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2018 թ. հոկ տեմ բե րի 17-ին մեկ-
նար կե ցին ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ-
գա յին ա կա դե միա յի հո բել ա նա կան 
մի ջո ցա ռում ե րը:  Հան դի սա վոր նիս-
տի ժա մա նակ ՀՀ ԳԱԱ-ին շնոր-
հա  վո րե ցին  Բե լա ռու սի,  Մոլ դո վա յի, 
Ղրղզս տա նի,  Լատ վիա յի,  Լիտ  վա յի, 
Էս տո նիա յի,  Տա ջիկս տա նի, Ս լո վե նիա-
յի,  Չե խիա յի,  Ռու սաս տա նի, Վ րաս տա-
նի,  Մեծ Բ րի տա նիա յի, Ուկ րաի նա յի 
պատ վի րա կութ յուն նե րի ղե կա վար-
նե րը, Եվ րո պա կան երկր նե րի ա կա-
դե միա նե րի ըն կե րակ ցութ յան (ALLEA) 
փոխ նա խա գահ Գ րե հեմ  Քե յը, մի ջազ-
գա յին ICRANet ցան ցի տնօ րեն Ռ. 
 Ռուֆ ֆի նին,  ԱՊՀ գոր ծա դիր կո մի տեի 
նա խա գահ Ա գի բայ Ս մա գու լո վը, Եվ րո-
պա կան ա կա դե միա յի փոխ նա խա գահ 
Օ լե  Պե տեր սո նը:

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ 

ԲՈԼՈՐԵՑ ԻՐ 
75-ԱՄՅԱԿԸ

Հոկ տեմ բե րի 18-ին Ա լեքսանդր 
Ս պեն  դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և 
 բա լե տի ազ գա յին ա կա դե միա կան 
թատ րո նում տե ղի ու նե ցավ հո բել յա-
նա կան նիստ, ո րի ըն թաց քում կա յա-
ցավ վաս տա կա շատ գիտ նա կան նե-
րի պարգ ևատր ման ա րա րո ղութ յուն:

ՀՀ ԳԱԱ 75-ամ յա կի առ թիվ գի-
տա կան նվա ճում ե րի և  գի տութ յան 
զար գաց ման հա մար ՀՀ ԳԱԱ նա-
խա գահ  Ռա դիկ  Մար տի րոս յանն ար-
ժա նա ցավ  Մոլ դո վա յի և Ուկ րաի նա յի 
Գիտութ յուն նե րի ա կա դե միա նե րի ոս-
կե մե դալ նե րի, ՀՀ ԳԱԱ փոխ նա խա-
գահ  Յու րի  Շու քուր յա նը՝  Բե լա ռու սի 
 Գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի ոս կե 
մե դա լի:

ՀՀ ԳԱԱ -  75
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ՀՀ վար չա պ» տի  
պաշ տո նա կա տար  
 Նի կոլ  Փա շին յա նի  

շնոր հա վո րա կան խոë քիó

 Մենք ու զում ենք  Հա յաս - 
 տա նը դարձ նել նույն պի սի տեխ-
նո լո գիա կան ա ռա ջա տար եր կիր, 
ինչ պի սին էր այն ԽՍՀՄ տա րի-
նե րին: Դ րա հա մար մենք ու նենք 
ա մե նա կար ևո րը՝ մարդ կա յին 
նե րու ժը, մար դիկ, ով քեր կրում 
են այդ գի տե լի քը, կա րող են փո-
խան ցել այն, և  կար ևո րը՝ ա վան-
դույթ ներ, ո րոնք կապ ված են 
ԳԱԱ գոր ծու նեութ յան հետ:  Մեծ 
հույս ու նենք, որ  Հա յաս տա նի 
գի տութ յու նը, կա ռա վա րութ յու-
նը և  հան րութ յունն այս հար ցի 
շուրջ յու րօ րի նակ կոն սեն սուս 
կձևա վո րեն և ՀՀ-ում նոր տեխ-
նո լո գիա կան ա ռա ջըն թաց, նոր 
տեխ նո լո գիա կան հե ղա փո խութ-
յուն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո-
րութ յուն կստեղ ծեն:

 Մենք հա վա տում ենք, որ բա-
ցար ձա կա պես բո լոր խնդիր նե րի 

լուծ ման ա մե նա կար ևոր գոր ծի քը 
մարդ կա յին միտքն է, որ ան սահ-
ման է:  Դա նշա նա կում է, որ մեզ-
նից յու րա քանչ յու րի, յու րա քանչ-
յուր պե տութ յան, յու րա քանչ յուր 
ո լոր տի առջև բաց ված են ան-
սահ ման հնա րա վո րութ յուն ներ և 
 հույս ու նենք, որ կկա րո ղա նանք 
օգ տա գոր ծել այդ ան սահ ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը: 

ՀՀ նա խա գահ Ար մ»ն 
 Սարգë յա նի » լույ  թիó

 Կա րիք ու նենք և  պար տա վոր 
ենք ընդ լայ նել ա կա դե միա յի 
կա պե րը մի ջազ գա յին գի տա հե-
տա զո տա կան բո լոր կենտ րոն-
նե րի հետ:  Մենք պետք է լի նենք 
մի ջազ գա յին գի տա կան գոր-
ծըն թաց նե րի մաս, հա մա հունչ 
լի նենք ժա մա նա կի պա հանջ-
նե րին:  Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
պետք է լի նի ի րա կան ծրագ-
րե րի շուրջ, հա մաշ խար հա յին 
բո լոր կենտ րոն նե րի հետ:

 Գի տութ յան հան դեպ վե-
րա բեր մուն քը պետք է սկսվի 
կրթա կան օ ջա խից: Կր թա կան 
հա մա կար գը, բա ցի դա սա կան 
կրթութ յուն տա լուց, պետք է 
ծա ռա յի ե րի տա սարդ նե րի կա-
րո ղութ յուն նե րի բա ցա հայտ մա-
նը և ն րանց կա պի ի րենց ա պա-
գա գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
հետ:  Կար ծում եմ, որ ա կա դե-
միան ին քը պետք է վաղ շրջա-
նից նպաս տի այն ե րի տա սարդ 
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գի տա կան կադ րե րի պատ-
րաստ մա նը, ով քեր ա պա գա յում 
դառ նա լու են ա կա դե միա կան 
հա մա կար գի մաս: Եվ, ընդ-
հան րա պես, գի տակրթա կան 
հա մա կար գը մե զա նում օպ տի-
մա լաց ման և  ին տեգ րաց ման 
կա րիք ու նի:

ՀՀ  ԳԱԱ   նա խա-
գահ, ա կա դ» մի կոë Ռ. 

 Մար տի րոë յա նի » լույ  թիó

75 տա րի նե րի ըն թաց քում 
 Հան րա պե տութ յան բարձ րա-
գույն գի տա կան կենտ րո նը 
դժվա րին և  բո վան դա կա շատ 
ու ղի է ան ցել, մեծ գի տա կան 
նվա ճում եր ձեռք բե րել, ար-
ժա նա ցել հա մաշ խար հա յին ճա-
նաչ ման:

1935 թ. Եր ևա նում բաց վեց 
ԽՍՀՄ  Գի տութ յուն նե րի ա կա դե-
միա յի հայ կա կան մաս նաճ յու ղը 
(Արմ ֆան), ո րը ղե կա վա րում էր 
ան վա նի երկ րա բան, ա կա դե մի-
կոս Ֆ.  Յու. Լ ևին սոն- Լե սին գը:

1943 թ. նո յեմ բե րին, երբ շա-
րու նակ վում էր  Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մը, ՀԽՍՀ կա-
ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ հիմ - 
 նադր վեց  Հա յաս տա նի  գի տութ- 
 յուն նե րի ա կա դե միան:  Նո րա- 
ս տեղծ  Գի տութ յուն նե րի ա կա-
դե միա յի նա խա գահ ընտրվեց 

հան րա հայտ ար ևե լա գետ, ա կա- 
 դե մի կոս Հ. Օր բե լին: Ա կա-
դե միա յի հիմ ա դիր կազ մում 
ընդգրկ վե ցին գի տութ յան տար-
բեր բնա գա վառ նե րի 23 ան վա նի 
գիտ նա կան ներ: Հ. Օր բե լին միա-
ժա մա նակ աշ խար հահռ չակ Էր -
մի տա ժի տնօ րենն էր և 1947 թ.  
վե րա դար ձավ  Պե տեր բուրգ:

Ա կա դե միա յի նա խա գահ 
ընտր վեց հա մաշ խար հա յին 
ճա նաչ ման ար ժա նա ցած, կազ-
մա կերպ չա կան փայ լուն ու նա-
կութ յուն նե րի տեր, ե րի տա սարդ 
 Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նը: Այս 
ընտ րութ յու նը  Հա յաս տա նի 
հա մար ու նե ցավ շատ կար ևոր 
նշա նա կութ յուն՝ գի տութ յան հե-
տա գա զար գաց ման հա մար:

Ա կա դե մի կոս Վ.  Համ բար - 
ձում յա նի 46-ամ յա ղե կա վար-

ման ժա մա նա կա հատ վա ծում 
 Հա յաս տա նի գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միան կա յա ցավ, ու նե-
ցավ ծան րակ շիռ ձեռք բե րում-
ներ, ա ռա ջա տար դեր ստանձ-
նեց  Խորհր դա յին  Միութ յան 
հան րա պե տութ յուն նե րի ա կա-
դե միա նե րի շար քում, ճա նա չե-
լի դար ձավ ար տա սահ մա նում: 

2009 թ. սահ ման վեց  Վիկ տոր 
 Համ բար ձում յա նի ան վան մի-
ջազ գա յին մրցա նակ, որը յու-
րա քանչ յուր եր կու տա րին մեկ 
շնորհ վում է աստ ղա ֆի զի կա յի 
և  մա թե մա տի կա յի բնա գա վառ-
նե րում գի տա կան խո շոր ձեռք-

բե րում եր ու նե ցած ա կա նա վոր 
գիտ նա կան նե րին: Մր ցա նա կա-
բաշ խութ յան նպա տակն է՝ հա-
վեր ժաց նել Վ.  Համ բար ձում յա նի 
հի շա տա կը, աշ խար հին ներ-
կա յաց նել  Հա յաս տա նի գի-
տութ յու նը և ն պաս տել նշված 
գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը: 

1993 թ.  Հա յաս տա նի  գի տութ - 
 յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի 
նա խա գահ է ընտր վել ճա նաչ-
ված պե տա կան գոր ծիչ, գի-
տութ յան և  գի տա կան ար տադ-
րութ յան ան վա նի կազ մա կերպիչ 
 Ֆա դեյ  Տա ճա տի  Սարգս յա նը: 
 Նա խա գա հի պաշ տո նը նա 
ստանձ նեց բարդ՝  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան կազ մա վոր-
ման դժվա րին ժա մա նակա-
շրջա նում: 1991 թ.  Խորհր դա յին 

 Միութ յան փլու զու մը ծայ րա հեղ 
ծանր ի րա վի ճակ ստեղ ծեց ինչ-
պես տնտե սութ յան, այն պես էլ 
գի տութ յան ու մշա կույ թի բնա-
գա վառ նե րում: Սկս վեց տնտե-
սութ յան ան կու մը, խզվե ցին 
միջ պե տա կան սերտ կա պե րը, 
դա դա րեց ԽՍՀՄ հան րա պե-
տութ յուն նե րի ա կա դե միա նե րի 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը:

 Գի տութ յուն նե րի ա կա դե-
միա յի ա ռաջ ծա ռա ցել էին 
դժվա րութ յամբ ձեռք բեր ված 
հա ջո ղութ յուն ներն ամ րապն-
դե լու, խո րաց նե լու, գի տութ յան 
զար գաց ման ար դի մար տահ րա-
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վեր նե րի ո գով ձեռ նար կում եր 
կա տա րե լու հիմ ա հար ցե րը: Նշ-
ված դժվա րին ու բարդ խնդիր-
նե րի լու ծու մը պա հան ջում էր 
գի տութ յան բնա գա վա ռում ի րա-
կա նաց նել բազ մա կող մա նի վե-
րա փո խում եր, ո րոնք կնպաս-
տեին գի տութ յան զար գաց մա նը:

Ան կա խութ յան տա րի նե րին 
գի տութ յան ա նընդ հատ թեր-
ֆի նան սա վո րու մը բա ցա սա-
բար է ազ դել նրա վե րել քի վրա: 
 Մաս նա գի տա կան ու սում ա սի-
րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ 
ե թե գի տութ յան ֆի նան սա վոր-
ման չա փը փոքր է ՀՆԱ 1 տո-
կո սից, ա պա տվյալ երկ րի գի-
տութ յու նը չի կա րող դրա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նե նալ նրա 
տնտե սութ յան զար գաց ման 
վրա, իսկ ին քը՝ գի տութ յու նը, 
աս տի ճա նա բար կմա հա նա: 

 Կադ րե րի թվա քա նա կը էա-
կան ու կտրուկ կրճատ վեց: Ե թե 
մինչև 1990 թ. հուն վա րի 1-ի 
դրութ յամբ ԳԱԱ հա մա կար գում 
աշ խա տում էր 7500 մարդ, ա պա 
առ 01.01.2018 թ. այն կի սով չափ 
նվա զեց՝ 3750:

 Հա մա կար գի գի տաշ խա տող-
նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ան կա-
խութ յան տա րի նե րին գի տութ-
յան տար բեր բնա գա վառ նե րում 
ու նե ցել են լուրջ գի տա կան 
արդ յունք ներ, ո րոնք ճա նաչ վել 

են հա մաշ խար հա յին գի տա կան 
հան րութ յան կող մից: 

 Հա սա րա կութ յան զար գաց-
ման գոր ծըն թա ցում գի տութ յան՝ 
որ պես ա ռա ջըն թա ցի հիմ ա կան 
գոր ծո նի դե րը բարձ րաց նե լու 
նպա տա կով պետք է վե րա-
նայ վեն գի տա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի, պե տութ յան և 
 հա սա րա կութ յան փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րը: Ան կա խութ յան 
տա րի նե րի ըն թաց քում ոչ միայն 
գի տութ յան վար կի խիստ ան-
կում է նկատ վում, այլև հան-
րա յին գի տակ ցութ յան մեջ 
հա մա ռո րեն ներդր վում է այն 
տե սա կե տը, թե  Հա յաս տա նում 
գի տա կան հե տա զո տութ յուն-
ներն արդ յու նա վետ չեն, և 
 պե տութ յունն ի զո րու չէ պահ-
պա նել և  զար գաց նել դրանք: 

 Գի տութ յան ո լոր տի առջև 
ծա  ռա ցած ա ռաջ նա հերթ խնդիր  - 
նե րից է գի տա կան կադ րե րի 
ե րի տա սար դաց ման հար ցը: 
Չ նա յած պե տա կան տար բեր 
մա կար դակ նե րում ըն դուն ված 
ո րո շում ե րին ու ծրագ րե րին, 
ե րի տա սարդ կադ րե րի հա մար 
գի տութ յու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
մում է պա կաս գրա վիչ, շա րու-
նակ վում է ե րի տա սարդ կադ րե-
րի ար տա հոս քը գի տութ յու նից 
այլ ո լորտ ներ, նաև ար տեր կիր: 
ԳԱԱ բա ժան մունք նե րի և  ինս-

տի տուտ նե րի գոր ծու նեութ յան 
հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րից 
մե կը ե րի տա սարդ կադ րե րով 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք-
նե րի ա պա հո վում է: 

 Հա մա կար գի հիմ ա կան 
կադ րա յին պո տեն ցիա լը ձևա-
վոր վում է բու հե րի և ԳԱԱ 
ու սում ա գի տա կան կենտ-
րո նի շրջա նա վարտ նե րի հաշ-
վին: Ա կա  դե միան, որ պես շա- 
 հագրգիռ կողմ, ակ տիվ հա մա-
գոր ծակ ցում է հան րա պե տութ-
յան ա ռա ջա տար բու հե րի հետ: 

 Վեր ջին տա րի նե րին էա պես 
բա րե լավ վել է ՀՀ ԳԱԱ մի ջազ-
գա յին գի տակր թա կան կենտ րո-
նի գոր ծու նեութ յու նը:  Կենտ րո նը, 
այն պես կրթա կան հաս տա տութ-
յուն, բարձր վար կա նիշ ու նի ոչ 
միայն հան րա պե տութ յու նում, 
այլև ողջ տա րա ծաշր ջա նում, 
որ տեղ ու սա նել են ցան կա նում 
դի մորդ ներ՝ տա րա ծաշր ջա նի 
երկր նե րից:  Կենտ րոնն ու սու-
ցում ի րա կա նաց նում է աս պի-
րան տա կան և  մա գիստ րո սա կան 
ծրագ րե րով: Այն իր ու սում ա-
կան և  գի տա կան ծրագ րե րով 
կա րող է դառ նալ հե տա զո տա-
կան հա մալ սա րան:

 Մե ծա պես ակ տի վա ցել է 
ա կա դե միա յի մի ջազ գա յին հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը:  Նոր պայ-
մա նագ րեր են ստո րագր վել 
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 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան, 
 Լիտ վա յի,  Ռու մի նիա յի,  Չի նաս  - 
տա նի հա սա րա կա կան գի տութ-
յուն նե րի, Հնդ կաս տա նի գի տութ-
յուն նե րի ա կա դե միա նե րի հետ: 
 Հա մա տեղ գի տա կան կա ռույց-
ներ են ստեղծ վել ֆրան սիա կան 
մի քա նի հա մալ սա րան նե րի և 
 մեր՝  Ֆի զի կա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի, Երկ րա բա նա կան 
գիտությունների, Հ նա գի տութ յան 
և  ազ գագ րութ յան ինս տի տուտ-
նե րի հետ: 

2018 թ. սկզբին ՀՀ ԳԱԱ ար-
տա սահ ման յան ան դամ եր են 
ընտր վել 135 հա յազ գի հան-
րա հայտ գիտ նա կան ներ՝ 23 

երկր նե րից: Սփ յուռ քա հայ գիտ-
նա կան նե րի հետ մեր գիտ նա-
կան նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
բազ մա զան է ու բազմաբ նույթ: 

ՀՀ ԳԱԱ հա մա կար գի գի տա-
կան ինս տի տուտ նե րը, կար ևո  - 
րե լով պե տութ յան տնտե սա կան 
և  սո ցիա լա կան կա րիք նե րը 
բավարարման և  գի տե լի քի 
հիմ քի վրա կա ռուց վող տնտե-
սութ յան մեջ ներդ րում ե րի կա-
տարման կարևրությունը՝ ա ռա-
ջար կութ յուն ներ են ներ կա յաց նում 
ՀՀ կա ռա վա րութ յուն:

2017 թ. ի րա կա նաց վել է հա-
 մա կար գի գի տա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ-

յան արդ յու նա վե տութ յան գնա  - 
հա տու մ:

ԳԱԱ-ում ի րա կա նաց վող 
բա րե փո խում ե րի ծրագ րե րում 
նե րառ ված են բազ մա թիվ մի-
ջո ցա ռում եր, ինչ պի սիք են ներ-
քին կա ռուց ված քա յին բա րե փո-
խում ե րը և  օպ տի մա լա ցու մը, 
գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րի և 
 թե մա նե րի ար դիա կա նա ցու մը, 
կի րա ռա կան ուղղ վա ծութ յան 
աշ խա տանք նե րի և  գի տա կան 
արդ յունք նե րի առևտ րայ նաց-
ման ա վե լա ցու մը, գի տութ յան 
և կրթութ յան ին տեգ րաց ման 
խո րա ցու մը,  բարձր ո րա կա վոր-
մամբ մաս նա գետ նե րի պատ-
րաս տու մը և  այլն: 
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Իր գո յութ յան 75 տա րի նե-
րի ըն թաց քում Ա կա դե միան 
կու տա կել է գի տա գործ նա կան 
հսկա յա կան փորձ, ար ժա նա ցել 
է մի ջազ գա յին գի տա կան հան-
րութ յան բարձր գհա հա տա կա-
նին: Ա կա դե միա յի հա մա կար-
գում ձևա վոր վել են բազ մա թիվ 
գի տա կան դպրոց ներ, ո րոնք 
միշտ էլ պատ վով են ներ կա-
յաց րել  Հա յաս տա նը մի ջազ գա-
յին աս պա րե զում:

 Հատ կա պես մեծ է ա կա դե-
միա յի հա մա կար գող դե րը հա-
յա գի տութ յան, հա սա րա կա կան 
այլ հիմ ա րար ու կի րա ռա կան, 
բնա կան գի տութ յուն նե րի բնա-
գա վա ռում:

Եվ րո պա կան »րկր ն» րի  
ա կա դ» միա ն» րի   

ըն կ» րակ óութ յան  
(ALLEA) փոխ նա խա գահ  

 Գ ր» հ» մ Ք»յի » լույ  թիó
  
 Մենք ALLEA-ում  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յան գի տութ յուն-
նե րի ազ գա յին ա կա դե միան հա-
մա րում ենք այդ ըն կե րակ ցութ-
յան ճա նաչ ված և  բարձ րար ժեք 
ա կա դե միա նե րից մե կը: ALLEA 
ցան ցը բաղ կա ցած է 58 ա կա-
դե միա նե րից, ո րոնք ԵՄ տա-
րած քում կամ դրա նից դուրս 
են:  Մենք ներ կա յաց նում ենք 
գի տութ յան ա կա դե միա նե րը և 
 բո լոր ո լորտ նե րը՝ սկսած հա սա-
րա կա կան և  հու մա նի տար գի-
տութ յուն նե րից մինչև բնա կան 
և  կի րա ռա կան գի տութ յուն ներ:

 Ձեր հո յա կապ հաս տա տութ-
յու նը վեր ջին հինգ տա րի նե րի 
ըն թաց քում ե ղել է ALLEA ցան ցի 
լիի րավ ան դամ, և  մենք ու րախ 
ենք, որ դուք և  այս պատ մա կան 
հաս տա տութ յու նը, որ տեղ մենք 
այ սօր հա վաք վել ենք, ա նընդ-

հատ զար գա ցող ALLEA հա մայն-
քի մի մասն է:

ՀՀ ԳԱԱ ինս տի տուտ նե րի և 
 գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն-
նե րի ցու ցա հան դե սը մեզ ցույց 
տվեց  Հա յաս տա նում ո րակ ալ և 
 գե րա զանց հե տա զո տութ յուն նե-
րի լայն շրջա նա կը:  Ձեր ա կա դե-
միան խթա նում և  ի րա կա նաց-
նում է հիմ ա րար ու կի րա ռա կան 
հե տա զո տութ յուն նե ր գի տա կան 
ո լոր տի տար բեր բնա գա վառ նե-
րում, ինչ պես նաև հա մա կար-
գում է հե տա զո տութ յուն նե րը 
 Հա յաս տա նի ողջ տա րած քում՝ 
ա վե լի քան 35 գի տա կան հաս-
տա տութ յուն ներ, 3700 գի տաշ-
խա տող, այդ թվում՝ 46 ա կա դե-
մի կոս, 56 թղթակից անդամ: 

 Դուք ու նեք նաև տպա վո-
րիչ մի ջազ գա յին շփում ե րի 
ցանկ, և  ու րախ եմ՝ տես նելով, 
որ դրան ցից մե կը իմ սե փա-
կան ա կա դե միա յի՝ Է դին բուր-
գի  Թա գա վո րա կան  Միութ յան 
հետ է:

 Ձեր հա ջո ղութ յունն ա մե-
նաազ դե ցիկն է, երբ հա յացք 
ենք գցում վեր ջին 75 տա րի-
նե րի ըն թաց քին:  Հայ կա կան 
ա կա դե միա յի ու ղին իր ներ կա 
նվա ճում ե րով հան դերձ, հարթ 

չի ե ղել: Այս հաս տա տութ յունն 
ա կա նա տեսն է ե ղել այն պի սի 
պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն-
նե րի, ո րոնք ի րենց ազ դե ցութ-
յունն են թո ղել ոչ միայն այս 
ա կա դե միա յի, այլև եվ րո պա կան 
մայր ցա մա քի, ընդ հան րա պես 
ամ բողջ աշ խար հի պատ մութ-
յան վրա:

Այս ա կա դե միան վեր է հառ-
նել 1943 թ. նո յեմ բե րին, այն 
ժա մա նակ, երբ մայր ցա մաքն 
ապ րում էր Երկ րորդ հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մի տա-
րի նե րը: Գ րե թե ե րեք տաս նամ-
յակ ա ռաջ ԽՍՀՄ-ի փլու զու մը 
նույն պես ազ դել է այս երկ րի, 
այս տա րա ծաշր ջա նի վրա՝ 
ա ռա ջաց նե լով քա ղա քա կան և 
տնտե սա կան ան կա յու նութ յուն և 
դժ վա րութ յուն ներ: Ան շուշտ, ՀՀ 
ԳԱԱ գի տա կան աշ խա տան քը 
ևս կ րել է դժվա րութ յուն ներ այդ 
տա րի նե րին, սա կայն վեր ջի նիս 
հա ջող վել է հաղ թա հա րել այդ 
փու լը և  հաս տա տա կա մո րեն 
ա ռաջ խա ղա ցում եր ձեռք բե րել 
գի տա կան բո լոր ո լորտ նե րում: 

 Գի տա կան ա կա դե միան 
եր բեք չի կորց րել իր կեն սա-
կան դե րը հայ հա սա րա կութ-
յան զար գաց ման և  ա ռա ջըն-
թա ցի գոր ծում՝ շնոր հիվ ձեր 
լու սա վոր ա ռաջ նորդ նե րի և 
 նա խա գահ նե րի, ի դեմս պրո ֆե-
սոր Օր բե լու և 2006 թվա կա նից՝ 
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս  Ռա դիկ 
 Մար տի րոս յա նի ջան քե րի: 

Այս հաս տա տութ յունն օ րի-
նակ է, թե ինչ պես պետք է 
հար մար վել դժվա րութ յուն նե-
րին և  ինչ պես բա րե փոխ վել՝ 
լա վա գույնս լու ծե լու հա սա-
րա կութ յան կա րիք նե րը. այն 
ջան քեր է գոր ծադ րել, որ պես-
զի պահ պա նի իր ա ռանց քա յին 
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գի տա կան ծրագ րե րը, պահ-
պա նի իր կա րո ղութ յուն նե րը և  
ընդ լայ նի մի ջազ գա յին կա պերն 
ու հա մա տեղ ջան քե րը, ո րոնք 
զո րաց նում և  ամ րապն դում են 
մեր ու նա կութ յուն նե րը գի տա-
կան ջան քե րի ներգ րավ ման 
և  ա ռաջ խա ղաց ման հա մար: 
 Հա յաս տա նի Ազ գա յին ա կա դե-
միան պատ մա կան գանձ է, և  
ես ան կեղ ծո րեն հույս ու նեմ, որ 
այն շա րու նա կե լու է վկա լի նել 
իր հիմ ադր ման հա մար նշվող 
ա վե լի շատ հո բել ան նե րի:

 Սա կայն գի տութ յան, փոր-
ձաքն նութ յան և  ա պա ցույց նե-
րի վրա հիմ ված գի տե լիք նե րի 
ստեղծ ման մար տահ րա վեր նե-
րը ոչ միայն չեն վե րա ցել, այլև 
փո խա կերպ վել են՝ դառ նա լով 
ա վե լի բարդ և խր թին: Եվ րո-
պա կան գի տա կան ա կա դե միա-
նե րը չեն կա րող դի մա կա յել 
դրանց, ե րե մե կու սի աշ խա տեն 
միմ յան ցից. մի ջազ գա յին գոր-
ծըն կեր նե րի հետ մեր հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը շատ կար ևոր է:

 Մեր կազ մա կեր պութ յան ան-
դամ ա կա դե միա նե րին միա վո-
րե լով միաս նա կան ցան ցում՝ 
մենք ձգտում ենք հաս նել գի-
տութ յան զար գաց մա նը՝ միև-
նույն ժա մա նակ մա լով ան-
կախ քա ղա քա կան, առևտ րա յին 
և  գա ղա փա րա կան շա հե րից:

 Մեր նպա տակն է՝ անց յա լի 
ձեռք բե րում ե րին նա յել ժա-
մա նա կա կից տե սանկ ու նից՝ 
ա վե լի լավ ա պա գա կա ռու ցե-

լու հա մար, մի ա պա գա, ո րը, 
ես ու րախ եմ ա սելու, իս կա-
պես նե րա ռում է  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան գի տութ յուն-
նե րի ազ գա յին ա կա դե միան:

Այս ա կա դե միան կա յու-
նութ յան և  տո կու նութ յան օ րի-
նակ է թո ղել, և  մենք՝ բո լորս, 
պատ րաստ ենք սո վո րե լու նրա 
պատ մութ յու նից և  գի տա կան 
ձեռք բե րում ե րից:

Նյութը պատրաստեց  
Ա. Խառատյանը

ՀՀ ԳԱԱ -  75
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Հա մընդ հա նուր տա քաց ման 
արդ յուն քում Եվ րո պա յի լեռ-
նա դա հու կա յին հան րա ճա նաչ 
սա հու ղի նե րում ձյու նը հալ վում 
է ան գամ ձմռա նը: Հա տուկ 
«ձյան թնդա նոթ նե րի» մի ջո ցով 
ստաց վող ար հես տա կան ձյան 
շեր տով մեկ քա ռա կու սի կի լո-
մետր ծած կելն ար ժե մո տա վո-
րա պես 1 մի լիոն եվ րո:

