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2018 թ. հոկ
տեմ
բե
րի 17-ին մեկ
նարկեցին ՀՀ գիտությունների ազ
գային ակադեմիայի հոբելյանական
միջոցառում
ն երը: Հանդիսավոր նիս
տի ժա
մա
նակ ՀՀ ԳԱԱ-ին շնոր
հավորեցին Բելառուսի, Մոլդովայի,
Ղրղզստանի, Լատվիայի, Լիտվայի,
Էստոնիայի, Տաջիկստանի, Սլովենիա
յի, Չեխիայի, Ռուսաստանի, Վրաստա
նի, Մեծ Բրիտանիայի, Ուկրաինայի
պատվիրակությունների ղեկավար
ները, Եվրոպական երկրների ակա
դեմիաների ընկերակցության (ALLEA)
փոխնախագահ Գրեհեմ Քեյը, միջազ
գա
յին ICRANet ցան
ցի տնօ
րեն Ռ.
Ռուֆֆինին, ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի
նախագահ Ագիբայ Սմագուլովը, Եվրո
պական ակադեմիայի փոխնախագահ
Օլե Պետերսոնը:

Հոկտեմբերի 18-ին Ալեքսանդր
Սպենդիարյանի անվան օպերայի և
բալետի ազգային ակադեմիական
թատրոնում տեղի ունեցավ հոբելյա
նական նիստ, որի ընթացքում կայա
ցավ վաստակաշատ գիտնականնե
րի պարգևատրման արարողություն:
ՀՀ ԳԱԱ 75-ամ
յա
կի առ
թիվ գի
տական նվաճում
ն երի և գիտության
զար
գաց
ման հա
մար ՀՀ ԳԱԱ նա
խագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն ար
ժանացավ Մոլդովայի և Ուկրաինայի
Գիտությունների ակադեմիաների ոս
կե մեդալների, ՀՀ ԳԱԱ փոխնախա
գահ Յուրի Շուքուրյանը՝ Բելառուսի
Գիտությունների ակադեմիայի ոսկե
մեդալի:

ՀՀ ԳԱԱ - 75

ՀՀ վարչապետի
պաշտոնակատար
Նիկոլ Փաշինյանի
շնորհավորական խոսքից

լուծման ամենակարևոր գործիքը
մարդկային միտքն է, որ անսահ
ման է: Դա նշանակում է, որ մեզ
նից յուրաքանչյուրի, յուրաքանչ
յուր պետության, յուրաքանչյուր
ո
լոր
տի առջև բաց
ված են ան
սահման հնարավորություններ և
հույս ունենք, որ կկարողանանք
օգտագործել այդ անսահման
հնարավորությունները:

Կարիք ունենք և պարտավոր
ենք ընդլայնել ակադեմիայի
կապերը միջազգային գիտահե
տազոտական բոլոր կենտրոն
ների հետ: Մենք պետք է լինենք
միջազգային գիտական գոր
ծընթացների մաս, համահունչ
լինենք ժամանակի պահանջ
ներին: Համագործակցությունը
պետք է լի
նի ի
րա
կան ծրագ
րերի շուրջ, համաշխարհային
բոլոր կենտրոնների հետ:
Գիտության հանդեպ վե
րաբերմունքը պետք է սկսվի
կրթական օջախից: Կրթական
համակարգը, բացի դասական
կրթութ
յուն տա
լուց, պետք է
ծառայի երիտասարդների կա
րողությունների բացահայտմա
նը և նրանց կապի իրենց ապա
գա գիտական գործունեության
հետ: Կարծում եմ, որ ակադե
միան ինքը պետք է վաղ շրջա
նից նպաստի այն երիտասարդ
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Մենք ուզում ենք Հայաս անը դարձնել նույնպիսի տեխ
տ
նոլոգիական առաջատար երկիր,
ինչպիսին էր այն ԽՍՀՄ տարի
ներին: Դրա համար մենք ունենք
ամենակարևորը՝ մարդկային
ներուժը, մարդիկ, ովքեր կրում
են այդ գիտելիքը, կարող են փո
խանցել այն, և կարևորը՝ ավան
դույթներ, որոնք կապված են
ԳԱԱ գործունեության հետ: Մեծ
հույս ունենք, որ Հայաստանի
գիտությունը, կառավարությու
նը և հանրությունն այս հարցի
շուրջ յուրօրինակ կոնսենսուս
կձևավորեն և ՀՀ-ում նոր տեխ
նոլոգիական առաջընթաց, նոր
տեխնոլոգիական հեղափոխութ
յուն իրականացնելու հնարավո
րություն կստեղծեն:
Մենք հավատում ենք, որ բա
ցարձակապես բոլոր խնդիրների

ՀՀ նախագահ Արմեն
Սարգսյանի ելույթից
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գիտական կադրերի պատ
րաստմանը, ովքեր ապագայում
դառնալու են ակադեմիական
համակարգի մաս: Եվ, ընդ
հանրապես, գիտակրթական
համակարգը մեզանում օպտի
մալացման և ինտեգրացման
կարիք ունի:

հանրահայտ արևելագետ, ակադեմիկոս Հ. Օրբելին: Ակա
դեմիայի հիմ
ն ադիր կազմում
ընդգրկվեցին գիտության տար
բեր բնագավառների 23 անվանի
գիտնականներ: Հ. Օրբելին միա
ժամանակ աշխարհահռչակ Էր
միտաժի տնօրենն էր և 1947 թ.
վերադարձավ Պետերբուրգ:
Ակադեմիայի
նախագահ
ընտրվեց
համաշխարհային
ճանաչման արժանացած, կազ
մակերպչական փայլուն ունա
կությունների տեր, երիտասարդ
Վիկտոր Համբարձումյանը: Այս
ընտրությունը
Հայաստանի
համար ունեցավ շատ կարևոր
նշանակություն՝ գիտության հե
տագա զարգացման համար:
Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի 46-ամյա ղեկավար

բերում
ն եր ունեցած ականավոր
գիտնականներին: Մրցանակա
բաշխության նպատակն է՝ հա
վերժացնել Վ. Համբարձումյանի
հիշատակը, աշխարհին ներ
կայացնել Հայաստանի գի
տությունը և նպաստել նշված
գիտական
ուղղությունների
զարգացմանը:
1993 թ. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի
նախագահ է ընտրվել ճանաչ
ված պետական գործիչ, գի
տության և գիտական արտադ
րության անվանի կազմակերպիչ
Ֆադեյ Տաճատի Սարգսյանը:
Նախագահի պաշտոնը նա
ստանձնեց բարդ՝ Հայաստանի
Հանրապետության կազմավոր
ման դժվարին ժամանակաշրջանում: 1991 թ. Խորհրդային

ման ժամանակահատվածում
Հայաստանի գիտությունների
ակադեմիան կայացավ, ունե
ցավ ծանրակշիռ ձեռքբերում
ներ, առաջատար դեր ստանձ
նեց Խորհրդային Միության
հանրապետությունների ակա
դեմիաների շարքում, ճանաչե
լի դարձավ արտասահմանում:
2009 թ. սահմանվեց Վիկտոր
Համբարձումյանի անվան մի
ջազգային մրցանակ, որը յու
րաքանչյուր երկու տարին մեկ
շնորհվում է աստղաֆիզիկայի
և մաթեմատիկայի բնագավառ
ներում գիտական խոշոր ձեռք

 իության փլուզումը ծայրահեղ
Մ
ծանր իրավիճակ ստեղծեց ինչ
պես տնտեսության, այնպես էլ
գիտության ու մշակույթի բնա
գավառներում: Սկսվեց տնտե
սության անկումը, խզվեցին
միջպետական սերտ կապերը,
դադարեց ԽՍՀՄ հանրապե
տությունների ակադեմիաների
համագործակցությունը:
Գիտությունների
ակադե
միայի առաջ ծառացել էին
դժվարությամբ ձեռք բերված
հաջողություններն ամրապն
դելու, խորացնելու, գիտության
զարգացման արդի մարտահրա
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75 տարիների ընթացքում
Հանրապետության բարձրա
գույն գիտական կենտրոնը
դժվարին և բովանդակաշատ
ուղի է անցել, մեծ գիտական
նվա
ճում
ներ ձեռք բե
րել, ար
ժանացել համաշխարհային ճա
նաչման:
1935 թ. Երևանում բացվեց
ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադե
միայի հայկական մասնաճյուղը
(Արմֆան), որը ղեկավարում էր
անվանի երկրաբան, ակադեմի
կոս Ֆ. Յու. Լևինսոն-Լեսինգը:
1943 թ. նոյեմբերին, երբ շա
րունակվում էր Հայրենական
մեծ պատերազմը, ՀԽՍՀ կա
ռավարության որոշմամբ հիմնադրվեց Հայաստանի գիտությունների ակադեմիան: Նորաստեղծ Գիտությունների ակա
դեմիայի նախագահ ընտրվեց

վերների ոգով ձեռնարկում
ն եր
կատարելու հիմ
ն ահարցերը: Նշ
ված դժվարին ու բարդ խնդիր
ների լուծումը պահանջում էր
գիտության բնագավառում իրա
կանացնել բազմակողմանի վե
րափոխում
ն եր, որոնք կնպաս
տեին գիտության զարգացմանը:
Անկախության տարիներին
գիտության անընդհատ թեր
ֆինանսավորումը
բացասա
բար է ազդել նրա վերելքի վրա:
Մասնագիտական ուսում
ն ասի
րությունները ցույց են տվել, որ
եթե գիտության ֆինանսավոր
ման չափը փոքր է ՀՆԱ 1 տո
կոսից, ապա տվյալ երկրի գի
տությունը չի կարող դրական
ազդեցություն ունենալ նրա
տնտեսության
զարգացման
վրա, իսկ ինքը՝ գիտությունը,
աստիճանաբար կմահանա:
Կադրերի թվաքանակը էա
կան ու կտրուկ կրճատվեց: Եթե
մինչև 1990 թ. հուն
վա
րի 1-ի
դրությամբ ԳԱԱ համակարգում
աշխատում էր 7500 մարդ, ապա
առ 01.01.2018 թ. այն կիսով չափ
նվազեց՝ 3750:
Համակարգի գիտաշխատող
ները, այնուամենայնիվ, անկա
խության տարիներին գիտութ
յան տարբեր բնագավառներում
ունեցել են լուրջ գիտական
արդյունքներ, որոնք ճանաչվել

են համաշխարհային գիտական
հանրության կողմից:
Հասարակության զարգաց
ման գործընթացում գիտության՝
որպես առաջընթացի հիմ
ն ական
գործոնի դերը բարձրացնելու
նպատակով պետք է վերա
նայվեն գիտական կազմակեր
պությունների, պետության և
հասարակության փոխհարա
բերությունները: Անկախության
տարիների ընթացքում ոչ միայն
գիտության վարկի խիստ ան
կում է նկատ
վում, այլև հան
րային
գիտակցության
մեջ
համառորեն ներդրվում է այն
տեսակետը, թե Հայաստանում
գիտական հետազոտություն
ներն արդյունավետ չեն, և
պետությունն ի զորու չէ պահ
պանել և զարգացնել դրանք:
Գիտության ոլորտի առջև
ծառացած առաջնահերթ խնդիրներից է գիտական կադրերի
երիտասարդացման
հարցը:
Չնայած պետական տարբեր
մակարդակներում ընդունված
որոշում
ն երին ու ծրագրերին,
երիտասարդ կադրերի համար
գիտությունը, այնուամենայնիվ,
մնում է պակաս գրավիչ, շարու
նակվում է երիտասարդ կադրե
րի արտահոսքը գիտությունից
այլ ոլորտներ, նաև արտերկիր:
ԳԱԱ բաժանմունքների և ինս

տիտուտների գործունեության
հիմ
ն ական ուղղություններից
մեկը երիտասարդ կադրերով
հետազոտական աշխատանք
ների ապահովումն է:
Համակարգի
հիմ
ն ական
կադրային պոտենցիալը ձևա
վոր
վում է բու
հե
րի և ԳԱԱ
ուսում
ն ագիտական
կենտ
րոնի շրջանավարտների հաշ
վին: Ակադեմիան, որպես շահագրգիռ կողմ, ակտիվ համա
գործակցում է հանրապետութ
յան առաջատար բուհերի հետ:
Վերջին տարիներին էապես
բարելավվել է ՀՀ ԳԱԱ միջազ
գային գիտակրթական կենտրո
նի գործունեությունը: Կենտրոնը,
այնպես կրթական հաստատութ
յուն, բարձր վարկանիշ ունի ոչ
միայն հանրապետությունում,
այլև ողջ տարածաշրջանում,
որտեղ ուսանել են ցանկանում
դիմորդներ՝ տարածաշրջանի
երկրներից: Կենտրոնն ուսու
ցումն իրականացնում է ասպի
րանտական և մագիստրոսական
ծրագ
րե
րով: Այն իր ու
սում
նա
կան և գիտական ծրագրերով
կարող է դառնալ հետազոտա
կան համալսարան:
Մեծապես ակտիվացել է
ակադեմիայի միջազգային հա
մագործակցությունը: Նոր պայ
մանագրեր են ստորագրվել
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 ուսաստանի
Ռ
Դաշնության,
Լիտվայի, Ռումինիայի, Չինաստանի հասարակական գիտութ
յունների, Հնդկաստանի գիտութ
յունների ակադեմիաների հետ:
Համատեղ գիտական կառույց
ներ են ստեղծվել ֆրանսիական
մի քանի համալսարանների և
մեր՝ Ֆիզիկական հետազո
տությունների, Երկրաբանական
գիտությունների, Հնագիտության
և ազգագրության ինստիտուտ
ների հետ:
2018 թ. սկզբին ՀՀ ԳԱԱ ար
տասահմանյան անդամ
ն եր են
ընտրվել 135 հայազգի հան
րահայտ գիտնականներ՝ 23
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երկրներից: Սփյուռքահայ գիտ
նականների հետ մեր գիտնա
կանների համագործակցությունը
բազմազան է ու բազմաբնույթ:
ՀՀ ԳԱԱ համակարգի գիտա
կան ինստիտուտները, կարևորելով պետության տնտեսական
և սոցիալական կարիքները
բավարարման և գիտելիքի
հիմքի վրա կառուցվող տնտե
սության մեջ ներդրում
ն երի կա
տարման կարևրությունը՝ առա
ջարկություններ են ներկայացնում
ՀՀ կառավարություն:
2017 թ. իրականացվել է հա
մակարգի գիտական կազմա
կերպությունների գործունեութ

յան արդյունավետության գնահատում:
ԳԱԱ-ում
իրականացվող
բարեփոխում
ն երի ծրագրերում
ներառված են բազմաթիվ մի
ջոցառում
ն եր, ինչպիսիք են ներ
քին կառուցվածքային բարեփո
խում
ն երը և օպտիմալացումը,
գիտական ուղղությունների և
թեմաների արդիականացումը,
կիրառական
ուղղվածության
աշխատանքների և գիտական
արդյունքների առևտրայնաց
ման ավելացումը, գիտության
և կրթության ինտեգրացման
խորացումը, բարձր որակավոր
մամբ մասնագետների պատ
րաստումը և այլն:

Իր գոյության 75 տարինե
րի ընթացքում Ակադեմիան
կուտակել է գիտագործնական
հսկայական փորձ, արժանացել
է միջազգային գիտական հան
րության բարձր գհահատակա
նին: Ակադեմիայի համակար
գում ձևավորվել են բազմաթիվ
գիտական դպրոցներ, որոնք
միշտ էլ պատ
վով են ներ
կա
յացրել Հայաստանը միջազգա
յին ասպարեզում:
Հատկապես մեծ է ակադե
միայի համակարգող դերը հա
յագիտության, հասարակական
այլ հիմ
ն արար ու կիրառական,
բնական գիտությունների բնա
գավառում:

Եվրոպական երկրների
ակադեմիաների
ընկերակցության
(ALLEA) փոխնախագահ
Գրեհեմ Քեյի ելույթից
 ենք ALLEA-ում Հայաստանի
Մ
Հանրապետության գիտություն
ների ազգային ակադեմիան հա
մարում ենք այդ ընկերակցութ
յան ճանաչված և բարձրարժեք
ակադեմիաներից մեկը: ALLEA
ցանցը բաղկացած է 58 ակա
դեմիաներից, որոնք ԵՄ տա
րած
քում կամ դրա
նից դուրս
են: Մենք ներկայացնում ենք
գիտության ակադեմիաները և
բոլոր ոլորտները՝ սկսած հասա
րակական և հումանիտար գի
տություններից մինչև բնական
և կիրառական գիտություններ:
Ձեր հոյակապ հաստատութ
յունը վերջին հինգ տարիների
ընթացքում եղել է ALLEA ցանցի
լիիրավ անդամ, և մենք ուրախ
ենք, որ դուք ևայս պատմական
հաստատությունը, որտեղ մենք
այսօր հավաքվել ենք, անընդ

հատ զարգացող ALLEA համայն
քի մի մասն է:
ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների և
գիտահետազոտական կենտրոն
ների ցուցահանդեսը մեզ ցույց
տվեց Հայաստանում որակյալ և
գերազանց հետազոտություննե
րի լայն շրջանակը: Ձեր ակադե
միան խթանում և իրականաց
նում է հիմ
ն արար ու կիրառական
հետազոտություններ գիտական
ոլորտի տարբեր բնագավառնե
րում, ինչպես նաև համակար
գում է հետազոտությունները
Հայաստանի ողջ տարածքում՝
ավելի քան 35 գիտական հաս
տատություններ, 3700 գիտաշ
խատող, այդ թվում՝ 46 ակադե
միկոս, 56 թղթակից անդամ:
Դուք ունեք նաև տպավո
րիչ միջազգային շփում
ն երի
ցանկ, ևուրախ եմ՝ տեսնելով,
որ դրան
ցից մե
կը իմ սե
փա
կան ակադեմիայի՝ Էդինբուր
գի Թագավորական Միության
հետ է:
Ձեր հաջողությունն ամե
նաազդեցիկն է, երբ հայացք
ենք գցում վեր
ջին 75 տա
րի
ների ընթացքին: Հայկական
ակադեմիայի ուղին իր ներկա
նվաճում
ն երով հանդերձ, հարթ

չի եղել: Այս հաստատությունն
ականատեսն է եղել այնպիսի
պատմական իրադարձություն
ների, որոնք իրենց ազդեցութ
յունն են թո
ղել ոչ միայն այս
ակադեմիայի, այլև եվրոպական
մայրցամաքի, ընդհանրապես
ամբողջ աշխարհի պատմութ
յան վրա:
Այս ակադեմիան վեր է հառ
նել 1943 թ. նո
յեմ
բե
րին, այն
ժամանակ, երբ մայրցամաքն
ապրում էր Երկրորդ համաշ
խարհային պատերազմի տա
րիները: Գրեթե երեք տասնամ
յակ առաջ ԽՍՀՄ-ի փլուզումը
նույն
պես ազ
դել է այս երկ
րի,
այս տարածաշրջանի վրա՝
առաջացնելով քաղաքական և
տնտեսական անկայունություն և
դժվարություններ: Անշուշտ, ՀՀ
ԳԱԱ գիտական աշխատանքը
ևս կրել է դժվարություններ այդ
տարիներին, սակայն վերջինիս
հաջողվել է հաղթահարել այդ
փուլը և հաստատակամորեն
առաջխաղացում
ն եր ձեռք բերել
գիտական բոլոր ոլորտներում:
Գիտական
ակադեմիան
եր
բեք չի կորց
րել իր կեն
սա
կան դերը հայ հասարակութ
յան զարգացման և առաջըն
թացի գործում՝ շնորհիվ ձեր
լուսավոր առաջնորդների և
նախագահների, ի դեմս պրոֆե
սոր Օրբելու և 2006 թվականից՝
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռադիկ
Մարտիրոսյանի ջանքերի:
Այս հաստատությունն օրի
նակ է, թե ինչ
պես պետք է
հարմարվել դժվարություննե
րին և ինչպես բարեփոխվել՝
լավագույնս լուծելու հասա
րակության կարիքները. այն
ջանքեր է գործադրել, որպես
զի պահպանի իր առանցքային
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գիտական ծրագրերը, պահ
պանի իր կարողությունները և
ընդլայնի միջազգային կապերն
ու համատեղ ջանքերը, որոնք
զորացնում և ամրապնդում են
մեր ունակությունները գիտա
կան ջանքերի ներգրավման
և առաջխաղացման համար:
Հայաստանի Ազգային ակադե
միան պատ
մա
կան գանձ է, և
ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ
այն շարունակելու է վկա լինել
իր հիմ
ն ադրման համար նշվող
ավելի շատ հոբելյանների:
Սակայն գիտության, փոր
ձաքննության և ապացույցնե
րի վրա հիմնված գիտելիքների
ստեղծման մարտահրավերնե
րը ոչ միայն չեն վերացել, այլև
փոխակերպվել են՝ դառնալով
ավելի բարդ և խրթին: Եվրո
պական գիտական ակադեմիա
ները չեն կարող դիմակայել
դրանց, երե մեկուսի աշխատեն
միմյանցից. միջազգային գոր
ծընկերների հետ մեր համագոր
ծակցությունը շատ կարևոր է:
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Մեր կազմակերպության ան
դամ ակադեմիաներին միավո
րելով միասնական ցանցում՝
մենք ձգտում ենք հասնել գի
տության զարգացմանը՝ միև
նույն ժամանակ մնալով ան
կախ քաղաքական, առևտրային
և գաղափարական շահերից:
Մեր նպատակն է՝ անցյալի
ձեռքբերում
ն երին նայել ժա
մանակակից
տեսանկյունից՝
ավելի լավ ապագա կառուցե

լու համար, մի ապագա, որը,
ես ու
րախ եմ ա
սելու, իս
կա
պես ներառում է Հայաստանի
Հանրապետության գիտություն
ների ազգային ակադեմիան:
Այս ակադեմիան կայու
նության և տոկունության օրի
նակ է թողել, և մե նք՝ բոլորս,
պատրաստ ենք սովորելու նրա
պատմությունից և գիտական
ձեռքբերում
ն երից:

Նյութը պատրաստեց
Ա. Խառատյանը

Ի ԴԵՊ

Գերմանացի կլիմայաբան
ների տվյալներով, մեկ տոննա
ածխաթթու գազի արտանե
տումն առաջացնում է Արկտի
կայի սառցածածկույթի 3 քա
ռակուսի մետրի հալում:

Ասպիրինը կարող է մար
դու օրգանիզմում ժամանա
կավորապես
դադարեցնել
շուրջ 60 գեների գործողութ
յունը: Այս փաստն ապացուցել
են ԱՄՆ-ի Դյուկի համալսա
րանի բժիշկները:

նշված է կնոջ ա
նուն, ա
պա
այդ հոդվածը 10 %-ով ավելի
քիչ են մեջբերում գործընկեր
ները, քան եթե առաջին հեղի
նակը տղամարդ է:

Գանգի որոշակի կետում կի
րառելով մագնիսական դաշտ՝
իտալացի բժիշկները նվազեց
նում են ախորժակը և արդ
յունքում բուժում են ճարպա
կալումը: Փոփոխվում է նաև
հիվանդի աղիների ֆլորան:

Ամե նաթանկարժեք դեղա
միջոցն աշխարհում գենա
յին
ճարտարագիտությամբ
ստեղծված «Գլայբերա» պատ
րաս
տուկն է, որն ար
տադր
վում էր Հոլանդիայում 20142016 թթ. և նա
խա
տես
ված էր
գենետիկական
հազվադեպ
հիվանդության բուժման հա
մար, որի ժամանակ արյան
մեջ ճարպ է կու
տակ
վում:
Բուժ
ման մեկ շրջանն ար
ժեր
1 միլիոն դոլար: Քանի որ աշ
խարհում միայն մեկ հիվանդ է
կարողացել վճարել բուժման
համար, պատրաստուկի ար
տադրությունը դադարեցվել է:

Չինացի օդերևութաբաննե
րը նշում են, որ ու
ժեղ կար
կուտի, ջրհեղեղների, թայ
ֆունների և ուրիշ աղետալի
բնական երևույթների հա
ճախությունը
Չինաստանում
1961 թ.-ից մինչև 2010 թ. աճել
է գրե
թե եր
կու ան
գամ: Այս
հանգամանքը կապում են հա
մընդհանուր տաքացման և
Չինաստանում օդի աղտոտ
ման բարձր մակարդակի հետ:

Փորձարարական
ներզա
տաբանության
(էնդոկրինո
լոգիայի) ինստիտուտի գեր
մանացի
հետազոտողների
տվյալներով՝ լյարդի քաղցկե
ղի ռիսկի հիմ
ն ական գործոնը
սննդի մեջ սելենի պակասն է:

Չինական BYD ընկերութ
յունն էլեկտրամոբիլների խո
շորագույն
արտադրողն
է
աշխարհում: Օրական ար
տադրվում է 500 մեքենա:
Սա
կայն մինչև տվյալ ձեռ
«Наука и жизнь», 2017, N 10.

Աստղագիտության
ոլոր
տի 150 հազար գիտական
հոդվածների վերլուծությունը
ցույց է տվել, որ ե
թե հե
ղի
նակների ցանկում առաջինը

Կանադայի՝ որպես պե
տության գոյության 150-ամ
յակի առթիվ թողարկվել է 3
միլիոն 2-դոլարանոց մետա
ղադրամ, որը մթության մեջ
լույս է ար
ձա
կում: Դ
րա վրա
պատկերված է դեպի հյուսի
սափայլ լողացող կանոե:

Ամերիկացի
ծխողների
շրջանում կատարված հար
ցումը ցույց է տվել, որ նրանց
ըն
դա
մե ն 8 %-նէ ծխում հա
ճույքով: Ծխողների 81 %-ը
զղջում է՝ գիտակցելով, որ
տուրք է տա
լիս վատ սո
վո
րութ
յա
նը, իսկ 21 %-ը վստահ
չէ, որ ծխելն ի
րոք հա
ճույք է
պատճառում, բայց թողնել չի
ցանկանում:
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Համընդհանուր տաքացման
արդյունքում Եվրոպայի լեռ
նադահուկային հանրաճանաչ
սահուղիներում ձյունը հալվում
է անգամ ձմռանը: Հատուկ
«ձյան թնդանոթների» միջոցով
ստացվող արհեստական ձյան
շերտով մեկ քառակուսի կիլո
մետր ծածկելն արժե մոտավո
րապես 1 միլիոն եվրո:

նարկության համար կառավա
րության սահմանած հարկային
արտոնությունների վերացու
մը, օրական թողարկվում էր
900 էլեկտրամոբիլ:

9

ԳՐԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԼՓԻԱՐ.
ԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ
ՀԱՅՏՆԻ ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԸ
ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
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XIX-XX

10

դդ. արևմտահայ եր
գիծական
գրակա
նության մեջ հանրա
հայտ և անկրկնելի Հարություն Սվաճյանի, Հակոբ
Պարոնյանի, Երվանդ Օտյանի, համեմատաբար պա
կաս հայտնի Առանձարի (Միսաք Գույումճյան) կող
քին այ
սօր որ
ևէ այլ եր
գի
ծա
բան չի հիշ
վում կամ
գրե
թե չի հիշ
վում: 
Մինչ
դեռ նրանք քաջ ծա
նոթ են
եղել իրենց ժամանակակից ընթերցողներին, հատ
կապես մամուլի (Կ. Պոլսի և Զմյուռնիայի) ընթեր
ցողներին, որոնց գրավում էր այդ երգիծաբանների՝
Հ. Հաճյանի, Հ. Ալփիարի, Վ. Փափազյանի (Լիլա), Ե.
Թոլայանի (Կավռոշ), Գ. Թորոսյանի գրական անու
րանալի տաղանդն ու ստեղծագործական վարպե
տությունը: Շատ դեպքերում, և ոչ միայն բովանդա
կային, այլև ժանրային իմաստով, նրանց մեծ մասը
կրել է մեծն Պարոնյանի ազդեցությունը, որ հաս
կանալի է դառնում գրական խոշոր տաղանդների
հարատևության բնականոն և անխուսափելի իրո
ղությամբ: Եվ սակայն նրանց՝ այդ հետևորդների
ստեղծագործական արժեքը շեշտակիորեն բարձ

րա
նում է, ան
գամ մինչև ինք
նուրույնության առանձնացող
չա
փե
րով, երբ հաշ
վի ենք առ
նում, որ նրանք են ի
րենց ժա
մանակի և գեղարվեստական
մտայնության արտահայտիչնե
րը: Հանիրավի անտեսված այդ
երգիծաբանների շարքում իր
ուրույն երգիծական մտածելա
կերպով ու գեղարվեստական
առ անձն ահ ատկ ությ ունն եր ով
առաջիններից մեկը, անտարա
կույս, Հարություն Ալփիարն է:
Գառնիկ
Ստեփանյանի
«Կենսագրական
բառարա
նում» հա
մա
ռոտ տրված են
երգիծաբանի
կենսագրութ
յունն ու ստեղծագործության
որոշ կողմերը: Հ. Ալփիարը
(1864-1919) ծնվել է հայ տա
ղանդներով այնքան առատ
Զմյուռնիայում և ուսումը ստացել Կ. Պոլսի հայկական Արամյան և Շահնազարյան դպրոց
ներում: Երգիծաբանը բավա
կան ժամանակ ապրել է եվրո
պական երկրներում (Իտալիա,
Ֆրանսիա, Անգլիա), որն իր
յուրօրինակ կնիքն է դրել նրա
ստեղծագործության վրա, որտեղ հատկապես զգացնել
են տալիս ֆրանսերենն ու
ֆրանսիական գրականությու
նը: Իր գրական գործունեությունը նա սկսել է Ա. Արփիար
յանի
խմբագրությամբ
Կ.
Պոլսում լույս տեսնող «Հայրենիք» լրագրում (1891-1896):
Հետագա ստեղծագործական
կյանքում
աշխատակցել
է
արևմտահայ բազմաթիվ թեր
թերի և հանդեսների՝ «Ար
ևելյան մամուլ», «Մասիս»,
«Սուրհանդակ», «Մանզումեի
էֆքյար» (հայատառ օսմա
ներեն՝ Կարծիքների շարք),
«Հանրագիտակ», «Հայ գրա
կանություն», «Ատրուշան» և

այլն: Իր ֆրանսերեն երգիծա
պատում
ն երը տպագրել է նաև
Կ. Պոլսի օսմաներեն «Քալեմ»
(Գրիչ) զավեշտաթերթում1:
Հ. Ալփիարը ստորագրել
է Ռադամես, Քրիզանթեմ և
հ
նա
րա
վոր է՝ նաև այլ ծած
Մեզ են հա
կանուններով2: 
սել վերոհիշյալ թերթերում և
պարբերականներում տպագր
ված նրա բազմաթիվ ստեղծա
գործությունները, ինչպես նաև
իր կենդանության ժամանակ
տպագրված երգիծական գոր
ծերի երկու ժողովածուները:
Սկզբից իսկ ասենք, որ մեզ
հայտնի՝ Հ. Ալփիարի բազմա
թիվ երգիծական քրոնիկնե
րում, երգիծական զրույցնե
րում և երգիծապատում
ն երում
(նա գրում է ոչ մեծ ծա
վա
լի
գործեր, երբեմն՝ բանաստեղ
ծություններ) կատարելապես
բացակայում է քաղաքական
սատիրան: Այդ լիովին հաս
կանալի է դառնում, երբ նկա
տի ենք առնում, որ նա ստեղ
ծագործել է նախ Աբդուլ
Համիդի բռնակալական, իսկ
այնուհետև երիտթուրքական
գրաքննական Արգոսի հսկո
ղության ներքո, որոնք եր
կուսն էլ հատկապես աչալուրջ
էին հսկում երգիծական մա
մուլն ու հրատարակություննե
րը: Հ. Ալփիարը նախընտրում
է կենցաղն իր ամե նաբազ
մազան դրսևորում
ն երով, մի
ջին խավերի մարդկանց բար
քերն ու բարոյականությունը,
բարքերի ապականության և
դրանք կրողների բացահայ
տում
ն երը, կնոջ ազատագր
ման հետ կապ
ված խնդիր
ները և բուն այդ գաղափարի
1
Տես Ստեփանյան Գ., Կենսագրական
բառարան, հ. Ա, Եր., 1973, էջ 56:
2
Տես Հովակիմյան Բ.

