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Աստղագոտին, որով անցնում է 

Արեգակի տարեկան ուղին 

(խավարածիր), հին ժողովուրդները 

բաժանել են 12 

համաստեղությունների, որոնք են՝ 

Խոյը, Ցուլը, Երկվորյակները, 

Խեցգետինը, Առյուծը, Կույսը, 

Կշեռքը, Կարիճը, Աղեղնավորը, 

Այծեղջյուրը, Ջրհոսը, Ձկները։



Հայերն աստղագոտին անվանել են Կենդանաշրջան, իսկ դրա 

համաստեղությունները՝ կենդանակերպ։  Հայտնի է, որ 

միջնադարում բախտագուշակները պետությունների և մարդկան

ճակատագրերը, պատերազմների վախճանը և երկրային այլ 

երևույթներ կապել են համաստեղությունների և լուսատուների 

հետ։ Նրանք բացատրել են կենդանակերպի անունները՝ նկատի 

ունենալով, թե դրանցից յուրաքանչյուրում Արեգակի գտնվելը ինչ 

ազդեցություն է գործում Երկրի վրա։ 



Ցուլ։ Գտնվում է երկնքի հյուսիսային կիսագնդում՝ Պերսեոս, խոյ, 

Կետ, Էրիդան, Օրիոն, Երկվորյակներ և Կառավար 

համաստեղությունների միջև։ Ամենապայծառ աստղը Ալդեբարանն 

է։ Ցուլ համաստեղության մեջ են գտնվում Բազումք և Տիադներ բաց 

աստղակույտերը, որոնց աստղերը երևում են անզեն աչքով։ Ցուլի 

ուշագրավ առանձնահատկություններից է իր տեսակի մեջ եզակի՝ 

1054 թվականին բռնկված գերնոր աստղի մնացորդը համարվող 

խեցգետնաձև միգամածությունը, որի կենտրոնում է գտնվում երկու 

օպտիկական պուլսարներից մեկը։ Խեցգետնաձև միգամածությունը

ռադիո-, ռենտգենյան և գամմա ճառագայթման հզոր աղբյուրներից 

է։ Երևում էր ԽՍՀՄ ամբողջ տարածքից։ Դիտումների համար 

բարենպաստ են եղել նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները։



Երկվորյակներ։ Հունական 

դիցաբանությունում դա Կաստոր և 

Պոլիդեոկիս երկվորյակներին է 

պատկանում։ Սիմվոլն է՝   ♊։ Գտնվում է

Ցուլ համաստեղության արևելքում և 

Խեցգետին համաստեղության 

արևմուտքում, Կառավար և Լուսան 

համաստեղությունների հարավում և 

Միաեղջյուր և Փոքր Շուն 

համաստեղությունների հյուսիսում։ 



Խեցգետին։ Իր սիմվոլն է՝ ♋։ Խեցգետինը փոքր է, և իր 

աստղերը նվաղ են։ Այն գտնվում է Երկվորյակների արևելքում, 

Առյուծի արևմուտքում, Լուսանի հարավում և Փոքր Շան և 

Հիդրայի հյուսիսում։ Արեգակն այստեղ է ժամանում հուլիսի 19- 

ին և մեկնում օգոստոսի 9-ին։ Երկնքում Խեցգետին 

համաստեղությունն առաջին փորձից հեշտ չէ գտնել: Բայց եթե 

ուղիղ գծով իրար միացնենք Ռեգուլ , Պրոցիոն  և β Gem 

աստղերը, ապա կստացվի մի հավասարասրուն եռանկյուն, որի

ներսում համարյա ամբողջովին «տեղավորվում է» Խեցգետնի 

մարմինը։ 



Կույս: Իր սիմվոլը   ♍ է։ Կույսը գտնվում է Առյուծ 

համաստեղության արևելքում և Կշեռք 

համաստեղության արևմուտքում, և երկնքի 

երկրորդ ամենամեծ համաստեղությունն է։ 