Գեր մա նա ցի կլի մա յա բան-
նե րի տվյալ նե րով, մեկ տոն նա 
ած խաթ թու գա զի ար տա նե-
տում ա ռա ջաց նում է Արկ տի-
կա յի սառ ցա ծած կույ թի 3 քա-
ռա կու սի մետ րի հա լում:

Աս պի րի նը կա րող է մար-
դու օր գա նիզ մում ժա մա նա-
կա վո րա պես դա դա րեց նել 
շուրջ 60 գե նե րի գոր ծո ղութ-
յու նը: Այս փաստն ա պա ցու ցել 
են ԱՄՆ-ի Դ յու կի հա մալ սա-
րա նի բժիշկ նե րը:

Փոր ձա րա րա կան ներ զա-
տա բա նութ յան (էն դոկ րի նո-
լո գիա յի) ինս տի տու տի գեր-
մա նա ցի հե տա զո տող նե րի 
տվյալ նե րով՝ լար դի քաղց կե-
ղի ռիս կի հիմ ա կան գոր ծո նը 
սննդի մեջ սե լե նի պա կասն է:

Չի նա կան BYD ըն կե րութ-
յունն է լեկտ րա մո բիլ նե րի խո-
շո րա գույն ար տադ րողն է 
աշ խար հում: Օ րա կան ար-
տադր վում է 500 մե քե նա: 
Սա կայն մինչև տվյալ ձեռ-

նար կութ յան հա մար կա ռա վա-
րութ յան սահ մա նած հար կա յին 
ար տո նութ յուն նե րի վե րա ցու-
մը, օ րա կան թո ղարկ վում էր 
900 է լեկտ րա մո բիլ:

Գան գի ո րո շա կի կե տում կի-
րա ռե լով մագ նի սա կան դաշտ՝ 
ի տա լա ցի բժիշկ նե րը նվա զեց-
նում են ա խոր ժա կը և  արդ-
յուն քում բու ժում են ճար պա-
կա լու մը: Փո փոխ վում է նաև 
հի վան դի ա ղի նե րի ֆլո րան:

Չի նա ցի օ դեր ևու թա բան նե-
րը նշում են, որ ու ժեղ կար-
կու տի, ջրհե ղեղ նե րի, թայ-
ֆուն նե րի և  ու րիշ ա ղե տա լի 
բնա կան եր ևույթ նե րի հա-
ճա խութ յու նը Չի նաս տա նում 
1961 թ.-ից մինչև 2010 թ. ա ճել 
է գրե թե եր կու ան գամ: Այս 
հան գա ման քը կա պում են հա-
մընդ հա նուր տա քաց ման և 
Չի նաս տա նում օ դի աղ տոտ-
ման բարձր մա կար դա կի հետ:

Աստ ղա գի տութ յան ո լոր-
տի 150 հա զար գի տա կան 
հոդ ված նե րի վեր լու ծութ յու նը 
ցույց է տվել, որ ե թե հե ղի-
նակ նե րի ցան կում ա ռա ջի նը 

նշված է կնոջ ա նուն, ա պա 
այդ հոդ վա ծը 10 %-ով ա վե լի 
քիչ են մեջ բե րում գո րծըն կեր-
նե րը, քան ե թե ա ռա ջին հե ղի-
նա կը տղա մարդ է:

Ա մե նա թան կար ժեք դե ղա-
մի ջոցն աշ խար հում գե նա-
յին ճար տա րա գի տութ յամբ 
ստեղծ ված «Գ լայ բե րա» պատ-
րաս տուկն է, որն ար տադր-
վում էր Հո լան դիա յում 2014-
2016 թթ. և նա խա տես ված էր 
գե նե տի կա կան հազ վա դեպ 
հի վան դութ յան բուժ ման հա-
մար, ո րի ժա մա նակ ար յան 
մեջ ճարպ է կու տակ վում: 
Բուժ ման մեկ շրջանն ար ժեր 
1 մի լիոն դո լար: Քա նի որ աշ-
խար հում միայն մեկ հի վանդ է 
կա րո ղա ցել վճա րել բուժ ման 
հա մար, պատ րաս տու կի ար-
տադ րութ յու նը դա դա րեց վել է:

Կա նա դա յի՝ որ պես պե-
տութ յան գո յութ յան 150-ամ-
յա կի առ թիվ թո ղարկ վել է 3 
մի լիոն 2-դո լա րա նոց մե տա-
ղադ րամ, ո րը մթութ յան մեջ 
լույս է ար ձա կում: Դ րա վրա 
պատ կեր ված է դե պի հյու սի-
սա փայլ լո ղա ցող կա նոե:

Ա մե րի կա ցի ծխող նե րի 
շրջա նում կա տար ված հար-
ցու մը ցույց է տվել, որ նրանց 
ըն դա մեն 8 %-ն  է ծխում հա-
ճույ քով: Ծ խող նե րի 81 %-ը 
զղջում է՝ գի տակ ցե լով, որ 
տուրք է տա լիս վատ սո վո-
րութ յա նը, իսկ 21 %-ը վստահ 
չէ, որ ծխելն ի րոք հա ճույք է 
պատ ճա ռում, բայց թող նել չի 
ցան կա նում:

«Наука и жизнь», 2017, N 10.
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ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՌԱՏՅԱՆ 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԼՓԻԱՐ. 
ԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ 
ՀԱՅՏՆԻ ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԸ

 Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրոֆեսոր,   
ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ

 ԳՐԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

XIX-XX դդ. արևմ տա հայ եր-
գի ծա կան գրա կա-
նութ յան մեջ հան րա-

հայտ և  անկրկ նե լի  Հա րութ յուն Ս վաճ յա նի,  Հա կոբ 
 Պա րոն յա նի, Եր վանդ Օտ յա նի, հա մե մա տա բար պա-
կաս հայտ նի Ա ռան ձա րի ( Մի սաք  Գու յումճ յան) 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 
ե ղել ի րենց ժա մա նա կա կից ըն թեր ցող նե րին, հատ-
կա պես մա մու լի (Կ.  Պոլ սի և Զմ յուռ նիա յի) ըն թեր-
ցող նե րին, ո րոնց գրա վում էր այդ եր գի ծա բան նե րի՝ 
Հ.  Հաճ յա նի, Հ. Ալ փիա րի, Վ.  Փա փազ ա նի ( Լի լա), Ե. 
 Թո լա յա նի ( Կավ ռոշ), Գ.  Թո րոս յա նի գրա կան ա նու-
րա նա լի տա ղանդն ու ստեղ ծա գոր ծա կան վար պե-
տութ յու նը:  Շատ դեպ քե րում, և  ոչ միայն բո վան դա-
կա յին, այլև ժան րա յին ի մաս տով, նրանց մեծ մա սը 
կրել է մեծն  Պա րոն յա նի ազ դե ցութ յու նը, որ հաս-
կա նա լի է դառ նում գրա կան խո շոր տա ղանդ նե րի 
հարատևութ յան բնա կա նոն և  ան խու սա փե լի ի րո-
ղութ յամբ: Եվ սա կայն նրանց՝ այդ հետ ևորդ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ար ժե քը շեշ տա կիո րեն բարձ-
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

րա նում է, ան գամ մինչև ինք-
նու րույ նութ յան ա ռանձ նա ցող 
չա փե րով, երբ հաշ վի ենք առ-
նում, որ նրանք են ի րենց ժա-
մա նա կի և  գե ղար վես տա կան 
մտայ նութ յան ար տա հայ տիչ նե-
րը:  Հա նի րա վի ան տես ված այդ 
եր գի ծա բան նե րի շար քում իր 
ու րույն եր գի ծա կան մտա ծե լա-
կեր պով ու գե ղար վես տա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով 
ա ռա ջին նե րից մե կը, ան տա րա-
կույս,  Հա րութ յուն Ալ փիարն է:

 Գառ նիկ Ս տե փան յա նի 
« Կեն սագ րա կան բա ռա րա-
նում» հա մա ռոտ տրված են 
եր գի ծա բա նի կեն սագ րութ-
յունն ու ստեղ ծա գոր ծութ յան 
ո րոշ կող մե րը: Հ. Ալ փիա րը 
(1864-1919) ծնվել է հայ տա-
ղանդ նե րով այն քան ա ռատ 
Զմ յուռ նիա յում և  ու սու մը ստա - 
 ցել Կ.  Պոլ սի հայ կա կան Ա րամ - 
յան և  Շահ նա զար յան դպրոց-
նե րում: Եր գի ծա բա նը բա վա-
կան ժա մա նակ ապ րել է եվ րո-
պա կան երկր նե րում (Ի տա լիա, 
Ֆ րան սիա, Անգ լիա), որն իր 
յու րօ րի նակ կնիքն է դրել նրա 
ստեղ ծա գոր ծութ յան վրա, որ - 
տեղ հատ կա պես զգաց նել 
են տա լիս ֆրան սե րենն ու 
ֆրան սիա կան գրա կա նութ յու-
նը: Իր գրա կան գոր ծու նեութ- 
 յու նը նա սկսել է Ա. Ար փիար-
յա նի խմբագ րութ յամբ Կ. 
 Պոլ սում լույս տես նող « Հայ - 
րե նիք» լրագ րում (1891-1896): 
 Հե տա գա ստեղ ծա գոր ծական 
կան քում աշ խա տակ ցել է 
արևմ տա հայ բազ մա թիվ թեր-
թե րի և  հան դես նե րի՝ «Ար-
ևել ան մա մուլ», « Մա սիս», 
« Սու րհան դակ», « Ման զու մեի 
էֆք յար» (հա յա տառ օս մա-
նե րեն՝  Կար ծիք նե րի շարք), 
« Հան րա գի տակ», « Հայ գրա-
կա նութ յուն», «Ատ րու շան» և  

այլն: Իր ֆրան սե րեն եր գի ծա-
պա տում ե րը տպագ րել է նաև 
Կ.  Պոլ սի օս մա նե րեն « Քա լեմ» 
(Գ րիչ) զա վեշ տա թեր թում1:

Հ. Ալ փիա րը ստո րագ րել 
է  Ռա դա մես, Ք րի զան թեմ և 
հ նա րա վոր է՝ նաև այլ ծած-
կա նուն նե րով2:  Մեզ են հա-
սել վե րո հիշ յալ թեր թե րում և 
 պար բե րա կան նե րում տպագր-
ված նրա բազ մա թիվ ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 
իր կեն դա նութ յան ժա մա նակ 
տպագր ված եր գի ծա կան գոր-
ծե րի եր կու ժո ղո վա ծու նե րը: 

Սկզ բից իսկ ա սենք, որ մեզ 
հայտ նի՝ Հ. Ալ փիա րի բազ մա-
թիվ եր գի ծա կան քրո նիկ նե-
րում, եր գի ծա կան զրույց նե-
րում և  եր գի ծա պա տում ե րում 
(նա գրում է ոչ մեծ ծա վա լի 
գոր ծեր, եր բեմ՝ բա նաս տեղ-
ծութ յուն ներ) կա տա րե լա պես 
բա ցա կա յում է քա ղա քա կան 
սա տի րան: Այդ լիո վին հաս-
կա նա լի է դառ նում, երբ նկա-
տի ենք առ նում, որ նա ստեղ-
ծա գոր ծել է նախ Աբ դուլ 
 Հա մի դի բռնա կա լա կան, իսկ 
այ նու հետև ե րիտ թուր քա կան 
գրաքն նա կան Ար գո սի հսկո-
ղութ յան ներ քո, ո րոնք եր-
կուսն էլ հատ կա պես ա չա լուրջ 
էին հսկում եր գի ծա կան մա-
մուլն ու հրա տա րա կութ յուն նե-
րը: Հ. Ալ փիա րը նա խընտ րում 
է կեն ցա ղն իր ա մե նա բազ-
մա զան դրսևո րում ե րով, մի-
ջին խա վե րի մարդ կանց բար-
քերն ու բա րո յա կա նութ յու նը, 
բար քե րի ա պա կա նութ յան և 
դ րանք կրող նե րի բա ցա հայ-
տում ե րը, կնոջ ա զա տագր-
ման հետ կապ ված խնդիր-
նե րը և  բուն այդ գա ղա փա րի 

1 Տես Ստեփանյան Գ., Կենսագրական 
բառարան, հ. Ա, Եր., 1973, էջ 56:

2 Տես Հովակիմյան Բ. 

եր գի ծու մը հայ հա սա րա կութ-
յան մեջ` դրա ժա մա նա կավ-
րե պութ յան դիր քե րից: Ա վե-
լաց նենք նաև, որ նա գրում է 
հա սա րակ մարդ կանց հան-
դեպ ակն հայտ հա մակ րան քով 
և  աշ խա տա վո րա կան խա վե րի 
սո ցիա լա կան ան բա վա րար-
վա ծութ յան կամ թշվա ռութ յան 
կտրուկ ցու ցադ րում ե րով, 
ո րոնք, ին չը և  հա տուկ է առ-
հա սա րակ նրա բո լոր ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րին, բնու-
թագր վում են տպա վո րիչ ու 
խտաց ված դարձ  ված նե րով, 
կտրուկ և  անս պա սե լի որեն 
սրամիտ եզ րա կա ցութ յուն նե-
րով: Հ. Ալ փիա րի ստեղ ծա գոր-
ծութ յա նը խորթ չեն ա նեկ դո-
տան ման սյու ժե նե րը, ա ռա ջին 
հա յաց քից ան պա տեհ թվա ցող 
պատ կեր նե րը և  ակ նարկ նե-
րը, ո րոնք, սա կայն, հե ռու են 
գռեհ կութ յու նից և  սա կավ բա-
ցա ռութ յուն նե րով մում են 
ան կեղ ծութ յան թե լադ րած չա-
փե րի մեջ:  Հարկ է նշել նաև 
նրա գոր ծե րում ա մե նու րեք 
հան դի պող ֆրան սա բա նութ-
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յու նը, ֆրան սե րեն բա ռե րի ու 
դարձ ված նե րի ա ռա տութ յու նը, 
որ սահ մա նա փա կում է նրա 
ըն թեր ցող նե րի սո ցիա լա կան 
շրջա նակ նե րը, բայց և մ յուս 
կող մից, ան գամ այդ պի սի կո-
րուստ նե րով, հաս կա նա լի է 
դառնում մի ջին խա վի կրթված 
մարդ կանց և մ տա վո րա կա-
նութ յա նը, ո րոնց հա կում ե րը 
ֆրան սե րե նի և ֆ րան սիա կան 
գրա կա նութ յան նկատ մամբ՝ 
այս տեղ, թվում է, կա րիք չկա 
ա պա ցու ցե լու: Ալ փիա րի երգ-
ծան քն ան սո վոր էր իր հա-
մար ձա կութ յամբ՝ հատ կա պես 
հայ քաղ քե նու և  ե րես պաշ-
տի հա մար այն ըն դա մենն 
ու ներ հրահ րող նշա նա կութ-
յուն, բարձ րա ձայն աս ված մի 
բան՝ շշու կա խոս ու բամ բա-
սա սեր հան րութ յան ա կան ջին: 
Եվ այս հան դուգն և  ան մե կին 
գրե լաձ ևով Ալ փիա րի ստեղ-
ծա գոր ծութ յու նը տար բեր վում 
է իր ժա մա նա կա կից եր գի-
ծա բան նե րի՝ Ե.  Թո լա յա նի, Վ. 
 Փա փազ ա նի. Գ.  Թո րոս յա նի 
և մ յուս նե րի ո ճից՝ մե զա-
նում ներ մու ծե լով եվ րո պա-
կան եր գի ծա կան քրո նի կի 
գե ղա գի տա կան ըմբռ նում ե-
րը: Մ յուս կող մից, թե մա նե-
րի և  հե րոս նե րի ընտ րութ յան 
մեջ Ալ փիարն ա նում է նույ նը, 
ինչ մյուս հայ եր գի ծա բան նե-
րը՝ սկսած Հ.  Պա րոն յա նից: 
Ն րա քրո նիկ նե րում ևս  նույն 
դեմ քերն են՝ կան խա կալ կա-
նայք, ան համ վար ժա պետ ներ, 
կնա մոլ քա հա նա ներ, ամ բար-
տա վան հա րուստ ներ և  այլն: 
Եվ դարձ յալ, իր մեծ նա խոր-
դի նման, Ալ փիա րը ևս պտտ-
վում է Կ.  Պոլ սի թա ղե րում, 
այն տեղ հայտ նա բե րում իր 
հե րո սու հի նե րին՝ տա լով եր-
գի ծա կան բնու թագ րի թարմ 

և  ընդ հան րաց ված օ րի նակ-
ներ: « Գում գա բու ցի կի նը» 
քրո նի կում բա վա կան սպա-
ռիչ տրված է աշ խա տա վոր 
կնոջ սո ցիա լա կան ու հո գե-
բա նա կան նկա րա գի րը՝ գորշ 
կեն ցա ղով, նեղ լիկ ա ռօր յա-
յով և  ու րույն հե տաքրք րութ-
յուն նե րով: Ալ փիա րը նրան 
նա յում է ան չար հու մո րով՝ 
կնոջ կան քում հայտ նա բե րե-
լով ան սո վորն ու ծի ծա ղե լին: 
 Կան և  հա կոտն յա նե րը՝ քա-
ղա քի  Բե րա և  Գա տը գյուղ 
թա ղա մա սե րի հա րուստ կա-
նայք: Ն րանք հե ռա ցել են հին 
բար քե րից, բայց անշ նորհք ու 
ան ճա րակ են նո րի առջև, որ 
նրանց դարձ նում է ծի ծա ղե-
լի ըն դօ րի նա կող ներ: « Բե րա ցի 
կի նը,-գրում է Ալ փիա րը,- երբ 
հագ վե լու կել լե՝ ճեր մա կե ղեն-
նե րու մեծ հոգ կը տա նի. ի րեն 
ա նանկ կու գա, որ փո ղո ցին 
մեջ ան պատ ճառ պի տի իյ նա 
գլու խը վար և  ոտ քե րը՝ վեր»:

 Բե րա ցի կա նանց մեջ քիչ 
չեն այն պի սիք, որ «ֆրան-
սե րեն կը խո սին զոր միայն 
խա նութ պան նե րը կը հասկ-
նան»: Ս րանց դի ման կա րը եր-
գի ծա բանն ամ բող ջաց նում է 
պա րա դոք սալ դարձ վա ծով՝ 
«ու զած ա տեն նին կը պա ռավ-
նան»3: Ա վե լաց նենք, որ Ալ-
փիա րը սի րում է ար տա քի նի 
և  ներ քի նի դա սա կան հա կադ-
րութ յու նը, նրա դա տո ղութ-
յուն նե րը սեղմ են, հա ճախ՝ 
ասույթի չափ խտաց ված. 
« Վար ժա պե տը կառք նստե-
լու հա մար պետք է որ թա ղին 
մեջ հա րուս տի մը հու ղար կա-
վո րութ յու նը տե ղի ու նե նա»,-
գրում է նա իր մի քրո նի կում4: 

3 «Հանրագիտակ», Կ. Պոլիս, 1908, 
թիվ 31, էջ 470:

4 Նույն տեղում, 1908,  թիվ 30, էջ 456:

 Կամ՝ չա րա միտ բամ բա սո ղի 
դի ման կա րի վեր ջին վրձնա-
հար վա ծը՝ ոչն չաց նող սար-
կազ մով. «ինք զին քը ճանչ ցող 
ծա ղիկ մը ա նոր գե րեզ մա նի 
վրա չի բու սա նիր»5:

Հ. Ալ փիա րը չվա րա նեց ծաղ-
րե լու ա մե րի կա բ նակ մե ծա հա-
րուստ Հ.  Թավ շանճ յա նին, ով 
իր դրա մա կան հնա րա վո րութ-
յուն նե րը շփո թել էր ստեղ ծա-
գոր ծա կան ձիր քի հետ և գ րա-
կան վար ժանք ներ էր ա րել 
«Բ յու զան դիոն» թեր թում: Իր 
հեր թին, Հ.  Թավ շանճ յա նը 
նշել էր Ալ փիա րի «գրչի աղ-
տե ղութ յուն նե րը», ո րին ի պա-
տաս խան, եր գի ծա բա նը խոս-
տա ցել էր այ սու հետև միայն 
«մա քուր բա ներ գրել», պայ-
մա նով,որ մե ծա հա րուս տը 
վճա րի Զմ յուռ նիա յի ա ռաջ նոր-
դա րա նի պարտ քե րը՝ տա սը 
հա զար ոս կու չա փով6: Դ րա-
նից հե տո էր, որ « Մա սի սի» 
խմբա գիր Տ. Ար փիար յա նը 
կտրուկ փո խեց իր վե րա բեր-
մուն քը Հ. Ալ փիա րի հան դեպ 
(հա վա նա բար ոչ ա ռանց Հ. 
 Թավ շանճ յա նի հու շար կում ե-
րի)՝ քննա դա տե լով Հ. Ալ փիա-
րի «վրան բաց» (ան պատ կառ, 
ան բա րո) գոր ծե րը, ո րոնք, 
իբր, «պատ շա ճութ յան սահ-
ման նե րը ոտ նա կոխ կը նեին 
բո լո րո վին»7:

Տ. Ար փիար յա նը, մինչ-
դեռ, դրա նից ա ռաջ բո լո րո-
վին այլ, դրա կան բնու թագ-
րեր էր տա լիս Հ. Ալ փիա րին 
և  հա ճա խա կի տպագ րում 
նրա գոր ծե րը՝ դրանք հա մա-
րե լով կեն սու րախ, մար դա-
մոտ և ս րա միտ: « Մա սի սի» այլ 

5 Նույն տողում, 1908, թիվ 35, էջ 535:
6 «Մասիս», Կ. Պոլիս, 1906, թիվ 12, 

էջ 178:
7 Նույն տեղում, 1906, թիվ 11, էջ 163: 
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գրաքն նա դատ ներ ևս  բարձր 
էին գնա հա տում Ալ փիա-
րի եր գի ծան քի ար ժա նիք նե-
րը. Հ.  Գա զանճ յա նը ընդգ ծում 
էր դրա ի րա պա տում բնույ թը, 
իսկ Ռ.  Սա միկ ա նը ( Տո մի նո) 
Ալ փիա րին հա մա րում էր հայ 
եր գի ծան քի մեջ նոր դպրո ցի 
հիմ ա դիր, ու րույն փի լի սո փա-
յութ յուն դա վա նող, ո րի շնոր-
հիվ կան քի տա փա կութ յուն-
նե րից ազդ ված եր գի ծա բա նը 
կա րո ղա նում է մալ ան կեղծ 
ու ան սեթ ևեթ:  Հե տաքր քիր 
է, որ Հ.  Պա րոն յա նի և Հ. Ալ-
փիա րի միջև զու գա հեռ ներ 
անց կաց նե լիս Ռ.  Սա միկ անն 
ա ռանձ նաց նում է ա ռա ջի նի 
դա սա կա նութ յու նը, եր գի ծա-
կան կեր պար ներ ստեղ ծե լու 
մեծ կա րո ղութ յուն նե րը, մինչ-
դեռ Ալ փիա րը, նկա տում է նա, 
հպան ցիկ և  ար դիա կան եր գի-
ծա բան է, ո րի հե րոս նե րը որ-
քան էլ պա տա հա կան, այ սու-
հան դերձ, մում են ըն թեր ցո ղի 
մտա պատ կե րում, որ պես ցնո-
րա կան, ծաղ րա կան և  այ լան-
դակ մարդ կանց ուր վագ ծեր8:

 Մի ո րոշ ժա մա նակ Ալ-
փիա րի «ան բա րո» զա վեշ-
տա կան գոր ծե րի դեմ սկսված 
ար շա վին միա ցավ Կ.  Պոլ սի 
« Հան րա գի տակ» պար բե-
րա կա նը:  Հա վա նա բար, այս 
ա մե նը կապ վում էր վեր ջի նիս 
շուրջ խմբված եր գի ծա բան նե-
րի անձ նա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րի, կամ ա վե լի շուտ՝ 
այդ պի սիք պար զե լու ի րո ղութ-
յան հետ, որ հա ճախ ա վարտ-
վում էր մո ռա ցութ յան են թա-
կա կսմթոց նե րով:  Հա մե նայն 
դեպս, կարճ ժա մա նակ անց 
« Հան րա գի տա կը» փո խեց իր 
վե րա բեր մունքն Ալ փիա րի 

8 «Մասիս», 1904, թիվ  2, էջ 20, 1905, 
թիվ 18, էջ 118-119:
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նկատ մամբ: Ն րա հե ղի նակ-
նե րից մե կը, կար ծեք, մեղ մում 
էր բոր բոք ված կրքե րը, երբ 
Ալ փիա րին, Ե.  Թո լա յա նին և 
Գ.  Թո րոս յա նին հա մա րում 
էր գրա կան նոր սեռ մշա կող-
ներ, ո րոնք ստեղ ծում են «ժա-
ման ցի գրա կա նութ յուն»:  Նա 
ակն հայ տո րեն պաշտ պա նում 
էր Ալ փիա րին, երբ ա ռար կում 
էր նրա եր գի ծան քի ար ժե քը 
ժխտող «կեղ ծա վոր» քննա-
դատ նե րին: Ալ փիա րի պաշտ-
պա նութ յամբ « Սուր հան դակ» 
թեր թում հան դես ե կավ 
գրող և հ րա պա րա կա խոս 
Շ.  Մի սաք յա նը՝ վե րո հիշ յալ 
 Թավ շանճ յա նի քննա դա տութ-
յամբ:  Թեև Ալ փիա րը եր բեմ 
«կփախ ցու նե անշ նորհ տո-
ղեր, կո պիտ սրամ տութ յուն-
ներ, բայց իր ամ բող ջութ յան 
մեջ ոչ թե «ա նա մոթ է», այլ 
բարձ րար վեստ և  բա րո յա կան 
գրող:  Ժա մա նա կին, ա վե-
լաց նում է նա, ան բա րո յա-
կա նութ յան մեջ էին մե ղադ-
րում  Զո լա յին,  Միր բո յին, նաև՝ 
Գր.  Զոհ րա պին, «ո րով հետև 
ա նոնք կնոջ վրա խո սած են, 
«բաց» գրած են, կան քը նկա-
տած են այն պես, ինչ պես որ է, 
ա ռանց ա պուշ քո ղար կում ե-
րու, ա ռանց ցա վա գար վե րա-
պա հում ե րու»9:

 Սա կայն իր քննա դատ նե-
րին ա ռա վել դի պուկ հար-
ված նե րը հասց նում էր ին քը՝ 
Ալ փիա րը՝ միշտ մա լով իր 
նա խա սի րած ժան րի սահ ման-
նե րում: Իր ման րա պա տում ե-
րից մե կում ա ռար կութ յուն ներն 
ուղ ղե լով ար դեն «գրա գե-
տի» հա վակ նութ յուն ցու ցա-
բե րող մի վա ճա ռա կա նի, նա 
գրում է. « Պոլ սո մեջ ան գամ 
մը, շա բաթ ի րի կուն էր, չեմ 

9 «Սուհանդակ», 1906, 15 մայիսի:

մոռ նար, ջոջ վա ճա ռա կան մը 
եր կու ժամ տևող խրա տա-
կա նով մը կը հոր դո րեր ին ծի, 
որ վրան բաց գրա կա նութ յուն 
չը նեմ և  կի րա կի օ րը… քե-
նին կը շփո թեր կնո ջը հետ»10: 
« Բա րո յա խոս նե րը» հոդ վա ծում 
նա իր քննա դատ նե րին հա կա-
դար ձում էր «տի րա ցու» ո րա-
կու մով և  հայտ նում, որ ճշմար-
տութ յան ցու ցադ րու մը դեռևս 
ան բա րո լի նել չի նշա նա կում 
և  որ ինքն իր պարտքն է հա-
մա րում «ը սել բա նե րը ինչ պես 
որ են և  պատ կե րաց նել կան-
քը ե ղա ծին պես»11:

 Հի րա վի, Ալ փիա րի եր գի-
ծանքն ու նի ի րա պա տում նկա-
րա գիր: Գ րո ղը պատ կե րում է 
զա վեշ տա կան ա մե նա տար բեր 
ի րա վի ճակ ներ, նրա սրամ-
տութ յու նը տա րած վում է կեն-
ցա ղի, ինչ պես և  հան րա յին 
կան քի ա մե նա տար բեր ծալ-
քե րում, հայտ նա բե րում ծի-
ծա ղե լին ու ծաղ րե լին:  Բայց 
այդ ծաղ րը հա ճախ հանձն-
վում է ա ռօ րեա կա նութ յա նը, 
նրան ա ռա վել հե տաքրք րում է 
զա վեշ տի նոր և  թարմ թի րա-
խը, քան ար դեն ցու ցադ րու-
մից ընդ հան րութ յան հաս նե լը, 
ո րին խան գա րում է «շտա-
պո ղա կա նութ յու նը»: Ե թե Հ. 
 Պա րոն յա նը ե րես պաշ տութ-
յունն ու կեղ ծի քը ցու ցադ-
րում էր բա րո յա կան բարձր 
ար ժեք նե րի հա մադ րութ յան 
մեջ՝ ան կախ այն բա նից, ակ-
նար կում էր այդ ար ժեք նե-
րի մա սին, թե ոչ, Հ. Ալ փիա րը 
այդ նույն ա րատ նե րի հա շի վը 
մաք րում է ծի ծա ղե լի փաս տից 
բխող զուտ տրա մա բա նութ-
յան սահ ման նե րում: Այս տե ղից 

10 «Հանրագիտակ», 1908, թիվ 21, էջ 
308:

11 Նույն տեղում, թիվ 28, էջ 423:

ար դեն ըն դա մե նը մեկ քայլ է 
մում հասնելու ա նեկ դո տա յին 
ո ճի այն սպառ նա լի քին, երբ 
գռեհ կութ յու նը մեր կաց վում 
է գռեհ կութ յամբ և  այս է, որ 
ծայ րա հե ղութ յան էին հասց-
նում Ալ փիա րի քննա դատ նե-
րը, նրան հա նի րա վի մե ղադ-
րե լով ան պատ կա ռութ յան և 
 ցի նիզ մի մեջ: Խն դի րը փա կե-
լուց ա ռաջ մեջ բե րենք Ալ փիա-
րի մի զվարթ երկ խո սութ յու նը, 
ո րը, կար ծում եմ, ան բա րո կա-
րող էր թվալ նրա մաք րա մոլ 
քննա դատ նե րին:

«Ե րեկ առ տու  Քոս թիի մայ-
թին վրա կարգ վե լու մտադ-
րութ յուն ու նե ցող մը՝ ծե րու նի 
տոք թո րին. 