երգիծումը հայ հասարակութ
յան մեջ` դրա ժամանակավ
րեպության դիրքերից: Ավե
լաց
նենք նաև, որ նա գրում է
հասարակ մարդկանց հան
դեպ ակնհայտ համակրանքով
և աշխատավորական խավերի
սոցիալական
անբավարար
վածության կամ թշվառության
կտրուկ
ցուցադրում
ն երով,
ո
րոնք, ին
չը և հ
 ա
տուկ է առ
հասարակ նրա բոլոր ստեղ
ծագործություններին,
բնու
թագրվում են տպավորիչ ու
խտացված
դարձվածներով,
կտրուկ և անսպասելիորեն
սրամիտ եզրակացություննե
րով: Հ. Ալփիարի ստեղծագոր
ծությանը խորթ չեն անեկդո
տանման սյուժեները, առաջին
հայացքից անպատեհ թվացող
պատկերները և ակնարկնե
րը, ո
րոնք, սա
կայն, հե
ռու են
գռեհկությունից և սակավ բա
ցառություններով մնում են
անկեղծության թելադրած չա
փե
րի մեջ: 
Հարկ է նշել նաև
նրա գործերում ամե նուրեք
հանդիպող ֆրանսաբանութ
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յունը, ֆրանսերեն բառերի ու
դարձվածների առատությունը,
որ սահմանափակում է նրա
ընթերցողների սոցիալական
շրջանակները, բայց և մյուս
կողմից, անգամ այդպիսի կո
րուստներով, հասկանալի է
դառնում միջին խավի կրթված
մարդկանց և մտավորակա
նությանը, որոնց հակում
ն երը
ֆրանսերենի և ֆրանսիական
գրականության
նկատմամբ՝
այս
տեղ, թվում է, կա
րիք չկա
ապացուցելու: Ալփիարի երգ
ծան
քն ան
սո
վոր էր իր հա
մարձակությամբ՝ հատկապես
հայ քաղքենու և երեսպաշ
տի համար այն ընդամե նն
ուներ հրահրող նշանակութ
յուն, բարձրաձայն ասված մի
բան՝ շշուկախոս ու բամբա
սասեր հանրության ականջին:
Եվ այս հանդուգն և անմեկին
գրելաձևով Ալփիարի ստեղ
ծագործությունը տարբերվում
է իր ժամանակակից երգի
ծաբանների՝ Ե. Թոլայանի, Վ.
Փափազյանի. Գ. Թորոսյանի
և մյուսների ոճից՝ մեզա
նում ներմուծելով եվրոպա
կան
երգիծական
քրոնիկի
գեղագիտական ըմբռնում
ն ե
րը: Մյուս կողմից, թեմանե
րի և հերոսների ընտրության
մեջ Ալփիարն անում է նույնը,
ինչ մյուս հայ երգիծաբաննե
րը՝ սկսած Հ. Պարոնյանից:
Նրա քրոնիկներում ևս նույն
դեմքերն են՝ կանխակալ կա
նայք, անհամ վարժապետներ,
կնամոլ քահանաներ, ամբար
տավան հարուստներ և այլն:
Եվ դարձ
յալ, իր մեծ նա
խոր
դի նման, Ալփիարը ևս պտտ
վում է Կ. Պոլսի թաղերում,
այնտեղ հայտնաբերում իր
հերոսուհիներին՝ տալով եր
գիծական բնութագրի թարմ

և ընդհանրացված օրինակ
ներ:
«Գումգաբուցի
կինը»
քրոնիկում բավական սպա
ռիչ տրված է աշխատավոր
կնոջ սոցիալական ու հոգե
բանական նկարագիրը՝ գորշ
կենցաղով, նեղլիկ առօրյա
յով և ուրույն հետաքրքրութ
յուններով: Ալփիարը նրան
նայում է անչար հումորով՝
կնոջ կյանքում հայտնաբերե
լով անսովորն ու ծիծաղելին:
Կան և հակոտնյաները՝ քա
ղաքի Բերա և Գատը գյուղ
թաղամասերի հարուստ կա
նայք: Նրանք հեռացել են հին
բարքերից, բայց անշնորհք ու
ան
ճա
րակ են նո
րի առջև, որ
նրանց դարձնում է ծիծաղե
լի ընդօրինակողներ: «Բերացի
կինը,-գրում է Ալփիարը,- երբ
հագվելու կելլե՝ճերմակեղեն
ներու մեծ հոգ կը տանի. իրեն
անանկ կուգա, որ փողոցին
մեջ անպատճառ պիտի իյնա
գլուխը վար և ոտքերը՝ վեր»:
Բերացի կանանց մեջ քիչ
չեն այն
պի
սիք, որ «ֆրան
սե
րեն կը խո
սին զոր միայն
խանութպանները կը հասկ
նան»: Սրանց դիմանկարը եր
գիծաբանն ամբողջացնում է
պարադոքսալ
դարձվածով՝
«ուզած ատեննին կը պառավ
նան»3: Ավելացնենք, որ Ալ
փիարը սիրում է արտաքինի
և ներքինի դասական հակադ
րությունը, նրա դատողութ
յունները սեղմ են, հաճախ՝
ասույթի
չափ
խտաց
ված.
«Վարժապետը կառք նստե
լու համար պետք է որ թաղին
մեջ հարուստի մը հուղարկա
վորությունը տեղի ունենա»,գրում է նա իր մի քրոնիկում4:
«Հանրագիտակ», Կ. Պոլիս, 1908,
թիվ 31, էջ 470:
4
Նույն տեղում, 1908, թիվ 30, էջ 456:
3

Կամ՝ չարամիտ բամբասողի
դիմանկարի վերջին վրձնա
հարվածը՝ ոչնչացնող սար
կազմով. «ինքզինքը ճանչցող
ծաղիկ մը անոր գերեզմանի
վրա չի բուսանիր»5:
Հ. Ալփիարը չվարանեց ծաղ
րելու ամերիկաբնակ մեծահա
րուստ Հ. Թավշանճյանին, ով
իր դրամական հնարավորութ
յունները շփոթել էր ստեղծա
գործական ձիրքի հետ և գրա
կան վարժանքներ էր արել
«Բյուզանդիոն» թերթում: Իր
հերթին, Հ. Թավշանճյանը
նշել էր Ալ
փիա
րի «գրչի աղ
տեղությունները», որին ի պա
տասխան, երգիծաբանը խոս
տացել էր այսուհետև միայն
«մա
քուր բա
ներ գրել», պայ
մանով,որ
մեծահարուստը
վճարի Զմյուռնիայի առաջնոր
դարանի պարտքերը՝ տասը
հազար ոսկու չափով6: Դրա
նից հետո էր, որ «Մասիսի»
խմբագիր Տ. Արփիարյանը
կտրուկ փոխեց իր վերաբեր
մունքը Հ. Ալփիարի հանդեպ
(հավանաբար ոչ առանց Հ.
Թավշանճյանի հուշարկում
ն ե
րի)՝ քննադատելով Հ. Ալփիա
րի «վրան բաց» (անպատկառ,
անբարո) գործերը, որոնք,
իբր, «պատշաճության սահ
մանները ոտնակոխ կընեին
բոլորովին»7:
Տ.
Արփիարյանը,
մինչ
դեռ, դրանից առաջ բոլորո
վին այլ, դրա
կան բնու
թագ
րեր էր տա
լիս Հ. Ալ
փիա
րին
և
հաճախակի
տպագրում
նրա գործերը՝ դրանք համա
րելով կենսուրախ, մարդա
մոտ և սրամիտ: «Մասիսի» այլ
Նույն տողում, 1908, թիվ 35, էջ 535:
«Մասիս», Կ. Պոլիս, 1906, թիվ 12,
էջ 178:
7
Նույն տեղում, 1906, թիվ 11, էջ 163:
5

6

գրաքննադատներ ևս բարձր
էին
գնահատում
Ալփիա
րի երգիծանքի արժանիքնե
րը. Հ. Գազանճյանը ընդգծում
էր դրա իրապատում բնույթը,
իսկ Ռ. Սամիկյանը (Տոմինո)
Ալփիարին համարում էր հայ
երգիծանքի մեջ նոր դպրոցի
հիմ
ն ադիր, ուրույն փիլիսոփա
յություն դավանող, որի շնոր
հիվ կյանքի տափակություն
ներից ազդված երգիծաբանը
կարողանում է մնալ անկեղծ
ու անսեթևեթ: Հետաքրքիր
է, որ Հ. Պ
 ա
րոն
յա
նի և Հ. Ալ
փիարի միջև զուգահեռներ
անցկացնելիս Ռ. Սամիկյանն
առանձնացնում է առաջինի
դասականությունը,
երգիծա
կան կերպարներ ստեղծելու
մեծ կարողությունները, մինչ
դեռ Ալփիարը, նկատում է նա,
հպանցիկ և արդիական երգի
ծաբան է, որի հերոսները որ
քան էլ պատահական, այսու
հանդերձ, մնում են ընթերցողի
մտապատկերում, որպես ցնո
րական, ծաղրական և այլան
դակ մարդկանց ուրվագծեր8:
Մի որոշ ժամանակ Ալ
փիարի «անբարո» զավեշ
տական գործերի դեմ սկսված
արշավին միացավ Կ. Պոլսի
«Հանրագիտակ»
պարբե
րականը: Հավանաբար, այս
ամե նը կապվում էր վերջինիս
շուրջ խմբված երգիծաբաննե
րի անձնական հարաբերութ
յունների, կամ ավելի շուտ՝
այդպիսիք պարզելու իրողութ
յան հետ, որ հաճախ ավարտ
վում էր մոռացության ենթա
կա կսմթոցներով: Համե նայն
դեպս, կարճ ժա
մա
նակ անց
«Հանրագիտակը» փոխեց իր
վերաբերմունքն
Ալփիարի
«Մասիս», 1904, թիվ 2, էջ 20, 1905,
թիվ 18, էջ 118-119:
8
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նկատմամբ: Նրա հեղինակ
ներից մեկը, կարծեք, մեղմում
էր բորբոքված կրքերը, երբ
Ալփիարին, Ե. Թոլայանին և
Գ. Թորոսյանին համարում
էր գրա
կան նոր սեռ մշա
կող
ներ, որոնք ստեղծում են «ժա
մանցի գրականություն»: Նա
ակնհայտորեն պաշտպանում
էր Ալփիարին, երբ առարկում
էր նրա երգիծանքի արժեքը
ժխտող «կեղծավոր» քննա
դատներին: Ալփիարի պաշտ
պանությամբ «Սուրհանդակ»
թերթում
հանդես
եկավ
գրող
և
հրապարակախոս
Շ. Միսաքյանը՝ վերոհիշյալ
Թավշանճյանի քննադատութ
յամբ: Թեև Ալփիարը երբեմն
«կփախցունե անշնորհ տո
ղեր, կոպիտ սրամտություն
ներ, բայց իր ամբողջության
մեջ ոչ թե «ա
նա
մոթ է», այլ
բարձրարվեստ և բարոյական
գրող:
Ժամանակին,
ավե
լացնում է նա, անբարոյա
կանության մեջ էին մեղադ
րում Զոլային, Միրբոյին, նաև՝
Գր. Զոհրապին, «որովհետև
ա
նոնք կնոջ վրա խո
սած են,
«բաց» գրած են, կյանքը նկա
տած են այնպես, ինչպես որ է,
առանց ապուշ քողարկում
ն ե
րու, առանց ցավագար վերա
պահում
ն երու»9:
Սակայն իր քննադատնե
րին առավել դիպուկ հար
վածները հասցնում էր ինքը՝
Ալփիարը՝ միշտ մնալով իր
նախասիրած ժանրի սահման
ներում: Իր մանրապատում
ն ե
րից մեկում առարկություններն
ուղղելով
արդեն
«գրագե
տի» հավակնություն ցուցա
բերող մի վաճառականի, նա
գրում է. «
Պոլ
սո մեջ ան
գամ
մը, շա
բաթ ի
րի
կուն էր, չեմ
9

«Սուհանդակ», 1906, 15 մայիսի:

մոռնար, ջոջ վաճառական մը
եր
կու ժամ տևող խրա
տա
կանով մը կը հորդորեր ինծի,
որ վրան բաց գրականություն
չընեմ և կիրակի օրը… քե
նին կը շփո
թեր կնո
ջը հետ»10:
«Բարոյախոսները» հոդվածում
նա իր քննադատներին հակա
դարձում էր «տիրացու» որա
կումով և հայտնում, որ ճշմար
տության ցուցադրումը դեռևս
անբարո լինել չի նշանակում
ևոր ինքն իր պարտքն է հա
մարում «ըսել բաները ինչպես
որ են և պատկերացնել կյան
քը եղածին պես»11:
Հիրավի, Ալփիարի երգի
ծանքն ունի իրապատում նկա
րագիր: Գրողը պատկերում է
զավեշտական ամե նատարբեր
իրավիճակներ, նրա սրամ
տությունը տարածվում է կեն
ցաղի, ինչպես և հանրային
կյանքի ամե նատարբեր ծալ
քերում, հայտնաբերում ծի
ծաղելին ու ծաղրելին: Բայց
այդ ծաղ
րը հա
ճախ հանձն
վում է առօրեականությանը,
նրան առավել հետաքրքրում է
զավեշտի նոր և թարմ թիրա
խը, քան արդեն ցուցադրու
մից ընդհանրության հասնելը,
որին խանգարում է «շտա
պողականությունը»: Եթե Հ.
Պարոնյանը
երեսպաշտութ
յունն ու կեղծիքը ցուցադ
րում էր բարոյական բարձր
արժեքների
համադրության
մեջ՝ ան
կախ այն բա
նից, ակ
նարկում էր այդ արժեքնե
րի մասին, թե ոչ, Հ. Ալփիարը
այդ նույն արատների հաշիվը
մաքրում է ծիծաղելի փաստից
բխող զուտ տրամաբանութ
յան սահմաններում: Այստեղից
10
«Հանրագիտակ», 1908, թիվ 21, էջ
308:
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Նույն տեղում, թիվ 28, էջ 423:

արդեն ընդամե նը մեկ քայլ է
մնում հասնելու անեկդոտային
ոճի այն սպառնալիքին, երբ
գռեհկությունը
մերկացվում
է գռեհ
կութ
յամբ ևայս է, որ
ծայրահեղության էին հասց
նում Ալփիարի քննադատնե
րը, նրան հանիրավի մեղադ
րելով անպատկառության և
ցինիզմի մեջ: Խնդիրը փակե
լուց առաջ մեջբերենք Ալփիա
րի մի զվարթ երկխոսությունը,
որը, կարծում եմ, անբարո կա
րող էր թվալ նրա մաք
րա
մոլ
քննադատներին:
«Երեկ առտու Քոսթիի մայ
թին վրա կարգ
վե
լու մտադ
րություն ունեցող մը՝ ծերունի
տոքթորին.
- Մարդս քառասունին զա
վակ կրնա՞ ունենալ, տոքթոր:
- Ստեպ:
- Հիսունին:
- Երբեմն:
- Վաթսունին:
- Եթե տիկինը ուզե:
«Մասիսում»
Ալփիարը
(Քրիզանթեմ
ծածկանունով)
իր քրոնիկները տպագրել է
«Շոգմոգ մտածում
ն եր» խո
րագրի ներքո: Դրանք կամ
նորավեպեր են, կամ իրապա
տում սյուժեներ՝ մշակութա
յին երևույթների, մտավորա
կանների, պատրիարքարանի
և ազգային այլ մարմինների
քննադատական խայթոցներ,
բարքերի երգիծական գնա
հա
տում
ներ ևայլն: 1907 թ.
վերսկսելով այդ հանդեսին իր
աշխատակցությունը, Ալփիարը
շարունակում էր պահպանել
առօրեականության
հանդեպ
իր հակվածությունը, զվարթ ու
սրամիտ հումորը: Կինը և նրա
բարոյական կերպարը, ըն
տանիքում և հասարակության
մեջ նրա դիրքն ու պահ
ված

քը մնում են երգիծաբանի ու
շադրության
կենտրոնում:
Քաղքենի հայ ընտանիքը և
միջավայրը կնոջ միջոցով բա
ցահայտելու
եղանակը
Ալ
փիարի նախասիրած ձևերից
է, որ, ի դեպ, նա ժառանգել է
հայ դասական երգիծանքից
(Հ. Սվաճյան, Հ. Պարոնյան, Ե.
Օտյան)՝ ներշն
չում
ներ գտնե
լով նաև ֆրան
սիա
կան ժա
մանակակից
գրականությու
նից: Կանանց թերությունների
երգիծումը և առհասարակ,
ընտանիքի և կնոջ բարքերի
երգիծական
ձևախեղում
ն ե
րի սեփական պատկերացում
ները Ալփիարին հասցնում են
այն եզրակացությանը, որ ֆե
մինիզմը հայ հասարակության
մեջ իրականանալու տեղ չունի:
Կնոջ հավասարությունը տղա
մարդուն, նրա հասարակական
գործունեությունը նա ընկալում
է ֆիզիկական բնությունից
տրված՝ սեռերի տարբերութ
յան տեսակետից: Կնոջ հասա
րակական
գործունեությունը
Ալփիարը համարում է «խոլ
վազք մը դեպի անկարելին,
անտեղի մարմաջ մը և սխալ
գաղափար մը, զոր առաջին
անգամ տանը մնացած օրիորդ
մը հղացած ըլլալու է»12:
Նույն կարծիքն ունի, ի
դեպ, Գր. Զոհրապը ֆեմինիզ
մի և կնոջ հանրային գործու
նեության վերաբերյալ, որ նա
արտահայտում է շատ ավելի
հիմ
ն ավոր՝ սեփական գեղա
գիտական ընկալում
ն երի հա
մակարգում: Նույն «Մասիսում»
հիշատակելով իր երբեմ
ն ի բա
նավեճը Ռ. Պերպերյանի հետ
(Ս. Տյուսաբի «Մայտա» վեպի
առթիվ), Զոհրապը գրում էր.
«Ես իմ արևելքցիի համառութ
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«Մասիս», 1902, թիվ 46, էջ 719:

յամբս այդ դատին (ֆեմինիզ
մի-Ա. Խ.) դեմ կը մա
քա
ռեի և
կը մաքառիմ՝ համոզված, որ
ատով կինը կը կորսնցնե, քան
թե կը շահի իր շնորհին մեջ»13:
Անկյալ
հասարակական
բարքերի և դրա հետ միասին
բարոյական արժեքների կո
րուստը աղետալի մի բան էր
թվում Զոհրապին, ով կնոջ հոգ
ևոր գեղեցկության մեջ և նրա
միջոցով ընտանիքի ու հասա
րակության
պահպանության
վեր
ջին հանգր
վանն էր տես
նում: Փչացած բարքերի անկ
ման այնպիսի վիհը՝ հասարա
կական
կյանքը,
որի
մեջ
գլխիվայր կարող էր նետվել
կինը՝ ֆեմինիստների ենթադ
րած տղամարդու և կնոջ իրա
վահավասարության պատրան
քային պայմաններում, Զոհրապին պատկերանում էր որպես
վերջինիս բարոյական ու հոգ
ևոր հարստության, ուրեմն և
անհատի ու հասարակության
առավել խաթարման սպառնա
լիք: Նրա հերոսուհիները, որ
քան ստոր միջավայրում էլ գոր
ծեն, մե
ծա
պես բարձր են
կանգնած այդ միջավայրից, և
անկախ իրենց դրամատիկա
կան կամ ողբերգական ճակա
տագրից, կարծեք մնում են գե
ղեցկության և հուսո այն վերջին
խարիսխը, որն անվտանգ ծո
վածոցում մնալու վերջին հնա
րավորությունն է տալիս ազգի
հողմակոծ նավին, ինչպես և
այն
վարող
տղամարդուն:
Կարելի է կարծել, որ սրանում է
թաքնված Զոհրապի առար
կությունը ֆեմինիզմին և բանավեճը դրա հետ:
Ալփիարը, սակայն, չունի
Զոհրապի
տրամաբանական
մտադրույթների
ներդաշնակ
13
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կառույցը և ֆեմինիզմը հեր
քում է արդեն իսկ ընտանիքում
և հ
ան
րութ
յան մեջ կնոջ վե
րին աստիճանի բացասական
դերի մտավախությամբ, նրա
նով, որ կինը, լինելով բարոյա
զուրկ հանրության արդյունքը,
տղամարդու հետ իրավահա
վասարության պայմաններում,
ավելի կարագացնի և իր, և
տղամարդու, այսինքն, ամբողջ
հասարակության կործանումը:
Ֆեմինիստական սկզբունքնե
րը Ալփիարը համարում է անի
րականալի
բանդագուշանք,
ո
րի դեմ էլ նա ուղ
ղում է իր
երգիծական սլաքները:
Ալփիարի գրչի տակ միջա
վայ
րը շնչում է իր կեն
սու
նա
կությամբ, որովհետև նա լավ է
ճանաչում իր շրջապատը, նրա
հերոսներին ու նրանց հոգե
բանությունը: Նրա երգիծանքի
մեջ սոցիալական տարրը հու
սալիորեն ծածկված է սրամ
տությունների
առօրեական
հեղեղի տակ, բայց այդպի
սի տարր, այսուհանդերձ, կա,
և ավելին, ոչ քիչ դեպքերում
ըն
կած է այս ինք
նա
տիպ եր
գիծաբանի պատում
ն երի հիմ
քում: Մի երգիծական զրույցում
ուրվագծվում են զմյուռնացի
անօժիտ աղջիկները, որոնք
չեն ամուսնացել հենց այդպի
սի կացության պատճառով:
Երգիծաբանն
առաջարկում
է նրանց գոր
ծի դնել ի
րենց
հմայքները, որ արդեն կապ
չու
նեն օ
ժի
տի հետ և «գլխե
հանել» փեսացուներին, բայց
«որո՞ւ կըսես»: Եվ եզրակա
ցությունը. «Մարդ մը գլխե չեն
կրնար հա
նել… բայց ան
գամ
մը, որ կը կարգ
վին, խաչ կը
հանեն զայն»14: Յուրահատուկ
«Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 18,
էջ 799:
14
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և թեկուզ ուշացած վրեժ՝ սո
ցիալական անբավարարվա
ծության, ուրեմն և անարդա
րության դեմ:
Ալփիարը բավական հա
ջողությամբ վերարտադրել է
զմյուռնահայ կյանքի մի քանի
կողմերը՝ երգիծական թռու
ցիկ շեշտադրում
ն երով ծաղ
րելով
երիտասարդության
թեթևամտությունը, հասարա
կա
կան մի ո
րոշ մա
սի սնա
փառությունը, տեղական բար
քերը և այլն: Ճանաչողական
լիցք են պարունակում նրա
այն գործերը, որոնք վերաբե
րում են տեղի մտավորակա
նությանը, նրա լրագրական
և ստեղծագործական գործու
նեությանը: Այս տեսակետից
ուշագրավ է նրա «Արևելյան
մամուլի
խմբագրատանը»
ակնարկը՝ հանդեսի աշխա
տակիցների երգիծական դի
մանկարներով
ու
նրանց
ծածկանունների
բացահայ
տում
ն երով: Պակաս ուշագ
րավ և ս
րա
միտ չեն պոլ
սա
կան տիպարներին Ալփիարի
նվիրած երգիծական քրոնիկ
ները: Դրանք հավասար ուժով
չեն գրված, եր
բեմն զգաց
նել են տալիս երգիծանքի ոչ
առարկայականությունն ու վե
րացականությունը, որ Ալփիա
րի ծաղ
րը դարձ
նում է ինք
նանպատակ:
Անհարկիորեն
առատ ֆրանսաբանություննե
րը ևս (դարձվածներ, բառերի

քմահաճ կիրառություններ և
այլն), կար
ծեք, հայտ
նում են
որ երգիծաբանը գրում է զուտ
«գրական մարդոց» համար,
որոնց միայն կարող է հասկա
նալի լինել չափազանց նրբա
ցած և գրեթե աներևույթ դար
ձած հումորը: Այսուհանդերձ,
Ալփիարը կարողանում է խո
ցել միջավայրի և դրա կեն
ցաղային ու հոգեբանական
ճղճիմությունը, երևույթի ձևա
խեղումը վերագրել հենց մար
դու ներաշխարհի ձևախեղմա
նը, որ փաս
տո
րեն ի հայտ է
բերում ժամանակակից մար
դու արատներն ու թերութ
յունները: Այս իմաստով հատ
կանշական են երգիծական
դիմանկարի ժանրով գրված
նրա գործերը:
Ալփիարի երգիծանքը հա
մոզիչ ընդհանրացում
ն երի է
հասնում իր ժամանակի գրա
կան իրողությունները, ավելի
շուտ՝ արատները վերհանելիս:
Նա ծաղրել է պոլսահայ ան
տաղանդ երգիծաբաններին,
որոնք «ամե նեն անհամ խեղ
կատակությունը
ստեղծեցին
Պարոնյանի դպրոցը շարու
նակելու պատրանքին տակ»:
Ն
րա գրչի թի
րախն են դար
ձել միմյանց պատճենող քրո
նիկագիրները, գավառական
լրագրողներն իրենց նեղլիկ
տեսադաշտով ու միապաղաղ
թղթակցություններով և այլն:
Լրագրական հոռի բարքերի,

սնապարծության ու տափա
կամտության դիպուկ երգի
ծում
ն երով Ալփիարը, անտա
րակույս, արդիական տեսք էր
տալիս հայ երգիծանքի ավան
դական
ուղղություններին՝
շրջանառելով հասարակակա
նորեն ոչ լայն շառավիղնե
րի սահմաններում: Ալփիարը,
ինչպես և իր գրչակիցներից Ե.
Թոլայանը XIX դ. վերջերի-XX
դ. առաջին տասնամյակների
երգիծական
գրականության
մեջ շարունակում էր հին, բայց
հարափոփոխ ու նորացող այն
թե
ման, որ սկիզբ էր առ
նում
«Պտույտ մը Պոլսո թաղերուն
մեջ» պարոնյանական շարքից:
Իր կյան
քի վեր
ջին շրջա
նում թեև ֆիզիկապես տկար
(անդամալույծ էր դեռևս 1912
թվականից) Հ. Ալփիարն աշ
խատակցել է Զմյուռնիայում
հրատարակվող «Ատրուշան»
կիսամսյա հանդեսին: Նրա
մահից հետո այդ հանդե
սի խմբագիր Մ. Բարթիկյանը
այստեղ տպագրեց իր լրջմիտ
հոդվածը՝ նվիրված երգի
ծաբանի կենսագրությանը և
հատկապես բարձր գնահա
տելով նրա գրական գործու
նեությունը15:

15
Բարթիկյան Մ. Հ., Ալփիար մեռած,
«Ատրուշան», Զմյուռնիա, 1919, թիվ
4-5, էջ 49-51:

Ի ԴԵՊ

ԱՅՆՇՏԱՅՆԻՆ ԷԼ
ՊԵՏՔ Է ՍՏՈՒԳԵԼ1
Գիտական
հեղինակավոր
ամսագրում շատ տասնամ
յակներ գոյություն ունի ավան
դույթ՝ ստացված բոլոր ձեռագ
րերն ուղարկում են գիտության
տվյալ ոլորտի կողմ
ն ակի մաս
նագետի գրախոսման: Ընդ
որում, հեղինակի և գրախո
սի անունները գիտի միայն
խմբագրությունը, միմյանց հա
մար նրանք ան
հայտ են, որ
պեսզի հնարավոր անձնական
հարաբերությունների պատճա
ռով չառաջանա կասկած կար
ծիքի անաչառության հարցում:
1936 թ. “Physical Review Letters” հանդեսի խմբագրությու
նը ստացել է Ալբերտ Այնշտայ
նի «Արդյոք գոյություն ունե՞ն
գրավիտացիոն ալիքներ» հոդ
1

վածի ձեռագիրը: Թեև հեղի
նակն արդեն վաղուց Նոբելյան
մրցանակակիր էր և գիտության
ասպարեզի դասական, համա
ձայն կարգի՝ հոդվածն ուղար
կեցին գրախոսման: Անանուն
գրախոսողը հայտնաբերել էր
դրանում որոշ մաթեմատիկա
կան անճշտություններ և առա
ջար
կել էր ուղ
ղել դրանք: Դի
տողություններն ուղարկել էին
հեղինակին:
Այնշտայնը զայրացել էր և
գրել խմբագիրն. «Ձեր անա
նուն փորձագետի դիտողութ
յուններին, որոնք ամեն դեպ
քում սխալ են, արձագանքելու
ոչ մի պատ
ճառ չեմ տես
նում:
Ես ձեզ հոդ
ված եմ ու
ղար
կում
հրատարակելու, ոչ թե կողմ
նակի մարդկանց տալու հա
մար: Ուս
տի ես ո
րո
շել եմ հետ
վերցնել հոդվածը և տպագրել

այն ուրիշ հրատարակությու
նում»:
Իրոք, նա ուղարկեց ձե
ռագիրն ուրիշ, պակաս հեղի
նակավոր հանդեսի, որտեղ
այն տպագր
վեց ա
ռանց որ՞ևէ
ստուգման: Ընդ որում, հեղի
նակը չէր ուղղել գրախոսի
հայտնաբերած սխալները: Եվ
Այնշտայնը այլևս երբեք հոդ
վածներ չառաջարկեց “Physical
Review Letters” հանդեսին:
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դրանց գտնվելու վայրը ստույգ
մատնանշելուց: Վերջերս նման
գաղտնիության
են
դիմում
նաև կենդանաբանները: եթե
կենդանիների նոր տեսակի
նկարագրությունը պարունա
կի դրանց տարածման վայրը,
ապա նմուշահավաքների հա

մար որոշակի արժեք ներկա
յացնող կենդանիները կարող
են ամբողջությամբ ոչնչանալ:
Որոշ կենդանաբանական հան
դեսներ ներկայում չեն նշում
դրանց գտնվե
լու վայ
րը, մինչ
դեռ նախկինում այն նշելը
պարտադիր էր:
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Արդեն մի քանի տասնամ
յակ է, ինչ հնա
գետ
ներն ի
րենց
հրապարակում
ն երում
չեն
նշում նոր գտածոների ստույգ
տեղադրությունը՝ վախենալով,
որ գիտնականների հայտնա
բերած դամբարանի, բնակա
տեղիի կամ հին ավերակնե
րի տարածքում կսկսեն գործել
հանցագործներ որևէ արժեքա
վոր իր գտնե
լու և սև շու
կա
յում վաճառելու նպատակով:
Իրենց գտածոները թաքցնում
են նաև հնէաբանները, քանի
որ գոյություն ունի քարացուկ
ների սև շուկա: Խոլորձների և
կակտուսների նոր տեսակներ
հայտնաբերած
մասնագետ
ները նույնպես խուսափում են
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ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

§ԲԱԶՄԱՎԵՊԸ¦՝
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ
ՀԱՆԴԵՍ
ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Պատմական գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ
գիտաշխատող
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Հ
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այ ժողովրդի պատմական ճակատա
գի
րը իր խոր կնիքն է դրել նրա ողջ
մշակույթի վրա։ Այդ ճակատագրի ել
ևէջները դրոշմված են նաև հայ պարբերական
մամուլի սկզբնավորման, ընթացքի, բնույթի և
բովանդակության վրա։ Այդ առումով և այդ
կտրվածքով քննելիս բոլորովին էլ զարմանա
լի չէ, որ հայ առաջին պարբերականը՝ «Ազդա
րարը» և առաջին շարքում նաև «Բազմավեպը»
հիմ
ն ադրվել են Հայաստանի և հայկական լեռ
նաշխարհի սահմաններից դուրս։ Հայ մամու
լի պատմության անդաստանում հատկապես
հիշատակելի են Մխիթարյան միաբանության
ներդրումն ու ջանքերը։ 1717 թ. սեպտեմբերին
հայազգի մի խումբ հոգևորականներ Մխիթար
վարդապետ Սեբաստացու առաջնորդությամբ
իջևանեցին Իտալիայի Վենետիկ քաղաքից
դեպի հարավ գտնվող Սուրբ Ղազար կղզում։
Այդ կղզու անունը հետագայում պիտի նշանա
վոր դառնար հայ մատենագրության, գիտութ
յան և մշակույթի էջերում։ Մխիթարյանները
արդեն երեք դար շարունակ էական ավանդ
են ներդրել հայ մշակույթի պատմության մեջ՝

