
ավագանին, ՀՀ կառավարությունը և ՀՀ վերահսկիչ պալատը` օրենքով սահմանված կարգով և իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: Համայնքի ավագանին ընդհանուր առմամբ որոշ բացառություններով դեռևս գրեթե
չի իրականացնում բյուջեի վերահսկողությունը ոչ իր անդամների կամ հանձնաժողովների, և (կամ) ոչ էլ աուդիտորական մասնագիտացված կազմակերպության
միջոցով: Բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողությանը և վերահսկողությանը
որոշ չափով լրացնում են ներքին և արտաքին աուդիտորները: ՀՀ օրենսդրությամբ համայնքներում ներքին աուդիտի իրականացումը պարտադիր պահանջ է,
այն կարգավորվում է «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքով: Համաձայն այդ
օրենքի՝ ՀՀ կառավարությունը պետք է հաստատի ներքին աուդիտի ստանդարտները և ներքին աուդիտորների վարքագծի կանոնները, իսկ պետական լիազոր
մարմինը` ներքին աուդիտի վերաբերյալ մեթոդական ցուցումները (ուղեցույցները) և ներքին աուդիտի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավական այլ ակտեր:
Համայնքներում ներքին աուդիտը ցայսօր ընդգրկել է լոկ ֆինանսական աուդիտը` անտեսելով աշխատանքների կատարման աուդիտը: Հայաստանի համայնքներից շատերում ներքին աուդիտ կամ ընդհանրապես չի իրականացվում,
կամ դրա իրականացման մակարդակը բավականին ցածր է` հիմնականում ֆինանսական միջոցների սղության, մասնագետների ցածր որակավորման, անհրաժեշտ ուղեցույցների և մեթոդական ցուցումների բացակայության, ներքին աուդիտի` պարտադիր լինելու մասին անտեղյակության և այլ պատճառներով: Ներքին
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աուդիտը կարող է ընդգրկել նաև համայնքային կազմակերպությունների գործունեությունը: Սակայն դա նույնպես առայժմ խիստ ձևական բնույթ է կրում:
Արտաքին աուդիտ. Բյուջեի կատարման վերահսկողությունը մշտապես և
արդյունավետ իրականացնելու նպատակով համայնքների ավագանիները կարող
են ներգրավել աուդիտորական ծառայություններ, որոնց դիմաց վճարումը կատարվում է համայնքի բյուջեից: Համայնքի ավագանին բյուջեի կատարման տարեկան հաշվե-տվության վերաբերյալ կարող է անցկացնել նաև անկախ աուդիտ :
Ի տարբերություն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի [5, հոդված
81]՝ «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» [6, հոդված 35] և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքներով արտաքին աուդիտի իրականացումը համայնքներում պարտադիր է: Արտաքին աուդիտը կարող է ներառել նաև համայնքային կազմակերպությունների
գործունեությունը:
Պետական ֆինանսական վերահսկողություն. ՀՀ կառավարությունը համայնքի բյուջեի կատարման վերահսկողությունն իրականացնում է պետական
բյուջեից համայնքին տրված նպատակային հատկացումների (սուբվենցիաների,,
պետական գույքի մասնավորեցումից համայնքի բյուջե մասհանված գումարների,
պետության կողմից համայնքին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի կատարման համար տրված միջոցների) օգտագործման, ինչպես
նաև պետական բյուջեից և օրենքով թույլատրված այլ աղբյուրներից ներգրավված
փոխառու միջոցների օգտագործման և դրանց մարման ծրագրի նկատմամբ իր
կողմից սահմանված կարգով, պաշտոնական լիազոր մարմնի (ՀՀ ֆինանսների նախարարության) միջոցով: Սակայն համայնքներում կատարված դիտարկումները
ցույց են տալիս, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության վերստուգիչ վարչությունը
հաճախ արհեստականորեն ընդլայնում է վերահսկողության իր շրջանակները`
ընդգրկելով նաև համայնքի բյուջեի սեփական միջոցների օգտագործումը, հողհատկացումները և այլ հարցեր: Ավելին, համայնքների գերակշիռ մասը նույնիսկ
անտեղյակ է այդ շրջանակների օրենսդրական սահմանափակումների մասին:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հովհ. Հարությունյան, «Բյուջետային գործընթացի և ֆինանսական կայունության
գնահատման հիմնահարցերը տեղական ինքնակառավարման համակարգում»,
Տիգրան Մեծ Երևան 2007թ.:
2. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք:
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
СООБЩЕСТВА

Барсегян Нарине
Резюме

Ключевые слова: сообщество хозяйства, бюджет сообщества, общественные
ресурсы, экономический потенциал, финансовый контроль и аудит
Эта статья призвана выявить важные вопросы, которые являются специфическими для местной экономики и общин в управлении финансовой деятельностью,
обсудить сообщество экономического управления, отношения между государством
и общинами коренных народов, местных мероприятий по оценке и улучшению
экономики типичные современных подходов к управлению.

GOVERNING TOOLS OF COMMUNITY ECONOMIES

Barsegyan Narine
Summary

Key words: Community farms, Community budget, Community resources,
economic potential, financial control and audit
This article aims to reveal the important issues that are specific to local economies
and communities in the management of financial activities, discuss community
economic governance, the relationship between the state and indigenous communities,
the local economy assessment and improvement activities typical of modern
management approaches.

– 118 –

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բարսեղյան Նարինե
բառեր.. համայնքի ֆինանսական հնարավորություններ, հաՀանգուցային բառեր
մայնքային բյուջե, ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաներ, վարչատարածքային կառուցվածք, համայնքների խոշորացում, երկմակարդակ տեղական
ինքնակառավարման համակարգ:
ՀՀ-ն անկախացումից անմիջապես հետո սկսեց իրականացնել նոր հասարակարգի ձևավորման և պետական շինարարության գործընթացները: Դա ենթադրում էր բարեփոխումների մշակում և իրականացում այնպիսի ոլորտներում,
ինչպիսիք են պետական կառավարումը, տնտեսությունը, շուկայական տնտեսության նոր ինստիտուտների ձևավորումը: Բարեփոխումների շարքում հատուկ
տեղ էր գրավում տեղական ինքնակառավարման նոր համակարգի ներդրումը,
որը և ձևավորվեց կառավարման համակարգի ապակենտրոնացման արդյունքում: Տեղական մակարդակում ստեղծվեցին կառավարման նոր մարմիններ,
որոնք ունեն իրենց՝ օրենքով վերապահած լիազորությունների շրջանակը՝ համապատասխան ֆինանսական աղբյուրներով: Անցած տարիների փորձը թույլ է տալիս հանգել այն եզրակացության, որ համակարգն անցել է ինստիտուցիոնալ զարգացման փուլ, որն արտահայտված է համայնքային տնտեսության կառավարման
ոլորտի փոխհարաբերությունները կարգավորող մի շարք միջազգային պարտավորությունների, օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունմամբ: Այդ ժամանակահատվածում մշակվեցին և ներդրվեցին համայնքային տնտեսությունների գործունեության մեխանիզմները, լրամշակվեց օրենսդրությունը, սակայն համայնքների ենթակառույցների և ռեսուրսների համակարգում դեռ առկա են մի
շարք խնդիրներ և բացթողումներ, որոնք անհրաժեշտ է լուծել համակարգի կայուն զարգացումն ապահովելու համար:
ՀՀ-ում տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացումից ի վեր
առանցքային հիմնախնդիրներից մեկը վարչատարածքային կառուցվածքն է,
ավելի կոնկրետ՝ նրա մասնատվածության բարձր աստիճանը, ինչպես նաև համայնքների ենթակառույցների և ռեսուրսների հիմնախնդիրները: 915 համայնքներից 866-ը գյուղական են, որոնցից մեծամասնությունում բնակչությանը տրամադրվող ծառայություններից շատերը կամ իրականացվում են ցածր մակարդակով,
կամ էլ ընդհանրապես չեն իրականացվում: Գործող վարչատարածքային բաժանումը լուրջ և էական խոչընդոտ է համայնքային կարողությունների ամրապնդման և համայնքային տնտեսությունների հետագա զարգացման համար: Համակարգի արդյոււնավետ գործունեությունը մեծապես պայմանավորված է համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման
սկզբունքի ընտրութունից: ՀՀ-ում 915 համայնքներից 442-ը (440 գյուղական և 2
քաղաքային) կամ 48 %-ը ունեն 1000-ից պակաս բնակչություն: Հանրապետության
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866 գյուղական համայնքներից 197-ը կամ ընդհանուրի 22,7 %-ը ունեն մինչև 300
բնակիչ, 75-ը կամ ընդհանուրի 8.6 %-ը՝ 301-500 բնակիչ, 168-ը կամ ընդհանուրի
19.3 %-ը՝ 500-1000 բնակիչ: Ըստ բնակչության թվի՝ ամենամեծ համայնքը
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքն է՝ 9745 բնակիչ, ամենափոքրը՝ Սյունիքի մարզի Քաշունին՝ 27 բնակիչ [9]: Փաստորեն ամենամեծ գյուղական համայնքը ամենափոքրից բնակչության թվով մեծ է 360 անգամ: Անհրաժեշտ է ընդգծել,
որ բոլոր համայնքների համար, անկախ նրանց չափերից, գործում է միևնույն
օրենսդրական համակարգը՝ վերապահելով նրանց լիազորությունների միևնույն
համակարգը:
Բնակչության թվի ցուցանիշով փոքր են նաև քաղաքային համայնքները:
Մասնավորապես՝ 49 քաղաքներից 2-ը կամ 4.1 %-ը ունեն մինչև 1000 բնալիչ,
1001-5000 բնակիչ ունեն 6 քաղաքներ կամ ընդհանուրի 12.2 %-ը, 5001-15000 բնակիչ՝ 17 քաղաքային համայնքներ կամ ընդհանուրի 34.6 %-ը: Ընդհանուր առմամբ,
15000-ից պակաս բնակիչ ունեն 25 քաղաքային համայնքներ կամ քաղաքային համայնքների 51 %-ը: Միջին հաշվով հանրապետության 1 համայնքում բնակվում է
3551 մարդ, ընդ որում առանց Երևան քաղաքի այդ ցուցանիշը կազմում է 2333
մարդ: Քաղաքային համայնքներում միջին հաշվով բնակվում է 19963 մարդ՝
առանց Երևանի, իսկ գյուղական համայնքներում՝ 1348 [1]:
Մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներում ընդամենը եկամուտները բավականին ցածր են, ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի, Արագածոտնի, Սյունիքի, Արմավիրի, Լոռու, Վայոց ձորի և Տավուշի համայնքներում ձևավորվել են աշխատավարձերի գծով պարտքեր:
Ներկայումս համայնքների բյուջեների ընդամենը եկամուտների 56.6 %-ը
կազմում են Երևան քաղաքի ընդամենը եկամուտները: Երևանից հետո այս ցուցանիշը բարձր է Արմավիրի (5.9 %) և Շիրակի (5.9 %) մարզերում, ամենացածրը`
Վայոց Ձորի մարզում` 1.3 %: Մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներում ընդամենը եկամուտները բավականին ցածր են, ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի, Արագածոտնի, Սյունիքի, Արմավիրի, Լոռու, Վայոց Ձորի և Տավուշի համայնքներում
առկա են աշխատավարձերի գծով պարտքեր [1]:
Խնդիրներ կան նաև բյուջեների հավաքագրման տեսանկյունից: Բազմաթիվ
գյուղական համայնքներում (հատկապես Արագածոտնի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի
մարզերում) եկամուտների հավաքագրման մակարդակը չի գերազանցում 50 %-ը:
Բոլոր մարզերում առկա են նախորդ տարիներից կուտակված ապառքներ: Ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ համայնքների առանց այդ էլ սուղ ֆինանսական
միջոցները, չունենալով հավաքագրման բավարար մակարդակ, չեն կարող հնարավորություն ընձեռնել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրականացնելու նույնիսկ պարտադիր լիազորությունները:
Եթե համայնքային բյուջեները դիտարկենք կառուցվածքային տեսանկյունից,
ապա պետք է նկատել, որ համայնքային բյուջեների եկամուտներում մեծ տեսակարար կշիռ ունեն ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները (2014թ.-ին
այս ցուցանիշը կազմել է 38.7 %): Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների բաշխման առումով ևս առկա են մեծ տարբերություններ. «Ֆինանսական
համահարթեցման մասին» գործող օրենքին համապատասխան մինչև 300 բնակիչ
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ունեցող բոլոր համայնքները դոտացիա են ստանում 3,5 մլն դրամի չափով, մինչդեռ 300-ից քիչ ավել բնակիչ ունեցող և գրեթե նույն կարողությունները ունեցող 30
համայնք ստանում են դրանից պակաս:
Ընդհանրացնելով՝ պետք է ասել, որ մեր հանրապետությունում համայնքներից շատերի ֆինանսական հնարավորությունները բավարար չեն տեղական ինքնակառավարումն արդյունավետ կերպով իրականացնելու և բնակչությանը անհրաժեշտ ծառայությունները մատուցելու համար:
Համայնքների բյուջեներում ծախսերի գերակշիռ մասը կազմում են վարչական բյուջեի ծախսերը (76.6 % կամ 75.5 մլրդ դրամ): Համայնքի վարչական ծախսերում ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունները (ներառյալ ՝ տեղական
ինքնակա-ռավարման մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների
աշխատողների աշխատավարձը) կազմել են 24.3 % (18.3 մլրդ. դրամ): Վարչական
ծախսերի 36.4 %-ը (27.5 մլրդ. դրամ) կազմել են կրթության ոլորտի ծախսերը:
Տնտեսական հարաբերությունների գծով ծախսերը կազմել են 7.6 մլրդ. դրամ կամ
10.1 %: Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով ծախսերը կազմել են 7.2 մլրդ.
դրամ կամ 9.5.1 %, բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայության
գծով ծախսերը 6.4 մլրդ. դրամ կամ 8.4, հանգստի, մշակույթի, կրոնի գծով՝ 4.2
մլրդ. դրամ կամ 5.5 %, սոցիալական պաշտպանության գծով՝ 2.1 մլրդ. դրամ կամ
2.8 %:
Տեղական ինքնակառավարման համակարգում իրավիճակի վերլուծությունը
թույլ է տալիս հանգել այն եզրակացության, որ ներկայումս անհնար է խորացնել
ապակենտրոնացման գործընթացը և տրամադրել համայնքային տնտեսություններին լիազորությունների լրացուցիչ ծավալ, քանզի դրանցից մեծ մասը չի կարողանում պատշաճ կերպով իրականացնել արդեն տրվածները: Մյուս կողմից` քաղաքային համայնքների մեծ մասն ի վիճակի է ստանալ և իրականացնել մի շարք
լիազորություններ (սոցիալական ծառայություն, քաղաքացիական կացության
ակտերի գրանցման լիազորության ամբողջականացում), որոնք այսօր գտնվում
են կենտրոնական կառավարության լիազորությունների շրջանակում: Պարզ է
դառնում, որ այս ոլորտի հիմնական խնդիրները կապված են գյուղական համայնքների հետ: Ինչպես արդեն նշվել է, այդ համայնքների մեծամասնությունում
բնակչությանը մատուցված ծառայությունները շատ ցածր մակարդակի վրա են
գտնվում կամ ընդհանրապես բացակայում են, որը մասնակիորեն կապված է ֆինանսական և կադրային ռեսուրսների անբավարարության հետ: Սակայն նրանց
ֆինանսավորման պարզապես ավելացումը չի կարող լինել ամբողջովին արդարացված և արդյունավետ միջոց, ավելի շուտ դա պետության առանց այն էլ ոչ մեծ
ֆինանսական միջոցների փոշիացում է:
Համայնքային տնտեսությունների կառավարման հիմնախնդրի լուծման արդի ուղղություններ կարող են հանդիսանալ ներքոհիշյալ տարբերակները`
 վարչատարածքային համակարգի վերակազմակերպմամբ համայնքների
խոշորացումը, այսինքն` համայնքների միավորումը, որը կբերի իրավիճակի բարելավման,
 երկմակարդակ կառավարման մակարդակ,
 միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն գտած միջհամայնքային
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համագործակցության ինստիտուտի ներդրումը, որը թույլ է տալիս, լիազորությունները պահպանելով, համայնքային մակարդակում ապահովել
դրանց արդյունավետ իրականացումը [2, 23-25]:
Ակնհայտ է, որ միայն համայնքների խոշորացման դեպքում է հնարավոր
լուրջ և էական արդյունքների հասնել ռեսուրսների կենտրոնացման և դրանց
առավել արդյունավետ կերպով տնօրինման հարցերում: Այս տարբերակը հնարավորություն կտա նաև խորացնել ապակենտրոնացման քաղաքականությունը`
քաղաքականությունը
նոր կազմավորված խոշոր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերապահելով առավել մեծ ծավալի լիազորություններ`
լիազորություններ մեծացնելով
դրանց դերը հանրային կառավարման համակարգում: Միաժամանակ չպետք է
բացառել միջհամայնքային համագործակցության ձևավորումն ու զարգացումը
(այդ թվում՝ միջհամայնքային միավորումների ստեղծումը) խոշոր համայնքների
կազմավորման պարագայում: Ավելին, որքան խոշոր և կազմակերպված լինեն
համայնքները, մեծ լինեն դրանց լիազորությունների շրջանակներն
նակներն ու այդ լիազորությունները գործնականում իրականացնելու կարողություններն ու հնարավորությունները, այնքան առավել բարենպաստ միջավայր կարող է ձևավորվել համայնքների միջև տարաբնույթ համագործակցության ծավալման,
ծավալման այդ թվում միջհամայնքային միավորումների ստեղծման համար:

Համայնքների խոշորացման (վարչատարածքային բարեփոխումների)
բարեփոխումների մեթոդաբանության գծապատկեր [9] .

