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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
ԱՐՅՈՒՆԻՍ ՄԵՋ է...»
էջ 8

էջ 24
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ՆԱՆՈՏԵԽա^քԳՒՍ
ԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆ ՄԵՋ
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ցհւոահանոա մա տ էեւհ հանդես

Գ իտութ յ ան
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

ԼՐԱՑԱՎ «ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱէԽԱՐՀՈՒՍ»
ԳԻՏԱՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ ՀԱՆԴԵՍԻ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ 5Վ1ՍՅԱԿԸ
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Լրա տվա կան գործունեություն
իրականացնող՜

ՀՀ ԳԱՍ ՊՈԱԿ
Ն ա խ ա գա հություն

Պետական գրանցման
վկայականի համարը՝

ՕՅԱ 055313,
տ րվա ծ՝ 28.06.2002թ.

Գլխավոր խմբագիր՝
Գլխավոր խմբագրի
տեղակալ՝
Բաժինների խմբագիրներ՝

ՖԱԴԵՅ ՏԱՃԱՏԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԱՐՅՈԻՆԻՍ ՍԵՏ Է...»
էԱՀԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Ղազարյան Էդ.
Շահինյան Ա.
Ներլփսյան ա
Նորւսվյան Ա.
Պողոսյան Ա.
Խառատյան Ա.

Գործադիր տնօրեն՝
Պատասխանատու
քարտուղար՝
Տեխնիկական խմբագիր՝
Սրբագրիչ՝
Դիզայներ՝
Թարգմանիչ՝

Վարդանյան Ն.
Սխիթարյան Գ.
Հովհաննիսյան Ք.
Օհանջանյան Ա.
Սարգսյան Մ.

Համարի պատասխանատու՝

Վարդանյան Ն.

Ս տ որա գրվա ծ Է տ պ ա գրությա ն՝

10.02.2010

ՍԻՀՐԱՆ ՍՎԱԶԼՅԱՆ. ՍԱՐԴԸ,
ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐԸ
ՔՆԱՐԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆ

Սարգսյան Ա.

... ԽՈՍԵ ՆՔ ՀԱՅԵՐԵՆ, ԽՈՐՀԵ ՆՔ
ՀԱՅԵՐԵՆ, ԱՊՐԵ՜ՆՔ ՀԱՅԵՐԵՆ...
Ն11ՐՒՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ՐժէԿՈՒԹՅԱՆ ՍԵՏ
ԳԱԳԻԿ եՍԱՎՈՆՅԱՆ
ՎԱՐՈԻԺԱՆ ԴԱԶԱՐՅԱՆ

«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրական
կոլեգիայի կազմը՝

ԱՅԴՔԱՆ ՊԱՐԶ «ՆԱՆՈ»–Ն
ՔԵՎԻՆ ՏՐԵՆՐԵՐԳ

Ադամյւսն Կ., Ա ղալոփ ան Լ., Աղասյան Ա., Ա ռաքելյան Ն.,
Աֆրիկյան Է., Բ ա րխ ուդա րյա ն Վլ.,
Բրուտյան Գ., Գաբրիելյան է., Գ րիգորյան Ս.,
Հարությունյա ն Բ.,Համբարձումյւսն Ս.Հա րությունյա ն Հ.,
Մ անթաշյան Ա., Մելքոնյան Ա., Շուքուրյւսն Յու.,
Սա րգսյա ն 3 ու., Սեդրակյան Դ., Քուչուկյւսն Ա.։

ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈԻՍ–
ՆԵՐ ԵՎ ԿՈՆՍԵՐՎԱ8ՆՈԴ ՆՅՈՒԹԵՐ
ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳԱՐՅԱՆ

Խմբագրության հասցեն՝
Մ արշալ Բւսղրամյան 24 դ,
Հիմնա րա ր գիտ ա կա ն գրա դ ա ր ա ն ի շենք,
11-րդ հարկ,
հեռ.՝ 52 38 30, ֆաքս՝ 56 80 68

6–տտւ1։ յօսոտ1@,տշւ.Ձա

© «Գիտության ա շխա րհում» գիտ ա հա նրա մա տ չելի
հա նդեսը ստ եղծվել Է կա ռա վա րությա ն և ՀՀ ԳԱԱ
նա խ ա գա հութ յա ն որոշմամբ։
Տ պ ա քա նա կը՝
Ծավալը՝
Գինը՝

500 օրինա կ։
64 Էջ։
պ ա յմա նա գրա յին։

Հոդվա ծների վերա տ պ ումը հնա րա վոր Է միայն
խ մբա գրությա ն գրա վոր հա մա ձա յնությա ն դեպ քում։
Մեջբերումների դեպ քում՝ հանդեսին հղումը պ ա րտ ա դիր
Է։ Խ մբա գրությունը միշտ չէ, որ հա մ ա կա ր ծ իք է
հեղինա կների հետ։ Խմբա գրությունը
պ ա տ ա սխ ա նա տ վություն չի կրում գովա զդա յին
նյութերի բովա նդա կությա ն համար։

Տպագրված է
«էդիթ Պրինտ»
հրատարակչությունում

ԷԴԻԹ ՊՐԻՆՏ
Ե ր և ա ն , Թ ո ւ մ ա ն յ ս ւ ն 12
հ ե ռ . ՝ (374 10) 520 848
տժւէթւ՜ւոէ.3ա

՜^6ժւէբքւոէ.ցա
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ՍԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՏԻ
ԱՐՍԻՆԵ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
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էԱՐԺԱԿԱՆ

ԿԱՊ. ԶԱՐԳԱ8ՈԻՍ,

ԿԱՈՈՒՑՎԱԾՔ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԱՐՏԻՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Կ Ա Ր Դ Ա Ց Է՜Ք
ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(2009թվակւսն)

2009 թվականին «Գիտության
աշխարհում» գիտահանրամատչելի
հանդեսը հրատարակվել է սահ
մանված ժամկետներում։ Հանդեսի
հիմնական
բաժանորդներն
են
գիտական կազմակերպությունները,
դպրոցները, ուսանողներն ու անհատ
անձինք։
Հանդեսի ֆինանսավորման տա
րեկան ֆոնդը կազմել է 7 միլիոն 76
հազար 700 դրամ, որից 3.245.200 կազ
մել է աշխատավարձի ֆոնդը, 934.400
դրամ՝ սոցիալական հատկացումները,
տպագրական ծախսերը եղել են 2
միլիոն 320 հազար, իսկ այլ ծախսերը՝
576.400 հազար դրամ։
Արդեն ձևավորված ավանդույթի
համաձայն «Գիտության աշխարհում»
հանդեսի խմբագրությունը 2008 թվա
կանի չվաճառված համարներից
նվիրել է հանրապետության և
Արցախի դպրոցներին, ինչպես նաև
Քարվաճառի զորանոցին։

ՀԱՄԱՐՈՒ1

ԼՐԱՑԱ®
«ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ»
Գ հ Տ ա Ա Ն ա Մ ւՏ Տ Չ Ե Լհ
Այս հարյուրամյակի ըն
թացքում ամբողջ արկտի
կական սառույցը հալվելու է,
և եթե գիտնականները արդ
յունավետ միջոցներ չմշա
կեն գլոբալ տաքացումը կա
սեցնելու համար, ապա մի
քանի դարերի ընթացքում
Գրենլանդիայի սառցե վա
հանը վերածվելու է ջրի, իսկ
բուն Գրենլանդիան՝ հսկա
յական լճի։

||Հ ք 1 Ց ^ ւա § Ա Մ Ը
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ա Խոատնք
հայերեն,

ՈատյքՀէ

ժանսեմի ստեղծագոր
ծության թեման սկիզբ է
առնում իր մանկության հի
շատակներից՝ մայր ժողովր
դի մեծ արհավիրքից։

հայերեն,յք
ապրենքք
հա յերեն..1
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յքյլ ձ^ւ
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Մխիթար Հե–
րացին եղել է բնա
գետ, փիլիսոփա
և հայ դասական
բժշկության հիմ
նադիրը։

Ըստ մասնագետների՝ մոտ
ապագայում նանոսարքերը
կվերացնեն սովը, հիվանդու
թյունները, շրջակա միջավայրի
աղտոտվածությունը և կլուծեն
մարդկության առջև ծառացած
բազմաթիվ խնդիրներ։

՚
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է.

ԼՐԱՑԱՎ
«ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ»
ԳԻՏԱՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ
ՀԱՆԴԵՍԻ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ
5-ԱՄՅԱԿԸ

վրա հիմնված տնտեսության և
հասարակության
ստեղծումը,
այս ամսագրի նշանակությունն
ավելի է կարևորվում»,– ասաց
ԳԱԱ նախագահը՝ միաժամանակ
փաստելով, որ պարբերականը
բացառիկ է նաև նրանով, որ
և որակյալ է, և գունավոր, Լւ
բովանդակալից։
«Գիտության
աշխարհում»
գիտահանրամատչելի հանդեսի
5-ամյա գործունեության մասին
զեկույցով հանդես եկավ հան
դեսի գլխավոր խմբագիր ակա
դեմիկոս էդուարդ Ղազարյանը։
Ներկայացնելով հանդեսի ան
ցած ուղին էդ. Ղազարյանը
նշեց նաև ապագա ծրագրերի
իտության աշխարհում»
գիտահանրամատչելի հանդեսը
5 տարեկան է։ Սույն թվականի
փետրվարի 10-ին ՀՀ ԳԱԱ նա
խագահության նիստերի դահ
լիճում հանդիսավորապես նշվեց
հանդեսի հոբելյանը։ Րդջու–
նելով և իր շնորհավորանքներն
ուղղելով հանդեսի
խմբա
գրակազմին՝ ՀՀ ԳԱԱ նախա
գահ Ռադիկ Մարտիրոսյանըո
կարևորեց հանդեսի հրատարա
կումը և նշեց, որ այն նպաստում
է գիտության և գիտելիքների տա
րածման գործին։ «Այսօր, երբ
աշխարհում նշվում է գիտելիքի
2
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և հեռանկարների մասին, կա
րևորեց այն փաստը, որ արդեն
պայմանավորվածություն
կա
Սփյուռքի նախարարության հետ
հանդեսը Սփյուռքի գաղթօջախ
ներում տարածելու մասին։
Միջոցառմանը ներկա ՀՀ
սփյուռքի նախարար Հրանուշ
Հակոբյանն իր ողջույնի ուղերձը
հղեց հանդեսի խմբագրակազ
մին և, կարևորելով «Գիտության
աշխւսրհում»–ի հրատարակումը
հայ իրականության մեջ, ասաց,
որ սիրով է ստանձնում իրեն
ուղղված «հանձնարարությունը»
և պատրաստ է նպաստել
«Գիտության աշխարհում» գի
տահանրամատչելի
հանդեսի
տարածմանը Սփյուռքում։
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Հանդիսությանը ներկա էին
և հանդեսի 5-ամյակը շնորհա
վորեցին, ողջույնի ուղերձներ
հղեցին նաև ԲՈՀ֊ի նախագահ
Արմեն Թռչունյւսնը, ՀՀ ԳԱԱ
արվեստի ինստիտուտի տնօրեն
Արարատ Աղասյանը, Հայ-ռու–
սական (Սլավոնական) համալ
սարանի գիտական գծով պրո
ռեկտոր Պարգև Ավետիսյանը,
Գավառի պետական համալ
սարանի ռեկտոր Ռ. Հակոբյանը,
Գյումրիի պետական մանկավար
ժական համալսարանի ռեկտոր
Վ. Գրիգորյանը, Ա. Շահինյանի
անվան ֆիզմաթ դպրոցի տնօրեն
Հ. Նավասարդյանը և այլք։

Հավելենք նաև, որ միջո
ցառմանը ներկա էր նաև Երևանի
քաղաքապետի տեղակալ Տարոն
Աարգարյանը, որին հանձնվեց
ՀՀ վարչապետ Անդրանիկ Աար–
գարյանի վաստակագիրը՝ «Գի
տության աշխարհում» գիտա
հանրամատչելի
հանդեսի
հիմնադրմանը
մատուցած
անգնահատելի ծառայություննե
րի համար։
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ՀՀ ԳԱԱ վաստակագրերով
պարգևատրվեցին նաև՝
Հսւյկ Ղազարյանը՝ որպես
«Գիտության աշխարհում» գի
տահանրամատչելի հանդեսի
ամենաակտիվ րնթերցող և
գովազդող։
Շահեն Խաչատրյանը՝ որ
պես «Գիտության աշխարհում»
գիտահանրամատչելի հանդեսի
ամենաակտիվ հեղինակ։
Ալբերտ
Սարգսյանը՝
«Գիտության աշխարհում» գի
տահանրամատչելի հանդեսի
գործադիր տնօրենր։
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5-ամյակի կապակցությամբ
պատվոգրերով պարգևատրվե–
ցին՝
Նարինե
Վարդանյանը՝
«Գիտության աշխարհում» գի
տահանրամատչելի հանդեսի
պատասխանատու
քարտու
ղարը։
Ալվարդ
Օհանջանյանը՝
«Գիտության աշխարհում» գի
տահանրամատչելի հանդեսի
դիզայները։
Քրիստինե Հովհաննիսյանը՝
«Գիտության աշխարհում» գի
տահանրամատչելի հանդեսի
սրբագրիչը։

***3

Յուրաքանչյուր աստղ շուտ թե
ուշ մեռնում է։ Եվ Արեգակը բա
ցառություն չէ։ Այն պահին, երբ
աստղը մեռնում է, տեղի է ունե
նում անասելի հզորության պայթ
յուն։ Այս դեպքում ևս Արեգակը
բացառություն չէ։ Արեգակի
պայթելու դեպքում մեր ամբողջ
գալակտիկան, ներառյալ Երկիր
մոլորակը, ոչնչանալու է։ Դրա
փոխարեն առաջանալու է մեկ
այլ նոր գալակտիկա, որը ձևա
վորված է լինելու նոսր գազերից
և փոշուց։
Արժե նշել, որ տիեզերքում յու
րաքանչյուր օր պայթում է որևէ
աստղ։ Պայթյունը ծնում է նոր
գալակտիկաներ՝ ոչնչացնելով
հները։ Գիտնականները տարա
կարծիք են, թե երբ է դա տեղի
ունենալու։ Այնուամենայնիվ բա
ցարձակապես բոլորը համա
ձայն են, որ Արեգակը շուտ թե ուշ
դադարելու է գոյություն ունենա
լուց, և երբ դա կատարվի, Երկի–
րը կոչնչանա։
Ասենք՝ չարժե անհանգստա
նալ։ Արեգակի պես աստղերն
ապրում են միլիարդավոր տա
րիներ։ Գիտնականների կանխա–
տեսմամբ Արեգակի էներգիան
կբավականացնի առնվազն 1-3
միլիարդ տարիներ։ Մինչ այդ
մարդկությունը
կկարողանա
նվաճել տիեզերական տարա
ծությունները և տեղափոխվել
մեկ այլ մոլորակ։

***շ

Աշխարհում հայտնի է թունա
վոր ձկների 1200 և թունավոր
օձերի ընդամենը 450-500 տե
սակ։
***
հտալիայում հասարակական
վայրերում ծխելն արգելելուց 5
ամիս անց 11%-ով կրճատվել է
սրտի կաթվածով հիվանդանոց
դիմողների քանակը։ Ընդ որում՝
հիվանդացած ծխողների քանա
կը կրճատվել է ընդամենը 0,7%–
ով. այդ միջոցառումից հիմնա
կանում բարելավվել է չծխողների
առողջությունը, որոնք ակամա
շնչում էին ծխախոտի ծուխը։

Երբ մարդը հիվանդանում է,
մենք նախ և առաջ չափում ենք
նրա ջերմությունը։ Թեև շատ հի
վանդությունների ժամանակ ջեր
մաստիճանի բարձացման մա
սին գիտեին դեռ հնում, առաջին
անգամ հիվանդի ջերմությունը
սկսել էչափել գերմանացի բժիշկ
Կարլ Վունդերլիխը, որը 1868թ.
հրապարակել է «Ջերմությունը
հիվանդությունների ժամանակ»
գիրքը։ Նա այդտեղ շարադրել է
32 տարբեր հիվանդություններ
ունեցող 25 հազար հիվանդների
ջերմության չափման արդյունք
ները։ Վադերլիխը եկել էր այն
եզրակացության, որ ջերմաստի
ճանին հետևելը օգնում է հիվան
դության ախտորոշմանը և դրա
հետագա ընթացքի կանխատես
մանը։ Այդ ժամանակից գյուտից
օգտվում են ոչ միայն բժիշկները,
այլև հիվանդները։

***
Ամերիկացի միկրոկենսաբան–
ները 1 լիտր ծովի ջրում գտել են
միկրոօրգանիզմների ավելի քան
20000 տեսակ և եզրակացրել, որ
օվկիանոսի միկրոօրգանիզմնե
րի բազմազանությունը 10-100
անգամ ավելին է, քան համար
վում էր մինչ օրս։
***
1950-ից մինչև 2000 թվականը
մարդկության թիվը աճելէ 140%–
ով, իսկ դյուրավառ հանածոնե
րի օգտագործումը՝ 400%-ով։
Համաձայն կանխատեսումների՝
2030 թ. էներգիայի պահանջար
կը ավելանալու է ավելի քան եր
կու անգամ։
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ՖԱԴԵ6
ՏԱՃԱՏհ
ՍԱՐԳՍ8ԱՆ

Կյանքի 87-րդ տարում վախ խաբարություն՝ իր մասնագիտա ջոցներով ու կառավարման նո
ճանվեց ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս կան մասնակցությունը բերելու րագույն համակարգերով հա
ուղղությամբ։
Ֆադեյ Տաճատի Սարգսյանը։ երկրի համար անչափ կարևոր գեցնելու
նորագույն
զինատեսակների
Մասնավորապես,
Երևանի
մա
Նրա կենսագրությունն իմաստա
ստեղծման
կազմակերպմանը։
թեմատիկական
մեքենաների
վորված է աշխատանքային հա
րուստ և բազմակողմանի գործու 1963-1977 թթ. նա ղեկավարում գիտահետազոտական ինստի
նեությամբ։ 1946 թ. ի վեր էր Երևանի մաթեմատիկական տուտում նրա գլխավորությամբ
Լենինգրադի Ս.Մ.Բուդյոննու ան մեքենաների գիտահետազոտա իրականացվող տեսական և կի
վան
կապի
ռազմական կան ինստիտուտը՝ դրան զուգա րառական բնույթի աշխատանք
առանցքը
դարձան
ակադեմիան ավարտելուց հետո հեռ 1968-1977 թթ. աշխատելով ների
որպես
ԽՍՀՄ
պաշտպանության
էլեկտրոնային
հաշվիչ
մեքենա
և ապա մինչև 1963 թ., իբրև
հաշվողական տեխնիկայի և կա նախարարության զորատեսակ ների համալիրների հիման վրա
ռավարման ավտոմատացված ների կառավարման ավտոմա պաշտպանական և ժողովյո–
համակարգերի
բնագավառի տացված համակարգերի գլխա– դատնտեսական ուղղվածության
առաջավոր մասնագետ, Ֆ.Տ.
Սարգսյանը
արդյունավետ
աշխատանքային գործունեութ
յուն
է
ծավալել
ԽՍՀՄ
պաշտպանության
նախարա
րության հրթիռահրետանային
գլխավոր վարչության գիտա
տեխնիկական
կոմիտեում՝
անմիջական մասնակցություն ու
նենալով ռադիոլոկացիոն սպա
ռազինությունների նոր տեսակ
ների
ստեղծման
և
արտադրության դժվարին և
միաժամանակ հույժ կարևոր
գործում։ Ըստ էության՝ մասնա
գիտական այս բնագավառը
Գ. Մ ա րչուկի և Վ. Հ ա մ բ ա ր ձ ո ւմ յա ն ի հ ե տ
պետք է դառնար ապագա խոշո–
րագույն գիտնականի և արտա
դրության կազմակերպչի աշխա վո ր կոնստրուկտոր։ Գիտնականի համակարգերի ստեղծումն ու
տանքային
գործունեության և գիտության կազմակերպչի իր զարգացումը։ Ֆ. Սարգսյանն այս
բովանդակությունը։ Շարունակե շռայլ տաղանդը Ֆադեյ Սարգս աշխատանքներին զուգադրում
լով մնալ իսկական զինվորական յանը դրսևորեց երկրի պաշտ էր գիտատեսական որոնումնե
ծառայության մեջ՝ Ֆ. Սարգսյա պանության համակարգը և ժո րը։ 1968 թ. նրան շնորհվեց տեխ
տնտեսությունը նիկական գիտությունների թեկ
նը 1963 թ. գործուղվել է ԽՍՀՄ ղովրդական
տեխնիկական
արդիական
մի– նածուի գիտական աստիճան,
ռադիոարդյունաբերության նա
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ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՀԱՆԳՐՎԱՆՆԵՐ

իսկ 1969 թ.
արժանացավ
գեներալ-մայորի զինվորական
կոչման։ Այս և հաջորդ տարինե
րին մասնավորապես ակնառու
էր Ֆ. Սարգսյւսնի ներդրումը միկ–
րոծրագրային սկզբունքի և
ավտոմատ ծրագրավորման հի
ման վրա կազմակերպված
«Նաիրի» էլեկտրոնային հաշվիչ
մեքենաների
մշակման
և
արտադրության մեջ։
Ֆ. Սարգսյւսնի գիտատեխնի
կական ու գիտակազմակերպ–
չական գործունեության հետ մի
հայտնի չափով կապվում է այն
իրողությունը, որ ռազմավարա
կան խոշոր նշանակություն ու
նեցող պետական ծրագրերի
իրականացման մեջ ընդգրկվեց
նաև Հայաստանի գիտատեխնի
կական միտքն ու ներուժը։ Դրա
շնորհիվ էր, որ մեր հանրապե
տության համար ապահովվեց
առաջատար տեղերից մեկը
երկրի զինված ուժերի և ժողովր
դական տնտեսության համար
կենսական նշանակություն ու
նեցող հաշվողական տեխնի
կայի միջոցների և կառավար
ման համակարգերի ստեղծման
բնագավառում։ Ֆ. Սարգսյւսնի
գործունեությունն այս ժամանա
կաշրջանում բնութագրվում է 1ւ
ռազմավարական ուղղություն
ների մշակումների, 1ւ դրանց իր
անձնական
մասնակցության
չափանիշներով, որի արդյունքն
էին «Հրազդան», «Նաիրի» և այլ
ԷՄՀ-ների մշակումը և արտա
դրական թողարկումները։ Աշխա
տանքային ու գիտական խոշոր
նվաճումների համար 1975 թ. Ֆ.
Սարգսյանին շնորհվեց տեխնի
կական գիտությունների դոկտո
րի գիտական աստիճան, 1971 թ.
նա ընտրվեց ՀՀ Գիտությունների
ակադեմիայի թղթակից անդամ,
որին հետևեց 1977 թ. ՀՀ ԳԱ
ակադեմիկոսի կոչումը։
1977-1989 թթ. վարելով Հայ
կական ԽՍՀ Մինիստրների
խորհրդի նախագահի պաշտո–

Ֆ. Ս ա ր գ ս յա ն ը Հ Հ ԳԱԱ ն ա խ ա գ ա հ , 1994թ.

նը՝ Ֆ. Սարգսյանը հանդես է
եկելիբրև պետական խոշոր գոր
ծիչ։ Նրա ղեկավարությամբ հան
րապետության աշխատավորութ
յունը և գիտատեխնիկական
մտավորականությունը
հաջո
ղությամբ
իրականացրեցին
տնտեսության վերելքի համար
անհրաժեշտ այնպիսի նորա
գույն արտադրական ոլորտների
զարգացումը, ինչպիսիք
են՝
ճշգրիտ մեքենաշինության, ռա–
դիոէլեկտրոնիկայի
ճյուղերը։
1993-2006 թթ. Ֆ. Սարգսյանը
հանրապետության Գիտություն
ների ազգային ակադեմիայի նա
խագահն էր։ Այստեղ նույնպես ի
հայտ եկան գիտության կազմա
կերպչի նրա շնորհները, մասնա
վորապես ակադեմիայի՝ հանրա
պետության
գիտական
խոշորագույն օջախի պահպա
նության, գիտական ներուժի կա
յունացման, այն գործնական
զարգացման հունով առաջ մղե
լու ասպարեզում։ Ընդհանուր և
հանրապետության
համար
կարևոր այս գործունեության
հետ
միասին՝
պետք
է
առանձնացնել Ֆ. Սարգսյւսնի
հետազոտությունների հրատապ
նշանակությունը երկրի պաշտ
պանության և ինֆորմատիկայի
ուղղությունների բնագավառում։
|տ|օ 1. :

Ֆ. Սարգսյանը իր հայրենա
նվեր մասնակցությունն է բերել
երկրի պետական ու հասարա
կական կյանքին։ 1964-1990 թթ.
նա ընտրվել է Հայաստանի կո
մունիստական կուսակցության
կենտկոմի անդամ, Հայկական
ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատ
գամավոր, ԽՍՀՄ Գերագույն
խորհրդի 10-րդ և 11-րդ
գումարումների պատգամավոր,
ԽՄԿԿ ԿԿ անդամության թեկնա
ծու, 1995-1999 թթ. ՝ Հայաստանի
Հանրապետության Ազգային ժո
ղովի պատգամավոր։ Ֆ. Սարգս
յանը պարգևատրվել է Լենինի
(1981), Հոկտեմբերյան հեղափո
խության (1971), Աշխատանքա
յին կարմիր դրոշի, Սուրբ Մեսրոպ
Մաշտոց շքանշաններով։ Նա
ԽՍՀՄ Պետական մրցանակի
դափնեկիր է։
Ֆադեյ Սարգսյւսնի ծանրակ
շիռ գիտական գործունեությունն
ըստ արժանվույն է գնահատվել
միջազգային գիտական հան
րության կողմից, նա Ռուսաստա
նի Դաշնության գիտությունների
ակադեմիայի արտասահմանյան
անդամ էր, Գիտական միություն
ների միջազգային ասոցիացիայի
Գլխավոր ասամբլեայի անդամ,
ինչպես և տասնյակ միջազգային
գիտական կազմակերպություն
ների պատվավոր անդամ։ Հա
մակարգչային գիտության մեջ իր
մեծ ներդրումների համար նա
պարգևատրվել է միջազգային
գիտական «Ոսկե աստղ» և «Ոս
կե մեդալ» շքանշաններով (Մի
ջազգային կենտրոն, Քեմբրիջ,
Մեծ Բրիտանիա), ինչպես և Այնշ–
տայնի մեդալով։
Մեզանից հեռացավ աշխա
տանքային վիթխարի փորձ և
մտավոր մեծներուժի տեր անհա
տը։
«Գիտության
աշխարհում»
հանդեսի խմբագրությունը խո
նարհվում է նրա հիշատակի
առջև։
« Գ ի տ ո ւթ յա ն ա շ խ ա ր հ ո ւ մ »
հա նդեսի խ մբա գրա կա զմ
10 | ԳԻՏՈՒԹ Յ Ա Ն
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
ԱՐՅՈՒՆԻՍ
ՄԵՋ է...»

ՇԱՀԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Արվեստի վաստակավոր գործիչ,
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի
մշակութային հարցերով
խորհրդական

գարնան սկզբին
Մոտեցող
գեղանկարիչ Հովհաննես

Սեմերջյւսնը՝ ժանսեմը, կդառնա
90 տարեկան։ Շուրջ 6 հազար
գործ ստեղծած արվեստագետը
հաստատաքայլ ու աներեր ըն
թացել է առաջ ու այսօր հռչակ է
վայելում ողջ աշխարհում։ 1951թ.
նա արժանացել է միջազգային
բարձր մրցանակների, ինչպես և
ֆրանսիական «Պատվո լեգեոն»
շքանշանի։ Ազումինոյում (ճւսպո–
նիա) 10 տարի է՝ արդեն գործում
է ժանսեմի ստեղծագործություն
ների թանգարանը։
ժանսեմը ծնվել է Սելեզում
(Թուրքիա)։ Երբ երկու տարեկան
էր, հայրը զոհվում էավազակային
հարձակումից։ Դեր Զորի անա
պատում եղեռնից Փրկված մայ
րը որդուն տանում է Հունաստան,
ապա կոտրված ոտքը բուժելու
նպատակով հասցնում Ֆրան
սիա և հաստատվում Փարիզի
հայաշատ հսի լը Մուլինո թաղա
մասում։
Երեք տարի պատանին անց
կացնում է հիվանդանոցներում։
1934–36թթ. Հովհաննեսի մաս
նագիտական առաջին դպրոցն
են դառնում Մոնպառնասի
ազատ ակադեմիաները։ 1938-ին
նա ավարտում է Փարիզի
զարդարվեստի
բարձրագույն
դպրոցը։
Այստեղ
նրան
8
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դասավանդել են Բրիանշոնը,
Լըգյոն և Ուդոն։ Ապա մեկ տարի
կատարելագործվում է Սաբա–
թիեի արվեստանոցում։ 1944թ.
սկսել է ցուցադրվել «Անկախնե
րի» ցուցասրահում՝ «Ջութակա
հարը» նկարով։ Ստեղծագոր
ծության առաջին շրջանում
հանդես է եկել զուտ ազգային
թեմաներ շոշափող գործերով՝
«Հայուհին», «Հայկական հար
սանիք», «Թաղում» և այլն։ Այդ
գործերի մի մասն այժմ ցուցադր
վում է Փարիզի հայկական
արվեստի թանգարանում։
Պատերազմի ծանր տարինե
րից հետո հատկապես Ֆրան–
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սիայում տարածում է ստանում
կյանքի բնական իրավիճակից
ծնված՝ մարդկային տխրությու
նը, ճնշվածությունը, միայնությու
նը արտացոլող արվեստի իրա
պաշտական մի ուղղություն։ Նոր
շարժման առաջատարներ էին
Գրյումերը, Բյուֆֆեն, Ռեբերոնը,
Մինոն, Գառզուն և ուրիշներ։ Այդ
հոսանքը հող է նախապատրաս
տում նաև երիտասարդ ժանսեմի
համար։ Նկարիչն ասես գտնում է
իրեն, հավատում սեփական
ասելիքին, նրա համամարդկա
յին բնույթին։ ժանսեմի կյանքում
նշանակալից եղավ նրա ճամ
փորդությունը Հունաստան (1950)

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ

« Մ ա հվա ն թ ա փ ո ր »

և Իտալիա (1952-1956)։ Այս երկր–
ներն օգնեցին նկարչին ընդլայ
նելու իր հետամտած թեմաները,
գտնելու իրեն մոտիկ մարդկային
կերպարներ, իր նախասիրութ
յուններին արձագանքող կյանքի
մթնոլորտ։
1950-ական թվականներից
ժանսեմի
արվեստը
լայն
ճանաչում է ձեռք բերում։ Նրա
ստեղծագործությունը պերճա
խոս վկայությունն է սեփական
հուգաշխարհին հավատարիմ
մնալու օրենքին։ Արվեստի օրեն
քը նման է բնության օրենքին։
Ամեն ծառ իր պտուղն ունի։ Իս
կական արվեստը մարդու հոգե
կանի բյուրեղացումն է։ Գույնի,
գծի, լուսավորության, գունային
խոսուն մակերեսի, հուզակա
նության, պատկերի կառուցողա
կան բոլոր օրենքներով ժանսեմի
ներաշխարհին սերտորեն առնչ
ված է նրա արտահայտչալեզվի
ինքնուրույնությունը, սեփական
ոճը։ Նկարչի գործերը զգացնել
են տալիս իր հարազատությունը
Բրեյգելին, Գոյային, Դոմիեին։
Սակայն մեծ դասականների հետ
նրա կապը հարազատություն է,
բայց ոչ լեզվաոճի փոխժառան–

դեմքներին։ ժանսեմը պատկե
րում է ծեր կանանց՝ խորշոմած
դեմքերով։ Նրանք նման են իրար
ոչ միայն ապրելակերպով, այլև
դիմագծերով։ Կարծես միևնույն
մարդը պատկերների մեջ բազ
մանում է, խումբ կազմում և
ապրում միատեսակ խորհրդա
վորությամբ ու երազանքով։ ժան
սեմի պատկերած մայրերը ծա
նոթ են մեզ։ Մեզ հարազատ են
նրանց վտիտ մարմինները, տա
ռապանքից կկոցված աչքերը։
Այդ կանայք միշտ կրում են սև
գլխաշոր։ Այդպիսի գլխաշորով
կանանց այսօր էլ կարելի է տես
նել կիրակնօրյա պատարագի
խումբ-խումբ շտապելիս։
Ֆրանսիական տեսաբանութ
յունը ժանսեմին բնութագրել է
իբրև միզերաբլիստ՝ թշվառների
նկարիչ։
գում։ Նրանցից քաղած «խոր
ժանսեմի նշանավոր՝ «Թա
հուրդները», որ մոտ են իր
խնդիրներին, ժանսեմը խմորել է փոր ջահերով», «Պարուհիներ»,
սեփական
մտածելակերպին։ «Ցլամարտ», «Դիմակահանդես»
Նրա փայլուն տաղանդն ու անդուլ ու այլ նկարաշարքերը ներկա
աշխատասիրությունը
արդի յացնում են որևէ գործողություն,
արվեստին պարգևել են ուրույն բայց երբեք չեն նկարագրում այդ
մի աշխարհ, որն արդեն հաս գործողությունը։ Դիտողի ուշա
տատվել է որպես զուտ ժանսե– դրությունը կլանում է իրենց
առօրյայով ու գործով զբաղված
մական։
ժանսեմի ստեղծագործութ մարդկանց, նրանց շարժումների
յան թեման սկիզբ է առնում իր մեջ խտացած ասելիքը։ Արվես–
մանկության հիշատակներից՝
մայր ժողովրդի մեծ արհավիր
քից։ Անցնող ժամանակը արվես
տագետի
վրա
նկատելի
ազդեցություն չի ունեցել։ Նա շա
րունակել է անընդհատ խորանալ
ու կերտել իր հուզառատ ու յուրօ
րինակ աշխարհը։
Վաղ շրջանի կտավների փոք
րիկ հերոսների «դերում» ժանսե
մը հաճախ պատկերել է իր
զավակներին։ Ներկայացնելով
նրանց՝ նկարիչը խոսելէ իր ման
կությունից, կերպավորել մեծ
փոթորկի
շարունակվող
ալեծփումը։ Այդ մանուկները, լի
նեն տանը թե փողոցում, միշտ
ոտաբոբիկ են, ցնցոտիներ հա
գած ու տառապանքի դրոշմը
« Ն ա տ յուրմորտ »
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«Եղեռն» ն կ ա ր ա շ ա ր ք ի ց

տագետի հույզերը բացահայտ–
վում են ինքնօրինակ արտա
հայտչամիջոցներով։ ժանսեմի
կտավներին առավելապես բնո
րոշ
է դեղնականաչ
ու
զգայաթրթիռ մակերես ունեցող
գունային մթնոլորտը, որը տեղ–
տեղ լրացվում է կարմիր, կանաչ,

նարնջագույն դրամատիկական
հնչեղ գունաբծերով։ Լուսային
ակորդները սրում են կերպարնե
րի արտահայտչականությունը,
միաժամանակ ստեղծում երգող
ներդաշնակություններ։ ժանսեմի
կտավներում, սակայն, մենա
շնորհը գծանկարինն է։ Գիծն է,

«Վ ենետ իկ»
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որը դիտողին անմիջապես առն
չում է նկարչի ինքնատիպ վար
պետությանն ու արտահայտչա
կան մեծ ուժին։ Մարդկային
դալուկ դեմքերի ու աչքերի խոր
շոմները, նիհար մարմինների ու
աղքատիկ հագուստների ներ
ազդող ուրվագծերն ու նրանց
ծավալները ամբողջանում են
ժանսեմի պիրկ, մարմնաձևերը
խոր ընդգրկող գծանկարով։
Նկարչի կտավներում գույնով մի
փոքր շեշտադրված, ջղաձիգ
գծերը ասես նրա պատկերների
«մարմնի» արյունատար երակ
ները լինեն։ Երգող գծանկարը
ջութակի մենանվագ է ընկալվում
նկարչի կտավներում։
Պատկերի մակերեսի կազմա
կերպման նույն սկզբունքն է իշ
խում նատյուրմորտներում և
բնանկարներում։ Այդ ժանրի
գործերը վկայում են, որ արվես
տագետը ներգործուն տրամադ
րություն է ստեղծում աչքից հա
ճախ վրիպող, բնության՝ երբեմն
անսպասելի, «աննշան» մոտիվ
ներով։ հր այս բնույթի գործերում

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ

նկարիչը հասնում է անմեկնելի
խորության և գեղանկարչական
հուզող գեղեցկության։ Վենետի–
կում, օրինակ, ժանսեմն իր հո
գու ձայնին
արձագանքող
անպաճույճ, ասես մաշվելով
պերճացած անկյուններ է որոնել։
Խորհրդավոր լույսը այդ բնան
կարներին տալիս է ռոմանտիկ
հնչողություն։
ժանսեմի վրձնին է պատկա
նում հիանալի դիմանկարների
մի շարք («Դերասան Անտոնի
Քուին», «Շառլ Ազնավուր»,
«Սրբազան Նորվան» և այլք)։
Կերպարների հոգեկան գծերի
բացահայտմամբ այդ գործերն
իրենց տրամադրությամբ հեռու
չեն նկարչի արվեստի գլխավոր
գծից։ Նույնը կարելի է ասել ժան
սեմի գրաֆիկական գործերի՝
գունավոր ու միագույն վիմագ
րությունների ու Սերվանտեսի,
Բոդլերի, Ֆրանսուա Վիյոնի, էր–

նկարիչը հրամցնում է գեղեցիկի
առինքնող լեզվով, խոհական
խոր ուժով։ Նա ստեղծում է

« Ն ա տ յուրմորտ »

վե Բազենի, Ալբեր Քամյուի, Գւսր–
սիա Լորկայի և այլ հեղինակնե–
րի
մի
շարք
գրքերի
նկարազարդումների մասին, ուր
նկարչի գծանկարային վարպե
տությունը թրթռում է ողջ փայլով։
ժանսեմի աշխարհն իր հոգու
արձագանքն է։ Այդ աշխարհը

գեղանկարչական մի մթնոլորտ,
որի կենսահորդ ուժին անկարելի
է
դիմադրել։
Տարօրինակ
զգացումով ես համակվում նրա
կտավների առջև։ ժանսեմի հե
րոսներն իրենց հոգեմաշ ու դրա
մատիկական ծայրահեղ վիճակի
մեջ անգամ չեն պարտադրում

Ժ ա նսեմը ա ր վ ե ս տ ա ն ո ց ո ւմ

իրենց վիշտն ու մորմոքը։ Հուսա
հատական ու հիվանդագին
զգացմունքներ չունեն։ Ներքուստ
հարազատ են, արժանապատ
վությամբ լեցուն, անտարբեր
շրջապատի նկատմամբ։ Մտնում
ես ժանսեմի աշխարհը, խորա
նում, և քո առաջ բացվում է մի
իրականություն, որը միայն բա
նաստեղծական կարելի է կոչել։
Նկարչի հերոսները կարծես Լւ
ապրում են, Լւ չկան։ Նրանք այն
չափով են իրական, որչափով
ապրում են նկարչի ներաշխար
հում։ Թվում է, թե նկարիչը տե
սիլքներ է կերտում ու ձգտում
անվրդով պահել նրանց խորի
մաստ լռությունը։ ժանսեմի
արվեստի այս հատկանիշները
բացահայտվում են նրա ազգային
նկարագրով։ Նրա հերոսներից
ասես լսում ես Չարենցի տողերը.
« Հոգ չէ, որ մեր օր ե ր ն ա ն ցա ն տ ե ն դ ի պես,
Կ յա նքը դ ա ր ձ ա վ ա ն մ խ ի թ ա ր զ ա ռ ա ն ց ա ն ք;
- Մ ենք կ ժ պ տ ա ն ք, գ ո հ կ ժ պ տ ա ն ք մեռնեփ ս
Որ երա գում ե ր ա գ ե ց ի ն ք ու ա նցա նք...» ։

Նոր դարի առաջին տարինե
րին ժանսեմը ստեղծեց «Հայոց
ցեղասպանությունը» 36 գործե
րից բաղկացած նկարաշարը՝
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« Հ ո գ ն ա ծ պ ա րուհին»

« Ելույթից ա ռ ա ջ»

առնչելով այն Մեծ եղեռնի 90-րդ տարելիցին։
Հրաբխի նման իր հոգուց հորդած այդ գործերը նա
ներկայացնում է Փարիզում, ապա նվիրաբերում
Երևանի հայոց ցեղասպանության թանգարանին։
Հուզաշունչ իր արտահայտչալեզվի հնչեղ դրոշմը
կրող այդ նկարաշարի թեմաները բխել են դաժան
արհավիրքի բովով անցած իր մոր պատմություննե
րից։ Վերջերս կայացած մեր հանդիպման
ժամանակ, վերհիշելով այդ նկարաշարի ստեղծ֊

ւ*ւտ ա ^ ~
ՆՈՐԶԵԼԱՆԴԱՑԻ
«ՄԱՏԱՆԻՆԵՐԻ ՏԻՐԱԿԱԼԸ»
ԾՊՎԻ ՀԱՏԱԿԻՆ ԳՏեԼ է
ՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՆԻԵԸ*
ՕԼԵԳ ԿՒՐՅԱՆՈՎ
Ամուսնական կապերի խորհրդանիշների
նկատմամբ օրինակելի հավատարմություն Է
դրսևորելՆոր Զելանդիայի բնակիչ Ալեքի Տոմոիփ–
յուն։ Մի անգամ, երբ իր նշանի մատանին ընկել Էր

* հէէթ։//\ա™ . 7%.ա/2009/08/23/շ61օ.ոժւօ,–հօԽօ–տւէ6–օ.ոօոտ. հէա1
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ման ժամանակները, ժանսեմն ասաց. «Մահուան
մղձաւանջ ապրած ժողովուրդ մը չկրնար կորսնց
նել իր հաւատը, իր լեզուն, հոգեւոր կեանքով ապրե
լու իր ուղին։ Մոռնալ ցեղասպանութիւնը, կը նշա
նակէ մոռնալ սեփական կենսագրութիւնը, կը
նշանակէ դադարիլ ազգ մը ըլլալէ։ Դժոխքով ան
ցած Հայաստանը իմ կեանքիս մաս կը կազմէ։ Հա
յաստանը արիւնիս մէջ է...»։

ւա ւտ

տ ա

ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ
ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ *
Կալիֆոռնիայի
համալսա
րանի հոգեբաններն ուսումնա
սիրում են բացառիկ հիշողութ
յուն ունեցող մի կնոջ։ Վեց տարի
առաջ նա ինքն էր դիմել գիտնա
կաններին՝ բողոքելով, որ հիշում
է իր կյանքի յուրաքանչյուր օրը՝
սկսած 14 տարեկան հասակից
(այժմ նա գրեթե 40 տարեկան է)։
ՍԼՋ. սկզբնատառերով հայտնի
հիվանդն ասում է, որ հիշողութ
յուններն առաջանում են ակամա,
ինքը չի կարողանում վերահսկել
դրանք, ինչը շատ է խանգարում
իրեն։
Հոգեբանները կիրառել են
տարբեր տեստեր։ Օրինակ՝ մի
անգամ նրանք խնդրել են Ա.Ջ.–
ին հիշել վերջին 24 տարիների
բոլոր զատիկները։ 10 րոպեի
ընթացքում նա թվարկել է բոլոր
տարեթվերը՝ սխալվելով միայն

մեկ դեպքում, և պատմել, թե ինչ
է արել համապատասխան օրը։
Ոչ նորմալ տարողունակ հիշո
ղություն ունեցող մարդիկ հայտ
նի էին նաև նախկինում, բայց
սովորաբար նրանք հիշում էին
քիչ հետաքրքիր և իրենց կյան
քին չառնչվող փաստեր, օրի
նակ՝ մեծ քաղաքի հեռախոսա–
համարների գիրքը կամ «պի»

*ՏՅյոտ » շաՅա>, 2007, IV3

ծովք, նա խոստացել էր այն գտնել և 16 ամիս
հետո կատարեց խոստումը։
մասնագիտությամբ բնապահպան Տո–
մոիփյուն կորցրել էր մատանին Վելինգտոնի
նավահանգստում հերթական գիտական հե
տազոտություն կատարելիս։ Այն սահել էր իր
մատից, երբ ջրից հանում էր սարքավորումը։
Թեժ հետքերով որոնումները արդյունք չէին
տվել։ Մեկ ուրիշը կհաշտվեր կորստի հետ,
բայց գիտնականը նշել էր կորցրած մատանու
տեղը հատուկ խարսխի օգնությամբ և խոս
տացել, որ գտնելու է զարդը։ Հետագայում
Տոմոիւիյուն շատ անգամներ է սուզվել այդ
տեղում և ժամերով ուսումնասիրել տարածքը։
Կինն արդեն վաղուց ներել էր բնապահպանին

թվի հազարավոր նիշերը։ Բացի
այդ, որպես կանոն, նրանց իմա
ցականությունը սովորականից
ցածր էր։ Ա.Ջ.–ն ունի միջակ իմա
ցականություն, ավարտել է քոլե–
ջը, ամուսնացած է, աշխատում է։
Ամենայն հավանակությամբ նա
ունի որոշակի խախտումներ ու
ղեղի ձախ ճակատային մասում,
ինչպես աուտիզմովկամ սևեռուն
նևրոզով տառապող մարդիկ։

և համաձայն էր, որ նոր մատանի գնվի, բայց
ամուսինն անկոտրում էր։
Վերջապես նրա ջանքերը հատուցվեցին,
կորստից 16 ամիս անց, հերթական անգամ
ծովի հատակը զննելիս, նա գտավ մատանին։
Լրագրողներին պարոն Տոմոիփյուն համեստո
րեն խոստովանել է, որ այն գտնելը այնքան էլ
դժվար չէր, քանի որ ւիայլվւլում էր հատակին։
ճիշտ է՝ նա չկարողացավ բացատրել, թե ինչու
մինչ այդ չէր նկատել մատանին։ Հարցին, թե
ինչը օգնեց նրան այդ հաջողակ սուզման ժա
մանակ, նա պատասխանեց. «Արբանյակային
նավուղիղը և հակիրճ աղոթքը»։ Իսկ Ժողովյ1դի
մեջ նա հայտնի դարձավ ւիովին արդարացի
«մատանիների տիրակալ» մականունով։
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Մ ԻՀՐԱ Ն
ՍՎԱԶԼՅԱՆ.
ՄԱՐԴԸ,
ՀԱՅՐԵՆԱԱԵՐԸ

ՔՆԱՐԻԿ ԱՎԱԳՑԱՆ
Պատմական
գիտությունների
թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱպատմության
ինստիտուտի ավագ
գիտաշխատող

«...Ինծի համար հայրենասիրութիւնը արժանապատւութեան խնդիր է»։
«...Որքան անհրաժեշտ է Հայ ցեղին համար ունենալ տեսիլք մը,
Բեւեռային աստղ մը, անոր ուղղելու համար մեր բոլոր քայլերը»։
Միհրան Սվազլյան

հասարւսկա–
Ազգային,
կան-քաղաքական գոր
ծիչ, իրավաբան, դիվանագետ,
հրապարակախոս, գրող Միհ
րան Սվազլյանը (Սվազլը) (1863,
Զմյուռնիւս - 1935, Բոստոն) Մեծ
Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում հայ
առաջին լոբբիստական կազմա
կերպությունների հիմնադիրն էր։
Սովորել է Զմյուռնիայի անգ
լիական քոլեջում և անգլերենի
իմացության շնորհիվ արդեն 18
տարեկանից քարտուղարի և
գանձւսպետի պաշտոնով ծառա
յել Կիպրոսի անգլիական կառա
վարական պալատում։
Ավարտելով Ֆրանսիայի էք
սի համալսարանի իրավաբանա
կան բաժինը՝ անցել է Լոնդոն և
1888 թ. հրատարակել Հայ դատը
Եվրոպային առաջին անգւսմներ–
կայացնող «Հայաստան» թեր
թը, որտեղ իրենց հոդվածներն
են տպագրել և հայասիրությամբ
թրծվել անգլիացի և ֆրանսիացի
քաղաքական գործիչներ Ջեյմս
Բրայսը, էմիլ դը Լավլեն, ինչպես
նաև թերթի շուրջ են համախմբ
վել եվրոպացի առաջավոր մտա
ծողներ Մ. Ռոլեն ժաքմենը, Լյուն–
չելին, ժյուլ Սիմոնը, Բարթելեմի
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Սենթ Հիլերը, Ուիլյամ Գլադսստ– գործունեությունը։
Մ. Սվազլյանն աջակցել է սո–
նը, Մարտենսը և ուրիշներ։ Լորդ
ցիալ-դեմոկրատ
հնչակյան կու
Ջեյմս Բրայսի նախագահությամբ
սակցությանը
(1887թ.),
եղել վե–
Միհրան Սվազլյանը մարդաշատ
հավաքներ է կազմակերպել Լոն րակազմյալ հնչակյան (1896թ.),
դոնում, աշխատակցել “Օձ^ ապա՝ միացյալ ռամկավար֊ա–
1Տ16^տ,” “1Տ16\^ ք^ւ©^” պարբե զատական (1921թ.) կուսակցութ
րականներին։ Արդյունքում Մեծ յունների հիմնադիր-ղեկավարնե–
Բրիտանիայում հիմնադրել է հայ րից։
1917 թ. մարտին Բոստոնում
առաջին լոբբիստական կազմա
հիմնադրել
և մինչև լուծարու
կերպությունը՝ Անգլո-հայկական
մը
(1922
թ.)
ղեկավարել է ԱՄՆընկերությունը, որին անդամակ
ցել են սըր էդուարդ Գրեյը, Ջեյմս ում հայ առաջին լոբբիստական
կազմակերպությունը՝ Ամերիկայի
Բրայսը, Շուան և ուրիշներ։
1893 թ. վերադարձել է հայ ազգային միությունը, ինչ
Կիպրոս և զբաղվել փաստա պես նաև եղել է Փարիզի հայ
պատվիրակության
բանական
գործունեությամբ, ազգային
միաժամանակ հասարակական– (հիմնված 1912 թ., նախագահ՝
քաղաքական բնույթի հայերեն, Պողոս Նուբար) ներկայացուցի
ֆրանսերեն, անգլերեն բազմա չը Վաշինգտոնում, իսկ առաջին
թիվ հոդվածներ տպագրել եվրո աշխարհամարտում Թուրքիայի
պական և ամերիկյան մամու պարտությունից հետո՝ նաև
լում, մասնակցել եվրոպական Աթենքում։
Միհրան Սվազլյան ի ղե
հեղափոխական շարժումներին՝
ձգտելով Հայկական հարցը ծա կավարած Ամերիկայի հայ
նոթացնել օտարներին և հայա ազգային միությունը ներառում
սեր բարեկամներ ձեռք բերել։ էր համերաշխ գործելու պատ
1908 թ. Մ. Սվազլյանը մեկնել է րաստակամ հայ քաղաքական
ԱՄՆ, շարունակել փաստաբա չորս կուսակցությունների (սո–
հնչակյան,
նական, ինչպես նաև ազգային, ցիալ-դեմոկրատ
վերակազմյալ
հնչակյան,
Հայ
հասարակական-քաղաքական
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հեղափոխական դաշնակցութ
յուն, Հայ սահմանադրական
ռամկավար), ազգային երկու
եկեղեցիների
(առաքելական,
ավետարանական) և Հայ բա
րեգործական ընդհանուր միութ
յան (ՀԲԸՄ) ներկայացուցիչներ։
Ընտրվել էր միության 18 անդամ
ներից բաղկացած կենտրոնա
կան մարմին (ատենապետ՝ Մ.
Սվազլյան)։
Միհրան Սվազլյանի
ղե
կավարած Ամերիկայի
հայ
ազգային միության նպատակն
էր ամերիկահայ համայնքի նյու
թական ու բարոյական ուժե
րը համախմբել և ի սպաս դնել
Հայաստանի ազատագրմանը,
ինչպես նաև հայանպաստ քա 
րոզչություն և դիվանագիտական
ձեռնարկներ իրականացնել։
Կարճ ժամանակում ԱՄՆ-ում
արդեն ստեղծվել էր միության
187 մասնաճյուղ։ Միությունն իր
գործունեությունը
համաձայ
նեցնում էր Փարիզի ազգային
պատվիրակության հետ՝ հանդի
սանալով նրա լիազոր ներկայա
ցուցչական մարմինն ԱՄՆ-ում։
Ամերիկայի հայ ազգային
միությունը Մ. Սվազլյանի խմբա
գրությամբ լույս է ընծայել “1հ©
/Գա16Ո13Ո հ6Ր31ճ” (1917-1919
թթ., Բոստոն) հանդեսը։
Հակառակքաղաքական բազ
մաթիվ տարաձայնությունների՝
միությունը երկրի հայ համայնքի
կյանքում առաջին անգամ հա
մախմբել է հայ բոլոր քաղաքա
կան, եկեղեցական և բարեսի
րական խմբավորումները՝ ի շահ
համընդհանուր ազգային նպա
տակների, ամերիկահայության
շրջանում կազմակերպել է կա
մավորական շարժումը («Արևել
յան լեգեոն», 1917 թ.), ԱՄՆ-ի և
Եվրոպայի անտեղյակ հասարա
կությանը Հայ դատին ծանոթաց
նելու նպատակով հիմնել «Մամլոյ
գրասենեակ» (1918 թ.), հրատա
րակել ու տարածել հայանպաստ
գրականություն, աջակցել հա

յասեր ամերիկացիների կողմից
ԱՄՆ-ի Կոնգրեսում 1918 թ. Հայոց
հարցին առնչվող ունկնդրումներ
անցկացնելուն, կազմակերպել
«Ազատ Հայաստան» հաստա
տելու ուղղությամբ ամերիկյան
առաջադեմ
հասարակության
կողմից ԱՄՆ-ի նախագահին
խնդրագիր ներկայացնելու գոր
ծը (1919 թ.), նպաստել վեր
ջինիս կողմից գեներալ Ջեյմս
Հարբորդի գլխավորությամբ Հա
յաստանի առաջին հանրապե
տություն քննիչ հանձնախումբ
առաքելուն (1919 թ.), մասնակ
ցել Հայաստանի անկախության
ամերիկյան կոմիտեի (1919 թ.
նախագահ՝ Ջեյմս Ջերարդ), ինչ
պես նաև Հայաստան-Ամերիկա
ընկերության (1920 թ.) ստեղծ–
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ՄԻՀՐԱՆ ՍՎԱԶԼՅԱՆ
(1863 թ., Զմյուռնիա - 1935 թ., Բոստոն)

մանը, համազգային դրամահա
վաքներին, ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի
կողմից ճանաչված անցագիր–
վկայականներ
տրամադրել
տարագիր հայրենակիցներին
և այլն։ Միության նախագահ Մ.
Սվազլյանի գործուն ջանքերի
շնորհիվ ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդ–
րո Վիլսոնը 1920 թ. Կոնգրեսում
հանդես Է եկել հայկական վիճե
լի տարածքների հանդեպ ԱՄՆ-ի
մանդատային վերահսկողություն
հաստատելու առաջարկով։
ժամանակակցի բնորոշմամբ՝
«յառաջդիմող իմաստութեան
կատարեալմարմնացում», հմուտ
դիվանագետ Միհրան Սվազլ–
յանի ղեկավարած Ամերիկայի
հայ ազգային միությունն իր հե
տամտած հայանպաստ լուրջ
խնդիրների
իրականացումը
համագաղութային, մինչև ան
գամ միջազգային և հատկապես
ամերիկյան կառավարական ու
հասարակական
մակարդակ
ներով կազմակերպելու կարո
ղությունների համար ամերիկյան
պաշտոնական
շրջանների
կողմից ճանաչվել Է որպես
ամերիկահայ գաղութը ներկա
յացնող մարմին՝ դառնալով հայ
կական առաջին լոբբիստական
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կազմակերպությունը ԱՄՆ-ում։
1921 թ. սկզբների Մ. Սվազ–
լյանը գտնվում Էր Զմյ ուռն իայ ում՝
ըստ ամենայնիվ զմյուռնահայ
գաղթօջախում
նպաստելով
հայ-հունական
մերձեցմանը՝
Թուրքիայի և Հունաստանի
ռազմական
սսռճւսկատմւսն
պայմաններում։
Լոզանի կոնֆերանսից հե
տո (1923 թ.), երբ օսմանյան
կայսրությունում Հայոց ցեղաս
պանության (1915-1923 թթ.)
հետևանքով աշխարհով մեկ
ցրվածհայերի հույսերն արևմուտ
քի երկրների նկատմամբ ի դերև
եղան, իսկ նոր հայկական, թե
պետ բոլշևիկյան պետականութ
յունը՝ Սովետական Հայաստանը
(1920 թ ), որը հիմնվել Էր պատ
մական Հայաստանի տարած
քի սոսկ 1/10 հատվածի վրա,
արդեն իրականացված փաստ
Էր, Միհրան Սվազլյանի հայացք
ները փոփոխվեցին։ Լինելով
արևմտյան հասարակության մեջ
հասակ առած անձնավորութ
յուն, հետևաբար և արևմուտ
քի գաղափարների կրող իրա
տես Մ. Սվազլյանն իր հայացքն
արևմուտքից ուղղել Է դեպի Ռու
սաստան, որի հետ Արևելյան
Հայաստանն արդեն իր հույսերը
կապել Էր դեռևս 1Ց2Ց թվակա
16 I ԳԻՏՈՒԹ Յ Ա Ն

նից, և այդ հույսերի իրականաց
ման համար բազմաթիվ հայ (ընդ
որում՝ ինչպես արևելահայ, այն
պես Էլ արևմտահայ) լուսավո
րիչներ, գրող-հրապարակախոս–
ներ, հայագետ-մանկավարժներ,
դեմոկրատ-մտավորականներ,
հասարակական-քաղաքական,
ա զգա յ ին –ա զա տա գ ր ակ ան
շարժման գործիչներ վաղուց
երազում Էին, բարձրաձայնում և
գործում Էին այդ ուղղությամբ։
Ահա թե ինչ Է գրել Միհրան
Սվազլյանն իր «Մեր ուղղութիւ
նը» հոդվածում՝ իրատեսորեն
գնահատելով անցյալի փորձա
ռությունն ու պատմական իրո
ղությունը.
«Եթէ Աստուած գոյութիւն չու
նենար պէտք էր զայն ստեղծել,
կ՞ըսէր յաճախ 18-րդ դարու նշա
նաւոր փիլիսոփայ մը։ Մենք Հա
յերս ալ կրնանք իւրացնել ուրիշ
ասացուածք մը, «Եթէ Ռուսիան
գոյութիւն չունենար, պէտք էր
զայն ստեղծել», քանզի զայս կը
պահանջէ հայութեան գերագոյն
շահը, լինելու կամ չլինելու հարցը։
Բարեբախտաբար մեզ համար
ստեղծելու պէտք չկար, քանզի
Ռուսիան հոն էր, մեզ մօտ, մեզի
դրացի եւ որուն էութիւնը այնքան
անհրաժեշտ էր մեգի համար որ
քան ջուրը զոր կը խմենք եւ օդը
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զոր կը շնչենք։
Քննադատութիւնը
դիփին
է... Անոնք որ կը քննադատեն
Ռամկ. ազատական կուսակցու
թեան ռուսական ուղղութիւնը եւ
կամ օրիէնտացիան ... պէտք է
մեզի ըսեն թէ՝ քւնչ պիտի դնեն
ատոր տեղը։ Հայաստանի ժողո
վուրդը, եւ անոր ներկայ պետա
կան առաջնորդները իւրացու
ցին զայն եւ գոհ են։ ժողովուրդը
հանգիստ է, ապահով, ինքնօրէն
կեանք մը կը վայելէ։ հր լեզուն, իր
մշակոյթը կրնայ զարգացնել, իր
ազգային եկեղեցին համեմատա
բար ազատ է, եւյառաջդիմութիւ–
նը՝ ընդհանուր։ Իրերը կրկնելու
պէտք չկայ քանզի ամենուս ծա
նօթ է։
Բայց վերջապէս այս ուղ
ղութիւնը նոր ալ չէ։ Բաւական
հին է։ Միայն թէ չգտնուեցան
պէտք եղած ազդակները զայն
իրագործելու եւ ատկէ քաղելու
համար բոլոր օգուտները զոր
կարեւի էր քաղել՝ լուրջ եւ հե
ռատես քաղաքականութեամբ
մը։ հսրայէլ Օրիէն մինչեւ Գրի
գոր Արծրունի այդ մեծ մարդոց
նշանաբանը եղած է՝ «Ռուսիոյ
կապել հայութեան բախտը»։ Եր
կուքն ալ հմուտ էին միջազգա
յին խնդիրներու, երկուքն ալ, եւ
դեռ ուրիշներ, հետեւած էին Ռու–
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սիոյ յառաջխաղացութեան բո
լոր փուլերուն եւ ըմբռնեցին թէ
քքնչ օգուտներ կրնան ապահովել
հայ ազգին ապագայ գոյութիւնն
ու զարգացումը երաշխաւորելու
համար»։
Այնուհետև Մ. Սվազլյանը,
անդրադառնալով Հայ դատի
սկզբնավորմանը,
քաղաքա
կան կողմնորոշման հարցում
հայության տարբեր հատված
ների միջև առկա մշտական
հակասություններին,
հայե
րի նկատմամբ պարբերաբար
իրագործված կոտորածներից
հետո իսկ Թուրքիայի հետ հույ
սեր փայփայող ազգայիններին,
թուրք, ինչպես նաև ռուս պատ–
մա-կրոնա-հոգեբանական
առանձնահատկություններին,
բալկանյան և մերձավորարևել–
յան տարածաշրջաններում Ռու
սաստանի ռազմական ուժի
ազատարար նշանակությանն
ու գերիշխանության անհրաժեշ
բնաջնջման
քաղաքականու առաջիններէն մէկը եղաւ վտան
տությանը, շարունակել է.
թիւնը
սկսած
էր
Խրիմի պատե գը նշմարելու եւ իր պատմական
«Բայց Հայերը բաժնուած էին
րազմէն
(1853-1856)
անմիջւս– «Նամականի»–ներուն մէջ պար–
երկու մեծ հոսանքներու։ Թուր
պէս
ետքը։
Հայութիւնը
մահուան
զեց խոր տեսութիւններ այս
քահայերը Թուրքիայէն ամէն
դատապարտուած
էր
եւ
այդ
ժա
մասին։ Կը յիշեմ իր սա դիտո
բան կ՚ակնկալէին։ Չէք որ Թուր–
մանակէն
ի
վեր
այդ
քաղաքա
ղութիւնը թէ՝ «Պոլսոյ սահմանադ
քիոյ մէջ կրցանք մեր լեզուն, մեր
կանութիւնը
կը
հետապնդուէր
րութիւնը» արգե|ք մը չի հանդի
եկեղեցին պահպանել եւ նոյն իսկ
զանազան
ձեւեր
ով։
Ապտիւլ
Հա–
սանար Թուրք պէյերու եւ
«սահմանադրութիւն» մը ձեռք
միտ
մեծ
զարկ
տուաւ
այդ
ուղ
Քիւրտերու
բռնա պետութեանց,
բերինք (նկատի ունի արևմտա
ղութեան
եւ
Երիտասարդ
թուր
ոչ
ալ
թուրք
պաշտօնեաներուն
հայերի Ազգային Սահմանադ
քերը
եւ
Քէմալ
ամբողջացուցին
զեղծումներուն եւ կեղեքումնե
րությունը, որն օսմանյան պե
զայն։
...«Թուրքիան
թուրքերուն
րուն վերջ կը դնէ ընդդէմ հայ երկ
տության կողմից վավերացվել է
համար»
եղաւ
թուրք
պետա
րագործներուն եւ հայ ժողովուր
1863 թ. -Ք. Ա.), որով այդքան կը
կան
մարդոց
նշանաբանը։
Մեր
դին
ընդհանրապէս»։ Բայց
հպարտանայինք եւ զայն կեցցէ–
ճակատագիրը
այդ
օրէն
ի
վեր
Վոսփորի գեղեցկութիւնը կար
ներով կ;ողջունէինք ամենուրեք։
որոշուած
էր։
Ասիկա,
աւաղ,
ծես
խափանեց Պոլսոյ Հայոց ուղ
Այն միջոցին, ուր Կ. Պոլսոյ հա–
չըմբռնուեցաւ
մեր
«պետական»
ղութիւնը։
Աւաղ, մինչեւ իսկ ջար
յերը կը հրապուրուէին այդ խա
մարդոց
կողմէ։
Շարունակե
դերու
շրջանին
շարունակուեցաւ
բեպատիր աղմուկէն, հոն Հա
ցինք
հին
ուղղութիւնը,
չուզեցինք
այս կոյր ըմբռնումը։ Ատանայի
յաստանի խորերը հալածանքը
ըմբռնել
թէ
1քրն
է
թշնամին։
Այս
ջարդերն
իսկ չկրցան բանալ շա
կ՚ստիպէր հայերը գաղթելՊւսրս–
մասին
տակաւին
շատ
բան
ըսած
տեր
ու
աչքերը։
Ընդհակառակը,
կաստան, Անդրկովկաս, Կ. Պոլիս
եմ
1889-ին
Հայաստան
թերթին
այդ
հոգեբանական
վայրկեանին
եւ ուրիշ տեղեր։
մէջ։
իսկ, հոս «Ազատութեան կո–
Աչքէ անցուցէք (Կ. Պոլսոյ Հա–
Մամուրեան
ԷՄատթէոս
(1830–
թող»–ի հանգանակութիւնն եր
յոցՅ պատրիարքարանի կող–
1901
թթ.),
արևմտահայ
դեմո
տեղի կ՛ունենային եւ բեմերէն
մէ հրատարակուած բոլոր վա
կրատ,
պատմաբան,
գրող,
հա
Թուրքիոյ
ազատականութիւնը կը
ւերաթուղթերը 1870-1876 եւ
սարակական
գործիչ
Ք
.
Ա
.)
հռչակուէր, եւ միւս կողմէ Ռուսիոյ
պիտի համոզուիք թէ հայոց
Ւ121. 2010 | Գ ԻՏՈՒԹ Յ Ա Ն
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Վ Ո Ւ Դ ՐՈ Վ ՒԼՍՈՆ
(1912-1920 թ թ ԱՄՆ 28-րդ ն ա խ ա գ ա հ )
«Դա պ ա տ կ ա ն ո ւմ է Հ ա յա ս տ ա ն ի ն » .
Հ ա յկ ա կ ա ն տ ա ր ա ծ ք ն ե ր ի ն կ ա տ մ ա մ բ
ԱՄՆ-ի մ ա ն դ ա տ ա յի ն վ ե ր ա հ ս կ ո ղ ո ւթ յո ւն հ ա ս տ ա տ ե լո ւ ք ա ր տ ե զ (1920 թ.)

