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ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
Հոդվածը նվիրված է Ղևոնդ Ալիշանի կյանքին, Մխիթարյան միա
բանությունում նրա ծավալած կրթական և գիտական գործունեության
մանրամասներին:
Մխիթարյանները, որպես թանկագին հուշ, պահպանում են իրենց
միաբանության այն խուցը, որում երկար տարիներ անձանձիր, ան
սպառ եռանդով ու նվիրումով մեծ մտածողն ստեղծել է իր կոթողային
աշխատությունները:
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ՀԱՅՈՑ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐԻ
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ
ՀԻՄ ՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԱՐՄԵՆԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Մեր օրերում տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտն
աննախադեպ զարգացում է ապրում, քանզի դրանով է պայմանա
վորված նաև ցանկացած պետության առաջընթացը, հետագա զար
գացումն ու հզորացումը, և այդ ոլորտի վերաբերյալ ցանկացած նա
խաձեռնություն ունի քաղաքական և ռազմավարական նշանակություն:
Մշակութային ժառանգության պահպանումը, մասնավորապես Հա
յաստանի դեպքում (նկատի ունենալով աշխարհաքաղաքական դիրքն
ու ոչ բարեկամական միջավայրը), պետության գերակա խնդիրներից
պետք է լինի: Եթե հաշվի առնենք նաև տեղեկատվական և բարձր
տեխնոլոգիաների համակարգերի կիրառման դերն ու կարևորությու
նը մշակութային ժառանգության պահպանության բնագավառում,
ապա մեր ժառանգության վերաբերյալ տվ յալների թվայնացման
գործընթացների հրատապությունը խիստ արդիական ու ակնառու
կդառնա:
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ԳԱՄՄԱ-ԲՌՆԿՈՒՄ ՆԵՐ՝ ՏԻԵԶԵՐՔԻ
ԱՄԵՆԱՊԱՅԾԱՌ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
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ՆԱՐԵԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Գամմա-բռնկումներն առաջին անգամ գրանցվել են 1960-ական
ների վերջերին: Հոդվածի հեղինակները ներկայացրել են գամմաբռնկումների պատմությունը, ինչպես նաև հայ գիտնականների ավան
դը դրանց ուսումնասիրության գործում:
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JEOL-JCM-7000 ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿ.
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ
ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ
ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՄԱՂԱՔՅԱՆ
Բնապահպանական կրթությունն արդիականացնելու նպատակով
«Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (բնապահպանություն) կրթա
կան ծրագրերի արդիականացում Հայաստանի և Վրաստանի համար»
Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ բնապահպանության և բնօգտագործման ամբիոնում
ստեղծվել է միջհամալսարանական կրթական և գիտահետազոտա
կան եզակի լաբորատորիա, ձեռք է բերվել ճապոնական «JEOL» ըն
կերության արտադրության «JEOL-JCM-7000 NeoScope» մոդելի տե
սածրող էլեկտրոնային մանրադիտակ: Մանրամասները՝ հոդվածում:
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2019 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԱՍՆՅԱԿԸ
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ
ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ
«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրությունը 2020 թ. բո
լոր չորս համարներում թարգմանաբար կներկայացնի 2019 թ. տասը
լավագույն նորարարական տեխնոլոգիաները: Այս համարում կար
դացե՛ք դրանցից երեքի մասին:
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ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱ
ԱՐՏԱՇԵՍ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հոդվածը նվիրված է դեղամիջոցների արտադրության և հետագա
օգտագործման խնդիրների պատճառով շրջակա միջավայրի աղ
տոտման հիմնահարցերին:

56

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ ............................................................................................................
.............................................................................................. .

ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՄԱՂԱՔՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետա
զոտությունների կենտրոնի շրջակա
միջավայրի երկրաքիմիայի բաժնի գի
տաշխատող
Գիտական
հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ քաղաքային տարածքներ, օդա
յին ավազանի աղտոտում, մթնոլորտա
յին փոշի, թունավոր տարրեր
nairuhi.maghakyan@cens.am

JEOL-JCM-7000
ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿ.
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ
2018 թվականից ՀՀ գիտութ
յունների ազգային ակադեմիա
յի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնը և ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգա
նոոսֆերային հետազոտություն
ների կենտրոնը իրականացնում
են «Շրջակա միջավայրի պաշտ
պանություն (բնապահպանութ
յուն) կրթական ծրագրերի ար
դիականացում Հայաստանի և
Վրաստանի համար» Էրազմուս+
կարողությունների զարգացման
ծրագիրը՝
միտված շրջակա
միջավայրի պաշտպանության
(բնապահպանության) ոլորտում
Հայաստանում և Վրաստանում
կրթական ծրագրերի որակի
բարելավմանը,
առարկայա
կան ծրագրերի բազմակողմանի
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արդիականացման ապահովմա
նը՝ հիմք ընդունելով Բոլոնիա
յի և ԵՀԱ-ի (եվ
րո
պա
կան հա
մալսարանների ասոցիացիա)
զալցբուրգյան
սկզբունքնե
րը, ինչպես նաև եվրոպական
լավագույն փորձը՝ ներառյալ
կրթական
տեխնոլոգիաների
վերջին նորարարությունները:
Բնապահպանական կրթութ
յունն արդիականացնելու նպա
տակով ծրագրի շրջանակներում
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ բնա
պահ
պա
նության և բնօգտագործման
ամբիոնում, որը տեղակայված
է ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆե
րային
հետազոտությունների
կենտրոնում, ստեղծվում է միջ
համալսարանական կրթական