Վարչատարածքային բարեփոխումների իրականացումը,, մասնավորապես՝
համայնքների խոշորացումը բարդ և բազմակողմանի գործընթաց է: Այն գրեթե
անհնար է դիտարկել մեկ տեսանկյունից, ուստի նպատակահարմար է անդրա– 122 –

դառնալ նրա տեսական հիմքերին` հատկապես շեշտադրելով Հայաստանի համար առանձնահատուկ կարևորություն հանդիսացող կողմերը:
Տեղական ժողովրդավարություն – ՀՀ-ն գտնվում է այն երկրների շարքում,
որտեղ համայնքների խոշորացման հակառակորդները որպես հիմնական փաստարկ բերում են տեղական ժողովրդավարության նվազումը և բնակչության հնարավոր տեղաշարժը դեպի համայնքի կենտրոնական բնակավայր:
Ավելի քան երեսուն տարի առաջ արդեն հայտնի էին ժողովրդավարության
երկու հիմնական ուղղություններ [ 3, 4-6]`
 «համակարգային կարողությունը», որը վերաբերում է համակարգի` տվյալ
դեպքում համայնքի կարողությանը և իր բնակիչների կարիքների ամբողջական բավարարմանը,
 «քաղաքացիների ներգրավման արդյունավետությունը», որը վերաբերում է
քաղաքացիների ներգրավվածության աստիճանի գնահատմանը և թե
որքանով է հնարավոր վերահսկել որոշումների կայացման գործընթացը:
Համայնքների խոշորացման տեսանկյունից այդ խնդիրը վերաձևակերպվում
է հետևյալ կերպ. որքան փոքր է համայնքը, այնքան մեծ են նրա բնակիչների`
որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավված լինելու հնարավորությունները, մյուս կողմից, որքան մեծ է համայնքը, այնքան ավելի նպաստավոր են պայմանները բնակչությանը ծառայությունների մատուցման արդյունավետության
տեսանկյունից: Փաստորեն, վերջին տասնամյակներում եվրոպական երկրներում
համայնքների խոշորացմանն ուղղված բարեփոխումները նպատակաուղղված են
մեղմացնելու վերը նշված երկու հակադիր միտումների ազդեցությունը: Պետք է
նշել, որ միջազգային փորձը հստակորեն չի պատասխանում այն հարցին, թե
արդյոք մեծ համայնքներն իրոք ավելի արդյունավետ են մատուցում ծառայություններ: Եվրոպական կոնտեքստում դիտարկվող այսպես կոչված փոքր համայնքները իրենց չափերով համապատասխանում են հայաստանյան մեծ համայնքներին: Այսպիսով, կարելի է եզրահանգել, որ տեղական ժողովրդավարության տեսանկյունից համայնքների խոշորացմանն ուղղված ներկայիս բարեփոխումները վտանգ կամ վատթարացում չեն ենթադրում:
ՀՀ-ում համայնքների խոշորացման համատեքստում տեղական ժողովրդավարությունը քննարկելիս դիտարկվում է վերջինիս առաջնայնության խնդիրը:
Մասնավորապես համայնքների խոշորացման հակառակորդների կողմից հաճախակի հնչում է կարծիք, որ եթե գործընթացը չի ընդունվում համայնքի ընտրված
ղեկավարության (համայնքի ղեկավար, համայնքի ավագանի) կողմից, ովքեր
ակնհայտորեն լավ են պատկերացնում համայնքի կարիքները, ապա այդ համայնքներում խոշորացում պետք չէ նախաձեռնել: Եթե սրան հակադրենք սահմանադրական այն դրույթը, համաձայն որի` համայնքների խոշորացումից առաջ
հարկավոր է տեղական հանրաքվեի միջոցով պարզել բնակչության վերաբերմունքը այդ գործընթացին, սակայն« համայնքները կարող են միավորվել և բաժանվել անկախ հանրաքվեի արդյունքներից , ապա պարզ է դառնում որ այս պարագայում գործում է գերակա հանրային շահի գաղափարը: Այլ կերպ ասած, համայնքը՝ որպես հանրային կառավարման ինստիտուտ, կոչված է հանրային շահերին ծառայելուն, և եթե նրա կարողությունը հնարավորություն չի ստեղծում
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ապահովել իր բնակիչների հնարավոր բարեկեցությունը կամ չի ծառայում հանրային շահերին, ապա անհրաժեշտ է կատարել բարեփոխումներ: Մասնավորապես, այս դեպքում որպես բարեփոխում դիտարկվում է տվյալ համայնքի խոշորացումը, իհարկե, եթե դա հիմնավորված է տնտեսական և այլ գործոններով:
Համայնքների խոշորացման բարեփոխումների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է լայն բացատրական աշխատանքներ կատարել համայնքների բնակչության շրջանում` պարզաբանելով, որ խոշորացման առարկա են ոչ թե իրենց
բնակավայրերը, այլ վարչական միավորները՝ իրենց կառավարման մարմիններով ու աշխատակազմերով: Տարածքային համաչափ զարգացումը համարվում է
ՀՀ կառավարության գերակայություններից մեկը և ընդգրկված է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2008-2012 ծրագրում [4, 1-3]: Առաջին հայացքից կապը տարածքային համաչափ զարգացման և համայնքների խոշորացման ու միջհամայնքային միավորումների ձևավորման միջև կարող է ցայտուն
կերպով չարտահայտվել, առավել ևս եթե հաշվի առնենք, որ տարածքային համաչափ զարգացման անկյունաքարում դիտվում է ռեգիոնալ, իսկ Հայաստանի դեպքում` մարզային մակարդակը: Սակայն, տարածքային համաչափ զարգացումը
անհնարին է պատկերացնել թույլ ու մասնատված համայնքների և համայնքային
տնտեսության կառավարման մակարդակում չլուծված խնդիրների պարագայում:
Կառավարությունը համայնքների խոշորացման հարցում մարտական է
տրամադրված. համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագրի իրականացման
նպատակով 2015 թ. մայիսի 17-ին Ծաղկաձորում, Դիլիջանում, Ջերմուկում և
Տաթևում իրականացվեցին տեղական հանրաքվե:
Համայնքների ղեկավարները՝ գյուղապետերը, դեմ են խոշորացման ծրագրին, համոզված են, որ այդ քայլով իրենց գյուղերը պարզապես կքայքայվեն: Հակառակ կողմը պնդում է, որ գյուղապետերին ավելի շատ մտահոգում է պաշտոնից զրկվելու հարցը: Ինչ վերաբերում է գյուղացիներին, ապա նրանք պարզապես
չեն հավատում, որ ծրագիրը հաջողություն կունենա: Պակաս մտահոգիչ չէ նաև
համայնքների խոշորացման դեպքում համայնքների անվանումների, ավանդույթների պահպանումը: Օրինակ` հաղարծինցիները, որոնք միանալու են այլ համայնքների հետ, մտահոգված են, թե ինչպե՞ս են նույնականացնելու իրենց գյուղի
անվանումը, որովհետև խնդիրը միայն անվանման մեջ չէ, այլև ավանդույթների,
մշակույթի, սովորույթների ու մտածողության:
Ցավոք, տարածքային տնտեսական զարգացման տեղն ու դերը դեռևս ամբողջական չեն ընկալվում Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման համատեքստում: Մասնավորապես, դեռևս արմատացած չէ
այն տեսակետը, որ համայնքի բարեկեցությունը մեծապես պայմանավորված է
նրա տնտեսական մրցունակությամբ և բիզնեսի նկատմամբ գրավչությամբ: Տնտեսապես զարգացած երկրներում վաղուց արդեն համայնքի բյուջեների գերակշիռ
մասը կազմում են շահութահարկը, եկամտահարկը և գույքահարկը, որոնց մեծությունը ուղիղ կապի մեջ է գտնվում տվյալ համայնքում գործող բիզնեսի ծավալների հետ: Ներկա պայմաններում դժվար է պատկերացնել լուրջ ներդրումների ներգրավման հնարավորությունը՝ առանց զարգացած ենթակառուցվածքներ և կայուն
ունակություններ ունեցող համայնքների առկայության: Համայնքների խոշորա– 124 –

ցումը կարևորվում է նաև բազմակենտրոն զարգացման կոնցեպցիայի տեսանկյունից, որը ենթադրում է այսպես կոչված զարգացման բևեռների ստեղծում,
որոնք իրենց հերթին առաջնային դեր են խաղում շրջակա տարածքի զարգացման
համար: Համայնքների խոշորացումը ուղղված է հենց այդպիսի զարգացման
բևեռների ստեղծմանը:
ՀՀ կառավարությունը պարբերաբար քննարկում է ՀՀ տեղական ինքնակառավարման զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման ռազմավարական
մոտեցումների փաթեթը, որը կազմել է ՀՀ Հանրային խորհրդի Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովը: Փաթեթի
վրա աշխատել են բազմաթիվ գերատեսչություններ,մի քանի հասարակական
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և անհատներ, մշակելիս հաշվի է
առնվել միջազգային փորձը:
Առաջարկությունների առանցքային գաղափարներից է ամբողջովին անկախ
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտի զարգացումը, ինչպես
նաև երկաստիճան ՏԻՄ համակարգը: Ըստ առաջարկի` նախատեսվում է ստեղծել միջհամայնքային ևս մի կառույց, որը առաջարկում է 15 հազարից ավել բնակչություն ունեցող համայնքներին և Երևանի վարչական շրջաններին վերադարձնել համայնքների գործառույթները` պահպանելով նաև մայրաքաղաքի հատուկ
կարգավիճակն ու կառավարման գործող մեխանիզմներն ու կարգը: Առաջարկվում է օրենդրական փոփոխությունների լայն փաթեթ` կարճաժամկետ, միջին և
երկարաժամկետ կտրվածքներով, որոնք հնարավորություն կտան համայնքների
միջև լուծել տարածքային խնդիրները, ստեղծել երկրորդ աստիճանի, փաստացի
ենթամարզային կառավարման մարմիններ: Համայնքներին առաջարկվում է նաև
անկախ ֆիսկալային հնարավորություն, որոշ համապետական ֆունկցիաների
տրամադրում, բանկերից վարկ ստանալու իրավական հնարավորություններ:
Այդ տեսանկյունից խիստ կարևորվում է նաև ՏԻՄ մարմինների ապաքաղաքականացումը և ավագանու անդամներին վարձատվությունը` որպես փորձագետներով համալրման մի հնարավորություն:
Տեղական ինքնակառավարման մարմիների ֆինանսական ինքնավարությունը կարող է նպաստավոր լինել երկրի ՀՆԱ-ի և պետբյուջեի համար, կնվազեցնի ստվերային տնտեսության և կոռուպցիոն ռիսկերը: Դա հնարավորություն
կստեղծի ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել համայնքների ներքին խնդիրների
վրա, դրանով կնվազի նաև համայնքների հետ կապված պետության վրա դրված
բեռը:
ՀՀ կառավարության կողմից քննարկվող հարցերի օրակարգում են՝ անցում
երկմակարդակ տեղական ինքնակառավարման համակարգերի, համայնքների
կառավարման ռացիոնալ և արդյունավետ համակարգի կառուցում, ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով պետության կողմից համայնքներին տրամադրվող դոտացիաներ, համայնքների խոշորացում և այլն:
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
ЗАДАЧ
ЭКОНОМИКИ СООБЩЕСТВА

Барсегян Нарине
Резюме

Ключевые слова: Сообщество финансовые возможности. бюджет сообщества,
финансовые субсидии для выравнивания, административная структура, консолидация сообществ, система двухуровневая местного самоуправления.
В заключение можно сказать, что расширение Республики Армения и развития межмуниципального сотрудничества очень важной и актуальной задачей. В
настоящее время административное деление крупного и значительного препятствия для экономического управления потенциала сообществ и развития общин. Тем
не менее, учитывая сложность реализации административных реформ, она является многофакторной и последствия любых решений в спешке не может быть оправдано и может привести к такому искажению идеи, и вызвать дополнительные
трудности и сложности системы управления общины.

DIRECTIONS FOR ESSENTIAL TASKS ECONOMIC COMMUNITY

Barsegyan Narine
Summary

Key words: community financial opportunities. community budget, financial
equalization subsidies, administrative structure, consolidating communities, the twolevel system of local self-government.
In summary it can be said that the enlargement of the Republic of Armenia and the
development of inter-municipal cooperation is very important and urgent task. The
current administrative division of a major and significant obstacle for the economic
management of community capacity building and community development. However,
given the complexity of the implementation of administrative reforms, it is
multifactorial and the consequences of any decision-making in haste can not be justified
and can lead to such a distortion of the idea, and cause additional difficulties and
complexities of communities management system.
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ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ
ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Եղյան Գոհար
Փարեմուզյան Նարա
բառեր.. բնակչության թվաքանակ, ներգաղթ, բնական աճ,
Հանգուցային բառեր
վիճակագրական հաշվառում:
Լոռու մարզը Հայաստանի ամենավաղ բնակեցված տարածքներից է: Զբաղեցնում է Պատմական Հայաստանի Գուգարք աշխարհի արևելյան հատվածը:
Մարզի տարբեր վայրերում (Դսեղ, Իգահատ, Պարնիգյուղ, Լեռնանցք և այլուր)
հայտնաբերված հազարամյակների վաղեմության հողագործական և անասնապահական բնակատեղիների մնացորդները, գործիքները, զենքերը, զարդերը,
մշակված բույսերի մնացորդներն ու ընտելացված կենդանիների ոսկորները վկայում են, որ այստեղ մարդը բնակվել է դեռևս քարեդարյան ժամանակներից:
Այն, որ այդտեղ ապրող ցեղերը եղել են հին հայկական ցեղեր, ապացուցվել
է մարդաբանական ուսումնասիրություններով, ըստ որոնց՝ այն ժամանակվա ցեղերի կարճագանգ ձևը, որը հատուկ է եղել արմենոիդ տիպին, համապատասխանում է այժմյան մարդաբանական տիպին: Իսկ այդ ցեղերից առավել մեծաթիվ են
եղել գուգարները, որոնց անունով էլ տարածքը կոչվել է Գուգարք [1, 71]:
Պատմական տարբեր ժամանակներում Գուգարքի բնակչության թվի փոփոխությունների մասին ստույգ տվյալներ չկան: Սակայն մեր ուսումնասիրություններում պարզել ենք, որ տարածքի հիմնական բնակեցումը, բնակչության թվաքանակի աճը և բնակչության կազմի ու կառուցվածքի ձևավորումը կատարվել են
1820-ական թթ.-ից, որում մեծ դեր են խաղացել ինչպես ներգաղթը (Արևմտյան
Հայաստանից և Ցարական Ռուսաստանից), այնպես էլ բավարար բնական աճը:
Ներգաղթի հզոր ալիքով պայմանավորված` Լոռիում բնակչության թվաքանակի և
կազմի առաջին զգալի փոփոխությունները դիտվեցին 1820-30-ական թթ.-ից մինչև
1870-ական թթ.-ն ընկած ժամանակահատվածում: 1831թվին այստեղ արդեն կար
54 գյուղ` 10636 բնակչությամբ [2, 132]: Նշենք, որ հայերի հետ ներգաղթել են մեծ
թվով հույներ, որոնք հիմնականում բնակվել են այդ ժամանակ արդեն արդյունաբերական կենտրոններ դարձած Ալավերդիում, Ախթալայում և Շամլուղում
հանքարդյունաբերություն զարգացնելու համար: Սա, ինչ խոսք, որոշիչ դեր է խաղացել ինչպես ողջ Լոռու, այնպես էլ հիշյալ բնակավայրերի բնակչության թվաքանակի, ազգային կազմի ձևավորման և փոփոխման գործում:
Բնակչության թվաքանակի և նոր բնակավայրերի ավելացման գործում
վճռորոշ դեր է խաղացել ռուս զինվորականների և աղանդավոր-աքսորականների
վերաբնակեցումը Լոռիում, որն իր բարենպաստ դիրքով կապող օղակ էր Հայաստանի մնացած գավառների և Ռուսաստանի միջև: Նշենք, որ ռուսները ևս աչքի են
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ընկել բարձր ծնելիությամբ (ընտանիքում միջինը 4-5 երեխա), որն էլ նրանց թվաքանակի աճի հիմնական աղբյուրն էր: 1886 թվականին Թիֆլիսի նահանգի մեջ
մտնող Լոռու գավառում կային երկու տասնյակից ավելի ռուսական գյուղեր`
Վոսկրեսենովկա (այժմ Լերմոնտովո), Նիկիտինո (Ֆիոլետովո), Ալեքսանդրովկա
(Բովաձոր), Ռուսի Գյառգյառ (Պուշկինո), Մեդովկա, Նովոսելցովո, Միխայլովկա,
Վորոնցովկա (Տաշիր) և այլն, իսկ նրանցում ապրող ռուսների թվաքանակը հասել
էր 3200-ի: 1897 թվականին Լոռիում գյուղերի ընդհանուր թիվն արդեն 120 էր, իսկ
բնակչության թվաքանակը 1831-1897թթ. ավելացավ 8.5 անգամ` 10636 մարդուց
դառնալով 90250 մարդ [3]:
Բնակչության թվաքանակի աճի նման բարձր տեմպերը մեկնաբանվում է
ծնելիության բարձր մակարդակով, որով աչքի են ընկել ինչպես ներգաղթող հայերն ու ռուսները, այնպես էլ Լոռիում բնակվող մեծ թվով քրդերն ու այլազգիները:
Բարձր ծնելիությունը պայմանավորված էր ընտանիքներում արմատավորված
շատ երեխաներ ունենալու ավանդապաշտությամբ: Բազմաթիվ աղբյուրների համաձայն՝ այդ տարիներին յուրաքանչյուր կին ունենում էր 5-6 և ավելի երեխաներ:
Պարզված է, որ 20-րդ դ. սկզբներին Հայաստանում 15-54 տարեկան յուրաքանչյուր կին իր ամուսնական կյանքում ունեցել է միջինը 7,2 երեխա [3, 30]:
Ծնունդների ակտիվացմանը խթանել է նաև հատկապես վաղ մանկական
հասակի երեխաների բարձր մահացությունը: Ամեն մի ընտանիքում գոնե 3-4 երեխա պահպանվելու համար պետք է ծնունդները շատ լինեին: Ըստ Վ.Խոջաբեկյանի այդքան շատ ծնունդների պայմաններում աշխատանքային տարիք են թևակոխել ծնված երեխաների ընդամենը կեսից քիչ ավելին [4, 55]:
Բարձր ծնելիության պատճառ է եղել նաև վաղ տարիքում ամուսնությունը,
որը երկարացրել է ծնելիության ժամանակահատվածը: Նույն աղբյուրի համաձայն` կանանց ամուսնության միջին տարիքը 1900-1914թթ. եղել է 17.1 [3, 31]:
Շատ հաճախ աղջիկներն ամուսնացել են 10-12 տարեկան հասակում: Հետագա
տարիներին այն որոշ չափով բարձրացել է` 20-րդ դարի կեսերին դառնալով 22.6
տարի [4, 183]:
Բնակչության թվաքանակի, կազմի և բնակավայրերի փոփոխությունների
հաջորդ ժամանակահատվածն ընդգրկում է 1890-ական թվականներից մինչև
1920-ական թվականները` կապված ներգաղթի նոր ալիքի հետ: Թեպետ այդ տարիների համար ևս Լոռու ժողովրդագրական իրավիճակի և դիտվող բնական շարժի վերաբերյալ ստույգ տվյալներ չկան, սակայն հայտնի է, որ Լոռին, ողջ
Արևելյան Հայաստանի հետ, աչքի է ընկել ծնելիության և մահացության, հատկապես` վաղ մանկական հասակի մահացության մակարդակների բարձր ցուցանիշներով, վերջիններս` բժշկական սպասարկման գրեթե բացակայության, սոցիալական վատ պայմանների, պարբերաբար կրկնվող սովի և համաճարակների պատճառով: Ուստի բնական աճը եղել է չափավոր` միջինը 1,4-1,5% [3, 54]: Այդ շրջանում մահացությանը նպաստող գործոններ են եղել նաև երկրում տիրող քաղա– 128 –