բռնապետութիւնը հրապարա է եւ կ*ւսրժէ անդրադառնալ միշտ
կաւ ու Պոլսոյ եկեղեցիներուն մէջ այս շահեկան նիւթին»։
Վերլուծելով Լոգանի կոնֆե
կը դատապարտուէր ականաւոր
հրապարակախօսներու կողմէ։ րանսից հետո հայության հա
Կար սակայն մէկը, անմոռաց մար ստեղծված քաղաքական
Տիգրան Երկաթը, որ անմոռա նոր իրավիճակը՝ Մ. Սվազլյանը
նալի էջերու մէջ մատնանիշ ըրաւ Հայաստանի և սփյուռքի հայութ
թրքական հոգեբանութիւնը եւ յանը կոչ է անում սրբագրել անց
վերլուծեց պետական մարդու յալի ու ներկայի ազգային բաց
թափանցողութեամբ, եւ փիլիսո թողումները և վերանորոգված
փայական միտքով, թէ թուրքին հանձնառությամբ պատրաստ լի
կազմը հիմնապէս անուղղայ է եւ նել դիմագրավելու քաղաքական
թէ Արեւելքի քրիստոնեայ ժողո նոր մարտահրավերները.
«1890-էն մինչեւ Լօզան ուր
վուրդներուն համար փրկութիւն
«մեծ
պետութիւնները» քաղա
չկայ մինչեւ որ Ռուսիա իր թաթը
իրաւունքները
չդնէ Մերձաւոր Արեւելքի վրայ եւ քակրթութեան
շարունակէ իր աւանդական դերն ոտնակոխ ըրին, ազգային որոշ
քաղաքականութիւն մը պակսե
ու գործը։
Կրնայ ըսուիլ առանց չափա ցաւ հայոց։ Այս վերջին շրջանը
զանցութեան թէ պալքանեան պատմիչները պիտի վերլուծեն
ազգերու ազատագրութիւնը Ռու– անշուշտ օր մը։ Շուարումէ շուա
սիոյ միջամտութեամբ ձեռք բե րում քալեցինք։ Անստուգութիւն,
րուած է։ Նոյն իսկ Յունաստան, անհեռատեսութիւն, ներքին պա
որուն կէս-անկախութիւնը որո– ռակտումներ եւ խուճապ պատե
շուեցաւ 1827-ին Լոնտոնի բրօ– ցին մեզ, եւ մեր ազգային նաւը,
թօքօլով - ստորագրուած ընդմէջ առանց ղեկի ծովու ալեկոծեալ
Անգղիոյ եւ Ռուսիոյ ֊ պիտի չա– ալիքներէն տարուեցաւ հոս ու
զատէր Թուրքիոյ ճիրաններէն, հոն։ Բայց նաեւ եկաւ վերջապէս
եթէ 1828-ին Ռուսիոյ բանակնե խարիսխ նետեց ինչպէս Նոյեան
րը չհասնէին Ադրիանուպօլիս եւ տապանը, որոշ տեղ մը եւ ժողո
չստիպէին Սուլթանը հնազան վուրդին երկու երրորդը փրկուե
դելու պետութեանց պահանջնե ցաւ։
Պէտք է գիտնալ արժէքը այս
րուն։ Պատմութիւնը անդառնալի
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նոր կացութեան։ Մեր յարաբերու–
թիւնները ռուսական ազդակին
հետ հարկ է ամրապնդել։ Պէտք
է համոզել ամբողջ աշխարհը թէ
իրապէս հայերս օգտակար ազ
դակ մըն ենք եւ թէ մեր շահերը
կը մղեն մեզ շարունակելու՝ մէկ
խօսքովհսրայէլՕրիի, Արծրունիի
եւ Տիգրան Երկաթի գծած ուղին։
Բայց արտասահմանն ալ ու
նի կատարելիք մեծ դեր մը։
Անշուշտ Երեւանի ամբողջ գոր–
ծունէութիւնը անթերի չէ։ Ըմբռնե
լու է ինք ալ թէ որքան պէտք ու
նի մեր աջակցութեան։ Իսկ մենք
շարունակելու ենք սկսած գործը
առանց վարանումի։
...Լօզանը ռումբ մըն էր որ
մեր մէջ նետուեցաւ. բայց վիճա–
բանութիւը կը շարունակուի եւ
պիտի շարունակուի, այն լայն
գիծերուն վրայ, զոր գծած է մեր
կառավարութիւնը մինչեւ այն օրը
երբ ցիրուցան հայութիւնը պի
տի գայ բոլորուիլ ներկայ ազատ
Հայաստանի շուրջը եւ պիտի
պատսպարուի
ազատութեան
ծառին թեւերուն ներքեւ»։
Ազգային տեսլական, որը,
ըստ
Միհրան
Սվազլյանի
գաղափարախոսության, խտաց
ված է խիստ այժմեական և բնու
թագրական իր հետևյալ խոսքե
րում. «...Որքան անհրաժեշտ է
Հայ ցեղին համար ունենալ տե
սիլք մը, Բեւեռային աստղ մը,
անոր ուղղելու համար մեր բոլոր
քայլերը», քանի որ «...Հայրենա
սիրութիւնը արժանապատւու–
թեան խնդիր է»։
Աշխարհաքաղաքական զար
գացումները ցույց են տալիս,
որ
իրավաբան-դիվանագետ
Միհրան Սվազլյանի խոսքերն
ու գործերը, ինչպես նաև հույ
սերն ու հուսախաբությունները,
երազանքներն ու ակնկալիքնե
րը մինչև օրս էլ արդիական են,
քանի որ հիմնված են պատմա
կան ճակատագրի, գիտակցված
ազգային նպատակի, սկզբունքի
և հայրենասիրության վբա։

ճանաչել
զիմաստութիւն եւ
զխրատ, իմանալ
գբանաս հանճարոյ։
Մեսրոպ Մաշտոց

... Խ ոսենք
հայերեն, խորհէտնք
հայերեն, սւպրճնք
հայերեն...

2010 թվականը ՀՀ սփյուռքի նա 
խարարության առաջարկով հայ
տարարված է ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ տարի։
Լեզուն մեր ազգի անձնագիրն է, և նրա
մասին պիտի հոգալ ոչ թե որոշակի
օրեր միայն, անգամ ոչ թե մեկ տարի,
այլ գիտակցական ողջ կյանքում։ Իսկ
մեր լեզվի հարստացմանն ուղղված
Մաշտոցյան պատգամները պիտի
յուրաքանչյուր հայի հավատամքն ու
ապրելակերպը լինեն։
«Գիտության աշխարհում»
հանդեսի խմբագրակազմը ևս
միանալով Հանրապետությունում լայն
թափ ստացած միջոցառումներին՝ Ձեզ
է ներկայացնում հայ և օտարազգի
հանրահայտ մտածողների խոհերն ու
մտքերը հայերենի վերաբերյալ։

...Ինձ հաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծոռներիս
կտակում եմ տիրապետել հայոց լեզվին։ Ամեն մեկը պետք
է իր պարտքը համարի ուսումնասիրել հայոց լեզուն,
գրագետ փնի հայերենից, անկախ այն բանից, թե քա նի
տոկոս է նրա մեջ հայկական արյունը։ Այդ տոկոսը ոչինչ
չի նշանակում։ Մենք փոխանցում ենք սերունդներին
ոչ թե արյուն, այլ գաղափարներ և գաղափարների
մեջ ինձ համար ամենաթանկը հայոց լեզուն է։ Այդ
կապակցությամբ յուրաքանչյուր սերունդ պարտավոր
է սովորեցնել հաջորդին հայոց լեզու։ Գիտցէքք, որ իմ
կյանքի ամենամեծ երջանկությունը եղել է ու կմնա, քա նի
ապրում եմ, հայոց լեզվին տիրապետելը։ Ցանկանում եմ
երջանկություն բոլորիդ...
29.08.1994թ.
Վիկտոր Հւսմբարձումյւսնի կտակից

Ախ, լեզուն, լեզուն, լեզուն որ չըփ,
մարդ ընչքւ նման կըփ։ Մեկ ազգի
պահողը, իրար հետ միացնողը լեզուն ա
ու հավատը։ Լեզուդ փոխի՜ր, հավատդ
ուրացի՜ր, էլ ընչով կարես ասիլ, թե որ
ազգիցն ես։
Ձեզ եմ ասում, ձե՜զ, հայոց նորահաս
երիտասարդք, ձեր արևին ղուրբան,
տասը լեզու սովորեցեք, ձեր լեզուն, ձեր
հավատը ղայիմ բռնեցեք։
Խաչատուր ԼԼբովյան
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Բավական չէ ազգասեր ու
հայրենասեր լինելը, պետք է մի
քիչ էլ լեզվասեր լինել, պետք է
սիրել, պաշտել հարազատ մոր
հարազատ լեզուն. Այս սերը
միայն կբանա մեր առջև լեզվի
անհատնում ճոխությունը, նրա
նրբությունը և քաղցրությունը։
Ղազարոս Աղայ ան

...Հայոցլեզու, դու մեր անկողոպտելի գանձը եղար,
մեր անընկճելի հայրենիքը։ Մեր ժողովուրդը կորցրեց
թա գ ու գահ, զորք և իշխանություն, ավերակ եղան և
ավար մեր բերդերն ու քաղաքները, ավար եղան մեր
ինչքն ու գույքը, բայց դու մնացիր միայն կանգուն,
մնացիր հաղթական։ Ցնցոտի հա գա վ մեր ժողովուրդը,
բայց դու ծիրանիով ծածկեցիր նրա հոգին, թշնամին
ջախջախեց նրա սրունքները, բայց դու թևեր տվիր նրա
ժողովրդին։ Թշնամին շղթայակապ ստրուկ դարձրեց
ժողովրդիդ, բայց դու դեպի ազատությունն ես վարում
նրան, որ փշրում է կապանքները օղակ-օղակ, դու,
հայոց լեզու, ազատության բան ալքւ։
Ավետիք հսահակյան

Դուք՝ հայ գրագետներ,
բախտավոր եք, որ զբաղված եք այն
անուշ լեզվով, որ կկոչվի հայերեն։
Հայերեն զորավոր լեզու է, բայց
լեզուն եթե լավ չգործածես՝ կփչանա։
Վիլյամ Սարոյան
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...Լեզուն էամեն մի ժողովրդի
ազգային գոյության ու էու
թյան ամենախոշոր դրոշմը,
պատմության ու հեռավոր
անցյալի կախարդական բա
նալին, հոգեբանական կարո
ղությունների
ամենաճոխ
գանձարանը, հոգին ու հո
գեբանությունը։
Հովհաննես Թումանյան
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Մեր լեզուն
Մեր լեզուն մեր խիղճն է դա,
Սուրբ հացը մեր բերանի,
Մեր հոգու կանչն է արդար
Ու համը մեր բերանի։

֊ ""ձ՚ Հ՚Ոփ . "
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Մեր լեզուն ծուխն է մեր տան,
Մեր կշիռն աշխարհի մեջ,
Նա աղն է մեր ինքնության,
էության խորհուրդը մեր։
Մեր լեզուն արյունն է մեր,
Արյունից ավելի թանկ,
Մեր բուրմունքն ու գույնն է մեր,
Մեր լեզուն մենք ենք, որ կանք։
Նա պիտի մեր առաջին
Ու վերջին սերը լինի,
Բնչ ունենք էլ աշխարհում,
Որ այսքան մերը փնի։
Համո Սահյան

Լեզուն ազգի հոգին է. Կենդանի է այդ հոգին,
կենդանի է ազգը, կենսունակ է առաջինը, ուրեմն
կենսունակ է և երկրորդը։
...Լեզուն ժողովուրդի հոգու, բնավորության
արտայայտիչն է։ Կուլտուրականության առաջին
պայմանը զարգացած, հարուստ ու ճկուն լեզուն
է։ Շքեղ շենքերը, պալատներն ու տաճարները
այնքան ցայտուն կերպովչեն ցոլացնումժողովրդի
կուլտուրան, որքան լեզուն։ Տնտեսական,
տեխնիկական և քաղաքական-իրավական
ձևերը կարելի է վերցնել, ընդունել դրսից, բայց
լեզուն պետք է ստեղծագործել։ Այստեղ ամենից
ցայտուն կերպով է արտայայտւում մի ժողովուրդի
ստեղծագործական զորությունը։
Վահան Տերյան
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Սակավ սրբություններ չու
նի մարդ արարածը, բայց,
անկասկած, նրա սրբության
սրբոցըմայրնէ, այս պատճառով
էլ ամենանվիրական բաները
առնչում են մորը՝ Հայրենիքը
կոչելով
«մայր»,
լեզուն՝
«մայրենի»։ ... Իբրև մոր նա
յել և իբրև մոր են պահել
իրենց մայրենի լեզուն հայ
ժողովրդի մայրասեր ու մայ
րա խնա մ զավակները՝ սկսած
Մաշտոցից ու մեր առաջին
թարգմանիչներից մինչև Նա
րեկացի ու Շնորհալի, Դուրյան ու
Րաֆֆի, Վարուժան ու Չարենց։
...Մի առանձին մտահո
գության և հատուկ խոսակ
ցության նյութ է մեր գործա
ծական լեզվի աղքատությունը,
հայերենի
բառամթերքից
կեսբուռ օգտվելու կամավոր
մուրացիկությունը։ Իսկ բառերն
ապրում են ոչ բառարաններում,
ոչ էլ գրքերում։ Բառերի կյանքը
գործածության մեջ է։ Լեզուն
մտածողություն փնելով՝ նաև
գործիք է, իսկ այդ գործիքն
ապրում է բանելիս և բանելով,
հակառակ դեպքում փտում է
կամ ժանգոտում...
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Ամեն ա զգ ու ժողովուրդ իր
բաժինն է բերում համաշխար
հային մշակույթի մթերանոցը։
Սակավ չէ մեր բաժինը։ Ունենք
սքանչելի երաժշտություն, որի
քարեղեն մարմնավորումն է
մեր փառահեղ ճարտարա
պետությունը։ Ունենք հնա
դարյան ճոխ դպրություն։
Մատենադարան, որի ան
գնահատելի
արժեքը
կրկնապատկվում
է այդ
մատյաններր զարդարող ման
րանկարչությամբ։ Մեր բա
նաստեղծությունը տվել է գլուխ
գործոցներ, որոնք մեր հոգու
թարգմանությունը փնելով՝ խո
սում են հանուր մարդկության
հոգու հետ։
Այո,
մեր
նախնիները
մեզ և աշխարհին փոքր
ժառանգություն չեն կտակել։
Բայց մենք պիտի հասկանանք
և հասկանալով չմոռանանք
երբեք, որ մեր ժառանգության
մեծագույն գանձը մեր լեզուն է։
Գալով անհիշեփ ժամա
նակներից, անցնելով բա
զում դարերի միջով, շփվե
լով բազմաթիվ
ազգերի
լեզուներին՝ հայոց լեզուն մի
յուրատեսակ հանրագիտարան
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է անհիշեփ ժամանակների,
բազում դարերի և բազմաթիվ
այլ ազգերի։ Այսպես դատելով ՝
մեր լեզուն միայն մեզ չի
պատկանում, այլև աշխարհին,
նա միայն մեր սրբությունը չէ,
այլև մասունքը հանուր մարդ
կության։ Այս պատճառով
էլ՝ նա ուսումնասիրվում է ոչ
միայն մեր Պետական հա
մալսարանում, այլև աշխարհի
շատ
համալսարաններում։
Բայց այդ լեզվի խնամքը,
նրա անաղարտությունը, նրա
պահպանությունն ու պաշտ
պանությունը դրված է մեզ վրա։
Օտար համալսարաններն ու
ակադեմիաները ի վիճակի չեն
անելու այն, ինչ պարտավոր է
անել հայկական համալսարանն
ու հայկական ակադեմիան ՝
նաև այդ համալսարանների ու
ակադեմիաների բարոյական
պարտադրանքով։ Եվ պար
տավոր է անել Հայաստան
աշխարհը ՝ համայն աշխարհի
հոգեկան պարտադրանքով։
Այսպես պիտի նայենք մեր
լեզվին՝ ոչ միայն այն պատճա
ռով, որ նա մեր մայրենին է, այլ
նաև այն բանի համար, որ նա
իր չորս գրական լեզուների և
վեց տասնյակ բարբառների
անչափեփ
հարստության
դրամագլուխը մեզ պահելով՝
շահույթը
պարտավոր
է
մարդկությանը փոխանցել...
Պարույր Սևակ

******
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ԼսիՀր, որդքւս, պատգամ որպես
Սիրող քո մոր խոսքր սրտանց,
Այսօրվանից հանձնում եմ քեզ
Հայոց լեզուն հազարագանձ։

Բաց շուրթերդ, խոս/որ, անգիւն
ժիր դայլայլիր իմ սիրասուն
Թող մանկանա քո շուրթերին
Մեր ալեհեր հայոց լեզուն։

Կտրել է նա, հանց աստղալույս,
Երկինքները ժամանակի,
Շառաչել է խռովահույզ
Սլացքի հետ Հայկյան նետի։

Պահիր նրան բարձր ու վճիտ,
Արարատի սուրբ ձյունի պես,
Պահի՛ր նրան սրտիդ մոտիկ,
Քո պապերի աճյունի պես։

Ու Մեսրոպի սուրբ հանճարով
Դարձել է գիր ու մագաղաթ,
Դարձել է հույս, դարձել դրոշ,
Պահել երթը մեր անաղարտ...

Ու ոսոխի զարկիցը սուր
Դու պաշտպանքւր կրծքով նրան,
Ինչպես մորդ կպաշտպանես,
Թե սուր քաշեն մորդ վրա։

Նրանով է մրմնջացել
Հայ պանդուխտը վերքն իր սրտի,
Նրանով է որոտացել
Կռվի երգն իմ ժողովրդի։

Ու տես, որդի՝ ս, ուր էլ լինես,
Այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս
Թե մորդ անգամ մտքից հանես,
Քո մայր լեզուն չմոռանաս։
Սիլվա Կապուտիկյան

Նրանով է մայրս ջահել
Ինձ օրօրոց դրել մի օր
Հիմա եկել, քճզ է հասել
Նրա կարկաչը դարավոր...

Աստծո հետ խոսելու
միակ լեզուն հայերենն է ...
Ջորջ Բայրոն

... Ձեր հնամենի լեզուն ես չգիտեմ, բայց
սիրում եմ այն։ Դրա մեջ արևելքն եմ
զգում, դարերն եմ նշմարում այնտեղ,
տեսնում եմ անցյալի խորհրդավոր նշույլի
շողարձակումը։ Ինձ համար պարծանք է
հայերեն թարգմանվելը։
Վիկտոր Հյուգո

...Ինչպես կարելի է կարդալ
Նարեկացի ու չսիրահարվել
Հայաստան երկրին, ունենալ
Թումանյան, Իսահակյան, Չա–
րենց, Սևակ և ուրիշ մեծեր ու չապրել հավերժող
մշակույթի ժառանգների օրինական հպարտությունը։
Մնում է, որ դուք, թանկագին հայ ուսուցիչներ,
համաշխարհային հնչեղություն ունեցող այդ դասերը
հաղորդեք ձեր սաներին, նրանց տոգորեք աշխարհի
ամենահարուստ և հմայիչ լեզուներից մեկի՝ հայերենի
տիրոջ բարձր զգացմունքով։
Չինգիզ Այթմւստով
Նյութը կազմեց Նարինե Վարդանյանը
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ՆԱՆՈՏԵԽ–
Ն ՈԼՈԳ ՒԱ Ն
ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ
ՍԵԶ
(ՆԱՆՈԲԺՇԿՈՒԹՅՈԻՆ)

ԳԱԳԻԿ ՇՄԱՎՈՆՑԱՆ
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների
թեկնածու, Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական համալսարանի
«Միկրոէլեկտրոնիկա և կենսաբժշկական
սարքեր» ամբիոնի դոցենտ։
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտր՝
նանոտեխնոլոգիա և նանոէլեկտրոնիկա,
էպիտաքսային աճեցում, էլեկտրոնային
մանրադիտակներ, նանոէլեկտրոնային
սարքեր
էլ. փոստ։ ցտհտ^VՕՈ@^^հօօ.^օտ
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՂԱԶԱՐՑԱՆ
«Փորձաքննությունների ազգային
բյուրո» ՊՈԱԿ-ի բժշկակենսաբանական
փորձաքննությունների բաժնի
փորձագետ։
Գիտական հետազոտությունները
վերաբերում են նանոտեխնոլոգիաների
կիրառություններին բժշկության մեջ։

ւսնոբժշկությունը նւսնո–
Ն
տեխնոլոգիայի բժշկա
կան կիրառությունն է բժշկության
մեջ։ Նանոբժշկության ուսումնա
սիրության շրջանակն ընդգրկում
է նանոտեխնոլոգիական նյութե
րի (նանոնյութերի) բժշկական
կիրառության, բժշկական նանո–
էլեկտրոնային սարքերի (նանո–
սարքերի) մշակման և անգամ
մոլեկուլային
նանոտեխնոլո–
գիայի հնարավոր կիրառության
հետ կապված խնդիրներ։ Նանո–
բժշկությունը զբաղվում է մոլե
կուլային մակարդակում մարդու
կենսաբանական համակարգերի
հսկման, վերականգնման, ղեկա
վարման, պաշտպանության և
բարելավման խնդիրներով՝ կի–
րառելովնանոկառուցվածքներ և
նանոսարքեր։ Այն հնարավորու
թյուն է տալիս մշւսկելնոր սերնդի
բժշկական գործիքներ, կլինիկա
կան օգտագործման բժշկական
նանոսարքեր ևնեյրոէլեկտրոնւս–
յին համակարգեր (նանոռոբոտ–
ներ, նանոտվիչներ, բջիջների
վերականգնման և այլ սարքեր),
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ինչպես նաև նոր կիրառություն
ներ գտնել դեղագործության մեջ
(դեղորայքի բաշխման նոր հա
մակարգեր, նոր թերապիաներ
և պատկերահանման տեխնո
լոգիաներ)։ Այսինքն՝ նանոբժշ–
կությունը հեղաշրջում կկատարի
բժշկության բնագավառում, որն
էլ իր հերթին զգալի ազդեցություն
կունենա տնտեսության վրա։
«Նանոտեխնոլոգիա» տերմի
նը 1959 թ. առաջին անգամ ներ
մուծել է Ռ. Ֆեյմանը, ով նշել է, որ
չափերի փոփոխությունը կազդի
տարբեր ֆիզիկական երևույթ
ների վրա՝ ձգողականությու
նը կդառնա պակաս կարևոր,
կկարևորվեն
մակերևութային
լարվածությունը և վանդեր–
վաալսյան փոխազդեցությունը։
Նանոտեխնոլոգիան ատոմական
և մոլեկուլային մասշտաբով նյու
թի ղեկավարումն է։1
1 է. Ղազարյան, Ս. Պետրոսյան,
Կիսահաղորդչային նւսնոէլեկտրոնիկայի
ֆիզիկական հիմունքները, Ռուս–
հայկական (Սլավոնական) համալսարանի
հրատարակչություն, Երևան, 422 էջ, 2005
2 է. Ղազարյան, Հ. Սարգսյան, Գիտության
աշխարհում, 1Տ| 1, էջ 16-29, 2008
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Ներկայումս նանոբժշկութ–
յունը զբաղվում է ինչպես բջիջ
ների նանոմասշտաբային ղե
կավարման և վերականգնման,
այնպես էլ նանոմասնիկների մի
ջոցով դեպի մարմնի բջիջները
ջերմության, լույսի, դեղորայքի
տեղափոխման և այլ նյութերի
առաքման խնդիրներով։ Նանո
մասնիկների նման կիրառութ
յունը հնարավորություն է տալիս
նոր մեթոդներով հայտնաբերել
ու բուժել հիվանդություններն ու
վերքերը՝ նվազագույնի հասցնե
լով առողջ բջիջների վնասումը։
Նանոբժշկությունը
դեռևս
զարգացման սկզբնափուլում է։
Ներկայումս դրա կիրառման օրի
նակներից են՝ վերքերի բուժումը
նանոբյուրեղական արծաթով,
մարմնում քաղցկեղային բջիջնե
րի դիրքի որոշումը քվանտային
կետերի միջոցով, նանոմասնիկ
ների միջոցով քեմոթերապիա–
յի դեղորայքի նպատակային
առաքումը դեպի քաղցկեղային
Բ9հտ>ներ՝ նւ|ացագու|նի հասցնե–
3 Գ. Շմավոնյան, Գիտության աշխարհում,
1Տ12, էջ 52-63, 2009
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լով առողջ բջիջների վնասումը,
քաղցկեղային բջիջների ոչնչա
ցումը նանոպատյանների միջո–
ցով՝ չվնասելով շրջակա առողջ
բջիջները, կոտրված ոսկորի վե
րականգնումը նանոխողովւսկնե–
րի միջոցով՝ փոխպատվաստե
լով նոր ոսկրային կառուցվածք,
տարբեր
հիվանդությունների
ախտորոշումն ու բուժումը նա–
նոմասնիկների ու նանոսարքերի
միջոցով և այլն։
Այնուամենայնիվ, նանոբժշ–
կությունը բուռն կերպով կզար
գանա, երբ մշակվեն ճշգրիտ
ղեկավարելի կամ ծրագրավոր
վող նանոչափ ճշտություն ունե
ցող բժշկական նանոռոբոտներ,
որոնք հնարավորություն կտան
բուժումը կազմակերպել բջջա
յին և մոլեկուլային մակարդա
կում։ Այսպիսի սարքերն առաջին
անգամ կանխատեսել էր Ռ. Ֆեյ–
մանը, իսկ այդ գաղափարը
հանրամատչելի դարձրեց Կ.Է.
Դրեքսլերը (1986 թ.)։

ՆԱՆՈՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲԺՇԿԱ
ԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
Նանոնյութերն այն նյութերն
են, որոնք իրենց նանոմասշտա–
բային չափերի շնորհիվ օժտված
են յուրահատուկ հատկություն
ներով։ Մակրոչափերից նանո–
չափերի անցնելիս փոփոխվում
են նյութի ֆիզիկական (մեխանի
կական, ջերմային, էլեկտրական,
օպտիկական և այլն) հատկու
թյունները։ Օրինակ՝ անթափանց
նյութը դառնում է թափանցիկ
(պղինձ), կայուն նյութը՝ անկա
յուն (ալյումին), չլուծվող նյութը՝
լուծվող(ոսկի),քիմիապես իներտ
նյութը՝ քիմիական կատալիզա
տոր (ոսկի) և այլն։ Նւսնոնյութե–
րը կիրառվում են տարբեր բնա
գավառներում, սակայն դրանց
դերը հատկապես կարևորվում
է մարդու առողջության և շրջա
կա միջավայրի պահպանման
խնդիրները լուծելիս։ Նւսնոբյուրե–
ղական ածխածինը կիրառվում է
բժշկության մեջ և ժապավեննե

րի արտադրությունում, նւսնոբյու–
րեղական արծաթը՝ բժշկության,
կերակրի փաթեթավորման և
կենցաղային իրերի պատրաստ
ման մեջ, ցինկի օքսիդը՝ արևա
պաշտպան նյութերում, կոսմե
տիկայում, ծածկույթներում և
ներկերում, իսկ երկաթե նանո–
մասնիկները՝ ջուրը քիմիական
նյութերից մաքրելու համար։
Նանոնյութերը կարելի է բա
ժանել երկու հիմնական խմբերի՝
նանոմասնիկներ (քվանտային
կետեր, նանոպատյան, դենդ–
րիմեր, պոլիմեր) և ֆուլերեններ
(նանոխողովակ) (նկ. 1) **:
Նանոմասնիկները ոչ մեծ թվով

հնարավորություն է տալիս բազ
մաթիվ ֆունկցիոնալ խմբեր միա
վորել նանոմասնիկներին, որոնք
կարող են փնտրել և կապվել
անհրաժեշտ (օրինակ՝ ուռուց–
քային) բջիջների հետ։
Նանոմասնիկները կիրառվում
են դեղորայքի առաքման բա
րելավման, բջիջների բժշկա
կան պատկերների ստացման,
ջերմության
տեղափոխման,
ինչպես նաև հիվանդությունն
ախտորոշող տվիչների և այլ
սարքերի մշակման համար։
Չնայած դեռևս հայտնի չէ
նանոմասնիկների կենսաբանա
կան բաշխումը, սակայն, կախ

Սկ. 7. շարբռր տրպր նանոնյութԾր. ա) քվանտային կստռր, բ) նանոպատյան,
գ) դենդրիմեր, դ) ֆուլերեն, ե) նանոխողովակ, զ) պոլիմերային նանոմասնիկ

ատոմներ ունեցող գերփոքր
մասնիկներ են, որոնք, շնոր
հիվ իրենց երկու կարևոր հատ
կությունների, ունեն ոչ միայն
էլեկտրոնային, այլև բժշկական
կիրառություն։ Առաջին՝ լույսով
գրգռելիս
նանոմասնիկներն
արձակում են ավելի ինտենսիվ
լույս, քան ներկայումս գրգռման
նպատակով կիրառվող օրգա
նական ներկանյութերը։ Արդյուն
քում հնարավոր է դառնում մեծ
կոնտրաստով բժշկական պատ
կերներ։ Բացի այդ՝ նանոմաս
նիկներն ավելի էժան են, քան
ներկայումս որպես կոնտրաս
տային նյութ օգտագործվող
օրգանական
ներկանյութերը։
Նանոմասնիկների
երկրորդ
կարևոր հատկությունն այն է, որ
մակերևույթի մակերեսի և ծա
վալի մեծ հարաբերակցությունը

ված չափից և լիցքից, դրանք
դեղապատիճում տեղադրելուց
հետո ունակ են թիրախավորել
որոշակի օրգաններ։ Օրինակ՝
դրական լիցքավորված ոս
կու նանոմասնիկը կարող է
մտնել երիկամի մեջ, մինչդեռ
բացասական լիցքավորվածը՝
լյարդի և փայծախի մեջ։
Նանոմասնիկները բազմա
զան են, ունեն տարբեր չափեր
(1–100 նմ) ու ձևեր (նկ. 2) և պատ
րաստված են տարբեր նյութերից
(մետաղ, կիսահաղորդիչ, դի–
էլեկտրիկ և պոլիմեր)։2
2 Տեքստում բոլոր նկարները բերված
են Շ. 8Ա26Ձ, I. ԲՁՇհՑՇՕ, ^0ԵԵ|6, 1Տ13Ո0֊
տՅէ6ՈՁ1Տ

ՁՈճ

1Տ1ՁՈ0թՁ|1|Շ16Տ։

Ձ Ո ճ 10ճ101է7, 8ւօտ է© Փ հՁՏ 6Տ
2007,

0Օ8թ6Ա6հՒ1Օ6

Յ հվաՀ/ւօոՑ^Ւտ,

ոօ^

1^|0Շ1<6Ձ գ ր ք ի ց և

թ6,զ.