և գիտահետազոտական եզա
կի լաբորատորիա, որտեղ իրա
կանացվելու են ուսանողական,
արտաքին շահառուների հետ
համագործակցային
տարբեր
նախագծեր։ Բնապահպանութ
յան ոլորտում միջհամալսարա
նական կրթական և գիտահե
տազոտական լաբորատորիայի
ստեղծումը ծրագրի հիմ
ն ական
շոշափելի արդյունքներից է, որը
էականորեն կբարելավի հետ
բուհական կրթության որակի
չափանիշները: Ավելին՝ լաբո
րատորիան հասանելի կդարձնի
ժամանակակից լաբորատորայի
ենթակառուցվածքները և հնա
րավորություն կտա համալսա
րանների և արտաքին շահա
ռուների միջև իրականացնելու
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տարբեր նախագծեր:
Ծրագրի
իրականացման
առաջին տարում ձեռք է բեր
վել ճա
պո
նա
կան «JEOL» ըն
կերության
արտադրության
«JEOL-JCM-7000 NeoScope» մո
դելի տեսածրող էլեկտրոնային
մանրադիտակ: Մանրադիտակի
հետ միաժամանակ ձեռք է բեր
վել նմուշը ոսկեպատող սարք,
որը հնարավորություն է տալիս
հետազոտելու նաև կենսաբա
նական նմուշներ։
Մանրադիտակը նմուշի մա
կերևույթը տեսածրում է էլեկտ
րոնների կենտրոնացված ճա

ստանալու ընտրված հատվածի
առանձին տարրերի պարունա
կությունների բաշխման քար
տեզներ։
Տեսածրող
էլեկտրոնային
մանրադիտակը կիրառվում է
1965-ից: Տարիների ընթաց
քում այն կատարելագործվել
և կիրառվել է ամենատարբեր
ոլորտներում։ JEOL JCM-7000-ի
կիրառման հնարավորություն
նե
րը թեև փոքր-ինչ սահ
մա
նափակվում են՝ կապված այն
հանգամանքի հետ, որ նրանով
կարելի է հետազոտել միայն
չոր նյութ, այնուամենայնիվ,

ռագայթի ուղղորդմամբ: Այն
նմուշների ձևաբանական, տե
ղագրական
առանձնահատ
կությունների և քիմիական
բաղադրության հետազոտման
հզոր մի
ջոց է։ JEOL-JCM-7000
NeoScope մանրադիտակը հնա
րավորություն է տալիս մեծաց
նելու նմուշի պատկերը 100000
անգամ, որոշելու մասնիկների
չափերը: Մանրադիտակը հնա
րավորություն ունի միաժամա
նակ որոշելու նմուշում առկա
40 տարրի պարունակություն և

մանրադիտակն ունի կիրա
ռության բազմաթիվ ոլորտներ՝
շրջակա միջավայր, նյութագի
տություն, բրուտագործություն,
նանոտեխնալոգիա, երկրաբա
նություն, սննդագիտություն և
այլն: Շրջակա միջավայրին և
երկրաքիմային վերաբերող ու
սում
ն ասիրություններում ման
րադիտակը հնարավորություն
է տալիս նմուշներում իրակա
նացնելու տարրերի որակական
և քանակական վերլուծություն։
Մանրադիտակը կարող է հիա
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նալի գործիք լինել սննդա
գետների համար սննդի որակի
գնահատման և մթերքների ար
տադրման գործընթացում: Այն
կարելի է կիրառել չոր սնունդը,
փոշիացված մթերքների միկրո
կառուցվածքային բնութագրերն
ուսում
ն ասիրելիս: Կենսաբժշ
կական հետազոտություններում
մանրադիտակը հնարավորութ
յուն է տալիս ուսում
ն ասիրելու
դեղորայքի, գեղարար նյութե
րի քիմիական բաղադրությու
նը, դրանց համասեռությունը,
ինչպես նաև նյութերի ազդե

ցությունը մաշկի վրա: Տեքս
տիլ արդյունաբերության մեջ
այն հնարավորություն է տալիս
բացահայտելու մանրաթելի քի
միական բաղադրությունը, կա
ռուցվածքը, տեսակը, ամրութ
յունը, առաձգականությունը։
Տեսածրող
էլեկտրոնային
մանրադիտակը լայնորեն օգ
տագործվում է այլ սարքավո
րում
ն երի հետ միասին՝ ընդար
ձակելով հետազոտությունների
իրականացման շրջանակները:
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