հրապարակելով հայագիտա
կան
կարևոր
նշանակութ
յուն ունեցող պատմական և
պատմագիտական սկզբնաղբ
յուրներ, բառարաններ, լեզվագիտական, աշխարհագրական, պատմական ուսում
ն ա
սիրություններ, թարգմանութ
յուններ անտիկ գրականութ
յունից։ Հիմ
ն ադրման առաջին
իսկ տարիներից Մխիթար
յան միաբանությունը հանդի
սացել է հայագիտության և
կրթական-մշակութային խոշոր
կենտրոններից
մեկը։
Միաբանության
կրթօջախ
ներում ուսում
ն առություն են
անցել հետագայի նշանա
վոր մի շարք դեմ
քեր՝ պատ
մաբան Միքայել Չամչյանը,
բանաստեղծներ
Մկրտիչ
Պեշիկթաշլյանն ու Դանիել
Վարուժանը, պատմավիպա
սան Ծերենցը, գրող, հրապա
րակախոս և հասարակական
գործիչ Արփիար Արփիարյա
նը, հանրահռչակ դերասան
ներ Պետրոս Ադամյանն ու
Վահրամ Փափազյանը և ու
րիշներ։ Մխիթարյան միա
բանների մոտ հայոց լեզվին
և հայ միջավայրին առնչվել,
ապա հայերենին տիրապե
տելու իրենց առաջին փոր
ձերն են արել օտարազգի
հեղինակություններ՝
հան
ճարեղ
բանաստեղծ
Ջորջ
Գորդոն Բայրոնը, եվրոպա
կան
պատմավիպասանութ
յան հիմ
ն ադիր Վալտեր Սքո
թը, բանաստեղծ, թատերագիր
Ալֆրեդ դը Մյուսեն։ Նրանք
շատ բարձր են գնա
հա
տել
Մխիթարյանների
դերակա
տարությունը հայկական մշա
կույթի, գիտության և մամուլի
զարգացման գործում։
Մխիթարյանները նախան

ձախնդրությամբ
պահեցին
հայ մա
մու
լի ա
նունն ու պա
տիվը։ Նրանք մեկը մյուսի
հետևից հրատարակեցին աշ
խատություններ ու պարբե
րականներ, որոնք կոչված էին
նոր մթնոլորտ ու նոր իրավի
ճակ ստեղծելու հայ գիտական
մտքի և պարբերական մամու
լի անդաստանում։
Հայ անդրանիկ պարբերա
կա
նը («Ազդարար», 1794-1796)
կարճ կյանք ունեցավ։ Նրա
փակվելուց երեք տարի անց՝
1799 թ. Վենետիկի Մխիթար
յան միաբանության անդամ
Ղուկաս Ինճիճյանը լույս է ըն
ծայում «Տարեգրություն» անունով պարբերականը՝ որպես
«Հիշատակարան քաղաքական,
պատերազմական,
եկեղեցա
կան և բանասիրական անցից
և դիպվածոց աշխարհի»։ Այն
լույս տե
սավ մինչև 1807 թվա
կանը։ «Տարեգրության» յուրա
քանչյուր հատոր բաղկացած
էր 884 էջից։ Բոլոր նյութե
րը շարադրված են արևմտա
հայ աշխարհաբար լեզվով։
Յուրաքանչյուր հատորում տե
ղեկություններ էին հաղորդվում
նախորդ տարվա ընթացքում
աշխարհում տեղի ունեցած
քաղաքական անցքերի, մշա
կութային կյանքում եղած նո
րությունների,
առևտրական
կապերի և հարակից այլ եր
ևույթների մասին։ Մխիթար
յան հաջորդ հրատարակությու
նը նույնպես Վենետիկում լույս
տեսած «Եղանակ Բյուզանդ
յան» ամսաթերթն է։
«Եղանակ
Բյուզանդյան»
պարբերականը ևս հրատա
րակվում էր Ղուկաս Ինճիճյա
նի խմբագրությամբ, Վենետիկում։ Այս պարբերականում էլ
նյութերը շարադրված են աշ

խարհաբար
դյուրամատչելի
լեզվով։ Յուրաքանչյուր հա
տոր բաղ
կա
ցած էր 288-300
էջից։ Էջերը զարդարված են
մ ա նր ա նկ ա րն եր ո վ ։
Պարբերականում ավելի մեծ
տեղ էր հատկացված հայոց
բազմադարյան պատմության
հարցերին, հատկապես հերո
սական դրվագների նկարագ
րությանը, պատմական նշանա
վոր դեմքերի գործունեությանը։
Այն գո
յատ
ևել է մինչև 1820
թվականը՝ շուրջ 17 տարի։
Մխիթարյան միաբանութ
յան երրորդ պարբերականը
«Դիտակ Բյուզանդյան» երկ
շաբաթաթերթն է, որը լույս է
տեսել 1812 թ. Վենետիկում,
աշխարհաբար լեզվով։ Նրա
առաջին խմբագիրն էր եղել
Գրիգոր
Գապարաճյանը։
Այնուհետև
պարբերակա
նը խմբագրել են Մադաթիա
Ֆյուսկյուլճյանը
և
Մանվել
Ջախջախյանը։
Թեև
սույն
պարբերականի լույս ընծայու
մը իրականացվեց Կ. Պոլսում
հիմ
ն ադրված
«Արշարունյաց
ընկերության» նախաձեռնութ
յամբ, սա
կայն նրա գա
ղա
փարական ու քաղաքական
բովանդակությունը վերահսկ
վում էր Մխիթարյանների կող
մից։ «Դիտակ Բյուզանդյանը»
ուներ ամսագրին հատուկ ծա
վալ, բայց բովանդակությամբ
լրագիր էր, քանի որ լուրեր ու
տեղեկություններ էր հաղոր
դում օրվա անցուդարձի, կա
տարված դեպքերի՝ «քաղա
քական ու պատերազմական,
բանասիրական ու եկեղեցա
կան դիպվածների» վերաբեր
յալ։ Պարբերականը ունեցել է
հատուկ աշխատակիցներ, ով
քեր պարզ ու հասկանալի լեզ
վով հոդվածներ և այլ նյութեր
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են գրել գիտական աշխարհում
տեղի ունեցող նորություննե
րի մասին։ Այն անդրադառնում
էր ինչպես անցյալին, այնպես
էլ իր ժամանակի պատմաքա
ղաքական իրադարձություննե
րին, սակայն ցուցաբերում էր
չափազանց զգուշավոր մոտե
ցում։ «Դիտակ Բյուզանդյանը»
հրատարակվել է մինչև 1816
թվականը։
Մխիթարյան միաբանութ
յան հերթական պարբերա
կանը 1843 թվականին լույս
տեսած
«Բազմավեպն»
է,
որը հանդես եկավ որպես
«օրագիր բնական, տնտեսա
կան և բանասիրական գի
տելյաց»։ Իսկ «Բազմավեպ»
ա
նու
նը հու
շում էր, որ այն
բա
զում բա
ներ վի
պող է և
բազմապիսի բաներ պատ
մող։ «Բազմավեպի» առաջին
խմբագիրը եղավ բազմա
փորձ և բանիմաց Գաբրիել
Այվազովսկին, ով այդ պահին
ամե նածաղկուն տարիքում էր՝
երեսունմեկ տարեկան հասա
կում ևայդ ոչ հեշտ և 
շատ
պատասխանատու
պարտա
կանությունները
կատարեց
շուրջ վեց տարի։ Իսկ խմբագ
րական
խորհրդի
անդամ
ներն էին Ղևոնդ Ալիշանը և

Հովհաննես Սորկուճյանը։
«Բազմավեպ» հանդեսում
հաճախակի
էին
փոխվում
խմբագիրները։ Բավական է
նշել, որ 1843-ից մինչև 1880
թթ. սկզբներն ունեցել է տաս
ներկու խմբագիր (Գ. Այվա
զովսկի 1843-1849), Ղևոնդ
Ալիշան (1849-1851), Օգսեն
տիոս Գուրգենյան (1852-1853),
Գրիգոր
Ճելալյան
(18541856),
Հմայակ
Պապիկյան
(1856-1861), Ա. 
Սիո
նիկ (18621866), Նորայր Բյուզանդացի
(1867-1868), Ա. Գարթանյան
(1868-1870), Հ. Իսվերտյանց
(1871-1872),
Կ.
Իսկենտեր
յան (1873-1875), Ա. Ս
ուքր
յան
(1875-1876), Ա. Բասքանտիլյան
(1877-1882)։
Այդպիսի
փոփոխություն
ները պայմանավորված էին
այն հանգամանքով, որ միա
բանության
պատասխանա
տուները զգաստ և մշտարթուն
հետևում էին հանդեսի խմբա
գիրների ծավալած գործու
նեությանը և որոշակի խստա
պահանջություն ցուցաբերում։
Այդ նշա
նա
կում էր, որ որ
ևէ
խմբագիր կամ աշխատակից
իրավունք չուներ խախտե
լու միաբանության կանոնադ
րությամբ սահմանված օրենք
ներն ու չափանիշները և օտար
տարրեր մտցնելու դավանան
քի վարդապետության մեջ։
«Բազմավեպը» ասպարեզ
ելավ նախևառաջ իր ժամա
նակի թելադրանքով։ Այն լեզ
վական առումով դյուրին և
մատչելի հարթակ էր բացում
հայ իրականության և աշխար
հի իրականության զանազան
ու բազմաբնույթ խնդիրները
շոշափելու և այդ ամե նը հա
յախոս զանգվածներին հասց
նե
լու համ
։ար։ Իսկ 19-րդ

դարի կեսերն ու վերջերը իս
կա
պես մի ցնցող ու ար
ժե
քային առումով հարափոփոխ
ժամանակաշրջան էր հին ժո
ղովուրդների կյանքում։ Հայ
իրականությունը, այդ իրա
կանության և միջավայրի մեջ
ապրող հայ մարդը չէր կարող
երկար կտրված մնալ աշխար
հում ընթացող քաղաքական,
հոգևոր-բարոյական,
տնտե
սական, մշակութային գոր
ծընթացներից։ Եվ այդ բանում
նրան օգնում և զորավիգ էին
«Բազմավեպը» և Մխիթարյան
հայրերի հրատարակած մյուս
արժեքավոր գործերը։
«Բազմավեպի» խմբագիր
ներն ու գլխավոր աշխատա
կիցները եղել են ժամանա
կի ուսյալ, զարգացած, կիրթ
ու առաջադեմ անհատներ ոչ
միայն հայկական իրակա
նության, այլև եվրոպական և
համաշխարհային չափանիշ
ներով։ Նրանք քաջ հասկա
նում և պատկերացնում էին
խնդիրների և հիմ
ն ահարցերի
այն ամբողջ հրամայականը,
որ ծա
ռա
ցած էր հայ ժո
ղովր
դի և հայ սերունդների առջև։
Չուշանա՛լ, հետ չմնալ աշ
խարհում ընթացող գիտական,
մշակութային,
քաղաքական
գործընթացներից,
չմեկու
սանալ սեփական միջավայ
րի պատերի ներսում, ահա
այն կար
գա
խոսն ու սկզբուն
քային մոտեցումը, որ առա
ջին իսկ համարներից որ
դեգրեցին
«Բազմավեպի»
խմբագիրներն ու Մխիթար
յան միաբանության առաջ
նորդները։ Այդ խնդիրները
լուծելու համար հանդեսին
անհրաժեշտ էր նախ և առաջ
առաջնորդվել լեզվական նոր
քաղաքականությամբ։
Ահա

այդ պատճառով և նպատա
կով է, որ «Բազմավեպը», ի
տարբերություն ավելի վաղ
հրատարակված
Մխիթար
յան միաբանության պարբե
րականների, որդեգրեց ոչ թե
«ռամ
կ ախառն» աշխարհաբա
րը, այլ 19-րդ դարի առաջին
տասնամյակների արևմտահայ
մտավորականության գործա
ծած լեզուն, որը միայն նոր էր
սկսել ձևավորվել որպես գրա
կան լեզու, և դեռ ճանապարհ
ուներ անցնելու։
Առհասարակ հանդեսը վա
րում էր լեզ
վա
կան ճկուն քա
ղաքականություն,
գտնելով,
որ որոշ նյութեր նախընտ
րելի է հրապարակել գրա
բարով (հատկապես բանաս
տեղծական քերթվածքները)։
Լեզվական այսպիսի «երկ
կենցաղությունը» ընկալելի և
հասկանալի էր ժամանակա
կիցներին։ Հանդեսի էջերում
թարգմանական գրականութ
յան ըն
տիր է
ջեր էին ներ
կա
յացվում, հատկապես Լամար
թինի գործերը, որոնք այնքան
մեծ ազդեցություն են գոր
ծել ժամանակի և հետագայի
հայ բանաստեղծական մտքի
փայլատակում
ն երի վրա։ Այս
առումով տեղին է մեջբերել
և դիտարկել հանդեսի անդ
րանիկ համարից հետևյալ
իմաստավորումը. «Մեր բա
նասերներուն հաճոյական բան
մը ընել ուզելով, աս օրագ
րիս մեջ եր
բեմն եր
բեմն ազ
գային մատենագրութենեն ի՛
զատ՝ կնայինք, որ հիմակվան
օտար
ազգաց
մատենագ
րութ
յա
նը վրա ալ խո
սինք, ու
մեր ատենի երևելի մատենա
գիրներուն գրվածներեն գեթ
մանր ճա
շակ
ներ տանք՝ ար
ձակ կամ ոտանավոր թարգ

մանությամբ։ Այս անգամ հոս
դրածնիս Լամարթինին գեղե
ցիկ ոտանավորներեն մեկն է՝
ճիշդ թարգմանած»1։
Այ
նու
հետև նշվում է, որ
Լամարթինը այժմյան ողջ Եվ
րոպայի լավագույն ստեղծա
գործողն է և իր գրվածքների
երևելի հատկանիշներն են.
«հաստատուն բարեպաշտութ
յան հո
գի, փա
փուկ զգաց
մունք, բարակ մտածողություն,
և վառվռուն երևակայություն»2։
Վերջում ասվում է, որ հաջորդ
անգամ
ն եր «մեկալներուն ալ
ճաշակը կուտանք»3։ Ահա այս
պես, սկսած անդ
րա
նիկ հա
մարից, «Բազմավեպը» քայլ
առ քայլ, հա
մար առ հա
մար
դաստիարակում և կրթում էր
հայ ընթերցողների միտքն ու
հոգին, գեղագիտական ընտիր
ճաշակ զարգացնում։ Սկսած
հատկապես առաջին խմբա
գիրներից, հանդեսի էջերում
ձևավորվում, ամրապնդվում և
հաստատակամ է դառնում ազ
գային ինքնության և հոգևոր
հայրենիքի զգացողությունն ու
հավատամքը։ Հանդեսի առա
ջին տարին ամփոփելուց հե
տո, 1844 թվականի առաջին
իսկ համարի առաջաբանում
հետևյալ ուշագրավ դիտար
կումն է. «Ուղիղ և գեղեցիկ
դիտավորություն,
ամե նա
հարմար միջոց, հաստատուն
հույս, անխոնջ աշխատութ
յուն, և ամե նեն ավելի ճշմա
րիտ ազգասիրություն: Ասոնք
եղան «Բազմավեպին» առա
ջին տար
վա
նը մեջ մեր ա
ռա
ջին քաջալերող և մ
խ իթարող
մտածությունները»4։ Իր գո
«Բազմավեպ», 1843, թիվ 1, էջ 16։
Նույն տեղում։
3
Նույն տեղում։
4
«Բազմավեպ», 1844 թ., թիվ 2։
1

2

յության այս 175 տարիների
ընթացքում
«Բազմավեպը»
հնարավորինս ամե ն ինչով
նպաստեց համայն հայութ
յան
ազգային
ինքնության
ամրապնդմանն ու նրա հոգ
ևոր էության հարստացմանը։
Հայրենասիրության դասական
ձևակերպումը, որն այնքան
հոգեզմայլ և խորունկ իմաս
տությամբ ձևակերպել է հան
դեսի մեծահռչակ խմբագիր
ներից Ղևոնդ Ալիշանը՝ շատ
սե
րունդ
ներ է կրթել ու տա
րել հետևից. «Ուր քաղաքացիք
չիք՝ չկա և 
հայ
րե
նիք… բուն
իսկ հայ
րե
նիք մեք եմք, անձն
յուրաքանչյուր, և լավությունք
նեցուկք են նորա»5։ Ալիշան
յան կամ «Բազմավեպ»-յան
հայրենասիրությունը
սահ
մա
նում էր սույն կարգն ու
օրենքը. «Ճանաչել և պահել
անվթար զսեփական շնորհս
ազգիս, զլեզու նորա, զպատ
մություն նորա, զսովորություն
և զախորժակս նորա անվ
ն աս,
զհարազատ դպրություն նո
րա և զ
փառս ան
վան նո
րա։
Զայսպիսի կամիմ հայրենասի
րություն»6։
«Բազմավեպը» տասնամ
յակներ շարունակ մաքառեց՝
իր լավագույն խմբագիրների
և
աշխատակից-հոդվածա
գիրների ջանքերով ստեղծելու
օտար
տիրակալությունների
ներքո բաժան-բաժան եղած
ու անպաշտպան մնացած հայ
ազգի ինքինապաշտպանութ
յան
հոգևոր
համակարգը,
ձգտելով վերարթնացնել որ
պես ժողովուրդ՝ նրա ազատ
ու անկախ ապրելու և հենց
այդպիսի հայրենիք ունենալու
հիշողությունն ու բարոյակա
«Բազմավեպ», 1845 թ., թիվ 22, էջ 343։
6 «Բազմավեպ», 1848 թ., թիվ 12, էջ 181։

5

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹4. 2018

ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

21

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹4. 2018

ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

22

մային որակները։
Նախապես
հաշվարկված
ու մշակված գրական, գիտա
կան ու մշակութային խելոք,
լայնախոհ
քաղաքականութ
յամբ «Բազմավեպը» իր էջե
րը հյուրընկալորեն բացեց հայ
իրականության տարբեր շեր
տերն ու բնագավառները ներ
կայացնող
մտավորականնե
րի առջև, որոնք ոչ միայն չէին
անդամակցում
Մխիթարյան
միաբանությանը, այլև երբեմն
հա
մա
կիր ու ան
դամ էին հա
կընդդեմ որևէ այլ կրոնական
և հասարակական կազմա
կերպության։ Ամսագրի էջերը
19-րդ դարի կեսերին բացվե
ցին նաև ստեղծագործող կին
անհատների առջև, որը, իրոք,
երևույթ էր իր ժամանակի հա
մար։ 1861 թ. մարտին հանդեսի
էջերում հրապարակվեց Սրբու
հի Աստվածատուրյանի գրա
բար մի բանաստեղծությունը։
Տարեցտարի
«Բազմավեպի» էջերում հրապարակվում
էին
հայաշխարհի
տարբեր
հատվածները
ներկայացնող
հեղինակների գործերը (ինչ
պես արևմտահայ, այնպես էլ

արևելահայ, ինչպես պոլսա
հայ, այնպես էլ թիֆլիսահայ,
ինչպես նաև աշխարհի զանա
զան գաղթօջախների)։ Դրա
նով իսկ հանդեսը տարածվում
և հոգևոր-բարոյական առում
ներով արմատավորվում էր
հայության բազմաբևեռ հատ
վածների շրջանում, դառնալով
նրանց սեղանի հույժ սպասելի
պարբերականը։ Դա մեծապես
ոգևորում էր ու նոր լիցքեր հա
ղորդում հանդեսի պատաս
խանատուներին, որոնք արդեն
1870-ական թթ. պատվախնդ
րությամբ ազդարարում էին, որ
իրենց ամսագիրը Ս. Ղազար
կղզուց տա
րած
վում է մինչև
Ասիայի, Եվրոպայի և Աֆրիկա
յի հայահոծ ու հայաշատ գաղթ
օջախներ՝ Կ. Պոլիս, Զմյուռնիա,
Բաղդադ, Կահիրե, Կալկաթա,
Լոնդոն,
Փարիզ,
Մոսկվա,
Բաքու, Թիֆլիս և այլուր։
Այսինքն, ասել կուզի, որ
«Բազմավեպը» մեկ կրոնական
միաբանության օրգանից վե
րածվում էր ընդգծված ու շնչեղ
համահայկական բնույթի և
ուղղվածության հանդեսի։
Եվ ամենից կարևորն ու շեշ
տադրելին.
«Բազմավեպը»
տասնամյակներ
շարունակ
դարձավ ոչ միայն հայ բազմա
շերտ ընթերցողների հոգևոր
սննդի մատակարարը, այլև վե
րածվեց հայ ընթերցող և մտա
վոր հասարակայնության իմա
ցական, գիտական, բարոյական, մշակութային ոգորումնե
րը կազմակերպող, ընթացք և
ուղղություն ցույց տվող ուժի
կամ կենտրոնի։
Քսաներորդ դարում «Բազմավեպը» շարունակում էր իր
հայագիտական, և դրանով
իսկ հայրենասիրական հատուկ

ուղղվածությունն ու առաքե
լությունը՝ ասպարեզ տալով
իր ժամանակի հայագիտական
խոշոր դեմքերին։ Հանդեսը
կրկին հատուկ ուշադրություն
էր դարձնում պատմաբանա
սիրական, աշխարհագրական
և ժողովրդագրական թեմա
նե
րին։ Այս
տեղ պետք է նշել,
որ «Բազմավեպը» առհասա
րակ քիչ է շոշափել քաղաքա
կան թեմաներ, քիչ է անդրա
դարձել իրականության մեջ
առկա
սոցիալ-քաղաքական
սուր խնդիրներին, որը առիթ
է տվել ծայրահեղ մտայնութ
յան տեր որոշ գործիչների այն
որակել
որպես
«էկլետիկ»,
այսինքն՝ բոլոր սկզբունքնե
րը խառնիխուռն միավորող և
հասարակական
երևույթնե
րին, իբր, ոչ ա
ռա
ջա
դեմ դիր
քերից մոտեցող պարբերակա
նի։ Մինչդեռ «Բազմավեպը»
շարունակում էր հավատարիմ
մնալ իր ու
ղեգ
ծին, և դ
րա
նում էր նրա անբեկանելի մե
ծությունը,
առաջատարութ
յունն ու սկզբունքայնությունը՝
ծա
ռա
յել միայն ու միայն հա
յագիտությանը՝ առանց որևէ
քաղաքական
համոզմունքի,
համակրանքների կամ հա
կակրանքների։ Փոխարենը այս
շրջանի «Բազմավեպին» հա
տուկ է հայերի մշակութային,
հոգևոր-բարոյական կողմ
ն որո
շում
ն երին նրբորեն արձագան
քելը, Սփյուռքի և Հայաստանի
կենտրոններում հայկական հի
նավուրց
քաղաքակրթության
ավանդների ու ժառանգության
պաշտպանությունը,
մշակու
թային տեղաշարժերի արտա
ցոլումը մեր մտավոր կյանքի
ոլորտներում մի կարևոր նպա
տակադրումով՝ նպաստել հա
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յոց հոգևոր միասնությանն ու
ներդաշնակությանը
հայա
գիտության անդաստանում և
հայագիտության միջոցով։
«Բազմավեպը»
վերոնշյալ
ժամանակաշրջանում տպագ
րել է հայրենիքի և Սփյուռքի
բազմաթիվ
հայագետներին,
ինչպես նաև օտարազգի ճա
նաչված հայագետ գիտնական
ների։
Հայաստանում
խորհրդա
յին իշխանության տարիներին
«Բազմավեպը» թեև որոշ հաս
կանալի սահմանափակում
ն ե
րով, այնուամենայնիվ, միշտ
պահպանեց կապը հայրենիքի
հետ և շարունակում էր էջերը
ծառայեցնել Հայրենիք-Սփյուռք
կապերի ամրապնդմանը՝ ընդ
հանուր ազգային-հայագիտա
կան հենքի և ուղղվածության
վրա։
Վերջին շրջանում, այնուամենայնիվ, հանդեսը, հավանա
բար,
աշխարհաքաղաքական
կտրուկ
փոփոխությունների
բերումով, ստիպված է ար
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տահայտել որոշակի իր վե
րաբերմունքը վերոնշյալ քա
ղաքական իրողությունների և
զարգացում
ն երի վերաբերյալ,
այդ նպատակով ընտրելով հա
տուկ ժանր, կամ ա
վե
լի շուտ,
հին ժանրի նորովի օգտագոր
ծու
մը, ո
րը կոչ
վում է խմբագ
րական։ Զուսպ և համառոտ,
բայց և շատ արտահայտիչ այդ
խմբագրականներում խտաց
ված շատ բան է աս
վում, թեև
բացառապես
բարոյախոսա
կան շրջանակներում։ Այսպես,
խմբագրականներ են նվիր
վել գլոբալիզացիայի, գենդե
րային
ծայրահեղությունների,
հասարակության մեջ մտավոր
բևեռացում
ն երի, անհանդուր
ժողականության և իր իսկ բնու
թագրումով «ամեն ինչ ամեն
բանի դեմ ևամեն ոք ամեն ին
չի դեմ» իրողությունների կամ
սկզբունքների դատափետմա
նը, որոնք «Բազմավեպի» խո
րին համոզումով՝ «մեր արդիա
կան ոսոխն են»7։
Վերջին շրջանում՝ ավե
7
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լացվել են նոր խորագրեր՝
բնութագիրներ և ուսում
ն ասի
րություններ, հաղորդում
ն եր,
նշում
ն եր, վիճարկում
ն եր։
2012-2017 թթ. հանդեսը
տպագրվում է տարեկան երեք
կամ չորս ան
գամ, ընդ ո
րում
հաճախ միացյալ թվահամար
ներով, որը թերևս մատնում
է հրատարակիչների՝ նյութա
կանի զգացնել տվող կարիքը։
Այդ ա
ռու
մով տե
ղին է հի
շեցնել ՀՀ նոր իշխանություն
նե
րին, որ կա
րե
լի և 
պետք է
հատուկ ուշադրություն դարձ
նել հայկական հնագույն սույն
հանդեսի նյութական կողմի
ամրապնդմանը։
Հայ
ամե նաերկարակ
յաց հանդեսին ցանկանում և
մաղ

թում ենք եր
կար ու հա
րատև երթ, այնքան երկար
ու հարատև, որքան երկար
հարատևելու է հայագիտութ
յունը և անշուշտ իր ան
բա
ժան ու մշտական ուղեկցի՝
«Բազմավեպի» հետ։
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ՀՀ ԳԱԱ - 75

 Հ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ
Հ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿ
ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի տնօրեն
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իտակրթական
միջազգային
կենտրո
նը (ԳԿՄԿ) ՀՀ գիտությունների ազգային
ակադեմիայի համակարգի կառուցված
քային միավորներից մեկն է: Այն ստեղծվել է 1997
թվականին՝ ՀՀ ԳԱԱ նախագահության կազմում
գործող ասպիրանտուրայի բաժնի հիման վրա:
Կենտրոնի խնդիրն ասպիրանտուրայի, հայցոր
դության և դոկտորանտուրայի միջոցով գիտա
մանկավարժական կադրերի պատրաստումն է:
Հաշվի առնելով ՀՀ ԳԱԱ հետազոտական մեծ
ներուժը, նյութատեխնիկական և տարածքային
հնարավորությունները և մասնագիտական ու
սուցման միջազգային չափորոշիչները՝ Կենտրոնը
2004 թվականից ընդլայնեց իր գործունեությունը՝
կազմակերպելով ուսուցում նաև մագիստրոսա
կան կրթական ծրագրերով:
Կենտրոնում
մագիստրոսական
կրթական
ծրագրերով ուսուցման կազմակերպումն ինքնա

նպատակ չէ: Այն արագացնում
է անցումը կրթությունից դե
պի գիտական գործունեութ
յուն, որին մեծապես նպաս
տում է այն հան
գա
ման
քը, որ
Կենտրոնի մասնագիտական
ամբիոնները տեղաբաշխված
են համակարգի համապա
տասխան գիտահետազոտա
կան
կազմակերպություննե
րում, որտեղ աշխատում են
գործող գիտնականները և
որոնք
դասավանդում
են
Կենտրոնում: Մագիստրոսների
պատրաստումն այսպիսի մի
ջավայրում հնարավորություն
է տալիս մագիստրանտնե
րին հնարավորինս արագ ին
տեգրվելու գործող գիտական
միջավայրին և ձեռք բերելու
աշխատանքի հմտություններ
և գիտական մտածողություն:
Հասարակական-քաղաքա-
կան կյան
քում վեր
ջերս ակ
տիվացել են կրթության և
գիտության մերձեցման վերա
բերյալ տարատեսակ քննար
կում
ն երը: Մեր ժամանակնե
րի էական բնութագրերից է
այն փաս
տը, որ կրթութ
յու
նը և գիտությունը չեն կա
րող զարգանալ բացարձա
կապես ինքնուրույն, իրարից
անկախ: Միայն կրթության և
գիտության համադրումը կա
րող է ապահովել գիտատեխ

նիկական առաջընթացը:
Լավագույն
մասնագետ
ները պատրաստվում են այն
տեղ, որտեղ ապահովվում է
ուսում
ն ական
գործընթացի
սերտ կապը գիտահետազո
տական աշխատանքի հետ:
Այսօր ամբողջ աշխարհում
գիտության և կրթության ին
տեգրման ամե նաարդյունա
վետ միջոցը համարվում են՝
ա. հետազոտական համալսա
րանները, որոնց ներկայացվող
ամե նաէական
պահանջնե
րից են գիտական կազմակեր
պությունների առկայությունը
համասարանի կազմում, բ. ու
սանողների գերակշիռ մասի
մագիստրանտ և ասպիրանտ
լինելը: Այս իմաստով, ըստ

էության, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթա
կան միջազգային կենտրոնը
հետազոտական
համալսա
րանի առաջին և դեռևս միակ
նախատիպն է ՀՀ կրթական
համակարգում:
Հետազոտական համալսա
րանը գիտության և կրթության
ինտեգրումն իրականացնում
է իր կազ
մում գոր
ծող գի
տա
կան կազմակերպությունների
հետ ուղղահայաց կապերով:
ԳԿՄԿ-ը, լինելով ՀՀ ԳԱԱ հա
մակարգի
կառուցվածքային
միավորներից մեկը, ԳԱԱ հա
մակարգի գիտական կազմա
կերպությունների հետ համա
գործակցում է հորիզոնական
կապերով՝ մասնագիտական
ամբիոններ տեղադրելով հա
մապատասխան
գիտահե
տազոտական
կազմակեր
պություններում: Կրթության և
գիտության մերձեցմանն ուղղ
ված այս քայլերը նպաստում
են նաև ակադեմիական հա
մակարգի գիտական կադրերի
երիտասարդացմանը:
Կենտրոնը լիովին բավա
րա
րում է նաև այն պայ
մա
նը,
համաձայն որի՝ հետազոտա
կան համալսարանի ուսանող
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ների գերակշիռ մասը պետք է
լինի մագիստրանտ և ասպի
րանտ, քանի որ Կենտրոնում
կրթությունը կազմակերպվում
է բացառապես մագիստրո
սական և ասպիրանտական
կրթական ծրագրերով: Այսօր
Կենտրոնում ուսուցանում և
հետազոտական աշխատանք
են իրականացնում 700-ից
ավելի մագիստրանտներ, 350ից ավելի ասպիրանտներ և
հայցորդներ:
Արտասահմանյան հետա
զոտական հայտնի շատ հա
մալսարաններ ունեն միլիարդ
դոլարի կարգի բյուջե (օրի
նակ՝ Տեխասի հետազոտա
կան համալսարանի բյուջեն
3 մի
լիարդ դո
լար է), ուս
տի
հասկանալի է, որ Կենտրոնի
և հետազոտական համալսա
րանների հիմ
ն ական տարբե

րությունը հենց բյուջեի չա
փի մեջ է: ԳԿՄԿ-ի տա
րե
կան
բյուջեն չի գերազանցում 300
մի
լիոն դրա
մը, ո
րից միայն 11
միլիոն դրամն է հատկացվում
պետական
բյուջեից:
Բյու
ջեի պակասը ինչ-որ չափով
փոխհատուցվում է միջազգա
յին դրամաշնորհների հաշ
վին: Վերջին 7-8 տարիների
ընթացքում Կենտրոնը տար
բեր դրամաշնորհների միջո
ցով ստա
ցել է մոտ 700.000
եվ
րո գու
մար, որն ուղղ
վել է
Կենտրոնի տեխնիկական վե
րազինմանը,
կառավարման
էլեկտրոնային
համակարգի
ներդրմանը, պրոֆեսորադա
սախոսական կազմի վերա
պատրաստմանը,
հեռավար
ձևաչափով
դասընթացների
մշակմանը և ուսանողների
փոխանակմանը: Նշենք նաև,