2\

Տ0ԱՐ06Տ
1\/1^17֊71,

6Շ16Շ1803հՑՒ1է16
8 .հ .

Շ օ& Փ 6ԲՑ>

1^3Ո՜1Շ7թ–Ոթ60։, 2000 և

111111ււււււցցաւււււււ ւ ււււա ւ ւկայքից։

Ւվօ 1. 2010 | ԳԻՏՈՒԹ Յ Ա Ն

Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ | 25

ՆԱՆՈԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նկ. 2. Ա ծ խ ա ծ ն ա յի ն ն ա ն ո մ ա ս ն ի կ ն ե ր .
ա ) փ ա կ ե զ ր ե ր ո վ բ) փ ո փ ո խ ա կ ա ն տ ր ա մ ա գ ծ ո վ ն ա ն ո խ ո ղ ո վ ա կ ն ե ր , գ) ս ո խ ի ,
դ) ծ ո վ ա յի ն ոզնու, ե) բա մբուկի , զ) մ ա ն յա կ ի , է) ի փ կի, ը) պ ա րույրի,
թ) ա ր մ ո ւն կ ի ու ե ռ ո տ ա ն ո ւ տ ե ս ք ո վ ն ա ն ո մ ա ս ն ի կ ն ե ր

Ածխածնային նանոմւսսնիկ–
ները շատ ամուր են, ինչի վառ
օրինակներից է ածխածնային
նանոխողովակներ ունեցող բա
վականին թեթև զրահւսբաճ–
կոնը։
Ոսկյա
նանոմասնիկներն
օգտագործվում են հին ժամա
նակներից, օրինակ՝ գունա
վոր ապակիների մեջ։ Վերջերս
դրանք իրենց չափերի (5-6 նմ)
և հատկությունների (կենսա–
մրցունակ են և չքայքայվող)
շնորհիվ
կիրառվում
են
դեղորայքի
նպատակային
առաքման, հոդաբորբի բուժ
ման, ինֆրակարմիր տիրույթում
բժշկական պատկերների ստաց
ման, ջերմության տեղափոխման
և շրջակա բջիջների տաքացման
համար։
Արծաթն իր հակամանրէային
հատկության շնորհիվ դեռևս
դարեր
առաջ
կիրառվում
էր տարբեր հիվանդություն
ների բուժման և վարակի
կանխարգելման
համար։
Հայտնի է, որ Հին Հունաստանում
և Հռոմում արծաթե մանրա
դրամները ջրի և այլ լուծույթ
ների պահպանման համար
օգտագործվում էին որպես
հակավարակակիրներ։ Արծաթը
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դեռևս կիրառվում է տիեզերւս– քինման մեխանիզմները դեռևս
նավերում՝ ջրի մաքրության վերջնականապես պարզ չեն։
ապահովման համար։ Ներկայիս
Կիսահաղորդչային
նանո
բժշկական մեթոդներն այնքան էլ մասնիկներն անվանում են
արդյունավետ չեն օգտագործում նաև քվանտային կետեր (նկ. 1
արծաթե նանոմասնիկների հնա ա), որոնք ունեն յուրահատուկ
րավորությունները։ Նանոտեխնո– օպտիկական
հատկություն՝
լոգիան թույլ է տալիս բարելավել կախված չափից ճառագայթում
նանոբյուրեղական
արծաթի են տարբեր հաճախությամբ
կիրառման հնարավորություն լույս։ Այս հատկության շնորհիվ
ները և նպաստում է առավել քվանտային կետերն ունեն
արդյունավետ բուժման կազմա ոչ միայն էլեկտրոնային, այլև
կերպմանը։ Նանոբյուրեղական բժշկական
կիրառություն։
արծաթը հակամանրէային, հա Դրանք հիմնականում կիրառ
կաբորբոքային,
ախտորոշիչ, վում են բժշկական պատ
վերականգնիչ և այլ հատ կերներ ստանալու և բջիջները
կությունների շնորհիվ ոչնչաց պիտակավորելու համար։
նում է վերքի մանրէները և նվա
Քվանտային կետերի միջոցով
զեցնում վերքի բորբոքումը։ բժշկական
պատկերների
Այնուամենայնիվ, նւսնոբյուրեղա– ստացումը նորույթ է բջջային
կան արծաթով բուժման և ապա գործընթացների հետազոտման
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Նկ. 3. Բ ջջից դ ո ւր ս (ա ) և բջ ջի ն ե ր ս ո ւմ (բ) տ ա ր բ ե ր
ուղղ ութ յո ւն ներո վ շ ա ր ժ վ ո ղ ն ա ն ո մ ա ս ն ի կ ն ե ր

ոլորտում (նկ. 3)։ Քվանտային
կետերը, որպես նմուշ, ավելի
կայուն են քայքայման նկատ
մամբ, քան բժշկական պատկեր
ների ստացման այլ նմուշները։
Քանի որ քվանտային կետերը
նանոբյուրեղներ
են, ապա
դրանց լյումինեսցենտման միջո
ցով կարելի է ստանալ մարմնի
օրգանների
կոնտրաստով
գունավոր պատկերներ։ Ավելին՝
պատկերներում տարբեր բջջա
յին գործընթացները, տարբեր
հիվանդությունները
(օրի
նակ՝ քաղցկեղը) կամ միևնույն
հիվանդության տարբեր փուլե
րը կարելի է պատկերել տարբեր
գույներով։ Վերջինս հնարավո
րություն է տալիս հեշտությամբ
ախտորոշել և բուժել տարբեր
հիվանդություններ։ Այդ նպա
տակով քվանտային կետերը
դեղորայքի միջոցով ներմուծվում
են մարմնի մեջ և հասցվում
անհրաժեշտ օրգանին։ Ֆլուո–
րեսցենտող քվանտային կետերի
միջոցով այդ օրգանի՝ մեծ թույլ
տվությամբ ստացված բժշկա
կան պատկերով հետազոտվում
են բջջում տեղի ունեցող գործ
ընթացները՝ մոլեկուլների շար
ժումն ու փոխազդեցությունները։
Քվանտային կետերի միջոցով
բջիջների պիտակավորման մե
թոդներից մեկը, որի ճշմարտա
ցիությունն ապացուցվել է մկների
վրա կատարված փորձարկում
ներով, հետևյալն է. քվանտային
կետերը կցվում են պոզիտ
րոն ճառագայթող իզոտոպին,
տեղեկայվում մկան մարմնում,
և պոզիտրոն ճառագայթող տո–
մոգրաֆիայի տեսածրման մի
ջոցով հսկվում է անոթային
համակարգով ֆլուորեսցենտող
քվանտային կետերի տեղաշար
ժը (նկ. 3)։ Բջիջների փոխազ
դեցության
ծրագրավորումը
հնարավորություն է տալիս տեղե
կանալ հիվանդության ժամա
նակ բջիջների վարքի մասին։
Այլ կերպ ասած, կարելի է պար
զել «մոլեկուլային պարը», որով

ինքնին բնորոշվում է կյանքը։
Օրինակ՝ տարբեր գունավոր–
մամբ պատկերից կարելի է պար
զել ուռուցքի առկայությունն
(առանց հյուսվածքների հեռաց
ման) ու դիրքը, տարբերակել
մեռած բջիջները առողջներից և
այլն։
Այնուամենայնիվ, գոյություն
ունի մեկ կարևոր խնդիր՝
կիսահաղորդչային թունավոր
նյութերից պատրաստված քվան
տային կետերը կարող են ունե
նալ վնասակար ազդեցություն։
Այս խնդիրը մասամբ լուծվում է
նանոպատյանների միջոցով։
Ն ա ն ո պ ա տ յ ա ն ը
գնդաձև
նանոմասնիկ
է,
որը բաղկացած է քվանտա
յին կետից և ոսկե պատյանից
(նկ. 1 բ)։ Քվանտային կետից
արձակված
լույ
սն օգտագործվում է
պատկե ր ահ ան ման ,
իսկ ոսկե պատյանը՝
մարդու մարմնում ոչ
թունավոր միջավայրի
ապահովման և ջերմու
թյան տեղափոխման
համար։
Կախված
հաստությունից՝
նանոպատյանը կլանում է ալիքի
տարբեր երկարության լույս։
Նանոպատյանի օպտիկական և
քիմիական լավհատկությունների
շնորհիվ դրանք օգտագործվում
են դեղորայքի նպատակային
առաքման, բժշկական պատ
կերահանման, թերապևտիկ և
այլ կիրառությունների համար։
Նանոպատյանի միջոցով բու
ժումը կատարվում է հետևյալ
կերպ։ Նանոպատյանին կցվում
է հակամարմին, որը հայտնաբե
րում է մարմնի հիվանդ բջիջները
(օրինակ՝ ուռուցքը), որից հետո
նանոպատյանը ներմուծվում է
ուռուցքի մեջ, ինֆրակարմիր
լույսով նանոպատյանը լուսա
վորելուց հետո նա տաքանում
է, անջատված ջերմությունը
ոչնչացնում է հիվանդ բջիջները՝
չվնասելով առողջ բջիջները։

Դենդրիմերը հունարեն բառ
է. դենդրոն նշանակում էծառ, իսկ
մեր՝ սեգմենտ։ Դենդրիմերը 2-20
նմ երկարությամբ պոլիմերային
մոլեկուլ է, որն ունի ծառի նման
ճյուղավորված
կառուցվածք
(նկ. 1 գ)։ Դենդրիմերներն ըստ
կառուցվածքի կարելի է բաժա
նել երկու հիմնական խմբի՝ ա)
կենտրոնական միջուկ և դրա
նից սկսվող ճյուղավորումներ,
բ)
կենտրոնական
միջու
կը բացակայում է, սակայն
կան ճյուղավորումներ (նկ. 4)։
Դենդրիմերն իր կառուցվածքի
շնորհիվ իդեալական հիմնաքար
է կենսաբանական ակտիվնանո–
նյութերի ստացման համար։
Դեն դր իմերն երի բժշկական
կիրառությունը ներառում է
տարբեր մոլեկուլներ կցելու և

բջիջները նույնականացնելու,
պատկերահանման և բջիջներում
դեղորայքի ու գեների առաքման
համար, ինչպես նաև որպես
ֆլուորեսցենտային ներկանյութ,
նանոչափային
կատալիզա
տոր և քիմիական տվիչ։ Դենդ–
րիմերայիննանոսարքերը կարող
են հայտնաբերել քաղցկեղային
բջիջները, ախտորոշելքաղցկեղի
առաջացման
պատճառը,
տեղեկացնել ինչպես ուռուցքում
առկա դեղորայքի չափաբաժնի,
այնպես էլ քաղցկեղային բջջի
ոչնչացման մասին։
ֆուլերենը
խողովակի
կամ գնդի տեսքով գլանված
գրաֆիտի թիթեղ է։ Ֆուլերենը
հայտնաբերել է Բաքմինսթեր
Ֆուլերը։ Ֆուլերենի հայտնաբեր
ումը պայմանավորված էր երկու
հիմնական դժվարություններով.
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անհրաժեշտ էր ունենալ՝
ա) 4000°Շ–ից բարձր ջեր
մաստիճան՝
ածխածնի
ատոմների
համարժեքական
(կովալենտ)
կապը
խզելու
համար,
բ) մեծ թույլտվությամբ էլեկ
տրոնային մանրադիտակներ։
Ֆուլերենի մոլեկուլը նման է ֆուտ
բոլի գնդակի, երկուսն էլ բաղ
կացած են հնգանկյունիներից և
վեցանկյունիներից (նկ. 5)։
Ֆուլերենն ածխածնի չորրորդ

Նկ. 5. ա ) Ֆ ուտ բոլի գ ն դ ա կ ,

ռով արդիական է ֆուլերենների
հետազոտությունը։ Ֆուլերենը
ստացվում է հետևյալ կերպ։
Գրաֆիտը ճառագայթվում էլազե
րով, առաջանում է քաոսային
պլազմա և արդյունքում սինթեզ–
վում է Շ60 ֆուլերենը։ Ֆուլերենի
մոլեկուլի առաջացումը քաոսից
կարգավորված կառուցվածքի
ստացման լավ օրինակ է։
Ֆուլերենները գոյություն ունեն
բնության մեջ (ածխածնային
նյութում) և կարող են սինթեզվել։

բ, գ) ֆ ուլերեն

ձևն է (ադամանդ, գրաֆիտ, Մաքուր ֆուլերենը սենյակային
ամորֆ ածխածին)։ Ներկայումս ջերմաստիճանում դիէլեկտրիկ է
գոյություն ունեն ֆուլերենի Շ60, կամ շատ փոքր հաղորդականու
Շ70, Շ72, Շ78, Շ8շ ձևերը և տե թյամբ օժտված կիսահաղորդիչ։
սականորեն կանխատեսվել են Լեգիրված ֆուլերենը (ֆուլերիդը)
^168յ ^192* ^216 ձևերը։ Օ60 մոլե– ձեռք է բերում գերհաղորդչային
կուլը բաղկացած է ածխածնի (^3Շ60) և ֆեորոմագնիսական
60 ատոմներից։ Լ. էյլերը ցույց է հատկություններ։
տվել, որ գնդաձև մակերևույթի
Մեկ դար է, ինչ ֆուլերենն
կազմավորման համար անհրա ուսումնասիրվում է, սակայն միայն
ժեշտ է 12 հնգանկյունի 2003թ. դրանք կիրառվեցին նաև
և
հնարավորինս
շատ բժշկության մեջ։ Ֆուլերենը հա
վեցանկյունիներ։ Սովորաբար մարվում է լավ հակամանրէային
օրգանական նյութերը բաղ տարր և դեղագործական միջոց։
կացած են հնգանկյունիներից, Որպես հակամանրէային միջոց՝
իսկ ոչ օրգանականները՝ վեց կարող է կիրառվել թոքախտի,
անկյունիներից։ Այդպես ֆուլե– քաղցկեղի, Պարկինսոնի և այլ
րենի մոլեկուլը կապող օղակ է հիվանդությունների բուժման հա
օրգանական և ոչ օրգանական մար։ Այն նույնիսկ համեմատա
նյութերի միջև։ Այդ պատճա բար մեծ չափաբաժնի դեպքում

ունի լավ կենսամրցունակություն
և թունավորության ցածր աստի
ճան։
Նանոխողովակները
հիմ
նականում պատրաստվում են
ածխածնից՝ իր հատկությունների
շնորհիվ։ Ածխածնային նանո–
խողովակներն
ունեն
մեծ
էլաստիկություն, մեխանիկական
մեծ ամրություն (~ 200 անգամ
ամուր են պողպատից), էլեկ
տրական նոր հատկություններ,
մեծ
ջերմահաղորդակա
նություն, քիմիական և ջերմային
բարձր կայունություն և քիմիա
կան
պաշտպանվածության
մեծ ունակություն (լիթիումի
նման) (նկ. 1)։ Կախված ձևից,
տրամագծից, խտությունից և այլ
հատկություններից՝ գոյություն
ունեն տարբեր տիպի նանոխո
ղովակներ (նկ. 6)։ Ածխածնի
խողովակի տրամագիծը (նվա
զագույնը 0,9 նմ) նանոմետրի
կարգի է, իսկ երկարությունը
կարող է հասնել մինչև մի քանի
հարյուր միկրոմետրի։
Ածխածնային նանոխողովակն
իր ամրության և յուրահատուկ
էլեկտրական հատկությունների
շնորհիվկիրառվում էբժշկության
մեջ որպես պատվաստանյութ,
դեղորայքի և այլ մոլեկուլնե
րի կրող։ Օրինակ՝ ածխածնի
նանոխողովակի վրա աճեցվում
է բջիջների կամ ԴՆԹ-ի մենա–
շերտ և ներմուծվում մարմնի
մեջ։ Ածխածնային նանոխողո
վակները կարող են կիրառվել
մարմնում անոթային ստենդի
պատրաստման և այլ նպատակ
ներով։
Նանոմասնիկային
ապ–
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րանքներ։ Որոշ ապրանքնե
րի՝ ատոմական մասշտաբով
նանոտեխնոլոգիական
ստու
գումը ներկայումս սովորական
երևույթ է։ Օրինակ՝ թվային
տեսասկավառակների արտա
դրությունն անհնար է առանց
մատրիցների
նանոտեխնոլո–
գիական ստուգման։
Շատ կարևոր է նանոնյութերի
ճշգրիտ օգտագործումը։ Նւսնո–
նյութերի օգտակար ևվնասակար
(նանոթունավորում) ազդեցու
թյունների
պարզաբանումն
արդիական խնդիր է։
Նյութերի
հատկություն
ները բարելավելու նպատակով
ապրանքներին ավելացվում են
նանոմասնիկներ։ Օրինակ՝ ջուրը
և ներկը կարելի է օգտագործել
չթափանցող հագուստ պատ
րաստելու համար, եթե հա
գուստում օգտագործվի նանո–
մասնիկային
պարուրակաձև
զսպանակ։ Ածխածնային նանո–
խողովակներն օգտագործվում
են մարմնում որպես ստենդ։
Վերջին մի քանի տարիներին
հիվանդանոցներում օգտագործ
վում են հատուկ գուլպաներ՝
հիվանդների արյան շրջանառու
թյունը բարելավելու համար։
Վերջերս մշակված մի շարք
նանոմասնիկային
ապրանք
ներ ունեն վնասակար և
չկանխատեսված
հետևանք
ներ։ Օրինակ՝ ոտքերի հոտը
նվազեցնելու նպատակով գուլ
պաներում օգտագործվող ար
ծաթե նանոմասնիկներն ունենում
են բացասական հետևանք
ներ։ Երբ առնետները նանո
մասնիկներ են շնչում, դրանք
հայտնվում են ուղեղում և թոքե
րում՝ առաջացնելով այտուց և
ստրես։ Մոտ ապագայում նա
նոմասնիկների նպատակային
կիրառման դեպքում տեղի
կունենա նանոարտադրական
հեղափոխություն։

ՆԱՆՈԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ժամանակակից վիրահատա
կան գործիքները նանոչափերի
համեմատ բավական մեծ են և
կոպիտ։ Բջջի համեմատ նույ
նիսկ սուր նշտարը բավական
կոպիտ գործիք է, որն ավելի
շատ հարմար է պատռելու և
վնասելու, քան բուժելու համար։
Այդուհանդերձ, ժամանակակից
վիրաբուժությունը
կիրառվում
է միայն այն պատճառով, որ
մարդու բջիջներն ունակ են
վերախմբավորվելու և վերաց
նելու մեռած բջիջները, բուժելու
վերքերը։
Ներկայումս
էլեկտրոնային
մանրադիտակները կիրառվում
են մոլեկուլային մակարդակում
հյուսվածքների հետազոտման
համար (նկ. 7)։

լազեր
հյուսվածք
հարթակ
Նկ. 1. Հ յո ւս վ ա ծ քի հ ե տ ա զ ո տ ո ւմ ը
ա տ ո մ ա յի ն ո ւժ ա յի ն մ ա ն ր ա դ ի տ ա կ ո վ

Գոյություն ունեն հյուսվածք
ների հետազոտման դժվարու
թյուններ։ Առաջին՝ քանի որ
սենյակային ջերմաստիճանում
հետազոտվող
հյուսվածքում
դեռևս շարունակվում են գործ
ընթացները, ապա հյուսվածքը
պետք է գերարագ սառեցվի,
ինչի հետևանքով հյուսվածքում
տարբեր
գործընթացները
և մոլեկուլների դիֆուզիան
դադարեցվում են, որից հետո
միայն հետազոտվում են հյուս–

վածքները։ երկրորդ՝ էլեկտրո
նային մանրադիտակի բարձր
վակուումը ջրազրկում է հյուս
վածքը։ Դրանից խուսափելու
համար էլեկտրոնային մանրա
դիտակում հետազոտվող նմուշը
տեղադրվում է սառույցի բարակ
թաղանթի վրա։ Տեսածրված
հյուսվածքից ստացված տեղե
կատվությունը
պահպանվում
ու վերլուծվում է մանրադիտա
կին կցված համակարգչում։
Այս մեթոդը հնարավորություն
է տալիս տեղեկատվություն
ստանալ ինչպես նյութափոխա
նակության ու բջջային գործու
նեության, այնպես էլ մարդու
մարմնի ընդհանուր պատկերի
մասին։
Նանոբժշկությունն առաջար
կում էմարդուհիվանդությունների
բուժման նոր գործիքներ։ Այս
գործիքներն անվանում են
նանոբժշկական սարքեր, որոնք
փոքր են կենսաբանական մեծ
մոլեկուլներից և 100-10000
անգամ՝ մարդու բջջից։ Իրենց
փոքր
չափերի
շնորհիվ
նանոսարքերը
կարող
են
հեշտությամբ գործել ինչպես
բջջի մակերևույթի վրա, այնպես
էլ բջջի ներսում։ Նանոբժշկական
սարքերը պետք է լինեն շարժուն,
հանգիստ լողան արյան մեջ,
սողան մարմնի հյուսվածքի
վրայով կամ զարկերակի պա
տերի երկայնքով։ Դրանք ունեն
ղեկավարման սարք ու տարբեր
տվիչներ, կախված կիրառման
նշանակությունից՝ տարբեր ձև,
գույն, մակերևույթի կառուցվածք
ու վարք։ Նանոսարքերն ախ
տորոշում են հիվանդությունները,
վերականգնում վնասվածքներն
ու վերացնում վարակները։
Ներկայումս գոյություն ունեն
ամենապարզագույն
նանո
բժշկական սարքերի նախա–
տիպերը, սակայն դրանք դեռևս
չունեն լայնածավալ կիրա
ռություն։
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ՄԱՐՄՆՈՒՄ ԲՋԻՋՆԵՐԻ
ՇԱՐԺՈՒՄԸ ՏԵՍԱՆԵԼԻ
ԴԱՐՁՆԵԼԸ
Քանի որ սովորական պայ
մաններում անհնար է հետևել
մարմնում բջիջների տեղաշար
ժին, ապա բջիջները գունավոր
վում են։ Այս դեպքում հնարավոր
է ոչ միայն հետևել մարմ
նում բջիջների տեղաշարժին,
այլև դեղորայքի բաշխմանը
և նյութերի շրջանառությանը։
Ներկայումս բջիջների գունա
վորումը կատարվում էքիմիական
ներկանյութերի միջոցով։ Նանո–
տեխնոլոգիան հնարավորություն
է տալիս քիմիական ներկանյու–
թեր կիրառելու փոխարեն օգ
տագործել
լյումինեսցենտող
նանոմասնիկներ, որոնք ներ
թափանցում են բջիջների մեջ։
Նանոմասնիկներն ունեն տար
բեր չափեր, պատրաստված են
կենսաբանական իներտ նյութից
և ցուցաբերում են նանոմաս–
շտաբային հատկություն՝ գույնը
կախված է չափից։ Բժշկական
պատկերների միջոցովհետևելով
նանոմասնիկների տեղաշար
ժին՝ կարելի է տեղեկանալ մարմ
նում բջիջների շարժման մասին։
Մեծ թույլտվությամբ բժշկական
պատկերներ ստանալու համար
անհրաժեշտ է, որ նանոմասնիկ
ների թիվը մեծ լինի։ Արդյունքում
կարելի է միաժամանակ հետևել
ինչպես մեկ կենդանի բջջի ներ–
սի (նկ. 8 ա) և դրսի (նկ. 8 բ)
հարյուր և ավելի առանձնահատ
կություններին, այնպես էլ բջջում
մոլեկուլների շարժին (նկ. 9)։

արդյունքում բարելավվում է
դեղորայքի ներգործման արդյու
նավետությունը և փոքրանում են
վնասակար ազդեցությունները։
Եթե դեղորայքը շատ արագ է
արտազատվում մարմնից, ապա
առաքման
Շատ
հիվանդություններ նպատակային
պայմանավորված են բջջում դեպքում կարելի է ղեկավարել
տեղի ունեցող գործընթացներով, դեղորայքի՝ մարմնից արտա
և դրանք կարելի է կանխարգելել զատման գործընթացը և չընդու
միայն դեղորայքի միջոցով։ նել դեղորայքի մեծչափաբաժին։
Դեղորայքի նպատակային
Մարմնում գտնվող դեղորայքն
ունի
որոշակի
բուժման առաքումը հյուսվածքներին իրա
ազդեցություն, սակայն կարող է կանացվում է հետևյալ կերպ։
վնասել շրջակա առողջ հյուս Դեղորայքը լցվում է նանոմաս–
վածքները։ Դեղորայքի ավան նիկի կամ ֆուլերենի մեջ, որին
դական կամ ոչ նպատակային կցվում է հակամարմին։ Վերջինս
առաքման դեպքում (դեղորայքի հայտնաբերում է հիվանդության
ընդունում և ներերակային նե հակագենը և կպչում դրան։
րարկում) դեղորայքը մարմնում Յուրաքանչյուր վարակ, մանրէ և
բաշխվում է արյան շրջանառու հիվանդություն ունի իր համա
թյան միջոցով։ Այսպիսի բուժման պատասխան հակագենը։ Հակա
դեպքում դեղորայքի միայն փոքր մարմինը հայտնաբերում է
մասնաբաժինն
է հասնում հիվանդ օրգանը, որից հետո
անհրաժեշտ հյուսվածքներին, կցված նանոմասնիկից կամ ֆու–
իսկ մնացած մասը վնասում է լերենից դեղորայքը լցվում է
առողջներին՝
առաջացնելով միայն անհրաժեշտ հյուսվածք
ների վրա՝ չվնասելով առողջ
վնասակար երևույթներ։
Բուժման վնասակար երևույթ ներին (նկ. 10)։
Այսպիսով՝ դեղորայքի նպա
ներից խուսափելու համար կի
առաքումը,
որը
րառվում է դեղորայքի նպատա տակային
նվաճումն
կային
առաքում,
որն նանոբժշկության
հնարավորություն
կտա
իրականացվում
է
նանո է,
մասնիկների և նանոռոբոտների բուժել սրտանոթային հիվան
միջոցով (նկ. 10)։ Այսպիսի դությունները և շաքարախտը,
առաքման դեպքում դեղորայքը սակայն դրա ամենակարևոր
կենտրոնանում է միայն անհրա կիրառությունը քաղցկեղային
ժեշտ հյուսվածքներում, որի ուռուցքների բուժումն է։

ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ
ԱՌԱՔՈՒՄԸ
ՆԱՆՈՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ԵՎ
ՆԱՆՈՍԱՐՔԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Նկ. 8. Կ ե ն դ ա ն ի բ ջ ի ջ ը ն ե ր ս ի ց (ա ) և դ ր ս ի ց
(բ) տ ե ս ա ն ե փ դ ա ր ձ ն ե լը
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Լկ ց Մոլեկոզների շարժը
կ ե ն դ ա ն ի բ ջ ջում

Նկ. 10. Դ ե ղ ո ր ա յքի ն պ ա տ ա կ ա յի ն
ա ռ ա ք ո ւմ ը ն ա ն ո մ ա ս ն ի կ ի (ա ) և նա նո–
ռ ո բ ո տ ի (բ) մ ի ջ ո ց ո վ

ԱՆՈԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱՆՈԲԺՇԿՈՒԹՑԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Նանոբժշկությանը հիմնակա
նում զարգանում է երեք ուղղու
թյամբ՝ ա) օրգանների վերակազ
մավորում և նոր օրգանների
կազմավորում ատոմների և մո
լեկուլների դիրքաշարժի միջո
ցով, բ) բժշկական նւսնոռո–
բոտների
և
մոլեկուլային
սարքերի մշակում (մոլեկուլային
նանոտեխնոլոգիա), գ) էլեկտրո
նիկայի և բժշկության միավորում
(նեյրոէլեկտրոնիկա)։
Օրգանների վերակազմավո
րում Անոր օրգանների կազ
մավորում ատոմների և մոլե
կուլների դիրքաշարժի
միջոցով։
Հիվանդությունները
հիմ
նականում առաջանում են
մոլեկուլային
և
բջջային
մակարդակում տեղի ունեցող
վնասվածքների
հետևանքով։
Այդ պատճառով կարևորվում է
վնասվածքների վերացումը մոլե
կուլային
և
բջջային
մակարդակում ատոմների և մո
լեկուլների
դիրքաշարժի
միջոցով։ Ներկայիս էլեկտ
րոնային
մանրադիտակները
(ատոմային ուժային, տեսածրող
թունելային
և
տեսածրող
ակուստիկական) հնարավորու
թյուն են տալիս դիրքաշարժել
առանձին մոլեկուլները և վե
րակազմավորել
մոլեկուլային
կառուցվածքները։
Առաջին
անգամ առանձին ատոմների
դիրքաշարժը կատարել է 181\/1
ընկերությունը՝ քսենոնի 35
ատոմները նիկելի մակերևույթի