Գտնվում է Ագռավ, Թաս, Առյուծ, Վերոնիկայի 

վարսեր, Եզնարած, Օձ, Կշեռք, Հիդրա 

համաստեղությունների միջև։ Կարելի է նրան 

հեշտությամբ գտնել, իր ամենապայծառ աստղ՝

Սպիկայի օգնությամբ (հայկական անվանումը՝ 

Հասկ)։ Կույսում է գտնվում աշնանային 

գիշերահավասարի կետը։



Կշեռք: Հարավային կիսագնդի համաստեղություններից՝ 

Կենդանակերպի գոտու մեկը։ Այն դիտելու ամենահաջող ամիսներից

է մայիսը։ Կշեռքը երկնքում գտնվող աստղերի մեջ իր չափերով 29- 

րդն է։ Դրան սահմանակից համաստեղություններն են՝ Օձը, Կույսը, 

Կենտավրը: Այս համաստեղության ամենավառ աստղերը 

թարգմանաբար անվանում են Հարավային և Հյուսիսային Չանչեր։ 

Նախկինում այս համաստեղությունը հանդիսացել է հարևան Կարիճ

համաստեղության մի մասը։ Այս համաստեղությունը գրեթե 

աննկատելի է և միայն դրա երկու աստղերը ՝ Զուբեն էլ Շեմալին և 

Զուբեն էլ Գենուբին ամենավառն են։



Կարիճ։ Նրա սիմվոլն է  ♏։ Գտնվում է 

երկնքի հարավային կիսագնդում՝ 

Զոհասեղան, Անկյունակապ, Գայլ, 

Կշեռք Օձակիր, Աղեղնավոր, 

Հարավային թագ 

համաստեղությունների միջև։ 

Ամենապայծառ աստղը՝ Անտարեսը, 

առաջին աստղային մեծության է։ 

Հյուսիսային միջին լայնությունից 

երևում է գարնանն ու ամռանը։ 



Աղեղնավոր: Կենդանակերպի 

համաստեղություններից է, որի սիմվոլը 

♐ է, մի ոճավորված աղեղ։ Աղեղնավորը 

գտնվում է Օձակիր համաստեղության 

արևելքում և Այծեղջյուր 

համաստեղության արևմուտքում։



Այծեղջյուր։ Այծեղջյուրը 2-րդ դարում 

Պտղամեոսի նշած 48 

համաստեղություններից է եղել, և 

ժամանակակից 88 համաստեղություններից

է համարվում։ Այս նշանը 

համապատասխանում է խավարման 

270°-300°, հաշված գարնանային 

հասարակածից։ Արևմտյան 

աստղագուշակով հաշվում են՝ արևը 

գտնվում է այդ նշանի տակ դեկտեմբերի 22- 

ից մինչև հունվարի 20-ը, իսկ 

վեդայականով՝ հունվարի 15-ից մինչև 

փետրվարի14 ը։



Ձկներ: Նշանագիրն է՝ ♓։ Սահմանակից է 

Ջրհոսի համաստեղությանն արևմուտքից և 

Խոյի համաստեղությանն արևելքից։ Երկրի 

առանցքի տատանման հետևանքով արևը 

գարնանային գիշերհավասարին՝ Մարտի 21-ին 

գտնվում է հենց Ձկներ համաստեղությունում, 

որից արդեն աստիճանաբար անցում է 

կատարվում Ջրհոսի համաստեղություն։ Ձկներ

համաստեղությունն ընդգրկում է Ալ Ռիսչա, 

Ֆում ալ Սամակահ, Լինթեում, Կահթ, Ռեվաթի, 

Կուլաթ Նունու, Թորկուլար և Վերնալիս 

աստղերը։



Ջրհոս:  (♒) ջուր է խորհրդանշում։ 

Սահմանակից է արևելքից ՝ 

Այծեղջյուրին, և արևմուտքից ՝ 

Ձկներին: Արեգակը Ջրհոսի 

համաստեղությունում գտնվում է 

փետրվարի 15-ից մինչև մարտի 8-ը։ 

Գարնանային գիշերահավասարի կետ

Ձկներ համաստեղությունից 

աստիճանաբար անցում է կատարում

Ջրհոսի համաստեղութուն։



Տեսքը երկնքում