որ 2018 թ. ԳԿՄԿ-ն ԳԱԱ էկո
լոգանոոսֆերային
հետա
զոտությունների
կենտրոնի
հետ համատեղ մասնակցում
է մի խո
շոր նա
խագ
ծի՝ 1 մի
լիոն եվրո ընդհանուր բյու
ջեով: Ոչ պա
կաս կար
ևոր է
նաև այն հանգամանքը, որ
Կենտրոնն անհատույց օգտա
գործում է ԳԱԱ համակարգի
գիտահետազոտական
կազ
մակերպությունների նյութա
տեխնիկական հնարավորութ
յունները:
Այս ա
մե
նը վկա
յում է այն
մա
սին, որ ՀՀ ԳԱԱ հա
մա
կարգում
մագիստրոսական
կրթության իրականացումը ոչ
միայն խիստ անհրաժեշտ, այլև
կարևոր է ակադեմիայի գի
տական հարուստ ներուժն օգ
տագործելու, որակյալ կադրեր
պատրաստելու, հետագայում

այդ կադրերով համակարգի
գիտական
կազմակերպութ
յունները
և
տնտեսության
առանձին ճյուղերը համալրելու
տեսանկյունից:
Մագ ի ս տր ատ ո ւր այ ո ւ մ
հիմ
ն ականում
դասավան
դում են ՀՀ ԳԱԱ լա
վա
գույն
գիտնականները
(ակադեմի
կոսներ, թղթակից անդամ
ներ, գիտության դոկտորներ
և թեկնածուներ): Ուսում
ն ա
կան ծրագրերով նախատես
ված
հետազոտական
աշ
խատանքները տարվում են
համապատասխան
գիտա
կան հաստատություններում,
որը հնարավորություն է տա
լիս բարձրագույն կրթությա
նը հաղորդելու ճկունություն,
այն կողմ
ն որոշելու դեպի ար
դի հիմ
ն ախնդիրներ, խորաց
նելու մասնագիտական պատ
րաստվածությունը: 2004 թ. իր
գործունեությունը 3 մասնա
գիտությունով և 39 մագիստ
րան
տով սկսած ԳԿՄԿ-ի մա
գիստրատուրան այսօր արդեն
վերածվել է համբավավոր ու
սում
ն ական հաստատության,
որտեղ կրթությունը (առկա և
հեռակա ուսուցմամբ) իրակա
նացվում է 32 մասնագիտութ
յուններով, իսկ ուսանողների
թիվը որոշ տարիների գերա
զանցել է հազարը:
Հաշվի առնելով կրթությանը
ներկայացվող ժամանակակից
պահանջները և պարբերաբար
ձգտելով կրթության ոլորտում
նորարարությունների ներդր
ման՝ ԳԿՄԿ-ն 2014 թ.
-ից ի
րա
կանացնում է նաև հեռավար
դասընթացներ, որոնց շրջա
նակներում
հասարակական
որոշակի
խմբեր
(շրջանա
վարտներ,
գործազուրկներ,
տնային տնտեսուհիներ, հա

տուկ կարիքներ ունեցող ան
ձինք ևայլք) հե
ռա
վար ձևով
վերապատրաստվելու
հնա
րավորություն են ստացել: Այս
փոր
ձը ցույց տվեց, որ հա
սարակության շրջանում շատ
մեծ է հետաքրքրությունն առ
ցանց դասընթացների նկատ
մամբ, որը շարունակական
կրթության լավագույն մոդելն
է: Կենտրոնի կազմակերպած
հեռավար 20 դասընթացներին
մասնակցել է ավելի քան 700
հոգի, որից 507-ը հաջողութ
յամբ հաղթահարել է սահման
ված շեմը և ստացել համա
պատասխան հավաստագիր:
Դասընթացներն ընտրվել են
հանրապետության
մարզե
րում իրականացված մշտա
դիտարկման արդյունքներով:
Ունենալով այս հաջողված
փորձը՝ 2017 թ. ԳԿՄԿ-ն ՀՀ պե
տական կառավարման ակա
դեմիայի հետ համատեղ, առա
ջինը հետբուհական կրթական
համակարգում,
կազմակեր
պեց մագիստրոսական հեռա
վար կրթություն՝ «Գործարար
վարչարարություն» մասնագի
տությամբ, մագիստրոսական
դիպլոմի շնորհմամբ:
Հեռավար
ձևաչափով
կրթական գործընթացի ապա
հովման
տեղեկատվական
ավանդական
պաշարներին
զուգահեռ՝ լայնորեն կիրառ
վում են նաև հատուկ մասնա
գիտացված մուլտիմեդիական
և էլեկտրոնային դասագրքեր,
ձեռնարկներ,
էլեկտրոնային
ուսում
ն ամեթոդական համա
լիրներ: Այս ամենն ապահովում
է Կենտրոնին սպասարկող ՀՀ
ԳԱԱ հիմ
ն արար գիտական
գրադարանը, որն ունի ավելի
քան 3 միլիոն թվայնացված էջ՝
ներառյալ գրքեր, պարբերա

կաններ և հոդվածներ:
Մեր
ժամանակներում,
մարդկանց գերզբաղվածութ
յան պայմաններում, շատ կա
րևոր է ժամանակի տնտեսու
մը, որը կարող է ապահովել
հեռավար կրթությունը: Նշենք
նաև, որ հեռավար կրթության
ինքնարժեքն ավելի ցածր է,
որից շահում են ինչպես ուսա
նողները, այնպես էլ կրթութ
յունն իրականացնող հաստա
տությունները:
Կենտրոնի տեխնիկական և
կադրային ներուժն ու հաջող
ված փորձը հնարավորություն
են տալիս կազմակերպելու
հեռավար
մագիստրոսական
կրթություն թույլատրելի յուրա
քանչյուր մասնագիտությամբ:
Հետազոտական
համալ
սարաններին
ներկայացվող
կարևոր պայմաններից է նաև
միջազգային լայն կապերի առ
կայությունը:
Միջազգայնացումը բխում
է
ԳԿՄԿ
տեսլականից
և
ռազմավարական
ծրագրից,
որի հիմ
ն ական նպատակը
կրթության միջազգայնացումն
ու մրցունակության ապահո
վումն են: Կենտրոնը միջազ
գային
համագործակցության
համաձայնագրեր և հուշագրեր
ունի և ակտիվորեն համա
գործակցում է եվրոպական և
ռուսական տասնյակ գիտակր
թական
հաստատություննե
րի հետ, ինչպիսիք են Տուշայի
համալսարանը
(Իտալիա),
Փոլ Սաբատեի համալսարա
նը (Թուլուզ 3, Ֆրանսիա),
Տուրիզմի և սերվիսի պետա
կան համալսարանը (ՌԴ) և
այլն:
Միջազգային գործընկերնե
րի հետ ԳԿՄԿ-ն իրականաց
նում է թե՛ կարողությունների
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զարգացմանը, թե՛ ուսանողնե
րի և դասախոսների միջազգա
յին շարժունությանն ուղղված
ծրագրեր: Օրինակ՝ Էրազմուս+
կարողությունների
զարգաց
ման ծրագրի շրջանակներում
միջազգային գործընկերների
խորհրդատվությամբ և ուղ
ղորդմամբ առաջիկա երեք
տարիներին
նախատեսվում
է լիովին արդիականացնել
«Բնապահպանություն և բնօգ
տագործում» ամբիոնի հիմնական դասընթացների առար
կայական նկարագրերը, ինչ
պես նաև ներդնել միջազգա
յին պահանջարկ ունեցող նոր
առարկաներ:
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 երջին տարիներին բավա
Վ
կան ակտիվացել է ուսանող
ների և դասախոսների միջազգային շարժունության ծրագ
րերի իրականացումը Կենտրոնում՝ հնարավորություն ըն
ձեռելով ԳԿՄԿ ուսանողնե
րին մեկ կիսամյակ ուսանե
լու եվրոպական առաջատար
բուհերում, իսկ դասախոսնե
րին՝ վերապատրաստվելու և
դասախոսություններ կարդա
լու միջազգային հարթակնե
րում, ինչ
պես նաև ԳԿՄԿ-ում
հյուրընկալել գործընկեր բու
հերի դասախոսներին: Աշխա
տանքներ են տարվում առկա

միջազգային
համագործակ
ցությունը խորացնելու և աշ
խարհագրությունն ընդլայնելու
ուղղությամբ:
Հետազոտական
համալ
սարանի
գաղափարը
հայ
կական իրականության մեջ
արդեն վերացական չէ. այն
ունի բավարար նյութական
և հայեցակարգային հիմքեր,
իսկ Կենտրոնն ունի համա
պատասխան ներուժ ու փորձ,
ուստի պետական աջակցութ
յան դեպքում կարող է դառնալ
առաջին հետազոտական հա
մալսարանը ՀՀ կրթական հա
մակարգում:

Ի ԴԵՊ

ՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ

2018
Ֆիզիկայի բնագավառում

Պատմության մեջ երրորդ անգամ ֆիզիկայի բնագավառում
 ոբելյան մրցանակ է ստացել իգական սեռի ներկայացուցիչ: Կա
Ն
նադուհի Դոնա Սթրիկլանդը Նոբելյան մրցանակը կիսում է ամե
րիկացի Արթուր Էշկինի և ֆրանսիացի Ժերար Մուրոյի հետ՝ լազե
րային ֆիզիկայում նորարարության, այն է՝ օպտիկական նրբու
նելիի ստեղծման և կենսաբանությունում դրա կիրառման համար:
Քիմիայի գծով

Ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ասպարեզում Նոբելյան
մրցանակի դափնեկիրներ են դարձել ԱՄՆ-ի Հյուսթոնի համալ
սարանի պրոֆեսոր Ջեմս Էլիսոնը և Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքի
համալսարանի աշխատակից Տասուկա Հոնձյոն՝ քաղցկեղի իմու
նաբուժման նոր եղանակի հայտնագործման համար:

Ֆիզիոլոգիայի և բժշկության
ասպարեզում

Տնտեսագիտության ոլորտում Ն
 ոբելյան մրցանակ է շնորհ
վել երկու ամերիկացիների՝ Յեյլի համալսարանից Ուիլյամ Նորդ
հաուսին՝ «Կլիմայի փոփոխության ինտեգրումը երկարատև մակ
րոտնտեսական վերլուծության մեջ» և Նյու-Յորքի Stern School of
Business-ից Փոլ Ռոմերին՝ «Տեխնոլոգիական նորարարություննե
րի ինտեգրումը երկարատև մակրոտնտեսական վերլուծության
մեջ» նորարարությունների համար:

Տնտեսագիտության ոլորտում

Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի են արժանացել իրաք
ցի իրավապաշտպան Նադիա Մուրադին և կոնգոցի վիրաբույժ
Դենիա Մուքվեգեն «սեռական բռնությունը որպես պատերազմի
զենք օգտագործման և զինված հակամարտությունների դադա
րեցմանն ուղղված նրանց ջանքերի համար»:
Նոբելյան հանձնաժողովը հայտարարել է, որ 2018-ին չի հանձնի
գրականության Նոբելյան մրցանակ՝ թեկնածուների Շվեդական
ակադեմիայում սկանդալի պատճառով: 2017 թ. վերջին Շվեդական
ակադեմիայում ներքին հետաքննություն է սկսվել տվյալների ար
տահոսքի գործով, որում մեղադրվում է կազմակերպության անդամ
ներից մեկի ամուսինը: Խոսքը ֆրանսիացի լուսանկարիչ Ժան-Կլոդ
Առնոյի մասին է, որը մեղադրվում է կանանց նկատմամբ սեռական
ոտնձգությունների և բռնության իրականացման համար:

Խաղաղության բնագավառում
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Քիմիայի գծով Նոբելյան մրցանակ շնորհվել է ամերիկացի
գիտնական և ճարտարագետ Ֆրենսի Առնոլդին՝ ֆերմե նտների
ուղղորդված էվոլյուցիայի համար, ամերիկացի քիմիկոս, Միսու
րիի համալսարանի պրոֆեսոր Ջորջ Սմիթին և բրիտանացի կեն
սաքիմիկոս, Քեմբրիջի համալսարանի պրոֆեսոր, սըր Գրիգորի
Վինտերին՝ պեպտիդների և հակամարմի նների ուսում
ն ասիրման
համար:
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑ
ASNET-AM
ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ԱՊ ASNET-AM ցանցի
սպասարկման խմբի ղեկավար,
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ դասախոս
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ամակարգչային տեխնիկայի և հեռա
հաղորդակցության միջոցների զար
գացման շնորհիվ 20-րդ դարի վերջին
տասնամյակում սկսեցին ձևավորվել համա
կարգչային ցանցերը և զարգանալ համացան
ցը: Համացանցը և դրա իրացման տեխնոլո
գիաներն այժմ դարձել են տեղեկատվական
հասարակության անբաժանելի մասը, դրա
հիմքը: Այդ տեխնոլոգիաները, որոնց մասին
չէին լսել անց
յալ դա
րի վեր
ջում, այժմ գոր
ծում են տնտեսության, գիտության, մշակույ
թի գրեթե բոլոր ոլորտներում: Համացանցի
ստեղծ
ման հիմ
քում ըն
կած է ARPAnet ցան
ցի
զարգացումը, որն ԱՄՆ ազգային մասշտաբով
առաջին փորձնական համակարգչային ցանցն
էր: Այն ստեղծվեց 1960-ական թթ. վերջին` ԱՄՆ
պաշտպանության նախարարության գիտական
հետազոտությունների իրականացման նպա
տակով և միավորեց մի քանի խոշոր գիտական
և համալսարանական կենտրոնների հարյուրա
վոր համակարգիչներ: ARPAnet ցանցի ստեղ
ծու
մը կմնար անն
կատ, ե
թե չլի
նեին մի քա
նի

կարևոր առանձնահատկութ
յուններ`
1. ARPAnet ցանցի բոլոր հա
մակարգիչները փոխկապավ
ցած էին ի
րար հետ հա
վա
սար
մակարդակներով,
այսինքն՝
ցանցն ապակենտրոնացված էր,
2. որպես ցանցային արձա
նագրություն ARPAnet-ում ըն
դունվել էր միջցանցային IP
(Internet Protocol) արձանագ
րությունը՝ տեքստի, գծապատ
կերների և այլ տեղեկատվութ
յան հաղորդման և ընդունման
կանոնակարգը:
1989 թ. մար
տին Թիմ Բեր
ներս Լին, բրիտանացի գիտ
նական և գյուտարար, որն
աշխատում
էր
միջուկային
հետազոտությունների
եվրո
պա
կան կենտրոնում (CERN)
առաջարկեց
տեղաբաշխ
ված տեղեկատվական համակարգի գաղափարը, որի
նպատակն էր մարդկության
գիտելիքների
միավորումը:
Այս համակարգը նա անվանեց
«Համաշխարհային
սարդոս
տայն» (World Wide Web-WWW):
1991 թ. ստեղծվեց առաջին
զննարկիչը (բրաուզեր)՝ հի
պերտեքստը1 դիտելու համար
նախատեսված ծրագիրը: Ար
դեն 1992 թ. դրա կի
րա
ռու
մը
հնարավորություն տվեց իրա
կանացնել «առանց կարկա
տանների
տեղեկատվական
Հղումների միջոցով իրար հղվող
փաստաթղթերի ամբողջականություն
1

տարածք» ստեղծելու նախա
գիծը, որը հետագայում պետք
է ընդգրկեր ամբողջ մոլորա
կը: 1994 թ. մշակ
վեց WWW-ի
համար առաջին ավտոմատ
առարկայական ցուցիչը, որը
կոչվում էր WWW որդ: Մի քա
նի րոպեի ընթացքում «որդը»
ձևավորում էր երեք հարյուր
հազար մուլտիմեդիա2 օբյեկտ
ներից բաղկացած տվյալն
երի հենք, որտեղ հնարավոր
էր որոնում կատարել բան
ալի բառերի միջոցով: Կար
ել
ի է աս
ել, որ այդ պահ
ից
սկզբունքորեն ձևավորված էր
համաշխարհային սարդոստ
այն տեղեկատվական տարած
ությունը: Այն տարիները, երբ
աշխարհում ձևավորվում էր
«ցանցերի ցանց» Ինտերնետը,
ստեղծվում էր համաշխարհ
ային սարդոստայն WWW-ն
և զարգանում հեռահաղորդ
ակցության ոլորտը, Հայաստ
անի Հանրապետության համ
ար անցումային և դժվար էին:
Բարդ էր նաև գիտության
վիճակը, երիտասարդ մասն
ագետները
արտագաղթում
էին, փակվ
ում կամ մաս
ամբ
էին աշխատում հանրապետ
ության
գիտահետազոտակ
ան կառույցները: Չնայած այդ
ծանր պայմաններին, ՀՀ գիտ
2
Պարունակություն, որտեղ տեղե
կատ
վությունը
ներկայացված
է
մի քանի տարբեր ձևերով՝ ձայն,
համակարգչային անիմացիոն գրա
ֆիկա, տեսաշար

ությունների
ազգային
ակ
ադեմիան, Ֆադեյ Սարգսյանի
գլխավորությամբ,1992թ.հանձնարարեց ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատ
իկայի և ավտոմատացման
պրոբլեմների
ինստիտուտին
(ԻԱՊԻ)՝ մշակել և նախագծել
առաջին ազգային գիտահետ
ազոտական համակարգչային
ցանցը՝ ASNET-AM, www.asnet.
am: ASNET-AM ցանցն ստեղծ
վեց 1994 թվականին, ցանցի
կառուցվածքը և օգտագործ
ման սկզբունքները մշակեց և
իրականացրեց ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ
աշխատանքային խումբը, որը
ղեկավարում էր ինստիտու
տի գլխավոր ճարտարագետ
Վլադիմիր Սահակյանը: ՀՀ
ԳԱԱ նախագահության թիվ
29/1348/ որոշմամբ 1998 թվա
կա
նին ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ-ն հաս
տատվեց որպես ASNET-AM
ցանցի զարգացման և մշակ
ման պատասխանատու կազ
մակերպություն:
ASNET-AM
ցանցի հիմնական առաքելութ
յունն էր ապահովել արագ,
հուսալի, անվտանգ և մատ
չելի հասանելիություն դեպի
նորագույն ցանցային տեխնո
լոգիաները և ծառայություն
ները: 1994թ. ASNET-AM ցանցը
միացրեց հինգ գիտահետա
զոտական ինստիտուտներ և
ապահովեց դրանց ելքը դե
պի Ին
տեր
նետ: 1997-1998 թթ.
ցանցի աշխատանքային խում
բը մշակեց և գործարկեց հան
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րապետությունում առաջին IP
հեռախոսակապը:
Շնորհիվ
այս տեխնոլոգիայի Բյուրակա
նի աստղադիտարանը հնարա
վորություն ստացավ միանալու Երևանի քաղաքային հե
ռախոսացանցին: Այդ տարի
ներին գիտահետազոտական
ցանցի ստեղծման փաստը և
զարգացման ընթացքը շատ
կարևոր էր հանրապետության
գիտական համայնքի համար.
գիտնականները և հետազո
տողները
հնարավորություն
ունեցան դուրս գալու տեղե
կատվական շրջափակումից և
իրականացնելու
բազմաթիվ
միջազգային ծրագրեր: Ցան
ցի զարգացման գործում մեծ
դեր ունեցան միջազգային գի
տատեխնիկական
կենտրո
նի ծրագրերը, որnնց շնորհիվ
ստեղծվեց տարածաշրջանում
առաջին «Արմկլաստեր» բարձր
արտադրողականության հաշ
վողական համակարգը, հայ
կական ազգային «Գրիդ» են
թակառուցվածքը, որն այժմ

համաեվրոպական ենթակա
ռուց
ված
քի մաս է: ASNET-AM
ցանցի զարգացման և ընդ
լայնման գործընթացներն իրա
կանացվել են նաև ՀՀ Կառա
վարության, Գ.Գյուլբենկյանի
հիմնադրամի,
Հայկական
բարեգործական
ընդհանուր
միության (ՀԲԸՄ), «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի և բազմաթիվ
միջազգային
նախագծերի
աջակցության շնորհիվ: ՀՀ
Կառավարությունը մշտապես
աջակցել է ASNET-AM ցան
ցի
զարգացման աշխատանքնե
րին: Ցանցի կառուցվածքում
ներկայում ընդգրկված են Հա
յաստանի վեց քաղաքների
և բնակավայրերի ակադեմիա
կան,
գիտահետազոտական,
կրթական, մշակութային ավելի
քան 65 կազմակերպություն
ների համակարգչային ցան
ցեր, այդ թվում՝ Գի
տութ
յուն
ների ազգային ակադեմիայի
կազմակերպություններ,
գի

տահետազոտական
ինստի
տուտներ (Երևանի ֆիզիկայի
ինստիտուտ), բուհեր (Երևա
նի պետական համալսարան,
Հայաստանի ազգային պոլի
տեխնիկական համալսարան,
Երևանի պետական բժշկական
համալսարան,
Ֆիզիկական
կուլտուրայի հայկական պե
տական ինստիտուտ, Արցա
խի պետական համալսարան)
և գի
տա
կան ու կրթա
կան այլ
հաստատություններ:
ASNETAM ցանցի անդամ-կազմակեր
պությունները միավորված են
լայնածավալ
համակարգչա
յին ցանցով, որն ունի ընդհա
նուր օգտագործման հետևյալ
ռեսուրսները`
օպտիկական,
ռադիոմոդեմային,
առանձ
նացված, պղնձալարային և
այլ տեսակի կապուղիներ, մի
ջազգային և տեղական ցան
ցերի հետ կապն ապահովող
երթուղավորիչներ, ծառայութ
յուններն ապահովող համա
կարգչային սերվերներ, փո
խադարձ հասանելիությունը և

անվտանգությունը կարգավո
րող սերվերներ և սարքավո
րումներ, հաշվողական գրիդ3
համակարգեր, բարձր արտա
դրողականության
կլաստե
րներ և տվյալների պահո
ցներ, «ամպային» միջավայր
և այլն: ASNET-AM ցանցն ունի
սեփական օպտիկական գծերի
ենթակառուցվածք։ Օգտագո
րծողներին կայուն և հուսալի
կապ տրամադրելու, ինչպես
նաև ցանցային ծառայությո
ւնների կայուն մատչելիությո
ւնը ապահովելու նպատակով
ցանցը մշտապես ապահովում
է արտաքին կապի բազմա
կի միացումների հնարավո
րություն: ASNET-AM ցանցը իր
անդամ-կազմակերպություննե
րի գիտական և հետազոտա
կան աշխատանքներին աջա
կցելու համար տրամադրում է
հետևյալ ծառայությունները.
• Ցանցի
հիմ
ն ական
հան
գույցների և կապուղիների
շուրջօրյա (24/7) անխափան
սպասարկում, IP հասցեների
ավտոնոմ համակարգ
• Բարձր արագությամբ կապ
դեպի GEANT համաեվրոպա
կան գիտական և կրթական
ցանց և այլ միջազգային գի
տական և կրթական ցանցեր
• Գիտական
հետազոտությունների, գիտական հաշ
վարկների,
գիտության
առարկայական ոլորտների
տվյալների հենքերի ստեղծ
ման և օգտագործման հնա
րավորություններ
• Գրիդ և ամպային ռեսուրս
ների անվտանգության, պա
հուստավորման ծառայութ
յուններ
• Proxy-սերվերի
օգտագոր
ծում (հնարավորություն է
Տարաբաշխված հաշվողական ռե
սուրս տրամադրող համակարգ
3

տալիս անուղղակի հար
ցում
ն եր կատարելու այլ
ցանցային ծառայություն
ներին)
• DNS և Web Hosting ծա
ռա
յությունների սպասարկում
• Էլեկտրոնային փոստ (EMail), Webmail, UniMail
ծառայությունների սպա
սարկում
• Հեռաուսուցման և հեռահար
գիտաժողով
ն երի
կազ
մակերպում, edu.asnet.am
վեբ-հարթակ
• Առցանց
գործնական
հանդիպում
ն երի և քննար
կում
ն երի handipum.asnet.am
վեբ-հարթակ
• Ցանցային տեսա- և ձայ
նահեռարձակում (ASNET-AM
Media Streaming Server)
• Համաեվրոպական eduroam
WiFi ռոումինգ ծառայության
հասանելիության ապահո
վում (eduroam.am)
• VoIP (թվային հեռախոսա
կապ) ծառայության ապահո
վում և սպասարկում
• Ամպային պահոցների տրա
մադրման
ծառայություն
(drive.asnet.am)
• Գիտական հրատարակութ
յունների համակարգ (pubs.
asnet.am)
• Հայկական դաշնային նույ
նականության
հետազո
տությունների և կրթության
ծառայություն (afire.asnet.am)
և այլ բազմազան նորա
գույն ցանցային ծառայությւն
ներ: Այ
սօր ASNET-AM-ը ազ
գային գիտահետազոտական
և կր
թա
կան ցանց է (NREN)՝
բարձր
արագագործությամբ
հեռահաղորդակցության կա
պուղիներով, որտեղ կատար
վում են կիրառական բնույթ
կրող հետազոտություններ և

մշակում
ն եր: ASNET-AM ցան
ցը նպաս
տում է ցան
ցի են
թակառուցվածքի և մշակված
ռեսուրսների լայն օգտագործ
մանը՝ զուգահեռ կապեր հաս
տատելով նմանօրինակ կամ
հարակից նպատակներ հե
տապնդող այլ համաեվրո
պական
նախաձեռնություն
նե
րի հետ: ASNET-AM ցան
ցը
մասնակցում է Արևելյան գոր
ծընկերության
(EaPConnect)
նախագծին,
որի
արդյուն
քում ստեղծ
վում է գի
տութ
յան և կրթության ոլորտի
համար
տարածաշրջանա
յին գերարագ ինտերնետա
յին ցանց, որը նվազեցնում
է թվա
յին անջր
պե
տը և հեշ
տացնում հայաստանյան գիտ
նականների, հետազոտողների
և ուսանողների մասնակցութ
յունը հետազոտությունների և
մշակում
ն երի համընդհանուր
նախագծերին:
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Պարզվում է, որ բարեկամ
ների ընկերակցությամբ ֆուտ
բոլային մրցախաղի դիտումը
հեռուստատեսությամբ
կա
րող է վտանգավոր լինել տա
րեց մարդկանց առողջության
համար:
Վիճակագրությունը
վկա
յում է, որ ԱՄՆ-ում ա
մե
րիկյան ֆուտբոլի սուպեր
գավաթի մրցախաղից հետո
65-ից բարձր տա
րի
քով երկր
պագուների շրջանում մահա
ցությունը գրիպից աճում է
18 %-ով: Այս սպոր
տա
յին մի
ջոցառումը տեղի է ունենում
հենց գրիպի տարածման ժա
մանակահատվածում: Ամբողջ
երկրով մեկ երկրպագունե
րը հավաքվում են բարերում,
դիտում են հեռուստահաղոր
դում
ն եր, որն անխուսափե
լիորեն նպաստում է վիրուսի
տարածմանը: Բժիշկները խոր
հուրդ են տալիս մրցախաղը
դիտել տանը: Սակայն խաղին
հետևելը մարզադաշտում չի
ավելացնում վարակման դեպ
քերը, քանի որ սուպերգավա
թի մրցամարտը սովորաբար
անցկացվում է երկրի հարա
վում, որտեղ տաք եղանակը
չի նպաստում գրիպի հաճա
խակի առաջացմանը:
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Տոնածառի համար էլեկտ
րական լամպերի ավանդական
դարձած շղթաները 1882 թ. հո
րինել է Էդիսոնի աշխատա
կից, ճարտարագետ Էդվարդ
Ջոնսոնը: Այդ նույն թվականի
դեկտեմբերի վերջին Նյու-Յոր
քի իր տան պատուհանագո
գին նա տե
ղադ
րել էր տո
նա
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ծառ, ո
րը զար
դար
ված էր 80
գույնզգույն էլեկտրական լամ
պերով: (Ի դեպ, դրանից երկու
տարի առաջ էլեկտրալամպի
գյուտն արտոնագրել էր Էդի
սոնը): Քանի որ այդ ժամանակ
էլեկտրացանցեր դեռևս գոյութ
յուն չու
նեին, շղթան սնվում էր
տան նկուղում տեղադրված
գեներատորից:
Անցորդները
երեկոյան խմբերով հավաքվում
էին այդ տեսարանը դիտե
լու: Բայց վաճառքում առաջին
էլեկտրաշղթաները հայտնվե
ցին միայն 1900 թ. և բաղ
կա
ցած էին ընդամենը 16 լամպից:
Ներկայում տոնածառի լույսե
րի շնորհիվ նոր տարվա շեմին
էներգիայի սպառումն ԱՄՆ-ում
աճում է 6 %-ով:

Իտալիայի խորհրդարանը
ընդունել է օրենք, որը պա
հանջում է աստիճանաբար
վերացնել վարժեցրած կեն
դանիների
մասնակցությամբ
ելույթները կրկեսում: Աշխար
հի շուրջ հիսուն երկրներում
արդեն արգելվել են այդպիսի
ելույթները՝ համարելով դրանք
կենդանիների համար տանջա
լից: Դեռևս 2015 թ. Ա
նաս
նա
բույժների եվրոպական միութ
յունը պահանջել է ընդունել
այդ արգելքը ողջ աշխարհում:

Գրատպության գոյության
ողջ ըն
թաց
քում լույս է տե
սել

մոտավորապես
անուն գիրք:

130

միլիոն

Վերլուծելով 78 հազար
երեխաների և չափահասների
գենոմ
ն երը և բանականության
մակարդակը՝ հոլանդացի ծա
գում
ն աբանները պարզել են,
որ այն որոշվում է 10 գենի մի
ջոցով: Սակայն այդ ցուցանի
շը ըն
դա
մե 
նը 5 %-ով է կախ
ված նշված գեներից, այնպես
որ անհրաժեշտ են հետագա
հետազոտություններ:

Աշխարհի
զարգացած
երկրների մեծ մասում տեղի է
ունենում ազգաբնակչության
ծերացում: ՄԱԿ-ի ազգագրա
կան տվյալների վերլուծությու
նը վկայում է, որ այդ միտումը
Չինաստանում դադարելու է
2070 թ., իսկ Գերմանիայում՝
2040-ին:

Թղթի միջին օգտագոր
ծումն աշխարհում կազմում
է տա
րե
կան 56 կգ մեկ շնչի
համար: Ամե նաշատն այն օգ
տագործվում է Լյուքսեմբուր
գում (449 կգ), դրան հա
ջոր
դում է Բել
գիան: Այս փաս
տը
բացատրվում է այն հանգա
մանքով, որ Լյուքսեմբուրգում
և Բելգիայում է Եվրոպական
միության
բյուրոկրատական
մարմի նների մեծ մասը:
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Եթե իրավացի է ամերի
կացի աստղագետ Լոուրենս
Մոլ
նա
րը, ա
պա 2022 թ. մենք
ականատես ենք լինելու հազ
վագյուտ մի տեսարանի. Կա
րապի
համաստեղությունում
բռնկվե
լու է նոր աստղ, ո
րը
պայծառությամբ հավասար է
լինելու Բևեռային աստղին:
Այնտեղ պետք է միաձուլվեն
երկու կարմիր աստղեր, որոնք
արդեն դիպչում են միմյանց,
և տեղի է ունենալու պայթ
յուն: «Հրավառությունը» տևե
լու է շուրջ կես տա
րի: Կան
խա
տե
սումն ար
վել է 2008 թ.
Կարիճի համաստեղությունում
տեղի ունեցած համանման
դեպքի հիման վրա:

D ՎԻՏԱՄԻՆԸ
ԵՎ ԱՐԵՎԱՅԻՆ
ԱՅՐՎԱԾՔԸ
ԱՄՆ-ում կատարված գի
տա
փոր
ձը ցույց է տվել, որ
D վիտամի նը կարող է օգնել
արևային այրվածքի դեպքում:
Քսան կամավորների մաշ
կի մի փոքր հատ
ված այ
րել
են
անդրամանուշակագույն
լամպի միջոցով, ապա նրանց
կեսին տվել են D վիտամի նի
այնպիսի չափաբաժին, որը
125 անգամ գերազանցում է
սովորաբար առաջարկվող չա
փաբաժինը: Վիտամի նը ըն
դունողների մոտ նվազել են
բորբոքումը, կարմրությունը և
ցավը: Բացի այդ, վիտամի նն
ակտիվացրել է այն գենը, որը
«Наука и жизнь», 2017, N 12.