IV
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Նկ. 12. Բ ժ շկ ա կ ա ն ն ա ն ո ռ ո ր ո տ ո վ բ ջ ջի վ ե ր ա կ ա ն գ ն ո ւմ ը բջջի
դ ր ս ի (ա ) և նե ր սի (բ) մ ա ս ե ր ի ց

Նկ. 13. Տ ա րբեր տ ի պ ի բ ժ շ կ ա կ ա ն ն ա ն ո ռ ո բ ո տ ն ե ր

վրա դասավորելով այնպես, որ
ստացվի ~ 9 նմ բարձրությամբ
երեք տառ ունեցող «181\/1» բառը
(նկ. 11)։
Ատոմների դիրքաշարժման
խնդիրը կարելի է բաժանել
երկու խմբի՝ ա) օրգանների
վերակազմավորում՝ խուսափելով
փոխպատվաստման ներկայիս
դժվարություններից, բ) նոր օր
գանների կազմավորումն առան
ձին մոլեկուլներից։ Ընդ որում՝
երկու դեպքում էլ ներկառուցված
նանոհամակւսրգչի
արտաքին
ազդանշանների (ակուստիկական,
էլեկտրամագնիսական և այլն) մի
ջոցով դիրքաշարժվում են մոլե
կուլները և
ա) վերկազմավորվում մարդու
օրգաններ,
բ) կազմավորում նոր օրգան
ներ, նանոռոբոտներ ու բարդ մե
խանիզմներ։
Քանի որ ներկայումս մոլե
կուլների դիրքաշարժման գործ–

^
ծ.
է

Նկ. 11. Ա ռա նձ ին ա տ ո մ ն ե ր ի դ ի ր ք ա շ ա ր ժ ը

ընթացը տեղի է ունենում շատ
դանդաղ (էլեկտրոնային մանրա
դիտակների տեսածրման փոքր
արագության
պատճառով),
ապա այն դեռևս լայնածավալ չի
կիրառվում բժշկության մեջ և այլ
բնագավառներում։
Բժշկական նանոռորոտների և
մոլեկուլային սարքերի մշա
կում (մոլեկուլային նանո–
տեխնոլոգիա)։
Նանոտեխնոլոգիան հնարա
վորություն է տալիս պատրաս
տել համակարգչով ղեկ ա վա
րելի, մարդու բջջից փոքր-ինչ
բազմազան բարդ նանոռոբոտներ
և մոլեկուլային սարքեր (ներառյալ
մոլեկուլային համակարգիչները)։
Բժշկական
նանոսարքերը
ներմուծվում են մարդու մարմնի
մեջ, տեղաշարժվում, հասնում ու
վերականգնում են որևէօրգան կամ
բջիջ (նկ. 12)։ Բժիշկը տեսածրման
միջոցով վերահսկում է նա–
նոռոբոտի տեղաշարժը և հա
մոզվում, որ նանոսարքը հասել
է բուժման նպատակակետին,
օրինակ՝ ուռուցքին։ Այսպիսի
սարքերը
հնարավորություն
կտան բժշկությանը ներխուժել
բարդ և ղեկավարելի բջջային և
մոլեկուլային մակարդակ՝ ման
րամասն տեղեկատվություն տա–
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լով բջջային, ենթաբջջային և է մոտ ապագայի պատկերը՝ նառություն և նյութափոխանա
մոլեկուլային
գործունեության նանոսարքերը կվերացնեն սովը, կություն), կոչնչացնի մեռած
մասին։
հիվանդությունները, շրջակա մի կամ քաղցկեղային բջիջնե
Մոտ ապագայում հնարավոր ջավայրի աղտոտվածությունը րը, վարակները և մանրէնե
կլինի մշակել
ֆիզիկական և կլուծեն մարդկության առջև րը, կլուծի խոլեստերինը կամ
ու քիմիական
օրենքներով ծառացած բազմաթիվ խնդիր արյան մակարդուկը, կհայտ
գործող
նւսնոհամակարգչով ներ։
նաբերի
հիվանդությունը
ղեկավարվող նանոռոբոտներ
մինչ
հիվանդության
իրական
էլեկտրոնիկայի և կենսա–
և մոլեկուլային սարքեր։ Եթե բժշկության
նախանշանների
ի
հայտ
գա
միավորում
համակարգիչները զարգանան (նեյրոէլեկտրոնիկա)։
լը։ Նանոբժշկության միջոցով
այն արագությամբ, ինչպես
Ներկայումս
մոլեկուլային հնարավոր կլինի նաև վերա
վերջին 50 տարիներին, ապա սարքերի
ստեղծման ճանա կանգնել լսողությունը՝ յուրա
մոտակա
10
տարիների պարհին փորձեր
են արվում քանչյուր ականջում տեղադրելով
ընթացքում մոլեկուլային սար էլեկտրոնիկան միավորել բժշկու համակարգիչ, տեսողությունը՝
քերը և նանոռոբոտները կա թյանը։
Կենսանանոնյութի օգտագործելով աչքի արհես
րող են լայնածավալ կիրառվել
տական
ցանցաթաղանթ,
բժշկության մեջ (նկ. 13)։ միավորման օրինակներից են հնարավոր կլինի վերականգնել
կենսամոլեկուլ-նանոմասնիկ հա
Բժշկական
նանոռոբոտները մակարգերը (նկ. 14 և 15)։
զեները մոլեկուլների մակար
կարող են վերացնել մարմ
Այսպիսով՝
նանոտեխնո– դակում և այլ բժշկական հրաշք
նի տարբեր խափանումները, լոգիան
կամուրջ է բժշկու ներ։ Այս կանխատեսումների մի
շրջանառության համակարգի թյան,
կենսաբանության, մասը կիրականանան մոտակա
խցանումները, վերացնել քաղց նյութագիտության և համա տարիների ընթացքում։ Չնա
կեղային բջիջները և ստանձ կարգչային տեխնիկայի միջև։ յած դժվարություններին՝ նա–
նել ենթաբջջային օրգանների Նանոբժշկությունն
առաջարկում նոբժշկությունը հետամուտ է
ֆունկցիաները, բուժել հիվան է ավելի լավ ախտորոշման,
նշված խնդիրների լուծմանը, և
դությունները, բարելավել առող բուժման և կանխարգելման հնարավոր չէ այլևս դրանից խու
ջությունը
և դանդաղեցնել միջոցով մարդկանց կյանքը սափել։ Նանոբժշկության հետա
ծերացումը։
Նանոռոբոտների բարելավելու կլինիկական նոր գա զարգացման արդյունքում
պատրաստումը
միայն
Նանոբժշկությունը կբարելավի մարդու առող
ժամանակի խնդիր է։ 1992թ. մոտեցումներ։
մարմնի տարբեր ջությունը և կընդլայնվեն մարդ
է. Դրեքսլերը կանխատեսել կվերացնի
խանգարումները (արյան շրջա կային ունակությունները։

ո ւժ ա յի ն մ ա ն ր ա դ ի տ ա կ ի պ ա տ կ ե ր ն ե ր ը
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(սկիզբը՝ «Գիտության աշխարհում»,
|Տ||Տ| 1,2,3,4 2009 թ.)

Այսօր
արդեն նանո–
արտադրանքի շուկան հսկա
յական է։ 2007թ. ողջ աշխարհում նորագույն
նանոտեխնոլոգիաների հիման վրա արտադր
ված ապրանքների արժեքը կազմել է 147 մի
լիարդ դոլար։ Այդ գումարը կավելանա շուրջ
տասն անգամ, եթե հաշվի առնենք նաև «հին»
նանոտեխնոլոգիաները, նախ և առաջ՝ սիլի–
ցիումային չիպերի արտադրությունը, որոնք

օգտագործվում են
համակարգիչների, հեռա
խոսների, այլ էլեկտրոնային
սարքերի համար։ Բայց շուտով
այդ «հները» նույնպես փոխա
րինվելու են նորերով, իսկ նանոար–
տադրանքի ծավալը շատ արագ
աձելու է, քանի որ նանոտեխնոլոգիա–
կան հետազոտությունների համար
տարեկան ծախսվում է 13,5 միլիարդ
դոլար։
էներգետիկա, էլեկտրոնիկա, կեն
բժշկագիտություն՝
սաբանություն,
ահա այն բնագավառները, որտեղ այդ
առաջընթացն ակնհայտ է։ Բերենք մի
քանի օրինակներ։
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Արևի
մարտկոց–
ները
ցերեկային
լույսը փոխակերպում են
էլեկտրոնային լույսի։ Նախկի
նում նման սարքեր տեղադր
ված էին միայն տիեզերական
կայաններում։ Այժմ արևոտ վայ
րերում հաճախակի կարելի է
տեսնել սիլիցիումւսյին սալերով
պատած տանիքներ։ Ցավոք,
դրանք բավական թանկ են, իսկ
էլեկտրականություն այնքան էլ
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շատ
չեն տա
լիս՝ օգտագոր
ծելով լույսի էներգիայի
ընդամենը
14-15%-ը։
Գալիումի, ինդիումի, գերմա
նիումի հիման վրա ստացված
մարտկոցների
արդյունավե
տությունը կազմում է 34%, բայց
դրանք ավելի թանկ են, քան
սիլիցիումից
պատրաստված
մարտկոցները (հենց դրանք էլ
տեղադրվում են տիեզեր անա
վերում)։
Նանոտեխնոլոգները լրջո
րեն զբաղվում են արևի
էներգետիկայով։ Սկսվել է նոր
սերնդի արևի մարտկոցների
արդյունաբերական թողարկու
մը. թանկարժեք բյուրեղային սի–
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ցիու–
մ
ի
փ ո խ ւսրեն օգ–
տ ա գ ո ր ծ–
վում է էժան
պոլիմերային
թաղանթ,
որը
մշակվում է ֆոտո
ժապավենի արտադ
րության համար նախա
տեսված մեքենաներով։
Լուսավորվելու ընթացքում
այդ պոլիմերում առաջանում
են հոսանքներ, որոնք խնամ
քով հավաքելու և սպառողին
հասցնելու համար օգտագործ
վում են նանոտեխնոլոգիաներ՝
ֆուլերեններից պատրաստված
ծածկեր։
Մեգան ից
յուր ւսքանչյ ու–
րին հայտնի է նվագարկիչնե
րի և ձայնագրիչների, լապ
տերիկների և խաղալիքների
էներգետիկան, իսկ վերջինի
հիմքում ընկած է լիթիումի իո–
նային մարտկոցը։ Այստեղ ևս
երևում են նանոտեխնոլոգիանե–
րի զարգացման առաջին արդ
յունքները։
Վերջերս սկսվել է նանոմաս
նիկներ պարունակող լիթիումի
իոնային կուտակիչների արդ
յունաբերական
թողարկումը,
որոնք լիցքավորվում են այնպի
սի արագությամբ, որը դեռ երեկ
հնարավոր չէր պատկերացնել,
այն է՝ 80% ընդամենը մեկ րո
պեում (սովորաբար այդ գործըն
թացը տևում է մի քանի ժամ)։

ԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նանոտեխնոլոգիւսների զար
գացումն առավել նկատելի է
էլեկտրոնիկայի բնագավառում։
Համակարգչային միկրոսխեմա
ների հիմքային տարրերը դեռևս
2003 թ. 100 նմ-ից փոքր էին, ընդ
որում՝ դրանց արտադրողակա
նությունը և հիշողության տարո

ղունակությունն արմատապես
աճել են։ Առաջընթացն այդ բնա
գավառում գնալով արագանում
է. բավական է նշել 45 նմ նորմով
արտադրված 2008 թ. նմուշի 1ո–

էտ1 պրոցեսորը։ Այն աշխատում
Է գրեթե 3 Գհց տակտային հա
ճախականությամբ և ծախսում Է
ընդամենը 35 վտ Էներգիա։ Ընդ
որում՝ նախորդ սերնդի պրոցե–
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սորի (65 նմ նորմայով) համեմատությամբ
տրանզիստորների քանակը կրկնապատկվել
է։ Սակայն նանոտեխնոլոգիաների կիրառու
մը չի սահմանափակվում տրանզիստորների
չափերի նվազեցմամբ. հայտնվել են մի շարք
նոր նյութեր, որոնք հատուկ ստեղծվել են միկ
րոսխեմաների էներգաարդյունավետությունը
բարձրացնելու համար։
Նույն տեխնոլոգիայով սկսվել է նաև շատ
ավելի փոքր պրոցեսորների արտադրութ
յունը, որոնք պարունակում են ընդամենը 50
միլիոն տրանզիստորներ 1 կոպեկանոց մե
տաղադրամի չափեր ունեցող չիպի համար։
Դրանք օգտագործվելու են ինտերնետային
շարժական սարքերում՝ ապահովելով մշտա
կան մուտք ինտերնետ՝ գործնական և գիտա
կան տեղեկատվություն ստանալու, կրթական
և խաղարկային հնարավորություններն օգ
տագործելու համար։

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
Դեղի ազդեցությունը հաճախ ուժե
ղանում է, եթե օգտագործվում է նանո
մասնիկների տեսքով կամ տեղադրվում
է նանոպարկուճի ներսում։ Երբեմն նանո–
պարկուճի պարզ հպումն անգամ հիվանդ
բջջին կարողէ ունենալ արժեքավոր բուժիչ
ազդեցություն։ Բոլորովին վերջերս հայտն–
վելեն հակաուռուցքային պատրաստուկներ
նանոպարկուճների տեսքով։ Այդ պատրաս–
տուկներն
ավելի ու–
»
ժեղ են ազ
դում, քան
սովորա*՝ կանները,
բայց հիմ
նականում
գրոհում են ուռուցքի բջիջների վրա՝ չվնա–
սելով օրգանիզմն ընդհանուր առմամբ
(ի տարբերություն ավանդական հակաու
ռուցքային միջոցների)։ Դրա շնորհիվ բուժ
ման արդյունավետությունը շեշտակիորեն
աճում է։
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Արծաթի հակամանրէական
ազդեցությունը աճում է, եթե օգ
տագործվում էնանոմասնիկների
տեսքով։ Արդեն մի քանի տարի է,
ինչ գոյություն ունեն այրվածքնե
րի և լուրջ վերքերի համար նա
խատեսված բուժիչ վիՐաԿաււ|եր,
որոնք պարունակում են նա–
նոարծաթ։ 2009թ. նախատեսվել
էր արտադրել նանոցեմենտ ոս–

կորների համար։ Այն ծառայելու
է որպես լցանյութ՝ ստեղծելով
յուրօրինակ հիմնակմախք, որի
վրա այնուհետև աճելու էին բնա
կան ոսկրային հյուսվածքներ։
Նանոտվիչները բժշկական
նանոտեխնոլոգիաների կարևո
րագույն ուղղություններից են։
Դրանց գլխավոր խնդիրն է ծանր
հիվանդությունների ախտորո
շումը ամենավաղ շրջանում, երբ
բուժումը շատ ավելի հեշտ է։ Այս

տեղ ամենից շատ օգտագործում
են այնպիսի նանոնյութեր, ինչ
պիսիք են քվանտային կետերը,
նանոխողովակները։ Քվանտա
յին կետերը՝ կիսահաղորդչի նա–
նոմետրային բյուրեղները, որոնք
կարող են լույս արձակել տարբեր
տիրույթներում, օգտագործվում
են հետազոտություններում որ
պես ազդանշաններ։ Նանոխո
ղովակները սովորաբար գործում
են որպես տվիչների դյուրազգաց
տարրեր, որոնք արձագանքում
են հիվանդությունը հաստատող
այս կամ այն մոլեկուլին։
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ա տ ա ա է

ԲՐհՏԱՆՒԱՑԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՊՆԴՈՒՄ
ԵՆ, ՈՐ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ
ԶԵՆՔ ԿԻՐԱՌԵԼ ԵՆ ՀԻՆ ՊԱՐԱԻԿՆԵՐԸ*
Առաջինը, ով թշնամու դեմ կիրառել է քի
միական զենք, եղել են հին պարսիկները։ Դուր
քաղաքի պաշարման ժամանակ Պարսկական
կայսրության զորքերը հրկիզել են ձյութ և ծծմբի
բյուրեղներ, որի հետևանքով ստացվում էր թանձր
թունավոր գազ։ Մի քանի վայրկյան անց հակա
ռակորդը կորցնում էր գիտակցությունը, իսկ րո
պեներ անց՝ մահանում։ Մ.թ. 3-րդ դարում պար
սիկներն այդ զենքը կիրառել են հռոմեացիների
դեմ Սիրիայի արևելքում։
Ինչպես հաղորդում է 88Շ–ին, բրիտա
նացի հնագետ Սայմոն Ջեյմսի այդ տեսությունը
հիմնավորվում է քաղաքի պարսպների հիմքում
հայտնաբերված 20 հռոմեացի զինվորների դիակ
ների ուսումնասիրության արդյունքներով։
Գիտնականը ենթադրում է, որ պաշարման
ժամանակ պարսիկներն անցք են փորել պարս
պի տակ։ Հակահարված հասցնելու նպատակով
հռոմեացիները փորել են իրենց թունելները։ Երբ
նրանք մտել են թունել, պարսիկները հրկիզել են
հանքանյութը և ծծմբի բյուրեղները։ Հռոմեացի
զինվորների մահը վրա էր հասնում գրեթե վայր
կենապես։
Ըստ Ջեյմսի՝ զոհված հռոմեացիների դիակ
ները պարսիկները շարում էին մեկը մյուսի վրա՝
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Քաղաքի պատերն ու պարիսպները

ստեղծելով պաշտպանիչ բարիկադ, ապա հրկի
զում էին թունելը։
«Դուրում կատարված հնագիտական պեղում
ների արդյունքները վկայում են, որ պաշարման
արվեստում պարսիկները հռոմեացիներից պա
կաս հմուտ չէին և կիրառում էին ամենադաժան
հնարքները»,– ասում է ուսումնասիրության հեղի
նակը։
Դատելով պեղումներից՝ անցք փորելով պար
սիկները հույս ունեին փլել բերդապարիսպը և
պահակային աշտարակները։ Դա նրանց չի հա
ջողվել, բայց, այնուամենայնիվ, քաղաքը գրա
վել նրանք կարողացել են։ Թե ինչպես են նրանք
մտել Դուր, անհայտ է։ Պատմական փաստաթղթե
րում չեն պահպանվել պաշարման և գրոհի ման–
րամասները։ Հետո պարսիկները լքել են Դուրը,
իսկ քաղաքի բնակիչներին սպանել են կամ քշել
Պարսկաստան։
1920թ.
քաղաքի
լավ
պահպանված
ավերակները պեղել են հնդիկ զինվորները քա 
ղաքի պարսպի երկայնքով պաշտպանական
խրամատներ փորելու ժամանակ։ 20-30-ական
թվականներին այստեղ պեղումներ են կատարել
նաև ֆրանսիացի և ամերիկացի հնագետները։
Վերջին տարիներին քաղաքի ավերակները նո
րից են ուսումնասիրվել ժամանակակից տեխնոլո
գիաների կիրառմամբ։
Մինչ այս բացահայտում, տարածված էր այն
կարծիքը, որ առաջին անգամ քիմիական զենք
(քլոր) օգտագործել են գերմանացիները 1915թ.
հպրի ելուստի գրոհի ժամանակ։
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Արևի մթնոլորտից միջմոլորակային տարա
ծություն է արտանետվել շիկացած գազի հսկա
յական շատրվան, որի բարձրությունը 50 անգամ
գերազանցում է Երկրի տրամագիծը։ Վերջին
տարվա ընթացքում այս խոշորագույն ժայթքւսս–
յունը գրանցվել է ռուսաստանյան Կորոնաս-ֆո֊
տոնե արբանյակի կողմից։
«Արեգակի անցումային շերտի ուսումնասի
րության կարգով աշխատող սարքավորումները
10 ժամ հետևել են, թե ինչպես է տեսանելի ակտի
վության կատարյալ բացակայության պայման
ներում Արևի ծայրին հանկարծակի ձևավորվել և
միջմոլորակային տարածություն արտանետվել
մոտ 600 հազար կիլոմետր երկարությամբ մի վիթ
խարի ժայթքասյուն»,– ասվում է ՌԳԱ Լեբեդևի ան
վան ֆիզիկայի ինստիտուտի (ԳԱՖՒ) գիտնական
ների հաղորդագրությունում, որոնք արբանյակի
վրա տեղադրված 1ԸՇ1՜1Շ ռենտգենյան դիտարա
նի հեղինակներն են։
Պլազմային նյութի շարժման արագությունը
հասնում է վայրկյանում մի քանի հարյուր կիլո
մետրի, սակայն ժայթքասյունը, որը մագնիսա
կան դաշտի ուժի շնորհիվ շարունակում է մնալ
Արևի մակերեսից վեր, կարող է չհաղթահարել
Արևի ձգողությունը և վայր ընկնել։
«Անգամ եթե ժայթքասյունը հաղթահարի մեր
աստղի ձգողությունը, անհավանական է, որ այն
հանդիպի Երկրին... Արևի այդ շրջանից դուրս
եկող մագնիսական դաշտի միջմոլորակային
գծերն անցնում են մեր մոլորակի կողքով։ Մոլո
րակների և դաշտի ներկա դիրքավորման պա
րագայում այդ գծերը դեմ են առնում Հրատին։
Դա նշանակում է, որ հենց այդ մոլորակի մակե
րեսին մի քանի օր հետո կարող է ավարտվել այս
օր հայտնաբերված օբյեկտի կյանքը»,– նշում են
գիտնականները։

ԴԱՖԻ արևի ռենտգենյան աստղագիտության
լաբորատորիայում ստեղծված 7ԸՇ1՜1Շ դիտարանի
օգնությամբ գիտնականները հետևում են արևա
յին ակտիվության և տիեզերական եղանակի ըն
թացիկ վիճակին։ Հետազոտողները հույս ունեն, որ
իրենց հաջողվելու է ավելի շատ տեղեկատվություն
ստանալ լուսապսակի ջերմացման հիմնախնդրի,
արևային բռնկումների մեխանիզմի, արևային ցիկ
լի բնույթի մասին։ Փորձի ընթացքում կստացվեն
Արևի գրեթե 1 միլիոն նոր պատկեր։ Ինչ վերաբե
րում է այսօրվա հսկայական ժայթքասյունին, ապա
դրա ուսումնասիրությունը ռուս գիտնականներին
թույլ կտա ստանալ Արևի մագնիսական դաշտի
կառուցվածքը։
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ՆՅՈՒԹԵՐ

ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Քիմիական գիտությունների
թեկնածու,ԵՊԲՀ ֆարմացիայի
ամբիոնի դոցենտ
Գիտնական հետազոտությունների
հիմնական ոլորտը՝
ժամանակակից թունագիտության
հիմնահարցեր

Սննդա նյութեր
Գլիկոզիդները, ալկւսլոիդները, տերպենները,
ւսրոմատիկ թթուները պարունակվում են բանջարե
ղենի, մրգերի և սնկերի բաղադրության մեջ։ Դրանք
կարողեն առաջանալնաև սննդանյութերի նեխման
կամ ֆերմենտատիվ ճեղքման արդյունքում։ Այդպի
սիք են՝ պանրում և նեխած ձկներում հայտնաբեր
ված սպիրտները, ալդեհիդները, բարդ եթերները և
ամինները։ Ավելին՝ դրանք կարող են առաջանալ
աղեստամոքսային տրակտում սննդային մնացորդ
ների միկրոկենսաբանական կենսափոխարկման
արդյունքում։ Օրինակ՝ ամինաթթուները վերածվում
են ամինների, ֆենոլները՝ ինդոլի, իսկ բուսական
ծագում ունեցող ֆլավոնոիդներն օղակի ճեղքման
և դեհիդրօքսիլացման արդյունքում առաջացնում
են ֆենոլային թթուներ։ Այդ նույն ֆենոլներն ու
ածխաջրածինները առաջանում են նաև կերակրի
մեջ սննդի անզգույշ պատրաստման հետևանքով՝
կերակրի այրման կամ ծխացման արդյունքում
առաջացած ծխից։ Ֆերմենտատիվ մեխանիզմնե
րը, որոնց միջոցով մետաբոլվում են քսենոբիոտիկ–
ները, պահպանում են օրգանիզմը բնական ծագում
ունեցող այդ միացությունների և դրանց թունավոր
արգասիքների ազդեցությունից։ Այս նույն մեխա
նիզմները կոչված են մետաբոլելու մեծ քանակութ
յամբ քիմիական նյութեր՝ դեղամիջոցներ, սննդա
յին հավելումներ, պեստիցիդներ, որոնք կազմում
են շրջապատողքիմիական միջավայրի հիմնական
մասը։
Բուսական ծագում ունեցող սննդանյութե
րում ինչպես ազատ վիճակում, այնպես էլ բարդ
եթերների տեսքով, պարունակվում են մեծ քանա
կությամբ սպիրտներ։ Ալիֆւստիկ սպիրտների մե
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ծամասնությունը մետաբոլվում էնորմալ ընթացքով՝
հաջորդող փուլերով, իսկ բազմատոմ շաքարա
յին սպիրտները՝ էրիտրիտը (Շ4հ 10Օ4) և մանիտը
Շ6հ 10Օ4, արտազատվում են մեզով, հիմնականում
անփոփոխ։
Բենզիլային և դարչնային արոմատիկ սպիրտ
ները պարունակվում են բուսական եթերային յուղե
րում, իսկ սալիցիլային սպիրտը՝ բուսական ծագում
ունեցող սալիցին գլիկոզիդում՝ բարդ եթերների
ձևով։ Օրգանիզմում եթերներն արագ հիդրոլիզվում
են էսթերազով, իսկ արգասիքները ենթարկվում են
օքսիդացման և այնուհետև կոնյուգացման։ Բենզի–
լային և սալիցիլային սպիրտներն առաջացնում են
համապատասխան թթուներ։
Արոմատիկ ալդեհիդ վանիլինը, որը գտնվում
է ինչպես լիգնինի, այնպես էլ վանիլի և բալզամի
պտուղներում, մետաբոլվում է մինչև վանիլինւսթթու
և կատեխոլներ։
Շ Ո շՕ Ո
վերականգնում ֊
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Բանջարեղենի և պտուղների տարբեր
տեսակներում պարունակվում են խաղողաթթու,
գին եթթո ւ,
գլի կոլաթթու,
գլիօք սա լաթթո ւ
թրթնջկաթթու.
շա օ»
ա օո
գլիկոլաթթու

լօ) ^ շո օ
ՇՕՕՈ

լօյ ^ շ օ օ ռ
շօօո

են ցիտրին կամ վիտամին «Բ» անվանմամբ, ունի
անոթալայնիչ ազդեցություն։ Օրգանիզմում գլի
կոզիդները հիդրոլիզվում են համապատասխան
ագլիկոնի, որի հետագա մետաբոլիզմն ընթանում է
հետերոցիկլիկ օղակի ճեղքմամբ՝ առաջացնելով 3,
4-դիօքսիֆենիլտեղակալված թթուներ։

գլիօքսալաթթու

Սորբինաթթուն բ ֊օքսիդացման արդյունքում
հիմնականում մետաբոլվում է Շ02–ի, իսկ աննշան
քանակները (0,1% չափաքանակով)՝ տրանս–
տրանս֊մուկոնաթթվի.
ՇՕշ + ՏշՕ

ՏՕՕ€(ՕՏ==€0)շ€ՕՕ11
տրանս-տրանս-մուկոնաթթու

Սրճի հատիկներում և ալյուրի մեջ հայտնաբեր
ված է քլորգենային թթու (կոֆեինաթթվի և քինի–
նային թթվի բարդ եթեր), որը վերջնական արդյուն
քում մետաբոլվում է ֆենոլաթթվի և բենզոյւսթթվի։
Սիմպատոմիմետիկ ամին հանդիսացող թիրա–
մինը, որը պարունակվում է պանրի, մեծ չափով
նաև խմորասնկային հանուկի բաղադրության մեջ
կենսափոխարկման արդյունքում առաջացնում է
պ-օքսիֆենիլէթանոլ, պ-օքսիֆենիլքացախաթթու և
դրա գլիցինային կոնյուգատը։
Թունազերծումն ընթանում է մոնոամի–
նաօքսիդազ ֆերմենտով (ՄԱՕ)։ Ուստի այն
դեղամիջոցները, որոնք ճնշում են հիշյալ ֆերմեն
տը, նշված սննդանյութերի հետ համատեղելու
դեպքում առաջացնում են հիպերտոնիկ ճգնաժամ։
Ցիտրուսների եթերային յուղերում, խոտի բա
ղադրության մեջ պարունակվում են բազմաթիվ
տերպեններ, որոնք, այս կամ այն ճանապարհով
հայտնվելով կենսահամակարգում, թունազերծվում
են անվտանգ մետաբոլիտների։
Բնության մեջ տարածված կումարինը և դրա
ածանցյալները կարող են հայտնվել օրգանիզմում՝
որպես սննդանյութերի և ծխախոտի բուրավետ
հավելումներ և կենսափոխարկվում օրգանական
թթուների։
Պտուղների, բանջարեղենի և ծաղիկների բա
ղադրության մեջ պարունակվում են ֆլավոնոիդա–
յին պիգմենտներ՝ օքսիֆլավոնոններ, օքսիֆլա–
վոններ և կատեխիններ գլիկոզիդների տեսքով։
Ֆլավոնոիդային գլիկոզիդների խառնուրդը, նե
րառյալ ռութինը և հեսպերետինը, որոնք հայտնի

Ցիանածին բուսական գլիկոզիդները ֆերմեն–
տատիվ կամ թթվային հիդրոլիզի արդյունքում
գլյուկոզի և արոմատիկ ալդեհիդների հետ մեկտեղ
օրգանիզմում առաջացնում են ցիանիդներ։ Այդպի
սի գլիկոզիդներ են ամիգդալինը, պրունալինը, դու–
րինը, ինչպես նաև հնդկական լոբազգիներում պա
րունակվող
ֆասեոլյունատինինը։
Նշված
գլիկոզիդների հիդրոլիզը ընթանում է ֆերմենտա–
յին
կոմպլեքս
հանդիսացող
էմուլսինի
ազդեցությամբ։
Մերկապտանը և ծծումբ պարունակող
բազմաթիվ միացությունները մեծ քանակով պա
րունակվում են բանջարեղենում և այն բույսե
րում, որոնք սննդաբաժնի բաղադրիչ մասն են
կազմում։ Ալիլսուլֆիդը ((Շհշ=ՇՒ1ՇՒ1շ)շՏ) առկա
է սոխում և սխտորում, դիթիոիզոկարագաթթուն
((հՏՇհշ)շՇՒ1ՇՕՕՒ1)՝ ծնեբեկում, իսկ Տ֊մեթիլթիոպ–
րոպիոնաթթվի մեթիլէսթերը (ՇՒ1յՏՇՒ12ՇՕՕՇՒ1յ)՝
անանասում։
Դիսուլֆիդների վերականգնման արդյունքում
առաջացած մերկապտանները նույնպես մետաբոլ–
վում են ալկիլսուլֆիդների, այնուհետև՝ սուլֆոննե–
րի։ Թեպետևծծումբ պարունակողմիացությունների
մեծ մասը վերջնական արդյունքում մետաբոլվում է
սուլֆատների։

Ւվօ 1. 2010 | ԳԻՏՈՒԹ Յ Ա Ն

Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ | 41

ՔԻՄԻԱ

Օ շՏ տ -Տ Տ ֊գ ն յ

|2«1

2ՇշՏյՏՏ

ՏՕ.