 -  Մարդս քա ռա սու նին զա-
վակ կրնա՞ ու նե նալ, տոք թոր:

 - Ս տեպ:
 -  Հի սու նին:
 - Եր բեմ:
 -  Վաթ սու նին:
 - Ե թե տի կի նը ու զե:
« Մա սի սում» Ալ փիա րը 

(Ք րի զան թեմ ծած կա նու նով) 
իր քրո նիկ նե րը տպագ րել է 
« Շոգ մոգ մտա ծում եր» խո-
րագ րի ներ քո: Դ րանք կամ 
նո րա վե պեր են, կամ ի րա պա-
տում սյու ժե ներ՝ մշա կու թա-
յին եր ևույթ նե րի, մտա վո րա-
կան նե րի, պատ րիար քա րա նի 
և  ազ գա յին այլ մար մին նե րի 
քննա դա տա կան խայ թոց ներ, 
բար քե րի եր գի ծա կան գնա-
հա տում եր և  այլն: 1907 թ. 
վերսկ սե լով այդ հան դե սին իր 
աշ խա տակ ցութ յու նը, Ալ փիա րը 
շա րու նա կում էր պահ պա նել 
ա ռօ րեա կա նութ յան հան դեպ 
իր հակ վա ծութ յու նը, զվարթ ու 
սրա միտ հու մո րը:  Կի նը և ն րա 
բա րո յա կան կեր պա րը, ըն-
տա նի քում և  հա սա րա կութ յան 
մեջ նրա դիրքն ու պահ ված-
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քը մում են եր գի ծա բա նի ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում: 
 Քաղ քե նի հայ ըն տա նի քը և 
 մի ջա վայ րը կնոջ մի ջո ցով բա-
ցա հայ տե լու ե ղա նա կը Ալ-
փիա րի նա խա սի րած ձևե րից 
է, որ, ի դեպ, նա ժա ռան գել է 
հայ դա սա կան եր գի ծան քից 
(Հ. Ս վաճ յան, Հ.  Պա րոն յան, Ե. 
Օտյան)՝ ներշն չում եր գտնե-
լով նաև ֆրան սիա կան ժա-
մա նա կա կից գրա կա նութ յու-
նից:  Կա նանց թե րութ յուն նե րի 
եր գի ծու մը և  առ հա սա րակ, 
ըն տա նի քի և կ նոջ բար քե րի 
եր գի ծա կան ձևա խե ղում ե-
րի սե փա կան պատ կե րա ցում-
նե րը Ալ փիա րին հասց նում են 
այն եզ րա կա ցութ յա նը, որ ֆե-
մի նիզ մը հայ հա սա րա կութ յան 
մեջ ի րա կա նա նա լու տեղ չու նի: 
Կ նոջ հա վա սա րութ յու նը տղա-
մար դուն, նրա հա սա րա կա կան 
գոր ծու նեութ յու նը նա ըն կա լում 
է ֆի զի կա կան բնութ յու նից 
տրված՝ սե ռե րի տար բե րութ-
յան տե սա կե տից: Կ նոջ հա սա-
րա կա կան գոր ծու նեութ յու նը 
Ալ փիա րը հա մա րում է «խոլ 
վազք մը դե պի ան կա րե լին, 
ան տե ղի մար մաջ մը և ս խալ 
գա ղա փար մը, զոր ա ռա ջին 
ան գամ տա նը մա ցած օ րիորդ 
մը հղա ցած ըլ լա լու է»12: 

 Նույն կար ծիքն ու նի, ի 
դեպ, Գր.  Զոհ րա պը ֆե մի նիզ-
մի և կ նոջ հան րա յին գոր ծու-
նեութ յան վե րա բեր յալ, որ նա 
ար տա հայ տում է շատ ա վե լի 
հիմ ա վոր՝ սե փա կան գե ղա-
գի տա կան ըն կա լում ե րի հա-
մա կար գում:  Նույն « Մա սի սում» 
հի շա տա կե լով իր եր բեմ ի բա-
նա վե ճը Ռ.  Պեր պեր յա նի հետ 
(Ս. Տ յու սա բի « Մայ տա» վե պի 
առ թիվ),  Զոհ րա պը գրում էր. 
«Ես իմ ար ևելք ցիի հա մա ռութ-

12 «Մասիս», 1902, թիվ 46, էջ 719:

յամբս այդ դա տին (ֆե մի նիզ-
մի-Ա. Խ.) դեմ կը մա քա ռեի և 
 կը մա քա ռիմ՝ հա մոզ ված, որ 
ա տով կի նը կը կորսնց նե, քան 
թե կը շա հի իր շնոր հին մեջ»13:

Անկ յալ հա սա րա կա կան 
բար քե րի և դ րա հետ միա սին 
բա րո յա կան ար ժեք նե րի կո-
րուս տը ա ղե տա լի մի բան էր 
թվում  Զոհ րա պին, ով կնոջ հոգ-
ևոր գե ղեց կութ յան մեջ և ն րա 
մի ջո ցով ըն տա նի քի ու հա սա-
րա կութ յան պահ պա նութ յան 
վեր ջին հանգր վանն էր տես-
նում: Փ չա ցած բար քե րի անկ-
ման այն պի սի վի հը՝ հա սա րա-
կա կան կյան քը, ո րի մեջ 
գլխի վայր կա րող էր նետ վել 
կի նը՝ ֆե մի նիստ նե րի են թադ-
րած տղա մար դու և կ նոջ ի րա-
վա հա վա սա րութ յան պատ րան -
քա յին պայ ման նե րում,  Զոհ  րա  - 
պին պատ կե րա նում էր որ պես 
վեր ջի նիս բա րո յա կան ու հոգ-
ևոր հարս տութ յան, ու րեմ և  
ան հա տի ու հա սա րա կութ յան 
ա ռա վել խա թար ման սպառ նա-
լիք: Ն րա հե րո սու հի նե րը, որ-
քան ստոր մի ջա  վայ րում էլ գոր-
ծեն, մե ծա պես բարձր են 
կանգ նած այդ մի ջա վայ րից, և  
ան կախ ի րենց դրա մա տի կա-
կան կամ ող բեր գա կան ճա կա-
տագ րից, կար ծեք մում են գե-
ղեց կութ յան և  հու սո այն վեր ջին 
խա րիս խը, որն անվ տանգ ծո-
վա ծո ցում մա լու վեր ջին հնա-
րա վո րութ յունն է տա լիս ազ գի 
հող մա կոծ նա վին, ինչ պես և  
այն վա րող տղա մար դուն: 
 Կա րե լի է կար ծել, որ սրա նում է 
թաքն ված  Զոհ րա պի ա ռար-
կութ յու նը ֆե մի նիզ մին և  բա  - 
նա վե ճը դրա հետ:

Ալ փիա րը, սա կայն, չու նի 
 Զոհ րա պի տրա մա բա նա կան 
մտադ րույթ նե րի ներ դաշ նակ 

13 «Մասիս», 1901, թիվ 43, էջ 676:

կա ռույ ցը և  ֆե մի նիզ մը հեր-
քում է ար դեն իսկ ըն տա նի քում 
և  հան րութ յան մեջ կնոջ վե-
րին աս տի ճա նի բա ցա սա կան 
դե րի մտա վա խութ յամբ, նրա-
նով, որ կի նը, լի նե լով բա րո յա-
զուրկ հան րութ յան արդ յուն քը, 
տղա մար դու հետ ի րա վա հա-
վա սա րութ յան պայ ման նե րում, 
ա վե լի կա րա գաց նի և  իր, և 
տ ղա մար դու, այ սինքն, ամ բողջ 
հա սա րա կութ յան կոր ծա նու մը: 
 Ֆե մի նիս տա կան սկզբունք նե-
րը Ալ փիա րը հա մա րում է ա նի-
րա կա նա լի բան դա գու շանք, 
ո րի դեմ էլ նա ուղ ղում է իր 
եր գի ծա կան սլաք նե րը:

Ալ փիա րի գրչի տակ մի ջա-
վայ րը շնչում է իր կեն սու նա-
կութ յամբ, ո րով հետև նա լավ է 
ճա նա չում իր շրջա պա տը, նրա 
հե րոս նե րին ու նրանց հո գե-
բա նութ յու նը: Ն րա եր գի ծան քի 
մեջ սո ցիա լա կան տար րը հու-
սա լիո րեն ծածկ ված է սրամ-
տութ յուն նե րի ա ռօ րեա կան 
հե ղե ղի տակ, բայց այդ պի-
սի տարր, այ սու հան դերձ, կա, 
և  ա վե լին, ոչ քիչ դեպ քե րում 
ըն կած է այս ինք նա տիպ եր-
գի ծա բա նի պա տում ե րի հիմ-
քում:  Մի եր գի ծա կան զրույ ցում 
ուր վագծ վում են զմյուռ նա ցի 
ա նօ ժիտ աղ ջիկ նե րը, ո րոնք 
չեն ա մուս նա ցել հենց այդ պի-
սի կա ցութ յան պատ ճա ռով: 
Եր գի ծա բանն ա ռա ջար կում 
է նրանց գոր ծի դնել ի րենց 
հմայք նե րը, որ ար դեն կապ 
չու նեն օ ժի տի հետ և «գլխե 
հա նել» փե սա ցու նե րին, բայց 
«ո րո՞ւ կը սես»: Եվ եզ րա կա-
ցութ յու նը. « Մարդ մը գլխե չեն 
կրնար հա նել… բայց ան գամ 
մը, որ կը կարգ վին, խաչ կը 
հա նեն զայն»14:  Յու րա հա տուկ 

14 «Արևելան մամուլ», 1902, թիվ 18, 
էջ 799:
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և  թե կուզ ու շա ցած վրեժ՝ սո-
ցիա լա կան ան բա վա րար վա-
ծութ յան, ու րեմ և  ա նար դա-
րութ յան դեմ:

Ալ փիա րը բա վա կան հա-
ջո ղութ յամբ վե րար տադ րել է 
զմյուռ նա հայ կան քի մի քա նի 
կող մե րը՝ եր գի ծա կան թռու-
ցիկ շեշ տադ րում ե րով ծաղ-
րե լով ե րի տա սար դութ յան 
թեթ ևամ տութ յու նը, հա սա րա-
կա կան մի ո րոշ մա սի սնա-
փա ռութ յու նը, տե ղա կան բար-
քե րը և  այլն:  Ճա նա չո ղա կան 
լիցք են պա րու նա կում նրա 
այն գոր ծե րը, ո րոնք վե րա բե-
րում են տե ղի մտա վո րա կա-
նութ յա նը, նրա լրագ րա կան 
և ս տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու-
նեութ յա նը: Այս տե սա կե տից 
ու շագ րավ է նրա «Ար ևել ան 
մա մու լի խմբագ րա տա նը» 
ակ նար կը՝ հան դե սի աշ խա-
տա կից նե րի եր գի ծա կան դի-
ման կար նե րով ու նրանց 
ծած կա նուն նե րի բա ցա հայ-
տում ե րով: Պա կաս ու շագ-
րավ և ս րա միտ չեն պոլ սա-
կան տի պար նե րին Ալ փիա րի 
նվի րած եր գի ծա կան քրո նիկ-
նե րը: Դ րանք հա վա սար ու ժով 
չեն գրված, եր բեմ զգաց-
նել են տա լիս եր գի ծան քի ոչ 
ա ռար կա յա կա նութ յունն ու վե-
րա ցա կա նութ յու նը, որ Ալ փիա-
րի ծաղ րը դարձ նում է ինք-
նան պա տակ: Ան հար կիո րեն 
ա ռատ ֆրան սա բա նութ յուն նե-
րը ևս (դարձ ված ներ, բա ռե րի 

քմա հաճ կի րա ռութ յուն ներ և  
այլն), կար ծեք, հայտ նում են 
որ եր գի ծա բա նը գրում է զուտ 
«գրա կան մար դոց» հա մար, 
ո րոնց միայն կա րող է հաս կա-
նա լի լի նել չա փա զանց նրբա-
ցած և գ րե թե ա ներ ևույթ դար-
ձած հու մո րը: Այ սու հան դերձ, 
Ալ փիա րը կա րո ղա նում է խո-
ցել մի ջա վայ րի և դ րա կեն-
ցա ղա յին ու հո գե բա նա կան 
ճղճի մութ յու նը, եր ևույ թի ձևա-
խե ղու մը վե րագ րել հենց մար-
դու նե րաշ խար հի ձևա խեղ մա-
նը, որ փաս տո րեն ի հայտ է 
բե րում ժա մա նա կա կից մար-
դու ա րատ ներն ու թե րութ-
յուն նե րը: Այս ի մաս տով հատ-
կան շա կան են եր գի ծա կան 
դի ման կա րի ժան րով գրված 
նրա գոր ծե րը:

Ալ փիա րի եր գի ծան քը հա-
մո զիչ ընդ հան րա ցում ե րի է 
հաս նում իր ժա մա նա կի գրա-
կան ի րո ղութ յուն նե րը, ա վե լի 
շուտ՝ ա րատ նե րը վեր հա նե լիս: 
 Նա ծաղ րել է պոլ սա հայ ան-
տա ղանդ եր գի ծա բան նե րին, 
ո րոնք «ա մե նեն ան համ խեղ-
կա տա կութ յու նը ստեղ ծե ցին 
 Պա րոն յա նի դպրո ցը շա րու-
նա կե լու պատ րան քին տակ»: 
Ն րա գրչի թի րախն են դար-
ձել միմ յանց պատ ճե նող քրո-
նի կա գիր նե րը, գա վա ռա կան 
լրագ րող ներն ի րենց նեղ լիկ 
տե սա դաշ տով ու միա պա ղաղ 
թղթակ ցութ յուն նե րով և  այլն: 
Լ րագ րա կան հո ռի բար քե րի, 

սնա պար ծութ յան ու տա փա-
կամ տութ յան դի պուկ եր գի-
ծում ե րով Ալ փիա րը, ան տա-
րա կույս, ար դիա կան տեսք էր 
տա լիս հայ եր գի ծան քի ա վան-
դա կան ուղ ղութ յուն նե րին՝ 
շրջա նա ռե լով հա սա րա կա կա-
նո րեն ոչ լայն շա ռա վիղ նե-
րի սահ ման նե րում: Ալ փիա րը, 
ինչ պես և  իր գրչա կից նե րից Ե. 
 Թո լա յա նը XIX դ. վեր ջե րի-XX 
դ. ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րի 
եր գի ծա կան գրա կա նութ յան 
մեջ շա րու նա կում էր հին, բայց 
հա րա փո փոխ ու նո րա ցող այն 
թե ման, որ սկիզբ էր առ նում 
«Պ տույտ մը  Պոլ սո թա ղե րուն 
մեջ» պա րոն յա նա կան շար քից:

Իր կան քի վեր ջին շրջա-
նում թեև ֆի զի կա պես տկար 
(ան դա մա լույծ էր դեռևս 1912 
թվա կա նից) Հ. Ալ փիարն աշ-
խա տակ ցել է Զմ յուռ նիա յում 
հրա տա րակ վող «Ատ րու շան» 
կի սամս յա հան դե սին: Ն րա 
մա հից հե տո այդ հան դե-
սի խմբա գիր Մ.  Բար թիկ ա նը 
այս տեղ տպագ րեց իր լրջմիտ 
հոդ վա ծը՝ նվիր ված եր գի-
ծա բա նի կեն սագ րութ յա նը և 
 հատ կա պես բարձր գնա հա-
տե լով նրա գրա կան գոր ծու-
նեութ յու նը15:

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

 ԳՐԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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Ի ԴԵՊ

Գի տա կան հե ղի նա կա վոր 
ամ սագ րում շատ տաս նամ-
յակ ներ գո յութ յուն ու նի ա վան-
դույթ՝ ստաց ված բո լոր ձե ռագ-
րերն ու ղար կում են գի տութ յան 
տվյալ ո լոր տի կողմ ա կի մաս-
նա գե տի գրա խոս ման: Ընդ 
ո րում, հե ղի նա կի և գ րա խո-
սի ա նուն նե րը գի տի միայն 
խմբագ րութ յու նը, միմ յանց հա-
մար նրանք ան հայտ են, որ-
պես զի հնա րա վոր անձ նա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի պատ ճա-
ռով չա ռա ջա նա կաս կած կար-
ծի քի ա նա չա ռութ յան հար ցում:

1936 թ. “Physical Review Let-
ters”  հան դե սի խմբագ րութ յու-
նը ստա ցել է Ալ բերտ Այնշ տայ-
նի «Արդ յոք գո յութ յուն ու նե՞ն 
գրա վի տա ցիոն ա լիք ներ» հոդ-

վա ծի ձե ռա գի րը: Թեև հե ղի-
նակն ար դեն վա ղուց Նո բել ան 
մրցա նա կա կիր էր և գի տութ յան 
աս պա րե զի դա սա կան, հա մա-
ձայն կար գի՝ հոդ վածն ու ղար-
կե ցին գրա խոս ման: Ա նա նուն 
գրա խո սո ղը հայտ նա բե րել էր 
դրա նում ո րոշ մա թե մա տի կա-
կան անճշ տութ յուն ներ և  ա ռա-
ջար կել էր ուղ ղել դրանք: Դի-
տո ղութ յուն ներն ու ղար կել էին 
հե ղի նա կին:

Այնշ տայ նը զայ րա ցել էր և 
գ րել խմբա գիրն. « Ձեր ա նա-
նուն փոր ձա գե տի դի տո ղութ-
յուն նե րին, ո րոնք ա մեն դեպ-
քում սխալ են, ար ձա գան քե լու 
ոչ մի պատ ճառ չեմ տես նում: 
Ես ձեզ հոդ ված եմ ու ղար կում 
հրա տա րա կե լու, ոչ թե կողմ-
նա կի մարդ կանց տա լու հա-
մար: Ուս տի ես ո րո շել եմ հետ 
վերց նել հոդ վա ծը և տ պագ րել 

Ար դեն մի քա նի տաս նամ-
յակ է, ինչ հնա գետ ներն ի րենց 
հրա պա րա կում ե րում չեն 
նշում նոր գտա ծո նե րի ստույգ 
տե ղադ րութ յու նը՝ վա խե նա լով, 
որ գիտ նա կան նե րի հայտ նա-
բե րած դամ բա րա նի, բնա կա-
տե ղիի կամ հին ա վե րակ նե-
րի տա րած քում կսկսեն գոր ծել 
հան ցա գործ ներ որ ևէ ար ժե քա-
վոր իր գտնե լու և սև շու կա-
յում վա ճա ռե լու նպա տա կով: 
Ի րենց գտա ծո նե րը թաքց նում 
են նաև հնէա բան նե րը, քա նի 
որ գո յութ յուն ու նի քա րա ցուկ-
նե րի սև շու կա: Խո լորձ նե րի և 
կակ տուս նե րի նոր տե սակ ներ 
հայտ նա բե րած մաս նա գետ-
նե րը նույն պես խու սա փում են 

այն ու րիշ հրա տա րա կութ յու-
նում»:

Ի րոք, նա ու ղար կեց ձե-
ռա գիրն ու րիշ, պա կաս հե ղի-
նա կա վոր հան դե սի, որ տեղ 
այն տպագր վեց ա ռանց որ՞ևէ 
ստուգ ման: Ընդ ո րում, հե ղի-
նա կը չէր ուղ ղել գրա խո սի 
հայտ նա բե րած սխալ նե րը: Եվ 
Այնշ տայ նը այլևս եր բեք հոդ-
ված ներ չա ռա ջար կեց “Physical 
Review Letters”  հան դե սին:

դրանց գտնվե լու վայ րը ստույգ 
մատ նան շե լուց: Վեր ջերս նման 
գաղտ նիութ յան են դի մում 
նաև կեն դա նա բան նե րը: ե թե 
կեն դա նի նե րի նոր տե սա կի 
նկա րագ րութ յու նը պա րու նա-
կի դրանց տա րած ման վայ րը, 
ա պա նմու շա հա վաք նե րի հա-

1 «Наука и жизнь», 2017, N 11

ԱՅՆՇՏԱՅՆԻՆ ԷԼ 
ՊԵՏՔ Է ՍՏՈՒԳԵԼ1

1 «Наука и жизнь», 2017, N 11

ԳԱՂՏՆԻ ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ1

մար ո րո շա կի ար ժեք ներ կա-
յաց նող կեն դա նի նե րը կա րող 
են ամ բող ջութ յամբ ոչն չա նալ: 
Ո րոշ կեն դա նա բա նա կան հան-
դես ներ ներ կա յում չեն նշում 
դրանց գտնվե լու վայ րը, մինչ-
դեռ նախ կի նում այն նշե լը 
պար տա դիր էր:
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 §ԲԱԶՄԱՎԵՊԸ¦՝ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ 
ՀԱՆԴԵՍ

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, 
ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տու տի ա վագ 
գի տաշ խա տող

 Հ այ ժո ղովր դի պատ մա կան ճա կա տա-
գի րը իր խոր կնիքն է դրել նրա ողջ 
մշա կույ թի վրա։ Այդ ճա կա տագ րի ել-

ևէջ նե րը դրոշմ ված են նաև հայ պար բե րա կան 
մա մու լի սկզբնա վոր ման, ըն թաց քի, բնույ թի և 
 բո վան դա կութ յան վրա։ Այդ ա ռու մով և  այդ 
կտրված քով քննե լիս բո լո րո վին էլ զար մա նա-
լի չէ, որ հայ ա ռա ջին պար բե րա կա նը՝ «Ազ դա-
րա րը» և  ա ռա ջին շար քում նաև « Բազ մա վե պը» 
հիմ ադր վել են  Հա յաս տա նի և  հայ կա կան լեռ-
նաշ խար հի սահ ման նե րից դուրս։  Հայ մա մու-
լի պատ մութ յան ան դաս տա նում հատ կա պես 
հի շա տա կե լի են Մ խի թար յան միա բա նութ յան 
ներդ րում ու ջան քե րը։ 1717 թ. սեպ տեմ բե րին 
հա յազ գի մի խումբ հոգ ևո րա կան ներ Մ խի թար 
վար դա պետ  Սե բաս տա ցու ա ռաջ նոր դութ յամբ 
իջ ևա նե ցին Ի տա լիա յի  Վե նե տիկ քա ղա քից 
դե պի հա րավ գտնվող  Սուրբ  Ղա զար կղզում։ 
Այդ կղզու ա նու նը հե տա գա յում պի տի նշա նա-
վոր դառ նար հայ մա տե նագ րութ յան, գի տութ-
յան և մ շա կույ թի է ջե րում։ Մ խի թար յան նե րը 
ար դեն ե րեք դար շա րու նակ էա կան ա վանդ 
են ներդ րել հայ մշա կույ թի պատ մութ յան մեջ՝ 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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հրա պա րա կե լով հա յա գի տա-
կան կար ևոր նշա նա կութ-
յուն ու նե ցող պատ մա կան և 
 պատ մա գի տա կան սկզբնաղբ-
յուր ներ, բա ռա րան ներ, լեզ - 
 վա գի տա կան, աշ խար հագ րա - 
կան, պատ մա կան ու սում ա-
սի րութ յուն ներ, թարգ մա նութ-
յուն ներ ան տիկ գրա կա նութ-
յու նից։  Հիմ ադր ման ա ռա ջին 
իսկ տա րի նե րից Մ խի թար-
յան միա բա նութ յու նը հան դի-
սա ցել է հա յա գի տութ յան և 
կրթա կան-մշա կու թա յին խո - 
շոր կենտ րոն նե րից մե կը։ 
 Միա բա նութ յան կրթօ ջախ-
նե րում ու սում ա ռութ յուն են 
ան ցել հե տա գա յի նշա նա-
վոր մի շարք դեմ քեր՝ պատ-
մա բան  Մի քա յել  Չամչ յա նը, 
բա նաս տեղծ ներ Մկր տիչ 
 Պե շիկ թաշլ անն ու  Դա նիել 
 Վա րու ժա նը, պատ մա վի պա-
սան  Ծե րեն ցը, գրող, հրա պա-
րա կա խոս և  հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ Ար փիար Ար փիար յա-
նը, հան րահռ չակ դե րա սան-
ներ  Պետ րոս Ա դամ յանն ու 
 Վահ րամ  Փա փազ ա նը և  ու-
րիշ ներ։ Մ խի թար յան միա-
բան նե րի մոտ հա յոց լեզ վին 
և  հայ մի ջա վայ րին առնչ վել, 
ա պա հա յե րե նին տի րա պե-
տե լու ի րենց ա ռա ջին փոր-
ձերն են ա րել օ տա րազ գի 
հե ղի նա կութ յուն ներ՝ հան-
ճա   րեղ բա նաս տեղծ  Ջորջ 
 Գոր դոն  Բայ րո նը, եվ րո պա-
կան պատ մա վի պա սա նութ-
յան հիմ ա դիր  Վալ տեր Ս քո-
թը, բա նաս տեղծ, թա տե րա գիր 
Ալֆ րեդ դը Մ յու սեն։ Ն րանք 
շատ բարձր են գնա հա տել 
Մ խի թար յան նե րի դե րա կա-
տա րութ յու նը հայ կա կան մշա-
կույ թի, գի տութ յան և  մա մու լի 
զար գաց ման գոր ծում։

Մ խի թար յան նե րը նա խան-

ձա խնդրությամբ պա հե ցին 
հայ մա մու լի ա նունն ու պա-
տի վը։ Ն րանք մե կը մյու սի 
հետ ևից հրա տա րա կե ցին աշ-
խա տութ յուն ներ ու պար բե-
րա կան ներ, ո րոնք կոչ ված էին 
նոր մթնո լորտ ու նոր ի րա վի-
ճակ ստեղ ծե լու հայ գի տա կան 
մտքի և  պար բե րա կան մա մու-
լի ան դաս տա նում։

 Հայ անդ րա նիկ պար բե րա-
կա նը («Ազդարար», 1794-1796)  
կարճ կանք ու նե ցավ։ Ն րա 
փակ վե լուց ե րեք տա րի անց՝ 
1799 թ.  Վե նե տի կի Մ խի թար-
յան միա բա նութ յան ան դամ 
 Ղու կաս Ին ճիճ յա նը լույս է ըն-
ծա յում « Տա րեգ րութ յուն» ա նու - 
 նով պար բե րա կա նը՝ որ պես 
« Հի շա տա կա րան քա ղա քա կան, 
պա տե րազ մա կան, ե կե ղե ցա-
կան և  բա նա սի րա կան ան ցից 
և  դիպ վա ծոց աշ խար հի»։ Այն 
լույս տե սավ մինչև 1807 թվա-
կա նը։ « Տա րեգ րութ յան» յու րա-
քանչ յուր հա տոր բաղ կա ցած 
էր 884 է ջից։  Բո լոր նյու թե-
րը շա րադր ված են արևմ տա-
հայ աշ խար հա բար լեզ վով։ 
 Յու րա քանչ յուր հա տո րում տե-
ղե կութ յուն ներ էին հա ղորդ վում 
նա խորդ տար վա ըն թաց քում 
աշ խար հում տե ղի ու նե ցած 
քա ղա քա կան անց քե րի, մշա-
կու թա յին կան քում ե ղած նո-
րութ յուն նե րի, առևտ րա կան 
կա պե րի և  հա րա կից այլ եր-
ևույթ նե րի մա սին։ Մ խի թար-
յան հա ջորդ հրա տա րա կութ յու-
նը նույն պես  Վե նե տի կում լույս 
տե սած «Ե ղա նակ Բ յու զանդ-
յան» ամ սա թերթն է։

«Ե ղա նակ Բ յու զանդ յան» 
պար բե րա կա նը ևս հրա տա -
րակ վում էր  Ղու կաս Ին ճիճ յա-
նի խմբագ րութ յամբ,  Վե նե  տի - 
 կում։ Այս պար բե րա կա նում էլ 
ն յու թե րը շա րադր ված են աշ-

խար հա բար դյու րա մատ չե լի 
լեզ վով։  Յու րա քանչ յուր հա-
տոր բաղ կա ցած էր 288-300 
է ջից։ Է ջե րը զար դար ված են 
մ ա ն  ր ա ն  կ ա ր  ն ե  ր ո վ ։ 
 Պար բե րա կա նում ա վե լի մեծ 
տեղ էր հատ կաց ված հա յոց 
բազ մա դար յան պատ մութ յան 
հար ցե րին, հատ կա պես հե րո-
սա կան դրվագ նե րի նկա րագ-
րութ յա նը, պատ մա կան նշա նա-
վոր դեմ քե րի գոր ծու նեութ յա նը։ 
Այն գո յատ ևել է մինչև 1820 
թվա կա նը՝ շուրջ 17 տա րի։