քական և սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակները (քաղաքացիական պատերազմ, եղեռնից փրկվածների մեծ հոսքեր, որոնք իրենց հետ բերեցին նաև սով ու
համաճարակներ և նպաստեցին մահացության ավելացմանը):
Հարկ է նշել, որ Լոռու տարածքում բնակչության թվաքանակի ավելացման
գործում մեծ դեր խաղացին նաև արհեստների, առևտրի և արդյունաբերության
որոշ ճյուղերի զարգացումը, Երևան-Ղարաքիլիսա-Դիլիջան ավտոխճուղու և
Թիֆլիս-Ալեքսանդրապոլ երկաթուղու անցկացումը, որոնք խթանեցին նոր բնակավայրերի ձևավորումը և որոշ գյուղերի խոշորացումը: Ճանապարհների եզրերի
հարմար վայրերում հիմնված իջևանատները, փոստատները, դարբնոցները,
կարի արտելները, բուժկետերը հետագայում դարձան բնակավայրեր (Փամբակ,
Վահագնաձոր, Ձորագետ և այլն): 1926 թվականին Լոռիում արդեն կար 163 բնակավայր (162 գյուղ և 1 քաղաք` Ղարաքիլիսան)` 132435 մարդ ընդհանուր բնակչությամբ [2, 135] (տես` նկ. 1):
Լոռու բնակչության թվաքանակի և նրա բնական շարժի փոփոխությունների
վերաբերյալ առավել ստույգ տվյալներ կան՝ սկսած 1922 թվականից (Հայաստանում առաջին լուրջ վիճակագրական հաշվառումը կատարվել է 1922 թվականին)
[1, 63]: Այդ ժամանակից էլ դիտվեց բնակչության թվաքանակի հաստատուն աճ:
1922-1940թթ. ընկած ժամանակահատվածն աչքի ընկավ բարձր բնական աճով`
պայմանավորված ծնելիության մակարդակի աճով և կյանքի ու սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավման շնորհիվ մահացությունների կրճատմամբ:
Բարձր ծնելիությունը պահպանվեց մինչև 1930-ական թթ. վերջը: 1939թ Լոռու
բնակչության թվաքանակը դարձավ 174994 մարդ, 1926թ. համեմատ` 13 տարում
ավելանալով 1.3 անգամ [5, 127]:
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թթ. [2; 6; 7]

– 129 –

Դրանից հետո, սակայն, ծնելիությունն աստիճանաբար նվազեց, թեպետ վիճակագրական տարբեր աղբյուրներում նշվում է, որ 1950-60-ական թթ. Հայաստանը ԽՍՀՄ մյուս հանրապետությունների համեմատ ունեցել է ծնելիության բարձր
մակարդակ, որում մեծ դեր են խաղացել վաղ ամուսնությունները, ավանդական
բազմազավակությունը և պտղաբեր հասակի կանանց մեծ տեսակարար կշիռը:
Արդյունաբերության զարգացմամբ և ուրբանիզացիայի աճով պայմանավորված` 1930-ական թթ.-ից ծնելիության նվազում է դիտվել, սակայն բնակչության
թվաքանակն ավելացել է` պայմանավորված կենցաղային պայմանների և բժշկական սպասարկման բարելավման շնորհիվ մահացությունների կրճատմամբ:
1946-60-ական թթ.-ին, չնայած ծնելիության մակարդակի ընդհանուր նվազմանը, այն որոշակի աճի միտում ձեռք բերեց: Ի հաշիվ պատերազմից վերադարձածների՝ կարճ ժամանակում ավելացան թե/ ամուսնությունները, թե/ ծնունդները, որն էլ բերեց բնական աճի և բնակչության թվաքանակի ավելացում: Վիճակագրության մեջ այս երևույթը դիտվում է որպես պատերազմի պատճառով կրած զոհերի փոխհատուցում: 1970-ական թթ.-ից ծնելիությունը նորից նվազեց: Այդ տարիներին երկրում կատարված սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ փոփոխությունները` կանանց զբաղվածության մեծացումը, քաղաքային բնակչության տեսակարար կշռի աճը, բնակչության կուլտուր-կրթական մակարդակի բարձրացումը,
կենցաղային պայմանների բարելավումը և այլ երևույթներ բարձրացրին ամուսնության տարիքը, որով նվազեց ծնելիության գործակիցը պտղաբերության հասակի կանանց բոլոր տարիքային խմբերում: Նշենք, որ 1926թ. ամուսնացող կանանց
73%-ը, ավանդույթի համաձայն, մինչև 20 տարեկան աղջիկներ էին, որոնց 36%-ը`
մինչև 18 տարեկաններ էին, և նրանց միայն 3%-ն էր գրագետ [3, 17]: Որպես կանոն, վաղ տարիքում ամուսնացող կանայք էին ավելի շատ երեխաներ ունենում:
Այս միտումը հետագայում շարունակվեց գյուղերում, որտեղ միշտ էլ ցածր է եղել
ամուսնության տարիքը, բարձր` ծնելիության մակարդակը: 1970թ. մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում յուրաքանչյուր մայր միջին հաշվով ուներ 2.9,
քաղաքներում` 2.53, իսկ գյուղերում` 3.48 երեխա [4, 39]: Ծնվող երեխաների թիվն
աստիճանաբար սկսեց պակասել արտադրության մեջ կանանց ներգրավմանը և
կրթական մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց, ուստի այն առավել
դրսևորվեց քաղաքներում: Սակայն 1970-ական թվականներից բնակչության թվաքանակի աճ դիտվեց, որին նպաստող գործոններ էին նաև կյանքի պայմանների ու
բուժսպասարկման բարելավման շնորհիվ մահացությունների խիստ կրճատումը
և մեծ չափերի հասնող կազմակերպված հայրենադարձությունը:
1979 թվականին Լոռու բնակչության թիվը 1970 թվի համեմատ ավելացավ
1.2 անգամ (44838 մարդով)՝ դառնալով 357464 մարդ [5, 128] (տես նկար 2):
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Նկար 2. Լոռու մարզի բնակչության թվաքանակի շարժընթացը
1831--2013
2013թթ
թթ.. [2; 5; 6; 8]
1831
թթ

Նկար 2-ից երևում է, որ 1831 թվականից մինչև 1987թվականը Լոռու մարզի
տարածքում դիտվել է բնակչության թվաքանակի հաստատուն աճ, որը, ինչպես
նշվեց, կատարվել է ներգաղթի, բավարար բնական աճի և կազմակերպված հայրենադարձության շնորհիվ: Մարզի տարածքում բնակչության ամենամեծ թվաքանակն արձանագրվել է երկրաշարժին նախորդող` 1987 թվին` 383300 մարդ:
Բնականաբար 1831-1987 թթ. ընթացքում, ապա հաջորդող երկու տասնամյակում Լոռու և նրա ենթաշրջանների բնակչության թվաքանակները փոփոխվել
են տարբեր ինտենսիվությամբ և տարբեր դրդապատճառներով: Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար ենք գտել բնակչության թվաքանակի փոփոխությունները
և ժողովրդագրական վարքագիծը քննարկել ըստ ենթաշրջանների` առանձին
փուլերով՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի ժողովրդագրական միտումները: Առանձնացրել ենք մարզի ժողովրդագրական զարգացման ներքոնշյալ փուլերը (տես նկ. 3):
1-ին փուլ (1831-1897թթ.): Այս փուլում Լոռու բոլոր շրջաններում գրեթե
միևնույն ինտենսիվությամբ դիտվել է բնակչության թվաքանակի աճ` Արևմտյան
Հայաստանից ու Ցարական Ռուսաստանից կատարվող ներգաղթի և բարձր
ծնելիությամբ պայմանավորված բարձր բնական աճի շնորհիվ: 1831 թվից մինչև
1897 թիվը` 66 տարվա ընթացքում, բնակչության թվաքանակն ավելացել է 8.5
անգամ` 10636 մարդուց դառնալով 90250 մարդ (ըստ [2, 136]-ի տվյալների):
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Նկար 3. Լոռու մարզի ենթաշրջանների բնակչության թվաքանակի
1831--2008
2008թթ
թթ.*
շարժընթացը 1831
թթ
.*
*): Գծապատկերը կազմվել է ըստ [2; 5; 6; 8] աղբյուրների և ՀՀ ԱՎԾ ԼՄԳ
պաշտոնական տվյալների:

2-րդ փուլ (1897-1926թթ.): Այս փուլում բնակչության աճի տեմպերը նվազել
են երկրում տիրող քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական լարված իրավիճակներով պայմանավորված մեծ չափերի հասնող մահացության պատճառով: Եթե 1-ին
փուլի ընթացքում Լոռու բնակչության թվաքանակն ավելացել է 8.5 անգամ, ապա
2-րդ փուլի նշված ժամանակահատվածում` 1.5 անգամ: Այն առավել ինտենսիվ
ավելացել է Տաշիրի, ապա Գուգարքի շրջաններում, որն առաջին հերթին մեկնաբանվում է նրանցում բարձր ծնելիություն ունեցող այլազգիների առկայությամբ:
3-րդ փուլ (1926-1939թթ.): Այս փուլում կրկին դիտվել է բնակչության թվաքանակի աճ` բարձր ծնելիության և կրճատվող մահացության արդյունքում դիտվող
բարձր բնական աճի հաշվին: Ենթաշրջաններից առավել աչքի է ընկել Թումանյանի շրջանը, որի համար նպաստող գործոն է եղել զարգացող արդյունաբերությունը, որը դեպի իրեն է ձգել մեծ թվով աշխատուժ:
4-րդ փուլ (1940-1988թթ.): Այս փուլում մարզի և շրջանների բնակչության
թվաքանակները և ժողովրդագրական գործընթացները պարբերաբար փոփոխվել
են ավելի կարճ ժամանակահատվածներում, ուստի այն դիտարկել ենք ենթափուլերով:
1-ին ենթափուլ (1940-1946թթ.): Հայրենական Մեծ պատերազմով պայմանա– 132 –

վորված՝ աչքի է ընկել ամուսնությունների և ծնելիության նվազմամբ, մահացությունների աճով:
2-րդ ենթափուլ (1946-1970թթ.): Այս ենթափուլին բնորոշ են եղել Լոռիում
երբևէ դիտված ժողովրդագրական ամենաակտիվ գործընթացները` ամուսնությունների և ծնելիության բարձր տեմպեր, ցածր մահացություն, որոնց արդյունքում դիտվել է բարձր բնական աճ, ավելացել բնակչության թվաքանակը, ինչը
զգալի էր հատկապես Կիրովականում (այժմ` Վանաձոր):
3-րդ ենթափուլը (1970-1988թթ.) համընկել է երկրում ընթացող հասարակական տեղաշարժերի հետ: Մասնավորապես` բնակչության կրթական մակարդակի բարձրացումը և հատկապես՝ կանանց զբաղվածության աճը բերեցին ծնելիության նվազում, դրա հետ` բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում, բժշկական սպասարկման բարելավման հետ նվազեց նաև մահացությունը: Հետևաբար,
չափավոր բնական աճի և կազմակերպված հայրենադարձության շնորհիվ բնակչության թվաքանակը շարունակել է ավելանալ:
5-րդ փուլ (1988-2013թթ.): 1988 թվականից սկսած շրջադարձային փոփոխություն կրեցին բնակչության ժողովրդագրական գործընթացների միտումները:
Ըստ ենթաշրջանների` 1831-1987թթ. ընթացքում առավել ինտենսիվորեն ավելացել են Կիրովական (այժմ` Վանաձոր) քաղաքի, Թումանյանի և Տաշիրի շրջանների բնակչության թվաքանակները: Վանաձոր քաղաքի և Թումանյանի շրջանի
համար գլխավոր գործոն է հանդիսացել արդյունաբերության զարգացումը:
Նկար 3-ից պարզ երևում է, որ բնակչության թվաքանակի աճի դանդաղ
տեմպեր արձանագրված են Գուգարքի և Ստեփանավանի շրջաններում: Գուգարքի պարագայում սա մեկնաբանվում է Վանաձորի առկայությամբ (որտեղ կենտրոնանում էր հիմնական աշխատուժը), իսկ Ստեփանավանի շրջանի տարածքը,
ունենալով բարենպաստ կլիմայական պայմաններ, սկզբից ևեթ ունեցել է առողջարանային նշանակություն, դեպի ուր տեղաշարժվել է առավելապես տարեց
բնակչությունը:
Ամփոփելով` կարող ենք միանշանակ ասել, որ Լոռու մարզի բնակչության
կազմի ձևավորումն սկսվել է 1820-ական թթ.-ից և մինչև 1988 թվականը բնակչության թվաքանակն անշեղորեն աճել է: ՀՀ մարզերի ձևավորման նախօրեին՝ 1994
թվականին, Լոռին 330400 մարդ բնակչությամբ Հայաստանի ամենաբազմամարդ
մարզն էր Երևանից հետո [5, 129]: Ունենալով մեծ թվով աշխատանքային և արդյունաբերական ներուժ` Լոռու մարզը մինչև ԽՍՀՄ-ի փլուզումը դարձել էր Հայաստանի տնտեսապես ամենազարգացած շրջաններից մեկը: Սակայն 1988թ.
երկրաշարժի և քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակների վատթարացման
արդյունքում Լոռու մարզում կտրուկ նվազեց բնակչության թվաքանակը` 2013թ.
կազմելով 234.7հազ. մարդ [8]:
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИНАМИКИ
НАСЕЛЕНИЯ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Егян Гоар
Гоар
Паремузян Нара
Резюме

Ключевые слова: численность населения, иммиграция, естественный прирост,
статистический учет.
В статье приведены данные о формировании и динамике населения Лорийской области с 1820-ых годов до наших дней. Представлены факторы, способствующие формированию численности населения, его динамике, изменения в демографических процессах и причины, приводящие к ним. Обсуждены поэтапные изменения численности населения.