էթիլմերկասւսւն

(€շ05)շ^ՇՏՏ–ՏՏՕԻ((Շշ05)շ ... ա ֊..(Շշ05)շ1՝քՇՏՏ11
Ալկոհոլիզմի դեմ կիրառվող բուժամիջոց
տեաուրամը
(տետրաէթիլթիուրամդիսուլֆիդ),
ընկճելով
ւսցետալդեհիդրոգենազը,
հան
գեցնում է ալդեհիդի ու տակմանը, որը բիո–
տրանսֆորմացիայի արդյունքում վերականգնվում
է դիէթիլդիթիոկարբամինաթթվի։

Սննդային հավելումներ
Հայտնի են մի շարք սինթետիկ ներկանյութեր,
որոնք օգտագործվում են որպես սննդանյութերի
պիգմենտներ։ Դրանց մետաբոլիզմի հիմնական
ուղղությունը ազոկապի ճեղքումը և խառնուրդ
ամինների առաջացումն է։
Դրանցից են օրանժ-2, սուդան-1 և այլն։

Ա րոմատիկ կա ռուցվա ծքով
հավելումներ
Արոմատիկ կառուցվածքով հավելումները՝
կումւսրինը, վանիլինը և բազմաթիվ այլ բարդ
եթերները, օգտագործվում են սննդային արդյունա
բերությունում։
Քինինը հայտնի էր որպես դեղամիջոց, որը հե
տագայում դուրս է մղվել սինթետիկ դեղանյութեր
մեպակրինի և պամախինի կողմից։ Այն, որպես
42 | ԳԻՏՈՒԹ Յ Ա Ն

Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ | Ւվօ 1 . 2010

դառնություն համեմող լցանյութ, նախկինում կի
րառվել է գազալցված ըմպելիքների և հրուշակեղե
նի արդյունաբերությունում։ Մարդու օրգանիզմում
այն մետաբոլվում է քինոլինւսյին և քինուկլիդի–
նային օղակների օքսիդացմամբ՝ առաջացնելով
2-օքսիքինին (հիմնական մետւսբոլիտը)՝ 2-օքսի–
քինին և դիօքսիքինին։ Ապացուցվել է, որ քինինը
մետաբոլվում է վինիլային խմբի օքսիդացմամբ՝
առաջացնելով առավել թունավոր մետաբո–
լիտ՝ քինետին, իսկ մոլեկուլի օքսիդիչ ճեղքման
արդյումքում այն առաջացնում է 6-մեթօքսի-քինո–
լին-4-կետոկարբոնաթթու (հեմոքինինային թթու)։
Բացի բնական շաքարներից (գլյուկոզ, սախա–
րոզ), սննդանյութերի, հրուշակեղենի և ըմպելիքնե
րի արտադրություններում լայն կիրառություն ունեն
սինթետիկ քաղցրացնողները՝ սախարինը և ցիկլո–
հեքսիլսուլֆոմիզաթթվի նատրիումական աղը, որի
մեծ չափաբաժինների փորձարկումներն առնետ
ների օրգանիզմում առաջացրել են աճի դանդա
ղեցում և արյունալուծություն։ Նշակիր Տ35 և Շ14
իզոտոպներով ցիկլամատն կենդանի օրգանիզմ է
ներմուծվում և արտազատվում է անփոփոխ, իսկ
0,7%-ը վերածվում է ցիկլոհեքսիլամինի։
Աճի նույնքան դանդաղեցում է առաջացնում
նաև սախարինը։

ՔԻՄԻԱ

Հեքսիլեն գլիկոլը (2–մեթիլ–2,4–պենտանդիոլ)
օգտագործում է լուծիչ սննդային հավելումների
համար։ Ի տարբերություն էթանոլի և պրոպիլենգ–
լիկոլի՝ այն ավելի քիչ ցնդելի է։ Շ14 իզոտոպով
հեքսիլեն գլիկոլը արտազատվում է հիմնականում
անփոփոխ (5 օրվա ընթացքում տրված չափաքա
նակի 90%-ով, 2-3%-ը՝ ՇՕշ-ի ձևով 8 օրվա ընթաց
քում, իսկ 2,5%-ը պահպանվում է օրգանիզմում)։
ԲՕՏ (բութիլացված օքսիտոլուոլ) և ԲՈԱ (բութի–
լացված օքսիանիզոլ)–ները կիրառվում են որպես
հակաօքսիդիչներ սննդային ճարպերի համար՝
պահպանելով դրանք դառնացումից և հանդես
գալով որպես կայունացնողներ։ Դրանց թույլատրե
լի չափաքանակները (~0,1%) թունավոր չեն, իսկ
0,2%-ը գերազանցելիս առնետների օրգանիզմում
առաջացնում են լյարդի ճարպակալում, աճի կանգ
և ֆոսֆոլիպիդների սինթեզի արգելակում։
Գւսլաթթուն (3,4,5-եռօքսիբենզոյաթթու) և դրա
ալկիլային բարդ եթերները ևս օգտագործվում են
որպես հակաօքսիդիչներ։ Վերջիններս անջատ
վում են մեզով՝ անփոփոխ կամ մասամբ փոփոխ
ված պիրոգալոլի և 4–մեթօքսի–3,5–դիօքսիբենզո–
յաթթվի ձևով։

ղական վայրերում՝ ջրհորների մակերևութային
ջրերում կուտակված պարարտանյութերում)։
Անօրգանական այս աղի մետաբոլիտները,
փոխազդելով հյուսվածքային բաղադրիչների
հետ, առաջացնում են օրգանական թունավոր
միացություններ, որոնցից, օրինակ, դիմեթիլնիտ–
րոզոամին
մետաբոլիտը
ցուցաբերում
է
հեպատոտոքսիկ, այնպես էլ հեմատոտոքսիկ և
ուռուցքային ազդեցություն։
ԱսՐՎՕշ + ՈշՕ -------^ Ո0–1\=0 ալԿԻլա9Ում » Շ€ՈՅ
\իք֊^=0
Ոշ

Կ ոնսերվա ցնող նյութեր
Դրանց թվին են պատկանում բենզոյաթթուն,
սորբինաթթուն, պարաօքսիբենզոյաթթուն (որոնց
մետաբոլիզմը արդեն քննարկվել է), ինչպես նաև
նատրիումի նիտրիտը։ Վերջինով թունավորումները
հնարավոր է ոչ միայն սննդով (մսի և ձկան ապխտ
ման միջոց), այլ նաև բանջարեղենում և մրգերում
առկա նիտրատների վերականգնումից (մեծ քա 
նակությամբ նիտրատներ պարունակվում են գյու

Նիտրատների նկատմամբ առավելապես զգա
յուն են երեխաները։ Դա պատահական չէ։ Խմելու
ջրում առկա նիտրատներով պայմանավորված
մետհեմոգլոբինեմիան առաջին անգամ 1945թ.
նկարագրվել է Կոմլիի կողմից չորս ամսական
երեխայի օրգանիզմում։ Դա պայմանավորված է
ստամոքսի ցածր թթվայնությամբ և դրա հետևան
քով աղիներում նիտրատ խթանող միկրոֆլորայի
բարձր ակտիվությամբ։ Վերջինս հետևանք է մե–
տիհեմոգլոբինռեդուկտազի նվազած ակտիվութ
յան։
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ՋՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՄԵՆԱՆՇԱՆԱԿԱԼԻ
ԳՅՈՒՏԸ ՎԵՐՋԻՆ
ՀԱՐՅՈՒՐ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
Փենսիլվանիայի պետական
համալսարանի
քիմիկոսները
հաստատել են, որ ճարտարա
գետ Զոն Կանզիուսին իրոք հա–
ջողվել է ստեղծել սարք, որը թույլ
է տալիս այրել աղի ջուրը։
մար, ապա այդ գյուտը մեծ հե
ռանկար է բացում՝ որպես վառե
լիքի նոր տեսակ։ Գործնականում
աղի ջուրն անսահմանափակ
քանակությամբ առկա է Երկրի
յուրաքանչյուր տարածաշրջա
նում, սարքն անվնաս է շրջակա
միջավայրի համար, քանի որ
արտադրության թափոն նույն
ջուրն է դառնում։
Իր
հայտնագործությունը
Կանզիուսը կատարել է պատա
հաբար։ 63-ամյա թոշակառուն
ձգտում էր (և շարունակում է
Նյութագիտության բնագա
վառում հայտնի մասնագետ
դոկտոր Ռաստում Ռոյը բարձր
է գնահատել Կանզիուսի հայտ
նագործությունը և այն անվա
նել է «ջրի մասին գիտության
ամենանշանակալից գյուտը վեր
ջին հարյուր տարիներին»։
Կանզիուսի սարքում ջուրը
ենթարկվում է ռադիոալիքների
ներգործությանը, որոնք թուլաց
նում են ջրի բաղադրամասերի
միջև եղած կապերը և ազատում
են ջրածինը։ Կայծի առկայության
դեպքում ջրածինը բոցավառվում
է։ Ինչպես ցույց են տալիս փոր
ձերը, կրակի ջերմաստիճանը
կարող է գերազանցել 1600°Շ։
Կանզիուսն ընդգծում է, որ ջրած
նի ազատման գործընթացը
էլեկտրոլիզի տեսակ չէ. այստեղ
կա մեկ այլ երևույթ։

* հէ էբ։//ա ա . ա օ ս Խ . ա
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Ջուրը պետք չէ ենթարկել
հատուկ մաքրման, կարելի է
կիրառել ցանկացած աղի ջուր
այդ թվում նաև՝ անմիջապես ծո
վից վերցված ջուր։
Եթե փորձերը հաստատեն, որ
Կանզիուսի սարքն էներգետի–
կապես շահավետ է (ստացվող

էներգիան գերազանցում է ռա
դիո ալիքն եր ի գեներացման հա
մար ծախսվող էներգիային) և
կարող է օգտագործվել, օրինակ
ավտոմոբիլներ գործի դնելու հա
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ձգտել) գտնել ռադիոալիքների
օգնությամբ քաղցկեղի բջիջնե
րի ոչնչացման եղանակ՝ այլընտ
րանք քիմիաթերապիայի։ Երբ
նա գործող սարքը ներկայաց
րել է իր գործընկերներին, մեկը
նկատել է, որ փորձանոթի հա
տակին գոյանում է նստվածք, և
խորհուրդ է տվել օգտագործել
սարքը ջրի աղազրկման համար։
Կանզիուսը հետևել է խորհրդին,
և փորձի ժամանակ ջուրը հան–
կարծակի բոցավառվել է պա
տահական կայծից։

1ւ ւ 1ն յ ա ՛

ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄԻՑ ԴեՊԻ
ՔԱՂՑԿԵՂ ԵՎ ԿԱԹՎԱԾ**
ԴԱՐՑԱ ՉԵՐԿՈՒԴԻՆՈՎԱ
Մեծ Բրիտանիայի մասնագետները գիտակա
նորեն հիմնավորել են այն փաստը, որ երեխային
չի կարեփ ստիպել չափից ավելի ուտել։ Երեխան
պետք է ուտի այնքան, որքան ուզում է և կարող է։
Հոգատար մայրիկներին և տատիկներին, որոնք
ձգտում են հնարավորինս լավ և շատ կերակրել
երեխային, խորհուրդ է տրվում ծանոթանալ Սաութ–
հեմփթոնի համալսարանում կատարված հետազո
տությունների արդյունքներին։
Բժիշկ հետազոտողները պարզել են, որ ցածր
քաշով ծնված, ապա արագ ավելորդ քաշ հավա
քած երեխաները մյուսներից ավելի հաճախ են
տառապում սրտի հիվանդություններով։ Բանն այն
է, որ մոր արգանդում պտղի զարգացման խան
գարումները ծրագրում են երեխայի «ագահ» նյու
թափոխանակությունը։ Գիտնականները պնդում
են, որ ծնողները պետք է ուշադրություն դարձնեն
ոչ թե ճարպակալման արտաքին նշաներին, այլ
քաշի ավելացման արագությանը։ Փորձի մասնա
կիցների մեծ մասն ընկնում է հիվանդանոց սրտի
հիվանդությունների պատճառով։ Նրանք մինչև
2 տարեկան հասակն ունեցել են սովորականից
ցածր մարմնի զանգված, իսկ հետո նրանց քաշն
ավելացել է՝ հասնելով մինչև միջին ցուցանիշի։
Բժիշկները հակված են ճարպակալումը համա
րել քրոնիկ հիվանդություն։ Առողջապահության
համաշխարհային կազմակերպության տվյալնե
րով երկրագնդի բնակչության 7%-ը տառապում է
այդ հիվանդությամբ։ Այդ թվի 10-20%-ը բնակվում
են Եվյւոպայում, իսկ 50%-ը՝ ԱՄՆ-ում։ Եթե մարմ
նի ավելորդ զանգված ունեցողների թիվն աճի
այսօրվա արագությամբ, ապա 2025թ. աշխարհում
ճարպակալումից տառապելու է ավելի քան 300 մլն.
մարդ։
Գեր մարդիկ բախվում են բազմաթիվ դժվարութ–
յուների՝ ավելորդ քաշը բավական ծանր հիվան
դությունների պատճառ է դառնում։ Նրանք ավելի
հաճախ են տառապում շաքարախտից, սրտանո
թային հիվանդություններից։ Բժիշկները պնդում
են, որ այդպիսի մարդիկ նաև ավելի հաճախ են

հիվանդանում քաղցկեղով, օրինակ՝ կրծքագեղձի,
շագանակագեղձի և հաստաղիքի քաղցկեղն ավե
լի հաճախ հայտնաբերվում է ավելորդ քաշ ունե
ցողների մոտ։ Այդ հիվանդների համար բնորոշ են
վերարտադրողական գործառույթների, հենաշար–
ժողական ապարատի հիվանդությունները։
Ավելորդ քաշից ազատվելը երկարատև և տան
ջալից գործընթաց է. ով խիզախել է մեկ անգամ
հետևել սննդակարգին, ողջ կյանքի ընթացքում
պետք է պահպանի ռացիոնալ սննդի կարգը։
Անհրաժեշտ է զբաղվել նաև մարմնամարզությամբ
(լավագույն տարբերակը ամենօրյա քայլքն է)։
Որպես կանոն դեղամիջոցների օգնությամբ բու
ժումը բժիշկները չեն խրախուսում։ Դրանց մեծ մա
սը ազդում է կենտրոնական նյարդային համակար
գի վրա, որի պատճառով թեև այդ դեղերը իջեցնում
են ախորժակը, բայց ավելացնում են էներգիայի
ծախսը։ Ուստի խորհուրդ չի տրվում ընդունել այդ
օրինակ դեղամիջոցներ 3 ամսից ավելի։

* հէէբ։//ո6ոտտքօ. ոձ/ո6՝^տ/2005/11/բայւտ^տ1241102.բհթ 7 ւձյ՞= 11
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Մ. Հերացա անվան եՊԲՀ
պատմության ամբիոնի
բժշկության պատմության
դասախոս, բժիշկ-թերապևտ։
Հետաքրքրությունների ոլորտը՝
Միջնադարյան Հայաստանում
և այլ երկրներում ավանդական
բժշկության ոլորտում կիրառվող
բուժման մեթոդների ուսումնասի
րություն (բուսաբուժություն, Աննդա
բուժություն, ասեղնաբուժություն,
ակուպրեասուրայի մեթոդ...), ինչպես
նաև հայտնի հայ միջնադարյան և
ներկայիս բժիշկների կյանքի և գոր
ծունեության ուսումնասիրում

բնության մեջ և
Մարդը
բնությունը մարդու մեջ.

ահա մարդու մարմնի ու հոգու
այն հիմնական սկզբունքը, որով
առաջնորդվել է Մխիթար Հերւս–
ցին և միջին դարերի բժշկությու
նը։
Հերացին հավաքել, ուսում
նասիրել Լւ ընդհանրացրել է
անցյալ դարերի դասական և ժո
ղովրդական բժշկության փորձը՝
ստեղծելով բարձրարժեք աշխա
տություններ, որոնք այսօր էլ չեն
կորցրել իրենց կարևորությունը։
Նրա նախորդները՝ հայտնի և
անգամ անհայտ հայ բժիշկնե
րը, անհրաժեշտ նախապատ
րաստական աշխատանք են
կատարել՝ թարգմանելով հույն,
հռոմեացի և արաբ բժիշկնե
րի ժառանգությունը, ստեղծելով
նաև մի շարք սեփական գործեր
գլխավորապես դեղագիտության
և թերապիայի բնագավառնե
րում։ Սակայն այդ ամենը չէր կա
րող բավարարել այնպիսի լուրջ
ու պահանջկոտ գիտնականին,
ինչպիսին եղել է «Մեծն Մխիթա–
րը»։
Մխիթար Հերացին եղել է
բնագետ, փիլիսոփա և հայ
դասական բժշկության հիմնա
դիրը։ Կիլիկյան Հայաստանի Ա
նրա բժշկական դպրոցի հետ է
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կապված եղել Հերացու գիտա
կան ու բժշկական բեղմնավոր
գործունեությունը։
Մխիթար Հերացին ապրել է
մոտավորապես 1120-1200թթ.։
Ծնվել է պատմական Մեծ Հայքի
Պարսկահայք նահանգի Հեր քա 
ղաքում (այժմ՝ Խոյ քաղաքը հրա
նում)։
Հայրենի Հեր քաղաքում ստա
նալով իր նախնական բժշկական
ուսումը՝ XII դարի առաջին կե
սին պատանի Մխիթարը մեկնել
է Կիլիկյան Հայաստան, որտեղ
բժշկական կրթություն է ստացել
տեղի բժշկական հաստատութ
յուններից մեկում՝ արժանանա
լով բժշկապետի պատվավոր
կոչման։
Գիտա բժշկակ ան
գործու
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նեությունը ծավալել է Սիս մայրա
քաղաքում ու կաթողիկոսանիստ
Հռոմկլա ամրոցում՝ Ներսես
Շնորհալու և Գրիգոր Դ. Տղայի
հովանավորությամբ։ Տիրապե
ւոել է հունարենին, արաբերենին,
պարսկերենին։ XII դարի 60–ա–
կան թվականներին արդեն ուներ
մեծ բժշկապետի համբավ։
Բժշկական գործունեության
հետ մեկտեղլուրջ հետաքրքրութ
յուն է ցուցաբերել մարդակազ
մության (անատոմիա), ախտա
բանության, ակնաբուժության,
դեղագիտության ու բնագիտութ
յան հարցերի նկատմամբ, դար
ձել հայ բժշկության մի շարք
ճյուղերի հիմնադիր և ստեղծել
արժեքավոր երկեր։ Հայ ժողովր
դի ողբերգական ճակատագրի
բերումով դրանց մեծ մասը կորս
տի է մատնվել։ Հետագա դարե
րի բժիշկների երկերում նրանցից
պահպանվել են սոսկ առանձին
մասունքներ (Երևանի Մ. Մաշ
տոցի անվ. Մատենադարան, ձե
ռագրեր 1տ1օ Ւ1օ 1494,1770, 573,
ՑՅՑՅ,416ևայլն)։
Բժիշկ ու բնախույզ Մխի
թար Հերացու գիտական լայն
հետաքրքրությունների մասին
կարեւի է գաղափար կազմել
նույնիսկ այդ փոքրիկ հատված
ներով որոնք կրում են հետևյալ
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խորագրերը. «Վասն շինուածոյ
Ա յօրինուածոյ աչանց», «Վասն
փոշտանկի, որ է ձվանքն»,
«Վասն քարանց», «Որոտւսցոյց
և շարժացոյց»։
Շատ ուշագրավ է Հերացու՝
աչքի կազմությանը նվիրված
«Վասն շինուածոյ և յօրինուածոյ
աչանց» պատառիկը (բաղկա
ցած երեք գլխից), որից պարզ
երևում է, թե Կիլիկյան վերածննդի
շրջանում ինչպիսի մեծ կարևո
րություն էր տրվում մարդակազ
մությունը (անատոմիային)։
Հետևելով
Գալիանոսի
դասակարգմանը՝ նա նկարագ
րել է աչքի յոթ թաղանթները, աչ
քի վեց մկանները ու տեսողական
զույգ նյարդերը։
Հարկ է նշել, որ Հերացին
Գալիանոսի նման տեսողության
հարցում ավելի մեծ կարևորութ
յուն էր տալիս ոսպնյակին և ոչ թե
ցանցենուն (ռէւոՅ), ինչը նորա
գույն շրջանում ապացուցեցին

նաև Հելմհոլցի և այլոց հետազո
տությունները։
Անդրադառնալով մեկ այլ՝
տեսողոկան նյարդի ւիակատար
կամ մասնակի խաչվածքի (օհւ–
Ձտւ՜ՈՁ օթէւշստ) վիճելի հարցին,
ի տարբերություն Գալիանոսի,
Հերացին ընդունում Էր լիակա
տար խաչվածքի վարկածը,
որին համամիտ Էր հբն Սինան։
Հետաքրքիր Է, որ այդ դեպքում
Գալիանոսն ավելի մոտ Էր կանգ
նած արդի տեսակետին, հա
մաձայն որի՝ խաչվածքին մաս
նակցում են միայն ակնագնդերի
միջային կեսերից եկող թելերը,
իսկ արտաքին կեսերը չեն խաչ
վում։
Այս նույն պատառիկում նկա
րագրված են աչքի որոշ հիվան
դություններ և արատներ, այդ
թվում շլությունը, եղջերենու խոցի
տարբեր ձևերը, ինչպես նաև հա
սարակ գլաուկոման և տրախո
ման, որը լայնորեն տարածված

Էր Արևելքում։
Աչքի մասին Մխիթար Հերա–
ցու ուսմունքը (որը հետագա
յում զարգացրեց Ամիրդովլաթ
Ամասիացին) և աչքի հիվան
դությունների (եղջրաթաղանթի
բորբոքում, տրախոմա, գլաու
կոմա) կլինիկական նկարագ
րություններն ու բուժման բարդ
դեղատոմսերը գիտական մեծ
հետաքրքրություն են ներկայաց
նում։
Մխիթար Հերացու «Ախրա–
պատինը», «Ախտաբանությու
նը» և «Մարդակազմությունը»
աշխատությունները ամբողջա
կան տեսքով մեզ չեն հասել, սա
կայն դրանց պատառիկները
կան ասորի բժիշկ Աբուսաիդի
«Մար դա կազմ ո ւթյուն»– ում,
«Գագիկ-Հեթումյան
բժշկսւ–
րան»–ում, Ասար Սեբաստացու
«Գիրք բժշկական արհեստի»–
ում, Ամիրդովլաթ Ամասիացու
«Ախր ապատ ին»–ում։
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XII դարի ՑՕ-ական թվական
ներին Գրիգոր Դ. Տղայի պատ
վերով Մխիթար Հերացին գրել է
դաշտային Կիլիկիւսյի ճահճոտ
վայրերում լայնորեն տարածված
և «երկրային ախտաբանություն»
համարվող տենդային հիվան
դություններին նվիրված «Ջեր
մանց մխիթարություն» աշխա
տությունը, որը համաշխարհային
ճանաչում բերեց հայ բժշկապե
տին։ Գրքի հնագույն ձեռագիրը
(XII դ.) պահվում է Մատենադա
րանում։ «Ջերմանց մխիթարութ
յան» երկրորդ ձեռագիրը (XVII
դ.) հայերեն այլ ձեռագրերի հետ
գտնվում է Ֆրանսիայի ազգային
գրադարանում։ Գիրքը գրված է
ժամանակի խոսակցական լեզ
վով՝ «Գեղջուկ և արձակ բարբա
ռով ...», որպեսզի հասկանալի
լինի ընթերցողին, և նվիրված է
տենդային հիվանդությունների
դասակարգման, պատճառա
գիտության,
ախտածնության,
մահճաբուժության
(կլինիկա
յի), կանխարգելման ու բուժման
հարցերին։ Այդ աշխատությունը
հասցեագրված էր բժիշկներին։
Գրքում գրված է. «Ջերմություն
ների գիտությունը առավել հաշ
վի առնել արժանի է երեք պատ
ճառով։ Առաջին պատճառն այն
է, որ ջերմը բոլոր տեսակի հի
վանդություններից շուտ է հաս
նում մարդուն, ինչպես նաև ինքը
դառնում է պատճառ բազում ու
բազմատեսակ հիվանդություն
ների։ Երկրորդ պատճառն այն
է, որ բոլոր տեսակի հիվանդութ
յունները մեկ կամ երկու անդամի
կամ մարմնի մի որոշ մասն են
ցավեցնում, իսկ ջերմը լինում է
ողջ մարմնում։ Երրորդ, որ ջերմի
սկիզբը լինում է սրտից և շնչավոր
երակների միջոցով սրտից է տա
րածվում ամբողջ մարմնով մեկ։
Բժիշկները պարտավոր են քննել
ու լավ իմանալ և հաշվի առնել
ջերմերի երեք տեսակի նախա–
գիտությունը, նրանց դրսևորումն
ու բժշկական ձևերը և անսխալ
ախտորոշումն ու բժշկումը»։
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Զարգացնելով
տենդային
հիվանդությունների մասին ուս
մունքը՝ նա տարբերակել է երեք
տեսակի ջերմեր՝ «միօրյա»,
«բորբոսային» և «հալևմաշ»
(հեկտիկ)։Նա «միօրյա» (թռուցիկ
բնույթի) ջերմերը կապել է հոգու
(թո6սոո3) ախտահարման հետ։
«Միօրյա» տենդերի խմբում նկա
րագրել է ալերգիկ հիվանդութ
յունների մի քանի ձևեր (ֆիզի
կական, քիմիական, սննդային,
նյարդահոգեկան ալերգիաներ)։
«Հոգս ու տրտմության պատ–
ճառովառաջացողմիօրյա ջերմի
մասին» գլխում Հերացին գրում
է. «Ես գտնում եմ, որ հոգսը եր
կու դեմք ունի, մեկը, երբ մարդն
ունի բարու և առաքինության
հոգս, ինչպես հավատի, ուսման
և այլ ամենայն բարեգործության,
և մյուսը, ամեն ինչով նախորդին
հակառակն է, ինչպես տգիտութ
յունն ու սրտին հոժարությամբ
ամենայն չոր ու պիղծ բաների
թույլ տալը։
Այն հոգսը, որ բարու համար
է, զորացնում է հոգին ու տկա
րացնում մարմինը, իսկ այն, որ
տգիտությամբ վատն է հոգում,
զորացնում է մարմինը և տկա
րացնում հոգին»։ Այստեղից
կարելի է նաև հասկանալ մեծ
բժշկապետի հոգեբան և փիլի–
սոփա լինելը։
«Շատ ուտելու և ստամոքսում
կերակրի թթվելու պատճառով
առաջացող միօրյա ջերմերի մա
սին» գլխում նա գրում է. «Որի–
բասն (բժիշկ է. - խմբ.) ասում է,
թե ստամոքսում կերակրի թթվե
լու պատճառով առաջացող
ջերմի բուժումն այն է, որ ստա
մոքսի լվացում արվի տաք ջրով
ու մեղրաջրով, հետո բնությու
նը փափկացնել թմրահունդով
ու մեղրաջրով և դամոնի (խո
շոր սալոր) ջրով, թթու և քաղցր
նռան հյութով։ Իսկ երբ բնությու
նը փափկի այնպես, որ հիվան
դը հոգնություն զգա, ստամոքսը
պետք է զորացնել նռան հյու
թով և սերկևիլի հյութով, ապա
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սերկևիլն եփել ու ուտել, խիստ
օգտակար է։
Իսկ եթե մեզը կարմիր լի
նի, ջերմը՝ ուժեղ, ու հիվանդը
տկարություն չունենա, պատեհ է
արյուն առնելը։ Անընդհատ ծա
րավ զգալիս պետք է խմել նռան
օշարակ հովջրով, իսկ երբ ջերմը
թուլանա, պետք է մտնել բաղնիք
ու լողանալ գոլ ջրով, բաղնիքից
հետո՝ քնել»։
«Սոված մնալու պատճառով
առաջացող միօրյա ջերմի մա
սին» գլխում Հերացին գրում է.
«Սրա բուժումն այս է. երբ ջեր
մը նոպայով է լինում, պետք է
տալ գարու ալյուրով ու նշի ձե
թով պատրաստված խյուս, որից
հետո նոր ուժեղ կերակուրներ,
օրինակ՝ հավի ճուտ։ Եվ երբ ջեր
մը թուլանա, հիվանդին պետք է
մտցնել բաղնիք, լողացնել գոլ
ջրով, մարմինն օծել մանուշակի
յուղով, ինչպես նաև վարդի ու
դդմի յուղով, շատ է օգտակար
Աստուծով»։
«Բորբոսային տենդեր» բաժ
նում Մխիթար Հերացին տեղագ
րել է միջին դարերում լայնորեն
տարածված մի շարք վարակիչ
հիվանդություններ, ինչպես օրի
նակ՝ դողէրոցքը, տիֆային ու
սեպտիկ
հիվանդությունները,
ժանտախտը, բնական ծաղիկը,
կարմրուկը։
Հարուստ փորձը մեծ բժշկա
պետին թույլ է տվել պարզելու
բորբոսային տենդի, մանավանդ
տիֆի վարակիչ լինելը։«Եթե հի
վանդը շատ է տանջվում բարձր
ջերմությունից և անհանգիստ շու
ռումուռ է գալիս մի կողմից մյու
սին և եթե նրա փորն ուռչում է և
մատով փորին բախելիս թմբուկի
ձայն է գալիս, հաստատ իմացիր,
որ նա մահանալու է, մանավանդ
եթե մարմնի վրա էլ սումախի մե
ծությամբ սև բծեր դուրս տան։
Շրջապատողները պետք է խույս
տան և չշփվեն նրա հետ»,– գրել
է նա իր «Ջերմանց մխիթարութ
յուն» գրքում։
«Բորբոսային» ջերմերից մե–
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կի առիթով, ինչպես նշեցինք,
«Բորբոսային» հիվանդութ
Մխիթար Հերացին զգուշացնում յունների հարցում Մխիթար Հե
է, որ վարակից զերծ լինելու հա րացին ցուցաբերել է ուրույն մո
մար անհրաժեշտ է հեռու մնալ տեցում։ Անտիկ բժիշկներն այդ
հիվանդից։ Նրա համոզմամբ հիվանդությունները բացատրում
վարակ կարոդ են տարածել նաև էին չորս հեղուկների կամ հեղւս–
կենդանիները, ուստի պետք է հյութերի (հստօր)՝ արյան, լորձի,
օգտագործել միայն առողջ կեն դեղին ու սև մաղձերի նեխմամբ։
դանու կաթը։ Սա նոր խոսք էր Մխիթար Հերացին, չհերքելով
ժամանակի բժշկության մեջ։
հումորալ տեսության ընդհանուր

դրույթները, հիշյալ ջերմերի ծա
գումը բացատրել է արյան, մաղ
ձի և լորձի մեջ «բորբոսային»
գործոնի ներթափանցմամբ։ Ըստ
է. Զեյդելի և Լ. Հովհաննիսյանի՝
մինչմանրէաբանական շրջանի
բոլոր պատկերացումներից վա–
րակական պրոցեսի արդի ըն
կալմանն ամենսսմոտ կանգնածը
«բորբոսի» գաղափարն էր։ Ըստ