Մ խի թար յան միա բա նութ-
յան եր րորդ պար բե րա կա նը 
« Դի տակ Բ յու զանդ յան» երկ-
շա բա թա թերթն է, ո րը լույս է 
տե սել 1812 թ.  Վե նե տի կում, 
աշ խար հա բար լեզ վով։ Ն րա 
ա ռա ջին խմբա գիրն էր ե ղել 
Գ րի գոր  Գա պա րաճ յա նը։ 
Այ նու հետև պար բե րա կա-
նը խմբագ րել են  Մա դա թիա 
Ֆ յուսկ ուլճ յա նը և  Ման վել 
 Ջախ ջախ յա նը։  Թեև սույն 
պար բե րա կա նի լույս ըն ծա յու-
մը ի րա կա նաց վեց Կ.  Պոլ սում 
հիմ ադր ված «Ար շա րուն յաց 
ըն կե րութ յան» նա խա ձեռ նութ-
յամբ, սա կայն նրա գա ղա-
փա րա կան ու քա ղա քա կան 
բո վան դա կութ յու նը վե րահսկ-
վում էր Մ խի թար յան նե րի կող-
մից։ « Դի տակ Բ յու զանդ յա նը» 
ու ներ ամ սագ րին հա տուկ ծա-
վալ, բայց բո վան դա կութ յամբ 
լրա գիր էր, քա նի որ լու րեր ու 
տե ղե կութ յուն ներ էր հա ղոր-
դում օր վա ան ցու դար ձի, կա-
տար ված դեպ քե րի՝ «քա ղա-
քա կան ու պա տե րազ մա կան, 
բա նա սի րա կան ու ե կե ղե ցա-
կան դիպ ված նե րի» վե րա բեր-
յալ։  Պար բե րա կա նը ու նե ցել է 
հա տուկ աշ խա տա կից ներ, ով-
քեր պարզ ու հաս կա նա լի լեզ-
վով հոդ ված ներ և  այլ նյու թեր 
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են գրել գի տա կան աշ խար հում 
տե ղի ու նե ցող նո րութ յուն նե-
րի մա սին։ Այն անդ րա դառ նում 
էր ինչ պես անց յա լին, այն պես 
էլ իր ժա մա նա կի պատ մա քա-
ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե-
րին, սա կայն ցու ցա բե րում էր 
չա փա զանց զգու շա վոր մո տե-
ցում։ « Դի տակ Բ յու զանդ յա նը» 
հրա տա րակ վել է մինչև 1816 
թվա կա նը։

Մ խի թար յան միա բա նութ-
յան հեր թա կան պար բե րա-
կա նը 1843 թվա կա նին լույս 
տե սած « Բազ մա վեպն» է, 
ո րը հան դես ե կավ որ պես 
«օ րա գիր բնա կան, տնտե սա-
կան և  բա նա սի րա կան գի-
տել աց»։ Իսկ « Բազ մա վեպ» 
ա նու նը հու շում էր, որ այն 
բա զում բա ներ վի պող է և 
 բազ մա պի սի բա ներ պատ-
մող։ « Բազ մա վե պի» ա ռա ջին 
խմբա գի րը ե ղավ բազ մա-
փորձ և  բա նի մաց  Գաբ րիել 
Այ վա զովս կին, ով այդ պա հին 
ա մե նա ծաղ կուն տա րի քում էր՝ 
ե րե սուն մեկ տա րե կան հա սա-
կում և  այդ ոչ հեշտ և  շատ 
պա տաս խա նա տու պար տա-
կա նութ յուն նե րը կա տա րեց 
շուրջ վեց տա րի։ Իսկ խմբագ-
րա կան խորհր դի ան դամ-
ներն էին Ղ ևոնդ Ա լի շա նը և 

 Հով հան նես  Սոր կուճ յա նը։ 
« Բազ մա վեպ» հան դե սում 

հա ճա խա կի էին փոխ վում 
խմբա գիր նե րը։  Բա վա կան է 
նշել, որ 1843-ից մինչև 1880 
թթ. սկզբնե րն ու նե ցել է տաս-
ներ կու խմբա գիր (Գ. Այ վա-
զովս կի 1843-1849), Ղ ևոնդ 
Ա լի շան (1849-1851), Օգսեն-
տիոս  Գուր գեն յան (1852-1853), 
Գ րի գոր  Ճե լալ ան (1854-
1856), Հ մա յակ  Պա պիկ ան 
(1856-1861), Ա.  Սիո նիկ (1862-
1866),  Նո րայր Բ յու զան դա ցի 
(1867-1868), Ա.  Գար թան յան 
(1868-1870), Հ. Իս վերտ յանց 
(1871-1872), Կ. Իս կեն տեր-
յան (1873-1875), Ա.  Սուքր յան 
(1875-1876), Ա.  Բաս քան տիլ ան 
(1877-1882)։

Այդ պի սի փո փո խութ յուն-
ները պայ մա նա վոր ված էին 
այն հան գա ման քով, որ միա-
բա նութ յան պա տաս խա նա-
տու նե րը զգաստ և մշ տար թուն 
հետ ևում էին հան դե սի խմբա-
գիր նե րի ծա վա լած գոր ծու-
նեութ յա նը և  ո րո շա կի խստա-
պա հան ջութ յուն ցու ցա բե րում։ 
Այդ նշա նա կում էր, որ որ ևէ 
խմբա գիր կամ աշ խա տա կից 
ի րա վունք չու ներ խախ տե-
լու միա բա նութ յան կա նո նադ-
րութ յամբ սահ ման ված օ րենք-
ներն ու չա փա նիշ նե րը և  օ տար 
տար րեր մտցնե լու դա վա նան-
քի վար դա պե տութ յան մեջ։

« Բազ մա վե պը» աս պա րեզ 
ե լավ նախ ևա ռաջ իր ժա մա-
նա կի թե լադ րան քով։ Այն լեզ-
վա կան ա ռու մով դյու րին և 
 մատ չե լի հար թակ էր բա ցում 
հայ ի րա կա նութ յան և  աշ խար-
հի ի րա կա նութ յան զա նա զան 
ու բազ մաբ նույթ խնդիր նե րը 
շո շա փե լու և  այդ ա մե նը հա-
յա խոս զանգ ված նե րին հասց-
նե լու համ ։ար։ Իսկ 19-րդ 

 դա րի կե սերն ու վեր ջե րը իս-
կա պես մի ցնցող ու ար ժե-
քա յին ա ռու մով հա րա փո փոխ 
ժա մա նա կաշր ջան էր հին ժո-
ղո վուրդ նե րի կան քում։  Հայ 
ի րա կա նութ յու նը, այդ ի րա-
կա նութ յան և  մի ջա վայ րի մեջ 
ապ րող հայ մար դը չէր կա րող 
եր կար կտրված մալ աշ խար-
հում ըն թա ցող քա ղա քա կան, 
հոգ ևոր-բա րո յա կան, տնտե-
սա կան, մշա կու թա յին գոր-
ծըն թաց նե րից։ Եվ այդ բա նում 
նրան օգ նում և  զո րա վիգ էին 
« Բազ մա վե պը» և Մ խի թար յան 
հայ րե րի հրա տա րա կած մյուս 
ար ժե քա վոր գոր ծե րը։

« Բազ մա վե պի» խմբա գիր-
ներն ու գլխա վոր աշ խա տա-
կից նե րը ե ղել են ժա մա նա-
կի ուս յալ, զար գա ցած, կիրթ 
ու ա ռա ջա դեմ ան հատ ներ ոչ 
միայն հայ կա կան ի րա կա-
նութ յան, այլև եվ րո պա կան և 
 հա մաշ խար հա յին չա փա նիշ-
նե րով։ Ն րանք քաջ հաս կա-
նում և  պատ կե րաց նում էին 
խնդիր նե րի և  հիմ ա հար ցե րի 
այն ամ բողջ հրա մա յա կա նը, 
որ ծա ռա ցած էր հայ ժո ղովր-
դի և  հայ սե րունդ նե րի առջև։

 Չու շա նա՛լ, հետ չմալ աշ-
խար հում ըն թա ցող գի տա կան, 
մշա կու թա յին, քա ղա քա կան 
գոր ծըն թաց նե րից, չմե կու-
սա նալ սե փա կան մի ջա վայ-
րի պա տե րի ներ սում, ա հա 
այն կար գա խոսն ու սկզբուն-
քա յին մո տե ցու մը, որ ա ռա-
ջին իսկ հա մար նե րից որ-
դեգ րե ցին « Բազ մա վե պի» 
խմբա գիր ներն ու Մ խի թար-
յան միա բա նութ յան ա ռաջ-
նորդ նե րը։ Այդ խնդիր նե րը 
լու ծե լու հա մար հան դե սին 
անհ րա ժեշտ էր նախ  և ա ռաջ 
ա ռաջ նորդ վել լեզ վա կան նոր 
քա ղա քա կա նութ յամբ։ Ա հա 
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այդ պատ ճա ռով և ն պա տա-
կով է, որ « Բազ մա վե պը», ի 
տար բե րութ յուն ա վե լի վաղ 
հրա տա րակ ված Մ խի թար-
յան միա բա նութ յան պար բե-
րա կան նե րի, որ դեգ րեց ոչ թե 
«ռամ ա խառն» աշ խար հա բա-
րը, այլ 19-րդ  դա րի ա ռա ջին 
տաս նամ յակ նե րի արևմ տա հայ 
մտա վո րա կա նութ յան գոր ծա-
ծած լե զուն, ո րը միայն նոր էր 
սկսել ձևա վոր վել որ պես գրա-
կան լե զու, և  դեռ ճա նա պարհ 
ու ներ անց նե լու։

Առ հա սա րակ հան դե սը վա-
րում էր լեզ վա կան ճկուն քա-
ղա քա կա նութ յուն, գտնե լով, 
որ ո րոշ նյու թեր նա խընտ-
րե լի է հրա պա րա կել գրա-
բա րով (հատ կա պես բա նաս-
տեղ ծա կան քերթ վածք նե րը)։ 
 Լեզ վա կան այս պի սի «երկ-
կեն ցա ղութ յու նը» ըն կա լե լի և 
 հաս կա նա լի էր ժա մա նա կա-
կից նե րին։  Հան դե սի է ջե րում 
թարգ մա նա կան գրա կա նութ-
յան ըն տիր է ջեր էին ներ կա-
յաց վում, հատ կա պես  Լա մար-
թի նի գոր ծե րը, ո րոնք այն քան 
մեծ ազ դե ցութ յուն են գոր-
ծել ժա մա նա կի և  հե տա գա յի 
հայ բա նաս տեղ ծա կան մտքի 
փայ լա տա կում ե րի վրա։ Այս 
ա ռու մով տե ղին է մեջ բե րել 
և  դի տար կել հան դե սի անդ-
րա նիկ հա մա րից հետև յալ 
ի մաս տա վո րու մը. « Մեր բա-
նա սեր նե րուն հա ճո յա կան բան 
մը ը նել ու զե լով, աս օ րագ-
րիս մեջ եր բեմ եր բեմ ազ-
գա յին մա տե նագ րու թե նեն ի՛ 
զատ՝ կնա յինք, որ հի մակ վան 
օ տար ազ գաց մա տե նագ-
րութ յա նը վրա ալ խո սինք, ու 
մեր ա տե նի եր ևե լի մա տե նա-
գիր նե րուն գրված նե րեն գեթ 
մանր ճա շակ ներ տանք՝ ար-
ձակ կամ ո տա նա վոր թարգ-

մա նութ յամբ։ Այս ան գամ հոս 
դրած նիս  Լա մար թի նին գե ղե-
ցիկ ո տա նա վոր նե րեն մեկն է՝ 
ճիշդ թարգ մա նած»1։ 

Այ նու հետև նշվում է, որ 
 Լա մար թի նը այժմ յան ողջ Եվ-
րո պա յի լա վա գույն ստեղ ծա-
գոր ծողն է և  իր գրվածք նե րի 
եր ևե լի հատ կա նիշ ներն են. 
«հաս տա տուն բա րե պաշ տութ-
յան հո գի, փա փուկ զգաց-
մունք, բա րակ մտա ծո ղութ յուն, 
և  վառվ ռուն եր ևա կա յութ յուն»2։ 
 Վեր ջում աս վում է, որ հա ջորդ 
ան գամ եր «մե կալ նե րուն ալ 
ճա շա կը կու տանք»3։ Ա հա այս-
պես, սկսած անդ րա նիկ հա-
մա րից, « Բազ մա վե պը» քայլ 
առ քայլ, հա մար առ հա մար 
դաս տիա րա կում և կր թում էր 
հայ ըն թեր ցող նե րի միտքն ու 
հո գին, գե ղա գի տա կան ըն տիր 
ճա շակ զար գաց նում։ Սկ սած 
հատ կա պես ա ռա ջին խմբա-
գիր նե րից, հան դե սի է ջե րում 
ձևա վոր վում, ամ րապնդ վում և 
 հաս տա տա կամ է դառ նում ազ-
գա յին ինք նութ յան և  հոգ ևոր 
հայ րե նի քի զգա ցո ղութ յունն ու 
հա վա տամ քը։  Հան դե սի ա ռա-
ջին տա րին ամ փո փե լուց հե-
տո, 1844 թվա կա նի ա ռա ջին 
իսկ հա մա րի ա ռա ջա բա նում 
հետև յալ ու շագ րավ դի տար-
կում է. «Ու ղիղ և  գե ղե ցիկ 
դի տա վո րութ յուն, ա մե նա-
հար մար մի ջոց, հաս տա տուն 
հույս, ան խոնջ աշ խա տութ-
յուն, և  ա մե նեն ա վե լի ճշմա-
րիտ ազ գա սի րութ յուն: Ա սոնք 
ե ղան « Բազ մա վե պին» ա ռա-
ջին տար վա նը մեջ մեր ա ռա-
ջին քա ջա լե րող և մ ի թա րող 
մտա ծու թյուն նե րը»4։ Իր գո-

1 «Բազմավեպ», 1843, թիվ 1, էջ 16։
2 Նույն տեղում։
3 Նույն տեղում։
4 «Բազմավեպ», 1844 թ., թիվ 2։

յութ յան այս 175 տա րի նե րի 
ըն թաց քում « Բազ մա վե պը» 
հնա րա վո րինս ա մեն ին չով 
նպաս տեց հա մայն հա յութ-
յան ազ գա յին ինք նութ յան 
ամ րապնդ մանն ու նրա հոգ-
ևոր էութ յան հարս տաց մա նը։ 
 Հայ րե նա սի րութ յան դա սա կան 
ձևա կեր պու մը, որն այն քան 
հո գեզ մայլ և  խո րունկ ի մաս-
տութ յամբ ձևա կեր պել է հան-
դե սի մե ծահռ չակ խմբա գիր-
նե րից Ղ ևոնդ Ա լի շա նը՝ շատ 
սե րունդ ներ է կրթել ու տա-
րել հետ ևից. «Ուր քա ղա քա ցիք 
չիք՝ չկա և  հայ րե նիք… բուն 
իսկ հայ րե նիք մեք եմք, անձն 
յու րա քանչ յուր, և  լա վութ յունք 
նե ցուկք են նո րա»5։ Ա լի շան-
յան կամ « Բազ մա վեպ»-յան 
հայ րե նա սի րութ յու նը սահ-
մա նում էր սույն կարգն ու 
օ րեն քը. « Ճա նա չել և  պա հել 
անվ թար զսե փա կան շնորհս 
ազ գիս, զլե զու նո րա, զպատ-
մութ յուն նո րա, զսո վո րութ յուն 
և  զա խոր ժակս նո րա անվ աս, 
զհա րա զատ դպրութ յուն նո-
րա և զ փառս ան վան նո րա։ 
 Զայս պի սի կա միմ հայ րե նա սի-
րութ յուն»6։ 

« Բազ մա վե պը» տաս նամ-
յակ ներ շա րու նակ մա քա ռեց՝ 
իր լա վա գույն խմբա գիր նե րի 
և  աշ խա տա կից-հոդ վա ծա-
գիր նե րի ջան քե րով ստեղ ծե լու 
օ տար տի րա կա լութ յուն նե րի 
ներ քո բա ժան-բա ժան ե ղած 
ու ան պաշտ պան մա ցած հայ 
ազ գի ին քի նա պաշտ պա նութ-
յան հոգ ևոր հա մա կար գը, 
ձգտե լով վե րարթ նաց նել որ-
պես ժո ղո վուրդ՝ նրա ա զատ 
ու ան կախ ապ րե լու և  հենց 
այդ պի սի հայ րե նիք ու նե նա լու 
հի շո ղութ յունն ու բա րո յա կա-

5 «Բազմավեպ», 1845 թ., թիվ 22, էջ 343։
6 «Բազմավեպ», 1848 թ., թիվ 12,  էջ 181։
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մա յին ո րակ նե րը։
 Նա խա պես հաշ վարկ ված 

ու մշակ ված գրա կան, գի տա-
կան ու մշա կու թա յին խե լոք, 
լայ նա խոհ քա ղա քա կա նութ-
յամբ « Բազ մա վե պը» իր է ջե-
րը հյու րըն կա լո րեն բա ցեց հայ 
ի րա կա նութ յան տար բեր շեր-
տերն ու բնա գա վառ նե րը ներ-
կա յաց նող մտա վո րա կան նե-
րի առջև, ո րոնք ոչ միայն չէին 
ան դա մակ ցում Մ խի թար յան 
միա բա նութ յա նը, այլև եր բեմ 
հա մա կիր ու ան դամ էին հա-
կընդ դեմ որ ևէ այլ կրո նա կան 
և  հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յան։ Ամ սագ րի է ջե րը 
19-րդ  դա րի կե սե րին բաց վե-
ցին նաև ստեղ ծա գոր ծող կին 
ան հատ նե րի առջև, ո րը, ի րոք, 
եր ևույթ էր իր ժա մա նա կի հա-
մար։ 1861 թ. մար տին հան դե սի 
է ջե րում հրա պա րակ վեց Սր բու-
հի Աստ վա ծա տուր յա նի գրա-
բար մի բա նաս տեղ ծութ յու նը։

 Տա րեց տա րի « Բազ մա վե- 
 պի» է ջե րում հրա պա րակ վում 
էին հա յաշ խար հի տար բեր 
հատ ված նե րը ներ կա յաց նող 
հե ղի նակ նե րի գոր ծե րը (ինչ-
պես արևմ տա հայ, այն պես էլ 

ար ևե լա հայ, ինչ պես պոլ սա-
հայ, այն պես էլ թիֆ լի սա հայ, 
ինչ պես նաև աշ խար հի զա նա-
զան գաղ թօ ջախ նե րի)։ Դ րա-
նով իսկ հան դե սը տա րած վում 
և  հոգ ևոր-բա րո յա կան ա ռում-
նե րով ար մա տա վոր վում էր 
հա յութ յան բազ մաբ ևեռ հատ-
ված նե րի շրջա նում, դառ նա լով 
նրանց սե ղա նի հույժ սպա սե լի 
պար բե րա կա նը։  Դա մե ծա պես 
ոգ ևո րում էր ու նոր լից քեր հա-
ղոր դում հան դե սի պա տաս-
խա նա տու նե րին, ո րոնք ար դեն 
1870-ա կան թթ. պատ վախնդ-
րութ յամբ ազ դա րա րում էին, որ 
ի րենց ամ սա գի րը Ս.  Ղա զար 
կղզուց տա րած վում է մինչև 
Ա սիա յի, Եվ րո պա յի և Աֆ րի կա-
յի հա յա հոծ ու հա յա շատ գաղ թ-
օջախ նե ր՝ Կ.  Պո լիս, Զմ յուռ նիա, 
 Բաղ դադ,  Կա հի րե,  Կալ կա թա, 
 Լոն դոն,  Փա րիզ,  Մոսկ վա, 
 Բա քու,  Թիֆ լիս և  այ լուր։

Այ սինքն, ա սել կու զի, որ 
« Բազ մա վե պը» մեկ կրո նա կան 
միա բա նութ յան օր գա նից վե-
րած վում էր ընդգծ ված ու շնչեղ 
հա մա հայ կա կան բնույ թի և  
ուղղ վա ծութ յան հան դե սի։

Եվ ա մե նից կար ևորն ու շեշ-
տադ րե լին. « Բազ մա վե պը»  
տաս  նամ յակ ներ շա րու նակ 
դար  ձավ ոչ միայն հայ բազ մա-
շերտ ըն թեր ցող նե րի հոգ ևոր 
սննդի մա տա կա րա րը, այլև վե-
րած վեց հայ ըն թեր ցող և մ տա-
վոր հա սա րա կայ նութ յան իմա-
ցական, գի տա կան, բա րո յա  - 
կան, մշա կու թա յին ո գո րումե-
րը կազ մա կեր պող, ըն թացք և  
ուղ ղութ յուն ցույց տվող ու ժի 
կամ կենտ րո նի։

Ք սա նե րորդ դա րում « Բազ  - 
մա  վե պը» շա րու նա կում էր իր 
հա յա գի տա կան, և դ րա նով 
իսկ հայ րե նա սի րա կան հա տուկ 

ուղղ վա ծութ յունն ու ա ռա քե-
լութ յու նը՝ աս պա րեզ տա լով 
իր ժա մա նա կի հա յա գի տա կան 
խո շոր դեմ քե րին։  Հան դե սը 
կրկին հա տուկ ու շադ րութ յուն 
էր դարձ նում պատ մա բա նա-
սի րա կան, աշ խար հագ րա կան 
և  ժո ղովր դագ րա կան թե մա-
նե րին։ Այս տեղ պետք է նշել, 
որ « Բազ մա վե պը» առ հա սա-
րակ քիչ է շո շա փել քա ղա քա-
կան թե մա նե ր, քիչ է անդ րա-
դար ձել ի րա կա նութ յան մեջ 
առ կա սո ցիալ-քա ղա քա կան 
սուր խնդիր նե րին, ո րը ա ռիթ 
է տվել ծայ րա հեղ մտայ նութ-
յան տեր ո րոշ գոր ծիչ նե րի այն 
ո րա կել որ պես «էկ լե տիկ», 
այ սինքն՝ բո լոր սկզբունք նե-
րը խառ նի խուռն միա վո րող և 
 հա սա րա կա կան եր ևույթ նե-
րին, իբր, ոչ ա ռա ջա դեմ դիր-
քե րից մո տե ցող պար բե րա կա-
նի։  Մինչ դեռ « Բազ մա վե պը» 
շա րու նա կում էր հա վա տա րիմ 
մալ իր ու ղեգ ծին, և դ րա-
նում էր նրա ան բե կա նե լի մե-
ծութ յու նը, ա ռա ջա տա րութ-
յունն ու սկզբուն քայ նութ յու նը՝ 
ծա ռա յել միայն ու միայն հա-
յա գի տութ յա նը՝ ա ռանց որ ևէ 
քա ղա քա կան հա մոզ մուն քի, 
հա մակ րանք նե րի կամ հա-
կակ րանք նե րի։  Փո խա րե նը այս 
շրջա նի « Բազ մա վե պին» հա-
տուկ է հա յե րի մշա կու թա յին, 
հոգ ևոր-բա րո յա կան կողմ ո րո-
շում ե րին նրբո րեն ար ձա գան-
քե լը, Սփ յուռ քի և  Հա յաս տա նի 
կենտ րոն նե րում հայ կա կան հի-
նա վուրց քա ղա քակր թութ յան 
ա վանդ նե րի ու ժա ռան գութ յան 
պաշտ պա նութ յու նը, մշա կու-
թա յին տե ղա շար ժե րի ար տա-
ցո լու մը մեր մտա վոր կան քի 
ո լորտ նե րում մի կար ևոր նպա-
տա կադ րու մով՝ նպաս տել հա-
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յոց հոգ ևոր միաս նութ յանն ու 
ներ դաշ նա կութ յա նը հա յա-
գի տութ յան ան դաս տա նում և 
 հա յա գի տութ յան մի ջո ցով։

« Բազ մա վե պը» վե րոնշ յալ 
ժա մա նա կաշր ջա նում տպագ-
րել է հայ րե նի քի և Սփ յուռ քի 
բազ մա թիվ հա յա գետ նե րին, 
ինչ պես նաև օ տա րազ գի ճա-
նաչ ված հա յա գետ գիտ նա կան-
նե րի։

 Հա յաս տա նում խորհր դա-
յին իշ խա նութ յան տա րի նե րին 
« Բազ մա վե պը» թեև ո րոշ հաս-
կա նա լի սահ մա նա փա կում ե-
րով, այ նո ւա մե նայ նիվ, միշտ 
պահ պա նեց կա պը հայ րե նի քի 
հետ և  շա րու նա կում էր է ջե րը 
ծա ռա յեց նել Հայ րե նիք-Սփ յուռք 
կա պե րի ամ րապնդ մա նը՝ ընդ-
հա նուր ազ գա յին-հա յա գի տա-
կան հեն քի և  ուղղ վա ծութ յան 
վրա։

 Վեր ջին շրջա նում, այ նո ւա մե  - 
նայ նիվ, հան դե սը, հա վա նա-
բար, աշ խար հա քա ղա քա կան 
կտրուկ փո փո խութ յուն նե րի 
բե րու մով, ստիպ ված է ար-

տա հայ տել ո րո շա կի իր վե-
րա բեր մուն քը վե րոնշ յալ քա-
ղա քա կան ի րո ղութ յուն նե րի և 
 զար գա ցում ե րի վե րա բեր յալ, 
այդ նպա տա կով ընտ րե լով հա-
տուկ ժանր, կամ ա վե լի շուտ, 
հին ժան րի նո րո վի օգ տա գոր-
ծու մը, ո րը կոչ վում է խմբագ-
րա կան։  Զուսպ և  հա մա ռոտ, 
բայց և  շատ ար տա հայ տիչ այդ 
խմբագ րա կան նե րում խտաց-
ված շատ բան է աս վում, թեև 
բա ցա ռա պես բա րո յա խո սա-
կան շրջա նակ նե րում։ Այս պես, 
խմբագ րա կան ներ են նվիր-
վել գլո բա լի զա ցիա յի, գեն դե-
րա յին ծայ րա հե ղութ յուն նե րի, 
հա սա րա կութ յան մեջ մտա վոր 
բևե ռա ցում ե րի, ան հան դուր-
ժո ղա կա նութ յան և  իր իսկ բնու-
թագ րու մով «ա մեն ինչ ա մեն 
բա նի դեմ և  ա մեն ոք ա մեն ին-
չի դեմ» ի րո ղութ յուն նե րի կամ 
սկզբունք նե րի դա տա փետ մա-
նը, ո րոնք « Բազ մա վե պի» խո-
րին հա մո զու մով՝ «մեր ար դիա-
կան ո սոխն են»7։

 Վեր ջին շրջա նում՝ ա վե-

7 «Բազմավեպ», 2013 թ., թիվ 1-2, էջ 9։

լաց վել են նոր խո րագ րեր՝ 
բնու թա գիր ներ և  ու սում ա սի-
րութ յուն ներ, հա ղոր դում եր, 
նշում եր, վի ճար կում եր։

2012-2017 թթ. հան դե սը 
տպագր վում է տա րե կան ե րեք 
կամ չորս ան գամ, ընդ ո րում 
հա ճախ միաց յալ թվա հա մար-
նե րով, ո րը թերևս մատ նում 
է հրա տա րա կիչ նե րի՝ նյու թա-
կա նի զգաց նել տվող կա րի քը։

Այդ ա ռու մով տե ղին է հի-
շեց նել ՀՀ նոր իշ խա նութ յուն-
նե րին, որ կա րե լի և  պետք է 
հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ-
նել հայ կա կան հնա գույն սույն 
հան դե սի նյու թա կան կող մի 
ամ րապնդ մա նը։ 

 Հայ ա մե նաեր կա րակ-
յաց հան դե սին ցան կա նում և 
 մաղ թում ենք եր կար ու հա-
րատև երթ, այն քան եր կար 
ու հա րատև, որ քան եր կար 
հա րատ ևե լու է հա յա գի տութ-
յունը  և անշուշտ իր ան բա-
ժան ու մշտա կան ու ղեկ ցի՝ 
« Բազ մա վե պի» հետ։

digitised by           A.R.A.R.@ digitised by           A.R.A.R.@
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 ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ 
ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿ

ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նի տնօ րեն

 Գ ի տակր թա կան մի ջազ գա յին կենտ րո-
նը (ԳԿՄԿ)  ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին 
ա կա դե միա յի հա մա կար գի կա ռուց ված-

քա յին միա վոր նե րից մեկն է: Այն ստեղծ վել է 1997 
թվա կա նին՝ ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հութ յան կազ մում 
գոր ծող աս պի րան տու րա յի բաժ նի հի ման վրա: 
 Կենտ րո նի խնդիրն աս պի րան տու րա յի, հայ ցոր-
դութ յան և  դոկ տո րան տու րա յի մի ջո ցով գի տա-
ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաս տում է:

 Հաշ վի առ նե լով ՀՀ ԳԱԱ հե տա զո տա կան մեծ 
նե րու ժը, նյու թա տեխ նի կա կան և  տա րած քա յին 
հնա րա վո րութ յուն նե րը և  մաս նա գի տա կան ու-
սուց ման մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րը՝  Կենտ րո նը 
2004 թվա կա նից ընդ լայ նեց իր գոր ծու նեութ յու նը՝ 
կազ մա կեր պե լով ու սու ցում նաև մա գիստ րո սա-
կան կրթա կան ծրագ րե րով:

 Կենտ րո նում մա գիստ րո սա կան կրթա կան 
ծրագ րե րով ու սուց ման  կազ մա կեր պում ինք նա-