THE ANALYSIS OF THE FORMATION AND
DYNAMICS OF THE POPULATION OF LORI MARZ

Yeghyan
Ye
ghyan Gohar
Paremuzyan Nara
Summary

Key words: population size, immigration, natural population increase, statistical
accounting.
The article observes the formation of population in Lori Marz and changes in its
size started from the 1820s up to present. It presents the factors contributing to the
formation of the population size and to that of its dynamics, as well as the reasons
causing changes in demographic processes. The changes in the population size are
discussed based on their phases.
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ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Կռոյան Նարինե
բառեր.. փոփոխական, ֆունկցիա, աբսցիս, օրդինատ, գրաֆիՀանգուցային բառեր
կական պատկեր, մեթոդաբանություն, հակասություններ, կրթության շարունակականություն, ուսումնառության արդյունավետություն, դպրոցական դասագիրք,
տնտեսագիտական գրականություն:
Գաղտնիք չէ, որ ուսումնառությունը բավականին բարդ և բազմաշերտ գործընթաց է, որի արդյունավետությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, այդ թվում՝ ուսուցման գործընթացում կիրառվող գործիքների, տեխնոլոգիաների և գրականության որակով:
Հոդվածում ներկայացված է տնտեսագիտական մասնագիտությունների
ուսումնառության գործընթացը սպասարկող գրականության մեջ առկա մեթոդական այն հիմնախնդիրներից մեկը, որը, մեր կարծիքով, խոչընդոտում է գիտելիք
ձեռքբերելու, այն յուրացնելու և մտապահելու գործընթացին՝ այդպիսով ազդելով
ուսումնառության ողջ ընթացքի արդյունավետության վրա:
Խնդիրը դպրոցական դասագրքերում, ինչպես նաև գրեթե ամբողջ տնտեսագիտական մասնագիտական գրականության մեջ, բուհական ձեռնակներում տեղ
գտած մի երևույթի մասին է, երբ դպրոց-բուհ կրթության շարունակականությունը, փոխկապակցվածությունն ապահովելու փոխարեն հանդիպում ենք գիտելիքի
ընկալման ՕԳԳ նվազեցնող ասոցիատիվ մտածողության խանգարումների:
Այս կապակցությամբ, մասնավորապես, վերլուծության է ենթարկված դպրոցական դասագրքերում և տնտեսագիտական բուհական մասնագիտական գրականության մեջ ֆունկցիաների (գծային, ցուցչային, աստիճանական և այլն) և
դրանց գրաֆիկական պատկերման մեթոդական օրինաչափությունները՝ փոփոխականի (x) և ֆունկցիայի (y), իսկ գրաֆիկներում՝ աբսցիսների (x) և օրդինատների (y) առանցքների՝ կոորդինատային հարթության վրա տեղադրման հետ կապված: Նշենք, որ ֆունկցիոնալ կախման բնույթը, մասնավորապես՝ գծային ֆունկցիաների պարագայում (ուղիղ համեմատական y=f(x) կամ հակադարձ համեմատական՝ y=f(1/x)), այս դեպքում էական չէ:
Հիմնական և ավագ դպրոցների 6-ից 11-րդ դասարանների համար նախատեսված «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքերում
կոորդինատային հարթության առանցքները պատկերված են հետևյալ սկզբունքով՝ փոփոխականի (x) առանցքը հորիզոնական, իսկ ֆունկցիայի (y) առանցքը՝
ուղղահայաց դիրք ունեն (գծանկար 1), մասնավորապես՝ Գ. Գևորգյանի և Ա. Սահակյանի «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր»
ավագ
դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտական հոսքի համար նախատեսված դասագրքում [1, 92-113], [2, 3-13]:
Բուհական դասագրքերում, համապատասխան մասնագիտական գրակա– 135 –

նության մեջ և գիտական հոդվածներում մեծամասամբ պատկերն այլ է: Փոփախականի (x) առանցքը պատկերված է կոորդինատային հարթության վրա ուղղահայաց դիրքով, իսկ ֆունկցիան բնորոշող y առանցքը՝ հորիզոնական դիրքով
(գծանկար 2):

Առավել մանրամասն անդրադառնանք
գծանկար 2-ին: Այնտեղ պատկերված է
ապրանքների առաջարկի կորը: Հայտնի է,
որ առաջարկը (S-Supply)
Supply) շուկայում առկա
կամ արտադրվելու և վաճառահանվելու
ընդունակ ապրանքների քանակ է՝ ապրանքարտադրողներին բավարարող համապատասխան գներով: Ընդ որում,
որում քանակն ու
գինն այստեղ փոփոխվում և փոխազդում են
միակողմանիորեն. գնի բարձրացումը
բարձ
հանգեցնում է ապրանքների առաջարկվող
առա
քանակի մեծացման, իսկ իջեցումը,
իջեցումը բնականաբար, ապրանքների առաջարկվող քանակի նվազման: Սա ակնհայտ է, քանի որ
պարզագույն դեպքում ապրանքի շուկայական գնից է կախված ապրանքարտադրողների և վաճառողների եկամուտներն ու արտադրական հնարավորությունհնա
ները: Այսինքն, դիտարկվող օրինակում պարզ է դառնում, որ փոփոխականի (x)
դերում հանդես է գալիս գինը (P-Price), իսկ ֆունկցիայի (y) դերում
դե
առաջարկը՝
ապրանքի քանակը (Q-Quantity). Այդպիսով՝ ապրանքի գնի և առաջարկի
առա
մեծության միջև գործում է ուղիղ համեմատական կախվածություն՝ Qs = f(P), որն էլ
Առաջարկի օրենքի էությունն է [3, 158-160], [4, 56-64]:
Դպրոցական դասագրքերում և բուհական գրականության մեջ մոտեցումների տարբերությունների վերը նշված համեմատությունը թույլ է տալիս ասել, որ
տնտեսագիտական մասնագիտություններ ընտրած և ուսանող դարձած դպրոցականի համար ֆունկցիաների գրաֆիկական պատկերման ընկալումն ու յուրացումը լրացուցիչ և ավելորդ ջանքեր է պահանջելու, մինչդեռ ուսումնառության ժամանակը կարելի է տրամադրել ստեղծագործական-վերլուծական
վերլուծական մտքի զարգաց– 136 –

մանը, ինչ էլ բարձրագույն կրթության առաքելություններից մեկն է:
Նշենք, որ նմանատիպ, ֆունկցիաների գրաֆիկական պատկերմանը վերաբերող հակասական երևույթներ առկա են նաև համացանցային համապատասխան էջերում: Բացի այդ՝ նույն պատկերն է նաև ՌԴ դպրոց-բուհ դասագրքերի և
տնտեսագիտական մասնագիտական գրականության մեջ, ինչը, հավանաբար,
մեկ այլ տեղեկատվական աղբյուրի մեթոդաբանական մոտեցման մեխանիկական
ընդօրինակման հետևանք է [5, էջ 10-12], [7, էջ 40-54], [6], [8]: Սակայն, դա չի նշանակում, որ այն չի կարելի փոփոխել: Կարծում ենք, որ ոչ միայն կարելի է, այլև
անհրաժեշտ է:
Օրինակ` այժմ առաջարկի կորը պատկերենք` ելնելով գրաֆիկների կառուցման դպրոցական տրամաբանությունից, այսինքն` գծանկար 2-ում փոխենք
փոփոխականի և ֆունկցիայի տեղերը (տես Գծանկար 3-ը): Ըստ էության` ֆունկցիայի գրաֆիկական պատկերը, առաջին հայացքից, թվում է, թե նույնն է, սակայն
գրաֆիկի կառուցման մեթոդական մոտեցման տարբերությունը ակնհայտ է. այն
դպրոցական նստարանից բուհ մտած ուսանողի համար առավել նպատակահարմար է և՛ ասոցիատիվ մտածողության դյուրինության, և՛ ընկալման արդյունավետության տեսանկյունից:
Տնտեսագիտության տեսության դասավանդման մեր պրակտիկայում մենք
արդեն իսկ կիրառում ենք այս մեթոդը՝ ապահովելով դպրոցական դասագրքերում
և բուհական գրականության և դիդակտիկ նյութերի ներհակ շարունակականությունը, ինչը դրական է անդրադառնում ուսանողների կողմից նյութի յուրացման
արդյունավետության և արտադորողականության վրա: Սակայն, հարցի լուծումը
համակարգված, ընդհանրական մոտեցում է պահանջում, և ոլորտի մասնագետները, ովքեր պատասխանատու են կրթական գործընթացների որակի ապահովման համար, կարծում ենք, որ պիտի միջոցներ ձեռնարկեն մեթոդական միջամտություն պահանջող այս հարցը կրթական բուրգի բոլոր մակարդակներում
միահիմք դարձնելու համար:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գևորգյան Գ., Սահակյան Ա., Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր,
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք /բնագիտական հոսքի համար/, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2009թ., 208 էջ:
2. Գևորգյան Գ., Սահակյան Ա., Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր,
Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի դասագիրք /բնագիտական հոսքի համար/, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2010թ., 200 էջ:
3. Մարկոսյան Ա., Տնտեսագիտություն բոլորի համար, Եր., 2006, 352 էջ:

4. Տնտեսագիտություն, ՈՒսումնական ձեռնարկ, /Ռ. Ն. Սարինյանի նդհանուր
խմբագրությամբ/, ՀՊՏՀ, Եր., 2005թ., 358 էջ:
5. Алимов А, Колягин Ю. и др., Алгебра и начала математического анализа. 10классы. Учебник. (базовый уровень) 18-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 464 с.
6.. Борисов Е., Экономическая теория, Учебник, «Юрайт», 2005. -400с.
7. Никольский С., Потапов М. и др., Алгебра. Учебник для 9 класса. ФГОС, - М.:
Просвещение, 2014. - 335 с.
8. Попов А., Экономическая теория. Учебмик для вузов. 4-е изд. –СПб: Питер, 2006 544с.

– 137 –

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ
ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Кроян Нарине
Резюме

Ключевые слова: переменная, функция, абсцисса, ордината, графическое
изображение, методология, противоречия, непрерывность образования, эффективность обучения, школьный учебник, экономическая литература.
В этой статье представлена одна из проблем, которая существует в литературе
по экономическим специальностям и которая, по мнению автора, может негативно
влиять на эффективность обеспечения непрерывности высшего образования. Это
касается различия методологических подходов построения графических изображений функций в школьных учебниках и вузовской литературе по экономике. Рекомендуется применять единую методику, которая повысит к.п.д. и эффективность
усвоения материала студентом.

METHODOLOGICAL ISSUES
ISSUES OF THE PRESENTATION OF FUNCTION
GRAPHS IN ECONOMIC THEORY
THEORY

Kroyan Narine
Summary

Key words: variable, function, the abscissa, ordinate, graphics, methodology,
contradictions, continuing education, learning efficiency, school textbook, the economic
literature.
This article presents one of the problems that exist in the literature of economics
and which, in author opinion, it could have a negative impact on the efficiency of
continuity of higher education. This applies to differences of methodological approaches
for constructing the graphics functions in school textbooks and university economics
literature. It is recommended to use a uniform methodology that will increase efficiency
and the effectiveness of student mastery of the material.
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հարությունյան Վիկտորյա
բառեր.. կրթություն, աշխատանք, կառավարում. շուկա,
Հանգուցային բառեր
մրցակցություն, վերլուծություն, մեթոդ, հետազոտություն, տնտեսություն, համակարգ:
Հայաստանի Հանրապետությունում արդիական խնդիր է այնպիսի կրթական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, որը հաշվի կառնի ինչպես զարգացած երկրների կրթական քաղաքականության փորձը, այնպես էլ հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և ազգային առանձնահատկությունները,
աշխատաշուկայի պահանջարկը: Վերջին տարիներին հանրապետության կրթական քաղաքականության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները դարձել են
պետության քաղաքականության կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը, քանի
որ կրթական համակարգը յուրաքանչյուր երկրի կյանքի բոլոր կողմերի արտացոլումն է: Ռազմավարական խնդիր է ստեղծել կրթական այնպիսի համակարգ և
իրականացնել այնպիսի կրթական քաղաքականություն, որը համարժեք լինի
կրթության ոլորտում իրականացվող վերափոխումներին: «Շուկայական տնտեսության գործունակությունը պայմանավորված է նրանով, թե որքանով են կայացել շուկայական տնտեսության ինստիտուտները, մրցակցության պայմանները,
իրավական նորմերը և պետական կարգավորման լծակները: Շուկայական տնտեսության առանձնահատկությունները դրսևորվում են ռեսուրսների օգտագործման, ինքնակարգավորման մեխանիզմի առկայության, տնտեսական զարգացման
ընթացքում ոչ բնականոն վիճակների ձևավորման ու հաղթահարման և հասարակության սոցիալական կարիքները լուծելու հնարավորության ոլորտներում» [1,
14]: Շուկայական տնտեսակարգի ժամանակակից պայմաններում կրթական գործունեության ֆինանսավորման մեխանիզմների փոփոխությունը, կրթական ոլորտի ընդհանուր զարգացումը, կրթական հաստատությունների միջև մրցակցության սրումը, կրթական նոր չափորոշիչների առաջադրումը էապես ազդում են
կրթության համակարգի կառուցվածքի և կառավարման վրա, փոխում կրթական
գործունեության բնույթը: Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում կրթության կառավարումն ունի այն առանձնահատկությունը, որ կրթական խնդիրները պետք է լուծվեն ոչ միայն կրթության համակարգի մակարդակով,
այլև մաս կազմեն համապետական ծրագրերի, որոնք կընդգրկեն հասարակական
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կյանքի բոլոր ոլորտները: Այս իմաստով կրթության բնագավառում միասնական
պետական քաղաքականության վարումը կրթության կառավարման կարևոր
խնդիրներից է: Կրթության համակարգում իրականացվող բարեփոխումների հիմնական ուղղություններում կարևոր տեղ է զբաղեցնում կրթության կառավարման
համակարգի կատարելագործման հիմնահարցը, որի կարևոր խնդիրներն են.
1. կրթության ոլորտում միասնական պետական քաղաքականության իրականացում
2. կրթության համակարգի կառավարման ապակենտրոնացում և ուսումնական հաստատությունների իրավասության աճ
3. պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների միջև
իրավահավասար մրցակցության ապահովում
4. վերահսկման մեխանիզմների և հաշվետվական համակարգի կատարելագործում
5. կրթական ոլորտի ղեկավար կադրերի կառավարման որակների զարգացում:
Կրթության ոլորտն իրականացնում է մի քանի փոխկապակցված ֆունկցիաներ, որոնք ուղղված են ինչպես անհատական, այնպես էլ հասարակական պահանջմունքների բավարարմանը: Դրանցից կարևորագույնը հանդիսանում է հաջորդ սերունդներին ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների փոխանցումը՝ կապված նոր գիտելիքների ձեռքբերման և կիրառման հետ: Բոլոր հիմնախնդիրները՝ տնտեսական, քաղաքական, բնապահպանական, ժողովրդագրական, սոցիալական և այլն, որոնց հետ առնչվում է հասարակությունը,
մեծ ազդեցություն են ունենում նաև կրթության ոլորտի վրա: Մյուս կողմից՝
կրթությունը հանդիսանում է հասարակության գլխավոր բարեփոխման ուժը:
Կրթությունը պետք է դիտարկել որպես Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, կյանքի նոր որակի հասնելու հիմնական միջոց: Մեծ է գլոբալիզացիայի ազդեցությունը բարձրագույն կրթության համակարգի վրա: Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները առաջ են բերում ապրանքների, կապիտալի և
մարդկանց միջազգային տեղաշարժի լայն հնարավորություններ: Դրանք զգալի
ազդեցություն են թողնում բարձրագույն կրթական համակարգի կառուցվածքի,
բովանդակության և մատուցման վրա ողջ աշխարհում: Այսպես, օրինակ, աղյուսակ 1-ում ներկայացված է 2010/2014թթ. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակը, իսկ աղյուսակ 2-ում ներկայացված է ուսանողների թվի դինամիկայի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծությունը:
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Աղյուսակ 1. Օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակը հայաստանի հանրապետության
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում

Տարին

2010

2011

2012

2013

2014

Ընդամենը

3089

316

3036

2755

3655

Ռուսաստան
Վրաստան
Ղազախստան
Ուկրաինա
Թուրքմենստան
Սիրիա
Հնդկաստան
Միացյալ Նահանգներ
Իրան
Այլ երկրներ

1130
812
20
50
39
108
93
27
675
134

1081
998
25
56
27
89
237
27
672
94

1001
903
771
769
19
20
42
33
26
35
76
102
387
331
25
25
594
403
92
103
(ԱՌԱՋԻՆԱՍՏԻՃԱՆ)
Աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

1208
981
22
67
52
184
647
36
295
157

Աղյուսակ2.
Աղյուսակ
2. Օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակի դինամիկայի բազիսային
ցուցանիշներ
Բազիսային
Տարին

ՈւսանողՈւսանողների թիվը

Բացարձակ
հավելաճ
(բազիսային)
բազիսային)

Աճի
տեմպ

Հավելաճի
տեմպ

1% հավելաճի
բացարձակ
նշանակություն

2010

3089

77

102

2

30,12

2011

3316

304

110

10

30,89

2012

3036

24

100

0,8

33,16

2013

2755

-257

91

-8

30,36

2014

3655

643

121

21

27,55

Հայաստանում բարձրագույն կրթության ծառայությունների մատչելիությունը անհավասար է. բարձրագույն կրթություն ստանալու՝ ցածր եկամուտներ ունեցող ընտանիքներից ու գյուղական բնակավայրերից ուսանողների հնարավորությունները շատ ավելի սահմանափակ են, քան առավել բարեկեցիկ և քաղաքաբնակ ընտանիքների երեխաներինը: 2014թ. բուհերի ուսանողների միայն 6,9
տոկոսն է ներկայացնում ամենացածր եկամտային խմբում ընդգրկված ընտանիքները, ուսանողների 32 տոկոսը գալիս են ամենաբարձր եկամտային խմբից: Եկա– 141 –