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՆՈԻՄ ԵՆ
ԱԼԲԵՐՏ ԱՅՆՇՏԱՅՆԻ ՎԱՂ ՇՐՋԱՆԻ
ՀԱՅՏՆԱԳՈՈյՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՑ ՄԵԿԸ*
Օքսֆորդի համալսարանի գիտ
նականները զբաղվում են Ալբերտ
Այնշտայնի վաղ շրջանի գյուտե
րից մեկի սսրդիականացմամբ, այն
է՝ ստեղծել էկոլոգիապես արդյու
նավետ սառնախցիկ, որի աշխա
տանքի համար պարտադիր չէ
էլեկտրացանցի առկայությունը։
ժամանակակից սառ
նարանները
հայտնի
են շրջակա միջավայ
րի վրա իրենց քայքայիչ
ազդեցությամբ։
Դրանց
աշխատանքի
սկզբուն
քը հիմնված է ֆրեոնների՝
մարդու կողմից ստեղծված
գազերի
հեղուկացման
վրա, որոնց ազդեցության
ուժը էապես գերազանցում
է բնական ջերմոցային գա
զերի ազդեցությանը։
Մալկոլմ Մակկալոկը,
որն աշխատում է Օքսֆորդում որ
պես ճարտարագետ էլեկտրիկ
և մասնագիտացել է «կանաչ»
տեխնոլոգիաների
բնագավա
ռում, մտադիր է ստեղծել բավա
կանաչափ հզոր և միաժամանակ
շրջակա միջավայրի համար շատ
ավելի անվտանգ սառնարանային
սարք։
*
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Մակկւսլոկի
ղեկավարութ
յամբ գործող ճարտարագետների
խումբը զբաղված է Այնշտայնի և
նրա հունգարացի գործընկեր Լեո
Սցիլարդի կողմից 1Ց30թ. արտո
նագրված հայտնագործության
հիման վրա սառնարանային սար
քի մշակմամբ։ Բրիտանացի գիտ

նականների կողմից ստեղծված
նախատիպը չունի շարժական
տարրեր, իսկ սառեցման համա
կարգք հիմնված է հեղուկացված
գազերի՝ բութանի, ամոնիակի և
ջրի գոլորշու կիրառման վրա։
Այդ համակարգը կիրառվել էր
արդյունաբերության զարգացման
վաղ շրջանում, սակայն շուտով իր

տեղը զիջել էր ավե(ի արդյունա
վետ ֆրեոնային կոմպրեսորնե
րին։ Ըստ Մակկւսլոկի՝ Այնշտայնի
սխեմայի որոշ փոփոխություններ
թույլ կտան 4 անգամ բարձրացնել
համակարգի արդյունավետությու
նը։ Բայց գիտնականը մտադիր
չէ բավարարվել դրանով, նա ու
զում է պոմպի տաքաց
ման համար անհրաժեշտ
էներգիան ստանալ Արևի
օգնությամբ։
Ըստ
Մակկալոկի՝
շարժական
մասե
րի
բացակայությունը,
որը կրճատում է սպա
սարկման
հնարավոր
ծախսերը և այլընտ
րանքային
էլեկտրա
մատակարարումը, կա
րող է ապագա մոդելը
դարձնել
իդեալական
տարբերակ գյուղական
վայրերի համար։
Մակկալոկի խումբը միա–
կը չէ, որ լավագույն լուծումներ է
փնտրում սառնարանային սար
քերի համար։ Քեմբրիջի ճարտա
րագետները ձգտում են ստեղծել
սառեցման համակարգեր, որոն
ցում կիրառվում են մագնիսական
դաշտեր և հատուկ համաձուլ
վածք։
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Մխիթար Հերացու՝ «բորբոսային» գոր
ծոնը կարևոր դեր է կատարում նաև
չարորակ ուռուցքների, մասնավորա
պես քաղցկեղի առաջացման գործում։
«Բորբոսային» ջերմերը կազմում
են աշխատության հիմնական մասը,
ընդգրկում «բորբոսային» ջերմերի,
այսինքն՝ բուն վարակիչ հիվանդութ
յունների (մալարիա, տիֆ, սեպտիկ
հիվանդություններ, կարմիր քամի,
բնական ծաղիկ և այլն) վերաբերյալ
տեղեկություններ։
Ինչ վերաբերում է երրորդ
«հալևմաշ» տենդերին, որոնք հա
մապատասխանում են պալարախտի
տարբեր կւինիկական ձևերին (թո
քախտ, ոսկրախտ և այլն), ապա նրանց
ծագումը, Մխիթար Հերացու կարծիքով,
պայմանավորված է հոգեկան ծանր
ապրումներով, գերհոգնածությամբ,
անքնությամբ, վատ սննդով, կլիմայա
կան անբարենպաստ պայմաններով,
որոնց այսօր էլ բժշկությունը մեծ նշա
նակություն է տալիս։ «Հալևմաշ» խմբի
ջերմերի գոյացումը, հեղահյութերից
բացի, կապում էր նաև մարմնի պինդ
մասերի (ոսկրերի, հոդերի, ջլերի)
ախտահարման հետ։ «Այս ջերմը, որ
անվանեցինք հալևմաշ, հաստատվում
է մարմնի չոր ու պինդ անդամներում,
որպեսիք են ոսկորները, ջլերը և այլք,
որ նման են սրան, հալում է ճարպը,
մաշում ու նվազեցնում միսը և այդ իսկ
պատճառով էլ կոչվում է հալևմաշ», գրում է Հերացին։
Ջերմերը դասակարգելիս Մխիթար
Հերացին զարգացրել է նաև պատճա
ռագիտական ուսմունքը, որը մատե
րիալիստորեն հիմնավորել է դեռևս
Հիպոկրատը՝
հիվանդությունների
առաջացումը բացատրելով
ինչպես արտաքին, այնպես
և ներքին միջավայրի (շոգ,
ցուրտ, անորակ սննդան
յութեր, քիմիական նյու
թեր, հոգեկան ապրումներ)
զանազան վնասակար գոր
ծոնների ազդեցությամբ։
Մեծ բժշկապետը տեն
դային հիվանդություններից
զատել է ալերգիաների մի
քանի ձևեր (ֆիզիկական,
|
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քիմիական, սննդային, հոգեկան և այլն)
և կանխագուշակել ալերգոլոգիայի հե
տագա զարգացման ուղին։
Հերացին նկարագրել է տենդա
յին հիվանդությունների զարգացման
4 փուլ, ինչը համապատասխանում
է Հիպոկրատի դասակարգմանը, և
բուժման ընթացքում հաշվի առել հի
վանդի առանձնահատկությունները։
Մշակել է համակցված բուժման ու
րույն համակարգ, որն ընդգրկում է
դեղորայքային, սննդային, ֆիզիկական
միջոցներ (լոգանք, սառը շփում, մեր
սում, ինհալացիա) և հոգեբուժություն
(երաժշտություն լսել)։
Հատկանշական էնրա առաջարկած
դեղորայքային բուժումը, որ հենվում
է նախ բույսերի, ապա կենդանական,
անօրգանական նյութերի բուժիչ հատ
կությունների վրա։ Վարակիչ ալերգիկ
հիվանդությունների բուժման նպատա
կով առաջարկել է մի շարք բույսեր,
ծաղիկներ (վարդ, մանուշակ, շուշան,
նունուֆար և այլն), մրգեր (նուռ, փշատ,
սալոր, խնձոր, թուզ, ունաբ, խաղող և
այլն), բանջարեղեն (բամիա, ավելուկ,
կոտեմ, ռեհան, ծնեբեկ և այլն), վայրի
բույսեր (դաղձ, եզան լեզու, ուրց, մա
տուտակ և այլն), որոնց մի մասը կի
րառվում է նաև Աննդաբուժության մեջ
և որոնք օժտված են հակաբորբոքա
յին, հակաալերգիկ, մանրէասպան ներ
գործությամբ։
Բժշկության մեջ մեծ տեղ էր հատ
կացնում ծծմբին, հայքարին, հայկավին
(լայնորեն օգտագործվում են ժողովր
դական բժշկության մեջ), ցինկին, թան
կարժեք քարերին և անօրգանական
այլ նյութերին, որոնք ունեն ընդհանուր
տոնուսը բարձրացնող, հակաթունա–
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յին, հականեխիչ և դեռևս քիչ
ուսումնասիրված մի շարք այլ
հատկություններ։
Հերացին տիրապետում էր
հիվանդի քննության բազմազան
մեթոդների՝ սկսած մանրամասն
հարցոււիորձ անելուց (անամ
նեզ), մինչև օրս էլ բժշկության
մեջ կիրառվող օբյեկտիվ մե
թոդները՝ զննում, շոշափում,
բախազննում, ունկնդրում։ Նա
մեծ տեղ էր տալիս հիվանդի
զարկերակի ուսումնասիրությա
նը (սակայն միայն զարկերակի
ուսումնասիրմամբ ախտորոշում
չէր կարող անել, ինչպես այդ
կատարում էին չինացիները),
ջերմությունը որոշելուն, ինչպես
նաև խորխի, մեզի և այլ արտա
թորանքների հետազոտությանը։
Հին աշխարհի բժիշկների նման
Հերացին հիվանդությանը մոտե
նում էր դիալեկտիկորեն՝ բաժա
նելով այն չորս շրջանի՝ նախնա
կան, սաստկացման, նվազման և
ավարտման։
Բուժման ֆիզիկական մեթոդ
ների շարքում Հերացին մեծ տեղ
էր հատկացնում ջրաբուժությանը
(շփումներ, լոգանք), ինչպես նաև
մերսումներին և մարմնամարզա
կան վարժություններին։ Մխի
թար Հերացու բուժական համա
կարգում կարևորվում են նաև
պսիխոպրոֆիլակտիկայի ու հո
գեբուժություն տարրերը՝ բժշկի
ազդու խոսքը, լավատեսական
ներշնչումը,
երաժշտության
ունկնդրումը և այլն։ Այսպես՝
«միօրյա» տենդի դեպքում, որ
առաջանում է նրա խոսքերով
ասած «հոգսերի և դառնութ
յունների պատճառով», նա
առաջարկում է հետևյալը. «Զբա
ղեցրու հիվանդին խաղերով և
կատակներով ու ամեն միջոցով
նրան ուրախացրու, թող որքան
կարելի է հիվանդը շատ լսի գու
սանների երգը, լարերի հնչյունը
և հաճելի մեղեդիներ»։
Մխիթար
Հերացին
հայ
միջնադարի բժշկության նո

րարար էր, Կիլիկյան բժշկա Ֆրանսիայի ազգային գրադա
կան դպրոցի հիմնադիրը, որի րանում։
Կիլիկյան բժշկական դպրո
ավանդները հետագայում շարու
նակեցին անվանի բժշկապետ ցի ներկայացուցիչներ են նաև
ներ Ստեփանոսը, Գրիգորիսը, բժիշկ Ահարոնը, Գրիգորիսը
(XIII դ.)։ Գրիգորիսը «Քննություն
Ամիրդովլաթ Ամասիացին։
Ըստ Մխիթար Հերացու՝ հո բնության մարդոյ և նորից ցա
գին («շունչը») մարդու իսկ վով» գրքում թոքախտի պատ
մարմինն է, նրա մի մասը և կա ճառ էր համարում վարակը, բոր
տարում է «բուսական», «կենդա բոսը և ժառանգականությունը։
նական» և «իմացական» ֆունկ
ցիաներ։ Մարմնի հետ մահանում
Վերջաբան
է և հոգին։ Նա հիվանդության
Ժամանակակից
բժշկութ
պատճառները փնտրում էր իրա յունն ավելի հաճախ է դիմում
կանության մեջ (արտաքին մի հայ ավանդական բժշկության
ջավայր, աշխատանքային պայ հարուստ փորձին, որը ոչ միայն
մաններ և այլն)։
պատմական արժեք է, այլև
Նա զարգացրել է հարուցիչ գործնական նշանակություն ունի
գործոնների մասին Հիպոկրատի մի շարք հիվանդություններ (չա
բնափիլիսոփայական ուսմունքը րորակ ուռուցք, աթերոսկլերոզ,
(«հակառակը հակառակով» բու հոգեկան
խանգարումներ,
ժելու) և հիվանդության փուլերի ալերգիկ հիվանդություններ) բու
մասին նրա սկզբունքները։
ժման գործում։
1908թ. անվանի բժշկապատ–
Այս տարի լրանում է Մեծն
մաբան Էռնեստ Զայդելը հայե Մխիթարի ծննդյան 890-ամյա֊
րենից գերմաներեն թարգմանեց կը։ Մեկուկես դար առաջ սկսված
Մխիթար Հերացու «Ջերմանց Մխիթար Հերացու գիտական
Մխիթարություն» աշխատութ ժառանգության ուսումնասիրութ
յունը, որի համար արժանացավ յունը թևակոխել է նոր փուլ։ Մեծ
Փուշմանի պատվավոր մրցանա բժշկապետի
գործունեության
կի։ «Ջերմանց Մխիթարություն» արժեքավոր
ձեռքբերումները
աշխատության առաջին հայե չեն կորցրել իրենց թարմությունն
րեն բնագիրը XVI 1դ. ձեռագրի ու ինքնատիպությունը և ներկա
հիման վրա 1832թ. հրատարակ բժշկության համար լուրջ ուշադ
վեց Սուրբ Ղազար կղզում Վենե րության ու հետազոտման առար
տիկի Մխիթարյանների միաբա կա են դարձել։
նության կողմից, որը պահվում է
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ՇԱՐԺԱԿԱՆ
ԿԱՊ.
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՛,
ԿԱՌՈՒՑՎԱ՛ԾՔ
ԵՎ ԱՆՎՏԱՆ
ԳՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՐՏԻՆ ԱՑՎԱԶՅԱՆ
Տեխնիկական գիտությունների
թեկնածու, ավագ գիտաշխատող,
ՀՊՃՀ ռադիոտեխնիկա և կապի
համակարգեր ֆակուլտետի դեկան,
դոցենտ
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ թվային կապի համակարգեր,
հեոահաղորդակցության ցանցեր,
շարժական կապ, թվային
հեռուստատեսություն,գերբարձր
հաճախականային սարքավորումներ
էլ.փոստ.Ց^ՑդՁՈ@Տ6Ա9.Ձտ

Կյանքն առանց հաղորդալարերի.
ահա նոր հազարամյակի նշանաբանը
կապի զարգացումը
Շարժական
պայմանականորեն կարելի է բաժա–
նելերկու հիմնական փուլերի։ Մինչև 1992թ.
եվրոպական յուրաքանչյուր երկիր ուներ իր
շարժական կապի անալոգային սեփական
ստանդարտը, որն «անհամատեղելի» էր
հարևան երկրների անալոգային շարժա
կան կապի համակարգերի հետ։ «Անհա
մատեղելի» բառի իմաստն օգտագործված
համատեքստում պարզաբանենք հետևյալ
պարզ օրինակով՝ Ֆրանսիայի քաղաքա
ցին կարող էր օգտվել իր շարժական հե
ռախոսից միայն Ֆրանսիայում։ Եվրոպա
կան այլ երկրներում նա իր հեռախոսից չէր
կարող օգտվել, քանի որ այնտեղ գործում
էին սեփական ստանդարտները։
Այս իրավիճակը հիշեցնում է գունավոր
հեռուստատեսության ոլորտում մի քանի
տարի առաջ տիրող քաջ հայտնի դրութ
յունը, երբ արտասահմանից բերված 9/ՀԼ
ստանդարտի համար արտադրված հե
ռուստացույցը Հայաստանում աշխատում
էր որպես սև-սպիտակ պատկերով հեռուս
տացույց։ Այդ տարիներին Հայաստանի
եթերում հեռարձակվում էր ՏԸՇ^1\/1 ստան
դարտի գունավոր հեռուստատեսային
ազդանշանը։
Բացի վերը նշվածից՝ անալոգային շար
ժական կապն ունի նաև այլ թերություններ,
որոնցից հարկ է նշել համակարգի և շար
ժական հեռախոսի բարձր գինը, համա
կարգում բաժանորդների սահմանափակ
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ցածր թվաքանակը և կապի վատ
որակը։
Նշված խնդիրները լուծելու
նպատակով 1987 թ. Դանիայի
մայրաքաղաք Կոպենհագենում
եվրոպական 13 երկրներ ստո
րագրեցին համագործակցութ
յան հուշագիր, որի նպատակն
էր Եվրոպայի հեռահաղորդակ–
ցության ստանդարտների ինս
տիտուտին կից համաեվրոպա–
կան թվային շարժական կապի
համակարգի մշակման աշխա
տանքային խմբի ստեղծու
մը։ 1988 թ-ին ստեղծվեց 0Տ1\/1
(Օրօսթ Տթ6Շ131 օք հ/1օԵւ16) խում
բը, որը սկսեց աշխատանքները
նշված ուղղությամբ։
1991 թ. Ժնևի “1©1600տ 91”
ցուցահանդեսում ներկայացվեց
ՕՏ1\/1 խմբի ստեղծած համա
կարգը, որն իր տեխնիկական
բնութագրերով լիովին բավա
րարում էր առաջադրված խնդրի
պահանջներին։ Ասենք ավելին՝
ՕՏ1\/1 խումբը մշակել և ստեղծել
էր շատ ճկուն համակարգ, որը
հեռահաղորդակցության բնա
գավառում հնարավորություն էր
տալիս լուծել նոր խնդիրներ։ Այդ
խնդիրներին դեռ կանդրադառ
նանք։
1992 թ-՜ից եվրոպական
տարբեր երկրներում սկսեցին
կառուցվել ՕՏ1\/1 անվանումով
թվային շարժական կապի ցան
ցեր, սակայն այս դեպքում նշված
հապավումն ուներ այլ իմաստ,
այն է՝ շարժական հեռահա–
ղորդակցության գլոբալ համա
կարգ (01օԵյ1Տ^տէտտ էօր 1\/1օԵւ16
ՕօտտսուշՅէւօոտ)։ Նորաստեղծ
թվային շարժական կապի հա
մակարգն արդեն գոյություն
ունեցող անալոգային կապից
տարբերելու նպատակով գրա
կանությունում հաճախ անվան
վում Է երկրորդ սերնդի կապ կամ
20 (ՏՏՕՕՈճ 06Ո6ՐՅէ10Ո), իսկ
անալոգային կապին շնորհվեց
նաև առաջին սերնդի կապ կամ
10 (1Պրտէ 06Ո6ՐՅէւօո) անվանու
մը։

ՒԳւչ են իրենցից ներկայաց
նում ՕՏւՏ/1 ցանցերը։ Նշենք, որ
դրանք բավականին բարդ հա
մակարգեր են, բաղկացած երկու
հիմնական մասերից՝ ռադիո մա
սից և համակարգը կառավարող
կենտրոնական մասից։ Սովորա
բար ՕՏւՏ/1 համակարգն անվա
նում են բջջային հեռախոսակապ,
իսկ բաժանորդային շարժական
կայանը՝ բջջային հեռախոս։
Բջիջ բառի օգտագործումն ու
նի շատ պարզ բացատրություն։
Խնդիրն այն Է, որ որևէ հարթ
մակերես ամբողջովին ծածկելու
համար գոյություն ունեն սահմա
նափակ թվով երկրաչափական
պատկերներ։ Պետք է հաշվի
առնվի նաև այն, թե գոյություն
ունեցող ալեհավաքները տա
րածքի ինչպիսի ծածկույթ կա
րող են ապահովել։ Պարզ
վեց,
որ
ալեհավաքների
ամենաբարձր արդյունավետութ
յունն ապահովվում է ծածկույթի
վեց անկյուն այ ին կառուցվածքի
դեպքում, որն իր տեսքով հիշեց
նում է մեղվաբջիջ։
0Տ1\/1համակարգը, բացի ձայ

նային կապ ապահովելուց, հնա
րավորություն ունի նաև կարճ հա
ղորդակցություններ (Տ1\/1Տ- Տհօւ՜է
1\/16ՏՏՅց6 Տ6Ո/106) հաղորդել և
ընդունել, ինչը անմիջապես լայն
կիրառում գտավ բաժանորդնե
րի կողմից։ Տ1Տ/1Տ ծառայության
գաղափարն այնքան հաջող Էր,
որ հիմք հանդիսացավ շարժա
կան կապի՝ նոր ստեղծվելիք հա
մակարգերում այդ ծառայության
հնարավորություններն ընդլայ
նելուն՝ հասցնելով այն տվյալ
ների հաղորդման մակարդակի,
այսինքն՝ բջջային կապի համա
կարգերում ներմուծել հաղոր
դակցությունների փոխանակման
հնարավորինս շատ տեխնոլո
գիաներ՝ ներառյալ ինտերնետ
ծառայությունը։
Այստեղ մի քիչ շեղվենք և
խոսենք տեղեկատվության հա
ղորդման քանակի և, որն ավե–
1ի կարևոր Է, հաղորդվող տե
ղեկատվության ծավալի աճի
մասին։ Գոյություն ունի մի հե
տաքրքիր
օրինաչափություն,
որի համաձայն, մոտավորապես
հինգ տարին մեկ, մարդկանց
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Նկ. 1. Տեղեկատվության փոխանակման դինամիկան

միջև փոխանակվող տեղեկատ որը վերցված է նույն կայքից։
արագություններ
ապահովող
վության քանակը կրկնապատկ
Եվայսպես՝ շուկայի ուսումնա տեխնոլոգիաների կիրառում։ Ար
վում է։ Ընթերցողը կարող է սիրման հիման վրա նախանշվեց դեն նշվելէ, որ <ՅՏ1\/1համակարգը
անձամբ համոզվել դրանում՝ ՕՏ1\/1 համակարգի զարգացման մշակելիս հաշվի էր առնվել այս
համեմատելով հինգ տարի ուղղությունը։ Առաջին հերթին ոլորտի հետագա զարգացումը։
առաջ և այսօր փոխանակվող համակարգը պետք է ապահովի 2(3 համակարգն իր սկզբնական
տեղեկատվության ծավալները։
տվյալների հաղորդման աճի փուլում առաջարկում էր ինֆոր
Վերջին տարիներին տեղե հնարավորություն։ Տեղեկատ մացիայի հաղորդման 9,6 Կբիթ/վ
կատվության
փոխանակման վության հաղորդման տեսությու արագություն։ Այս արագությունը
դինամիկայի գրաֆիկները բեր նից հայտնի է, որ մեծաքանակ բավարար էր Տ1\/1Տ ծառայութ
ված են նկ. 1-ում։ Նյութը վերց տեղեկատվության հաղորդման յան բոլոր խնդիրները պատ
ված է Ս1\/17Տ Բօատ կայքից։
համար անհրաժեշտ է տեղե շաճ լուծելու համար։ Սակայն
Ինչպես երևում է նկարից, կատվության հաղորդման բարձր
բջջային կապի բուռն զարգա
ցումը չի ենթարկվում այդ օրի 100 ֊(՜1
նաչափությանը, ավելին՝ վերջին
90
տարիների
հետազոտություն
80
ները բջջային կապի ոլորտում
Հ= 7|
70
հանգեցնում են մի հետաքրքիր
60 ֊
օրինաչափության։ Այս ոլոր
տում բաժանորդների քանակի
50
բացարձակ աճի հետ մեկտեղ
40
նկատվում է տվյալների փոխա
30
նակման աճ։ Եթե 2000թ. այս
I I - հեռախոսազանգեր
20
ծառայությունից օգտվում էին
10
□ ֊տվյալների հաղորդում
բջջային կապի բաժանորդնե
0
րի 10%-ը, ապա սպասվում է, որ
2000
2005
2010
2010 թ. այդ թիվը կգերազանցի
30%-ը։ Այս դինամիկան երևում
Նկ. 2. Բջջային կապի համակարգում տրամադրվող
է ստորև բերված 2-րդ նկարից,
ծառայությունների դինամիկան
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ժամանակ անց պարզվեց, որ
անհրաժեշտ են ավելի բարձր
արագություններ, որոնք թույլ
կտան ապահովել ավալների հա
ղորդման մեծ ծավալներ։ Համոզ
ված ենք, որ րնթերցողր պատկե
րացնում է, որ այս արագությամբ
0Տ1\/1 համակարգն ի զորու չէ
լուծել տեղեկատվության փոխա
նակման շուկայի այսօրվա պա
հանջարկները։
Խնդիրը լուծելու համար
1997թ. ՕՏ1\/1 համակարգում
առաջարկվեց տվյալների հա
ղորդման
(06Ո6Ր31 ԲՁՇ|Հ6է
ք^Ձճւօ Տ6Ո/1Շ6) նոր տեխնոլո
գիայի ներդրումը, որը կարելի Է
թարգմանել որպես փաթեթային
ռադիոկապի ընդհանուր ծառա
յություն։ ՕՐք^Տ տեխնոլոգիան
թույլ տվեց տեղեկատվության
հաղորդման
արագությունը
բարձրացնել մինչև 85 Կբիթ/վ։
Այսպիսով՝ բջջային օպերատոր
ները հնարավորություն ունեցան
համեմատաբար քիչ ֆինան
սական միջոցներով վերազինել
իրենց ցանցերը և առաջարկել
ՕՐք^Տ ծառայություն։ Այդպիսի
ցանցերը հաճախ անվանում են
2.50 սերնդի ցանցեր կամ 0Տ1\/1
2+ փուլ։ Ընթերցողին հայտնի
Է, որ Հայաստանի Հանրապե
տությունում գործող “\/^ձՇ611”
և “^\ոո6ո761” ընկերությունները
սկսել են ներմուծել ՕԲք^Տ ծա

ռայությունը։ Սակայն նշենք, որ
զարգացած երկրներում այս ծա
ռայության հնարավորություննե
րը սպառվել են։ Այդ երկրների
շարժական կապի բաժանորդ
ները ցանկանում են ունենալ
արագագործ ինտերնետ, մուլտի–
մեդիա և օո–1ւո6 ռեժիմում իրենց
հետաքրքրող հեռուստատեսա
յին ծրագրերի ընդունման հնա
րավորություն։
Բնականաբար
այդպիսի խնդիրներ (ՅՏ1\/1համա
կարգ մշակողների առջև դրված
չէր։ Բացի այդ՝ այն ռադիո հա–
ճախականային տիրույթները,
որոնք հատկացված էին 0Տ1\/1
համակարգին, թույլ չեն տալիս
կազմակերպել այդպիսի ծառա
յություններ։ ՐՒստի ի հայտ եկավ
30՝ նոր սերնդի շարժական կա
պի համակարգի մշակման անհ
րաժեշտությունը։
2000թ. սկսվեց 30 սերնդի
համակարգի մշակումը։ Հաճախ
այս համակարգն անվանում են
Ս1\/17Տ, այսինքն՝ (Սո^6ՐՏյ11\/1օ–
ԵւI© 7616Շօտտսուշ8էւօո Տ7տէ©ոո)
հեռահաղորդակցության շար
ժական ունիվերսալ համակարգ։
Ս1\/17Տ համակարգ ստեղծողներն
առաջարկեցին
օգտագործել
ռադիոհաճախային նոր տիրույթ,
որը, առանց փոխադարձ խան
գարումների, նույն տարածքում
կապահովի 30 և 20 ցանցերի
միաժամանակյա աշխատանք։

Բացի դրանից, եթե 20 ցանցե
րով տրամադրվող կապը կարե
լի Է համարել գլոբալ կապի հա
մակարգին մոտ, ապա Ս1\/17Տ–ը
պետք Է ապահովի իրական գլո
բալ կապ, որտեղ Էական դեր Է
հատկացվում արբանյակային
կապի համակարգերին։ Այսինքն՝
այս համակարգի խնդիրներից
մեկը գլոբալ տեղեկատվական
տարածք ստեղծելն Է։ Ինչ վե
րաբերում Է տվյալների հաղորդ
ման արագություններին, նշենք,
որ այստեղ այն կազմում Է 384
Կբիթ/վ։
Զարգացած երկրները 2007թ.
սկսեցին 30 սերնդի ցանցերի
կառուցումը։ Նշենք, որ Եվրո–
պայում 30 սերնդի շարժական
կապի համակարգերն ընդուն
ված Է անվանել Ս1\/17Տ համա
կարգեր, ԱԱՆ-ում և Կանադա–
յում՝ Շ01\/1^2000, իսկ Ասիայի
արևելյան երկրներում՝ ^Շ01ա\։
Համաձայն կատարված հայտա
րարությունների՝
«Օրանժ-Ար֊
մենիա» ընկերությունը պետք Է
իր գործունեությունը սկսի հենց
Սա՜Տ-ի կիրառմամբ։
Իսկ ինչ Է սպասվում
մեզ
ապագայում։
2008թ.
ճապոնական 1Տ177 ՕօՇօ1\/1օ ըն
կերությունը փորձարկեց 40
սերնդի շարժական կապի ցանց։
Վերջին տվյալների համաձայն՝
այս ընկերությունը ստացել Է ռե–