ՀՀ ԳԱԱ -  75
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ն պա տակ չէ: Այն ա րա գաց նում 
է ան ցու մը կրթութ յու նից դե-
պի գի տա կան   գոր ծու նեութ-
յուն, ո րին մե ծա պես նպաս-
տում է այն հան գա ման քը, որ 
 Կենտ րո նի մաս նա գի տա կան 
ամ բիոն նե րը տե ղա բաշխ ված 
են հա մա կար գի հա մա պա-
տաս խան գի տա հե տա զո տա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րում, որ տեղ աշ խա տում են 
գոր ծող գիտ նա կան նե րը և  
ո րոնք դա սա վան դում են 
 Կենտ րո նում:  Մա գիստ րոս նե րի 
պատ րաս տու մ այս պի սի մի-
ջա վայ րում հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս մա գիստ րանտ նե-
րին հնա րա վո րինս ա րագ ին-
տեգր վե լու գոր ծող գի տա կան 
մի ջա վայ րին և  ձեռք բե րե լու 
աշ խա տան քի հմտութ յուն ներ 
և  գի տա կան մտա ծո ղութ յուն: 

 Հա սա րա կա կան-քա ղաքա-   
կան կան քում վեր ջերս ակ-
տի վա ցել են կրթութ յան և 
 գի տութ յան մեր ձեց ման վե րա-
բեր յալ տա րա տե սակ քննար-
կում ե րը:  Մեր ժա մա նակ նե-
րի էա կան բնու թագ րե րից է 
այն փաս տը, որ կրթութ յու-
նը և  գի տութ յու նը չեն կա-
րող զար գա նալ բա ցար ձա-
կա պես ինք նու րույն, ի րա րից 
ան կախ:  Միայն կրթութ յան և 
 գի տութ յան հա մադ րու մը կա-
րող է ա պա հո վել գի տա տեխ-

նի կա կան ա ռա ջըն թա ցը:
 Լա վա գույն մաս նա գետ-

նե րը պատ րաստ վում են այն-
տեղ, որ տեղ ա պա հով վում է 
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի 
սերտ կա պը գի տա հե տա զո-
տա կան աշ խա տան քի հետ: 
Այ սօր ամ բողջ աշ խար հում 
գի տութ յան և կր թութ յան ին-
տեգր ման ա մե նաարդ յու նա-
վետ մի ջո ցը հա մար վում են՝ 
ա. հե տա զո տա կան հա մալ սա-
րան նե րը, ո րոնց ներ կա յաց վող 
ա մե նաէա կան պա հանջ նե-
րից են գի տա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը 
հա մա սա րա նի կազ մում, բ. ու-
սա նող նե րի գե րակ շիռ մա սի 
մա գիստ րանտ և  աս պի րանտ 
լի նե լը: Այս ի մաս տով, ըստ 

էութ յան, ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա-
կան մի ջազ գա յին կենտ րո նը 
հե տա զո տա կան հա մալ սա-
րա նի ա ռա ջին և  դեռևս միակ 
նա խա տիպն է ՀՀ կրթա կան 
հա մա կար գում: 

 Հե տա զո տա կան հա մալ սա-
րա նը գի տութ յան և կր թութ յան 
ին տեգ րում ի րա կա նաց նում 
է իր կազ մում գոր ծող գի տա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ ուղ ղա հա յաց կա պե րով: 
ԳԿՄԿ-ը, լի նե լով ՀՀ ԳԱԱ հա-
մա կար գի կա ռուց ված քա յին 
միա վոր նե րից մե կը, ԳԱԱ հա-
մա կար գի գի տա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցում է հո րի զո նա կան 
կա պե րով՝ մաս նա գի տա կան 
ամ բիոն ներ տե ղադ րե լով հա-
մա պա տաս խան գի տա հե-
տա զո տա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րում: Կր թութ յան և 
 գի տութ յան մեր ձեց մանն ուղղ-
ված այս քայ լե րը նպաս տում 
են նաև ա կա դե միա կան հա-
մա կար գի գի տա կան կադ րե րի 
ե րի տա սար դաց մա նը: 

 Կենտ րո նը լիո վին բա վա-
րա րում է նաև այն պայ մա նը, 
հա մա ձայն ո րի՝ հե տա զո տա-
կան հա մալ սա րա նի ու սա նող-
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նե րի գե րակ շիռ մա սը պետք է 
լի նի մա գիստ րանտ և  աս պի-
րանտ, քա նի որ  Կենտ րո նում 
կրթութ յու նը կազ մա կերպ վում 
է բա ցա ռա պես մա գիստ րո-
սա կան և  աս պի րան տա կան 
կրթա կան ծրագ րե րով: Այ սօր 
 Կենտ րո նում ու սու ցա նում և 
 հե տա զո տա կան աշ խա տանք 
են ի րա կա նաց նում 700-ից 
ա վե լի մա գիստ րանտ ներ, 350-
ից ա վե լի աս պի րանտ ներ և 
 հայ ցորդ ներ: 

Ար տա սահ ման յան հե տա-
զո տա կան հայտ նի շատ հա-
մալ սա րան ներ ու նեն մի լիարդ 
դո լա րի կար գի բյու ջե (օ րի-
նակ՝  Տե խա սի հե տա զո տա-
կան հա մալ սա րա նի բյու ջեն 
3 մի լիարդ դո լար է), ուս տի 
հաս կա նա լի է, որ  Կենտ րո նի 
և  հե տա զո տա կան հա մալ սա-
րան նե րի հիմ ա կան տար բե-

րութ յու նը հենց բյու ջեի չա-
փի մեջ է: ԳԿՄԿ-ի տա րե կան 
բյու ջեն չի գե րա զան ցում 300 
մի լիոն դրա մը, ո րից միայն 11 
մի լիոն դրամ է հատ կաց վում 
պե տա կան բյու ջեից: Բ յու-
ջեի պա կա սը ինչ-որ չա փով 
փոխ հա տուց վում է մի ջազ գա-
յին դրա մաշ նորհ նե րի հաշ-
վին:  Վեր ջին 7-8 տա րի նե րի 
ըն թաց քում  Կենտ րո նը տար-
բեր դրա մաշ նորհ նե րի մի ջո-
ցով ստա ցել է մոտ 700.000 
եվ րո գու մար, որն ուղղ վել է 
 Կենտ րո նի տեխ նի կա կան վե-
րա զին մա նը, կա ռա վար ման 
է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի 
ներդր մա նը, պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մի վե րա-
պատ րաստ մա նը, հե ռա վար 
ձևա չա փով դա սըն թաց նե րի 
մշակ մա նը և  ու սա նող նե րի 
փո խա նակ մա նը: Ն շենք նաև, 

որ 2018 թ. ԳԿՄԿ-ն ԳԱԱ է կո-
լո գա նոոս ֆե րա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի 
հետ հա մա տեղ մաս նակ ցում 
է մի խո շոր նա խագ ծի՝ 1 մի-
լիոն եվ րո ընդ հա նուր բյու-
ջեով: Ոչ պա կաս կար ևոր է 
նաև այն հան գա ման քը, որ 
 Կենտ րոնն ան հա տույց օգ տա-
գոր ծում է ԳԱԱ հա մա կար գի 
գի տա հե տա զո տա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի նյու թա-
տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ-
յուն նե րը:

Այս ա մե նը վկա յում է այն 
մա սին, որ ՀՀ ԳԱԱ հա մա-
կար գում մա գիստ րո սա կան 
կրթութ յան ի րա կա նա ցու մը ոչ 
միայն խիստ անհ րա ժեշտ, այլև 
կար ևոր է ա կա դե միա յի գի-
տա կան հա րուստ նե րուժն օգ-
տա գոր ծե լու, ո րակ ալ կադ րեր 
պատ րաս տե լու, հե տա գա յում 
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այդ կադ րե րով հա մա կար գի 
գի տա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րը և տն տե սութ յան 
ա ռան ձին ճյու ղե րը հա մալ րե լու 
տե սանկ ու նից: 

 Մա  գ ի ս տ  ր ա  տ ո ւ  ր ա  յ ո ւ մ 
հիմ ա կա նում դա սա վան-
դում են ՀՀ ԳԱԱ լա վա գույն 
գիտ նա կան նե րը (ա կա դե մի-
կոս ներ, թղթա կից ան դամ-
ներ, գի տութ յան դոկ տոր ներ 
և  թեկ նա ծու ներ): Ու սում ա-
կան ծրագ րե րով նա խա տես-
ված հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք նե րը տար վում են 
հա մա պա տաս խան գի տա-
կան հաս տա տութ յուն նե րում, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս բարձ րա գույն կրթութ յա-
նը հա ղոր դե լու ճկու նութ յուն, 
այն կողմ ո րո շե լու դե պի ար-
դի հիմ ախն դիր ներ, խո րաց-
նե լու մաս նա գի տա կան պատ-
րաստ վա ծութ յու նը: 2004 թ. իր 
գոր ծու նեութ յու նը 3 մաս նա-
գի տութ յու նով և 39 մա գիստ-
րան տով սկսած ԳԿՄԿ-ի մա-
գիստ րա տու րան այ սօր ար դեն 
վե րած վել է համ բա վա վոր ու-
սում ա կան հաս տա տութ յան, 
որ տեղ կրթութ յու նը (առ կա և 
 հե ռա կա ու սուց մամբ) ի րա կա-
նաց վում է 32 մաս նա գի տութ-
յուն նե րով, իսկ ու սա նող նե րի 
թի վը ո րոշ տա րի նե րի գե րա-
զան ցել է հա զա րը:

 Հաշ վի առ նե լով կրթութ յա նը 
ներ կա յաց վող ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րը և  պար բե րա բար 
ձգտե լով կրթութ յան ո լոր տում 
նո րա րա րութ յուն նե րի ներդր-
ման՝ ԳԿՄԿ-ն 2014 թ. -ից ի րա-
կա նաց նում է նաև հե ռա վար 
դա սըն թաց ներ, ո րոնց շրջա-
նակ նե րում հա սա րա կա կան 
ո րո շա կի խմբեր (շրջա նա-
վարտ ներ, գոր ծա զուրկ ներ, 
տնա յին տնտե սու հի ներ, հա-

տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ան-
ձինք և  այլք) հե ռա վար ձևով 
վե րա պատ րաստ վե լու հնա-
րա վո րութ յուն են ստա ցել:  Այս 
փոր ձը ցույց տվեց, որ հա-
սա րա կութ յան շրջա նում շատ 
մեծ է հե տաքրք րութ յունն առ-
ցանց դա սըն թաց նե րի նկատ-
մամբ, ո րը շա րու նա կա կան 
կրթութ յան լա վա գույն մո դելն 
է:  Կենտ րո նի կազ մա կեր պած 
հե ռա վար 20 դա սըն թաց նե րին 
մաս նակ ցել է ա վե լի քան 700 
հո գի, ո րից 507-ը հա ջո ղութ-
յամբ հաղ թա հա րել է սահ ման-
ված շե մը և ս տա ցել հա մա-
պա տաս խան հա վաս տա գիր: 
 Դա սըն թաց ներն ընտր վել են 
հան րա պե տութ յան մար զե-
րում ի րա կա նաց ված մշտա-
դի տարկ ման արդ յունք նե րով: 
Ու նե նա լով այս հա ջող ված 
փոր ձը՝ 2017 թ. ԳԿՄԿ-ն ՀՀ պե-
տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե միա յի հետ հա մա տեղ, ա ռա-
ջի նը հետ բու հա կան կրթա կան 
հա մա կար գում, կազ մա կեր-
պեց մա գիստ րո սա կան հե ռա-
վար կրթութ յուն՝ « Գոր ծա րար 
վար չա րա րութ յուն» մաս նա գի-
տութ յամբ, մա գիստ րո սա կան 
դիպ լո մի շնորհ մամբ: 

 Հե ռա վար ձևա չա փով 
կրթա կան գոր ծըն թա ցի ա պա-
հով ման տե ղե կատ վա կան 
ա վան դա կան պա շար նե րին 
զու գա հեռ՝ լայ նո րեն կի րառ-
վում են նաև հա տուկ մաս նա-
գի տաց ված մուլ տի մե դիա կան 
և  է լեկտ րո նա յին դա սագր քեր, 
ձեռ նարկ ներ, է լեկտ րո նա յին 
ու սում ա մե թո դա կան հա մա-
լիր ներ: Այս ա մենն ա պա հո վում 
է  Կենտ րո նին սպա սար կող ՀՀ 
ԳԱԱ հիմ ա րար գի տա կան 
գրա դա րա նը, որն ու նի ա վե լի 
քան 3 մի լիոն թվայ նաց ված էջ՝ 
նե րառ յալ գրքեր, պար բե րա-

կան ներ և  հոդ ված ներ:
 Մեր ժա մա նակ նե րում, 

մարդ կանց գերզ բաղ վա ծութ-
յան պայ ման նե րում, շատ կա-
ր ևոր է ժա մա նա կի տնտեսու-
մը, ո րը կա րող է ա պա հո վել 
հե ռա վար կրթութ յու նը: Ն շենք 
նաև, որ հե ռա վար կրթութ յան 
ինք նար ժեքն ա վե լի ցածր է, 
ո րից շա հում են ինչ պես ու սա-
նող նե րը, այն պես էլ կրթութ-
յունն ի րա կա նաց նող հաս տա-
տութ յուն նե րը:

 Կենտ րո նի տեխ նի կա կան և 
 կադ րա յին նե րուժն ու հա ջող-
ված փոր ձը հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս կազ մա կեր պե լու 
հե ռա վար մա գիստ րո սա կան 
կրթութ յուն թույ լատ րե լի յու րա-
քանչ յուր մաս նա գի տութ յամբ:

 Հե տա զո տա կան հա մալ-
սա րան նե րին ներ կա յաց վող 
կար ևոր պայ ման նե րից է նաև 
մի ջազ գա յին լայն կա պե րի առ-
կա յութ յու նը:

 Մի ջազ գայ նա ցու մը բխում 
է ԳԿՄԿ տես լա կա նից և 
 ռազ մա վա րա կան ծրագ րից, 
ո րի հիմ ա կան նպա տա կը 
կրթութ յան մի ջազ գայ նա ցում 
ու մրցու նա կութ յան ա պա հո-
վում են:  Կենտ րո նը մի ջազ-
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հա մա ձայ նագ րեր և  հու շագ րեր 
ու նի և  ակ տի վո րեն հա մա-
գոր ծակ ցում է եվ րո պա կան և 
 ռու սա կան տասն յակ գի տակր-
թա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի հետ, ինչ պի սիք են  Տու շա յի 
հա մալ սա րա նը (Ի տա լիա), 
 Փոլ  Սա բա տեի հա մալ սա րա-
նը ( Թու լուզ 3, Ֆ րան սիա), 
 Տու րիզ մի և  սեր վի սի պե տա-
կան հա մալ սա րա նը (ՌԴ) և  
այլն:

 Մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե-
րի հետ ԳԿՄԿ-ն  ի րա կա նաց-
նում է թե՛ կա րո ղութ յուն նե րի 

ՀՀ ԳԱԱ -  75



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

4
. 

2
0
1
8

28

զար գաց մա նը, թե՛ ու սա նող նե-
րի և  դա սա խոս նե րի մի ջազ գա-
յին շար ժու նութ յանն ուղղ ված 
ծրագ րեր: Օ րի նակ՝ Է րազ մուս+ 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց-
ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րի 
խորհր դատ վութ յամբ և  ուղ-
ղորդ մամբ ա ռա ջի կա ե րեք 
տա րի նե րին նա խա տես վում 
է լիո վին ար դիա կա նաց նել 
«Բ նա պահ պա նութ յուն և բ նօգ-
տա գոր ծում» ամ բիո նի հիմ - 
 նա կան դա սըն թաց նե րի ա ռար-
կա յա կան նկա րագ րե րը, ինչ-
պես նաև ներդ նել մի ջազ գա-
յին պա հան ջարկ ու նե ցող նոր 
ա ռար կա ներ:

 Վեր ջին տա րի նե րին բա վա-
կան ակ տի վա ցել է ու սա նող-
նե րի և  դա սա խոս նե րի մի ջազ  - 
գա յին շար ժու նութ յան ծրագ-
րե րի ի րա կա նա ցու մը  Կենտ րո - 
նում՝ հնա րա վո րութ յուն ըն-
ձե ռե լով ԳԿՄԿ ու սա նող նե-
րին մեկ կի սամ յակ ու սա նե-
լու եվ րո պա կան ա ռա ջա տար 
բու հե րում, իսկ դա սա խոս նե-
րին՝ վե րա պատ րաստ վե լու և 
 դա սա խո սութ յուն ներ կար դա-
լու մի ջազ գա յին հար թակ նե-
րում, ինչ պես նաև ԳԿՄԿ-ում 
հյու րըն կա լել գոր ծըն կեր բու-
հե րի դա սա խոս նե րին: Աշ խա-
տանք ներ են տար վում առ կա 

մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը խո րաց նե լու և  աշ-
խար հագ րութ յունն ընդ լայ նե լու 
ուղ ղութ յամբ:

 Հե տա զո տա կան հա մալ-
սա րա նի գա ղա փա րը հայ-
կա կան ի րա կա նութ յան մեջ 
ար դեն վե րա ցա կան չէ. այն 
ու նի բա վա րար նյու թա կան 
և  հա յե ցա կար գա յին հիմ քեր, 
իսկ  Կենտ րոնն ու նի հա մա-
պա տաս խան նե րուժ ու փորձ, 
ուս տի պե տա կան ա ջակ ցութ-
յան դեպ քում կա րող է դառ նալ 
ա ռա ջին հե տա զո տա կան հա-
մալ սա րա նը ՀՀ կրթա կան հա-
մա կար գում:
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ՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ  
2018

 Պատ մութ յան մեջ եր րորդ ան գամ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում 
 Նո բել ան մրցա նակ է ստա ցել ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ:  Կա
նա դու հի  Դո նա Սթ րիկ լան դը  Նո բել ան մրցա նա կը կի սում է ա մե
րի կա ցի Ար թուր Էշ կի նի և ֆ րան սիա ցի  Ժե րար  Մու րո յի հետ՝ լա զե
րա յին ֆի զի կա յում նո րա րա րութ յան, այն է՝ օպ տի կա կան նրբու
նե լիի ստեղծ ման և  կեն սա բա նութ յու նում դրա կի րառ ման հա մար:

 Քի միա յի գծով  Նո բել ան մրցա նակ շնորհ վել է ա մե րի կա ցի 
գիտ նա կան և  ճար տա րա գետ Ֆ րեն սի Առ նոլ դին՝ ֆեր մենտ նե րի 
ուղ ղորդ ված է վոլ ու ցիա յի հա մար, ա մե րի կա ցի քի մի կոս,  Մի սու
րիի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր  Ջորջ Ս մի թին և բ րի տա նա ցի կեն
սա քի մի կոս,  Քեմբ րի ջի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, սըր Գ րի գո րի 
 Վին տե րին՝ պեպ տիդ նե րի և  հա կա մար մին նե րի ու սում ա սիր ման 
հա մար:

 Ֆի զիո լո գիա յի և բժշ կութ յան աս պա րե զում  Նո բել ան 
մրցա  նա կի դափ նե կիր ներ են դար ձել ԱՄՆի Հ յուս թո նի հա մալ
սա րա նի պրո ֆե սոր  Ջեմս Է լի սո նը և  Ճա պո նիա յի  Կիո տո քա ղա քի 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից  Տա սու կա  Հոնձ յոն՝ քաղց կե ղի ի մու
նա բուժ ման նոր ե ղա նա կի հայտ նա գործ ման հա մար:

Տն տե սա գի տութ յան ո լոր տում  Նո բել ան մրցա նակ է շնորհ
վել եր կու ա մե րի կա ցի նե րի՝  Յեյ լի հա մալ սա րա նից Ո ւիլ ամ  Նորդ
հաու սին՝ «Կ լի մա յի փո փո խութ յան ին տեգ րու մը եր կա րատև մակ
րոտն տե սա կան վեր լու ծութ յան մեջ» և Ն յու Յոր քի Stern School of 
Businessից  Փոլ  Ռո մե րին՝ « Տեխ նո լո գիա կան նո րա րա րութ յուն նե
րի ին տեգ րու մը եր կա րատև մակ րոտն տե սա կան վեր լու ծութ յան 
մեջ» նո րա րա րութ յուն նե րի հա մար:

 Խա ղա ղութ յան  Նո բել ան մրցա նա կի են ար ժա նա ցել ի րաք
ցի ի րա վա պաշտ պան  Նա դիա  Մու րա դին և  կոն գո ցի վի րա բույժ 
 Դե նիա  Մուք վե գեն «սե ռա կան բռնութ յու նը որ պես պա տե րազ մի 
զենք օգ տա գործ ման և  զին ված հա կա մար տութ յուն նե րի դա դա
րեց մանն ուղղ ված նրանց ջան քե րի հա մար»:

 Նո բել յան հանձ նա ժո ղովը հայ տա րա րել է, որ 2018ին չի հանձ    նի 
գրա կա նութ յան  Նո բել յան մրցա նակ՝ թեկ նա ծու նե րի Շ վե դա կան 
ա կա դե միա յում սկան դա լի պատ ճա ռով: 2017 թ. վեր  ջին Շ վե դա կան 
ա կա  դե միա յում ներ քին հե տաքն նութ յուն է սկսվել տվյալ նե րի ար
տա  հոս քի գոր ծով, ո րում մե ղադր վում է կազ  մա կեր պութ յան ան դամ
նե րից մե կի ա մու սի նը:  Խոս քը ֆրան սիա ցի լու սան կա րիչ  ԺանԿ լոդ 
Առ նո յի մա սին է, ո րը մե ղադր վում է կա նանց նկատ մամբ սե ռա կան 
ոտնձ գութ յուն նե րի և բռ նութ յան ի րա կա նաց ման հա մար:

Ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում

 Քի միա յի գծով

 Ֆի զիո լո գիա յի և բժշ կութ յան 
աս պա րե զում

Տն տե սա գի տութ յան ո լոր տում

 Խա ղա ղութ յան բնա գա վա ռում

Ի ԴԵՊ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑ 
ASNET-AM

ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ԱՊ ASNET-AM ցանցի 
սպասարկման խմբի ղեկավար,
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ դասախոս

Հ ա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի և հե ռա-
հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոց նե րի զար-
գաց ման շնոր հիվ 20-րդ դա րի վեր ջին 

տաս նամ յա կում սկսե ցին ձևա վոր վել հա մա-
կարգ չա յին ցան ցե րը և զար գա նալ հա մա ցան-
ցը: Հա մա ցան ցը և դ րա ի րաց ման տեխ նո լո-
գիա ներն այժմ դար ձել են տե ղե կատ վա կան 
հա սա րա կութ յան ան բա ժա նե լի մա սը, դրա 
հիմ քը: Այդ տեխ նո լո գիա նե րը, ո րոնց մա սին 
չէին լսել անց յալ դա րի վեր ջում, այժմ գոր-
ծում են տնտե սութ յան, գի տութ յան, մշա կույ-
թի գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում: Հա մա ցան ցի 
ստեղծ ման հիմ քում ըն կած է ARPAnet ցան ցի 
զար գա ցու մը, որն ԱՄՆ ազ գա յին մասշ տա բով 
ա ռա ջին փորձ նա կան հա մա կարգ չա յին ցանցն 
էր: Այն ստեղծ վեց 1960-ա կան թթ. վեր ջին` ԱՄՆ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա-
տա կով և միա վո րեց մի քա նի խո շոր գի տա կան 
և հա մալ սա րա նա կան կենտ րոն նե րի հար յու րա-
վոր հա մա կար գիչ ներ: ARPAnet ցան ցի ստեղ-
ծու մը կմար անն կատ, ե թե չլի նեին մի քա նի 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն ներ` 

1. ARPAnet ցան ցի բո լոր հա-
մա կար գիչ նե րը փոխ կա պավ-
ցած էին ի րար հետ հա վա սար 
մա կար դակ նե րով, այ սինքն՝ 
ցանցն ա պա կենտ րո նաց ված էր,

2. որ պես ցան ցա յին ար ձա-
նագ րութ յուն ARPAnet-ում ըն-
դուն վել էր միջ ցան ցա յին IP 
(Internet Protocol) ար ձա նագ-
րութ յու նը՝ տեքս տի, գծա պատ-
կեր նե րի և  այլ տե ղե կատ վութ-
յան հա ղորդ ման և  ըն դուն ման 
կա նո նա կար գը:

1989 թ. մար տին Թիմ Բեր-
ներս Լին, բրի տա նա ցի գիտ-
նա կան և գ յու տա րար, որն 
աշ խա տում էր մի ջու կա յին 
հե տա զո տութ յուն նե րի եվ րո-
պա կան կենտրոնում (CERN) 
ա ռա ջար կեց տե ղա բաշխ-
ված տե ղե կատ վա կան հա   - 
մա կար գի գա ղա փա րը, ո րի 
նպա տակն էր մարդ կութ յան 
գի տե լիք նե րի միա վո րու մը: 
Այս հա մա կար գը նա ան վա նեց 
« Հա մաշ խար հա յին սար դոս-
տայն» (World Wide Web-WWW): 
1991 թ. ստեղծ վեց ա ռա ջին 
զննար կի չը (բրաու զեր)՝ հի-
պեր տեքս տը1 դի տե լու հա մար 
նա խա տես ված ծրա գի րը: Ար-
դեն 1992 թ. դրա կի րա ռու մը 
հնա րա վո րութ յուն տվեց ի րա-
կա նաց նել «ա ռանց կար կա-
տան նե րի տե ղե կատ վա կան 

1 Հղումերի միջոցով իրար հղվող 
փաստաթղթերի ամբողջականություն

տա րածք» ստեղ ծե լու նա խա-
գի ծը, ո րը հե տա գա յում պետք 
է ընդգր կեր ամ բողջ մո լո րա-
կը: 1994 թ. մշակ վեց WWW-ի 
հա մար ա ռա ջին ավ տո մատ 
ա ռար կա յա կան ցու ցի չը, ո րը 
կոչ վում էր WWW որդ: Մի քա-
նի րո պեի ըն թաց քում «որ դը» 
ձևա վո րում էր ե րեք հար յուր 
հա զար մուլ տի մե դիա2 օբյ եկտ-
ն եր ից բաղկ աց ած տվյալն-
եր ի հենք, որտ եղ հնար ավ որ 
էր որ ոն ում կատ ար ել բան-
ալ ի բառ եր ի միջ ոց ով: Կ ար-
ել ի է աս ել, որ այդ պահ ից 
սկզբուն ք որ են ձևավ որվ ած էր 
հա մաշխ արհ այ ին սարդ ոստ-
այն տե ղ եկ ատվ ակ ան տար ած-
ությ ուն ը: Այն տար ին եր ը, երբ 
աշխ արհ ում ձևավ որվ ում էր 
«ցանց եր ի ցանց» Ինտ երն ետ ը, 
ստեղծվ ում էր համ աշխ արհ-
ա յին սարդ ոստ այն WWW-ն 
և զարգ ան ում հեռ ահ աղ որդ-
ակ ցությ ան ոլ որտ ը, Հ այ աստ-
ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան համ-
ար ան ց ում այ ին և դժվ ար էին: 
Բ արդ էր նաև գիտ ությ ան 
վի ճակ ը, եր իտ աս արդ մասն-
ա գետ  ն եր ը արտ ագ աղթ ում 
էին, փակվ ում կամ մաս ամբ 
էին աշխ ատ ում հանր ապ ետ-
ությ ան գիտ ահ ետ ազ ոտ ակ-
ան կա ռույց ն եր ը: Չնայ ած այդ 
ծանր պայմ անն եր ին, ՀՀ գիտ-

2 Պարունակություն, որտեղ տեղե-
կատ վությունը ներկայացված է 
մի քանի տարբեր ձևերով՝ ձայն, 
համակարգչային անիմացիոն գրա-
ֆիկա, տեսաշար