պատասխանատու է հյուս
վածքների
վերականգնման
համար: Բայց բժիշկները խոր
հուրդ չեն տալիս ինքնուրույն
փորձել D վիտամի նը, քա
նի որ դրա մեծ չափաբաժինը
կարող է վնասակար լինել:

ԲԵՐՄՈՒԴՅԱՆ
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԻՆ
ԹՎԱՅՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՆ
Կալիֆոռնիայի համալսա
րանի տասներկու աշխատա
կիցներից բաղկացած խումբը
որոշել է համացանցում ստեղ
ծել կայք՝ նվիր
ված հան
րա
հայտ Բերմուդյան եռանկյու
նուն: Ֆլորիդայի, Բերմուդյան
կղզիների և Պուերտո Ռիկոյի
միջև Ատլանտյան օվկիանո
սի այս շրջա
նում վեր
ջին դա
րի ընթացքում խորտակվել է
300-ից ա
վե
լի նավ ոչ թե այն
պատճառով, որ այդ գոտում
առկա են առեղծվածային ինչոր վտանգներ, այլ որովհետև
նավագնացությունն այստեղ
չափազանց աշխույժ է, և հա
ճախակի տեղի են ունենում
ուժեղ փոթորիկներ: Ստորջր
յա նկարահանում
ն երի օգ
նությամբ գաղափարի հեղի
նակները մտադիր են ստեղծել
վիրտուալ շրջագայություն 3D
ձևաչափով, որի ընթացքում
այդ շրջանում ծովի հատա

կին կարելի է տեսնել հարյու
րավոր խորտակված նավեր:
Նավերի մնացորդները ժամա
նակի ընթացքում քայքայվում
են, ծածկվում ավազով և տիղ
մով, իսկ թվային թանգարանը
կպահպանի դրանց նկարա
գիրն անփոփոխ տեսքով:

ՄԵՐ ԿՅԱՆՔԻ
ՍԹՐԵՍՆԵՐԸ
Բրիտանացի ֆիզիոլոգնե
րի ընկերության՝ 18 և ավելի
տարիքի 2000 անգլիացիների
շրջանում կատարված հար
ցում
ն երը հնարավորություն են
տալիս կազմելու հոգեբանա
կան սթրես առաջացնող իրա
դարձությունների սանդղակ:
Բոլոր հարցվածներն առաջին
երեք տեղում նշել են այնպիսի
դժբախտություններ,
ինչպի
սիք են մո
տիկ մար
դու մա
հը,
բանտարկությունը և հրդեհի
կամ ջրհեղեղի հետևանքով
տան կորուստը: Դրանց հա
ջորդում են լուրջ հիվանդութ
յունը, աշխատանքի կորուստը
և ամուսնալուծությունը: 12րդ տեղում ճանապարհային
խցա
նում
ն
երն են, 13-րդում՝
ահաբեկչության սպառնալի
քը, 14-րդում՝ սմարթ
ֆո
նի կո
րուստը: Հետաքրքրական է
տարիքային տարբերությունը.
18-ից մինչև 24 տա
րե
կան
ներն ա
վե
լի ծանր են ըն
դու
նել Բրիտանիայի դուրս գալը
Եվրամիությունից, քան ավելի
տարեցները: Կանայք ավելի
խիստ են արձագանքում բո
լոր դժբախտություններին և
անհաջողություններին,
քան
տղամարդիկ:
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ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ
ՄԱԳՆԻՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՄ ՊԱՊՈՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ
ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտի տնօրեն, օպտիկայի
լաբորատորիայի վարիչ
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝
լազերային ֆիզիկայի, ատոմի ֆիզիկայի և
սպեկտրադիտման, քվանտային և ոչ
գծային օպտիկայի փորձարարական
հետազոտություններ
էլ. փոստ՝ aram.papoyan@gmail.com
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պրոցական տարիներից բոլորս գիտենք,
որ մագնիսական դաշտը վեկտորային
բնույթ ունի, ևայն ստեղծում են շարժ
վող լիցքավորված մասնիկները (էլեկտրական
հոսանքը)։ Ավելի խոր՝ քվանտային դիտարկման
համաձայն՝ մագնիսական դաշտի առաջացու
մը կապված է տարրական մասնիկներին բնորոշ
մագնիսական մոմենտի հետ՝ պայմանավորված
մասնիկների այսպես կոչված «սպինի» առկա
յությամբ: Մագնիսական և էլեկտրական դաշտերն
անխզելիորեն կապված են միմյանց հետ և բնութ
յան հիմ
ն արար ուժերից մեկի՝ էլեկտրամագնիսա
կան փոխազդեցության դրսևորումներն են:
Դեռևս Հին աշխարհում հայտնի էին մագնի
սական դաշտ ստեղծող նյութերը՝ մագնիսները,
որոնց հիման վրա, մասնավորապես, ստեղծվեց
նավագնացությունում հեղափոխական դեր խա
ղացած կողմ
ն ացույցը (նկ. 1): Մագնիսականության
երևույթի գիտական լայնածավալ հետազոտութ
Նկար 1. Չինական Հան դինաստիայի յուններ իրականացվել են 18–19-րդ դարում, իսկ
դարաշրջանի կողմնացույցի մանրակերտը 20-րդ դարի սկզբին ստեղծված քվանտային տե
սությունն էլ ավելի խորացրեց մեր գիտելիքներն
այդ ոլորտում: Գիտության և տեխնիկայի զար

գացմանը զուգընթաց մագ
նիսականությունը
կյանք
է
մտել բազմաթիվ նոր սարքերի
ձևով։ Ստեղծվել են էլեկտրա
կան շարժիչն ու գեներատորը,
էլեկտրամագնիսը, համակարգ
չային հիշողության տարրերը,
բժշկական
պատկերագրման
սարքերը և հարյուրավոր այլ
սարքեր, որոնց կիրառման աս
պարեզը ներառում է կենսա
կան նշանակություն ունեցող
գրեթե բոլոր ոլորտները՝ գի
տություն, տեխնիկա, կենցաղ,
բժշկություն։
Միաժամանակ
հետազո
տությունների
արդյունքում
ի հայտ եկավ մագնիսական
դաշտի կարևոր դերը մեր
կյանքում։
Մասնավորապես,
պարզվեց Երկրի մագնիսական
դաշտի վճռորոշ դերը վտան
գավոր տիեզերական իոնաց
նող ճառագայթում
ն երից Երկ
րի վրա կյանքի պաշտպանման
հարցում։ Չնայած նրան, որ
այդ դաշտի ինդուկցիան հա
մե
մա
տա
բար փոքր է՝ 25 – 65
մկՏլ (միկրոտեսլա), այն հա
ջողությամբ շեղում է վնասա
բեր մասնիկների հոսքը Երկրի
մակերույթից, հուսալի պատ
նեշ ծառայելով կենդանինե
րի և բույսերի համար։ Բացի
դրանից, մագնիսական դաշտի
չափում
ն երով կարելի է որո
շել օգտակար հանածոների
կուտակում
ն երը, թեստավորել
համակարգչային հիշողության
սարքերը, հայտնաբերել սու
զանավեր ու ռազմական սպա
ռազինություններ, և նույնիսկ
իրականացնել մարդու բժշկա
կան ախտորոշում։
Այսպիսով՝
մագնիսական
դաշտի ճշգրիտ և հուսալի չա
փումը գործնական մեծ նշա
նակություն ունեցող խնդիր

է։ Այ
սօր մշակ
վել ևառ
կա են
տարբեր ֆիզիկական երևույթ
ների հիման վրա աշխատող
մագնիսաչափներ, որոնք օժտ
ված են տար
բեր ֆունկ
ցիո
նալ հնարավորություններով
և նախատեսված են տարբեր
կիրառությունների համար:
Մագնիսաչափները
լի
նում են եր
կու տի
պի՝ «սկալ
յար» կամ ընդհանուր դաշտի,
ո
րոնք չա
փում են դաշ
տի ին
դուկցիայի վեկտորի մեծութ
յունը, բայց ոչ ուղղությունը, և
«վեկտորային», որոնք չափում
են դաշտն ըստ ին
դուկ
ցիա
յի վեկտորի երեք կոորդինա
տային բաղադրիչների: Ըստ
չափվող ֆիզիկական բնու
թագրերի
մագնիսաչափնե
րը դասակարգվում են դաշ
տի լարվածության չափիչների
(«էրստեդաչափներ»),
դաշ
տի ինդուկցիայի չափիչների
(«տեսլաչափներ»), մագնիսա
կան հոսքի չափիչների («վե
բերաչափներ»), մագնիսական
թափանցելիության
չափիչ
ների («մյու-չափներ»), մագ
նիսական ընկալունակության
չափիների
(«կապպա-չափ
ներ») ևայլն:
Մագնիսաչափները
տար
բերվում են նաև աշխատան
քի ֆիզիկական սկզբունքով:
Տարածված մագնիսաչափների
մի մեծ դա
սի հիմ
քում է
լեկտ
րամագնիսական ինդուկցիայի
երևույթն է: Այդ սկզբունքով են
աշխատում կոճային զոնդով
(fluxgate) չափիչ սարքերը՝ տա
տան
վող կամ պտտվող հա
ղորդիչ գալարներով, փոփո
խական հոսանքի կիրառմամբ
և իրագործման այլ տարա
տեսակներով: Սարքերի մյուս
տարածված դասը հիմնված է
տարբեր նյութերում, մասնա

վորապես՝
կիսահաղորդիչ
ներում մագնիսական դաշտի
ազդեցությամբ
էլեկտրական
բնութագրերի փոփոխման կամ
էլեկտրական դաշտի առա
ջաց
ման վրա: Այդ դա
սին են
պատկանում մագնիսադիմադ
րության և Հոլի երևույթների
հիման վրա աշխատող սարքե
րը: Մագնիսաստատիկ մագնի
սաչափներում օգտագործվում
է կիրառված դաշտում չափիչ
մագնիսային զգայակի մեխա
նիկական մոմենտի պտույտը:
Մի քանի կարգով ավելի
բարձր զգայնություն են ապա
հովում
(թույլ
դաշտերում՝
մինչև 10-15 Տլ) այսպես կոչված
քվանտային մագնիսաչափնե
րը, ո
րոնք հիմն
ված են մագ
նիսական դաշտում էլեկտրոնի
կամ ատոմի միջուկի մագ
նիսական մոմենտի կոնապ
տույտի (պրեցեսիա) կամ այլ
քվանտային երևույթների վրա
(միջուկային մագնիսական ռե
զոնանս, էլեկտրոնային պա
րամագնիսական ռեզոնանս):
Դրանց թվին են պատկանում
պրոտոնային, հելիումային և
Օվերհաուզերի մագնիսաչափ
ները: Է՛լ ավելի մեծ՝ մինչև 5∙1018
Տլ զգայնություն է ապահո
վում ջոզեֆսոնյան թունելային
անցման հիման վրա աշխա
տող գերհաղորդիչ քվանտա
յին ինտերֆերենցային սարքը
(superconducting quantum interference device, SQUID, նկ. 2):
Իսկ կարելի՞ է արդյոք մագ
նիսական դաշտի չափման
համար
օգտագործել
լույ
սը։ Այս հարցը կարող է թվալ
ան
հե
թեթ. ճիշտ է, լույսն իր
բնույթով էլեկտրամագնիսա
կան ա
լիք է, բայց այն որ
ևէ
կերպ չի փո
խազ
դում մագ
նիսական նյութերի հետ և
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մագնիսական դաշտում չի փո
խում իր հատկությունները։ Այ
նուամե նայնիվ, վերջին տաս
նամյակներում
օպտիկական
մագնիսաչափությունը բուռն
զարգացում է ապրել, և այժմ
այն հաջողությամբ մրցակցում
է ավանդական մագնիսաչա
փության հետ՝ լայնացնելով
կիրառությունների շրջանակը։
Հիմա փորձենք հասկանալ, թե
ինչպես է աշխատում օպտի
կական մագնիսաչափը։
Ըստ էության, օպտիկական
մագնիսաչափության հիմքում
լույսի (լազերային ճառագայթ
ման) ռեզոնանսային փոխազ
դեցությունն է ատոմ
ն երի հետ:
Այդ առումով վերը հիշատակ
ված «ավանդական» մագնի
սաչափներից օպտիկականին
ամե նամոտն են քվանտային
մագնիսաչափները:
Որպես
դաշտի զգայակ ծառայում են
ատոմ
ն երը, իսկ լազերային
լույսը մի կողմից «պատրաս
տում» է ատոմ
ն երը չափման
հա
մար, մյուս կող
մից՝ «վեր
ծանում» և գրանցելի է դարձ
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նում ատոմ
ն երի արձագանքը
մագնիսական դաշտին:
Ատոմի
ֆիզիկայի
և
լազերային սպեկտրադիտման
փորձերում լայնորեն օգտա
գործվում են ռուբիդիումի (Rb)
և ցեզիումի (Cs) ատոմական
գոլորշիները:
Պատկանելով
ալկալիական տարրերի ատոմ
ների ջրածնանման խմբին՝
միայն մեկ արտաքին էլեկտրոն
արտաքին թաղանթում, դրանք
ունեն բավական պարզ էներ
գիական կառուցվածք, ինչպես
նաև հիմ
ն ական վիճակից ու
ժեղ թույլատրված անցում
ներ մոտակա ենթակարմիր
տիրույթում, որտեղ առկա են
մատչելի դիոդային լազերներ:
Ավելին, արդեն սենյակային
ջերմաստիճանում
ալկալիա
կան մետաղի գոլորշու խտութ
յունը բավարար է չափում
ն եր
կատարելու համար:
Ինչպես գիտենք, ատոմ
ն ե
րում էներգիական վիճակնե
րը քվանտացված են՝ ատոմը
կարող է զբաղեցնել միայն
որոշակի ընդհատ էներգիա

Նկար 2. Cryogenic ընկերության S700X SQUID մագնիսաչափը

կան վիճակներ: Ատոմի էներ
գիական մակարդակների կա
ռուցվածքը պայմանավորված է
բազմաբնույթներատոմականփոխազդեցություններով և ներկայացվում է համապատաս
խան «քվանտային թվերի»
միջոցով: Որպես օրինակ դի
տարկենք 87Rb ատոմը, որի 5S
և 5P ստորին մակարդակների
միջև հնարավոր են անցում
ներ 780 – 795 նմ (1 նմ = 10-9 մ)
սպեկտրային տիրույթում (նկ.
3): Այդ մակարդակները բնու
թագրվում են L ուղեծրային և S
սպինային մոմենտի քվանտա
յին թվերով։ Շնորհիվ սպին-ու
ղեծրային փոխազդեցության,
այդ մոմենտները կապվում
են միմյանց հետ, ձևավորե
լով այսպես կոչված «նուրբ
կառուցվածքի» ճեղքում, որը
բնութագրվում է էլեկտրոնի J
ընդհանուր մոմենտով։ Իր հեր
թին, այդ ընդհանուր մոմենտը
կապվում է ատոմի միջուկի I
սպինի հետ, հանգեցնելով F
քվանտային
թվով
արտա
հայտվող «գերնուրբ կառուց
վածքի» ճեղքման։ F ընդհա
նուր մոմենտով բնութագրվող
էներգիական վիճակը բաղկա
ցած է միևնույն էներգիայով
2F+1 մագնիսական ենթամա
կարդակներից (mF)։ Արտաքին
մագնիսական դաշտում այդ
ենթամակարդակները հեռա
նում են միմյանցից, ըստ որում`
շեղման էներգիան ուղիղ հա
ժե
մեմատական է mF - ի ար
քին և մագնիսական դաշտի
B ինդուկցիայի մեծությանը
(Զեեմանի երևույթ)։
Գիտափորձում շատ դժվար
է անմիջականորեն չափել են
թամակարդակների շեղումը:
Եվ հենց այստեղ մեզ օգնութ
յան է գալիս լույսը: Օգտագոր
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ծելով մեներանգ լազերային
ճառագայթում՝ հնարավոր է
վերալարել դրա հաճախութ
յունը (ֆոտոնի էներգիան)
այնպես, որ այն հավասար
լինի ստորին (5S) և վերին
(5P)
մակարդակների
որո
շակի
գերնուրբ
ենթամա
կարդակների
էներգիաների
տարբերությանը (ռեզոնանս):
Ռեզոնանսային
գրգռումն
իրականացվում է գծային կամ
շրջանաձև բևեռացված լույ
սով, որն էլ «պատ
րաս
տում
է» ատոմը բևեռացման որո
շակի վիճակում: Այս դեպքում
մագնիսական դաշտով պայ
մանավորված
հաճախութ
յան շեղումը կբերի կլանված
կամ ճառագայթված լույսի
բնութագրերի՝ ուժգնության,
հաճախության,
բևեռացման
կամ տարածական բաշխման
փոփոխման, որն էլ հնարա
վոր է հեշտությամբ գրանցել
սպեկտրադիտական
գիտա
փորձում:
Ըստ էության, ատոմ
ն երի
մագնիսազգայնության
հիմ
քում ատոմի անկյունային F
մոմե նտի հետ այսպես կոչված
գիրոմագնիսական հարաբե
րությամբ կապված մագնիսա
կան մոմե նտի կոնապտույտն է

մագնիսական դաշտի ինդուկ
ցիա
յի B վեկ
տո
րի շուրջ (նկ.
4): Կոնապտույտի հաճախութ
յունն ուղիղ համեմատական
է B-ին: 
Հենց այդ փո
խազ
դե
ցու-թյամբ է պայմանավորած
ենթամակարդակների
էներ
գիայի զեեմանյան շեղումը, և
հենց այս երևույթի տարբեր
դրսևո
րում
նե
րի վրա է հիմն
ված գրեթե բոլոր օպտիկա
կան մագնիսաչափների աշ
խատանքը:
Առ այսօր աշխարհի տար
բեր
գիտական
լաբորա
տորիաներում մշակվել են
տասնյակ օպտիկական մագ
նիսաչափների
սխեմաներ՝
տարբեր չափման տիրույթնե
րով, զգայնությամբ և արա
գագործությամբ,
որոնցում
օգտագործվում են տարբեր
մագնիսաօպտիկական
եր
ևույթներ: Դրանցից են՝ օպ
տիկական մղման և զննման
(optical pumping and probing), մագնիսական ռեզոնան
սի օպտիկական դետեկտման
(optically detected magnetic
resonance - ODMR), ռե
լաք
սա
ցիայից զերծ սպինային փո
խանակման (spin exchange
relaxation-free - SERF), բնակե
ցում
ն երի կոհերենտ գերման

Նկար 4. Ատոմի
մագնիսական
մոմենտի լարմորյան
կոնապտույտը
մագնիսական
դաշտում
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Նկար 3. Ռուբիդիումի 87Rb իզոտոպի ստորին էներգիական մակարդակների
տրամագիրը

(coherent population trapping
- CPT), էլեկտրամագնիսակա
նորեն հարուցված թափանցե
լիության
(electromagnetically
induced transparency - EIT),
Բել-Բլում (Bell-Bloom), ոչ գծա
յին
մագնիսաօպտիկական
պտույ
տի (nonlinear magnetooptical rotation), նանոբջիջ
ներում Զեեմանի (Zeeman) և
Պաշեն-Բակի
(Paschen–Back)
երևույթների և Հանլեի (Hanle)
երևույթի սխեմաներով մշակ
ված սարքերը:
Չծանրաբերնելով ընթեր
ցողին այդ եղանակների նկա
րագր
մամբ և դ
րանց ու
ժեղ և
թույլ կողմերի քննարկումով՝
նշենք, որ ար
դեն մշակ
վել և
հաջողությամբ օգտագործվում
են գերզգայուն օպտիկական
մագնիսաչափներ, որոնց կի
րառությունների ոլորտը տա
րածվում է մարդու օրգանիզմի
մագնիսական դաշտի չափու
մից ու պատկերագրումից (նկ.
5) մինչև տիե
զեր
քում տա
րաբնույթ դաշտերի որոնումը
(նկ. 6): Օպտիկական մագնի
սաչափները զգայունությամբ
հասել և որոշ դեպքերում գե
րազանցել են «ավանդական»
մագնիսաչափներին:
Բայց
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ավելի կարևոր է, որ օպտիկա
կան մագնիսաչափները զերծ
են ջերմային ու մեխանիկա
կան պրոցեսների և էլեկտրա
կան խոտորում
ն երի խանգա
րող ազդեցությունից, որոնք
լրջորեն խաթարում են ավան
դական
մագնիսաչափների
աշխատանքը: Պետք է նշել,
որ վերջին տարիներին հաջո
ղությամբ աշխատանքներ են
տարվում նաև «արհեստա
կան ատոմ
ն երի»՝ բյուրեղային
մատրից ներմուծված արատ
ների հիման վրա օպտիկական
մագնիսաչափների մշակման
ուղղությամբ։ Լայն տարածում
է ստացել ալմաստում ազո
տաթափուրքային (NV) կենտ
րոնների վրա մագնիսաչափը,
որի զգայակի փոքր չափերը
հնարավորություն են տա
լիս այն օգտագործելու դաշ
տը մեծ տարածական լուծու
նակությամբ պատկերագրելու
համար։
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 այաստանում
Հ
օպտիկա
կան մագնիսաչափերի մշակ
ման աշխատանքները մեկ
նար
կել են շուրջ 15 տա
րի
առաջ՝ ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական
հետազոտությունների
ինս
տիտուտում։ Աշխատանքների
մի խմբում օգտագործվում են
ինստիտուտում մշակված, աշ
խարհում եզակի ալկալիական
մետաղների գոլորշիներ պա
րունակող օպտիկական նա
նոբջիջները (տես «Գիտության
աշ
խար
հում», 2013 թ., N 4)։
Այդ բջիջներում ատոմային
ազդանշանը ձևավորում են
միայն լույսի ուղղությանն ուղ
ղահայաց շարժվող ատոմ
ն ե
րը, որի արդյունքում էապես
նվազում է սպեկտրային գծե
րի դոպլերյան լայնացումը։

Նկար 5. ԱՄՆ ստանդարտների ազգային ինստիտուտում
(NIST) մշակված օպտիկական մղումով սպին-բևեռացած
ատոմական մագնիսաչափի սանտիմետրային չափի
օպտիկական միկրոզգայակը՝ (զգայնությունը՝ 2©10-14 Տլ)

Նկար 6. Էկզոտիկ ֆիզիկական երևույթների որոնման համար մագնիսաչափերի
համընդհանուր ցանցի (GNOME) ծրագրով մշակված 3©10-15 Տլ զգայնությամբ
օպտիկական մագնիսաչափը

Դրա շնորհիվ հնարավոր է
դառնում լրիվ առանձնաց
նել առանձին մագնիսական
ենթամակարդակների
միջև
օպտիկական
անցում
ն ե
րը կլանման և ֆլուորեսցեն
ցի սպեկտրներում, նույնիսկ
համեմատաբար թույլ մագ
նիսական դաշտերում: Ավե
լին, օգտագործելով մի շարք
սպեկտրադիտական եղանակ
ներ, հնարավոր է է՛լ ավելի
նեղացնել գրանցվող ռեզո
նանսները: Այդ եղանակներից
են՝ ըստ արագությունների
ընտրողական
օպտիկական
մղու
մը (velocity-selective optical pumping - VSOP), է
լեկտ
րամագնիսականորեն
հա
րուցված թափանցելիությունը,
լույսի ընտրողական անդրա
դարձումը
(selective
reflec-

tion - SR) ևայլն: Արդյունքում
առանձին ռեզոնանսային ան
ցում
ն երի լայնությունը նվա
զում է ընդ
հուպ մինչև 1 – 5
ՄՀց (դոպլերյան լայնությունը
նույն պայմաններում մոտ 500
ՄՀց է): Նշված բոլոր եղանակ
ներն օգտագործվել են մագ
նիսական դաշտի չափման
համար՝ ուղղակիորեն գրան
ցելով մագնիսական ենթամա
կարդակների միջև անցում
ների հաճախության շեղումը
կիրառված դաշտում:
Թեև նանոբջիջների հի
ման վրա մշակվող մագնիսա
չափներն առայժմ չեն ապա
հովում
այլ
եղանակներով
ապահովվող բարձր զգայ
նություն, դրանք ունեն որոշա
կի մրցակցային առավելութ
յուններ, այն է՝ օպտիկական

ՖԻԶԻԿԱ

սխեմայի պարզություն, ենթա
միկրոնային տարածական լու
ծունակություն (շնորհիվ լույսգոլորշի
փոխազդեցության
փոքր երկարության), չափվող
մագնիսական
դաշտի
մեծ
թե
տիրույթ՝- 10-4 – 1 Տլ՝ գրե
անփոփոխ զգայնությամբ, հե
ռահար չափում
ն երի իրակա
նացման հնարավորություն:
Այժմ ինստիտուտում պատ
րաստ
վում է ամփոփ օպ
տի
կական մագնիսաչափ՝ հիմն
ված նանոբջջից լազերային
ճառագայթման
ընտրողա
կան անդրադարձման վրա:
Սարքն աշխատում է հետևյալ
սկզբունքով: Նախ՝ մոդելա
վորվել է առանձին մագնի
սական ենթամակարդակների
միջև անցում
ն երի հաճախութ

յան և լայնույթի փոփոխութ
յան կախումը մագնիսական
դաշտից՝ հաշվի առնելով թույլ
դաշտերում գծային զեեման
յան ռեժիմից անցումը մի
ջանկյալ, ոչ գծային ռեժիմի, և
այնուհետև, մեծ դաշտերում՝
գծային գերնուրբ Պաշեն-Բակի
ռեժիմի: Պատրաստվել է հա
մապատասխան
հաշվար
կի համակարգչային ծրագիր,
որով ստացված արդյունքները
մեծ ճշտութ
յամբ կրկնում են
նույն պայմաններում ստաց
ված փորձարարական արդ
յունքները (նկ. 7): Մշակված
ծրա
գի
րը գրվել է RaspberryPi միասալիկ չիպային հա
մա
կարգ
չում, որն էլ Arduino
սարքի միջոցով ղեկավարում
է չափման ամբողջ ընթաց

Նկար 8. Նանոբջջից լույսի ընտրողական անդրադարձման հիման վրա ստեղծվող օպտիկական մագնիսաչափի
սխեման
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Նկար 7. Ռուբիդիումի գոլորշի պարունակող 500 նմ հաստությամբ նանոբջջից
լազերային ճառագայթման ընտրողական անդրադարձման ածանցյալի
սպեկտրը 0,045 Տլ մագնիսական դաշտում՝ 5S1/2 – 5P3/2 անցման տիրույթում
(Eur. Phys. J. D 71, 216, 2017)

քը: Մագնիսաչափի գծապատ
կե
րը բեր
ված է նկ. 8-ում:
Համակարգչի ղեկավարմամբ
կատարվում է լազերային ճա
ռագայթման
հաճախության
ծրում ռուբիդիումի ատոմ
ն երի
5S1/2 – 5P3/2 անցման տիրույթում
և միաժամանակ համակարգիչ
է մուտքագրվում գրանցված
ընտրողական
անդրադարձ
ման սպեկտրը: Այնուհետև
հատուկ հաշվեկարգով (ալգո
րիթմ) փոփոխելով տեսական
մոդելում մագնիսական դաշ
տի մեծությունը՝ անընդհատ
համեմատվում են տեսական և
փորձարարական սպեկտրնե
րը: Համեմատությունը դադա
րեց
վում է, երբ այդ սպեկտր
ները
համընկնում
են,
և
համակարգիչն արտապատկե
րում է չափված արժեքը:
Պատրաստվել և հաջողությամբ փորձարկվել է մագնի
սաչափի լաբորատոր ման
րակերտը, այժմ մշակվում է
սարքի փորձնական նմուշը։
Հու

սով ենք, որ շնոր
հիվ սար
քի պար
զութ
յան և 
ցածր ար
ժե
քի, այն կա
րող է գրա
վել
իր տեղը շուկայում՝ ուժեղ և

41
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Նկար 9. ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտում
մշակված օպտիկական համակշռող մագնիսաչափի լաբորատոր սարքը
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 իստ գրադիենտային մագ
խ
նիսական դաշտերի չափման
և պատկերագրման խնդիրնե
րում կիրառման համար։
Ինստիտուտում
մշակ
վել է օպտիկական մագնի
սաչափի մեկ այլ սխեմա, որի
հիմքում Հանլեի ոչ գծային
երևույթն է։ Գործածված եղա
նակի էությունը հետևյալն է։
Շրջանաձև բևեռացած լազե
րային ճառագայթումը բևե
ռացնում է բջջում ռուբիդիու
մի ատոմ
ն երը՝ ուղղորդելով
դրանց ըստ լազերի բևեռաց
ման։ Մագնիսական դաշտում
ուղղորդված մոմենտները կո
նապտույտ են կատարում, որը
հանգեցնում է մագնիսական
ենթամակարդակների
բնա
կեցում
ն երի
վերաբաշխման
և վերաճառագայթված լույսի
(ֆլուորեսցենցի) ազդանշանի
փոփոխման՝ ըստ գրանցման
անկյունների։
Գիտափորձի
որոշակի
փոխդասավորութ
յան դեպքում զրոյական մագ
նիսական դաշտում գրանց
վում է ֆլուորեսցենցի զգալի
աճ: Օգտագործելով այդ հան
գամանքը, կարելի է չափա

բերված մագնիսական կո
ճերով
(Հելմհոլցի
կոճեր)
կիրառել արտաքին մագնի
սական դաշտ, և փոփոխելով
դրա մեծությունն ու ուղղութ
յունը, գտնել այն արժեքը, որի
դեպ
քում գրանց
վում է ֆլո
ւորեսցենցի մաքսիմում: Այդ
«համակշռող» դաշտը մեծութ
յամբ հավասար և հակուղղված

է չափվող դաշտին:
Նկար 9-ում պատկերված
է մագնիսաչափի փորձարա
րական սարքավորումը: Ցույց
է տրվել, որ լա
զե
րա
յին ճա
ռագայթումը բաժանելով բջիջ
մտնող երկու փոխուղղահա
յաց փնջերի և գրանցելով
ֆլուորեսցենցը երրորդ ուղ
ղությամբ՝ հնարավոր է որո
շել մագնիսական դաշտի երեք
կոորդինատային
բաղադ
րիչները, այսինքն՝ ստանալ
վեկտորային
մագնիսաչափ:
Փոխուղղահայաց տեղադրված
մագնիսական կոճերի երեք
զույգերով ստեղծված դաշ
տերը փոփոխվում (ծրվում)
են համակարգչով ղեկավար
վող հատուկ հաշվեկարգով,
որը հնարավորություն է տա
լիս առավել արագ որոշելու
համակշռող դաշտերի ար
ժեքները: Նկար 10-ում որ
պես օրինակ բերված է երկու
ուղղություններով մագնիսա
կան դաշ
տի ծրու
մով ստաց
ված արդյունքը: Ներկայում
աշխատանքներ են տարվում

Նկար 10. Ռուբիդիումի 5S1/2 - 5P3/2 անցման վրա Հանլեի ֆլուորեսցենցի
ազդանշանը՝ գրանցված երկու առանցքով (X,Y) մագնիսական դաշտի
ծրման պայմաններում (Appl. Opt. 55, 892, 2016)

Ի ԴԵՊ
Անգլիայում «վերջանում է»
քամի ն: Ավելի ստույգ՝ վերջա
ցել են այն վայ
րե
րը, որ
տեղ
կարելի է տեղադրել նոր հող
մաէլեկտրակայաններ: Մնում
է տեղադրել դրանք ծովում:

Հոլանդիայում
ոստիկա
նությունը վարժեցնում է ար
ծիվ
ն երի, որոնք պետք է ճան
կերով բռնեն թռիչքի համար
արգելված գոտիներ, թափան
ցած անօդաչու թռչող սարքեր
(դրոններ):

Մեր Գալակտիկայի զանգ
վածի
վերաբերյալ
ամե
նաճշգրիտ տվյալը ստացել են
Կանադայի Մակմաստերի հա
մալսարանի աստղագետները:
Ծիր Կաթինը (հաշվի առնելով
սովորական և մութ մատե
րիաները) 700 միլիարդ ան
գամ ծանր է մեր Արեգակից:
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ուրջ մեկ մի
Շ
լիարդ մարդ
աշխարհում տառապում է հի
պերտոնիայից՝ արյան բարձր
ճնշման
հիվանդությունից:
Քառասուն տարի առաջ այդ
թիվը երկու անգամ պակաս
էր: Հիպերտոնիկների թիվն
աճել է հատկապես Աֆրիկա
յում և Ասիայում, որը կապում
են եվրոպական սննդակարգի
անցնելու հետ:

Ամենամեծ թվով կամուրջ
ներ ունեցող քաղաքը Եվրո
պայում (իսկ որոշ տվյալներով՝
ողջ աշխարհում) գերմանա
կան Համբուրգն է: Այստեղ կա
2475 կամուրջ: Համեմատութ
յան համար՝ Վենետիկում կա
մուրջների թիվը 450 է, Սանկտ
Պետերբուրգում՝ 342, Մոսկվա
յում՝ 452:

«Наука и жизнь», 2017, N 8.