Շարժական
կայան
Շարժական (բջջային) կապի ցանց

I է;
<3= 1>

Արտաքին
ռադիո մաս

Կենտրոնական
< ^= > կոմուտացիայի
մաս

Ֆիքսված
քաղաքային
հեռախոսային
ցանց

Նկ. 3. Բջջային ցանցի կառուցվածքը
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կորդային արդյունք, բաժանոր
դի՝ մինչև 20 կմ/ժ արագությամբ
տեղաշարժման
ժամանակ
նրան հաղորդվող տվյալների
արագությունը կազմելէ 1Գբիթ/վ։
Ինչպես տեսնում ենք, անհա
ղորդալար գիգաբիթային ցան
ցերն արդեն մեր կողքին են։
Գլոբալ ռոումինգի հետ մեկտեղ
նրանք կապահովեն տվյալ
ների հաղորդման գերբարձր
արագություններ, հաղորդվող
ձայնի և պատկերի բացար
ձակ որակ և գոյություն ունեցող
ցանցերը կմիավորեն մեկ բարդ
կառույցի ներքո։ Բջջային հե
ռախոսակապի յուրաքանչյուր
բաժանորդ կկարողանա շփվել
գլոբալ գործընթացների հետ
չորրորդ սերնդի շարժական կա–
պի միջոցով։
Բջջւսյին ցանցի կառուց
վածքը։ Արդեն ասվել է, որ այն
բաղկացած է երկու հիմնական
մասերից, որոնք բերված են 3-րդ
նկարում, այն է՝ արտաքին ռա
դիո մաս և կենտրոնական մաս։
Տրամադրվող ծառայություն
ների լիարժեքության համար
յուրաքանչյուր բջջային ցանցի
օպերատոր կապ է հաստատում
ինչպես ավանդական հեռա
խոսային ցանցերի, այնպես էլ
արտաքին ցանցերի՝ ինտերնետ
պրովայդերների, տարածքում
և տարածքից դուրս գործող այլ
բջջային հեռախոսակապ տրա
մադրող ընկերությունների հետ։
Նկարում սովորական շար
ժական հեռախոսը մենք անվա
նել ենք շարժական կայան, և դա
պատահական չէ, քանի որ սա
բավականին բարդ սարք է, իր
մեջ պարունակում է ինչպես ըն
դունիչ, այնպես էլ հաղորդիչ կա
յաններ։ Յուրաքանչյուր շարժա
կան կայան ունի իր սեփական
միջազգային իդենտիֆիկացնող
(նմանակեցնող) համարը, այս
պես կոչված 11\/1Ը1 (1ոէ©տՁէւօոՁ1
1\/1օԵւ1© Ըզտթտ6ոէ 1ճ©ոէւ^), որը
բաղկացած Է երեք մասերից,
առաջինը արտադրողի ծածկա
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լոր տվյալները վերաբերում են
միայն հեռախոսին և Տ1^–քար
տին։ Այնուհետեև օպերատորի
կողմից բաժանորդին տրվում Է
հեռախոսահամար, որը նույն
պես բաղկացած Է երեք մասից՝
երկրի միջազգային կոդից, օպե
րատորի կոդից և բաժանորդի
հեռախոսահամարից։ Այս բոլոր
տվյալները ստանդարտավոր–
ված են ՕՏ1\/1–ի կողմից։
Հավանաբար նկատել եք, որ
անջատված հեռախոսը միաց
նելիս, տեսատիպը «արթնանում
Է» դրանից 5-10 վայրկյան անց։
ՒՂւչ գործողություններ են տեղի
ունենում այդ կարճ ժամանակա
հատվածում։ Առաջին քայլը, որը
կատարում Է հեռախոսը, օպե
րատորի բազային կայանների
փնտրումն Է։ Բազային կայանը
տեխնիկական գրականության
մեջ անվանում են 81Տ (8ձտ6
7րձոտօ6^6Ր ՏէՁէւօո), որը թարգ
մանաբար նշանակում Է բազա
յին ընդունող-հաղորդող կայան։
Եվ այսպես՝ հեռախոսի ընդու
նիչն անցնում Է ամբողջ հաճա
խության տիրույթով և գրանցում
մինչև 16 կայանի ազդանշան։
Նկ. 4. Տ11\/1֊քարտի
Այնուհետև նա համալարվում Է
կառուցվածքը
ամենաուժեղ ազդանշանի վրա,
և ծառայողական տեղեկատվութ
Թվերով նշանակված են՝
յունը, վերոնշյալ բոլոր տվյալնե
1. հպակներ,
րը, այն Է՝ բաժանորդի հեռախո
2. քարտի միկրոպրոցեսոր կամ սի համարը, \ա\–ն, 11ԱՏ1–ն, Ւ(ւ–ն
դիպ»,
և Բ11Տ1–կոդը, հաղորդում Է դեպի
3. պլաստիկե հիմք։
կենտրոնական կոմուտացիայի
մաս։ Որպեսզի հասկանալի լի
Ինչպես հեռախոսը, այնպես Էլ նի հետագա ընթերցումը, անդ
Տ11\/1–քարտն ունի իր միջազգային րադառնանք շարժական կապի
իդենտիֆիկացնող (նմանակեց ցանցի պարզեցված սխեմային,
նող) համարը, որն անվանում են որը բերված Է նկ. 5-ում։
11\/1Տ1 (|րէ6Ո1Ձէ10ՈՁ1 1\/1օԵւ1© ՏսԵ–
Ծառայողական տեղեկատ
տշոԵցր 1ճ6ոէւէ^), այսինքն՝ բջջա վության մեջ կարևորներից մե–
յին կապի բոլոր բաժանորդների կը բջջի կոդն Է, որը անվանում
Տ11\/1–քարւոերի 11\/1Տ1–երը տարբեր են Լ/Հ\ (ԼՕՕՁէւՕՈ /\Ր63 1ճ6Ոէ|է7),
են։ Բացի այդ՝ Տ11\/1–քարտն ունի այսինքն՝ լոկալ տարածքի (մեր
(ք<©7 1ժ6ՈէւքւշՁէւօո) իդենտիֆի դեպքում բջջի) իդենտիֆիկաց
կացնող բանալի և անձնական նող կոդը։ Այն բաղկացած Է երեք
իդենտիֆիկացնող (նմանակեց մասից՝ երկրի կոդից, օպերա
նող) համար (Բ6ՐՏ0ՈՁ1 1ճ6ոէւքւշՅ– տորի կոդից և բջջի համարից։
էւօո 1\1ստե6Ր)։ Նշենք, որ այս բո Ս\1–ն անհրաժեշտ Է բաժանորդի
գիրն Է, երկրորդը՝ մոդելի համա
րի ծածկագիրը, երրորդը՝ գոր
ծարանային սերիական համարը։
Հասկանալի Է, որ աշխարհում
բոլոր բջջային հեռախոսների
11\/1Ը1–ները տարբեր են, այսինքն՝
չկա երկու հեռախոս միևնույն 11\/1–
□–ով։ Ընթերցողին քաջ հայտնի
Է, որ շարժական կապի ծառա
յություններից օգտվելու համար
անհրաժեշտ Է դառնալ այդ ծա
ռայությունը տրամադրող ընկե
րության բաժանորդ, այսինքն՝
գնել ընկերության կողմից տրա
մադրվող Տ11\/1–քարտ։ Սա ՏսԵ–
տօոԵցր 1ճ6ոէւէ^ 1\/1օճս1© բառա
կապակցության հապավումն Է
և նշանակում Է բաժանորդին
իդենտիֆիկացնող (նմանակեց
նող) մոդուլ։ Նկ. 4-ում բերված Է
Տ11\/1–քարտի բացված տեսքը։
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Նկ. 5. Շարժական կապի ցանցի պարզեցված սխեման
ճիշտ տեղը որոշելու համար։
ԵՎ այսպես՝ բազային կա
յանն իր ալեհավաքների միջո
ցով ընդունում է շարժական հե
ռախոսների ազդանշանները,
որոնք բազային կայանների
վերահսկիչի 8ՏՇ (8ձտ6 ՏէՁ–
էւօո ՇօոէՐօ116Ր) և արանսկոդերի
7Շ (1րյոտշօԺ6ո) օգնությամբ ու
ղարկում Է դեպի կոմուտացիայի
կենտրոն, որն անվանում են 1Տ1ՏՏ
(1\|6է^օր1< յոՃ Տ^ւէշհւոց ՏսԵտ7Տ–
է©ոո), այսինքն՝ ցանցի և կոմու
տացիաների ենթահամակարգ։
Ինչպես երևում Է նկարից, 1Տ1ՏՏ
իր մեջ ընդգրկում Է մի քանի հա
մակարգ՝
հ/1ՏՕ 1Տ/1ՏՇ (1\/1օԵւ1© Տ\^ւէշհ–
ւոց 06ոէՐ6) - շարժական կա
պի կոմուտացիոն կենտրոն, որն
իրագործում Է բոլոր կոմուտա

ցիաները և վերահսկում ամբողջ
ցանցի աշխատանքը,
\/ԼքՀ (\/ւտւէօր ԼօշՁէւօո
ք^©ցւտէ©ր) - հյուրերի գտնվելու
վայրը գրանցող համակարգ, որը
1\/1ՏՇ–ին տվյալներ Է հաղորդում
տվյալ պահին ցանցին միացված
բաժանորդներին
վերաբերող
անհրաժեշտ
տեղեկատվութ
յունը,
հԼ8 հԼքՀ (հօտ© Լօշձ–
էւօո ք^6ցւտէ6Ր) - սա բջջային
օպերատորի տվյալների բա
զան Է, որտեղ գրանցվում են
բաժանորդի մասին անհրաժեշտ
տվյալները,
>^ՍՇ (>^Աէհ6Ոէ1ՇՁէ10Ո
Շօոէօր) - այս համակարգը կա
տարում Է օպերատորի ցանցին
բաժանորդի պատկանելիության

ստուգումը,
Լ^յ
(Ըզսւթ6տ6ոէ 1ճ6ո–
էւէ^ ք^6ցւտէ©ր) - այս համակարգը
ստուգում Է հեռախոսների 11\/1Ը1–
ները։
Տեսնենք, թե Էւնչ ճանապարհ
Է անցնում հեռախոսի հաղորդած
ազդանշանը։ Ինչպես երևում Է
նկ. 5-ից, ազդանշանը տրվում Է
1\/1ՏՇ–ի մուտքին, որը հարցում Է
կատարում \/Լք^–ին ցանցին նոր
միացվող բաժանորդի վերա
բերյալ։ \/ԼքՀ–ը, ինչպես երևում
Է նկարից (տես նրան միացված
կետագծով
համակարգերը),
հարցում Է կատարում բաժա
նորդի տվյալների վերաբերյալ և
արդյունքների մասին հաղորդում
Է 1\/1ՏՇ–ին։ Դրական արդյունքի
դեպքում 1\/1ՏՇ–ը բաժանորդին
միացնում Է ցանցին։ Միանա–
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լուն պես հեռախոսի տեսատիպն Խնդիրն այն է, որ միացված հե
«արթնանում» է, և որից հետո էլ ռախոսը պարբերաբար ընդու
հնարավոր է դառնում զանգա նում և չափում է ազդանշանը։
հարել կամ զանգեր ընդունել։
Բացի դրանից՝ այն պարբերա
Ցանցին միանալու մասին բար \/ԼՏ–ին ազդանշան է ու
1\/1ՏՇ–ը տեղեկացնում է \/Լք^– ղարկում իր գտնվելու վայրի մա
ին, որը համապատասխան ռե սին, այսինքն՝ Ս\1–ին։ Եթե դուք
գիստրում գրանցում է բաժանոր փոխում եք ձեր տեղը և դուրս
դի բոլոր տվյալները՝ ներառյալ գալիս նախկին բջջից, հասկա
նրա գտնվելու վայրը, այսինքն՝ նալի է, որ նախկին բջջի
բջջի Ս\1–ն։ Ւ^նչու է սա արվում։ ազդանշանը
կնվազի։
Այս
Պատճառը շատ պարզ է՝ բա դեպքում 1\/1Տ0–ը կմիացնի ձեր
ժանորդին արագ գտնելու հա հեռախոսը ձեր շրջակայքի
մար։ Պատկերացրեք, որ դուք ամենաուժեղ ազդանշան ունե
զանգահարում եք. ձեր հեռա ցող 81Տ–ին, միաժամանակ կւոե–
խոսի ուղարկած ազդանշանն ղեկացնի \/Լք^–ին, որը համա
արդեն հայտնի ճանապարհով պատասխան
ռեգիստրում
հասնում է 1\/1ՏՇ–ին, որը հար կկատարի փոփոխություն։
ցում է կատարում \/ԼՈ–ին ձեր
Երկրորդ հետաքրքիր հնա
զանգահարած բաժանորդի վե րավորությունը, որը կիրառվում
րաբերյալ։ Եթե նա ցանցի մեջ է, է շարժական կապի համակար
այսինքն՝ նրա հեռախոսը միաց գերում։ Դուք երևի նկատել եք,
ված է, ապա հասկանալի է, որ երբ օգտագործում եք հեռա
այդ տեղեկատվությունը գրանց խոսը մի այնպիսի վայրում, որ
ված է \/ԼՈ–ի համապատաս տեղ ազդանշանը թույլ է, ապա
խան ռեգիստրում։ Եթե բաժա հեռախոսի մարտկոցը շատ
նորդի հեռախոսը միացված չէ, արագ լիցքաթափվում է, իսկ
կամ նա գտնվում է նորմից ցածր ուժեղ ազդանշանի դեպքում
ազդանշանի վայրում,
նշա մարտկոցի լիցքաթափումն այդ
նակում է, որ նա գրանցված չէ քան էլ զգալի չէ։ Պարզաբանենք
\/ԼՈ–ում։ Այս դեպքում դուք ցան այս երևույթը։ 87Տ–ի հստակ
ցի կողմից ստանում եք «բաժա աշխատանքի համար հարկա
նորդն անհասանելի է» հաղոր վոր է, որ բջջում աշխատող բո
դակցությունը։
լոր հեռախոսների հեռարձակած
Այստեղ հարկ է նշել մի քանի ազդանշանների
հզորություն
կարևոր
հանգամանքներ։ ներն ալեհավաքի մուտքում լի
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նեն մոտավորապես հավասար
մակարդակների։ Այդ իսկ պատ
ճառով ոչ միայն հեռախոսն է
87Տ–ից ընդունած ազդանշանի
մակարդակի
պարբերաբար
չափումներ կատարում, այլև
87Տ–ը նույնպես չափում է յու
րաքանչյուր աշխատող հեռա
խոսից ընդունած ազդանշանի
մակարդակը։ Չափումների արդ
յունքները հաղորդվում են տվյալ
բջիջը սպասարկող և հսկող
8ՏՇ–ին։ Եթե ազդանշանի մա
կարդակը բարձր է, ապա 6Տ0–ը
հեռախոսին հրահանգ է ուղար
կում իջեցնել ելքային հզորութ
յունը, իսկ ցածր ազդանշանի
դեպքում հակառակը՝ ավելացնել
հզորությունը։ Այսինքն՝ ստաց
ված տվյալների հիման վրա
6Տ0–ը ինքնակամ կառավարում
է հեռախոսի ելքային հզորությու
նը։ Այժմ հասկանալի է, որ հեռա
խոսի ցույց տված ազդանշանի
ցածր մակարդակը նշանակում
է, որ այն գտնվում է բազային
կայանից հեռու, հետևաբար, որ
պեսզի հեռախոսի ազդանշանն
անհրաժեշտ մակարդակով հաս
նի կայան, նրա ճառագայթած
հզորությունը պետք է լինի
բարձր։ Իսկ բարձր հզորութ
յուն ճառագայթելու համար այն
մարտկոցից պահանջում է շատ
էներգիա, ինչի պատճառով էլ
մարտկոցն արագ լիցքաթափ
վում է։
Խոսենք մի այլ հետաքրքիր
երևույթի մասին ևս։ Որպես կա
նոն՝ բջջային ցանցի բաժա
նորդները հեռախոսով խոսելիս
շարժվում են։ Բնականաբար,
եթե այդ տեղաշարժը տեղի է ու
նենում մեկ բջջի սահմաններում,
ոչ մի արտառոց երևույթ տեղի
չի ունենում։ Իսկ ինչպես է կազ
մակերպվում անխափան կապն
այն ժամանակ, երբ բաժանոր
դը գտնվում է ավտոմեքենայի
մեջ և խոսակցության ժամա
նակ անցնում բավականին եր
կար ճանապարհ։ Այս դեպքում
բաժանորդն անցնում է մի քանի

բջիջների տարածքներով։ Կապի
անխափանությունն իրագործ
վում է 8ՏՇ–ի և 1\/1ՏՇ–ի ջանքերի
շնորհիվ, որոնք կիրառում են,
այսպես կոչված, «հՅՈՇ^6Ռ>–ի
գործընթացը։
Բառացիորեն
«ՒւՁՈշ1օ\/6Ո»–ը կարելի թարգ
մանել որպես էստաֆետային
փոխանցում կամ իրավասութ
յունների փոխանցում։
Ւ^նչ է տեղի ունենում, երբ բա
ժանորդը մոտենում է բջջի սահ
մանին։ Ազդանշանի մակար
դակը նվազում է, և այդ մասին
տեղեկանում է 8ՏՇ–ն, քանի որ
վերջինս պարբերաբար չափում
է իր կողմից սպասարկվող տա
րածքում աշխատող հեռախոս
ների ազդանշանների մակար
դակները։ Եթե բաժանորդը մի
բջջից անցնում է մյուս բջիջ, ընդ
որում՝ այդ երկու բջիջները սպա
սարկում է նույն 8ՏՇ–ն, ապա
«հՅոճ(^6Ր»–ը կազմակերպում
է այդ 8ՏՇ–ն։ Որպեսզի հասկա
նալի լինի շարադրածի իմաստն,
անդրադառնանք նկ.5–ին։ Պատ
կերացնենք, որ բաժանորդը
Լ/Հ\–2 բջջից անցնում է Լ/Հ\–3
բջիջ, այս դեպքում «հՅՈ(^6Ր»–ը
կազմակերպում է Ս\1–3 բջջում
տեղադրված 8ՏՇ–ն։ Իսկ եթե
բաժանորդը Ս\1–1 բջջից անց
նում է Լ/Հ\–2 բջիջ, «հՁոճօ\/6Ր»–ի
գործընթացը կազմակերպում է
1\/1ՏՇ–ն։ Հիշեցնենք մի հիմնական
կանոն՝ երբ բաժանորդը դուրս է
գալիս նախկինում գրանցված
բջջից, ապա տվյալ բջիջը կամ
բջիջները սպասարկող 8ՏՇ–ն
տեղեկացնում է 1\/1ՏՇ–ին այդ
տեղաշարժի մասին, որը հայտ
նում է \/Լ^–ին բաժանորդի նոր
բջջի Լ^ւ֊ին։ հր հերթին \/Լք^–ը
համապատասխան փոփոխութ
յուններ է կատարում այդ բաժա
նորդի ռեգիստրում։ Սա արվում
է, որպեսզի \/Լք^–ի բաժանորդի
ռեգիստրում գրանցված լինի
ամենաթարմ տեղեկությունը բա
ժանորդների զտվելու վայրի վե
րաբերյալ։
Բնական է,որ մեկ հոդվա

ծի շրջանակներում անհնար է Նշենք, որ այս ոլորտի խնդիր
քննարկել բջջային կապի բոլոր ների ուսումնասիրման գործում
մանրամասները, սակայն արդեն Շվեդիան համարվում է եվրոպա
հասկանալի է, որ այն շատ բարդ կան առաջատար երկիր։ Համա
և ճկուն համակարգ է, որը հնա ձայն ստացված արդյունքների՝
րավոր դարձավ ստեղծել և շա– միանշանակ չի կարելի պնդել
հագործել միայն թվային տեխնո կամ բացառել բջջային ցանցե
լոգիաների հիման վրա։
րի բացասական ազդեցությունը

0^

Նկ.6. ՀՀ շարժական կապի հաճախականային
տիրույթները
Անվտանգությունը բջջային
կապում ամենաբուռն քննարկվող
հիմնախնդիրներից է։ Այս հարցը
պարզաբանելու համար տես
նենք, թե ինչ հաճախականային
տիրույթներում են աշխատում
բջջային կապի համակարգերը։
Հայաստանի Հանրապետությու
նում շարժական կապ տրամադ
րող ընկերություններն աշխա
տում են երկու հաճախականային
տիրույթներում (տես նկ.6)։
Նկարի ձախ մասում կա
նաչ գույնի սլաքներով ցույց
են տրված հեռախոսից դեպի
87Տ և 81Տ–ից դեպի հեռախոս
ճառագայթվող ռադիոալիքնե–
րի ուղղությունները և հաճախա
կանային տիրույթները (ՅՏ1\/1 900
ստանդարտում։ Նկարի աջ մա
սում (ՅՏ1\/1 1800 ստանդարտի
հաճախականություններն են։
Հայտնի է, որ ռադիոճառա
գայթման ազդեցությունը մար
դու օրգանիզմի վրա կախված
է դրա հաճախականությունից,
ճառագայթվող հզորությունից և
ճառագայթման ազդեցության
տևողությունից։ Շարժական կա
պը համեմատաբար նոր ոլորտ
է, ուստի այս հարցը շատ բուռն
քննարկման առարկա է դարձել։

մարդու օրգանիզմի վրա։ Ըստ
գիտնականների՝ կուտակված
տեղեկատվության
ծավալնե
րը դեռևս բավարար չեն լուրջ
հետևություններ անելու համար։
Հայտնի է, որ մարդու օրգա
նիզմը 80%-ովբաղկացածէջրից։
Ջուրն ունի բևեռացված մոլեկու
լային կառուցվածք։ Գերբարձր
հաճախականային դաշտում ջրի
մոլեկուլները հետևում են դաշտի
փոփոխությանը, ինչի հետևան
քով տեղի է ունենում շփում մո–
լեկուլյար միջավայրում, որն իր
հերթին բարձրացնում է օրգա–
նիզմի ջերմաստիճանը։ Նույն
սկզբունքն է օգտագործվում միկ–

րոալիքային վառարաններում։
Նկարում բերված է բջջա–
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յին հեռախոսից ճառագայթվող
երեխաներին
արգելել
հզորության
ինտենսիվության
կամ նվազագույնի հասց
պատկերը։ Կարմիրով և նարն
նել բջջային հեռախոսնե
ջագույնով պատկերված են
րի օգտագործումը։
ճառագայթվող առավելագույն
Հիշեցնենք, որ կենցաղա
հզորության
բաշխվածության
յին ցանկացած էլեկտրական
գոտիները։
Խոսակցության
ժամանակ և էլեկտրոնային սարքավո
բնականաբար ավելի շատ տա րում՝ հեռուստացույց, համա
քանում է գլխուղե
ղին անմիջականորեն
հարող ականջային
հատվածը, ինչը չա
փազանց վտանգա
վոր է առողջության
համար։ ճառագայթ
ման ազդեցությունը
նվազեցնելու
հա
մար առաջարկվում
է
ուղղորդվել
Առողջապահության
միջազգային կազմա
կերպության հետևյալ
հիմնական խորհուրդ
ներով՝
• պետք չէ ան
հարկի օգտ–
վել բջջային
հեռախոսից,
հնարավորինս օգտվել կարգիչ, փոշեկուլ, ջեռուցիչ և
էլեկտրամագնիսական
սովորական լարային հե այլն,
դաշտի
աղբյուր
է։ Ընթերցողը
ռախոսներից,
• բջջային
հեռախոսով պետք է գիտենա, որ հեռուս
պետք չէ անընդմեջ խոսել տացույց դիտելիս անհրաժեշտ
է պահպանել հիմնական պա
3-4 րոպեից ավելի,
• հաճախակի օգտվել Տ1\/1Տ հանջը՝ նստել էկրանից առն
վազն 3 մետր հեռավորության
ծառայությունից,
• մինչև 15 տարեկան վրա։ Համակարգչից օգտվելիս
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նույնպես անհրաժեշտ է դիմել
պաշտպանական
միջոցների,
մասնավորապես՝
օգտագոր
ծել պաշտպանիչ էկրան և այլն։
Առողջապահության միջազգա
յին կազմակերպությունը սահմա
նել է շրջապատի ճառագայթման
թույլատրելի սահման, որի հա
մաձայն՝ անկախ բազային կա
յանի տեղակայման դիրքից (լի
նի դա բնակելի շենքի տանիք, թե
առանձին տեղակայված աշտա
րակ),
էլեկտրամագնիսական
էներգիայի հոսքի խտությունը
չպետք է գերազանցի 10 մկՎտ/
սմ2, ինչը ցածր է ճառագայթման
սահմանային ֆոնից։
Մեր կարծիքով 21-րդ դարում

հեռահաղորդակցության բնա
գավառում կբացվեն այնպիսի
հնարավորություններ,
որոնց
մասին ներկայումս անհնարին է
պատկերացում կազմել։ Կարե
լի է միայն վստահ լինել, որ այդ
ամենը կնպաստի գերազանց
կապի ապահովմանը և տեղա–
կատվության հաղորդման որա
կի՝ գլոբալ բարձրացմանը։

ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈ

Դեղի ազդեցությունը հաճախ ուժեղանում է, եթե
օգտագործվում է նանոմասնիկների տեսքով կամ
տեղադրվում է նանոպարկուճի ներսում։ երբեմն
նանոպարկուճիպարզհպումն անգամ հիվանդբջջին
կարող է ունենալ արժեքավոր բուժիչ ազդեցություն։
Բոլորովին վերջերս հայտնվել են հակաուռուցքային
պատրաստուկներ նանոպարկուճների տեսքով։
Այդ պատրաստուկներն ավելի ուժեղ են ազդում,
քան սովորականները, բայց հիմնականում գրո
հում են ուռուցքի բջիջների վրա՝ չվնասելով
օրգանիզմն ընդհանուր առմամբ (ի տարբերություն
ավանդական հակաուռուցքային միջոցների)։
Դրա շնորհիվ բուժման արդյունավետությունը
շեշտակիորեն աճում է։
Արծաթի հակամանրէական ազդեցությունը
աճում է, եթե օգտագործվում է նանոմասնիկների
տեսքով։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ գոյություն
ունեն այրվածքների և լուրջ վերքերի համար
նախատեսված բուժիչ վիրակապեր, որոնք
պարունակում եննանոարծաթ։ 2009թ. նախատեսվել

էր արտադրել նանոցեմենտ ոսկորների համար։
Այն ծառայելու էր որպես լցանյութ՝ ստեղծելով
յուրօրինակ հիմնակմախք, որի վրա այնուհետև
աճելու էին բնական ոսկրային հյուսվածքներ։
Նանոտվիչները բժշկական նանոտեխնո–
լոգիաների կարևորագույն ուղղություններից
են։ Դրանց գլխավոր խնդիրն է ծանր
հիվանդությունների ախտորոշումն ամենավաղ
շրջանում, երբ բուժումը շատ ավելի հեշտ է։
Այստեղ ամենից շատ օգտագործում են այնպիսի
նանոնյութեր, ինչպիսիք են
քվանտային
կետերը, նանոխողովակները։
Քվանտային
կետերը՝
կիսահաղորդչի
նանոմետրային
բյուրեղները, որոնք կարող են լույս արձակել
տարբեր տիրույթներում, օգտագործվում են
հետազոտություններում որպես ազդանշաններ։
Նանոխողովակները սովորաբար գործում են
որպես տվիչների դյուրազգաց տարրեր, որոնք
արձագանքում են հիվանդությունը հաստատող
այս կամ այն մոլեկուլին։
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ԱԼՊԵՐԸ ԱՃՈՒՄԷ՝
Միլանի համալսարանի մաս
նագետները հայտնաբերել են,
որ գլոբալ տաքացման պատճա
ռով Ալպերը ամեն տարի կորց
նում է ավելի քան 1,5 միլիարդ
տոննա սառույց։ Արդյունքում
տեկտոնիկ ուժերը, որոնք մինչ
այդ հավասարակշռված էին
սառույցի զանգվածով, սարերը
հրում են դեպի վեր։ Ալպիական
տարածաշրջանը
ընդհանուր
առմամբ բարձրանում է տարե
կան 0,15 միլիմետրով։ Այնտեղ,
որտեղսառցադաշտերը առավել
արագ են հալվում, աճը կազմում
է տարեկան 0,4 միլիմետր և ավե
լի։ Մոնբլանն աճում է տարեկան
գրեթե 1 միլիմետր։

ԼՈ Ղ Ո Ր Դ Ն Ե Ր
ԱՆԱՊԱՏԻ
ՄԵՋՏԵՂՈՒՄ*
Թեև իր պատմության մեծ մասը Սահարան եղել է անապատ, սա
կայն մոտավորապես յուրաքանչյուր հարյուր հազար տարին մեկ
Երկրի ուղեծրի առանձնահատկությունների և առանցքի թեքության
փոփոխության պատճառով Աֆրիկայի այդ հատվածում տիրում է խո
նավ ժամանակաշրջան՝ գրեթե 5000 տարի տևողությամբ։ Սահարա–
յի արևելքում աշխատող գերմանացի երկրաբանները և հնագետները
հայտնաբերել են, որ ընդամենը 5500 տարի առաջ անապատի տե
ղում եղել է փարթամ բուսականությամբ և լճերով հարուստ սավաննա։
Հետագայում անձրևները դարձել են հազվադեպ երևույթ, և բնակ
չությունը ստիպված է եղել գաղթել դեպի արևելք՝ Նեղոսի հովիտ, որ–
տեղ էլ կլիմայի այդ փոփոխության շնորհիվ ծնունդ առավ Եգիպտոսի
մեծ քաղաքակրթությունը։

Հնագետները հայտնաբերել են լճում լողացող մարդկանց պատկե
րող ժայռապատկերներ։ Դրանցից երկուսի ոտքերին կարելի է նկա
տել լաստեր հիշեցնող ինչ-որ բան։
ՏցյոէՅ 0 Յտատե, 2007,1Վ2
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ԴուբՆայի
ֆիզիկոսները
հայտնաբերել են
117-րդ տարրը»
հետաքրքրաշարժ
հոդվածը։
117։ Ս ո ս ո տ Ը թ է ա տ

2,8,18,

Երվանդ Օտյանի
«Չարաշուք գիշերը»
ակնարկը։

Գսւգիկ Շմավոնյւսնի,
Վարուժան Ղազարյանի
«ՆԱՆՈՏԵ1” ՆՈԱ1ԳԻԱՆ
ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԵՋ» հոդվա ծը։

Արարատ Աղասյանի
«Վարդգես Մուրենյանց»
հոդվածը նվիրված մեծ նկարչի
150-ամյակին։
Ի*>1. 2010 I ԳԻՏՈՒԹ Յ Ա Ն
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ԳՐԵՆԼԱՆԴԻԱՆ ԿԱՐՈՂ է
ՎԵՐԱԾՎԵԼ

ԲՈՐԻՍ ՊհԼՑԱՑԿԻՆ
Գրենլանդի այ ի արևմտյան
ափի հլուլիսատ քաղաքի մոտա
կայքում գտնվողթռիչքադաշտից
վեր բարձրացած ուղղաթիռը
կատարեց մի անսովոր երթ։ 22
երկրների բնապահպանության
նախարարները շրջեցին Սերմակ
Կուջագ սառցադաշտի՝ կղզու
ամենակարևոր տեսարժան վայ
րերից մեկի վըայով։ Այդ օդային
ճանապարհորդությանը նրանց
հրավիրած ամերիկացի գիտ
նական, կւիմայաբան Ռոբերտ
Կորելը գործընկերներին ցու
ցադրեց կլիմայի գլոբալ տա
քացման աղետաւի հետևանք
ները։
Սառցադաշտը,
որը
գրանցված
է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
կողմից համաշխարհային ժա
ռանգության
ցուցակում
և
ամենամեծն է Անտարկտիդայի
սահմաններից դուրս, աչքի
առաջ բառացիորեն հալվում է։
Դեռ անցյալ հարյուրամյակի
60-ականներին այն առանձ
նահատուկ անհանգստության
առարկա >էր մասնագետների

* հէէթ։//աո\>. Խ օ ս Խ . ու

64 | ԳԻՏՈՒԹ Յ Ա Ն

համար։ Ամեն օր ցած սահելով ավելի քան 250 փորձագետների
նախապատրաստած
35 մետր (տարեկան շուրջ 13 կողմից
կիլոմետր)՝
սառցադաշտը 1400 էջանոց հաշվետվություն։
օվկիանոս էր բաց թողնում Այն պարունակում է ամե–
կանխա
սառույցի մեծաբեկորներ, որոնք նահոռետեսական
վերածվում էին սառցալեռների տեսումը Արկտիկայի ամբողջ
(համաձայն վիճակագրության՝ ջրավազանի ապագայի վերա
Գրենլւսնդիայի սառցաղաշտե– բերյալ։
Այս
հարյուրամյակի
րի տարեկան արտադրողակա
նությունը հասնում է 15 հա ընթացքում ամբողջ արկտի
զար սառցալեռի)։ Սակայն կական սառույցը հալվելու է,
Արկտիկայի կլիմայի փոփո և եթե գիտնականները արդ
խության պատճառով (ըստ յունավետ միջոցներ չմշա
Ռոբերտ Կորելի՝ այն տեղի է կեն գլոբալ տաքացումը կա
ունենում երկու անգամ ավելի սեցնելու համար, ապա մի
դարերի
ընթացքում
արագ, քան ընդհանուր առմամբ քանի
Գրենլանդիւսյի
սառցե
վահանը
ամբողջ մոլորակում)։ Սերմակ
վերածվելու
է
ջրի,
իսկ
բուն
Կուջագի երկարությունը 12
ամիսների ընթացքում կրճատվել Գրենլանդիան՝ հսկայական լճի։
Գիտնականների հաշվարկներով
է 7 կիլոմետրով։
Արկտիկայի կլիմայի փոփո համաշխարհային օվկիանոսի
խության
հիմնախնդիրներին ջրի մակարդակը այդ ժամանակ
նվիրված
գիտաժողովում, բարձրանալու է 6-7 մետրով, որը
որը կայացել է հլուլիսատում ճակատագրական կլինի այն 1,2
և որին
մասնակցել են միւիարդ մարդկանց համար,
«բնապահպանության»
22 ովքեր ապրում են առափնյա գծի
նախարարներ, քննարկվել է 30 կիլոմետրանոց գոտում։
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Բաժանորդագրվելու
համար կարող եք
զանգահարել
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