մուտների անհավասարության մեծ աճը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն կրթության, այլ նաև հասարակության, տնտեսության համար: «Շուկայական տնտեսությանն անցման շրջանում աշխատանքային հարաբերությունների և սոցիալական
քաղաքականության կարգավորումը չափազանց հիվանդագին ձևով է տեղի ունենում նախկին ԽՍՀՄ-ի երկրներում: Բարեփոխումներն իրականացնող առաջատար մասնագետներն անցումը շուկայական տնտեսությանը համարում են պետական կարգավորումից լրիվ հրաժարվելու քաղաքականություն հույսը դնելով
շուկայի ինքնակարգավորման վրա» [2,էջ171]: «Շուկայական տնտեսության պայմաններում արտադրության միջոցների սեփականության բազմաձևությունը անպայմանորեն ենթադրում է տնտեսական ազատություն բոլոր սեփականատերերի
համար: Դրա հետ մեկտեղ հասարակության նյութական և սոցիալական պահանջների բավարարման, երկրի բնական, աշխատանքային և մտավոր ռեսուրսների լավագույն օգտագործման, համապետական խնդիրների լուծման շահերը
պայմանավորում են տնտեսության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը: Ահա թե ինչու տնտեսական կառավարման համար կարևորագույն նշանակություն ունի տնտեսության պետական կարգավորման և տնտեսական ազատության ճիշտ զուգորդման սկզբունքը» [3,էջ7]: Հայաստանի տնտեսության ժամանակակից պայմաններում պետության քաղաքականությունը աշխատանքի
շուկայում չի կարող սահմանափակվել աշխատանքային հարաբերություններին
միջամտելու փորձերով: Պետության կարգավորող ազդեցությունը չպետք է խոչընդոտի տնտեսական արդյունավետության պահանջների իրականացմանը,
որոնք ենթադրում են աշխատուժի շարժունակություն, աշխատողների՝ աշխատանքից ազատում: Բնակչության զբաղվածության բարձր աստիճանը պետք է
ապահովվի նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ, բնակչության աշխատատեղերի
պահանջների փոքրացմամբ և այլն: Տնտեսապես արդյունավետ և սոցիալապես
հիմնավորված զբաղվածության հասնելը Հայաստանի տնտեսության վերականգնման գործընթացի անքակտելի հիմնական մասն է: Այդ գործընթացի խթանիչները պետք է հանդիսանան շուկայական հարաբերությունները և տնտեսական քաղաքականության նպատակաուղղված միջոցառումները բոլոր մակարդակներում: Եթե զարգացած երկրներում զբաղվածության խնդիրները կարող են
լուծվել մասնակիորեն, առանց տնտեսական ռազմավարության արմատական
փոփոխությունների, ապա Հայաստանում դրա համար պահանջվում է տնտեսության արմատական ձևափոխություն: Դա կարող է իրականացվել միայն ֆինանսական կայունության, տնտեսական աճի մեծացման, ներդրումային միջոցների
ավելացման դեպքում: Անհրաժեշտ է աշխատողների, գործատուների, պետական
մարմինների արդյունավետ փոխհամագործակցություն զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծման ուղիների համաձայնեցման նպատակով:
Զբաղվածության ոլորտը համարվում է երկրի սոցիալ-տնտեսական կայու– 142 –

նության ապահովման առաջնահերթ այն ուղղություններից, որի պետական կարգավորումն ու կառավարումը ունեն օբյեկտիվ անհրաժեշտություն: Այստեղ պետք
է կարևորել «աշխատանքային ռեսուրսի ընտրություն-աշխատանքի շուկա-բնակչության զբաղվածություն» շրջապտույտը, որի արդյունքում ոչ միշտ է պահպանվում հավասարակշռությունը աշխատանքի շուկայում: Պետության հիմնական
նպատակն այս ոլորտում պետք է լինի նշված հավասարակշռության ապահովումը: Այլ կերպ ասած, զբաղվածության քաղաքականությունը պետք է մշտապես
ուղղված լինի մի կողմից` տնտեսության կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ աշխատուժի ձևավորման, մյուս կողմից` աշխատուժի առաջարկի արդյունավետ իրացման համար պայմանների ապահովմանը: Պետական կարգավորման վերը նկարագրված խնդիրն առավել ընդգծված է զարգացող տնտեսությամբ
երկրներում, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետությունում: Դա հիմնականում
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ զարգացող երկրների տնտեսական
համակարգերին հատուկ է աշխատանքի շուկայի քանակական և որակական
քրոնիկ անհավասարակշռությունը: Այս պայմաններում էապես կարևորվում են
զբաղվածության պետական կարգավորումը և այդ գործընթացների համակողմանի բարեփոխումների շարունակական անհրաժեշտությունը: Զբաղվածության
ոլորտի նպատակադրված պետական քաղաքականությունն իր ուղղակի ազդեցությունն է ունենում երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումների և, վերջին
հաշվով, հասարակության բոլոր սոցիալական խմբերի կյանքի որակի բարձրացման վրա: Կրթական համակարգն հաշվի չի առնում աշխատաշուկայի բոլոր միտումները և գործազուրկների նորանոր խմբաքանակ է ուղարկում շուկա: ԲՈՒՀում իր կրթության համար ներդրումներ կատարած ուսանողը հետսգայում չի կարողանում աշխատաշուկայում վաճառել իր գիտելիքը: Այսօր աշխատաշուկան չի
հստակեցրել իր պահանջները բակալավրի, մագիստրոսի որակավորում ունցողների նկատմամբ: Հանրապետությունում և հատկապես մարզերում երիտասարդների գործազրկության մակարդակը բարձր է: Հայաստանում շրջանավարտների
մասնագիտացման ու աշխատաշուկայի պահանջների միջև կառուցվածքային
անհամապատասխանությունն ակնհայտ է: Շրջանավարտների աշխատանքի
անցնելու հնարավորություններն գնահատվում են 30 տոկոսից պակաս, իսկ
նրանց աշխատավարձերը քիչ չափով են տարբերվում բարձրագույն կրթություն
չստացած աշխատուժի վաստակից: Ինչպես ցույց են տալիս աղյուսակ 3-ում բերված տվյալները, բարձրագույն կրթությամբ աշխատուժի աշխատավարձը 20122014թթ. միջինում ընդամենը 1,33 անգամ է բարձր եղել միջնակարգ կրթությամբ
աշխատուժի աշխատավարձից:
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Աղյուսակ 3. Միջին ամսական աշխատավարձերը ըստ կրթության մակարդակների
2012--2014
2014թթ
թթ.
2012
թթ., ՀՀ դրամ
Կրթության մակարդակ
Տարրական
Թերի միջնակարգ
Միջնակարգ
Միջնակագ մասնագիտ.
Բարձրագույն
Հետբուհական
Ընդամենը

2012

2013

2014

23256
45684
50543
48971
70871
80839
54513

45667
54011
58359
55804
76343
100769
58001

39476
60558
65088
62163
84601
106436
70762

2012-2014
միջին
36133
53418
57997
55646
77272
96015
61092

130,8 %
172,7 %
131,6 %
173,7 %

130,0 %
163,5 %
119,6 %
150,4 %

133,2 %
165,6 %
126,5 %
157,2 %

հարաբերակցություններ %
Բարձրագույն/ Միջն.
140,2 %
Հետբուհական/ Միջն.
159,9 %
Բարձրագույն/ Միջին
Հետբուհական/ Միջին

130,0 %
148,3 %

Աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տնային
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն
Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատաշուկան առանձնանում է
առաջարկի և պահանջարկի անհավասարակշռությամբ: Աշխատաշուկան
գտնվում է անկանոն զարգացումների շրջանում: Շուկայական տնտեսության
պայմաններում, երբ ոչ պետական և պետական բուհերը կանգնած են ֆինանսավորման լուրջ խնդիրների առջև, տեղի է ունեցել շրջանավարտների քանակի
խիստ աճ, ինչը ի հայտ է բերում աշխատաշուկայում շրջանավարտների ընդգրկման և մրցունակության լուրջ խնդիրներ: Հատկապես արդիական է բուհ-աշխատաշուկա կապի ներկայիս վիճակի ուսումնասիրությունը, խնդիրների և զարգացման հնարավորությունների բացահայտումը: ՀՀ կառավարությունը բնակչության զբաղվածության քաղաքականության շրջանակներում պետք է իրականացնի աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի հաշվեկշռության և կառուցվածքային համապատասխանության կարգավորում: Այս նպատակին են միտված աշխատաշուկայի պետական կարգավորման, աշխատանքի և աշխատավարձի, ձեռնարկատիրական, ֆինանսավարկային, տարածքային զարգացման, ներդրումային, հարկային, կրթական, ժողովրդագրական, աշխատուժի միգրացիայի քաղաքականությունները: Կրթական համակարգը դեռևս գտնվում է կառուցվածքային,
բովանդակային և կառավարչական բարեփոխումների փուլում` միտված տնտեսության և աշխատանքի շուկայի կարիքներին համահունչ մասնագիտական
կրթության և ուսուցման համակարգի ապահովմանը:
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ И
УПОРЯДОЧЕНИЯ РЫНКА ТРУДА В РА

Виктория
Арутюнян В
иктория
Резюме

Ключевые слова: образование, работа, упрвление, рынок, конкуренция,
анализ, метод.
В условиях современной рыночной экономики проблемы управления системой образования должны решаться не только на уровне системы образования, а
должны совмещаться еще и в общегосударственных программах. Ведение государственной политики в области образования является одним из важных проблем
управленияобразованием. Государственная политика занятости тоже должна быть
направлена с одной стороны на формирование необходимой рабочей силы для развитияэкономики, с другой стороны- на обеспечение условий для реализации предложения рабочей силы. В статье отмечается важность усовершенствования управления системой образования и необходимость государственного упорядочения
рынка труда.

ISSUES OF EDUCATION MANAGEMENT IMPROVEMENT
AND LABOR REGULATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Viktoria
Harutyunyan V
iktoria
Summary

Key words: education, labor, management, market, competition, analysis, method,
research, economy, system.
Under market economy conditions the education management issues should be
solved not only at the level of the education system, but should also be included in
national programs. In the field of education the realization of unified state policy is one
of the important problems of education management. State's employment policy should
be aimed on the one hand at the formation of the required workforce for economic
development, on the other hand, at providing the conditions of the realization of labor
supply. The need of improving the education management system and the state
regulation of the labor market is highlighted in the article.
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ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ
Ղուկասյան Ասյա
բառեր.. եռանկյուն, քառանկյուն, մակերես, իռացիոնալ, Հերոն:
Հանգուցային բառեր
Սովորողների մեջ մաթեմատիկական մտածողության ունակությունների և
հմտությունների ձևավորման լավագույն հնարավորություններ է ընձեռնում երկրաչափության դպրոցական դասընթացում ապացույցների ուսուցումը, քանի որ
տրամաբանական ձևերը հիմնավորելու ընդունակություններն ավելի պարզորոշ
կերպով հանդես են գալիս երկրաչափության դասընթացում: Երկրաչափության
ներկա դասընթացի գլխավոր նպատակն է աշակերտներին սովորեցնել դատել,
տրամաբանորեն հիմնավորել իրենց դատողությունները: Տրամաբանական ապացուցման հարցը դպրոցական երկրաչափության ուսուցման ընթացքում ունի հենակետային նշանակություն բնագիտական առարկաների ուսումնասիրման համար:
Աշակերտը պետք է ոչ միայն իմանա թեորեմի ձևակերպումը, այլ նաև ապացուցման տրամաբանական քայլերը և դրանից բխող հետևանքները:
Թեորեմների ապացուցումը պետք է տանել այնպես, որ տրամաբանական
քայլերը լինեն պարզ և հասկանալի: Այնքանով հասկանալի, որ տվյալ թեորեմի
ապացուցումից հետո աշակերտը կարողանա որոշ դատողություններ ու եզրակացություններ անել: Իհարկե նման տիպի աշխատանքը պետք է ղեկավարվի
ուսուցչի կողմից:
Ուսուցման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտ պայման է սովորողների ինքնուրույն գործունեության ճիշտ կազմակերպումը:
Ենթադրենք ուսուցվել է Հերոնի բանաձևը [1, 91]: Առաջարկենք հաշվել
եռանկյան պարագիծը, երբ եռանկյան կողմերն իռացիոնալ թվեր են: Այդ դեպքում
եռանկյան մակերեսի հաշվումը կդժվարանա: Ենթադրենք՝ տրված են եռանկյան
կողմերը.
Հետևաբար,

½  √5, ¿  √7,   √10:

2À  √5  √7  √10
√5  √10 ? √7
√5  √7 ? √10
√7  √10 ? √5
À?½ 
,À ? ¿ 
,À ?  
2
2
2

Á  √5  √7  √10√7  √10 ? √5√5  √10 ? √7√5  √7 ? √10:

8

Չնայած հնարավոր է հաշվել այս արտադրյալը, սակայն տվյալ դեպքում դասարանի երեխաների համար այն բավականին բարդ է, ուստի իռացիոնալ կողմեր
ունեցող եռանկյան մակերեսը հաշվելու համար կատարենք հետևյալ ձևափոխությունները.

1
Á  L½  ¿  ½  ¿ ? ½   ? ¿  ¿ ? ½
4
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1
½  ¿  ½  ¿ ? ½   ? ¿  ¿ ? ½ 
Á 
16
1

½  ¿  ½  ¿ ? ½ ? ¿   ? ½ ? ¿ 
16
1
½  ¿ ?   ? ½ ? ¿  

16
1
½  ¿  ?  8 ? ½  ¿ ½ ? ¿   ½ ? ¿  

16
1
? 8  ½  2½¿  ¿  ½ ? 2½¿  ¿  ? ½ ? ¿   

16
1
? 8  2½   2¿  ? ½8  2½ ¿ ? ¿ 8  

16
1
2½   2¿   2½ ¿ ? ½8 ? ¿ 8 ?  8 

16

Á  L2½   ¿   ½ ¿  ? ½8  ¿ 8   8 :
8

Օգտագործելով ստացված բանաձևը վերը նշված դեպքի համար՝ կարող ենք
հաշվել եռանկյան մակերեսը.

Á

1
1
L25 · 10  7 · 10  5 · 7 ? 25  49  100  Á  √2 · 155 ? 174 
4
4
1
1
1
√34
 √310 ? 174  √136  2√34 
4
4
4
2

Ստացված բանաձևի մեջ կատարենք որոշ ձևափոխություններ և կստանանք
ավելի հարմար տեսք, որի դեպքում հաշվումները կատարվում են ավելի հեշտ և
արագ: Կատարենք հետևյալ ձևափոխությունները.

1
2½   ¿   ½ ¿  ? ½8  ¿ 8   8  
16
1
2½   2¿   2½ ¿ ? ½8 ? ¿ 8 ?  8  

16
1
2½   2¿  ?  8 ? ½8  2½ ¿ ? ¿ 8  

16
1
 2½  2¿ ?   ? ½ ? ¿  
16

Á  L 2½  2¿ ?   ? ½ ? ¿  :

Á 

8

1
Á  L¿ 2½  2 ? ¿  ? ½ ?  
4

Á  L½ 2¿  2 ? ½  ? ¿ ?   :

Նման ձևով կարող ենք գրել.

8

Բանաձևի ստացված վերջին տեսքը շատ ավելի հարմար է հաշվումներ կատարելու համար, քան նախորդը:
Այժմ, օգտագործելով Հերոնի բանաձևը՝ արտածենք ուղղանկյուն եռանկյան
ներգծած շրջանագծի շառավիղը հաշվելու բանաձև:
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Ինչպես գիտենք, եռանկյանը ներգծած
շրջանագծի շառավիղը կարող ենք հաշվել

S

Â

©

բանաձևով

[1,

87],

որտեղ

Á-ը

եռանկյան
մակերեսն
է,
իսկ
À-ն
կիսապարագիծը: Տրված է ∆ÃN-ն, որին
ներգծված է շրջանագիծ և Ã  ½, ÃN  ¿,

N  :
Á∆ÄÅÆ  Á∆ÄÇÆ  Á∆ÅÇÆ  Á∆ÄÇÅ
1
1
1
 S  ÈS  ½S
2
2
2
½¿
S,

2
Â
որտեղից  :
©

Ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսի հաշվումը գրենք Հերոնի բանաձևով և
օգտվենք, որ ½  ¿   , կստանանք [2, 123].

½  ¿   ½  ¿ ?  ½   ? ¿   ¿ ? ½
2
2
2
2
S
½¿
2
L½  ¿ ?   ? ¿ ? ½ 


2½  ¿  
L½  ¿  2½¿ ?   ? ¿  2½¿ ? ½ 
√2½¿2½¿½  ¿ ? 



2½  ¿  
2½  ¿  ½  ¿ ? 
2½¿½  ¿ ? 
2½¿½  ¿ ?  ½  ¿ ? 