ութ յունն եր ի ազգ այ ին ակ-
ադ ե մի ան, Ֆ ադ եյ Ս արգսյ ան ի 
գլխավ որ ությ ամբ, 1992 թ. հանձ ն ա - 
ր ար եց ՀՀ ԳԱԱ ինֆ որմ ատ -
ի կայ ի և ավտ ոմ ատ ացմ ան 
պրոբ լ եմ եր ի ինստ իտ ուտ ին 
(ԻԱՊԻ)՝ մշակ ել և ն ախ ագծ ել 
առ աջ ին ազգ այ ին գիտ ահ ետ-
ազ ոտ ա կան համ ակ արգչ այ ին 
ցանց ը՝ ASNET-AM, www.asnet.
am: ASNET-AM ցանցն ստեղծ-
վեց 1994 թվա կա նին, ցան ցի 
կա ռուց ված քը և  օգ տա գործ-
ման սկզբունք նե րը մշա կեց և  
ի րա կա նաց րեց ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ 
աշ խա տան քա յին խում բը, ո րը 
ղե կա վա րում էր ինս տի տու-
տի գլխա վոր ճար տա րա գետ 
Վ լա դի միր Սա հակ յա նը: ՀՀ 
ԳԱԱ նա խա գա հութ յան թիվ 
29/1348/ ո րոշ մամբ 1998 թվա-
կա նին ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ-ն հաս-
տատ վեց որ պես ASNET-AM 
ցան ցի զար գաց ման և մ շակ-
ման պա տաս խա նա տու կազ-
մա կեր պութ յուն: ASNET-AM 
ցան ցի հիմա կան ա ռա քե լութ-
յունն էր ա պա հո վել ա րագ, 
հու սա լի, անվ տանգ և մատ-
չե լի հա սա նե լիութ յուն դե պի 
նո րա գույն ցան ցա յին տեխ նո-
լո գիա նե րը և ծա ռա յութ յուն-
նե րը: 1994թ. ASNET-AM ցան ցը 
միաց րեց հինգ գի տա հե տա-
զո տա կան ինս տի տուտ ներ և  
ա պա հո վեց դրանց ել քը դե-
պի Ին տեր նետ: 1997-1998 թթ. 
ցան ցի աշ խա տան քա յին խում-
բը մշա կեց և գոր ծար կեց հան-
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րա պե տութ յու նում ա ռա ջին IP 
հե ռա խո սա կա պը: Շնոր հիվ 
այս տեխ նո լո գիա յի Բ յու րա կա-
նի աստ ղա դի տա րա նը հնա րա-
վո րութ յուն ստա ցավ միա նա  - 
լու Եր ևա նի քա ղա քա յին հե-
ռա խո սա ցան ցին: Այդ տա րի-
նե րին գի տա հե տա զո տա կան 
ցան ցի ստեղծ ման փաս տը և 
զար գաց ման ըն թաց քը շատ 
կար ևոր էր հան րա պե տութ յան 
գի տա կան հա մայն քի հա մար. 
գիտ նա կան նե րը և հե տա զո-
տող նե րը հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցան դուրս գա լու տե ղե-
կատ վա կան շրջա փա կու մից և  
ի րա կա նաց նե լու բազ մա թիվ 
մի ջազ գա յին ծրագ րեր: Ցան-
ցի զար գաց ման գոր ծում մեծ 
դեր ու նե ցան մի ջազ գա յին գի-
տա տեխ նի կա կան կենտ րո-
նի ծրագ րե րը, որnնց շ նոր հիվ 
ստեղծ վեց տա րա ծաշր ջա նում 
ա ռա ջին «Արմկ լաս տեր» բարձր 
ար տադ րո ղա կա նութ յան հաշ-
վո ղա կան հա մա կար գը, հայ-
կա կան ազ գա յին «Գ րիդ» են-
թա կա ռուց ված քը, ո րն այժմ 

հա մաեվ րո պա կան են թա կա-
ռուց ված քի մաս է: ASNET-AM 
ցան ցի զար գաց ման և  ընդ-
լայն ման գոր ծըն թաց նե րն ի րա-
կա նաց վել են նաև ՀՀ Կառա-
վարության, Գ.Գյուլբե նկյանի 
հիմա դրա մի, Հայկական 
բարեգործական ընդհանուր 
միության (ՀԲԸՄ), «Հայաս-
տ ա ն »  հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ա ն 
հիմադրամի և բազմաթիվ  
միջազգային նախագծերի 
աջակցության շնորհիվ: ՀՀ 
Կառավարությունը մշտապես 
աջակցել է ASNET-AM ցան ցի 
զար գաց ման աշ խա տանք նե-
րին: Ցան ցի կա ռուց ված քում 
ներ կա յում ընդգրկ ված են Հա-
յաս տա նի վեց քա ղաք նե րի 
և բ նա կա վայ րե րի ա կա դե միա-
կան, գի տա հե տա զո տա կան, 
կրթա կան, մշա կու թա յին ա վե լի 
քան 65 կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի հա մա կարգ չա յին ցան-
ցեր, այդ թվում՝ Գի տութ յուն-
նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի 
կազ մա կեր պութ յուն ներ, գի-

տա հե տա զո տա կան ինս տի-
տուտ ներ (Եր ևա նի ֆի զի կա յի 
ինս տի տուտ), բուհեր (Եր ևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րան, 
Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի-
տեխ նի կա կան հա մալ սա րան, 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րան, Ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա յի հայ կա կան պե-
տա կան ինս տի տուտ, Ար ցա-
խի պե տա կան հա մալ սա րան) 
և գի տա կան ու կրթա կան այլ 
հաս տա տութ յուն ներ: ASNET-
AM ցան ցի ան դամ-կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը միա վոր ված են 
լայ նա ծա վալ հա մա կարգ չա-
յին ցան ցով, որն ու նի ընդ հա-
նուր օգ տա գործ ման հետև յալ 
ռե սուրս ները` օպ տի կա կան, 
ռա դիո մո դե մա յին, ա ռանձ-
նաց ված, պղնձա լա րա յին և  
այլ տե սա կի կա պու ղի ներ, մի-
ջազ գա յին և տե ղա կան ցան-
ցե րի հետ կապն ա պա հո վող 
եր թու ղա վո րիչ ներ, ծա ռա յութ-
յուն ներն ա պա հո վող հա մա-
կարգ չա յին սեր վեր ներ, փո-
խա դարձ հա սա նե լիութ յունը և  
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անվ տան  գութ յու նը կար գա վո-
րող սեր վեր ներ և սար քա վո-
րումեր, հաշ վո ղա կան գրիդ3 
համա կա րգե ր, բարձր արտա-
դրո ղա կա նո ւթյա ն կլաստե-
ր նե ր և տվյա լնե րի  պահո-
ցնե ր, «ամպա յի ն» միջա վա յր 
և ա յլն: ASNET-AM ցանցն ունի  
սեփա կա ն օպտի կա կա ն գծերի  
ենթա կա ռո ւց վա ծք։ Օգտա գո-
րծո ղնե րի ն կայո ւն և հո ւսա լի  
կապ տրամա դրե լո ւ, ինչպե ս 
նաև ցանցա յի ն ծառա յո ւթյո-
ւն նե րի  կայո ւն մատչե լի ությո-
ւնը  ապա հո վե լո ւ նպատա կո վ 
ցան ցը  մշտապե ս ապա հո վո ւմ 
է արտա քի ն կապի  բազմա-
կի  միացո ւմե րի  հնարա վո-
րո ւթ յո ւն: ASNET-AM ցանցը  իր 
անդա մ-կազմա կե րպո ւթյո ւն նե -
րի  գիտա կա ն և հե տա զո տա-
կա ն աշխա տա նքնե րի ն աջա-
կ ցե լո ւ համա ր տրամա դրո ւմ է 
հետևյա լ ծառա յո ւթյուն  նե րը .
• Ցան ցի հիմ ա կան հան-

գույց նե րի և կա պու ղի նե րի 
շուր ջօր յա (24/7) ան խա փան 
սպա սար կում, IP հաս ցե նե րի 
ավ տո նոմ հա մա կարգ

• Բարձր ա րա գութ յամբ կապ 
դե պի GEANT հա մաեվ րո պա-
կան գի տա կան և կր թա կան 
ցանց և  այլ մի ջազ գա յին գի-
տա կան և կր թա կան ցան ցեր

• Գի տա կան հե տա զո տութ-
յուն   նե րի, գի տա կան հաշ-
վարկ նե րի, գի տութ յան 
ա ռար    կա յա կան ո լորտ նե րի 
տվյալ նե րի հեն քե րի ստեղծ-
ման և  օգ տա գործ ման հնա-
րա վո րութ յուն ներ

• Գ րիդ և  ամ պա յին ռե սուրս-
նե րի անվ տան գութ յան, պա-
հուս տա վոր ման ծա ռա յութ-
յուն ներ

• Proxy-սեր վե րի օգ տա գոր-
ծում (հնա րա վո րութ յուն է 

3 Տարաբաշխված հաշվողական ռե-
սուրս տրամադրող համակարգ

տա լիս ա նուղ ղա կի հար-
ցում եր կա տա րելու այլ 
ցան ցա յին ծա ռա յութ յուն-
նե րին)

• DNS և Web Hosting ծա ռա-
յութ յուն նե րի սպա սար կում 

• Է լեկտ րո նա յին փոստ (E-
Mail), Webmail, UniMail 
ծա ռա յութ յուն նե րի սպա-
սար կում 

• Հե ռաու սուց ման և հե ռա հար 
գի տա ժո ղով ե րի կազ-
մա կեր պում, edu.asnet.am 
վեբ-հար թակ

• Առ ցանց գործ նա կան 
հան դի պում ե րի և քն նար-
կում ե րի handipum.asnet.am 
վեբ-հար թակ

• Ցան ցա յին տե սա- և ձայ-
նա հե ռար ձա կում (ASNET-AM 
Media Streaming Server)

• Հա մաեվ րո պա կան eduroam 
WiFi ռոու մինգ ծա ռա յութ յան 
հա սա նե լիութ յան ա պա հո-
վում (eduroam.am)

• VoIP (թվա յին հե ռա խո սա-
կապ) ծա ռա յութ յան ա պա հո-
վում և ս պա սար կում 

• Ամ պա յին պա հոց նե րի տրա-
մադր ման ծա ռա յութ յուն 
(drive.asnet.am) 

• Գի տա կան հրա տա րա կութ-
յուն նե րի հա մա կարգ (pubs.
asnet.am) 

• Հայ կա կան դաշ նա յին նույ-
նա կա նութ յան հե տա զո-
տութ յուն նե րի և կր թութ յան 
ծա ռա յութ յուն (afire.asnet.am)
և  այլ բազ մա զան նո րա-

գույն ցան ցա յին ծա ռա յությւն-
ներ: Այ սօր ASNET-AM-ը ազ-
գա յին գի տա հե տա զո տա կան 
և կր թա կան ցանց է (NREN)՝ 
բարձր ա րա գա գոր ծութ յամբ 
հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան կա-
պու ղի նե րով, որ տեղ կա տար-
վում են կի րա ռա կան բնույթ 
կրող հե տա զո տութ յուն ներ և 

մ շա կում եր: ASNET-AM ցան-
ցը նպաս տում է ցան ցի են-
թա կա ռուց ված քի և մ շակ ված 
ռե սուրս նե րի լայն օգ տա գործ-
մա նը՝ զու գա հեռ կա պեր հաս-
տա տե լով նմա նօ րի նակ կամ 
հա րա կից նպա տակ ներ հե-
տապն դող այլ հա մաեվ րո-
պա կան նա խա ձեռ նութ յուն-
նե րի հետ: ASNET-AM ցան ցը 
մաս նակ ցում է Ար ևել ան գոր-
ծըն կե րութ յան (EaPConnect) 
նա խագ ծին, ո րի արդ յուն-
քում ստեղծ վում է գի տութ-
յան և կր թութ յան ո լոր տի 
հա մար տա րա ծաշր ջա նա-
յին գե րա րագ ին տեր նե տա-
յին ցանց, ո րը նվա զեց նում 
է թվա յին անջր պե տը և հեշ-
տաց նում հա յաս տան յան գիտ-
նա կան նե րի, հե տա զո տող նե րի 
և  ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ-
յու նը հե տա զո տութ յուն նե րի և 
մ շա կում ե րի հա մընդ հա նուր 
նա խագ ծե րին:

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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Ի ԴԵՊ

Պարզ վում է, որ բա րե կամ-
նե րի ըն կե րակ ցութ յամբ ֆուտ-
բո լա յին մրցա խա ղի դի տու մը 
հե ռուս տա տե սութ յամբ կա-
րող է վտան գա վոր լի նել տա-
րեց մարդ կանց ա ռող ջութ յան 
հա մար:  Վի ճա կագ րութ յու նը 
վկա յում է, որ ԱՄՆ-ում ա մե-
րիկ ան ֆուտ բո լի սու պեր-
գա վա թի մրցա խա ղից հե տո 
65-ից բարձր տա րի քով երկր-
պա գու նե րի շրջա նում մա հա-
ցութ յու նը գրի պից ա ճում է 
18 %-ով: Այս սպոր տա յին մի-
ջո ցա ռու մը տե ղի է ու նե նում 
հենց գրի պի տա րած ման ժա-
մա նա կա հատ վա ծում: Ամ բողջ 
երկ րով մեկ երկր պա գու նե-
րը հա վաք վում են բա րե րում, 
դի տում են հե ռուս տա հա ղոր-
դում եր, որն ան խու սա փե-
լիո րեն նպաս տում է վի րու սի 
տա րած մա նը: Բ ժիշկ նե րը խոր-
հուրդ են տա լիս մրցա խա ղը 
դի տել տա նը: Սա կայն խա ղին 
հետ ևե լը մար զա դաշ տում չի 
ա վե լաց նում վա րակ ման դեպ-
քե րը, քա նի որ սու պեր գա վա-
թի մրցա մար տը սո վո րա բար 
անց կաց վում է երկ րի հա րա-
վում, որ տեղ տաք ե ղա նա կը 
չի նպաս տում գրի պի հա ճա-
խա կի ա ռա ջաց մա նը: 

 Տո նա ծա ռի հա մար է լեկտ-
րա կան լամ պե րի ա վան դա կան 
դար ձած շղթա նե րը 1882 թ. հո-
րի նել է Է դի սո նի աշ խա տա-
կից, ճար տա րա գետ Էդ վարդ 
Ջոն սո նը: Այդ նույն թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի վեր ջին Ն յու- Յոր-
քի իր տան պա տու հա նա գո-
գին նա տե ղադ րել էր տո նա-

ծառ, ո րը զար դար ված էր 80 
գույնզ գույն է լեկտ րա կան լամ-
պե րով: (Ի դեպ, դրա նից եր կու 
տա րի ա ռաջ է լեկտ րա լամ պի 
գյուտն ար տո նագ րել էր Է դի-
սո նը): Քա նի որ այդ ժա մա նակ 
է լեկտ րա ցան ցեր դեռևս գո յութ-
յուն չու նեին, շղթան սնվում էր 
տան նկու ղում տե ղադր ված 
գե նե րա տո րից: Ան ցորդ նե րը 
ե րե կո յան խմբե րով հա վաք վում 
էին այդ տե սա րա նը դի տե-
լու: Բայց վա ճառ քում ա ռա ջին 
է լեկտ րաշղ թա նե րը հայտն վե-
ցին միայն 1900 թ. և բաղ կա-
ցած էին ըն դա մե նը 16 լամ պից: 
Ներ կա յում տո նա ծա ռի լույ սե-
րի շնոր հիվ նոր տար վա շե մին 
է ներ գիա յի սպա ռում ԱՄՆ-ում 
ա ճում է 6 %-ով:

Ի տա լիա յի խորհր դա րա նը 
ըն դու նել է օ րենք, ո րը պա-
հան ջում է աս տի ճա նա բար 
վե րաց նել վար ժեց րած կեն-
դա նի նե րի մաս նակ ցութ յամբ 
ե լույթ նե րը կրկե սում: Աշ խար-
հի շուրջ հի սուն երկր նե րում 
ար դեն ար գել վել են այդ պի սի 
ե լույթ նե րը՝ հա մա րե լով դրանք 
կեն դա նի նե րի հա մար տան ջա-
լից: Դեռևս 2015 թ. Ա նաս նա-
բույժ նե րի եվ րո պա կան միութ-
յու նը պա հան ջել է ըն դու նել 
այդ ար գել քը ողջ աշ խար հում:

Գ րատ պութ յան գո յութ յան 
ողջ ըն թաց քում լույս է տե սել 

մո տա վո րա պես 130 մի լիոն 
ա նուն գիրք:

Վեր լու ծե լով 78 հա զար 
ե րե խա նե րի և չա փա հաս նե րի 
գե նոմ ե րը և բա նա կա նութ յան 
մա կար դա կը՝ հո լան դա ցի ծա-
գում ա բան նե րը պար զել են, 
որ այն ո րոշ վում է 10 գե նի մի-
ջո ցով: Սա կայն այդ ցու ցա նի-
շը ըն դա մե նը 5 %-ով է կախ-
ված նշված գե նե րից, այն պես 
որ անհ րա ժեշտ են հե տա գա 
հե տա զո տութ յուն ներ:

Աշ խար հի զար գա ցած 
երկր նե րի մեծ մա սում տե ղի է 
ու նե նում ազ գաբ նակ չութ յան 
ծե րա ցում: ՄԱԿ-ի ազ գագ րա-
կան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու-
նը վկա յում է, որ այդ մի տու մը 
Չի նաս տա նում դա դա րե լու է 
2070 թ., իսկ Գեր մա նիա յում՝ 
2040-ին:

Թղ թի մի ջին օգ տա գոր-
ծում աշ խար հում կազ մում 
է տա րե կան 56 կգ մեկ շնչի 
հա մար: Ա մե նա շատն այն օգ-
տա գործ վում է Լ յուք սեմ բուր-
գում (449 կգ), դրան հա ջոր-
դում է Բել գիան: Այս փաս տը 
բա ցատր վում է այն հան գա-
ման քով, որ Լ յուք սեմ բուր գում 
և Բել գիա յում է Եվ րո պա կան 
միութ յան բյու րոկ րա տա կան 
մար մին նե րի մեծ մա սը:

«Наука и жизнь», 2017, N 12.
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ՊԱՅԹՅՈՒՆԸ 
ՍՊԱՍՎՈՒՄ Է 2022 թ.

Ե թե ի րա վա ցի է ա մե րի-
կա ցի աստ ղա գետ Լոու րենս 
Մոլ նա րը, ա պա 2022 թ. մենք 
ա կա նա տես ենք լի նե լու հազ-
վագ յուտ մի տե սա րա նի. Կա-
րա պի հա մաս տե ղութ յու նում 
բռնկվե լու է նոր աստղ, ո րը 
պայ ծա ռութ յամբ հա վա սար է 
լի նե լու Բ ևե ռա յին աստ ղին: 
Այն տեղ պետք է միա ձուլ վեն 
եր կու կար միր աստ ղեր, ո րոնք 
ար դեն դիպ չում են միմ յանց, 
և տե ղի է ու նե նա լու պայթ-
յուն: «Հ րա վա ռութ յու նը» տևե-
լու է շուրջ կես տա րի: Կան-
խա տե սում ար վել է 2008 թ. 
Կա րի ճի հա մաս տե ղութ յու նում 
տե ղի ու նե ցած հա ման ման 
դեպ քի հի ման վրա:

D ՎԻՏԱՄԻՆԸ 
ԵՎ ԱՐԵՎԱՅԻՆ 
ԱՅՐՎԱԾՔԸ

ԱՄՆ-ում կա տար ված գի-
տա փոր ձը ցույց է տվել, որ 
D վի տա մի նը կա րող է օգ նել 
ար ևա յին այր ված քի դեպ քում: 
Ք սան կա մա վոր նե րի մաշ-
կի մի փոքր հատ ված այ րել 
են անդ րա մա նու շա կա գույն 
լամ պի մի ջո ցով, ա պա նրանց 
կե սին տվել են D վի տա մի նի 
այն պի սի չա փա բա ժին, ո րը 
125 ան գամ գե րա զան ցում է 
սո վո րա բար ա ռա ջարկ վող չա-
փա բա ժի նը: Վի տա մի նը ըն-
դու նող նե րի մոտ նվա զել են 
բոր բո քու մը, կարմ րութ յու նը և 
ցա վը: Բա ցի այդ, վի տա մինն 
ակ տի վաց րել է այն գե նը, ո րը 

պա տաս խա նա տու է հյուս-
վածք նե րի վե րա կանգն ման 
հա մար: Բայց բժիշկ նե րը խոր-
հուրդ չեն տա լիս ինք նու րույն 
փոր ձել D վի տա մի նը, քա-
նի որ դրա մեծ չա փա բա ժի նը 
կա րող է վա սա կար լի նել:

ԲԵՐՄՈՒԴՅԱՆ 
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԻՆ 
ԹՎԱՅՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՆ

Կա լի ֆոռ նիա յի հա մալ սա-
րա նի տաս ներ կու  աշ խա տա-
կից նե րից բաղ կա ցած խում բը 
ո րո շել է հա մա ցան ցում ստեղ-
ծել կայք՝ նվիր ված հան րա-
հայտ Բեր մուդ յան ե ռանկ ու-
նուն: Ֆ լո րի դա յի, Բեր մուդ յան 
կղզի նե րի և Պո ւեր տո Ռի կո յի 
միջև Ատ լանտ յան օվ կիա նո-
սի այս շրջա նում վեր ջին դա-
րի ըն թաց քում խոր տակ վել է 
300-ից ա վե լի նավ ոչ թե այն 
պատ ճա ռով, որ այդ գո տում 
առ կա են ա ռեղծ վա ծա յին ինչ-
որ վտանգ ներ, այլ ո րով հետև 
նա վագ նա ցութ յունն այս տեղ 
չա փա զանց աշ խույժ է, և հա-
ճա խա կի տե ղի են ու նե նում 
ու ժեղ փո թո րիկ ներ: Ս տորջր-
յա նկա րա հա նում ե րի օգ-
նութ յամբ գա ղա փա րի հե ղի-
նակ նե րը մտա դիր են ստեղ ծել 
վիր տո ւալ շրջա գա յութ յուն 3D 
ձևա չա փով, ո րի ըն թաց քում 
այդ շրջա նում ծո վի հա տա-

կին կա րե լի է տես նել հար յու-
րա վոր խոր տակ ված նա վեր: 
Նա վե րի մա ցորդ նե րը ժա մա-
նա կի ըն թաց քում քայ քայ վում 
են, ծածկ վում ա վա զով և տիղ-
մով, իսկ թվա յին թան գա րա նը 
կպահ պա նի դրանց նկա րա-
գիրն ան փո փոխ տես քով:

ՄԵՐ ԿՅԱՆՔԻ 
ՍԹՐԵՍՆԵՐԸ

Բ րի տա նա ցի ֆի զիո լոգ նե-
րի ըն կե րութ յան՝ 18 և  ա վե լի 
տա րի քի 2000 անգ լիա ցի նե րի 
շրջա նում կա տար ված հար-
ցում ե րը հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս կազ մե լու հո գե բա նա-
կան սթրես ա ռա ջաց նող ի րա-
դար ձութ յուն նե րի սանդ ղակ: 
Բո լոր հարց ված ներն ա ռա ջին 
ե րեք տե ղում նշել են այն պի սի 
դժբախ տութ յուն ներ, ինչ պի-
սիք են մո տիկ մար դու մա հը, 
բան տար կութ յու նը և հր դե հի 
կամ ջրհե ղե ղի հետ ևան քով 
տան կո րուս տը: Դ րանց հա-
ջոր դում են լուրջ հի վան դութ-
յու նը, աշ խա տան քի կո րուս տը 
և  ա մուս նա լու ծութ յու նը: 12-
րդ տե ղում ճա նա պար հա յին 
խցա նում երն են, 13-րդում՝ 
ա հա բեկ չութ յան սպառ նա լի-
քը, 14-րդում՝ սմարթ ֆո նի կո-
րուս տը: Հե տաքրք րա կան է 
տա րի քա յին տար բե րութ յու նը. 
18-ից մինչև 24 տա րե կան-
ներն ա վե լի ծանր են ըն դու-
նել Բ րի տա նիա յի դուրս գա լը 
Եվ րա միութ յու նից, քան ա վե լի 
տա րեց նե րը: Կա նայք ա վե լի 
խիստ են ար ձա գան քում բո-
լոր դժբախ տութ յուն նե րին և  
ան հա ջո ղութ յուն նե րին, քան 
տղա մար դիկ:
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Նկար 1. Չինական Հան դինաստիայի 
դարաշրջանի կողմնացույցի մանրակերտը

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

Դ պ րո ցա կան տա րի նե րից բո լորս գի տենք, 
որ մագ նի սա կան դաշ տը վեկ տո րա յին 
բնույթ ու նի, և  այն ստեղ ծում են շարժ-

վող լից քա վոր ված մաս նիկ նե րը (է լեկտ րա կան 
հո սան քը)։ Ա վե լի խոր՝ քվան տա յին դի տարկ ման 
հա մա ձայն՝ մագ նի սա կան դաշ տի ա ռա ջաց ու-
մը կապ ված է տար րա կան մաս նիկ նե րին բնո րոշ 
մագ նի սա կան մո մեն տի հետ՝ պայ մա նա վոր ված 
մաս նիկ նե րի այս պես կոչ ված «սպի նի» առ կա-
յութ յամբ:  Մագ նի սա կան և  է լեկտ րա կան դաշ տերն 
անխ զե լիո րեն կապ ված են միմ յանց հետ և բնութ-
յան հիմ ա րար ու ժե րից մե կի՝ է լեկտ րա մագ նի սա-
կան փո խազ դե ցութ յան դրսևորումերն են:

 Դեռևս  Հին աշ խար հում հայտ նի էին մագ նի-
սա կան դաշտ ստեղ ծող նյու թե րը՝ մագ նիս  նե րը, 
ո րոնց հի ման վրա, մաս նա վո րա պես, ստեղծ վեց 
նա վագ նա ցութ յու նում հե ղա փո խա կան դեր խա-
ղա ցած կողմ ա ցույ ցը (նկ. 1):  Մագ նի սա կա նութ յան 
եր ևույ թի գի տա կան լայ նա ծա վալ հե տա զո տութ-
յուն ներ ի րա կա նաց վել են 18–19-րդ  դա րում, իսկ 
20-րդ  դա րի սկզբին ստեղծ ված քվան տա յին տե-
սութ յունն էլ ա վե լի խո րաց րեց մեր գի տե լիք ներն 
այդ ո լոր տում:  Գի տութ յան և  տեխ նի կա յի զար-

ՖԻԶԻԿԱ

mailto:davsark@yahoo.com
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գաց մա նը զու գըն թաց մագ-
նի սա կա նութ յու նը կանք է 
մտել բազ մա թիվ նոր սար քե րի 
ձևով։ Ս տեղծ վել են է լեկտ րա-
կան շար ժիչն ու գե նե րա տո րը, 
է լեկտ րա մագ նի սը, հա մա կարգ-
չա յին հի շո ղութ յան տար րե րը, 
բժշկա կան պատ կե րագր ման 
սար քե րը և  հար յու րա վոր այլ 
սար քեր, ո րոնց կի րառ ման աս-
պա րե զը նե րա ռում է կեն սա-
կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
գրե թե բո լոր ո լորտ նե րը՝ գի-
տութ յուն, տեխ նի կա, կեն ցաղ, 
բժշկութ յուն։ 

 Միա ժա մա նակ հե տա զո-
տութ յուն նե րի արդ յուն քում 
ի հայտ ե կավ մագ նի սա կան 
դաշ տի կար ևոր դե րը մեր 
կան քում։  Մաս նա վո րա պես, 
պարզ վեց Երկ րի մագ նի սա կան 
դաշ տի վճռո րոշ դե րը վտան-
գա վոր տիե զե րա կան իո նաց-
նող ճա ռա գայ թում ե րից Երկ-
րի վրա կան քի պաշտ պան ման 
հար ցում։ Չ նա յած նրան, որ 
այդ դաշ տի ին դուկ ցիան հա-
մե մա տա բար փոքր է՝ 25 – 65 
մՏլ (միկ րո տես լա), այն հա-
ջո ղութ յամբ շե ղում է վա սա-
բեր մաս նիկ նե րի հոս քը Երկ րի 
մա կե րույ թից, հու սա լի պատ-
նեշ ծա ռա յե լով կեն դա նի նե-
րի և  բույ սե րի հա մար։  Բա ցի 
դրա նից, մագ նի սա կան դաշ տի 
չա փում ե րով կա րե լի է ո րո-
շել օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
կու տա կում ե րը, թես տա վո րել 
հա մա կարգ չա յին հի շո ղութ յան 
սար քե րը, հայտ նա բե րել սու-
զա նա վեր ու ռազ մա կան սպա-
ռա զի նութ յուն ներ, և  նույ նիսկ 
ի րա կա նաց նել մար դու բժշկա-
կան ախ տո րո շում։

Այս պի սով՝ մագ նի սա կան 
դաշ տի ճշգրիտ և  հու սա լի չա-
փու մը գործ նա կան մեծ նշա-
նա կութ յուն ու նե ցող խնդիր 

է։ Այ սօր մշակ վել և  առ կա են 
տար բեր ֆի զի կա կան եր ևույթ-
նե րի հի ման վրա աշ խա տող 
մագ նի սա չափ ներ, ո րոնք օժտ-
ված են տար բեր ֆունկ ցիո-
նալ հնա րա վո րութ յուն նե րով 
և  նա խա տես վա ծ են տար բեր 
կի րա ռութ յուն նե րի հա մար: 

 Մագ նի սա չափ նե րը լի-
նում են եր կու տի պի՝ «սկալ-
յար» կամ ընդ հա նուր դաշ տի, 
ո րոնք չա փում են դաշ տի ին-
դուկ ցիա յի վեկ տո րի մե ծութ-
յու նը, բայց ոչ ուղ ղութ յու նը, և 
«վեկ տո րա յին», ո րոնք չա փում 
են դաշտն ըստ ին դուկ ցիա-
յի վեկ տո րի ե րեք կոոր դի նա-
տա յին բա ղադ րիչ նե րի: Ըստ 
չափ վող ֆի զի կա կան բնու-
թագ րե րի մագ նի սա չափ նե-
րը դա սա կարգ վում են դաշ-
տի լար վա ծութ յան չա փիչ նե րի 
(«էրս տեդաչափ ներ»), դաշ-
տի ին դուկ ցիա յի չա փիչ նե րի 
(«տես լա չափ  ներ»), մագ նի սա-
կան հոս քի չա փիչ նե րի («վե-
բեր աչափ ներ»), մագ նի սա կան 
թա փան ցե լիութ յան չա փիչ-
նե րի («մյու-չափ  ներ»), մագ-
նի սա կան ըն կա լու նա կութ յան 
չափիների («կապ պա-չափ-
ներ») և  այլն: 