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹4. 2018

միկրոպրոցեսորային ղեկավա
րումով ինքնավար (ավտոնոմ)
աշխատող վեկտորային մագ
նիսաչափ սարքի մշակման
ուղղությամբ, որը մասնավո
րապես կարող է օգտագործվել
Երկրի մագնիսական դաշտի
մշտադիտարկման համար:
Ինստիտուտում մեկ այլ,
հայ-գերմանական
ծրագրով
Մայնցի համալսարանի մաս
նագետների հետ համատեղ
մշակվում է սկզբունքորեն նոր
տիպի օպտիկական մագնի
սաչափ՝ հիմնված ատոմական
գոլորշին գծային բևեռացված
լազերային գրգռման հատուկ
պայմաններում, առանց հա
յելի հետադարձ ուղղությամբ
ստացվող, նույն հաճախութ
յամբ և ուղղահայաց բևեռա
ցած լազերային ճառագայթ
ման գեներացման վրա: Հաջող
իրականացման դեպքում այս
մշակումը կարող է օգտա
գործ
վել մթնո
լոր
տի 90 – 100
կմ բարձրությունում առկա
ատոմական նատրիումի շեր
տի («մեզոսֆերիկ նատրիում»)
գոտում մագնիսական դաշտի
հեռահար չափման և մշտադի
տարկման համար: Համատեղ
աշխատանքներ են նախատես
վել նաև ալմաստում ազոտաթափուրքային
կենտրոնների
վրա նոր տի
պի, զուտ օպ
տի
կական մագնիսաչափի մշակ
ման ուղղությամբ:
Ամփոփելով՝
կարելի
է
ասել, որ օպտիկական մագ
նիսաչափությունը գիտության
արդյունքի գործնական կի
րառման հաջողված օրինակ
ներից է:
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ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ԾԱՆՐ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Էկոկենտրոնի սննդի ռիսկերի
գնահատման կենտրոնի ղեկավար,
սննդագիտության դոկտոր (Իտալիա)
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝
սննդագիտություն և սնուցում, սննդի
անվտանգություն, ռիսկի գնահատում,
էկոթունաբանություն

ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
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ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազո
տությունների կենտրոնի սննդի շղթայի
ռիսկերի գնահատման կենտրոնի
փորձագիտական խմբի ղեկավար,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ սննդագիտություն, պարենամ
թերքի տեխնոլոգիաներ, սննդի անվտան
գություն, ֆունկցիոնալ սննդի արտադ
րություն
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Հ

ակաօքսիդանտ»
եզրույթն
ի
սկզբանե կիրառվել է օքսիդաց
ման գործընթացները կանխարգե
լող քիմիական միացությունների բնութագր
ման հա
մար: 19-րդ 
դա
րի վեր
ջին և 20-րդ
դարի սկզբին լայնածավալ ուսում
ն ասիրութ
յուններ են իրականացվել արդյունաբերական
գործընթացներում (մետաղական կոռոզիայի
կանխարգելում, կաուչուկի վուլկանացում և
այլն) հակաօքսիդանտների կիրառման վե
րաբերյալ: Հակաօքսիդանտների կենսաբա
նական նշանակության վերաբերյալ առաջին
հետազոտությունները վերաբերել են չհա
գեցած ճարպաթթուների օքսիդացման կան
խարգելման նպատակով հակաօքսիդանտնե
րի օգտագործմանը: Պետք է նշել, որ A, C և E
վիտամի նների նույնականացումը որպես հա
կաօքսիդանտեր, շրջադարձային նշանակութ
յուն է ունեցել կենսաքիմիայի բնագավառում
հակաօքսիդանտների կարևորության գնա
հատման համար: Ճարպերի պերօքսիդացման
կանխարգելման գործընթացում E-վիտամի
նի դերի վերաբերյալ հետազոտությունները
փաստել են, որ հակաօքսիդանտները կան
խարգելում են օքսիդացման ռեակցիաները:

§

ՍՆՆԴԱԳԻՏՈՒԹՈՒՆ

տում են ինչպես ներքին (օրի
նակ՝ օրգանիզմում բորբոքա
յին գործընթացները), այնպես
էլ՝ արտաքին գործոնները
(օրինակ՝ շրջակա միջավայրի
և սննդամթերքի աղտոտու
մը,
անդրամանուշակագույն
ճառագայթների ազդեցությու
նը, ծխախոտը և այլն): Օքսի
դատիվ սթրեսի առաջացման
առանցքային պատճառներից
մեկն աղտոտված և ոչ առող
ջարար մթերքների, հատկա
պես՝ տրանս-ճարպերի, ար
հեստական
քաղցրացուցիչ
նյութերի, ներկանյութերի և
քիմիական հավելում
ն երի օգ
տագործումն է:
Գիտական
հետազոտութ
յունները փաստում են, որ
թթվածնի ռեակտիվ տեսակ
ների մեծ քանակությամբ ձևա
վորումը և օքսիդատիվ սթրե
սի առաջացումը մի շարք
քրոնիկ
հիվանդությունների
(քաղցկեղ, սրտանոթային հի
վանդություններ, օրգանիզմի
ծերացում) առաջացման հիմ
նական հավանական պատ
ճառներից են: Ենթադրվում է,
որ հակաօքսիդանտային նյու
թերի ընդունումը նվազեցնում
է նշված հիվանդությունների
ռիսկը: Ընդհանուր առմամբ,
սննդային
հակաօքսիդանտ
նե
րը, ո
րոնք կա
րող են նվա
զեցնել թթվածնի ռեակտիվ
տեսակների վնասակար ազ
դեցությունները, նպաստում են
առողջության պահպանմանը:
Հակաօքսիդանտային նյու
թերով հարուստ սննդամթեր
քը սովորաբար համարվում է
«սուպեր» կամ ֆունկցիոնալ
մթերք: Բնական հակաօքսի
դանտային նյութերի լավա
գույն աղբ
յուր են հա
մար
վում
բուսական
ծագում

ունեցող մթերքները, հատկա
պես՝
պտուղ-բանջարեղենը:
Տարբեր բույսերում հակաօք
սիդանտային նյութերի փաս
տացի պարունակությունների
տարբերությունը
պայմանա
վորված է մի շարք գործոննե
րով, մասնավորապես՝
• հողի տեսակով
• խոնավությամբ
• ջերմաստիճանով
• սննդարար նյութերի առկա
յությամբ և այլն:

Ֆլավոնոիդները, ֆլավոն
ները, կախետինները, պո
լիֆենոլներն ու ֆիտոէստ
րոգեններն այն հիմ
ն ական
հակաօքսիդանտային նյութե
րը կամ ֆիտոնուտրիենտներն
են, ո
րոնք կա
րող են հայտ
նաբերվել բուսական ծագում
ունեցող մթերքներում, օրի
նակ՝ մրգերում, բանջարեղե
նում, կա
նաչ թե
յում ևայլն:
Հակաօքսիդատնտային
ազ
դեցությամբ կարևոր նյութե
րից են նաև լի
կո
պե
նը (պայ
մանավորում է լոլիկի կարմիր
գույնը) և անտոցիանինները,
որոնց բարձր պարունակութ
յամբ հայտնի է հապալասը:
Հակաօքսիդանտային նյու
թե
րի լավ աղբ
յուր են սմբու
կը,
լոբազգիները,
կանաչ
թեյը, կարմիր խաղողը, սև
շոկոլադը, նուռը, գինին, մեղ
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Գիտության զարգացման ըն
թացքում բացահայտվել են
բազմաթիվ նյութեր, որոնք
կա
րող են գոր
ծել որ
պես հա
կաօքսիդանտներ: Այդ նյու
թերից յուրաքանչյուրն ունի
իր ուրույն նշանակությունը
և կարող է փոխազդել այլ
նյութերի հետ՝ արդյունավե
տորեն ազդելով օրգանիզմի
գործունեության վրա: Նշենք,
որ «հակաօքսիդանտ» եզրույ
թը նյութի անվանումը չէ, այն
բնութագրում է միայն նյութի
ազդեցությունը:
Հայտ

նի է, որ հա
կաօք
սիդանտները խթանում են
օրգանիզմում ազատ ռադի
կալների չեզոքացման գոր
ծընթացը, կանխարգելում կամ
դանդաղեցնում դրանց կող
մից բջջի վնասումը՝ նպաստե
լով առողջության պահպան
մանը: Ազատ ռադիկալները,
ո
րոնք հայտ
նի են նաև որ
պես թթված
նի ռեակ
տիվ տե
սակներ
(ROS),
անկայուն
մոլեկուլներ են, որոնց չեզո
քացման համար անհրաժեշտ
է մեկ հավելյալ էլեկտրոն:
Հակաօքսիդանտը կայուն մո
լե
կուլ է, ո
րը մեկ է
լեկտ
րոն է
տալիս ազատ ռադիկալին՝
ապաակտիվացնելով
այն:
Փոքր մոլեկուլային զանգված
ունեցող
հակաօքսիդանտ
ները կարող են փոխազդել
ազատ ռադիկալների հետ և
դադարեցնել
օքսիդացման
շղթայական
ռեակցիաները՝
մինչև առողջ բջջի վնասումը:
Այսպիսով՝
հակաօքսի
դանտները
կանխարգելում
են օրգանիզմում օքսիդատիվ
սթրեսը, որն առաջանում է,
երբ օրգանիզմում առկա են
մեծ քանակությամբ ազատ
ռադիկալներ: Դրան նպաս
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րը և այլն: Սովորաբար վառ
գույն
ունեցող
մթերքները
(օրինակ՝ հապալաս, խնձոր,
բրոկկոլի, սպանախ) հակաօք
սիտանդային նյութերի հա
րուստ աղբյուր են համարվում:
Մսամթերքը և ձուկը նույնպես
պարունակում են հակաօքսի
դանտային նյութեր, սակայն
դրանց
քանակությունները
համեմատաբար փոքր են:
Առավել շատ ուսում
ն ասիր-
ված հակաօքսիդանտային նյու
թե
րից են A, C և E վի
տա
մին
ները, ինչպես նաև մի շարք քի
միական տարրեր (պղինձ, ցինկ
և սելեն):
Ստորև ներկայացված են
որոշ հակաօքսիդանտային ազ
դեցություն ունեցող նյութե
րի բարձր պարունակությամբ
հայտնի մթերքների վերաբեր
յալ տվյալներ.
• վի
տա
մին A, առ
կա է կաթ
նամթերքի, լյարդի և ձվի մեջ
• վի
տա
մի ն C, առ
կա է հիմ
նականում պտուղ-բանջա
րեղենում, հատկապես հա
տապտուղների, նարնջի և
տաքդեղի մեջ
• վի
տա
մի ն E, առ
կա է ըն
կուզեղենում, արևածաղկի

և այլ բուսական յուղերում,
տերևավոր բանջարեղենում
• բետա-կարոտին, առկա է
վառ գույն ունեցող պտուղբանջարեղենում
(գազար,
սպանախ, մանգո)
• լիկոպին, առկա է կարմիր և
վարդագույն պտուղ-բան
ջարեղենում (լոլիկ, ձմերուկ)
• լյուտեին, առկա է կանաչ,
տերևավոր բանջարեղենում,
նարնջի, պապայայի մեջ
• սե
լեն, առ
կա է բրնձի, ցո
րենի և այլ ամբողջահատիկ
սերմերի մեջ, ինչպես նաև
ընկույզի, ձվի, պանրի և
լոբազգիների մեջ:
Կար

ևոր է նշել նաև, որ
օրգանիզմն ունի իր հա
կաօքսիդանտային
մեխա
նիզմ
ն երը, որոնց միջոցով
ինքն իրեն պաշտպանում է
թթվածնի ռեակտիվ տեսակ
ների վնասակար ազդեցութ
յունից: Օրգանիզմում առկա
հակաօքսիդանտ
ֆերմե նտ
ներ են գլու
տա
թիոն պե
րօքսիդազը,
կատալազան,
սուպերօքսիդ
դիսմուտազը
(SOD):
Հակաօքսիդանտային
ակտիվության
դրսևորման
համար նշված ֆերմե նտնե

րը պա
հան
ջում են ո
րոշ միկ
րոսննդատարրեր՝ սելեն, եր
կաթ, պղինձ, ցինկ և մ
 անգան:
Հետազոտությունների
արդ
յունքում բացահայտվել է, որ
նշված սննդային միկրոտար
րերի
անբավարարությունը
կարող է հանգեցնել ցածր
հակաօքսիդանտային ակտի
վության:
Ներկայում մշակվել են մի
շարք քիմիական մեթոդներ՝
մթերքներում, ինչպես նաև
արյան և մեզի մեջ հակաօք
սիդանտների փաստացի պա
րունակությունների որոշման
համար, իրականացվում են
բազմաթիվ
հետազոտութ
յուններ, որոնք ուղղված են
ինչպես տարբեր մթերքների
հակաօքսիդանտային ակտի
վության գնահատմանը, այն
պես էլ՝ հիվանդությունների
կանխարգելման և բուժման
գործընթացներում
հակաօք
սիդանտների նշանակության
բացահայտմանը: Պետք է նշել
նաև, որ համապատասխան
կլինիկական ապացույցների
անբավարարության պատճա
ռով հակաօքսիդանտների օգ
տակարության
վերաբերյալ
կան նաև հակասական կար
ծիքներ:
Անդրադառնալով
տար
բեր մթերքների հակաօքսի
դանտային
ակտիվության
վերաբերյալ
հետազոտութ
յուններին՝ կարող ենք նշել,
որ հայկական մթերքների հա
կաօքսիդանտային հատկութ
յունների վերաբերյալ գիտա
կան տվյալները սակավաթիվ
են: Այնուամե նայնիվ, ՀՀ ԳԱԱ
էկոլոգանոոսֆերային հետա
զոտությունների
կենտրոնն
իրականացրել է մեղրի հա
կաօքսիդանտային ակտիվութ

Ի ԴԵՊ

յան գնահատում՝ կիրառելով
2,2-դիֆենիլ-1-պիկրիլհիդրա
զիլ (DPPH) կայուն ռադիկա
լի օգտագործման մեթոդը:
Տվյալների մեկնաբանությունն
իրականացվել է EC50 համար
ժեք կոնցենտրացիայի մի
ջոցով
(EC՝
արդյունավետ
կոնցենտրացիա): Նշված ցու
ցանիշը հնարավորություն է
տալիս իրականացնելու տար
բեր նյութերի հակաօքսիդան
տային ակտիվության միջև
համեմատական վերլուծութ
յուններ: Համաձայն գրակա
նության մեջ բերված տեղե
կատվության՝ որքան մեծ է
այս ցուցանիշի արժեքը, այն
քան թույլ է արտահայտված
նյութի հակաօքսիդանտային
ակտիվությունը: Օրինակ՝ հայ
կական արտադրության մեղ
րի 13 նմուշի համար հակաօք
սիդանտային
ակտիվության
թվային արժեքները ներկա
յացված են նկ. 1-ում:
Ստացված տվյալները ցույց
են տալիս, որ ամենաբարձր
հակաօքսիդանտային
ակտի
վություն (EC50=5,4 մգ/մլ) ու
նեցել է AH-5 կոդավորմամբ
մեղրի նմուշը (արտադրման

վայրը՝ Ասկերանի շրջան, գ.
Քռասնի),
իսկ
ամենացած
րը՝ AH-21 կոդավորմամբ մեղ
րի նմուշը (արտադրման վայ
րը՝ Մարտակերտի շրջ., գ.
Զարդախաչ):
Ընդհանուր
առմամբ,
ստացված արդյունքները հնա
րավորություն են տալիս փաս
տե
լու, որ բարձր հա
կաօք
սիդանտային
ակտիվություն
գրանցվել է Շուշիի (AH-6,
AH-13, AH-1, AH-8), Ասկերա
նի (AH-5, AH-3, AH-15(19), AH4), Մարտակերտի (AH-28, AH18, AH-26, AH-21) և Հադրութի
(AH-22(25)) շրջաններում ար
տադրված մեղրի նմուշներում:
Ամփոփելով՝ կարող ենք
նշել, որ հայկական մթերքնե
րի, այդ թվում՝ մեղրի հակաօք
սիդանտային
ակտիվության
գնահատման համար անհրա
ժեշտ են հա
մալիր ուսում
նա
սիրություններ, որոնք ուղղված կլինեն նաև տարբեր հի
վանդությունների
կանխար
գելման և այդ մթերքների
հակաօքսիդանտային
հատ
կությունների միջև կապի բա
ցահայտմանը:

Տղամարդկանց և կանանց
աշխատավարձերի
տարբե
րությունն աշխարհում աս
տիճանաբար հարթվում է:
Բայց տնտեսագիտական հա
մաշխարհային համաժողովի
գնահատմամբ, այն տեղի է
ունենում այնպիսի տեմպերով,
որ լիակատար ֆինանսական
իրավահավասարություն հաս
տատ
վե
լու է միայն 170 տա
րի
հետո:

Վերջին 7 տարիների ըն
թացքում Լուսնի մակերևույ
թին առաջացել է շուրջ 222 նոր
խառնարան: Դրանց տրամա
գծերը 2-ից մինչև 43 մետր են:

Երաժշտական գործիքներ
նվագելը նպաստում է նաև
արագ ռեակցիայի (ներգոր
ծության պատասխան գործո
ղություն) զարգացմանը: Սա
ապացուցվել է Մոնրեալի հա
մալսարանում կատարված գի
տափորձերի ընթացքում:

Ամե ն տարի բուսաբանները
հայտնագործում են բույսերի
շուրջ 2000 նոր տեսակներ:
Նկար 1. Հայկական մեղրի որոշ նմուշների հակաօքսիդանտային ակտիվությունը
«Наука и жизнь», 2017, N 7.
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ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼՆԵՐ

ՍՏԵՓԱՆ
ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ
ՍԵՐԳԵՅ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Քիմիական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝
ֆիզիկաքիմիական գործընթացներ լուծույթ
ներում, կոմպլեքսային միացությունների և
պոլիմերների քիմիա, կլանիչների ֆիզքի
միա

ՌՈՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Քիմիական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ բարձրամոլեկուլային միացութ
յունների քիմիա, ֆիզիկաքիմիական
գործընթացներ լուծույթներում, բնական
կլանիչների վերափոխում և կիրառում,
կենսաանօրգանական քիմիա
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Հ

այ մեծանուն քիմիկոս, պրոֆեսոր Ստե
փան Պողոսի (Պավելի) Ղամբարյանն
իրավամբ
նորաստեղծ
Հայաստանի
Հանրապետությունում ուսում
ն ական, գիտա
կան և կիրառական քիմիայի հիմ
ն ադիրն է,
հայ քիմիկոսների ուսում
ն ագիտական դպրո
ցի կառուցողը, քիմիական արդյունաբերութ
յան ստեղծողը: Հաշվի առնելով նրա գիտական
մեծ նվաճում
ն երն ու ծառայությունները քիմիա
յի աս
պա
րե
զում, 1937 թ. ԽՍՀՄ ԲՈՀ-նա
ռանց
պաշտպանության նրան շնորհել է քիմիական
գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան,
պրո
ֆե
սոր է դար
ձել 1926 թ., գի
տութ
յան վաս
տակավոր գործիչ՝ 1935 թ., իսկ ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա
կից անդամ՝ 1944 թ.:
Նա առաջիններից է արտասահմանից վերա
դարձել հայրենիք (1920 թ.) և նվիրվել քիմիայի
առաջընթացին Խորհրդային Հայաստանում՝ իր
շուրջը համախմբելով տասնյակ հայրենադարձ
տաղանդավոր քիմիկոսների՝ Լևոն Ռոտինյան,
Պապա Քալանթարյան, Հակոբ Հովհաննիսյան,
Հակոբ Ակունյան, Ալեքսանդր Հակոբյան և ու
րիշներ, իսկ հետագայում՝ նաև անվանի գիտ
նականներ դարձած իր սաներին՝ Հովհաննես

 ալթիկյան, Արմենակ Մնջոյան,
Չ
Արաքսի Բաբայան, Վաչե Իսա
գուլյանց, Սարգիս Վարդանյան,
Վաղարշակ Ազատյան և շատ
ուրիշներ:
Պրոֆեսոր Ս. Պ. Ղամբարյա

նը ծնվել է 1879 թ. հու
նի
սի 23-ին Թիֆլիսի մերձա
կա Կոջոր հայաշատ ավա
նում, պետական պաշտոնյա
Պողոս Ղամբարյանի ընտա
նի
քում: 1884 թ. հայրն ըն
տա
նիքով տեղափոխվել է Կիև,
որտեղ ստացել էր պետա
կան բանկի տնօրենի պաշ
տոն, ապա նույն պաշտոնում
աշխատել է Վարշավայում և
Պրահայում, իսկ 10 տարի հե
տո երկու տարով գործուղվել է
Գերմանիա՝ իր հետ տանելով
որդուն՝ Ստեփանին, ով ավար
տել էր Ռիգայի դասական գիմ
նազիան (1898 թ.): Այուհետև
Ստեփան Ղամբարյանը սովո
րել է Գերմանիայում (1899-1906
թթ.)՝ Մյունխենի, Լայպցիգի և
Հայդելբերգի
համալսարան
ներում: Ավարտելուց հետո վե
րապատրաստման նպատակով
շարունակել է աշխատել որ
պես ասիստենտ (1907-1911 թթ.),
գերմանական ամենախոշոր և
անվանի պրոֆեսորներ Թիլեի
(Ստրասբուրգ), Վիլանդի և
Վիլշտետերի (Մյունխեն), Բյուխ
ների (Բեռլին) մոտ՝ խորանա
լով քիմիայի գաղտնիքների մեջ
և դառնալով համաշխարհա
յին մակարդակի գիտնական:
Հենց Գերմանիայում աշխա
տելու ժամանակ նա, առաջինն
աշխարհում, զբաղվել է գե
րօքսիդների քիմիայով և, հա
կառակ այն ժամանակվա գի
տական կարծիքի, ցույց տվել,
որ գերօքսիդների քիմիական
ճեղքումը –O–O– կապի տեղում
(որոշ արոմատիկ ամիննե

րի հետ փոխազդելիս) ընթա
նում է համաչափ, առաջացնե
լով ռադիկալային մասնիկներ,
որը հետագայում հաստատել
են աշխարհի շատ գիտնա
կաններ: Գիտական գրակա
նության մեջ պրոֆեսոր Ս.
Ղամբարյանը
հիշատակվում
է որպես ազատ ռադիկալներ
առաջացնող քիմիական գոր
ծընթացների առաջին հետա
զոտող: Հիրավի, շատ մեծ է
պրոֆեսոր Ս. Պ. Ղամբարյանի
դերն այդ բնագավառում: 1930ական
թվականներից
այդ
աշխատանքները
շարունակել են Ղամբարյանի սիրե
լի և լավագույն աշակերտ
Հովհաննես
Չալթիկյանը
և
հետագայում՝ նրա սաները
ԵՊՀ ֆիզիկական քիմիայի ամ
բիոնում:
Ս. Ղամբարյանը Գերմանիայից վերադարձել է Անդրկով
կաս ու 1911-1914 թթ. աշ
խա
տել Բաքվի Ռուսական Տեխնի-
կական ընկերության քիմիայի լաբորատորիայում, ապա
տեղափոխվել է Թիֆլիս և

1914-1920 թթ. աշ
խա
տել Երկ
րագործական
դեպարտա
մենտի
քիմիամանրէաբա
նական
լաբորատորիայում,
դասախոսելով նաև Թիֆլիսի
Կանանց բարձրագույն դասըն
թացում: Նա մասնակցել է I
Համաշխարհային պատերազ
մին որպես սակրավոր և ար
ժանացել Գեորգևյան խաչի:
Հայաստանում խորհրդային
կարգեր հաստատվելուց հետո
Ս. Ղամբարյանը տեղափոխ
վել է Հայաստան, աշխատել
Արարատի՝ իր հիմ
ն ած քիմիա
կան լաբորատորիայում, ապա
հրավիրվել է Գյումրիից Երևան
տեղափոխված Ժողովրդական
համալսարան (1920-1923 թթ.,
այժմ՝ ԵՊՀ), որպես քիմիայի
դասախոս: Մեծ քիմիկոսն իր
ուսում
ն ագիտական
գործու
նեությունը նորաստեղծ հա
մալսարանում
հաջողությամբ
զուգակցել է հայ ժողովրդի
քիմիական կրթության, գի
տության, արդյունաբերության,
նաև մշակույթի զարգացման
վեհ գոր
ծին (նրա դուստ
րը՝

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹4. 2018

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼՆԵՐ

49

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹4. 2018

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼՆԵՐ

50

 արինա Ղամբարյանը, եղել
Մ
է Խորհրդային Միությունում
հայտնի դաշնակահարուհի):
Ս. Ղամբարյանը 1920-1921 թթ.
հիմ
ն ադրել,
կազմակերպել
և ղեկավարել է Երևանի հա
մալսարանի օրգանական քի
միայի բաժինը, դրա բազա
յի վրա ստեղծել օրգանական
քիմիայի ամբիոնը, որը ղե
կա
վարել է 1922-1937 թթ.:
Համալսարանում օրգանական
քիմիայի դասախոսություննե
րից բացի, դասախոսել է նաև
«Ընդհանուր և անօրգանա
կան քիմիա» նորաստեղծ գյու
ղատնտեսական, բժշկական և
տեխնիկական ֆակուլտետնե
րում: 1930-1937 թթ. հա
մալ
սա
րանի ֆակուլտետների բազայի
հիման վրա կազմակերպված,
առանձին գործող նոր ինս
տիտուտներում
(Բժշկական,
Պոլիտեխնիկական, Գյուղատն
տեսական, Մանկավարժական,
Ան ա սն աբ ո ւծ ակ ա ն - ան ա ս 
նաբուժական)
իր
գործըն
կերների՝
արտերկրներից
հրավիրված
քիմիկոս-մաս
նագետների
ներգրավմամբ,
ստեղծել և կազմակերպել է
օրգանական, ընդհանուր և
անօրգանական
քիմիաների
բաժիններ, ամբիոններ, լա
բորատորիաներ, աշխատան
քային գործընթացներում նաև
ներգրավելով
համալսարա
նական դասախոսական անձ
նակազմը մինչև համապա
տասխան նոր բարձրակարգ
մասնագետների պատրաստու
մը, որն իրականացվեց մի քա
նի տարում:
Պրոֆեսոր Ս. Ղամբարյանը
եղել է նաև Պոլիտեխնիկական
ինստիտուտի (այժմ՝ ՀԱՊՀ) քի
միա-տեխնոլոգիական
ֆա
կուլտետի դեկան (1930-1931

և 1936-1937 թթ.), որ
տեղ նաև
կազմակերպել և ղեկավարել է
գիտահետազոտական լաբորա
տորիա:
1935-1937
թթ.
ե
ղել
է
Խորհրդային Միության ԳԱ
հայկական
մասնաճյուղի՝
Արմֆանի
նախագահութ
յան անդամ, Օրգանական քի
միայի սեկտորի վարիչ: Նա
քիմիական
պարբերականնե
րի առաջին գրադարանի հիմ
նա
դիր-ստեղ
ծողն է մեր հան
րապետությունում: Պրոֆեսոր
Ղամբարյանը, բացի փայլուն
մանկավարժ և դասախոս լինե
լուց, եղել է նաև, գուցե ևառա
վելապես, տաղանդավոր գիտ
նական, նրան հետաքրքրում
էր այն ա
մե
նը, ին
չը կա
րող էր
օգտավար լինել ժողտնտե
սության համար: Շատ բազմա
զան է նրա գոր
ծու
նեութ
յան և
հետաքրքրությունների ոլորտը՝
զբաղվել է տեղական այրվող
թերթաքարերի, եթերայուղային
բույսերի ուսում
ն ասիրություն
ներով, իսկ իր նախաձեռնութ
յամբ կառուցված Երևանի կար
բիդի գործարանի բացումից
(1933 թ.) հետո զբաղվել է ացե
տիլենի բազայի վրա քացա
խաթթվի, պլաստմասսաների,
քլոր պարունակող լուծիչների,
գյուղատնտեսական պարազի
տային հիվանդությունների դեմ
դեղամիջոցների (տետրաքլո
րէթիլենի և հեքսաքլորէթանի)
ստացմամբ և կիրառմամբ:
Մեծ գիտնականն իր գոր
ծունեության ընթացքում կար
ևորագույն դեր է կատարել
ՀՀ-ում քիմիական արդյունաբե
րության ստեղծման, զարգաց
ման և ներդրման գործում: Նա
պրոֆեսորներ Լ. Ռոտինյանի,
Պ. Քալանթարյանի, Հ. Ակուն
յանի և իր ամբիոնի աշխատա

կիցների հետ ամենագործուն
ձևով մասնակցել է Երևա
նի, Կիրովականի, Ալավերդու
գործարանների տարատեսակ
հարցերի և խնդիրների լուծ
մանը պետական մակարդա
կով, որտեղ Ս. Ղամբարյանի
մոտեցումը և խոսքը միշտ
եղել են առաջնային: Իսկ Եր
ևանում «Կաուչուկ» գործարա
նի կառուցումը և գործարկումը
մեծագույն
գիտաարտադ
րա
կան նվա
ճում է ոչ միայն
Խորհրդային Միության, այլ
համաշխարհային մաշտաբով:
Երևանում այդ գործարանի
ստեղծման և կազմակերպման
գործում հիմ
ն ական և հիրավի
հերոսական դեր է խաղացել
պրոֆեսոր Ս. Պ. Ղամբարյանը:
Կար

ծում ենք, որ խիստ ու
սա
նելի կլինի «Կաուչուկ»-ի կա
ռուցման դժվարին և անհավա
տալի իրողությունը համառոտ
ներկայացնել մեր քիմիկոս և
ոչ քիմիկոս գործընկերներին,
որովհետև մամուլում այն չի
լուսաբանվել:
1920-ական թվականներից
սկսած, մեծ էր կաու
չու
կի ար
տադրության
պահանջարկն
աշխարհում, հատկապես կաու
չուկը որպես ավտոդողերի (ան
վադողերի) հումք օգտագոր
ծելու տեսանկյունից: Բնության
մեջ
կաուչուկատու
բույսե
րից կաուչուկի ստացումը, որն
առաջինն աշխարհում իրակա
նացվել էր ԱՄՆ-ում՝ Դյուպոնի
գործարանում բնական ճանա
պար
հով (որպես հումք օգ
տա
գործելով նաև կարտոֆիլ, ցո
րեն), առկա պահանջներին չէր
բավարարում (քիչ էր և շատ
թանկ): Ուստի 1925-30-ական
թվականներից սկսվեցին սին
թետիկ ճանապարհով կաու
չուկի ստացման հումքի որո