2½  ¿  2½¿ ?  
4½¿
2

Այսպիսով՝ ուղղանկյուն եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավղի համար

ստացանք S 

UÉ

տեսքի բանաձև:

Ցույց տանք, որ շրջանագծի ներգծյալ քառանկյան մակերեսը կարող ենք
հաշվել

Á  LÀ ? ½À ? ¿À ? À ? ³, որտեղ ½-ն, ¿-ն,  -ն, ³ -ն քառանկյան
UÉ
կողմերն են, իսկ À -ն քառանկյան կիսապարագիծը՝ À 
:
Այս բանաձևը արտաքնապես նման է Հերոնի բանաձևին, և երեխաները այն
կարողանում են հեշտությամբ հիշել:
Դիցուք շրջանագծին ներգծված է ÃNÊ քառանկյունը, որտեղ

Ã  ½, ÃN  ¿,
N  , Ê  ³: Ըստ շրջանագծին ներգծած քառանկյան հատկության՝
կարող ենք ասել, որ ËÃ  ËÊ  ËN  Ë  180 :
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Այսինքն 

ËÅËÌ

 90  0:

Հաշվենք քառանկյան մակերեսը և կատարենք որոշ ձևափոխություններ [3, 15]:

ÁÄÅÆÌ

ÁÄÅÆÌ  ÁÄÅÆ  ÁÄÌÆ
1
1
1
 ½¿WPÃ  ³WPÊ  ½¿WPÃ  ³WPÊ
2
2
2

1
Á  ½ ¿ ? ½ ¿  Ã   ³ ?  ³  Ê  2½¿³WPÃWPÊ
4
4Á  ½ ¿   ³ ? ½ ¿  Ã ?  ³  Ê  2½¿³WPÃWPÊ 1:

Ըստ կոսինուսների թորեմի [1, 138]՝

N  ½  ¿ ? 2½¿Ã    ³ ? 2³Ê
½  ¿ ?  ? ³   4½ ¿  Ã  4 ³  Ê ? 8½¿³ÃÊ
½  ¿ ?  ? ³   8½¿³ÃÊ 
4½ ¿  Ã  4 ³  Ê
2:

(1) հավասարման երկու մասերն էլ բազմապատկենք 4-ով և կատարենք
ձևափոխություն, կստանանք՝

4½ ¿  Ã  4 ³  Ê  8½¿³WPÃWPÊ  4½ ¿  4 ³ ? 16Á

Համեմատենք վերջին երկու հավասարումները. կստանանք՝

½  ¿ ?  ? ³   8½¿³ÃÊ
 4½ ¿  4 ³  8½¿³WPÃWPÊ ? 16Á
16Á  4½¿ ? ³ ? 8½¿³ ? ½  ¿ ?  ? ³   8½¿³WPÃWPÊ
? 8½¿³ÃÊ
16Á  2½¿  2³ ? ½ ? ¿    ³ 2½¿  2³  ½  ¿ ?  ? ³  ?
?8½¿³1  ÃÊ ? WPÃWPÊ
Ã  Ê
16Á    ³ ? ½ ? ¿ ½  ¿  ? ³  ? 8½¿³2
2
ÅÌ
Քանի որ 
 0 , կստանանք
16Á    ³ ? ¿  ¿  ³  ½ ? ¿½  ¿ ?   ³½  ¿   ? ³
16Á  16À ? ½À ? ¿À ? À ? ³
Á  LÀ ? ½À ? ¿À ? À ? ³:
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Նման տիպի աշխատանքները հետաքրքրություն են առաջացնում տվյալ
ուսումնական առարկայի նկատմամբ և հնարավորություն են տալիս սովորողներին ինքնուրույն աշխատելու և ստանալու այնպիսի արդյունքներ, որոնք հետագայում կարող ենք օգտագործել որպես բանաձևեր:
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ФОРМУЛЫ ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДИ

Ася
Гукасян А
ся
Резюме

Ключевые слова: треугольник, четырёхугольный, площадь, Герон, формула,
иррациональный.
В этой статье выводились несколько формул, которые связанны с формулой
Герона. Полученные результаты в дальнейшем сами могут быть использованы как
независимые формулы. Работа предусмотрена для учителей и учеников средней
школы.

FORMULAS FOR COUNTING SURFACES

Ghukasyan Asya
Summary

Key words: triangle, quadrangle, surfaces, Heron, formula, irrational.
A number of formulas have been concluded in this article that are connected with
Heron’s formula. The results obtained in this work can be later used as independent
formulas themselves. The above discussed work is designed for teachers and high school
pupils.
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ՊԱՐԱՄԵՏՐԻՑ ԿԱԽՎԱԾ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
L -ԱՆԿՅՈՒՆԱԳԾԱՅԻՆ ՏԵՍՔԻ
Սարդարյան Սաթենիկ
բառեր.. մատրից, անկյունագծային մատրից, չվերասերվող մաՀանգուցային բառեր
տրից, հանրագումարելի ֆունկցիաներ, լուծումների ֆունդամենտալ համակարգ:
Դիտարկենք պարամետր պարունակող գծային դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգ և կանգ առնենք այդ համակարգի լուծման վարքի հետազոտության վրա, երբ պարամետրն անսահմանորեն աճում է:
Դիցուք տրված է գծային դիֆերենցիալ հավասարումների հետևյալ համակարգը.


dx 
1
(1)
=  µA(t ) + A0 (t ) + R (t , µ )  x ,
µ
dt 

որտեղ 0 ≤ t ≤ a, µ ≥ µ 0 > 0 , իսկ A(t ) , A0 (t ) և R (t , µ ) (n × n) չափի քառակուսային մատրիցներ են, որոնք բավարարում են հետևյալ պայմաններին.

d 2 A(t )
dA0 (t )
∈ L[0, a ] ,
∈ L[0, a ] ,
dt
dt

a

∫R

ij (t , µ )

dt ≤ C 0 < ∞ ,

(2)

0

i = 1,2, K , n, j = 1,2, K , n, µ ≥ µ 0 > 0

[ ]

ընդ որում A(t ) մատրիցը 0, a միջակայքում ունի միայն իրարից տարբեր սեփական արժեքներ և նրա ցանկացած

λ j (t )

մար Re λ j (t ) − Re λk (t ) տարբերությունը

և λ k (t ) սեփական արժեքների հա-

[0, a]

միջակայքում պահպանում է

հաստատուն նշանի արժեք:
Նշանակենք T (t ) –ով A(t ) մատրիցի սեփական վեկտորներից կազմված
մատրիցը, իսկ Λ (t ) –ով՝ նրա սեփական արժեքներից կազմված անկյունագծային
մատրիցը: Այդ դեպքում

A(t )T (t ) = T (t )Λ(t ),

(3)

ընդ որում A(t ) մատրիցի սեփական վեկտորների համակարգն ընտրվում է
այնպես, որ

Q(t ) = T −1 (t )(T ′(t ) − A0 (t )T (t ))

(4)

մատրիցի գլխավոր անկյունագծի վրա դասավորված տարրերը նույնաբար
հավասար լինեն զրոյի: Դրան կարելի է հասնել հետևյալ կերպ: Դիցուք T0 (t ) -ն
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(3) առնչությանը բավարարող որևէ չվերասերվող մատրից է: T (t ) մատրիցը
փնտրենք հետևյալ տեսքով.

T (t ) = T0 (t )Γ (t ) ,

(5)

որտեղ Γ (t ) –ն որոշման ենթակա մի անկյունագծային մատրից է:
Հեշտ է համոզվել, որ (5) բանաձևով որոշված T (t ) մատրիցը բավարարում է
(3) հավասարմանը: (5)-ը տեղադրելով (4)–ի մեջ, կստանանք.

Q(t ) = Γ −1 (t )T0−1 (t )(T0′ (t ) − A0 (t )T0 (t ))Γ (t ) + Γ −1 (t )Γ ′(t ) :

(

)

մատրիցի գլխավոր անկյունագծի

վրա դասավորված տարրերը α j (t ) –ով, իսկ

Γ (t ) մատրիցի տարրերը γ j (t ) –ով

Նշանակենք T0−1 (t ) T0′ (t ) − A0 (t )T0 (t )

( j = 1,2, K , n) , կստանանք հետևյալ հավասարումները.

γ ′j (t )
γ j (t )
որտեղից էլ կորոշվեն

= α j (t ) , j = 1,2, K, n ,

(6)

Γ (t ) որոնելի մատրիցի տարրերը՝ հաստատուն բազմա-

պատկչի ճշտությամբ:
Այսպիսով, (6) հավասարումներից ընտրելով

Γ (t ) մատրիցի տարրերը, (5)

բանաձևի համաձայն կկառուցվի (3) հավասարմանը բավարարող T (t ) չվերասերվող մատրից այնպիսին, որ Q (t ) մատրիցի գլխավոր անկյունագծի վրա դասավորված տարրերը նույնպես հավասար կլինեն զրոյի:
Այժմ (1) համակարգի մեջ կատարելով հետևյալ գծային տեղադրությունը՝



1
x(t ) = T (t ) E + S (t )  y (t ) ,
µ



(7)

Կստանանք դիֆերենցիալ հավասարումների հետևյալ համակարգը.


 d y 




 1
1
1
1
1
T (t ) E + S (t ) 
=  µA(t ) + A0 (t ) + R(t , µ )  ⋅ T (t ) E + S (t )  − T ′(t ) E + S (t )  − T (t ) S (t ) y :
µ
µ
µ
µ

 dt 




 µ


Բազմապատկելով ձախից T −1 (t ) –ով, կստանանք.

dy
1
−1
−1
−1
 E + µ S (t )  dt = µT (t ) A(t )T (t ) + T (t )( A0 (t )T (t ) − T ′(t ) ) + T (t ) A(t )T (t ) S (t ) +



 1

1
1
1
+ T −1 (t ) R (t , µ )T (t ) E + S (t ) + T −1 ( A0 (t )T (t ) − T ′(t ) )S (t ) − S ′(t ) y :
µ
µ
µ

 µ

Նկատի առնելով (3) և (4) առնչությունները՝ վերջին համակարգը կընդունի
հետևյալ տեսքը.

{
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 : (8)

dy 

 1
1
1
1
1
 E + S (t ) 
= µΛ(t ) − Q(t ) + Λ(t ) S (t ) + T −1 (t ) R(t , µ )T (t ) E + S (t )  − Q(t )S (t ) − S ′(t ) y
µ
µ
µ
µ
µ
dt







S (t ) դեռևս անհայտ մատրիցը որոշենք հետևյալ մատրիցային հավասարումից

Λ (t ) S (t ) − S (t )Λ (t ) = Q (t ) :

(9)

S (t ) մատրիցի S ij (t ) տարրերը կորոշենք հետևյալ բանաձևերով (իհարկե,
անկյունագծային տարրերը միարժեքորեն չեն որոշվի).

S ij (t ) =

qij (t )

λi (t ) − λj (t )

(10)

, i≠ j

Sij (t ) = 0, i = j

(11)

Այդ դեպքում (8) համակարգը կարելի է բերել հետևյալ տեսքի.


dy  


 1
1
1
1
1
1
 E + S (t ) 
=  µ  E + S (t )  Λ (t ) + T −1 (t ) R (t , µ )T (t ) E + S (t )  − Q (t ) S (t ) − S ′(t )  y ,
µ
dt
µ
µ
µ
µ
µ





 


որտեղից ՝


dy 
1
=  µΛ (t ) + P (t , µ )  y ,
µ
dt 


(12)

որտեղ
−1



 


1
1
P(t , µ ) =  E + S (t )  T −1 (t ) R(t , µ )T (t ) E + S (t )  − Q(t ) S (t ) − S ′(t ) :
µ
µ

 



Ինչպես տեսնում ենք՝ (12) համակարգը L -անկյունագծային համակարգ է:
Ակնհայտ է, որ E +

1

µ

S (t ) մատրիցը պետք է լինի չվերասերվող, ուստի բ ավա-

կան է µ պարամետրն ընտրել հետևյալ պայմանից.

µ > max S (t ) :
0≤t≤a

Համաձայն (2) նախնական պայմանների և մյուս մատրիցների վրա դրված
պայմանների՝ Λ (t ) , T (t ) և T −1 (t ) մատրիցները օժտված կլինեն երկրորդ կարգի

[ ]

ածանցյալներով, որոնք կլինենք հանրագումարելի ֆունկցիաներ՝ 0, a միջակայքում: (4),(10) և (11) առնչությունների համաձայն Q (t ) և S (t ) մատրիցները օժտված կլինեն առաջին կարգի ածանցյալներով, որոնք էլ հանրագումարելի կլինեն
0, a միջակայքում: Վերջապես, նկատի առնելով R (t , µ ) մատրիցի վրա դրված

[ ]

պայմանը, կարելի է պնդել, որ P (t , µ ) մատրիցի տարրերը կբավարարեն
հետևյալ պայմանին.
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n a

S (t ) :
∑ ∫ P (t , µ ) dt ≤ N < ∞ , երբ µ ≥ µ0 > max
t
ij

i , j =1 0

Վերը նշվածպայմանները բավարար են ապացուցելու համար, որ երբ

0 ≤ t ≤ a, µ > µ 0 , բավականաչափ մեծ µ 0 –ի դեպքում գոյություն ունի (1) համակարգի լուծումների ֆունդամենտալ համակարգ, որն ունի հետևյալ տեսքը.

 t

X (t ) = Φ (t , µ ) exp µ Λ(τ )dτ  ,


 0


∫

(13)

որտեղ Φ (t , µ ) –ն ըստ նորմայի սահմանափակ մատրից է փոփոխականների
նշված տիրույթում և որը կարելի է ներկայացնել հետևյալ ասիմպտոտական
բանաձևով.

Φ (t , µ ) = Φ 0 (t ) +

1

µ

 1 
, µ → ∞ :
2 
µ 

Φ 1 (t ) + O

(14)

Կանգ չառնելով (13) և (14) բանաձևերի մանրամասն ապացույցների վրա [2,
165-173; 3, 99-103]` նշենք այն ֆորմալ ուղին, որից կարելի է կռահել (1) համակարգի (13) տեսքի լուծման գոյության մասին: Գործողությունների ստորև շարադրվող համակարգն ընդունված է անվանել Բիրկհոֆ-Տամարկինի ընթացակարգ:
(12) համակարգի P (t , µ ) մատրիցը վերլուծենք ֆորմալ շարքի.
∞

P (t , µ ) ~

∑ P (t ) µ

−k

(15)

k

k =0

և այդ համակարգի մեջ կատարենք հետևյալ տեղադրությունը.

 t

y(t ) = Y (t , µ ) exp µ Λ(τ )dτ C ,
(16)


 0

որտեղ C հաստատունը (n × n) չափերի կամայական չվերասերվող մատրից է,

∫

իսկ Y (t , µ ) –ն անհայտ մատրից է, որը նույնպես կփնտրենք հետևյալ ֆորմալ
շարքի տեսքով.
∞

Y (t , µ ) ~ ∑ Yk (t ) µ −k

:

(17)

k =0

(16) արտահայտությունը տեղադրելով (12)-ի մեջ և հաշվի առնելով (15) և
(17) բանաձևերը, կստանանք.
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∞

∑Y ′(t )µ
k

−k

∞

= µ (Λ(t )Y0 (t ) − Y0 (t )Λ(t )) + ∑ µ − k (Λ(t )Yk +1 (t ) − Yk +1 (t )Λ(t )) +

k =0

k =0
∞
 k −1

+ ∑ µ − k  ∑ Pr (t )Yk − r −1 (t )  :
k =1
 r =0


Այս հավասարության մեջ

µ −1 –ի միևնույն ատիճանների գործակիցները

հավասարեցնելով միմյանց հետ, կստանանք Yk (t ) (k = 0,1,2, K) անհայտ մատրիցները որոշելու հետևյալ ռեկուրենտ (անդրադարձ) առնչությունները.



1) Λ (t )Y0 (t ) − Y0 (t )Λ (t ) = 0,


′
2) Y0 (t ) = Λ (t )Y1 (t ) − Y1 (t )Λ(t ),


3) Y1′(t ) = Λ (t )Y2 (t ) − Y2 (t )Λ(t ) + P0 (t )Y0 ,

4) Y2′ (t ) = Λ (t )Y3 (t ) − Y3 (t )Λ (t ) + P0 (t )Y1 (t ) + P1 (t )Y0 (t ) 

.......................................................................................

k −1

k + 1) Yk′ (t ) = Λ (t )Yk +1 (t ) − Yk +1 (t )Λ (t ) +
Pr (t )Yk − r −1 (t )

r =0

......................................................................................... 
Այնուհետև հաջորդաբար որոշում ենք Yk (t ) մատրիցները:

(18)

∑

(18)-ի առաջին հավասարմանը կբավարարի միայն անկյունագծային Y0 (t )
մատրիցը: Երկրորդ հավասարման լուծելիության համար Y0 (t ) անկյունագծային
մատրիցը պետք է նույնաբար հավասար լինի հաստատունի՝ Y0 (t ) = C 0 : Որոշակիության համար վերցնենք Y0 = E : Նույն երկրորդ հավասարումից հետևում է
նաև, որ Y1 (t ) մատրիցը ևս անկյունագծային է, որի անկյունագծի վրա ընկած
տարրերը որոշելու համար, ինչպես հետևում է երրորդ հավասարումից, ունենք
հետևյալ պայմանը.

(Y1′(t )) jj = (P0 (t )Y.0 (t )) jj ,

j = 1,2, Kn,

որը Y0 = E պայմանի համաձայն կընդունի հետևյալ տեսքը.

(Y1′(t )) jj = (P0 (t )) jj ,

j = 1,2, Kn,

որտեղից կստանանք.
t

(Y1′(t )) jj = (Y1 (0)) jj + ∫ (P0 (τ )) jj dτ :
0

(18) հավասարումներից նույն կերպ որոշվում են մյուս Yk (t ), k = 2,3, K
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մատրիցները:
Նկատենք, որ Yk′ (t ) մատրիցները որոշվում են միարժեքորեն, իսկ Yk (t )
մատրիցները

Yk′ (t )

մատրիցների միջոցով կորոշվեն միարժեքորեն, եթե

պահանջենք, որ Yk′ (0) = 0 :
Վերադառնալով (17) բանաձևին, կունենանք.