 Մագ նի սա չափ նե րը տար-
բեր վում են նաև աշ խա տան-
քի ֆի զի կա կան սկզբուն քով: 
 Տա րած ված մագ նի սա չափ նե րի 
մի մեծ դա սի հիմ քում է լեկտ-
րա մագ նի սա կան ին դուկ ցիա յի 
եր ևույթն է: Այդ սկզբուն քով են 
աշ խա տում կո ճա յին զոն դով 
(fluxgate) չա փիչ սար քե րը՝ տա-
տան վող կամ պտտվող հա-
ղոր դիչ գա լար նե րով, փո փո-
խա կան հո սան քի կի րառ մամբ 
և  ի րա գործ ման այլ տա րա-
տե սակ նե րով:  Սար քե րի մյուս 
տա րած ված դա սը հիմ ված է 
տար բեր նյու թե րում, մաս նա-

վո րա պես՝ կի սա հա ղոր դիչ-
նե րում մագ նի սա կան դաշ տի 
ազ դե ցութ յամբ է լեկտ րա կան 
բնու թագ րե րի փո փոխ ման կամ 
է լեկտ րա կան դաշ տի ա ռա-
ջաց ման վրա: Այդ դա սին են 
պատ կա նում մագ նի սա դի մադ-
րութ յան և  Հո լի եր ևույթ նե րի 
հի ման վրա աշ խա տող սար քե-
րը:  Մագ նի սաս տա տիկ մագ նի-
սա չա փնե րում օգ տա գործ վում 
է կի րառ ված դաշ տում չա փիչ 
մագ նի սա յին զգա յա կի մե խա-
նի կա կան մո մեն տի պտույ տը: 

 Մի քա նի կար գով ա վե լի 
բարձր զգայ նութ յուն են ա պա-
հո վում (թույլ դաշ տե րում՝ 
մինչև 10-15 Տլ) այս պես կոչ ված 
քվան տա յին մագ նի սա չափ նե-
րը, ո րոնք հիմ ված են մագ-
նի սա կան դաշ տում է լեկտ րո նի 
կամ ա տո մի մի ջու կի մագ-
նի սա կան մո մեն տի կո նապ-
տույ տի (պրե ցե սիա) կամ այլ 
քվան տա յին եր ևույթ նե րի վրա 
(մի ջու կա յին մագ նի սա կան ռե-
զո նանս, է լեկտ րո նա յին պա-
րա մագ նի սա կան ռե զո նանս): 
Դ րանց թվին են պատ կա նում 
պրո տո նա յին, հե լիու մա յին և 
Օ վեր հաու զե րի մագ նի սա չափ-
նե րը: Է՛լ ա վե լի մեծ՝ մինչև 5∙10-

18 Տլ զգայ նութ յուն է ա պա հո-
վում ջո զեֆ սոն յան թու նե լա յին 
անց ման հի ման վրա աշ խա-
տող գեր հա ղոր դիչ քվան տա-
յին ին տեր ֆե րեն ցա յին սար քը 
(superconducting quantum inter-
ference device, SQUID, նկ. 2): 

Իսկ կա րե լի՞ է արդ յոք մագ-
նի սա կան դաշ տի չափ ման 
հա մար օգ տա գոր ծել լույ-
սը։ Այս հար ցը կա րող է թվալ 
ան հե թեթ. ճիշտ է, լույսն իր 
բնույ թով է լեկտ րա մագ նի սա-
կան ա լիք է, բայց այն որ ևէ 
կերպ չի փո խազ դում մագ-
նի սա կան նյու թե րի հետ և 
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 մագ նի սա կան դաշ տում չի փո-
խում իր հատ կութ յուն նե րը։ Այ-
նո ւա մե նայ նիվ, վեր ջին տաս-
նամ յակ նե րում օպ տի կա կան 
մագ նի սա չա փութ յու նը բուռն 
զար գա ցում է ապ րել, և  այժմ 
այն հա ջո ղութ յամբ մրցակ ցում 
է ա վան դա կան մագ նի սա չա-
փութ յան հետ՝ լայ նաց նե լով 
կի րա ռութ յուն նե րի շրջա նա կը։ 
 Հի մա փոր ձենք հաս կա նալ, թե 
ինչ պես է աշ խա տում օպ տի-
կա կան մագ նի սա չա փը։

Ըստ էութ յան, օպ տի կա կան 
մագ նի սա չա փութ յան հիմ քում 
լույ սի (լա զե րա յին ճա ռա գայթ-
ման) ռե զո նան սա յին փո խազ-
դե ցութ յունն է ա տոմ ե րի հետ: 
Այդ ա ռու մով վե րը հի շա տակ-
ված «ա վան դա կան» մագ նի-
սա չափ նե րից օպ տի կա կա նին 
ա մե նա մոտն են քվան տա յին 
մագ նի սա չափ նե րը: Որ պես 
դաշ տի զգա յակ ծա ռա յում են 
ա տոմ ե րը, իսկ լա զե րա յին 
լույ սը մի կող մից «պատ րաս-
տում» է ա տոմ ե րը չափ ման 
հա մար, մյուս կող մից՝ «վեր-
ծա նում» և գ րան ցե լի է դարձ-

նում ա տոմ ե րի ար ձա գան քը 
մագ նի սա կան դաշ տին: 

Ա տո մի ֆի զի կա յի և 
 լա զե րա յին սպեկտ րա դիտ ման 
փոր ձե րում լայ նո րեն օգ տա-
գործ վում են ռու բի դիու մի (Rb) 
և  ցե զիու մի (Cs) ա տո մա կան 
գո լոր շի նե րը:  Պատ կա նե լով 
ալ կա լիա կան տար րե րի ա տոմ-
նե րի ջրած նան ման խմբին՝ 
միայն մեկ ար տա քին է լեկտ րո ն 
արտաքին թա ղան թում, դրանք 
ու նեն բա վա կան պարզ է ներ-
գիա կան կա ռուց վածք, ինչ պես 
նաև հիմ ա կան վի ճա կից ու-
ժեղ թույ լատր ված ան ցում-
ներ մո տա կա են թա կար միր 
տի րույ թում, որ տեղ առ կա են 
մատ չե լի դիո դա յին լա զեր ներ: 
Ա վե լին, ար դեն սեն յա կա յին 
ջեր մաս տի ճա նում ալ կա լիա-
կան մե տա ղի գո լոր շու խտութ-
յու նը բա վա րար է չա փում եր 
կա տա րե լու հա մար:

Ինչ պես գի տենք, ա տոմ ե-
րում է ներ գիա կան վի ճակ նե-
րը քվան տաց ված են՝ ա տո մը 
կա րող է զբա ղեց նել միայն 
ո րո շա կի ընդ հատ է ներ գիա-

կան վի ճակ ներ: Ա տո մի է ներ-
գիա կան մա կար դակ նե րի կա-
ռուց ված քը պայ մա նա վոր ված է 
բազ մաբ նույթ նե րա տո մա կան փո  - 
խազ դե ցութ յուն նե րով և  ներ - 
կա յաց վում է հա մա պա տաս-
խան «քվան տա յին թվե րի» 
մի ջո ցով: Որ պես օ րի նակ դի-
տար կենք 87Rb ա տո մը, ո րի 5S 
և 5P ստո րին մա կար դակ նե րի 
միջև հնա րա վոր են ան ցում-
ներ 780 – 795 նմ (1 նմ = 10-9 մ) 
սպեկտ րա յին տի րույ թում (նկ. 
3): Այդ մա կար դակ նե րը բնու-
թագր վում են L ու ղեծ րա յին և S  
սպի նա յին մո մեն տի քվան տա-
յին թվե րով։ Շ նոր հիվ սպին-ու-
ղեծ րա յին փո խազ դե ցութ յան, 
այդ մո մենտ նե րը կապ վում 
են միմ յանց հետ, ձևա վո րե-
լով այս պես կոչ ված «նուրբ 
կա ռուց ված քի» ճեղ քում, ո րը 
բնու թագր վում է է լեկտ րո նի J 
ընդ հա նուր մո մեն տով։ Իր հեր-
թին, այդ ընդ հա նուր մո մեն տը 
կապ վում է ա տո մի մի ջու կի I 
սպի նի հետ, հան գեց նե լով F 
քվան տա յին թվով ար տա-
հայտ վող «գեր նուրբ կա ռուց-
ված քի» ճեղք ման։ F ընդ հա-
նուր մո մեն տով բնու թագր վող 
է ներ գիա կան վի ճա կը բաղ կա-
ցած է միև նույն է ներ գիա յով 
2F+1 մագ նի սա կան են թա մա-
կար դակ նե րից (mF)։ Ար տա քին 
մագ նի սա կան դաշ տում այդ 
են թա մա կար դակ նե րը հե ռա-
նում են միմ յան ցից, ըստ ո րում` 
շեղ ման է ներ գիան ու ղիղ հա-
մե մա տա կան է mF - ի ար ժե-
քին և  մագ նի սա կան դաշ տի 
B ին դուկ ցիա յի մե ծութ յա նը 
( Զեե մա նի եր ևույթ)։ 

 Գի տա փոր ձում շատ դժվար 
է ան մի ջա կա նո րեն չա փել են-
թա մա կար դակ նե րի շե ղու մը: 
Եվ հենց այս տեղ մեզ օգ նութ-
յան է գա լիս լույ սը: Օգ տա գոր-Նկար 2. Cryogenic ընկերության S700X SQUID մագնիսաչափը
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ծե լով մե նե րանգ լա զե րա յին 
ճա ռա գայ թում՝ հնա րա վոր է 
վե րա լա րել դրա հա ճա խութ-
յու նը (ֆո տո նի է ներ գիան) 
այն պես, որ այն հա վա սար 
լի նի ստո րին (5S) և  վե րին 
(5P) մա կար դակ նե րի ո րո-
շա կի գեր նուրբ են թա մա-
կար դակ նե րի է ներ գիա նե րի 
տար բե րութ յա նը (ռե զո նանս): 
 Ռե զո նան սա յին գրգռում 
ի րա կա նաց վում է գծա յին կամ 
շրջա նաձև բևե ռաց ված լույ-
սով, որն էլ «պատ րաս տում 
է» ա տո մը բևե ռաց ման ո րո-
շա կի վի ճա կում: Այս դեպ քում 
մագ նի սա կան դաշ տով պայ-
մա նա վոր ված հա ճա խութ-
յան շե ղու մը կբե րի կլան ված 
կամ ճա ռա գայթ ված լույ սի 
բնու թագ րե րի՝ ուժգ նութ յան, 
հա ճա խութ յան, բևե ռաց ման 
կամ տա րա ծա կան բաշխ ման 
փո փոխ ման, որն էլ հնա րա-
վոր է հեշ տութ յամբ գրան ցել 
սպեկտ րա դի տա կան գի տա-
փոր ձում:

Ըստ էութ յան, ա տոմ ե րի 
մագ նի սազ գայ նութ յան հիմ-
քում ա տո մի անկ ու նա յին F 
մո մեն տի հետ այս պես կոչ ված 
գի րո մագ նի սա կան հա րա բե-
րութ յամբ կապ ված մագ նի սա-
կան մո մեն տի կո նապ տույտն է 

մագ նի սա կան դաշ տի ին դուկ-
ցիա յի B վեկ տո րի շուրջ (նկ. 
4):  Կո նապ տույ տի հա ճա խութ-
յունն ու ղիղ հա մե մա տա կան 
է B-ին:  Հենց այդ փո խազ դե-
ցու-թյամբ է պայ մա նա վո րած 
են թա մա կար դակ նե րի է ներ-
գիա յի զեե ման յան շե ղու մը, և 
 հենց այս եր ևույ թի տար բեր 
դրսևո րում ե րի վրա է հիմ-
ված գրե թե բո լոր օպ տի կա-
կան մագ նի սա չափ նե րի աշ-
խա տան քը: 

Առ այ սօր աշ խար հի տար-
բեր գի տա կան լա բո րա-
տո րիա նե րում մշակ վել են 
տասն յակ օպ տի կա կան մագ-
նի սա չափ նե րի սխե մա ներ՝ 
տար բեր չափ ման տի րույթ նե-
րով, զգայ նութ յամբ և  ա րա-
գա գոր ծութ յամբ, ո րոն ցում 
օգ տա գործ վում են տար բեր 
մագ նի սաօպ տի կա կան եր-
ևույթ ներ: Դ րան ցից են՝ օպ-
տի կա կան մղման և զնն ման 
(optical pumping and prob-
ing), մագ նի սա կան ռե զո նան-
սի օպ տի կա կան դե տեկտ ման 
(optically detected magnetic 
resonance - ODMR), ռե լաք սա-
ցիա յից զերծ սպի նա յին փո-
խա նակ ման (spin exchange 
relaxation-free - SERF), բնա կե-
ցում ե րի կո հե րենտ գեր ման 

(coherent population trapping 
- CPT), է լեկտ րա մագ նի սա կա-
նո րեն հա րուց ված թա փան ցե-
լիութ յան (electromagnetically 
induced transparency - EIT), 
 Բել-Բ լում (Bell-Bloom), ոչ գծա-
յին մագ նի սաօպ տի կա կան 
պտույ տի (nonlinear magneto-
optical rotation), նա նոբ ջիջ-
նե րում  Զեե մա նի (Zeeman) և 
 Պա շեն- Բա կի (Paschen–Back) 
եր ևույթ նե րի և  Հան լեի (Hanle) 
եր ևույ թի սխե մա նե րով մշակ-
ված սար քե րը:

Չ ծան րա բեր նե լով ըն թեր-
ցո ղին այդ ե ղա նակ նե րի նկա-
րագր մամբ և դ րանց ու ժեղ և 
 թույլ կող մե րի քննար կու մով՝ 
նշենք, որ ար դեն մշակ վել և 
 հա ջո ղութ յամբ օգ տա գործ վում 
են գերզ գա յուն օպ տի կա կան 
մագ նի սա չափ ներ, ո րոնց կի-
րա ռութ յուն նե րի ո լոր տը տա-
րած վում է մար դու օր գա նիզ մի 
մագ նի սա կան դաշ տի չա փու-
մից ու պատ կե րագ րու մից (նկ. 
5) մինչև տիե զեր քում տա-
րաբ նույթ դաշ տե րի ո րո նու մը 
(նկ. 6): Օպ տի կա կան մագ նի-
սա չափ նե րը զգա յու նութ յամբ 
հա սել և  ո րոշ դեպ քե րում գե-
րա զան ցել են «ա վան դա կան» 
մագ նի սա չափ նե րին:  Բայց 

Նկար 3. Ռուբիդիումի 87Rb իզոտոպի ստորին էներգիական մակարդակների 
տրամագիրը 

Նկար 4. Ատոմի 
մագնիսական 

մոմենտի լարմորյան 
կոնապտույտը 
մագնիսական 

դաշտում 

ՖԻԶԻԿԱ
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ա վե լի կար ևոր է, որ օպ տի կա-
կան մագ նի սա չափ նե րը զերծ 
են ջեր մա յին ու մե խա նի կա-
կան պրո ցես նե րի և  է լեկտ րա-
կան խո տո րում ե րի խան գա-
րող ազ դե ցութ յու նից, ո րոնք 
լրջո րեն խա թա րում են ա վան-
դա կան մագ նի սա չափ նե րի 
աշ խա տան քը:  Պետք է նշել, 
որ վեր ջին տա րի նե րին հա ջո-
ղութ յամբ աշ խա տանք ներ են 
տար վում նաև «ար հես տա-
կան ա տոմ ե րի»՝ բյու րե ղա յին 
մատ րից ներ մուծ ված ա րատ-
նե րի հի ման վրա օպ տի կա կան 
մագ նի սա չափ նե րի մշակ ման 
ուղ ղութ յամբ։  Լայն տա րա ծում 
է ստա ցել ալ մաս տում ա զո-
տաթա փուր քա յին (NV) կենտ-
րոն նե րի վրա մագ նի սա չա փը, 
ո րի զգա յա կի փոքր չա փե րը 
հնա րա վո րութ յուն են տա-
լիս այն օգ տա գոր ծե լու դաշ-
տը մեծ տա րա ծա կան լու ծու-
նա կութ յամբ պատ կե րագ րե լու 
հա մար։

 Հա յաս տա նում օպ տի կա-
կան մագ նի սա չա փե րի մշակ-
ման աշ խա տանք նե րը մեկ-
նար կել են շուրջ 15 տա րի 
ա ռաջ՝ ՀՀ ԳԱԱ  ֆի զի կա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի ինս-
տի տու տում։ Աշ խա տանք նե րի 
մի խմբում օգ տա գործ վում են 
ինս տի տու տում մշակ ված, աշ-
խար հում ե զա կի ալ կա լիա կան 
մե տաղ նե րի գո լոր շի ներ պա-
րու նա կող օպ տի կա կան նա-
նոբ ջիջ նե րը (տես « Գի տութ յան 
աշ խար հում», 2013 թ., N 4)։ 
Այդ բջիջ նե րում ա տո մա յին 
ազ դան շա նը ձևա վո րում են 
միայն լույ սի ուղ ղութ յանն ուղ-
ղա հա յաց շարժ վող ա տոմ ե-
րը, ո րի արդ յուն քում էա պես 
նվա զում է սպեկտ րա յին գծե-
րի դոպ լեր յան լայ նա ցու մը։ 

Դ րա շնոր հիվ հնա րա վոր է 
դառ նում լրիվ ա ռանձ նաց-
նել ա ռան ձին մագ նի սա կան 
են թա մա կար դակ նե րի միջև 
օպ տի կա կան ան ցում ե-
րը կլան ման և ֆ լո ւո րես ցեն-
ցի սպեկտր նե րում, նույ նիսկ 
հա մե մա տա բար թույլ մագ-
նի սա կան դաշ տե րում: Ա վե-
լին, օգ տա գոր ծե լով մի շարք 
սպեկտ րա դի տա կան ե ղա նակ-
ներ, հնա րա վոր է է՛լ ա վե լի 
նե ղաց նել գրանց վող ռե զո-
նանս նե րը: Այդ ե ղա նակ նե րից 
են՝ ըստ ա րա գութ յուն նե րի 
ընտ րո ղա կան օպ տի կա կան 
մղու մը (velocity-selective op-
tical pumping - VSOP), է լեկտ-
րա մագ նի սա կա նո րեն հա-
րուց ված թա փան ցե լիութ յու նը, 
լույ սի ընտ րո ղա կան անդ րա-
դար ձու մը (selective reflec-

tion - SR) և  այլն: Արդ յուն քում 
ա ռան ձին ռե զո նան սա յին ան-
ցում ե րի լայ նութ յու նը նվա-
զում է ընդ հուպ մինչև 1 – 5 
ՄՀց (դոպ լեր յան լայ նութ յու նը 
նույն պայ ման նե րում մոտ 500 
ՄՀց է): Նշ ված բո լոր ե ղա նակ-
ներն օգ տա գործ վել են մագ-
նի սա կան դաշ տի չափ ման 
հա մար՝ ուղ ղա կիո րեն գրան-
ցե լով մագ նի սա կան են թա մա-
կար դակ նե րի միջև ան ցում-
նե րի հա ճա խութ յան շե ղու մը 
կի րառ ված դաշ տում:

 Թեև նա նոբ ջիջ նե րի հի-
ման վրա մշակ վող մագ նի սա-
չափ ներն ա ռայժմ չեն ա պա-
հո վում այլ ե ղա նակ նե րով 
ա պա հով վող բարձր զգայ-
նութ յուն, դրանք ու նեն ո րո շա-
կի մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ-
յուն ներ, այն է՝ օպ տի կա կան 

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

ՖԻԶԻԿԱ
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սխե մա յի պար զութ յուն, են թա-
միկ րո նա յին տա րա ծա կան լու-
ծու նա կութ յուն (շնոր հիվ լույս-
գո լոր շի փո խազ դե ցութ յան 
փոքր եր կա րութ յան), չափ վող 
մագ նի սա կան դաշ տի մեծ 
տի րույթ՝- 10-4 – 1 Տլ՝ գրե թե 
ան փո փոխ զգայ նութ յամբ, հե-
ռա հար չա փում ե րի ի րա կա-
նաց ման հնա րա վո րութ յուն:

Այժմ ինս տի տու տում պատ-
րաստ վում է ամփոփ օպ տի-
կա կան մագ նի սա չափ՝ հիմ-
ված նա նոբջ ջից լա զե րա յին 
ճա ռա գայթ ման ընտ րո ղա-
կան անդ րա դարձ ման վրա: 
 Սարքն աշ խա տում է հետև յալ 
սկզբուն քով:  Նախ՝ մո դե լա-
վոր վել է ա ռան ձին մագ նի-
սա կան են թա մա կար դակ նե րի 
միջև ան ցում ե րի հա ճա խութ-

յան և  լայ նույ թի փո փո խութ-
յան կա խու մը մագ նի սա կան 
դաշ տից՝ հաշ վի առ նե լով թույլ 
դաշ տե րում գծա յին զեե ման-
յան ռե ժի մից ան ցու մը մի-
ջանկ ալ, ոչ գծա յին ռե ժի մի, և  
այ նու հետև, մեծ դաշ տե րում՝ 
գծա յին գեր նուրբ  Պա շեն- Բա կի 
ռե ժի մի:  Պատ րաստ վել է հա-
մա պա տաս խան հաշ վար-
կի հա մա կարգ չա յին ծրա գիր, 
ո րով ստաց ված արդ յունք նե րը 
մեծ ճշտութ յամբ կրկնում են 
նույն պայ ման նե րում ստաց-
ված փոր ձա րա րա կան արդ-
յունք նե րը (նկ. 7): Մ շակ ված 
ծրա գի րը գրվել է Raspberry-
Pi միա սա լիկ չի պա յին հա-
մա կարգ չում, որն էլ Arduino 
սար քի մի ջո ցով ղե կա վա րում 
է չափ ման ամ բողջ ըն թաց-

քը:  Մագ նի սա չա փի գծա պատ-
կե րը բեր ված է նկ. 8-ում: 
 Հա մա կարգ չի ղե կա վար մամբ 
կա տար վում է լա զե րա յին ճա-
ռա գայթ ման հա ճա խութ յան 
ծրում ռու բի դիու մի ա տոմ ե րի 
5S1/2 – 5P3/2 անց ման տի րույ թում 
և  միա ժա մա նակ հա մա կար գիչ 
է մուտ քագր վում գրանց ված 
ընտ րո ղա կան անդ րա դարձ-
ման սպեկտ րը: Այ նու հետև 
հա տուկ հաշ վե կար գով (ալ գո-
րիթմ) փո փո խե լով տե սա կան 
մո դե լում մագ նի սա կան դաշ-
տի մե ծութ յու նը՝ ա նընդ հատ 
հա մե մատ վում են տե սա կան և 
 փոր ձա րա րա կան սպեկտր նե-
րը:  Հա մե մա տութ յու նը դա դա-
րեց վում է, երբ այդ սպեկտր-
նե րը հա մընկ նում են, և 
 հա մա կար գիչն ար տա պատ կե-
րում է չափ ված ար ժե քը:

 Պատ րաստ վել և  հա ջողութ- 
 յամբ փոր ձարկ վել է մագ նի-
սա չա փի լա բո րա տոր ման-
րա կեր տը, այժմ մշակ վում է 
սար քի փորձ նա կան նմու շը։ 
 Հու սով ենք, որ շնոր հիվ սար-
քի պար զութ յան և  ցածր ար-
ժե քի, այն կա րող է գրա վել 
իր տե ղը շու կա յում՝ ու ժեղ և 

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)

Նկար 8. Նանոբջջից լույսի ընտրողական անդրադարձման հիման վրա ստեղծվող օպտիկական մագնիսաչափի 
սխեման

ՖԻԶԻԿԱ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

4
. 

2
0
1
8

42

 խիստ գրա դիեն տա յին մագ-
նի սա կան դաշ տե րի չափ ման 
և  պատ կե րագր ման խնդիր նե-
րում կի րառ ման հա մար։

Ինս տի տու տում մշակ-
վել է օպ տի կա կան մագ նի-
սա չա փի մեկ այլ սխե մա, ո րի 
հիմ քում  Հան լեի ոչ գծա յին 
եր ևույթն է։  Գոր ծած ված ե ղա-
նա կի էութ յու նը հետև յալն է։ 
Շր ջա նաձև բևե ռա ցած լա զե-
րա յին ճա ռա գայ թու մը բևե-
ռաց նում է բջջում ռու բի դիու-
մի ա տոմ ե րը՝ ուղ ղոր դե լով 
դրանց ըստ լա զե րի բևե ռաց-
ման։  Մագ նի սա կան դաշ տում 
ուղ ղորդ ված մո մենտ նե րը կո-
նապ տույտ են կա տա րում, ո րը 
հան գեց նում է մագ նի սա կան 
են թա մա կար դակ նե րի բնա-
կե ցում ե րի վե րա բաշխ ման 
և  վե րա ճա ռա գայթ ված լույ սի 
(ֆլո ւո րես ցեն ցի) ազ դան շա նի 
փո փոխ ման՝ ըստ գրանց ման 
անկ ուն նե րի։  Գի տա փոր ձի 
ո րո շա կի փոխ դա սա վո րութ-
յան դեպ քում զրո յա կան մագ-
նի սա կան դաշ տում գրանց-
վում է ֆլո ւո րես ցեն ցի զգա լի 
աճ: Օգ տա գոր ծե լով այդ հան-
գա ման քը, կա րե լի է չա փա-

բեր ված մագ նի սա կան կո-
ճե րով ( Հելմ հոլ ցի կո ճեր) 
կի րա ռել ար տա քին մագ նի-
սա կան դաշտ, և  փո փո խե լով 
դրա մե ծութ յունն ու ուղ ղութ-
յու նը, գտնել այն ար ժե քը, ո րի 
դեպ քում գրանց վում է ֆլո-
ւո րես ցեն ցի մաք սի մում: Այդ 
«հա մակշ ռող» դաշ տը մե ծութ-
յամբ հա վա սար և  հա կուղղ ված 

է չափ վող դաշ տին: 
Ն կար 9-ում պատ կեր ված 

է մագ նի սա չա փի փոր ձա րա-
րա կան սար քա վո րու մը:  Ցույց 
է տրվել, որ լա զե րա յին ճա-
ռա գայ թու մը բա ժա նե լով բջիջ 
մտնող եր կու փո խուղ ղա հա-
յաց փնջե րի և գ րան ցե լով 
ֆլո ւո րես ցեն ցը եր րորդ ուղ-
ղութ յամբ՝ հնա րա վոր է ո րո-
շել մագ նի սա կան դաշ տի ե րեք 
կոոր դի նա տա յին բա ղադ-
րիչ նե րը, այ սինքն՝ ստա նալ 
վեկ տո րա յին մագ նի սա չափ: 
 Փո խուղ ղա հա յաց տե ղադր ված 
մագ նի սա կան կո ճե րի ե րեք 
զույ գե րով ստեղծ ված դաշ-
տե րը փո փոխ վում (ծրվում) 
են հա մա կարգ չով ղե կա վար-
վող հա տուկ հաշ վե կար գով, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս ա ռա վել ա րագ ո րո շե լու 
հա մակշ ռող դաշ տե րի ար-
ժեք նե րը: Ն կար 10-ում որ-
պես օ րի նակ բեր ված է եր կու 
ուղ ղութ յուն նե րով մագ նի սա-
կան դաշ տի ծրու մով ստաց-
ված արդ յուն քը:  Ներ կա յում 
աշ խա տանք ներ են տար վում 

Նկար 9. ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտում 
մշակված օպտիկական համակշռող մագնիսաչափի լաբորատոր սարքը

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)

ՖԻԶԻԿԱ
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միկ րոպ րո ցե սո րա յին ղե կա վա-
րու մով ինք նա վար (ավ տո նոմ) 
աշ խա տող վեկ տո րա յին մագ-
նի սա չափ սար քի մշակ ման 
ուղ ղութ յամբ, ո րը մաս նա վո-
րա պես կա րող է օգ տա գործ վել  
Երկ րի մագ նի սա կան դաշ տի 
մշտա դի տարկ ման հա մար:

Ինս տի տու տում մեկ այլ, 
հայ-գեր մա նա կան ծրագ րով 
 Մայն ցի հա մալ սա րա նի մաս-
նա գետ նե րի հետ հա մա տեղ 
մշակ վում է սկզբուն քո րեն նոր 
տի պի օպ տի կա կան մագ նի-
սա չափ՝ հիմ ված ա տո մա կան 
գո լոր շին գծա յին բևե ռաց ված 
լա զե րա յին գրգռման հա տուկ 
պայ ման նե րում, ա ռանց հա-
յե լի հե տա դարձ ուղ ղութ յամբ 
ստաց վող, նույն հա ճա խութ-
յամբ և  ուղ ղա հա յաց բևե ռա-
ցած լա զե րա յին ճա ռա գայթ-
ման գե նե րաց ման վրա:  Հա ջող 
ի րա կա նաց ման դեպ քում այս 
մշա կու մը կա րող է օգ տա-
գործ վել մթնո լոր տի 90 – 100 
կմ  բարձ րութ յու նում առ կա 
ա տո մա կան նատ րիու մի շեր-
տի («մե զոս ֆե րիկ նատ րիում») 
գո տում մագ նի սա կան դաշ տի 
հե ռա հար չափ ման և մշ տա դի-
տարկ ման հա մար:  Հա մա տեղ 
աշ խա տանք ներ են նա խա տես-
վել նաև ալ մաս տում ա զո տա-
թա փուրքա յին կենտ րոն նե րի 
վրա նոր տի պի, զուտ օպ տի-
կա կան մագ նի սա չա փի մշակ-
ման ուղ ղութ յամբ:

Ամ փո փե լով՝ կա րե լի է 
ա սել, որ օպ տի կա կան մագ-
նի սա չա փութ յու նը գի տութ յան 
արդ յուն քի գործ նա կան կի-
րառ ման հա ջող ված օ րի նակ-
նե րից է:

Ի ԴԵՊ

Անգ լիա յում «վեր ջա նում է» 
քա մին: Ա վե լի ստույգ՝ վեր ջա-
ցել են այն վայ րե րը, որ տեղ 
կա րե լի է տե ղադ րել նոր հող-
մաէ լեկտ րա կա յան ներ: Մ նում 
է տե ղադ րել դրանք ծո վում:

Հո լան դիա յում ոս տի կա-
նութ յու նը վար ժեց նում է ար-
ծիվ ե րի, ո րոնք պետք է ճան-
կե րով բռնեն թռիչ քի հա մար 
ար գել ված գո տի ներ, թա փան-
ցած ա նօ դա չու թռչող սար քեր 
(դրոն ներ):

Մեր Գա լակ տի կա յի զանգ-
վա ծի վե րա բեր յալ ա մե-
նաճշգ րիտ տվյա լը ստա ցել են 
Կա նա դա յի Մակ մաս տե րի հա-
մալ սա րա նի աստ ղա գետ նե րը: 
Ծիր Կա թի նը (հաշ վի առ նե լով 
սո վո րա կան և մութ մա տե-
րիա նե րը) 700 մի լիարդ ան-
գամ ծանր է մեր Ա րե գա կից:

Ա մե նա մեծ թվով կա մուրջ-
ներ ու նե ցող քա ղա քը Եվ րո-
պա յում (իսկ ո րոշ տվյալ նե րով՝ 
ողջ աշ խար հում) գեր մա նա-
կան Համ բուրգն է: Այս տեղ կա 
2475 կա մուրջ: Հա մե մա տութ-
յան հա մար՝ Վե նե տի կում կա-
մուրջ նե րի թի վը 450 է, Սանկտ 
Պե տեր բուր գում՝ 342, Մոսկ վա-
յում՝ 452:

«Наука и жизнь», 2017, N 4.