Ջրհոսի պայծառ աստղերը α-ն (2,93m) և β-ն (2,87m) են։ Մնացած 

աստղերը (թվով 20) 3,3m-ից մինչև 4,5m մեծության են, այնպես որ 

միայն պարզ և մթին գիշերներին է հաջողվում անզեն աչքով տեսնել

սափորը ձեռքին վազող մարդու գծապատկերը։ Ի հակադրություն 

պայծատ աստղերի բացակայության, Ջրհոսը բավականին մեծ 

տարածք է զբաղեցնում՝ մոտ 980 քառակուսի աստիճան[1]:



Համաստեղությունը ճիշտ գտնելու համար պետք է օգտվել Պեգասի 

Մեծ Քառակուսուց։ Վերջինիս α And և β Peg աստղերով ներքև 

տարված անկյունագծի շարունակությունն անցնում է ճիշտ Ջրհոսի 

գլխի վրայով։ Իսկ եթե Մեծ Քառակուսու աջ կողմը (β և α Peg) 

շարունակենք նորից դեպի ներքև (հարավ), ապա այն կանցնի 

սափորի և ջրի շիթի վրայով։ Այնպես որ Մեծ Քառակուսուց 

«օգնության եկած» այս երկու ուղիղները հրաշալի ուղեցույց են, 

որոնցով կազմված անկյան մեջ համարյա ամբողջովին (բացի ետ 

դրած ոտքից) գտնվում է պատանի Ջրհոսը։ Ավելացնենք նաև, որ 

սափորից թափվող ջրի շիթը ողողում է Ֆոմալհաուտին (Հարավային 

Ձկան α-ն)՝ «խոնավ տիրույթի» միակ պայծառ աստղին։ 

Համաստեղությունը լավ երևում է օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսներին։



Ուշագրավ օբյեկտները 

Հետաքրքիր օբյեկտներից են β-ից վերև 

գտնվող M2 (6,5m) գնդաձև աստղակույտը, 

«Խխունջ» կոչվող մոլորակաձև 

միգամածությունը։ Ջրհոս 

համաստեղությունում են գտնվում 

ասուպային հոսքերի երկու ռադիանտներ՝ 

η-Ակվարիդներն ու δ-Ակվարիդները։ 

Առաջինի ակտիվության շրջանն է ապրիլի 

24-ից մինչև մայիսի 20-ը, երկրորդինը՝ 

հուլիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 18-ը։ 



Առյուծ։ Նրա սիմվոլն է  ♌։ Առյուծը գտնվում է Խեցգետին արևելյան 

և Կույս համաստեղության արևմտյան կողմում։ Համաստեղության

ամենապայծառ եւ գիշերային երկնքի ամենապայծառներից մեկն է 

Արքայազն (α Leo, Առյուծի ալֆա) աստղը։ Երբեմն նրան ասում են 

նաև Առյուծի սիրտ (Cor Leonis)։ Երկրից գտնվում է 77.5 

լուսատարի հեռավորության վրա։ Առաջին մեծության աստղերից 

Արքայազնն ամենամոտն է գտնվում Խավարածրին, այնպես որ 

նրան բավականին հաճախ է ծածկում Լուսինը։  

2.0 աստղային մեծությամբ պայծառությամբ երրորդն է «առյուծի 

գլխի» մասում գտնվող Ալգիեբա (Առյուծի գամմա) կրկնակի 

աստղը։ Անունը թարգմանաբար նշանակում է առյուծի բաշ:



Առյուծի ֆիգուրի պոչամասում է 

գտնվում Դենեբոլա  աստղը, որի 

անունն արաբերենից թարգմանաբա

նշանակում է առյուծի պոչ:  Զոսմա 

անունով Առյուծի դելտան գտնվում է 

Երկրից 58 լուսատարի 

հեռավորության վրա։ 

Առյուծի էպսիլոնը 3.0 մեծության 

դեղին հսկա է, Երկրից 251 

լուսատարիի վրա է։ 
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THANK YOU