Y (t , µ ) = E +

 1
Y1 (t ) + O 2
µ
µ
1


, µ → ∞ ,



(19)

իսկ (16) տեղադրության համաձայն՝
−1

y (t ) = ( E + µ Y1 (t ) + O(µ

−2

 t

)) exp µ Λ(τ )dτ C :


 0


∫

Նկատի առնելով (7) տեղադրությունը՝ (1) համակարգի x(t ) լուծման համար
կունենանք.

 t

x(t ) = T (t )(E + µ −1 S (t ))(E + µ −1Y1 (t ) + O(µ −2 )) exp µ Λ(τ )dτ C , µ → ∞ :


 0


∫

Հետևյալ մատրիցը՝
−1

−1

X (t , µ ) = T (t )(E + µ S (t ))(E + µ Y1 (t ) + O(µ

−2

 t

)) exp µ Λ(τ )dτ 


 0


∫

(20)

չվերասերվող է, երբ µ → ∞ , քանի որ այդ դեպքում (20)-ի մեջ մտնող բոլոր արտադրիչները, երբ µ > µ 0 , բավականաչափ մեծ µ –երի դեպքում չվերասերվող են:
Դիտողություն: (20) բանաձևով որոշվող մատրիցը հանսիանում է (1) համակարգի որևէ X (t , µ ) ֆունդամենտալ մատրիցի ասիմպտոտիկան, երբ µ → ∞ :
Այդ ապացուցելու համար պետք է (12) համակարգից անցնել ինտեգրալ հավասարումների համակարգի և համոզվել, որ (12) համակարգի համար (19) մատրիցը
հանդիսանում է նրա ֆունդամենտալ մատրիցը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Коддингтон Э.А., Левинсон Н. Теория обыкновенных дифференциальных уравнений.
М., Изд. Иностр. Лит., 1958, с. 473.
2. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М., «Наука», 1967, с. 576.
3. Рапопорт И.М. О некоторых асимптотических методах в теории дифференциальных
уравнений. Киев, Изд. АН Укр. СССР, 1954, с. 292.

– 157 –

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ К L -ДИАГОНАЛЬНОМУ ВИДУ СИСТЕМЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, ЗАВИСЯЩИХ ОТ ПАРАМЕТРА

Сардар
Сатеник
Сарда
рян С
атеник
Резюме

Ключевые слова: матрица, диагональная матрица, невырожденная матрица,
суммируемые функции, фундаментальная система решений.
В связи с задачей устойчивости движения, начиная с конца XIX века, L диагональные системы линейных дифференциальных уравнений стали предметом
фундаментальных иследований.
Цель настоящей учебно-методической работы-ознакомление студентов старших курсов и магистрантов с некоторыми основными вопросами теории L -диагональных преобразований, котрые тесно связани с вопросоми теории L -диагональных преобразований, которые тесно связаны с вопросом исследования асимптотическими методами решения систем диференциальных уравнений, зависящих от
параметров.

LINEAR DIFFERENTIAL EQUATION SYSTEM MODIFICATION
TO L -DIAGONAL FORM DEPENDING
DEPENDING ON THE PARAMETER

Sardaryan Satenik
Summary

Key words: matrics, linear matrics, non-generative matrics, summary functions,
solution fundamental system.
“Linear differential equation system solution basic issues” discipline as a special
course has been conducted for the students of the 4-th and master 1-st courses of the
VSU Math. Department.
Since the 19-th century such systems have been investigated thoroughly by
different outstanding scientists.
The present education methodological paper has a special aim to introduce the
students to some key issues of L diagonal modifications theory, which have a close
relation to the mentioned subject matter.
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ԳԱԶԵՐՈՒՄ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Քոչարյան Վիլեն
բառեր.. փոխանցման երևույթ, մոլեկուլների հոսք, դիֆուզիա,
Հանգուցային բառեր
ներքին շփում, ջերմահաղորդում:
Ինչպես հայտնի է [1, 161; 2, 111; 3, 379], տարբեր միջավայրերում փոխանցման երևույթները պայմանավորված են մասնիկների ջերմային (քաոսային) շարժումով: Այդ երևույթների բացատրության համար կան երկու մոտեցումներ: Առաջին մոտեցումը խիստ տեսությունն է, որը հիմնվում է գազի կինետիկական հատկությունների հաշվառմամբ մոլեկուլների բախումների մանրամասն անալիզի
վրա: Այս տեսությամբ փոխանցման երևույթները նկարագրող հավասարումները
շատ փոփոխականներով բարդ տեսքի ինտեգրոդիֆերենցիալ հավասարումներ
են, որոնց լուծման ընթացքում սովորաբար ի հայտ են գալիս մի շարք էական
դժվարություններ: Երկրորդ մոտեցմամբ ներկայացվող տեսությունը կառուցվում
է մոլեկուլների ազատ վազքի երկարության կիրառումով և տարածության մեջ
որոշակի մեծության (կոնցենտրացիայի, իմպուլսի, էներգիայի)՝ գրադիենտով
պայմանավորված մասնիկների հոսքով իրականացվող այդ մեծության փոխանցման հաշվառմամբ:
Եթե գազում մտովի առանձնացնենք կամայական մակերես, ապա ջերմային
շարժման հետևանքով այդ մակերեսով երկու կողմից էլ կանցնեն մոլեկուլներ,
որոնք իրենց հետ տեղափոխում են զանգված, իմպուլս և էներգիա: Իդեալական
գազում փոխանցման երևույթները նկարագրող ընդհանուր հավասարում ստանալու համար, որպես մոլեկուլյար փոխանցման միջինացված բնութագրիչ,
մտցնենք միկրոհոսքերի խտության հասկացությունը [2]: Նյութը բնութագրող
որևիցե a մեծության միկրոհոսքի g խտությունը, մոլեկուլների ջերմային (քաոսային) շարժումներով պայմանավորված, տրված ուղղությանն ուղղահայաց միավոր մակերեսով, միավոր ժամանակում այդ մեծության փոխանցումն է:
Համաձայն այս սահմանման՝ ընդհանուր դեպքում,
g = σ ⋅a ,
(1)
որտեղ σ -ն միավոր մակերեսով միավոր ժամանակում անցած
մոլեկուլների թիվն է, a -ն՝ նրանցով փոխանցվող մեծությունը (օրինակ՝
դիֆուզիայի դեպքում՝ մոլեկուլի զանգվածը): Հաշվի առնենք, որ a մեծության
փոխանցումը միկրոհոսքերով տրված ուղղությամբ (ենթադրենք x առանցքի
դրական ուղղությամբ) տեղի ունի, եթե գազում գոյություն ունի և պահպանվում է
այդ մեծության խտության փոփոխություն՝ առանձնացված մակերեսի երկու
կողմում: Քանի որ տվյալ մեծության փոխանցումը կատարվում է գազի մոլեկուլների ջերմային շարժումների հետևանքով, պարզ է, որ ∆ S մակերեսով անցած
մոլեկուլների թիվը պայմանավորված է մոլեկուլների միջև բախումներով և կախված է նրանց ազատ վազքի λ երկարությունից: Բնական է ընդունել, որ մինչև այդ
մակերեսին հասնելը՝ մոլեկուլների վերջին բախումները տեղի են ունենում մակե– 159 –

րեսից միջին հաշվով ազատ վազքի λ հեռավորության վրա: Հետևաբար, ∆ S
3

մակերեսի երկու կողմերում λ էլեմենտար ծավալներում գազը բնութագրող
պարամետրերը հաստատուն են, այսինքն՝ առնվազն λ հեռավորության վրա
մակերեսին ուղղահայաց ուղղությամբ g միկրոֆիզիկական հոսքի մեծության
արժեքը մնում է նույնը: Քանի որ մոլեկուլների ազատ վազքի λ երկարությունը
շատ փոքր է (նորմալ պայմաններում ≈ 10
հոսքերի համար կարող ենք գրել [3, 382]՝

−7

մ), փոխանցվող մեծության միկրո-

dg
dx
dg
g 2 (x ) = g (x − λ ) = g (x ) − λ
:
dx
g 1 (x ) = g (x + λ ) = g ( x ) + λ

(2ա)
(2բ)

Փոխանցվող մեծության փորձի միջոցով չափվող մակրոհոսքի G խտությունը որոշվում է տարածման ուղղությամբ մի էլեմենտար ծավալից մյուսին անցնելիս միկրոհոսքերի նվազումով [2, 127]: (2) համակարգից g միկրոհոսքերի
փոփոխության համար կստանանք

G = g 2 − g1 = −2λ

dg
:
dx

(3)

(3) հավասարումը իդեալական գազերում փոխանցման երևույթները նկարագրող ընդհանուր հավասարումն է: Օգտվելով այս հավասարումից՝ դիտարկենք դիֆուզիայի, ներքին շփման և ջերմահաղորդման երևույթներն իդալական
գազերում:
1. Դիֆուզիան գազերում
Ինչպես հայտնի է, դիֆուզիայի երևույթը տեղի ունի բոլոր այն միջավայրերում, որտեղ գոյություն ունի, ըստ կազմի, միջավայրի անհամասեռություն: Օրինակ՝ եթե գազը անհամասեռ է իր կազմով, այսինքն՝ եթե գազի մեկ կամ մի քանի
բաղադրիչների կոնցենտրացիան տարածության մեջ փոխվում է կետից կետ,
ապա առաջանում է այդ բաղադրիչի մասնիկների հոսք կոնցենտրացիայի նվազման ուղղությամբ: Գազի մեկ բաղադրիչի դեպքում, կոնցենտրացիայի գրադիենտով պայմանավորված, զանգվածի փոխանցման երևույթը կոչվում է ինքնա
ինքնադի
նադիդիֆուզիա
ֆուզիա:
զիա:
Իդեալական գազերում փոխանցման երևույթները նկարագրող (3) ընդհանուր հավասարման մեջ տեղադրենք դիֆուզիայի համար
տահայտությունը՝ հաշվի առնելով (1)-ը: Միկրոհոսքի

g

dg
գրադիենտի արdx
խտությունը գտնելու

համար հաշվի առնենք, որ դիֆուզիայի պրոցեսում փոխանցվում է զանգված
( a ≡ m ) և մոլեկուլների հոսքի σ խտությունը հավասար է [2, 129; 3, 334]`

σ =
որտեղ

1
n ⋅ ua ,
4

n -մոլեկուլների խտությունն է,
– 160 –

(4)

ua =

8kT
π ⋅m

-նրանց ջերմային շարժման միջին թվաբանական արագությունը:

Դիֆուզիայի համար`

G=

∆M
∆ S ⋅ ∆t

(5)

և միավոր ժամանակում միավոր մակերեսով անցած նյութի ∆ M քանակն է:
(3), (4), (5)-ից, հաշվի առնելով, որ գազի խտությունը՝ ρ = n ⋅ m ,
կստանանք

∆M
1 d
=− λ
(ρ ⋅ u a ) :
∆S ⋅ ∆t
2 dx

(6)

Իզոթերմական դիֆուզիայի դեպքում (երբ գազի բոլոր էլեմենտար
ծավալներում T = const ) ջերմային շարժման միջին արագությունը հաստատուն է, և կունենանք

∆M
1
dρ
= − λ ⋅ ua
∆S ⋅ ∆t
2
dx

:

(7)

Նմանատիպ տեսք ունի նաև Ֆիկի հավասարումը՝

∆M
dρ
= −D
∆S ⋅ ∆t
dx

,

(7ա)

որտեղից ինքնադիֆուզիայի D գործակցի համար կստանանք [2, 129]

D=

1
λ ⋅ ua :
2

(8)

(8) արտահայտության մեջ ինքնադիֆուզիայի գործակցի համար ստացված
արժեքը 1,5 անգամ մեծ է [1, էջ 188] և [3, էջ 391] դասագրքերում բերված արժեքից,
որտեղ այդ արդյունքն ստացվում է այն պարզ ենթադրությամբ, որ տվյալ ուղղությամբ շարժվում է բոլոր մոլեկուլների

1
6

մասը:

2. Ներքին շփումը գազերում (մածուցիկություն)
մածուցիկություն)
Գազերի (նաև հեղուկների) ներքին շփումը այն հատկությունն է, որի շնորհիվ հավասարվում են գազի տարբեր շերտերի շարժման արագությունները: Այդ
հավասարեցումը կատարվում է գազի ուղղորդված շարժման ավելի մեծ արագություն ունեցող շերտից ավելի փոքր արագություն ունեցող շերտին իմպուլսի փոխանցման արդյունքում:
Ազատ վազքի երկարության մոտավորության դեպքում գազում ուղղորդված
շարժման արագությունը վերագրվում է ոչ թե առանձին մոլեկուլներին, այլ միջա3

վայրի λ էլեմենտար ծավալներին, այսինքն՝ այդ ծավալի բոլոր մոլեկուլների
ջերմային շարժման արագությանը գումարվում է ուղղորդված շարժման նույն
արագությունը: Ենթադրենք x ուղղությամբ գոյություն ունի ուղղորդված շարժման արագության գրադիենտ: Ջերմային շարժման արդյունքում x ուղղությամբ
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տեղափոխված մոլեկուլները իրենց հետ տեղափոխում են ինչպես ուղղորդված
շարժման լրացուցիչ իմպուլսը, այնպես էլ մեխանիկական շարժման լրացուցիչ
էներգիան: Այս դեպքում արագությունների հավասարեցման պրոցեսը կարելի է
դիտարկել որպես մեխանիկական էներգիայի հաղորդում արագության նվազման
ուղղությամբ, ինչը կապվում է ներքին շփման արդյունքում էներգիայի ցրման
հետ: Նման մեկնաբանման դեպքում ներքին շփումը պայմանավորող (1) միկրոհոսքը որոշվում է մոլեկուլի ուղղորդված շարժման էներգիայով`

g =σ

mv 2
2


mv 2
 a ≡
2


:




(9)

Էներգիայի փոխանցումը կապված է իմպուլսի փոխանցման հետ, որի
նկարագրման համար պետք է օգտագործել մոլեկուլների ջերմային շարժման
միջին քառակուսային արագությունը [2, էջ 90]՝

σ =

1
n⋅u
6

: (9)-ից էներգիայի

միկրոհոսքի համար կստանանք.

g=
որտեղ

1 ρv 2
u
6
2

,

ρ = n ⋅ m -միջավայրի խտությունն է, u =

(10)

3kT
m

-մոլեկուլների միջին

քառակուսային արագությունն է:
Համաձայն (3)-ի և (10)-ի՝

G = −2λ

dg
1 d  ρv 2
u
=− λ
dx
3 dx 
2


 :


(11)

Հաստատուն ջերմաստիճանի և խտության դեպքում (11)-ից կստանանք

G =−

1
dv :
λ uρv
3
dx

(12)

Մեխանիկայից հայտնի է, որ արագության գրադիենտին ուղղահայաց միավոր մակերեսին կիրառված մածուցիկության ուժը որոշվում է Նյուտոնի բանաձևով՝

f = −η

dv ,
dx

(13)

որտեղ η –միջավայրի դինամիկ մածուցիկության գործակիցն է:
Ինչպես նշել էինք, գազերում ներքին շփման հետևանքով իմպուլսի փոխանցման հետ տեղի ունի նաև ուղղորդված շարժման էներգիայի փոխանցում
շերտից շերտ:
Մարմնի ∆ S մակերեսին ∆ t ժամանակում v արագությամբ շարժում հաղորդելու համար արտաքին ուժերի կողմից պետք է հաղթահարվեն մածուցիկու– 162 –

թյան ուժերը և կատարվի

∆A = f ⋅ ∆S ⋅ v ⋅ ∆t

(14)

աշխատանք: Ներքին շփման երևույթում այս աշխատանքը հավասար է ուղղորդված շարժման փոխանցվող էներգիայի փոփոխությանը՝ հակառակ նշանով՝

∆A = −G ⋅ ∆S ⋅ ∆t

(15)

(13), (14),(15) –ից կստանանք

G = −η ⋅ v ⋅

dv :
dx

(16)

(12)-ի և (16)-ի համեմատումից իդեալական գազի դինամիկ մածուցիկության
գործակցի համար ստացվում է Մաքսվելլի հայտնի բանաձևը [2, 133]`

η =

1
λuρ :
3

(17)

3. Ջերմահաղորդումը գազերում
Եթե գազի մի մասի ջերմաստիճանը բարձր է մյուս մասի ջերմաստիճանից,
ապա ժամանակի ընթացքում նկատվում է ջերմաստիճանների հավասարեցում:
Պարզ է, որ դա կապված է գազի ավելի տաք մասից դեպի սառը մասը ջերմության
հոսքի հետ: Նյութերի մեջ ջերմության հոսքի առաջացման այս երևույթը կոչվում է
ջերմահաղորդում:
ջերմահաղորդում:
Հաշվի առնենք, որ ջերմահաղորդման պրոցեսում տեղի ունի էներգիայի,
հետևաբար նաև իմպուլսի փոխանցում: Հետևաբար, ինչպես ներքին շփման
դեպքում, այս դեպքում ևս մոլեկուլների հոսքի խտությունը կարտահայտվի
մոլեկուլների ջերմային շարժման միջին քառակուսային արագությունով [2, էջ
134]՝

σ =

1
n⋅u
6

, հետևաբար, ըստ (1)-ի՝

g=

1
n⋅u ⋅a
6

:

(18)

Մոլեկուլների ազատ վազքի երկարության հաշվառմամբ տեսության մեջ
փոխանցման երևույթները պայմանավորված են մասնիկների միկրոհոսքերով,
որոնց մեջ մոլեկուլների քանակն այնքան մեծ է, որ նրանց կարելի է նկարագրել
ջերմաստիճանով, խտությունով, ջերմային շարժման միջին արագությունով, միջավայրը բնութագրող այլ մակրոպարամետրերով ու թերմոդինամիկական
ֆունկցիաներով և, համապատասխանաբար, դիտարկել ներքին էներգիայի ու էնտալպիայի միկրոհոսքերը: Ջերմահաղորդման ընթացքում մասնիկների հոսքը,
անցնելով ավելի բարձր ջերմաստիճանային տիրույթ, մեծացնում է իրենց ներքին
էներգիան: Քանի որ ջերմահաղորդման պրոցեսը փորձնականորեն ուսումնասիրվում է մեխանիկական հավասարակշռության պայմաններում (երբ
p = nkT = const ), պարզ է, որ հաստատուն ճնշման դեպքում դիտարկվող համակարգում միաժամանակ մեծանում է ծավալը (ջերմաստիճանի մեծացումը
ուղեկցվում է կոնցենտրացիայի փոքրացումով), այսինքն՝ համակարգի կողմից
– 163 –