նում
ն երը թե՛ Ամերիկայում, թե՛
Եվրոպայում, թե՛ Խորհրդային
Միությունում: Առաջինն ակա
դեմիկոս Ս. Լեբեդևը կարտո
ֆիլից ստացավ էթիլ սպիրտ,
դրանից՝ բութադիեն, որից և
ստացավ բութադիենային սին
թետիկ կաուչուկ: Սակայն դա
նույն
պես շատ թանկ ե
ղա
նակ էր և երկար չօգտագործ
վեց արտադրությունում: Հարկ
է նշել, որ դեռևս 1925 թ.-ից
գիտաարտադրական
եղա
նակներով «Դյուպոն» ֆիր
մայում մշակված և ներդրված
էին ացետիլենի հիմքի վրա
քլորոպրենային կաուչուկի և
լատեքսի ստացման արդյունա
բերական եղանակներ: Սակայն
հիմ
նա
կան խնդիրն է
ժան և
հեշտ ճանապարհով սինթետիկ
կաուչուկի հումքի՝ ացետիլենի
մեծ քանակով ստացումն էր:
Այդ խնդի
րը լուծ
ված չէր, իսկ
մեքենաների, ավտոմեքենանե
րի և ռազմատեխնիկական փո
խադրամիջոցների համար աշ
խարհում պահանջվում էր մեծ
թվով ավտոդողերի արտադ
րութ
յուն: Եվ կա
րե
լի է հպար
տա
նալ, որ այդ դժվա
րին և
շատ կարևոր խնդիրն աշխար
հում առաջինը լուծեց մեր հան
ճարեղ հայրենակից, գիտնա
կան-քիմիկոս Ս. Ղամբարյանը,
ով
սինթետիկ
կաուչուկի
ստացման հումքի՝ ացետիլե
նի սինթեզի համար առաջար
կեց իր մշա
կած շատ պարզ և
հասարակ եղանակը, որը գրա
կա
նութ
յան մեջ հայտ
նի է որ
պես «Ղամբարյանի եղանակ»:
Փաստորեն երկու անօրգա
նական նյութերի՝ կրաքարի և
ածխի բարձրջերմաստիճանա
յին փոխազդեցությամբ ստաց
ված կալցիումի կարբիդի և
ջրի փոխազդման ռեակցիայում

իրականացվում է կաուչուկի
ստացման անհրաժեշտ հումքի՝
ացետիլենի անընդհատ սին
թեզ: Այս ճանապարհով մեծա
քանակ ացիտիլենի ստացումը
Ս. Պ. Ղամբարյանին մտամղեց
Երևանում սինթետիկ կաուչու
կի գործարանի կառուցմանը:
Նա իր եղանակով ստացված
ացետիլենի հիման վրա լե
նինգրադյան գործընկերների
հետ ստացավ պոլիքլորոպրե
նային սինթետիկ կաուչուկի
առաջին նմուշները (1929-1930
թթ.), որից հետո ներկայաց
րեց ՀՀ ժողկոմ
խ որի նախագահ
Սահակ
Տեր-Գաբրիելյանին
ՀՀ-ում «Կաուչուկ» գործարանի
կառուցման հիմ
ն ավորումը: Ս.
Տեր-Գաբրիելյանը, համոզված
լի
նե
լով, որ այդ գոր
ծը միան
գամայն իրականացնելի է (ին
քը նույնպես ունեցել է քիմիա
կան կրթություն), առաջարկը
ներկայացրել է վերադասին՝
Անդրֆեդերացիայի նախագահ
Ս. Օրջոնիկիձեին, որպեսզի նա
ԽՍՀՄ արդյունաբերության կո
միսար Ֆ. Ձերժինսկու միջոցով
հարցը քննարկման դներ ԽՍՀՄ
առաջնորդ Ի. Ստալինի մոտ:
Տեղականալով
հարցին,
Ս. Օրջոնիկիձեն պատասխա
նել է, թե ար
դեն ու
շաց
րել
եք, քա
նի որ 1930 թ. մար
տին
ԽՍՀՄ Կոմ
կ ուսի Կենտկոմի և
Մինիստրների Խորհրդի որոշ
մամբ կաուչուկի գործարան
պետք է կառուցվի Բաքվում,
ըստ Ադրբեջանի ղեկավար Միր
Բաշիր Բագիրովի հիմ
ն ավոր
ման: Նախատեսվում էր կաու
չուկի հումքը սինթեզել նավթից,
իսկ անհրաժեշտ էլեկտրաէ
ներգիան ստանալ Ադրբեջա
նում՝ էլեկտրակայան կառուցե
լով Սևանի արևելյան կողմից
ջուրը դեպի Ղարաբաղ մղվող

գե
տի վրա: Պ
 ետք է միշտ հի
շել, որ Ս. Պ. Ղ
 ամբարյանի՝ Եր
ևանում կաուչուկի գործարան
ստեղծելու հանճարեղ միտքն
այն ժամանակ փրկեց Սևանը,
քանի որ Սևանի ջրով աշխա
տող հիդրոկայանի կառուցու
մը նպատակամղված էր Սևանը
ջրազրկելուն և վերացնելուն,
որի համար խորամանկորեն,
ինչ
պես միշտ, նավ
թից կաու
չուկի ստացման ԽՍՀՄ համար
շատ կար
ևոր հարցն էին դրել
որպես հիմ
ն ավորում:
Սակայն Ս. Ղամբարյանն իր
համառությամբ համոզեց բո
լոր ղեկավարներին կարբի
դային եղանակով ացետիլեն
սինթեզելու
առավելությանը,
նկատի ունենալով, որ Արա
րատյան դաշտավայրում կան
կրաքարի անսպառ պաշարնե
րը, իսկ ածուխը կարելի է բերել
Վրաստանից կամ Դոմբասից,
էլեկտրաէներգիան
ստանա
լով հենց Սևանից հոսող Հրազ
դան գետի վրա կառուցվելիք
էլեկտրակայաններից: Ի վեր
ջո, Ձերժինսկին, Օրջոնիկի
ձեն և Տեր-Գաբրիելյանը Ս.
Ղամբարյանի հիմ
ն ավոր առա
ջարկը ներկայացրին Ի. Ստա
լինին, ով, տեղեկանալով ացե
տիլենի ստացման կարբիդային
եղանակի և մյուս գործոննե
րի իրատեսական լինելուն և
Ս.
Ղամբարյանի
անմիջա
կան հիմ
ն ավորում
ն երի մա
սին, իսկույն կռահեց հայկա
կան առաջարկի խորությունը և
ռազմատեխնիկական էությու
նը: Ի. Ստալինը հենց այդ նիս
տին՝ 1930 թ. ամռանը, բեկանեց
նախկին որոշումը ու հանձ
նարարեց՝ շատ արագ սկսել
կաուչուկի գործարան կառուցել
ՀՀ-ում՝ ֆինանսատնտեսական
ու կադրային աջակցություն
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ցուցաբերելով այդ շատ կար
ևոր գործին:
Առաջին հերթին, 1933 թ., կա
ռուցվեց կարբիդի գործարանը,
ապա՝ կաուչուկի գործարանը,
որն անվանվեց «Սովպրեն»:
Կաուչուկի գործարանի կա
ռուց
ման վայր ընտր
վեց ներ
կայիս «Կաուչուկ» գործարանի
Երևանամերձ տարածքը, որը
1930-ականներին ճահճուտ էր:
Այդ մոծակաշատ ճահճուտի
հողաբարելավումը
(մելորա
ցիան), կա
տա
րել ևայն մշակ
վող հողատարածք է դարձրել
պրոֆեսոր Ղամբարյանի մտե
րիմ և համախոհ, ֆիզիկական,
վերլուծական և անօրգանական
քիմիաների խոշոր մասնագետ,
պրոֆեսոր Լևոն Ռոտինյանը
(1879–1964): «Կաուչուկ» գործա-
րանի ստեղծման և կառուցման
ընթացքում
գիտատեխնիկա-
կան
ղեկավարումը
մինչև
1937 թ. ի
րա
գոր
ծել է Ս.
Ղամբարյանը: Միութենական
և
համաշխարհային
նշա
նակություն ունեցող Երևա
նի Կիրովի անվան սինթետիկ
կաուչուկի գործարանը (հե
տագայում՝ «Նաիրիտ» ԳԱՄ),
շա
հա
գործ
վել է 1940 թ. մար
տի 19-ին, երբ պրո
ֆե
սոր Ս.
Ղամբարյանն
աքսորավայ
րում էր
(Սեմիպալատինսկ,

1937-1944 թթ.): 
Հարկ է նշել,
որ
«Կաուչուկ»
գործարա
նի
ստեղծման,
կառուց
ման գիտաարտադրական և
տեխն իկաարդյունաբերական
ամբողջ գործընթացը 1930–
1937 թթ. իրականացրել են՝ ՀՀ
Ժողկոմ
խ որհի նախագահ Ս.
Տեր-Գաբրիելյանը (ընդհանուր
ղեկավար), Ս. Ղամբարյանը
(գիտատեխնիկական
ղեկա
վար), ՀՀ Ժողտնտխորի նախա
գահի առաջին տեղակալ Լևոն
Երզնկյանը
(ֆինանսատնտե
սական հարցերի ղեկավար),
ՀՀ Ժողտնտխորհի նախագահի
տեղակալ Ստեփան Կուրսելը
(շինարարական աշխատանք
ների ղեկավար): Անհավատալի
է, բայց փաստ. 1937 թ. Ս
տե
փան Ղամբարյանը 10 տարով
աքսորվեց որպես «հակա» և
«արտասահմանյան
գործա
կալ», իսկ Ս. Տեր-Գաբրիելյանը,
Լևոն Երզնկյանը և Ստեփան
Կուրսելը, որպես «ժողովրդի
թշնամիներ»՝
գնդակահար
վեցին: Ահա այդպիսի «բարձր
գնահատականի արժանացան»
այդ հերոսները՝ «Կաուչուկ»
գործարանի ստեղծողները:
Չնայած այն ժամանակնե
րում բռնադատվածներին ազա
տելու համար միջնորդելը շատ
վտանգավոր էր միջնորդողնե
րի համար, այնուամենայնիվ
ՀՀ ԳԱ Քիմիայի ինստիտուտի
(որի տնօրենն էր ակադեմի
կոս Արմենակ Մնջոյանը՝ պրո
ֆեսոր Ս. Ղամբարյանի սանը)
միջնորդությամբ, հատկապես
պրոֆեսոր Արաքսի Բաբայանի
և ակադեմիկոս Արմենակ Մն
ջոյանի մեծ ջանքերով, հաջող
վեց 1944 թ. պրո
ֆե
սոր Ս
տե
փան Ղամբարյանին ազատել
աքսորից՝ Ստալինի կարգադ

րությամբ (ում հիշեցրել էին,
որ այդ պրոֆեսորը Երևանում
կաուչուկի հզոր գործարա
նի կառուցման հեղինակն է):
Պրոֆեսոր Ս. Պ. Ղամբարյանը
վերադարձավ Հայրենիք և Եր
ևանում
անցավ
գիտական
գործունեության,
ղեկավա
րելով Քիմիայի ինստիտուտի
օրգանական քիմիայի սեկ
տորը: Սիրված գիտնականին
գիտությունների ակադեմիա
յի ընդհանուր ժողովը միա
ձայն քվեարկությամբ (բացա
ռիկ դեպք) շնոր
հեց ՀԽՍՀ ԳԱ
թղթակից անդամի գիտական
կոչում (1944): Ս
 ակայն մեծ գիտ
նականի առողջությունն ար
դեն քայ
քայ
ված էր, նա եր
կար
չդի
մա
ցավ և 1948 թ. մար
տի
7-ին կնքեց իր մահկանացուն:
Կյանքի վերջին պահերին էլ
հիվանդանոցում նրա կողքին
էր «Успехи химии» ամսագիրը,
որ
տեղ տպագր
ված էր հան
ճարեղ գիտնականի հոդվածը՝
նվիրված սուլֆամիդներին:
Մեծ գիտնականը չի արժա
նացել կառավարական կամ
որևէ գերատեսչական պատ
վոգրի, մեդալի, շքանշանի, չկա
նրան հիշատակող որևէ հու
շարձան, փողոց կամ հիմ
ն արկ:
Միակ հիշատակը տաղանդա
վոր քիմիկոսի՝ Երևանի պե
տական համալսարանի մուտքի
ճեմասրահում դրված կիսանդ
րին է:
2019 թ. լրա
նում է Ս
տե
փան Ղամբարյանի ծննդյան
140-ամյակը: Կարծում ենք, որ
նրա կա
տա
րած մեծ գոր
ծը և
գիտական վաստակն արժանի
են համաժողովրդական երախ
տագիտության
համարժեք
դրսևորման:

Ի ԴԵՊ

Արվեստագետների
ընդ
հանուր կարծիքով՝ Ջոկոնդա
յի ժպիտն առեղծվածային է և
անգամ՝ երկիմաստ: Սակայն
գերմանացի հոգեբանների կա
տարած հարցումը ցույց է տվել,
որ նրա դիմանկարը դիտողնե
րի 97 %-ի ընկալմամբ նա ունի
դեմքի գոհունակ և անգամ եր
ջանիկ արտահայտություն:

Սովորական գրամեքենա
ների միակ արտադրողն ամ
բողջ աշխարհում մնացել է չի
նական մի փոքր ընկերություն,
ո
րը Շան
հա
յում է: Այն ար
տադրում է շուրջ մեկ երկվեց
յակ (դյուժին), հիմ
ն ականում
դյուրակիր մոդելներ: Դրանց
կառուցվածքն ընդօրինակված
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Ի տարբերություն եվրոպա
կան այլ երկրների՝ Իտալիա
յում չա
րա
գու
շակ թիվ է հա
մարվում ոչ թե 13-ը, այլ 17-ը:
Իտալական
հյուրանոցների
մեծ մասում բացակայում է 17
համարը, բարձրահարկ շենքե
րում չկա 17-րդ հարկ: Ֆ
րան
սիական «Ռենո» ընկերությու
նը ստիպված էր իտալական
շուկայի համար վերականգնել
իր R17 մոդելը՝ դարձնելով այն
R177: Այս սնահավատությու
նը գա
լիս է Հին Հ
ռո
մից, որ
տեղ զգուշանում էին հռոմեա
կան XVII թվից, քանի որ դրա
նշանների
վերադասավոր
ման արդյունքում ստացվում
էր VIXI բառը, որը նշանակում
է իր դարն ապ
րած, այ
սինքն՝
մեռած:

Ըստ ՆԱՍԱ-ի մասնագետ
ների
չափում
ն երի՝
մարդն
օրական օգտագործում է 840
գրամ թթվածին:

Երիտասարդ
անգլիացի
ների շրջանում ծխողների թի
վը կրճատվել է մինչև 15,5 %,
մինչդեռ 2010 թ. ծխում էր երի
տասարդության գրեթե կեսը:

Ուսում
ն ասիրելով
60–80
տարեկան
հիվանդներին՝
գերմանացի բժիշկներն ապա
ցուցել են, որ ճարպակալումը
մեծացնում է Ալցհայմերի հի
վանդության վտանգը:

2016 թ. ըն
թաց
քում տիե
զերական «Կեպլեր» աստղա
դիտակը հայտնաբերել է այլ
աստ
ղե
րի շուրջ պտտվող 219
մոլորակ: «Կեպլերի» գոյության
ողջ
ժամանակահատվածում
այդ թիվը գերազանցել է 4000ը: Աստղագետների կարծիքով,
կյանք կա
րող է գո
յութ
յուն ու
նենալ 49 մոլորակի վրա:
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 իճակագրության տվյալ
Վ
ներով՝ միջին գերմանացին իր
սմարթֆոնն օգտագործում է
օ
րա
կան 2,5 ժամ ևայդ ժա
մանակից ընդամե նը 7 րոպե
զրույցի համար:

է արդեն վաղուց գոյություն
չունեցող եվրոպական մեծ ըն
կերություններից: Նման գրա
մեքենայի արժեքը 200 դոլա
րի կարգի է: Ո՞վ է գնում այդ
հնացած տեխնիկան: Ոչ միայն
հնության սիրահարները, այլ
նաև այն կազմակերպություն
ները, որտեղ տպագրվում են
գերգաղտնի փաստաթղթեր:
Չէ՞ որ հակերները կարող են
ներխուժել ցանկացած համա
կարգիչ և կարդալ դրանում
գրվածը՝ հիմնվելով էլեկտրա
մագնիսական ճառագայթման,
ստեղնաշարի ձայնի և անգամ
օդափոխիչի շչոցի վրա:

53

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԳԱԳԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
ՀԱՊՀ §Քոմփյութերային համակարգեր և
ցանցեր¦ ամբիոնի վարիչ,
տեխնիկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը`
ժամանակակից քոմփյութերային համակարգե
րի և ցանցերի մշակում, hեռաբժշկական և
էլեկտրոնային բժշկության խելացի համակար
գերի մշակում և իրականացում
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Ա

54

րդի աշխարհում անհնար է պատկերաց
նել որևէ բնագավառ առանց տեղեկատ
վական և հեռահաղորդակցական տեխ
նոլոգիաների (ՏՀՏ) լայնածավալ ներդրման ու
կիրառման։ ՏՀՏ բուռն զարգացումը հնարավո
րություն է ստեղծել բարձր ճշտության թվային և
անալոգային (որոշակի ձևի ազդանշանների օգ
տագործող) տեխնիկական միջոցներով ապա
հովելու առողջապահության ոլորտը` տարատե
սակ բժշկական խնդիրների լուծման նպատակով։
Դրանում մեծ դեր ունեն այսպես կոչված կոնվեր
գենտ առողջապահական հեռաբժշկական IP
(Internet Protocol) ցանցերը (ԿԱՀՑ)` միևնույն
ֆիզիկական միջավայրում բազմաթիվ առողջա
պահական ծառայություններ միավորող IP ցան
ցեր, որոնք ապահովում են ինչպես լարային, այն
պես էլ անլար միջավայրերում տեղեկատվության
(ձայնային, տեքստային, վիդեո տվյալների և այլն)
փոխանցումը` տրամադրելով գերմեծ ծավալնե
րով բժշկական տեղեկատվությունը մշակելու և
կառավարելու հսկայական հնարավորություններ։
ԿԱՀՑ-ը հնարավորություն են ընձեռում առցանց
ռեժիմում ՏՀՏ-ի օգնությամբ փոխներգործուն
կապ ապահովելու բժշկի և հիվանդի միջև` օրվա
ցանկացած պահին և անկախ գտնվելու վայրից,
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այսինքն` ապահովելու հեռաբժշկության իրակա
նացում։ ԿԱՀՑ-ի ընդհանուր ճարտարապետութ
յունը պատկերված է նկ. 1-ում:
ԿԱՀՑ-ի միջոցով խելացի ավտոմատացված
համակարգերի օգնությամբ բժիշկը կարող է
ակնթարթորեն ոչ միայն ծանոթանալ հիվանդի
էլեկտրոնային բժշկական պատմությանը, այլև
կատարել բուժման համար անհրաժեշտ նոր
տվյալների հավաքագրում, խմբագրում, շտկում,
ճշտում, ինչպես նաև փոխանցել և ստանալ հի
վանդին վերաբերվող տարատեսակ բժշկական
պատկերներ, կատարել մի շարք այլ բուժգործա
ռույթներ։ ԿԱՀՑ-ը վերացնում է փաստաթղթերի
եր
կար փնտրման և դ
րան
ցում նոր գրա
ռում
նե
րի կատարման անհրաժեշտությունը, բժշկին
տրամադրում անհրաժեշտ տեղեկությունների
անմիջական հասանելիություն և բարելավում
հիվանդի քննության որակը՝ խնայելով բուժանձ
նակազմի աշխատանքային ժամանակի մոտ
25%-ը, որը կարող է օգտագործվել հիվանդնե
րի խնամքի և բուժզննման համար: Կոնվերգենտ
բժշկական ցանցերի պաշտպանվածությունն
ապահովելու համար հիմ
ն ականում կիրառվում է
VPN (Virtual Private Network – վ
 իրտուալ մասնա
վոր ցանց) տեխնոլոգիան (նկ. 1)։
ԿԱՀՑ-ի լայնածավալ օգտագործումը բժշկությունում խթանել է այդ ոլորտի հետևյալ ուղղութ
յունների զարգացումը (նկ. 2).
• մասնակցային, անհատականացված, կան
խարգելող և կանխատեսող բժշկություն (P4
medicine - participatory, personalized, predictive
and preventive medicine),
• հեռաբժշկություն (Telemedicine), հեռավար
վիրաբուժական ռոբոտների և «Վիրտուալ
կլինիկա» հայեցակարգի կիրառում,
• արհեստական բանականության մեթոդներով
մեծաքանակ բժշկական տվյալների մշակման
միջոցով բժշկական վճիռների կայացման հա

Նկ.2. Կոնվերգենտ առողջապահական
հեռաբժշկական ցանցերի ներդրման
դինամիկան

մակարգերի (Clinical Desicion Support Systems)
օգտագործում։
Հարկ է նշել, որ ներկայում լայն թափ է ստա
նում հեռաբժշկությունը, որն արդեն տարբեր
երկրներում, (օրինակ` Ռուսաստանում), թույ
լատր
ված է օրեն
քով: Կոն
վեր
գենտ IP առող
ջապահական ցանցերի նախագծման և կազ
մակերպման առաջին փորձերը կատարվել են
դե
ռևս 20-րդ դա
րի սկզբնե
րին: 1920թ. սկսած՝
շատ երկրներում, մասնավորապես Շվեյցարիա
յում, օգտագործելով ռադիոն և Մորզեի այբուբե
նը, հեռավար բուժօգնություն էին ցուցաբերում
նավերում գտնվող հիվանդներին: Հետագայում
անհրաժեշտություն առաջացավ հեռաբժշկա
կան օգնություն, հսկում, ախտորոշում, բուժում
կատարել նաև օդային ուղիների, ռազմական
բժշկության, սպորտային, գիտական հետազո
տությունների բնագավառներում: 1959 թ. Կանա
դայում անցկացվել է առաջին հեռաբժշկական
տեսագիտաժողովը, որի ժամանակ «Hotel Dieu»
հիվանդանոցից հիվանդի ախտորոշման պատ
կերը փոխանցվել է բժշկի տան հեռուստացույ
ցի ընդունիչին: Նույն թվականին ԱՄՆ-ում հե
ռուստատեսային համակարգն օգտագործվել է
հեռավար հոգեբանական խորհրդատվություն
անցկացնելու համար: Առաջին հեռաբժշկական
լուրջ օգնությունն իրականացրել է դոկտոր Մի
քայել Էլիս Դե Բակայան (Michael Ellis DeBakaya)
1965թ.: Միջմայրցամաքային «Early Bird» ար
բա
նյակի հաղորդագրությունների և բժիշկների հե
ռուստատեսային փոխգործուն (ինտերակտիվ)
համակարգերի օգնությամբ դոկտոր Դե Բակա
յան ԱՄՆ-ից հե
տև
ել և վե
րահս
կել է սրտա
յին
բաց վիրահատության ընթացքը, որը տեղի էր
ունենում Ժնևում (Շվեյցարիա): 1970-1980-ական
թթ. հեռուստատեսությամբ NASA-ն իրականաց
րել է կլինիկական տվյալների հաղորդում (Արի
զոնա, Բոստոն, Կանադա): ԽՍՀՄ-ում առաջին
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Նկ.1. Կոնվերգենտ առողջապահական հեռաբժշ
կական IP ցանցի ճարտարապետությունը
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Նկ. 3. Հեռաբժշկական WiFi ցանցերի օրինակների
ընդանրացված տեսքերը
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փորձարկում
ն երն իրականացվել են 1988-1989
թվականներին,
երբ
Հայաստանում
տեղի
ունեցած երկրաշարժի ժամանակ հեռուստագի
տաժողովի օգնությամբ կապվեցին ԱՄՆ-ի մի
քանի բուժկենտրոնների հետ: ԱՄՆ-ից այդ նա
խագիծն ապահովում էր NASA-ն, իսկ ԽՍՀՄ-ից`
տիեզերական կենսաբժշկության միավորված
աշխատանքային խումբը և առողջապահության
նախարարությունը: Կատարվել է երեք հարյուր
կլինիկական հեռախորհրդատվություն՝ Սպիտա
կի երկրաշարժի (1988 թ. Սպիտակ, Հայաստան)
և Ուֆայում գազամուղի պայթյունի (1989 թ. ՈՒ
ֆա, Ռուսաստան) հետևանքով վիրավորվածնե
րին բուժելու համար: Ընդ որում, հաստատվում
էր միաժամանակյա ձայնային, տեսա- և ֆաքսի
միլային կապ աղետների կենտրոնների, մոսկո
վյան կլինիկաների և ԱՄՆ-ի չորս առաջնակարգ
բժշկական կենտրոնների միջև:
ԿԱՀՑ-ային նախագծերը բա
ժանվում են
մի քանի խմբերի՝ կլինիկական, կրթական,
տեղեկատվական և վերլուծական: Աշխարհագ
րական տարածվածությամբ հեռահաբժշկության
նախագծերը լինում են տեղային (մեկ հաստա
տության շրջանակներում, որոնք կազմում են
մոտ 27%), տարածաշրջանային (40%), ազգային
(16%) և միջազգային (17%): Հեռաբժշկությունը
23%-ով օգտագործվում է գյուղական համայնք
ների և հեռավոր բնակավայրերի բնակչության
որակյալ բուժսպասարկման համար: Վերջին
տարիներին հեռաբժշկական ցանցերի մատու
ցած բուժծառայությունների թիվը զգալիորեն
մեծացել է, և տարբեր գնահատում
ն եր ցույց են
տալիս, որ բժշկական հեռախորհրդատվություն
ների թիվը տարեկան հասնում է մինչև հա
րյուր հազարի: Միջազգային վիճակագրությունը
ցույց է տալիս, որ հեռաբժշկական խորհրդատ
վություններից օգտվում է բնակչության 58%-ը:
Եվրոպական հեռաբժշկական միության վիճա
կագրական տվյալները փաստում են, որ բժշկա
կան հեռախորդատվությունների ավելի քան
60%-ը բաժին է ընկնում առաջատար փորձա
գետներին և բուժհիմ
ն արկներին: Ներկայում

Նկ. 4. WiMax տեխնոլոգիայով հեռաբժշկական ցանցերի
միավորման օրինակ

ԱՄՆ-ում բժշկական տեղեկատվական համա
կարգերի ստեղծման և արդիականացման վրա
տարեկան ծախսվում է մոտ 8,5 միլիարդ դոլար:
Հեռաբշկական ծառայությունները, բացի հի
վանդին բուժելու օպերատիվությունից և ար
դյունավետությունից, ապահովում են նաև զգա
լի տնտեսական արդյունք: Մասնավորապես,
նույն ԱՄՆ-ում լայնամասշտաբ ներդրվում են
հեռաբժշկական տեխնոլոգիաները, որոնք հնա
րավորություն են ընձեռում էականորեն իջեց
նելու ծախսերն առողջապահության ոլորտում:
ԱՄՆ հիվանդանոցներից մեկի ինտենսիվ թե
րապիայի բաժանմունքների 200 հիվանդների 4
ամիս մատուցվել են հեռաբժշկական ծառայու
թյուններ, որոնց արդյունքում մահվան դեպքերը
նվազել են 60%-ով, հիվանդությունների բար
դանալու հաճախականությունը` 40%-ով, իսկ
ծախսերը՝ 30%-ով:
ԿԱՀՑ-ի կա
ռու
ցու
մը WiFi (Wireless Fidelity) տեխնոլոգիայով՝ անլար կապի միջոցով,
տարածված և մատչելի հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաներից է: WiFi տեխնոլոգիան
տվյալների անլար փոխանցման արձանագրու
թյունների ընտանիք է, որն աշխատում է IEEE
802.11x (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n և այլն)
ստանդարտով: Հեռաբժշկական WiFi ցանցերի
օրինակների ընդհանրացված տեսքերը բերված
են նկ. 3-ում, ընդ որում՝ դրանցում սովորաբար
պարունակվում են մեկից ոչ պակաս հասանելի
ության կետեր և շահառուներ՝ բժիշկներ և հի
վանդներ:
ԿԱՀՑ-ի միավորման օրինակ է WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) տեխ
նոլոգիան, որն աշխատում է 2,3ԳՀց, 2,5ԳՀց,
2,7ԳՀց, 3,4ԳՀց և 3,8ԳՀց հաճախություններով:
WiMax տեխնոլոգիայով հեռաբժշկական ցանցի
նա
խագծ
ման և կի
րառ
ման օրի
նակ է նկ. 4-ում
ներկայացվածը, որտեղ տարբեր կոնվերգենտ
առողջապահական
տեղային
տարատեսակ
ցանցերը միավորված են այդ տեխնոլոգիայի
միջոցով:
Ներկայում ԿԱՀՑ կառուցելիս շատ բուժ

Նկ. 5. Կոնվերգենտ առողջապահական հեռաբժշկական GSM
տիպի ցանցի օրինակ

հիմ
ն արկներ, որպես հեռահաղորդակցական
մի
ջոց, օգ
տա
գոր
ծում են GSM (Groupe Special
Mobile) տեխնոլոգիան: Cisco ամերիկյան ընկե
րության վիճակագրական տվյալների վերլուծու
թյունը ցույց է տվել, որ բարձրորակ բժիշկներն
իրենց աշխատանքային ժամերի 50%-ը բուժհիմ
նարկի տարածքից դուրս են անցկացնում, իսկ
բուժքույրերը՝ 70%-ը, որի պատճառով նրանք
ստիպված են մշտապես օգտագործել բջջա
յին կապը` հիվանդի բուժման նշանակում
ն երի,
խորհրդատվությունների և այլ բժշկական ծա
ռայություններ իրականացնելու համար: Հետա
զոտությունների արդյունքները ցույց են տվել,
որ բուժաշխատակիցների մոտավորապես 31%ը գտնում է, որ բջջային տեխնոլոգիաների օգ
տագործումն իրենց ընձեռում է 4-6 ժամ ազատ
ժամանակ` ամբողջ աշխատանքային շաբաթվա
կտրված
քով, որը նրանք պատ
րաստ են տրա
մադրել իրենց հիվանդներին և դրանով իսկ
բարձրացնել բուժօգնության արդյունավետու
թյունը: Բուժաշխատողների ավելի քան 73%ը համոզված է, որ բջջային տեխնոլոգիաների
դերը բժշկությունում զգալիորեն մեծացել է, և
բուժհիմ
ն արկների ղեկավարների մոտավորա
պես 47%-ը գտնում է, որ իրենք պատ
րաստ են
բուժհիմ
ն արկի մակարդակով ստեղծել բջջային
աշխատանքային ենթակառուցվածք: Նկ. 5-ում
ներկայացված է GSM տեխնոլոգիայի հիման վրա
կառուցված հեռաբժշկական ցանցի օրինակ:
Որպես ԿԱՀՑ-ի կազմակերպման օրինակ կա

Նկ. 6. Հեռաբժշկական ցանցի պաշտպանությունը
միջցանցային էկրանի կիրառմամբ

րելի է դիտարկել նաև շարժական հեռաբժշկա
կան համակարգերը (ՇՀՀ): ՇՀՀ-երը ներառում են
VSAT (Very Small Aperture Terminal), հե
ռաբժշ
կա
կան խորհրդատվությունների, այդ թվում նաև՝
տեսագիտաժողով
ն երի համար նախատեսված
սարքեր, համացանց և այլն: ՇՀՀ-ն, որպես կանոն,
ներառում է GPS (Global Positioning System) սարքա
վորում, որի օգնությամբ հեշտությամբ կարելի է
որոշել հիվանդի գտնվելու վայրը:
ԿԱՀՑ-ի նախագծման և կիրառման անհ
րաժեշտ պայման է նաև հիվանդի անձնական
տվյալների գաղտնիության պահպանումը: «Հա
ճախորդ-սերվեր» ճարտարապետությամբ կոն
վերգենտ առողջապահական հեռաբժշկական
ցանցերում արտաքին չլիազորված թույլտվությու
նից հուսալի պաշտպանվելու համար կիրառվում
է նաև միջցանցային էկրան (firewall) (նկ. 6):
Բժշկական գաղտնիքի պահպանումը ԿԱՀՑում ունի իր առանձնահատկությունները` կապ
ված տարբեր անհատական բնույթի բժշկա
կան տվյալների` (տեքստային, գրաֆիկական
պատկերներ և այլն) փոխանցման, մշակման և
պահպանման, ինչպես նաև հաղորդակցական
միջոցներով փոխանցվող և ընդունվող տեղե
կատվության վերափոխման հետ: ԿԱՀՑ-երի նա
խագծման և շահագործման հիմ
ն ահարցերից
է նաև տեղեկատվության ստանդարտացումը:
Բժշկական տեղեկատվության ստադարտաց
ման խնդիրներով զբաղվում են ԱՄՆ-ի, Կանա
դայի և Եվրոպայի մի շարք ընկերություններ:
Բժշկական տեղեկատցության փոխանակման
ստան
դարտ է հա
մար
վում HL-7-ը (Health Level
7), այն 1987թ. ստեղծվել և ներկայում գործում է
ԱՄՆ-ում: 1995թ. Եվրոպական երկրների ստեղ
ծած բժշկական տեղեկատվության պահպան
ման և հաղորդման համար օգտագործվում է
GEHR-ի (Good European Health Record) ստան
դարտը: Անհրաժեշտ է նշել, որ կարևոր խնդիր
է նաև բժշկական պատկերների ստանդարտաց
ված հա
ղորդ
ման հար
ցը, որի հա
մար հիմ
նա
կանում օգտագործվում է DICOM (Digital Imaging
and Communications in Medicine) ստան
դար
տը,
որը կիրառվում է էլեկտրոնային և տարբեր
բժշկական սարքերի միջև (մագնիսառեզոնան
սային բժշկական շերտագրիչ, մանրադիտակ,
ռենտգենային ռադիոբանական սարքեր և այլն)
պատկերներ հստակ և հուսալի հաղորդելու
համար: ԿԱՀՑ-երի կառուցման համար հաճախ
օգտագործում են տարբեր հեռահաղորդակցա
կան կապի միջոցներ՝ արբանյակային և ռադիո
կապեր, շարժական և բջջային ցանցեր, տեղային
և մասնագիտացված անլար ու լարային ցանցեր,
թվային առանձնացված կապուղով միացումներ:
Վերջին տարիներին ԿԱՀՑ-ի նախագծման
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Նկ. 7. Ամպային հեռաբժշկական ցանցային համակարգի
կառուցվածքը

58

գործընթացում
ակտիվորեն
օգտագործվում
են «ամպային տեխնոլոգիաներ» (cloud technology), որտեղ բժշկական տեղեկատվական
համակարգերում կիրառվում են «ամպային
հաշվարկներ» (cloud computing): Ամպային տեխ
նոլոգիայի հիման վրա կառուցված ԿԱՀՑ-ային
համակարգի ընդհանրացված կառուցվածքային
տեսքը ներկայացված է նկ. 7-ում:
Ամպային տեխնոլոգիայի հիման վրա կա
ռուցված ԿԱՀՑ-ային համակարգերն ունենում են
երկու ճարտարապետություն` կենտրոնացված
և բաշխված:
Կենտրոնացված հեռաբժշկական ցանցային
համակարգն ապահովում է տեղային IP ցանցե
րում սերվերների գնման և սպասարկման ծախ
սերի կտրուկ կրճատում, ամբողջ համակարգի
ընդհանուր մշատադիտարկման արդյունավետ
կազմակերպում, մեծ ծավալի բժշկական տե
ղեկատվության տրամադրում բուժող բժշկին և
հիվանդին, հիվանդի բժշկական տեղեկատվու
թյան հասանելիությանն և մեկ տեղով տվյալնե
րի պաշտպանվածության իրականացում:
Բաշխված հեռաբժշկական ցանցային հա
մակարգը հնարավորություն է տալիս պահպա
նելու բուժհիմ
ն արկի աշխատունակությունը` ան
կախ կենտրոնացված հեռաբժշկական ցանցում
տեղի ունեցած խափանումից և մասնավոր բուժ
հիմ
ն արկների դյուրին միացումը կենտրոնացված
հեռաբժշկական ցանցային համակարգին:
Ներկայում անհատականացված բժշկությու
նը, հեռաբժշկությունը, հեռավար վիրաբուժա
կան ռոբոտները և վիրտուալ կլինիկայի իրա
գործումը, ինչպես նաև բժշկական վճիռների
կայացմանն աջակցող համակարգերն անհնար
է պատկերացնել առանց բժշկական դասի հա
մակարգչների (Medical grade computers) օգտա
գործման և mIoT (medical Internet of Things) կի
րառման (նկ. 8):
Տարատեսակ տվիչները կարող են շատ
բժշկական տեղեկություններ տրամադրել հի
վանդի մասին` ոչ միայն էլեկտրասրտագրության

Նկ. 8. Բժշկական գործընթացների և
տեղեկատվության մշակման ավտոմատացված
համակարգի կազմակարպումը mIoT օգնությամբ

(ԷՍԳ), արյան ճնշում, շնչառության հաճախա
կանություն, արյան մեջ գլյուկոզայի որոշում, այ
լև առավել խորը բժշկական տվյալներ, ինչպի
սիք են՝ բորբոքային պրոցեսի հայտնաբերումը,
քնի օրինաչափությունները և այլն: Թվարկված
տվիչների համար կառուցված են տարատեսակ
բժշկական տվյալներ հավաքագրող, մշակող և
փոխանցող սարքեր՝ գաջետներ (gadgets), որոն
ցից մի քանիսը պատկերված են նկ. 9-ում:

Նկ. 9. Բժշկական գաջետների օրինակներ

Այդ շարժական սարքերում կան արագացու
մաչափներ (աքսելերոմետր), որոնք շատ հար
մար է օգտագործել որպես ֆիթնես-հաշվիչ:
Դրանք օգնում են գնահատել մարդու ֆիզի
կական ակտիվության և շարժունակության մա
կարդակը: Տվիչից ստացված տեղեկատվությու
նը հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե
արդյոք տարեց մարդն ընկել է, թե ոչ: Այն կա
րևոր տեղեկություններ կարող է հաղորդել բո
լոր այն մարդկանց, ովքեր պատասխանատու
են նրա առողջության համար: Գաջետները լի
նում են ներմուտ (ինվազիվ), որոնք աշխատում
են կամ մարմ
ն ի մեջ ներառված, կամ արտաքին
միջամտությամբ (օրինակ՝ մատը ծակելու միջո
ցով ստանալով արյան մեջ գլյուկոզայի քանա
կը) և ոչ ներմուտ՝ առանց որևէ միջամտության,
միայն հպումով: Հայտնի գաջետներից են ամե
րիկյան «Aum Cardiovascular» ֆիրմայի ստեղծած

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Նկ. 10. ՏՀՏ հենքով բժշկական խելացի համակարգի
ընդհանրացված կառուցվածքը

րացված ճարտարապետությունը ներկայացված
է նկ. 9-ում:
ՏՀՏ և mIoT հենքով կազմակերպված խելացի
ցանցային հեռավար համակարգը պետք է բա
վարարի հետևյալ պահանջներին.
Միջազգայնորեն ճանաչված կլինիկական ու
ղեցույցներով հիվանդի բժշկական տվյալների
հիման վրա ախտորոշման ու բուժման գործըն
թացների պլանավորման մշակում, իրականա
ցում և տրամադրում:
24/7 իրական ժամանակում աշխատանք`
հիշեցում
ն երի, ծանուցում
ն երի և ահազանգե
րի միջոցով մշտադիտարկման ու վերահսկման
ապահովում:
Բժշկական խելացի համակարգի տեղեկատ
վական և հեռահաղորդակցական ցանցը պետք
է ապահովի հասանելիություն, արագագործու
թյուն, հուսալիություն, բժշկական տվյալների
գաղտնիություն՝ փոխանցման և ընդունման ողջ
գործընթացում:
Վերոհիշյալ հետազոտությունների շրջանա
կում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարանի քոմփյութերային համակարգերի
և ցանցերի ամբիոնում ձևավորված «Healthiera»
խումբը մշակել է արհեստական բանականու
թյան հենքով խելացի համակարգի կառուցված
քը, առաջարկել մեքենայական ուսուցման մե
թոդներ և ներկայացրել հեռահաղորդակցական
ցանցում օգտագործվող բաղադրիչների դերն
ու միջավայրերը: «Healthiera» խմբում մշակվող
ՏՀՏ և mIoT հենքով կազմակերպված խե
լացի
ցանցային
հեռավար
համակարգը
նախատեսված է օգնելու բժշկներին՝ առցանց
ռեժիմում
մեթաբոլիկ
հի
վանդությունների
(2-րդ տիպի շաքարախտ, սրտամկանի անո
թախցանում՝ ինֆարկտ և կաթված) բուժման
և
երկրոր
դային
կանխարգելիչ
բժշկական գործընթացների որոշումներ կայացնելուն
աջակցելու համար:
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պսակաձև զարկերակների աթերոսկլերոզի ախ
տորոշման սարքը, ցավազրկող և հանգստաց
նող գաջետները՝ Cur և Quell, ընկնավորությման
(էպիլեպսիա) հսկման Embrace, մեծահասակնե
րի խնամքի CarePredict գաջետները, Glusence,
FreeStyle Libre, Onetouch ultra, Cardiochek PA շա
քարաչափները:
Այպիսով՝ հիվանդությունների կանխարգե
լումը և հեռավար բուժման կազմակերպումն
այսօր բավական լայն տարածում են գտել: Ուս
տի բժշկական տվյալների վերլուծության հի
ման վրա բժշկության վճիռների կայացմանն
աջակցող խելացի հեռավար համակարգերը,
որոնք տվիչներից հավաքագրված տվյալների
հիման վրա մեքենայական ուսուցման մեթոդնե
րով իրականացնում են գնահատում և մշակում,
կարողանում են կատարել բավական բարձր
ճշտությամբ կանխատեսում
ն եր, ինչպես նաև
հիվանդության ախտորոշում, ճիշտ դեղամիջո
ցի անհրաժեշտ չափաբաժնի որոշում, բուժման,
առողջ վարքագծի և սննդակարգի պլանի առա
ջարկում, բժշկական սխալների արագ հայտնա
բերում, ունեն մեծ ապագա:
Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ
ներկայում գոյություն ունեն բժշկական վճիռնե
րի կայացման տարբեր համակարգեր, սակայն
մինչ այժմ չկա այնպիսի հանրանշանակ գոր
ծիքամիջոց, որն ապահովի տարատեսակ գա
ջետների և ապարատածրագրային միջոցների
լիարժեք համագործակցությունը, արդիական է
տվյալ ուղղությամբ հետազոտում
ն երի և մշա
կում
ն երի իրականացումը: Հենց այդ նպատա
կով Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարանի «Քոմփյութերային համակար
գեր և ցանցեր» ամբիոնում ստեղծվել և գործում
է հետազոտական «Healthiera» անվանմամբ
խումբ, որը մշակումներ է կատարում նշված
ոլորտում: Հետազոտությունների հիմ
ն ական
նպատակն է՝ նախագծել և իրականացնել առ
ցանց ռեժիմով աշխատող բժշկական տվյալնե
րի մշտադիտարկման, հավաքման, պահպան
ման և վերլուծման հիման վրա խելացի վճիռներ
կայացնող հեռահաղորդակցական աջակցող
համակարգ և վերոհիշյալ պահանջներին բա
վարարող կոնվերգենտ առողջապահական հե
ռաբժշկական
ցանց:
Հետազոտություններն
իրագործվում են 2-րդ տիպի շաքարային դիա
բետ հիվանդության կանխարգելման, ախտո
րոշման, բուժման և խնամքի կազմակերպման
գործառույթների համար:
ՏՀՏ հենքով 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ
հիվանդության կանխարգելման, ախտորոշման,
բուժման և խնամքի կազմակերպման բժշկա
կան խելացի հեռավար համակարգի ընդհան
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Վարակիչ հիվանդությունների դեմ սովորաբար
օգտագործվող
պատվաստանյութերը
բաղկացած
են մահացած կամ թուլացած ախտածիններից կամ
նման միկրոօրգանիզմ
ն երի սպիտակուցներից: Այդ
պիսի պատվաստանյութերի ազդեցության նպատակն
է՝ «սովորեցնել» իմունային համակարգին՝ ախտածնի
մակերևույթին տեղակայված մենահատուկ սպիտա
կուցները՝ հակագեները ճանաչել որպես օտարածին
մարմիններ: Դրա արդյունքում այդ օտար հակագենե
րին հաջորդ անգամ հանդիպելիս իմունային համա
կարգը պատրաստ է լինում գրոհելու: (Ժամանակակից
պատվաստանյութերի մեծ մասը պարունակում է միայն
հակագեներ՝ առանց ախտածին միկրոօրգանիզմ
ն երի):
Քաղցկեղի բուժման համար կիրառվող պատվաստան
յութերը նույնպես պարունակում են սպիտակուցներ.
բժիշկները կարող են դրանք ներարկել հիվանդներին՝
ուռուցքին ուղղված իմունային պատասխանն ուժե
ղացնելու համար: Բացի այդ, կարելի է ներարկել նաև
իմունային համակարգի սպիտակուցներ՝ հակամար
1
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ոլորտի փորձագետներն ամեն
տարի վերանայում են հա
կագրիպային պատվաստան
յութը, բայց երբեմն ընտրված
պատվաստանյութն անարդյու
նա
վետ է տար
վա տվյալ ժա
մանակին շրջանառող գրիպի
շտամի նկատմամաբ: Ապա
գայում հետազոտողները կկա
րողանան
հաջորդակարգել
(սեկվենցիայի ենթարկել) հա
մաճարակի ժամանակ շրջա
նառող շտամերի գենոմ
ն երը և
մի քանի շաբաթում ստանալ
արդյունավետ պատվաստա
նյութ:
Գենոմիկան ընձեռում է այն
պիսի եղանակի նաև նոր հնա
րավորություններ, ինչպիսին է
պասիվ իմունացումը (պասիվ
իմունիտետի փոխանցում, երբ
հակագեների փոխարեն ներ
մուծում են հակամարմիններ):
Այժմ գիտնականները կարող
են առանձնացնել որոշակի
ախտածնի նկատմամբ դի
մադրողականությամբ օժտված
մարդկանց, ստանալ այդպիսի
պաշտպանություն ապահովող
հակամարմիններ և կառուցել
այն գեների հաջորդականութ
յունները, որոնք ստիպում են
մարդու բջիջներին արտադրել
այդ հակամարմինները:
Ելնելով նոր սերնդի պատ
վաստանյութերի
հնարավո
րություններից՝ ԱՄՆ-ի կառա
վարությունը, ակադեմիական
լաբորատորիաները,
ինչպես
նաև մեծ ու փոքր ընկերություն
ները շարունակում են ուսում
նասիրությունները:
Կատարվում են թռչնագրիպի, Էբոլա
յի, հե
պա
տիտ C-ի, ՄԻԱՎ-ի,
ինչպես նաև քաղցկեղի տար
բեր տեսակների, այդ թվում՝
կրծքագեղձի, շագանակագեղ
ձի և թոքերի քաղցկեղի դեմ

կիրառվող պատվաստանյութե
րի անվտանգության և իմունայ
նության հետազոտություններ:
Բացի այդ, Առողջապահութ
յան ազգային ինստիտուտներն
սկսել են Զիկա վիրուսի դեմ
ԴՆԹ-պատվաստանյութի արդ
յունավետության կլինիկական
բազմակենտրոն հետազոտութ
յուններ:
Միևնույն ժամանակ գիտնա
կաններն աշխատում են տեխնոլոգիայի
կատարելագործ
ման, օրինակ՝ բջիջների մեջ գեների ներմուծման արդյունա
վետ եղանակների որոնման
կամ շոգ եղանակին պատ
վաստանյութերի կայունության
բարձրացման
ուղղությամբ:
Հազիվ թե մոտ ապագայում
հայտնվեն գեներից բաղկա
ցած ոչ ներարկային պատվաս
տանյութեր, որոնք կարևոր են
բժշկական անձնակազմի բա
ցակայության
պարագայում,
սակայն որպես այլընտրանք
դիտարկվում է քթային եղանա
կի հնարավորությունը: Բոլոր
հիմքերն առկա են ենթադրելու,
որ պատվաստանյութերի նոր
սերնդի ճանապարհին հայտն
վող
բոլոր
խոչընդոտները
կհաղթահարվեն:

ԴԵՆԻԵԼ ԿԱՄՄԵՆ
9
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ԱՄ ԲՈՂ Ջ Թ ԱՂ ԱՄ ԱՍԵՐ
ՎԵՐԱԾՎՈՒ Մ ԵՆ
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴ Յ ՈՒ ՆԱՎԵՏ
Մ ԻԱՍՆԱԿԱՆ Մ ՈԴ ՈՒ ԼԻ

Անցած
տասնամյակում
էներգիայի և ջրի նվազեց
ված սպառմամբ առանձնատ
ների արդիականացումը և
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միններ, որոնք ինքնանշանառ
վող հրթիռի պես հարվածում
են ուռուցքին:
Նոր
սերնդի
պատվաս
տանյութերը, որոնք կարող
են հեղաշրջում առաջացնել
բժշկության ոլորտում, ընդհա
կառակը, բաղկացած են գենե
րից: Այս պատվաստանյութերն
ունեն բազմաթիվ առավելութ
յուններ, այդ թվում՝ արագ ար
տադրություն այն դեպքում,
երբ վիրուսը (օրինակ՝ Զիկայի
կամ Էբոլայի տիպի) անսպա
սելիորեն վտանգավոր է դառ
նում, կամ վարակումը մեծ
թափ է ստանում: Նման պատ
վաստանյութերն ստեղծվել են
տասնյակ տարիների ընթաց
քում, բայց դրան
ցից շա
տերն
արդեն կլինիկական հետազո
տություններ են անցնում:
Պատվաստանյութը
պա
րունակում
է
պահանջվող
սպիտակուցները
կոդավո
րող ԴՆԹ-ներ կամ ՌՆԹ-ներ:
Ներարկումից հետո գենե
րը հայտն
վում են բջջում, որն
սկսում է արտադրել անհրա
ժեշտ պրոտեիններ:
Բջիջների աճեցման կամ
հավի սաղմի օգտագործմամբ
սպիտակուցների արտադրութ
յան համեմատ գենետիկական
նյութ ստանալն ավելի դյուրին
է և էժան: Ավելին՝ գենետի
կական նյութերի հիման վրա
ստացված մի պատվաստան
յութ կարող է պարունակել
բազմաթիվ
սպիտակուցներ
կոդավորող հաջորդականութ
յուններ, և բաղադրությունը
կարելի է հեշտությամբ փո
փոխել այն դեպքում, երբ ախ
տածինը ենթարկվում է մու
տացիայի կամ անհրաժեշտ է
ավելացնել որևէ հատկություն:
Օրինակ՝ առողջապահության
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 առուցումն էապես աճել են:
կ
Իսկ գուցե ավելի նպատա
կահարմար է միանգամից մի
քանի շենք վերածել «կանաչ»
համալիրների: Ընդհանուր են
թակառուցվածքի և հնարավո
րությունների հաշվին կարելի
է կրճատել կորուստները, իսկ
այն թաղամասերի արդիակա
նացումը, որտեղ բնակվում են
չքավորներ կամ միջին եկա
մուտներ ունեցողներ, կնվա
զեցներ ծախսերը և հնարա
վորություն կտար օգտվելու
ժամանակակից հարմարութ
յուններից նրանց, ովքեր սովո
րա
բար զրկված են դրան
ցից:
Ամբողջ միկրոշրջանի վերա
զինումը նախագծի մշակման
ընթացքում, անշուշտ, առա
ջացնում է լրացուցիչ բարդութ
յուններ, բայց նման մոտեցումն
ապահովում է բնակիչների հա
մար բարիքներ, որոնք չեն կա
րող ի
րենց թույլ տալ ան
գամ
էներգաարդյունավետ առանձ
նատների սեփականատերերը:
Այսպիսի օրինակներից է
Բերկլիի Կալիֆոռնիական հա
մալսարանի Oakland EcoBlock
նախագիծը,
որը
գլխավո
րում է սույն հոդ
վա
ծի հե
ղի
նակը
ճարտարապետության
և քաղաքաշինության պրոֆե
սոր Հարիսոն Ֆրեյքերի հետ

համատեղ: Սա բազմաճյուղա
յին նա
խա
գիծ է, ո
րին մաս
նակցում են քաղաքաշինական
նախագծման մասնագետներ,
ճարտարագետներ,
սոցիո
լոգներ և քաղաքաշինական
քաղաքականության
ոլորտի
փորձագետներ քաղաքի վար
չակազմից, նահանգի կառա
վարությունից
և
դաշնային
կառավարությունից, համալսա
րանական գիտությունից, մաս
նավոր գործարարությունից, ոչ
առևտրային և հասարակական
կազմակերպություններից:
Մանրամասնորեն մշակված
այս ծրագրի շրջանակներում
(թեև դրա իրականացումը դեռ
չի սկսվել) վերասարքավոր
վելու են անմիջական հարևա
նությամբ կառուցված 35–40 հին

շենքեր Կալիֆոռնիայի հան
րահայտ «Ոսկե Դարպասներ»
կամրջի մոտակայքում, որտեղ
ապրում են ցածր եկամուտով
մարդիկ: Դրա նպատակն է՝ կի
րառել օրգանական վառելիքի
և ջրի սպառումը, ինչպես նաև
ջերմոցային գազերի արտանե
տումը զգալիորեն կրճատելու
արդեն փորձարկված տեխնո
լոգիաներ: Ակնկալում ենք, որ
ենթակառուցվածքի ստեղծման
համար ծախսված միջոցներն
արագորեն կհատուցվեն շա
հագործման ծախսերի կրճատ
ման հաշվին, և միաժամանակ
կապահովվի բնակիչների հար
մարավետությունն ու անվտան
գությունը:
Վերականգնվող էներգիա
յի անցնելու համար թաղամա
սի բոլոր շենքերի տանիքներին
կտեղադրվեն արևային մարտ
կոցներ, և ստացվող էներգիան
կհոսի դեպի «խելացի» միկ
րոցանց: Արևային էներգիայի
ավելցուկը կկուտակվի հասա
րակական շենքում տեղադր
ված թափանիվ
ն երի միջոցով:
Էլեկտրամոբիլները,
որոնց
համար կկառուցվեն շուրջ եր
կու տասնյակ լիցքավորման
կայաններ, նույնպես կտրա

մադրվեն բնակիչներին համա
տեղ օգտագործման համար:
Նման միջոցառում
ն երն ավելի
քան երկու անգամ կկրճատեն
էլեկտրականության տարեկան
սպառումը և զրոյի կհասցնեն
ածխածնի երկօքսիդի արտա
նետում
ն երը: Սա շատ լուրջ
նվա
ճում է, ե
թե հաշ
վի առ
նենք, որ ԱՄՆ-ում ջերմոցային
գազերի արտանետման ընդ
հանուր ծավալի առնվազն մեկ
քառորդը բաժին է ընկնում
բնակելի շենքերին:
Շրջակա միջավայրի պահ
պանման
գործակալության
գնահատմամբ՝ Կալիֆոռնիայի
բնակելի շենքերում սպառ
վող ջրի ա
վե
լի քան 50 %-ը
ծախսվում է սիզամարգերի և
այգիների ոռոգման համար:
Զուգարանների
կոյուղաջրե
րը, ինչպես նաև կեղտաջրերի
և լվացքի մեքենաների բանեց
րած ջրերը կմաքրվեն և կրկին
կօգտագործվեն ոռոգման հա
մար: Մենք կհավաքենք անձր
ևաջուրը և կօգտագործենք այն
զուգարաններում և լվացա
րաններում, ինչպես նաև կտե
ղադրենք հուսալի ամրաններ
և ծորակներ: Մշակում անցած
պինդ թափոններից կստա
նանք օրգանական պարար
տանյութ: Մեր գնահատմամբ՝
EcoBlock նախագծի շրջանակ
ներում կատարված համա
կարգային
արդիականացու
մը խմելու ջրի պահանջարկը
կկրճատի մինչև 70 %:
Oakland EcoBlok նախագի
ծը կա
պա
հո
վի նաև նոր աշ
խատատեղեր շինարարության
ո
լոր
տում և ն
որ կյանք կհա
ղորդի միկրոշրջանին: Եթե
ա
մեն բան ըն
թա
նա ըստ մեր
կանխատեսում
ն երի, ապա այս
նախագիծը կարելի է կիրա

ռել որպես բնական պաշար
ների օգտագործման նպա
տակահարմար
մոդել,
որը
կարելի է տարածել և՛ ԱՄՆ-ում,
և՛ դրա սահմաններից դուրս:
Այսօր մենք արդեն ստացել ենք
պատվերներ Եվրոպայից, Հյու
սիսային Աֆրիկայից և Ասիա
յից, որը վկայում է արդիակա
նացման օբյեկտները որոշելու
և ոչ միայն առանձին շենքերի,
այլ ամբողջ միկրոշրջանի են
թակառուցվածքը վերազինելու
հան
դեպ դրսևոր
վող լայն հե
տաքրքրության մասին:

ԴԱՐԻՈ ՋԻԼ
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Ար
դեն 50 տա
րի է, ինչ
քվանտային համակարգիչնե
րը հու
զում են մարդ
կանց եր
ևակայությունը:
Պատճառը
պարզ է. դրանք առաջարկում
են այնպիսի խնդիրների լուծ
ման ուղիներ, որոնցից երբեք
չեն կա
րող գլուխ հա
նել դա
սական մեքենաները: Այդպիսի
խնդիրներից է նոր մոլեկուլ
ների և նյութերի ստեղծման
համար անհրաժեշտ քիմիա
կան փոխարկում
ն երի ճշգրիտ
մոդելավորումը, ինչպես նաև
լուծում
ն երի հնարավոր տար
բերակների բազմության մեջ
լավագույն
որոնման
հետ
կապված
արդիականացման
բարդ խնդիրների լուծումը:
Յուրաքանչյուր ոլորտ ունի ար
դիականացման կարիք. Սա է

պատճառը, որ այդ տեխնո
լոգիան ունի հեղափոխական
մեծ ներուժ:
Քվանտային համակարգիչ
ները լուծում են խնդիրներ՝ օգ
տագործելով քվանտային մե
խանիկայի ողջ հզորությունը:
Փոխանակ հերթով ուսում
ն ա
սիրելու յուրաքանչյուր հնարա
վոր լու
ծու
մը, ինչ
պես դա կա
նեին դասական մեքենաները,
դրանք օգտագործում են ալգո
րիթմ
ն եր, որոնք հնարավոր չէ
բացատրել՝ ելնելով դասական
համանմանություններից:
Հաշվարկումն սկսվում է
հնարավոր բոլոր լուծում
ն ե
րի վերադրումից, ապա միակ
ճշգրիտ պատասխանը գտնե
լու համար օգտագործվում
քվանտային խճճվածությունը
և քվանտային ինտերֆերենցը՝
գործընթացներ, որոնց չենք
հանդիպում առօրյա կյանքում:
Քվանտային համակարգիչ
ների հեռանկարները նույնքան
վիթխարի են, որքան դժվար է
կառուցել այդ համակարգիչ
ները: Դրանց ամենահայտնի
տարբերակի համար անհրա
ժեշտ են գերհաղորդիչներ,
որոնց ջերմաստիճանը պետք է
լինի բացարձակ զրոյից փոքրինչ բարձր, ինչպես նաև պետք
է
ապահովվի
քվանտային
փխրուն վիճակների ճշգրիտ
կառավարում և հուսալի էկրա
նավորում, որպեսզի լույսի ոչ
մի պատահական շող չընկնի
պրոցեսորի վրա: Մինչև վեր
ջերս սաղմային մակարդակի
քվանտային համակարգիչնե
րից կա
րող էին օգտ
վել աշ
խար
հի միայն մի քա
նի լա
բո
րատորիաների մասնագետներ:
Բայց վերջին տարիների առա
ջընթացն այդ բնագավառում
հնարավորություն է տալիս
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կառուցելու այնպիսի համա
կարգի առաջին նախատիպե
րը, որոնց օգնությամբ կարե
լի է ստուգել գաղափարներ,
հաշվեկարգեր (ալգորիթմ
ն եր)
և եղանակներ, որոնք մինչ
այժմ գոյություն ունեին բացա
ռապես տեսության մեջ:
Այժմյան
մեքենաները
դեռևս չա
փա
զանց փոքր են
լուծելու համար ավելի բարդ
խնդիր
ներ, քան կա
րող էին
լուծել
գերհամակարգիչնե
րը: Այնուամենայնիվ, արվել է
հսկայական քայլ դեպի առաջ:
Արդեն մշակված են հաշվե
կարգեր, որոնք ավելի արագ
կաշխատեն քվանտային մե
քենաներում: Գտնվել են ավե
լի քան 100 ան
գամ գեր
հա
ղորդիչ քվանտային բիթերի
(քուբիթների) կոհերենտության
(քվանտային տեղեկատվութ
յան գոյության) ժամանակը
երկարացնելու
եղանակներ՝
համեմատած
տասը
տարի
ա
ռաջ ե
ղա
ծի հետ: Այժմ մենք
կարող ենք չափել քվանտա
յին սխալների ամենակարևոր
տեսակները: Իսկ 2016 թ. IBM-ը
հնարավորություն է տվել օգտ
վելու ամպային առաջին քվան
տային համակարգչից՝ IBM
Quantum Experience (QX)-ից
օգտատերերի
գրաֆիկական
փոխկ ապ ակցչ ի(ինտ երֆ եյս)
օգնությամբ, որն ստեղծվել է
հատուկ դրա ծրագրավորման
հա
մար, իսկ այժմ նաև կի
րա
ռական ծրագրավորման փոխ
կապակցչի օգնությամբ, որը
հիմն
ված է Python տա
րած
ված լեզվի վրա: Համակարգի
շահագործման
գործընթա
ցը խթա
նեց նոր մշա
կում
ներ,
առանց որոնց անհնարին է
այդ տեխնիկայի զարգացու
մը, և նպաստեց 20-ից ավելի
հոդվածների հրապարակման:

Քվանտային հաշվարկում
ն երի
ոլորտը սրընթաց զարգանում
է: Համալսարանական գիտա
կան խմբե
րը և 50-ից ա
վե
լի
նորաստեղծ ընկերություններ
ու խոշոր միավորում
ն եր ամ
բողջ աշխարհում հսկայա
կան ջանքեր են գործադրում
քվանտային հաշվարկում
ն երի
խնդրի լուծումն իրականութ
յուն դարձնելու համար:
Տեխնիկական առաջընթա
ցը և քվանտային համակարգչի
մատչելիությունն արդեն այսօր
հնարավորություն են տալիս
սկսելու «քվանտային հեղա
փոխության» նախապատրաս
տումը: Ժամանակն է մտածել,
թե ինչ կա
րող է տալ բարդ
խնդիրներ լուծող մեքենաների
առկայությունը: Սկսնակներին
օգնելու համար համացանցում
տեղադրված են քվանտային
հաշվարկում
ն երի բազմաթիվ
դասագրքեր և ուղեցույցներ:
Բայց դեռևս առկա են բազ
մաթիվ խոչընդոտներ. ան
հրաժեշտ է մեծացնել կո
հերենտության
ժամանակը,
նվազեցնել սխալների առա
ջացման հաճախությունը, վերջապես, հարկավոր է, այնո
ւամենայնիվ,
գտնել
առա

ջացող
սխալների
շտկման
կամ ուղղման մեխանիզմը:
Գիտնականները
կշարունա
կեն գործիքային միջոցների և
ծրագրային ապահովման կա
տարելագործումը: Այնուամե
նայնիվ մասնագետները տա
րա
կար
ծիք են այն հարցում,
թե
ինչպիսի
չափանիշներ
է
հարկավոր
օգտագործել
քվանտային հաշվարկում
ն երի
տեխնոլոգիական հասունութ
յունը գնահատելու հարցում:
Ոմանք առաջարկում են գի
տական չափում
ն եր կատարե
լու կարողությամբ որոշվող քիչ
հասկանալի ստանդարտներ,
որոնք դժվար է բացատրել
լայն լսարանին: Սույն հոդվածի
հեղինակը և գործընկերները
համաձայն չեն նման մոտե
ցում
նե
րին և 
կար
ծում են, որ
տեխնոլոգիան չի կարելի հա
մարել իսկապես ձևավորված
այնքան ժամանակ, քանի դեռ
քվանտային համակարգիչնե
րը չեն սկսել լու
ծել կար
ևոր
հիմ
ն ախնդիրներ
առևտրա
յին, մտավոր և սոցիալական
ոլորտներում: Լավ նորությունն
այն է, որ այդ օրը մոտ է:
Թարգմանիչ՝ Մելինե Սարգսյան
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