կլանված ջերմության քանակը որոշվում է ներքին էներգիայի ավելացումով և
իզոբար աշխատանքի կատարումով:
Ինչպես գիտենք [1, 205; 2, 135], իզոբար պրոցեսի ջերմային էֆեկտը որոշվում է էնտալպիայի փոփոխությունով, ուստի գազերում ջերմահաղորդումը նկարագրելու համար ներմուծենք և դիտարկենք էնտալպիայի միկրոհոսքը: Իդեալական գազի մեկ մոլի էնտալպիան ( H

= C pT )

բաժանենք Ավոգադրոյի թվին,

կստանանք մեկ մոլեկուլի համար հաշվված էնտալպիան՝

a=
որտեղ

C ′p

Cp
N0

T = C′pT

,

(19)

մեկ մասնիկին ընկնող ջերմունակությունն է հաստատուն ճնշման

դեպքում:
(19)-ը տեղադրելով (18)-ում, էնտալպիայի միկրոհոսքի համար կստանանք

1
n ⋅ u ⋅ C ′pT :
6
∆Q
, և տեղադրելով
G=
∆S∆t

(20)

g=
Ջերմահաղորդման համար

(20)–ը (3)-ում՝

կունենանք

∆Q
1
d
= − λC ′p
(n ⋅ u ⋅ T ) :
∆S ∆t
3
dx

(21)

Հաշվի առնելով, որ դիֆուզիայով պայմանավորված էնտալպիայի հոսքը
կոմպենսացվում է միջավայրի մեխանիկական տեղափոխությամբ առաջացող
էնտալպիայի հոսքով [2, էջ135], կարող ենք համարել, որ մասնիկների n
կոնցենտրացիան մնում է հաստատուն: Քանի որ

u=

3kT
m

, (21)-ից

կստանանք

∆Q
1
dT
1
dT
= − λ ⋅ u ⋅ n ⋅ C ′p
= − λ ⋅u ⋅ ρ ⋅ cp
∆ S∆t
2
dx
2
dx
որտեղ հաշվի է առնված, որ

n ⋅ C ′p = n ⋅ m ⋅

Cp
m ⋅ N0

= ρ⋅

,

Cp

µ

(22)

= ρ ⋅ cp ,

ρ = n ⋅ m -ը գազի խտությունն է, c p - գազի տեսակարար ջերմունակությունն է
հաստատուն ճնշման դեպքում:
Համեմատելով (22)-ը ջերմահաղորդման Ֆուրյեի

∆Q
dT
= −χ
∆S∆t
dx

հավա-

սարման հետ՝ կարող ենք գտնել իդեալական գազի ջերմահաղորդման χ
գործակիցը [2, 136]՝
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1
2

χ = λ ⋅ u ⋅ ρ ⋅ cp :

(23)

4. Կապը փոխանցման գործակիցների միջև
Օգտվելով
դիֆուզիայի՝
մածուցիկության
և
ջերմահաղորդման
գործակիցների համար ստացված (8), (17) և (23) բանաձևերից և հաշվի առնելով
մոլեկուլների շարժման միջին թվաբանական և միջին քառակուսային
արագությունների միջև

ua =

8
⋅u
3π

կապը՝ կարող ենք ստանալ փոխանցման

գործակիցների միջև հետևյալ առնչությունները.

6η

η
=
π ρ
D
3
χ
χ = η ⋅ c p կամ =
2
η

D=

կամ

π
⋅ρ
6
3
cp
2

,

(23)

:

(24)

Միատոմանի գազերի համար վիճակագրական խիստ տեսությունով մածուցիկության և ջերմահաղորդման գործակիցների միջև ստացվում է հետևյալ
կապը [2].

χ 15 k
=
η
4 m

:

(25)

Այս արդյունքը կարելի է ստանալ (24)-ից՝

cp

տեսակարար ջերմունակու-

թյունն արտահայտելով մոլյար ջերմունակությունով ( c p
լով, որ միատոմանի գազերի համար

Cp =

5
R
2

=

Cp

µ

) և հաշվի առնե-

:

χ 3 C p 15 R 15 k ⋅ N o 15k
=
=
=
=
:
η 2 µ
4 µ 4 m ⋅ N 0 4m
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О ЯВЛЕНИЯХ ПЕРЕНОСА В ГАЗАХ

Кочарян Вилен
Резюме

Ключевые слова: явление переноса, поток молекул, диффузия, внутренное
трение, теплопередача.
В методической работе представлено получение общего уравнения для
описания явлений переноса в идеальном газе. Воспользовавшись этим уравнением,
рассмотрены явления переноса в идеальном газе, получены уточненные значения
коэффициентов диффузии, внутреннего трения и теплопроводности, а также
соотношения между ними.

ON THE TRANSFER PHENOMENA IN GASES

Kocharyan Vilen
Summary

Key words: transfer phenomena, flow of molecules, diffusion, inner friction, heatconductivity.
The methodical work presents the turn-out on the general equation describing
transfer phenomena within the ideal gas. With the help of this equation transference
phenomena in ideal gases were observed, both coefficients of specified values of
diffusion, inner friction and heat-conductivity and the correlation among them were
obtained.
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ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՀՈՍՔԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Քոչարյան Վիլեն
բառեր.. մոլեկուլների հոսք, խտություն, ճնշում, Մաքսվելլի
Հանգուցային բառեր
բաշխում, միջին իմպուլս:
Իդեալական գազի մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական հավասարման ստացման, ինչպես նաև գազերում փոխանցման երևույթների նկարագրման համար դասագրքերում [1, 187; 2, 89; 3, 326] փակ ծավալում միավոր
մակերեսով միավոր ժամանակում անցած մասնիկների թվի (մոլեկուլների հոսքի

σ խտության) համար ընդունվում է հետևյալ արտահայտությունը.
σ =
որտեղ

n-

1
n⋅v
6

,

(1)

ն մոլեկուլների խտությունն է, v -ն մոլեկուլների շարժման միջին

արագությունը:
(1) բանաձևն ստացվում է՝ ընդունելով, որ բոլոր մասնիկները շարժվում են

v

միջին արագությամբ միայն փոխուղղահայաց x , y , z ուղղություններով:

Հաշվի առնելով, որ տվյալ ուղղությամբ v արագությամբ շարժվող

m զանգվածով

մոլեկուլը, պատին առաձգական հարվածելով և անդրադառնալով, նրան
հաղորդում է 2 m v

իմպուլս, գազի ճնշման համար ստացվում է հետևյալ

հավասարումը.

p=

1
nm v 2
3

:

(2)

Իրականում, շնորհիվ ջերմային քաոսային շարժման, մոլեկուլները հավասար հավանականություններով շարժվում են բոլոր ուղղություններով՝ ամենատարբեր արագություններով, և ճշգրիտ հաշվարկի արդյունքում մասնիկների
հոսքի խտության համար ստացվում է

3
2

անգամ մեծ արժեք [1, 228; 2, 129; 3, 334]:

[3] գրքում (տե՛ս §100) դիտարկվում է սֆերիկ կոորդինատային համակարգում բոլոր ուղղություններով հավասար հավանականություններով ջերմային
շարժում կատարող

n

կոնցենտրացիայով մասնիկների համախումբ:

z

առանցքն ուղղվում է դիտարկվող ∆ S մակերեսին ուղղահայաց, և որոշվում է
այդ մակերեսով

(θ ;θ + dθ ) անկյունային տիրույթով անցած մասնիկների dnθ

թիվը (տրված ∆ S մակերեսին մասնիկների հարվածներով պայմանավորված
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մեծությունները, օրինակ՝ իմպուլսը, կախված են միայն θ անկյունից և կախված
չեն

ϕ –ից) [3, էջ 333]

dnθ =
Այս արտահայտության մեջ
մոլեկուլների բաշխումը՝ ըստ

θ

1
n sin θ ⋅ dθ
2

1
n sin θ
2

:

(3)

բազմապատկիչը բնութագրում է

անկյան արժեքների:

Ընդունելով, որ բոլոր մասնիկները շարժվում են նույն v միջին ջերմային
արագությամբ,

[3,

334]-ում

այնուհետև

որոշվում

է

∆ S մակերեսով

և

v ⋅ ∆ t ⋅ cos θ բարձրությամբ թեք գլանում մասնիկների dNθ թիվը, որոնք ∆ t
ժամանակում անցնում են այդ մակերեսով՝

dN θ = dnθ ∆V =
որն էլ, ինտեգրելով 0-ից

π

2

1
n sin θdθ ⋅ ∆Sv ∆t ⋅ cos θ
2

,

(4)

սահմաններում, ստացվում է ∆ S մակերեսին

∆ t ժամանակում մասնիկների հարվածների ∆ N թիվը՝

∆N =

1
nv ∆S ∆t :
4

(5)

Միավոր մակերեսով միավոր ժամանակում անցած մասնիկների թվի համար (5)-ից ստացվում է մոլեկուլների հոսքի խտությունը՝

σ =

∆N
1
= n⋅v :
∆S ∆t 4

(6)

Մոլեկուլների հոսքի խտության համար ստացված (6) արտահայտությունը
կարելի է ստանալ ավելի հեշտ եղանակով՝ օգտվելով մոլեկուլների, ըստ արագությունների, Մաքսվելլի բաշխումից:
Ջերմային (քաոսային) շարժման հետևանքով մոլեկուլներն ունեն ամենատարբեր արագություններ, և տրված ∆ S մակերեսից l հեռավորության վրա
գտնվող ∆ l լայնությամբ շերտից ∆ t ժամանակում այդ մակերեսին կհասնեն
բոլոր այն մոլեկուլները, որոնց արագության՝ մակերեսին ուղղահայաց բաղադրիչը մեծ է

vx =

l + ∆l
∆t

-ից: Նշանակենք dn այն մոլեկուլների կոնցենտրացիան,

որոնց ∆ S մակերեսին ուղղահայաց (ենթադրեք
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x

ուղղությամբ) արագության

բաղադրիչը ընկած է

(v x ; v x + dv x ) միջակայքում:

∆ t ժամանակում տրված ∆ S մակերեսին հասած մոլեկուլների թիվը կլինի

dN = v x ∆t ⋅ ∆S ⋅ dn

:

(7)

dN թվով մոլեկուլների ստեղծած հոսքի խտությունը, ըստ սահմանման,

dN
= v x dn
∆S∆ t

dσ =

:

(8)

Հաշվի առնենք, որ
1

 mvx2 
 m  2
 −
dvx
dn = n ⋅ f (vx )dvx = n ⋅ 
exp

 2πkT 
 2kT 

,

(9)

որտեղ
1

 mv x2 
 m  2
 −

f (v x ) = 
exp

2
kT
 2πkT 


ըստ արագության բաղադրիչի` Մաքսվելլի բաշխման ֆունկցիան է [1,2]:
Տեղադրելով (9)-ը (8)-ի մեջ և կատարելով ինտեգրում` կստանանք
∞

 m 
σ = n ⋅ ∫ v x f (v x )dv x = n ⋅ 

 2πkT 
0

1 ∞
2

 mv x2 
kT
v
⋅
exp
∫0 x  − 2kT dvx = n ⋅ 2πm : (10)

Հաշվի առնելով, որ միջին թվաբանական արագությունը որոշվում է

v=

8kT
π ⋅m

բանաձևով [1, 79; 2, 83], (10)-ից կստանանք (6)-ը`

σ =

1
n⋅v
4

:

(6ա)

Ցույց տանք, որ գազի ներսում կամ անոթի պատերին գազի ճնշումը հաշվելիս (6) բանաձևից օգտվելու դեպքում, ըստ անկյունների միջինացման, արդյունքում հանգում ենք (2) բանաձևին:

∆ S մակերեսին θ անկյան տակ v արագությամբ հարվածող m զանգվածով մոլեկուլը պատին ուղղահայաց հաղորդում է 2 m v cos θ իմպուլս: ∆ t ժամանակում այդ մակերեսին θ անկյան տակ հարվածող մոլեկուլների

dNθ թիվը

որոշվում է (4) բանաձևով, հետևաբար պատին հաղորդված իմպուլսը կլինի

dK θ = 2mv cos θ ⋅ dN θ = n ⋅ mv 2 ⋅ ∆S∆t ⋅ sin θ ⋅ cos 2 θ ⋅ dθ

: (11)

Բոլոր ուղղություններով շարժվող մոլեկուլների կողմից ∆ t ժամանակում
– 169 –

∆ S մակերեսին հաղորդած ∆ K իմպուլսի մեծությունը կստանանք` ինտեգրելով
(11)-ը ըստ θ -ի 0-ից
π

∆K =

π

2

սահմաններում՝
π

2

2

2
2
∫ dKθ = n ⋅ mv ⋅ ∆S∆t ∫ cos θ sin θdθ =
0

0

1
nmv 2 ∆S∆t :
3

(12)

(12)-ից ճնշման համար կստանանք (2)-ի հետ համընկնող արդյունք՝

p=

∆K
1
= nm v 2
∆S ∆t 3

:

(13)

Ներկայացված երկու մոտեցումներով ճնշման համար նույն արդյունքն
ստանալն ունի պարզ բացատրություն.
ա) Առաջին դեպքում փոքր է պատին հարվածող մոլեկուլների հոսքի (1)
խտությունը, բայց մեծ է յուրաքանչյուր հարվածով պատին հաղորդվող միջին
իմպուլսի մեծությունը ( 2 m v ):
բ) Երկրորդ դեպքում 1,5 անգամ մեծ է պատին հարվածող մոլեկուլների
հոսքի (6) խտությունը, սակայն նույնքան անգամ փոքր է պատին հաղորդվող
միջին իմպուլսի մեծությունը (
(k

=

∆K 4
= mv
∆N 3

4
mv ), որն ստացվում է (12)-ը բաժանելով (5)-ին`
3

):
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ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА МОЛЕКУЛ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

Кочарян Вилен
Резюме

Ключевые слова: Поток молекул, плотность, давление, распределение
Максвелла, средный импульс.
В методической работе, используя распределение Максвелла по скоростям,
получена величина плотности потока молекул идеального газа. Показано, что несмотря на полученное для плотности потока в 1,5 раза большое действительное значение, в газе величина давления не меняется из-за уменшения во столько же раз
среднего значения импульса, передаваемого молекулами.

DENSITY OF THE STREAM OF MOLECULES OF IDEAL GAS

Kocharyan Vilen
Summary

Key words: flow of molecules, density, Maxwell’s distribution, average impulse.
Making use of Maxwell’s distribution of molecules due to their speed, in the
methodical work the quantity of density of the flow of molecules within the ideal gas
has been received. It was shown that, despite the value, 1.5 times greater than received
in real, the pressure value of gas doesn’t change while decreasing the average value of
the transferred impulse of molecules in the same size.

– 171 –

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ավագյան Էդվարդ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բաղդասարյան Սասուն – աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, կենսաբանության ամբիոնի ասիստենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բայրամյան Լիլիա – գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու,
կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բարսեղյան Նարինե – տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Գոգչյան Էլենա – «Կենսաբանություն» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Եղյան Գոհար – աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Զալինյան Սերգեյ – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,
կենսաբանության ամբիոնի դասախոս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Էքսուզյան Սուրեն – տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ինֆորմատիկայի
ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Թովմասյան Մարտուն – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
քիմիայի ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Թումանյան Էդիկ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Թումանյան Քրիստինա
Քրիստինա – «Քիմիա» (մագիստրատուրա), 2014-15 ուստարվա
շրջանավարտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Լոքյան Արևիկ – գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու,
կենսաբանության ամբիոնի ասիստենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Խանզադյան Անդրանիկ – «Քիմիա», 2010-11 ուստարվա շրջանավարտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Խանզադյան Հասմիկ – քիմիական գիտությունների թեկնածու, քիմիայի ամբիոնի
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Խաչատրյան Էդիկ – քիմիական գիտությունների թեկնածու, քիմիայի ամբիոնի
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Խառատյան Սերգեյ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
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Կռոյան Նարինե – տնտեսական գիտությունների թեկնածու, տնտեսագիտության
ամբիոնի դասախոս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Համբարյան Գայանե – «Կենսաբանություն» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Հարությունյան Վիկտորյա – տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Հովհաննիսյան Տաթևիկ – «Կենսաբանություն» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Ղաբուզյան Նարինե – «Կենսաբանություն» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Ղազարյան Ալլա – ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս,

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Ղազարյան Արմինե – քիմիական գիտությունների թեկնածու, քիմիայի ամբիոնի
ասիստենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
ՂազարյանՂազարյան-Գևորգյան Կիմա – կենսաբանության ամբիոնի դասախոս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Ղազարյան Հրաչիկ –քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, քիմիայի
ամբիոնի վարիչ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Ղուկասյան Ասյա – մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Մազմանյան Ռուզաննա – ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Մխիթարյան Հասմիկ – կենսաբանության ամբիոնի դասախոս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Մխիթարյան Վարուժան – ֆիզիկայի ուսուցիչ, ՎՊՀ հենակետային վարժարան
Շախկյան Անի – «Ֆիզիկա» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Ջինբաշյան Մաքրուհի – «Քիմիա» (մագիստրատուրա), 2014-15 ուստարվա

շրջանավարտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Սարգսյան Վիլեն – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Սարդարյան Սաթենիկ – մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Վարդանյան Զարուհի – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր,
կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Փարեմուզյան Նարա – տնտեսագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Քառյան Ամրաղ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
«Մաթեմատիկա և գրաֆիկա» ամբիոնի դոցենտ,
ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղ
Քոչարյան Վիլեն – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
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