 Շուրջ մեկ մի լիարդ մարդ 
աշ խար հում տա ռա պում է հի-
պեր տո նիա յից՝ ար յան բարձր 
ճնշման հի վան դութ յու նից: 
Քա ռա սուն տա րի ա ռաջ այդ 
թի վը եր կու ան գամ պա կաս 
էր: Հի պեր տո նիկ նե րի թիվ 
ա ճել է հատ կա պես Աֆ րի կա-
յում և Ա սիա յում, ո րը կա պում 
են եվ րո պա կան սննդա կար գի 
անց նե լու հետ:

«Наука и жизнь», 2017, N 8.
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ԴԱՎԻԹ ՊԻՊՈՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Էկոկենտրոնի սննդի ռիսկերի 
գնահատման կենտրոնի ղեկավար, 
սննդագիտության դոկտոր (Իտալիա)
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
սննդագիտություն և սնուցում, սննդի 
անվտանգություն, ռիսկի գնահատում, 
էկոթունաբանություն

§ Հ ա կաօք սի դանտ» եզ րույթն ի 
սկզբա նե կի րառ վել է օք սի դաց-
ման գոր ծըն թաց նե րը կան խար գե-

լող քի միա կան միա ցութ յուն նե րի բնու թագր-
ման հա մար: 19-րդ  դա րի վեր ջին և 20-րդ 
 դա րի սկզբին լայ նա ծա վալ ու սում ա սի րութ-
յուն ներ են ի րա կա նաց վել արդ յու նա բե րա կան 
գոր ծըն թաց նե րում (մե տա ղա կան կո ռո զիա յի 
կան խար գե լում, կաու չու կի վուլ կա նա ցում և  
այլն) հա կաօք սի դանտ նե րի կի րառ ման վե-
րա բեր յալ:  Հա կաօք սի դանտ նե րի կեն սա բա-
նա կան նշա նա կութ յան վե րա բեր յալ ա ռա ջին 
հե տա զո տութ յուն նե րը վե րա բե րել են չհա-
գե ցած ճար պաթ թու նե րի օք սի դաց ման կան-
խար գել ման նպա տա կով հա կաօք սի դանտ նե-
րի օգ տա գործ մա նը:  Պետք է նշել, որ A, C և E 
վի տա մին նե րի նույ նա կա նա ցու մը որ պես հա-
կաօք սի դան տեր, շրջա դար ձա յին նշա նա կութ-
յուն է ու նե ցել կեն սա քի միա յի բնա գա վա ռում 
հա կաօք սի դանտ նե րի կար ևո րութ յան գնա-
հատ ման հա մար:  Ճար պե րի պե րօք սի դաց ման 
կան խար գել ման գոր ծըն թա ցում E-վի տա մի-
նի դե րի վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յուն նե րը 
փաս տել են, որ հա կաօք սի դանտ նե րը կան-
խար գե լում են օք սի դաց ման ռեակ ցիա նե րը: 

ՄԵԼԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ԾԱՆՐ 
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

ՀՀ ԳԱԱ Է կո լո գա նոոս ֆե րա յին հե տա զո-
տութ յուն նե րի կենտ րո նի սննդի շղթա յի 
ռիս կե րի գնա հատ ման կենտ րո նի 
փոր ձա գի տա կան խմբի ղե կա վար, 
տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ սննդա գի տութ յուն, պա րե նամ-
թեր քի տեխ նո լո գիա ներ, սննդի անվ տան-
գութ յուն, ֆունկ ցիո նալ սննդի ար տադ-
րութ յուն 
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 Գի տութ յան զար գաց ման ըն-
թաց քում բա ցա հայտ վել են 
բազ մա թիվ նյու թեր, ո րոնք 
կա րող են գոր ծել որ պես հա-
կաօք սի դանտ ներ: Այդ նյու-
թե րից յու րա քանչ յուրն ու նի 
իր ու րույն նշա նա կութ յու նը 
և  կա րող է փո խազ դել այլ 
նյու թե րի հետ՝ արդ յու նա վե-
տո րեն ազ դե լով օր գա նիզ մի 
գոր ծու նեութ յան վրա: Ն շենք, 
որ «հա կաօք սի դանտ» եզ րույ-
թը նյու թի ան վա նու մը չէ,  այն  
բնու թագ րում է միայն նյու թի 
ազ դե ցութ յու նը: 

  Հայտ նի է, որ հա կաօք-
սի դանտ նե րը խթա նում են 
օր գա նիզ մում ա զատ ռա դի-
կալ նե րի չե զո քաց ման գոր-
ծըն թա ցը, կան խար գե լում կամ 
դան դա ղեց նում դրանց կող-
մից բջջի վա սու մը՝ նպաս տե-
լով ա ռող ջութ յան պահ պան-
մա նը: Ա զատ ռա դի կալ նե րը, 
ո րոնք հայտ նի են նաև որ-
պես թթված նի ռեակ տիվ տե-
սակ ներ (ROS), ան կա յուն 
մո լե կուլ ներ են, ո րոնց չե զո-
քաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է մեկ հա վել ալ է լեկտ րոն: 
 Հա կաօք սի դան տը կա յուն մո-
լե կուլ է, ո րը մեկ է լեկտ րոն է 
տա լիս ա զատ ռա դի կա լին՝ 
ա պաակ տի վաց նե լով այն: 
 Փոքր մո լե կու լա յին զանգ ված 
ու նե ցող հա կաօք սի դանտ-
նե րը կա րող են փո խազ դել 
ա զատ ռա դի կալ նե րի հետ և 
 դա դա րեց նել օք սի դաց ման 
շղթա յա կան ռեակ ցիա նե րը՝ 
մինչև ա ռողջ բջջի վա սու մը: 

Այս պի սով՝ հա կաօք սի-
դանտ նե րը կան խար գե լում 
են օր գա նիզ մում օք սի դա տիվ 
սթրե սը, որն ա ռա ջա նում է, 
երբ օր գա նիզ մում առ կա են 
մեծ քա նա կութ յամբ ա զատ 
ռա դի կալ ներ: Դ րան նպաս-

տում են ինչ պես ներ քին (օ րի-
նակ՝ օր գա նիզ մում բոր բո քա-
յին գոր ծըն թաց նե րը), այն պես 
էլ՝ ար տա քին գոր ծոն նե րը 
(օ րի նակ՝ շրջա կա մի ջա վայ րի 
և սնն դամ թեր քի աղ տո տու-
մը, անդ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցութ յու-
նը, ծխա խո տը և  այլն): Օք սի-
դա տիվ սթրե սի ա ռա ջաց ման 
ա ռանց քա յին պատ ճառ նե րից 
մեկն աղ տոտ ված և  ոչ ա ռող-
ջա րար մթերք նե րի, հատ կա-
պես՝ տրանս-ճար պե րի, ար-
հես տա կան քաղց րա ցու ցիչ 
նյու թե րի, ներ կան յու թե րի և 
 քի միա կան հա վե լում ե րի օգ-
տա գոր ծում է: 

 Գի տա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րը փաս տում են, որ 
թթված նի ռեակ տիվ տե սակ-
նե րի մեծ քա նա կութ յամբ ձևա-
վո րու մը և  օք սի դա տիվ սթրե-
սի ա ռա ջա ցու մը մի շարք 
քրո նիկ հի վան դութ յուն նե րի 
(քաղց կեղ, սրտա նո թա յին հի-
վան դութ յուն ներ, օր գա նիզ մի 
ծե րա ցում) ա ռա ջաց ման հիմ-
նա կան հա վա նա կան պատ-
ճառ նե րից են: Են թադր վում է, 
որ հա կաօք սի դան տա յին նյու-
թե րի ըն դու նու մը նվա զեց նում 
է նշված հի վան դութ յուն նե րի 
ռիս կը: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
սննդա յին հա կաօք սի դանտ-
նե րը, ո րոնք կա րող են նվա-
զեց նել թթված նի ռեակ տիվ 
տե սակ նե րի վա սա կար ազ-
դե ցութ յուն նե րը, նպաս տում են 
ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը:

 Հա կաօք սի դան տա յին նյու-
թե րով հա րուստ սննդամ թեր-
քը սո վո րա բար հա մար վում է 
«սու պեր» կամ ֆունկ ցիո նալ 
մթերք: Բ նա կան հա կաօք սի-
դան տա յին նյու թե րի լա վա-
գույն աղբ յուր են հա մար-
վում բու սա կան ծա գում 

ու նե ցող մթերք նե րը, հատ կա-
պես՝ պտուղ-բան ջա րե ղե նը: 
 Տար բեր բույ սե րում հա կաօք-
սի դան տա յին նյու թե րի փաս-
տա ցի պա րու նա կութ յուն նե րի 
տար բե րութ յու նը պայ մա նա-
վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե-
րով, մաս նա վո րա պես՝ 
• հո ղի տե սա կով
• խո նա վութ յամբ
• ջեր մաս տի ճա նով
• սննդա րար նյու թե րի առ կա-

յութ յամբ և  այլն:

Ֆ լա վո նոիդ նե րը, ֆլա վոն-
նե րը, կա խե տին նե րը, պո-
լի ֆե նոլ ներն ու ֆի տոէստ-
րո գեն ներն այն հիմ ա կան 
հա կաօք սի դան տա յին նյու թե-
րը կամ ֆի տո նուտ րիենտ ներն 
են, ո րոնք կա րող են հայտ-
նա բեր վել բու սա կան ծա գում 
ու նե ցող մթերք նե րում, օ րի-
նակ՝ մրգե րում, բան ջա րե ղե-
նում, կա նաչ թե յում և  այլն: 
 Հա կաօք սի դատն տա յին ազ-
դե ցութ յամբ կար ևոր նյու թե-
րից են նաև լի կո պե նը (պայ-
մա նա վո րում է լո լի կի կար միր 
գույ նը) և  ան տո ցիա նին նե րը, 
ո րոնց բարձր պա րու նա կութ-
յամբ հայտ նի է հա պա լա սը:   

 Հա կաօք սի դան տա յին նյու-
թե րի լավ աղբ յուր են սմբու-
կը, լո բազ գի նե րը, կա նաչ 
թե յը, կար միր խա ղո ղը, սև 
 շո կո լա դը, նու ռը, գի նին, մեղ-
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րը և  այլն:  Սո վո րա բար վառ 
գույն ու նե ցող մթերք նե րը 
(օ րի նակ՝ հա պա լաս, խնձոր, 
բրոկ կո լի, սպա նախ) հա կաօք-
սի տան դա յին նյու թե րի հա-
րուստ աղբ յուր են հա մար վում: 
Մ սամ թեր քը և  ձու կը նույն պես 
պա րու նա կում են հա կաօք սի-
դան տա յին նյու թեր, սա կայն 
դրանց քա նա կութ յուն նե րը 
հա մե մա տա բար փոքր են:

Ա ռա վել շատ ու սում ա սիր-  
 ված հա կաօք սի դան տա յին նյու-
թե րից են A, C և E վի տա մին-
նե րը, ինչ պես նաև մի շարք քի-
միա կան տար րեր (պղինձ, ցինկ 
և  սե լեն):  

Ս տորև ներ կա յաց ված են 
ո րոշ հա կաօք սի դան տա յին ազ-
դե ցութ յուն ու նե ցող նյու թե-
րի բարձր պա րու նա կութ յամբ 
հայտ նի մթերք նե րի վե րա բեր-
յալ տվյալ ներ.
• վի տա մին A, առ կա է կաթ-

նամ թեր քի, լար դի և ձ վի մեջ
• վի տա մին C, առ կա է հիմ-

նա կա նում պտուղ-բան ջա-
րե ղե նում, հատ կա պես հա-
տապ տուղ նե րի, նարն ջի և 
 տաք դե ղի մեջ

• վի տա մին E, առ կա է ըն-
կու զե ղե նում, ար ևա ծաղ կի 

և  այլ բու սա կան յու ղե րում, 
տեր ևա վոր բան ջա րե ղե նում

• բե տա-կա րո տին, առ կա է 
վառ գույն ու նե ցող պտուղ-
բան ջա րե ղե նում (գա զար, 
սպա նախ, ման գո) 

• լի կո պին, առ կա է կար միր և 
 վար դա գույն պտուղ-բան-
ջա րե ղե նում (լո լիկ, ձմե րուկ)

• լու տեին, առ կա է կա նաչ, 
տեր ևա վոր բան ջա րե ղե նում, 
նարն ջի, պա պա յա յի մեջ

• սե լեն, առ կա է բրնձի, ցո-
րե նի և  այլ ամ բող ջա հա տիկ 
սեր մե րի մեջ, ինչ պես նաև 
ըն կույ զի, ձվի, պան րի և 
 լո բազ գի նե րի մեջ: 
 Կար ևոր է նշել նաև, որ 

օր գա նիզմ ու նի իր հա-
կաօք սի դան տա յին մե խա-
նիզմ ե րը, ո րոնց մի ջո ցով 
ինքն ի րեն պաշտ պա նում է 
թթված նի ռեակ տիվ տե սակ-
նե րի վա սա կար ազ դե ցութ-
յու նից: Օր գա նիզ մում առ կա 
հա կաօք սի դանտ ֆեր մենտ-
ներ են գլու տա թիոն պե-
րօք սի դա զը, կա տա լա զան, 
սու պե րօք սիդ դիս մու տա զը 
(SOD):  Հա կաօք սի դան տա յին 
ակ տի վութ յան դրսևոր ման 
հա մար նշված ֆեր մենտ նե-

րը պա հան ջում են ո րոշ միկ-
րոսնն դա տար րեր՝ սե լեն, եր-
կաթ, պղինձ, ցինկ և  ման գան:  
 Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ-
յուն քում բա ցա հայտ վել է, որ 
նշված սննդա յին միկ րո տար-
րե րի ան բա վա րա րութ յու նը 
կա րող է հան գեց նել ցածր 
հա կաօք սի դան տա յին ակ տի-
վութ յան:   

 Ներ կա յում մշակ վել են մի 
շարք քի միա կան մե թոդ ներ՝ 
մթերք նե րում, ինչ պես նաև 
ար յան և  մե զի մեջ հա կաօք-
սի դանտ նե րի փաս տա ցի պա-
րու նա կութ յուն նե րի ո րոշ ման 
հա մար, ի րա կա նաց վում են 
բազ մա թիվ հե տա զո տութ-
յուն ներ, ո րոնք ուղղ ված են 
ինչ պես տար բեր մթերք նե րի 
հա կաօք սի դան տա յին ակ տի-
վութ յան գնա հատ մա նը, այն-
պես էլ՝ հի վան դութ յուն նե րի 
կան խար գել ման և  բուժ ման 
գոր ծըն թաց նե րում հա կաօք-
սի դանտ նե րի նշա նա կութ յան 
բա ցա հայտ մա նը:  Պետք է նշել 
նաև, որ հա մա պա տաս խան 
կլի նի կա կան ա պա ցույց նե րի 
ան բա վա րա րութ յան պատ ճա-
ռով հա կաօք սի դանտ նե րի օգ-
տա կա րութ յան վե րա բեր յալ 
կան նաև հա կա սա կան կար-
ծիք ներ: 

Անդ րա դառ նա լով տար-
բեր մթերք նե րի հա կաօք սի-
դան տա յին ակ տի վութ յան 
վե րա բեր յալ հե տա զո տութ-
յուն նե րին՝ կա րող ենք նշել, 
որ հայ կա կան մթերք նե րի հա-
կաօք սի դան տա յին հատ կութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ գի տա-
կան տվյալ նե րը սա կա վա թիվ 
են: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ՀՀ ԳԱԱ 
է կո լո գա նոոս ֆե րա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի կենտ րոնն 
ի րա կա նաց րել է մեղ րի հա-
կաօք սի դան տա յին ակ տի վութ-
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յան գնա հա տում՝ կի րա ռե լով 
2,2-դի ֆե նիլ-1-պիկ րիլ հիդրա -
զիլ (DPPH) կա յուն ռա դի կա-
լի օգ տա գործ ման մե թո դը: 
Տվյալ  նե րի մեկ նա բա նութ յունն 
ի րա կա նաց վել է EC50 հա մար-
ժեք կոն ցենտ րա ցիա յի մի-
ջո ցով (EC՝ արդ յու նա վետ 
կոն ցենտ րա ցիա): Նշ ված ցու-
ցա նի շը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ի րա կա նաց նե լու տար-
բեր նյու թե րի հա կաօք սի դան-
տա յին ակ տի վութ յան միջև 
հա մե մա տա կան վեր լու ծութ-
յուն ներ:  Հա մա ձայն գրա կա-
նութ յան մեջ բեր ված տե ղե-
կատ վութ յան՝ որ քան մեծ է 
այս ցու ցա նի շի ար ժե քը, այն-
քան թույլ է ար տա հայտ ված 
նյու թի հա կաօք սի դան տա յին 
ակ տի վութ յու նը: Օ րի նակ՝ հայ-
կա կան ար տադ րութ յան  մեղ-
րի 13 նմու շի հա մար հա կաօք-
սի դան տա յին ակ տի վութ յան 
թվա յին ար ժեք նե րը ներ կա-
յաց ված են նկ. 1-ում: 

Ս տաց ված տվյալ նե րը ցույց 
են տա լիս, որ ա մե նա բարձր 
հա կաօք սի դան տա յին ակ տի-
վութ յուն (EC50=5,4 մգ/մլ) ու-
նե ցել է AH-5 կո դա վոր մամբ 
մեղ րի նմու շը (ար տադր ման 

վայ րը՝ Աս կե րա նի շրջան, գ. 
Ք ռաս նի), իսկ ա մե նա ցած-
րը՝ AH-21 կո դա վոր մամբ մեղ-
րի նմու շը (ար տադր ման վայ-
րը՝  Մար տա կեր տի շրջ., գ. 
 Զար                            դա խաչ):

Ընդ հա նուր առ մամբ, 
ստաց ված արդ յունք նե րը հնա-
րա վո րութ յուն են տա լիս փաս-
տե լու, որ բարձր հա կաօք-
սի դան տա յին ակ տի վութ յուն 
գրանց վել է  Շու շիի (AH-6, 
AH-13, AH-1, AH-8), Աս կե րա-
նի (AH-5, AH-3, AH-15(19), AH-
4),  Մար տա կեր տի (AH-28, AH-
18, AH-26, AH-21) և  Հադ րու թի 
(AH-22(25)) շրջան նե րում ար-
տադր ված մեղ րի նմուշ նե րում:

Ամ փո փե լով՝ կա րող ենք 
նշել, որ հայ կա կան մթերք նե-
րի, այդ թվում՝ մեղ րի հա կաօք-
սի դան տա յին ակ տի վութ յան 
գնա հատ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ են հա մալիր ուսում ա-
սի րութ յուն ներ,  ո րոնք ուղղ  - 
ված կլի նեն նաև տար բեր հի-
վան դութ յուն նե րի կան խար-
գել ման և  այդ մթերք նե րի 
հա կաօք սի դան տա յին հատ-
կութ յուն նե րի միջև կա պի բա-
ցա հայտ մա նը:  

Ն կար 1.  Հայ կա կան մեղ րի ո րոշ նմուշ նե րի հա կաօք սի դան տա յին ակ տի վութ յու նը

Ի ԴԵՊ

Տ ղա մարդ կանց և կա նանց 
աշ խա տա վար ձերի տար բե-
րութ յունն աշ խար հում աս-
տի ճա նա բար հարթ վում է: 
Բայց տն տե սա գի տա կան հա-
մաշ խար հա յին հա մա ժո ղո վի 
գնա հատ մամբ, այն տե ղի է 
ու նե նում այն պի սի տեմ պե րով, 
որ լիա կա տար ֆի նան սա կան 
ի րա վա հա վա սա րութ յուն հաս-
տատ վե լու է միայն 170 տա րի 
հե տո:

Վեր ջին 7 տա րի նե րի ըն-
թաց քում Լուս նի մա կեր ևույ-
թին ա ռա ջա ցել է շուրջ 222 նոր 
խառ նա րան: Դ րանց տրա մա-
գծե րը 2-ից մինչև 43 մետր են:

Ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ 
նվա գե լը նպաս տում է նաև 
ա րագ ռեակ ցիա յի (ներ գոր-
ծութ յան պա տաս խան գոր ծո-
ղութ յուն) զար գաց մա նը: Սա 
ա պա ցուց վել է Մոն րեա լի հա-
մալ սա րա նում կա տար ված գի-
տա փոր ձե րի ըն թաց քում:

Ա մեն տա րի բու սա բան նե րը 
հայտ նա գոր ծում են բույ սե րի 
շուրջ 2000 նոր տե սակ ներ:

«Наука и жизнь», 2017, N 7.

ՍՆՆԴԱԳԻՏՈՒԹՈՒՆ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

4
. 

2
0
1
8

48

ՍԵՐԳԵՅ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Քի միա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
ֆի զի կա քի միա կան գոր ծըն թաց ներ լու ծույթ-
նե րում, կոմպ լեք սա յին միա ցութ յուն նե րի և 
 պո լի մեր նե րի քի միա, կլա նիչ նե րի ֆիզ քի-
միա

ՌՈՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 ՍՏԵՓԱՆ 
ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Քի միա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ բարձ րա մո լե կու լա յին միա ցութ-
յուն նե րի քի միա, ֆի զի կա քի միա կան 
գոր ծըն թաց ներ լու ծույթ նե րում, բնա կան 
կլա նիչ նե րի վե րա փո խում և  կի րա ռում, 
կեն սաա նօր գա նա կան քի միա

 Հ այ մե ծա նուն քի մի կոս, պրո ֆե սոր Ս տե-
փան  Պո ղո սի ( Պա վե լի)  Ղամ բար յանն 
ի րա վամբ նո րաս տեղծ  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յու նում ու սում ա կան, գի տա-
կան և  կի րա ռա կան քի միա յի հիմ ա դիրն է, 
հայ քի մի կոս նե րի ու սում ա գի տա կան դպրո-
ցի կա ռու ցո ղը, քի միա կան արդ յու նա բե րութ-
յան ստեղ ծո ղը:  Հաշ վի առ նե լով նրա գի տա կան 
մեծ նվա ճում երն ու ծա ռա յութ յուն նե րը քի միա-
յի աս պա րե զում, 1937 թ. ԽՍՀՄ ԲՈՀ-ն  ա ռանց 
պաշտ պա նութ յան նրան շնոր հել է քի միա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան, 
պրո ֆե սոր է դար ձել 1926 թ., գի տութ յան վաս-
տա կա վոր գոր ծիչ՝ 1935 թ., իսկ ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա-
կից ան դամ՝ 1944 թ.:

 Նա ա ռա ջին նե րից է ար տա սահ մա նից վե րա-
դար ձել  հայ րե նիք (1920 թ.) և ն վիր վել քի միա յի 
ա ռա ջըն թա ցին  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում՝ իր 
շուր ջը հա մախմ բե լով տասն յակ հայ րե նա դարձ 
տա ղան դա վոր քի մի կոս նե րի՝ Լ ևոն  Ռո տին յան, 
 Պա պա  Քա լան թար յան,  Հա կոբ  Հով հան նիս յան, 
 Հա կոբ Ա կուն յան, Ա լեք սանդր  Հա կոբ յան և  ու-
րիշ ներ, իսկ հե տա գա յում՝ նաև ան վա նի գիտ-
նա կան ներ դար ձած իր սա նե րին՝  Հով հան նես 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼՆԵՐ
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 Չալ թիկ ան, Ար մե նակ Մն ջո յան, 
Ա րաք սի  Բա բա յան,  Վա չե Ի սա-
գուլ անց,  Սար գիս  Վար դան յան, 
 Վա ղար շակ Ա զատ յան և  շատ 
ու րիշ ներ: 

Պ րո ֆե սոր Ս. Պ.  Ղամ  բար- 
 յա նը ծնվել է 1879 թ. հու նի-
սի 23-ին  Թիֆ լի սի մեր ձա-
կա  Կո ջոր հա յա շատ ա վա-
նում, պե տա կան պաշ տոն յա 
 Պո ղոս  Ղամ բար յա նի ըն տա-
նի քում: 1884 թ. հայրն ըն տա-
նի քով տե ղա փոխ վել է  Կիև, 
որ տեղ ստա ցել էր պե տա-
կան բան կի տնօ րե նի պաշ-
տոն, ա պա նույն պաշ տո նում 
աշ խա տել է  Վար շա վա յում և 
Պ րա հա յում, իսկ 10 տա րի հե-
տո եր կու տա րով գոր ծուղ վել է 
 Գեր մա նիա՝ իր հետ տա նե լով 
որ դուն՝ Ս տե փա նին, ով ա վար-
տել էր  Ռի գա յի դա սա կան գիմ-
նա զիան (1898 թ.): Ա յու հետև 
Ս տե փան  Ղամ բար յա նը սո վո-
րել է  Գեր մա նիա յում (1899-1906 
թթ.)՝ Մ յուն խե նի,  Լայպ ցի գի և 
 Հայ դել բեր գի հա մալ սա րան-
նե րում: Ա վար տե լուց հե տո վե-
րա պատ րաստ ման նպա տա կով 
շա րու նա կել է աշ խա տել որ-
պես ա սիս տենտ (1907-1911 թթ.), 
գեր մա նա կան ա մե նա խո շոր և  
ան վա նի պրո ֆե սոր ներ  Թի լեի 
(Ստ րաս բուրգ),  Վի լան դի և 
 Վիլշ տե տե րի (Մ յուն խեն), Բ յուխ-
նե րի ( Բեռ լին) մոտ՝ խո րա նա-
լով քի միա յի գաղտ նիք նե րի մեջ 
և  դառ նա լով հա մաշ խար հա-
յին մա կար դա կի գիտ նա կան: 
 Հենց  Գեր մա նիա յում աշ խա-
տե լու ժա մա նակ նա, ա ռա ջինն 
աշ խար հում, զբաղ վել է գե-
րօք սիդ նե րի քի միա յով և, հա-
կա ռակ այն ժա մա նակ վա գի-
տա կան կար ծի քի, ցույց տվել, 
որ գե րօք սիդ նե րի քի միա կան 
ճեղ քու մը –O–O–  կա պի տե ղում 
(ո րոշ ա րո մա տիկ ա մին նե-

րի հետ փո խազ դե լիս) ըն թա-
նում է հա մա չափ, ա ռա ջաց նե-
լով ռա դի կա լա յին մաս նիկ ներ, 
ո րը հե տա գա յում հաս տա տել 
են աշ խար հի շատ գիտ նա-
կան ներ:  Գի տա կան գրա կա-
նութ յան մեջ պրո ֆե սոր Ս. 
 Ղամ բար յա նը հի շա տակ վում 
է որ պես ա զատ ռա դի կալ ներ 
ա ռա ջաց նող քի միա կան գոր-
ծըն թաց նե րի ա ռա ջին հե տա-
զո տող:  Հի րա վի, շատ մեծ է 
պրո ֆե սոր Ս. Պ.  Ղամ բար յա նի 
դերն այդ բնա գա վա ռում: 1930-
ա կան թվա կան նե րից այդ  
աշ խա տանք նե րը շա րունա - 
կել են  Ղամ բար յա նի սի րե-
լի և  լա վա գույն ա շա կերտ 
 Հով հան նես  Չալ թիկ ա նը և 
 հե տա գա յում՝ նրա սա նե րը 
ԵՊՀ ֆի զի կա կան քի միա յի ամ-
բիո նում:

Ս.  Ղամ բար յա նը   Գեր մա նիա - 
յից վե րա դար ձել է Անդր կով-
կաս ու 1911-1914 թթ. աշ խա-
տել  Բաք վի  Ռու սա կան  Տեխ նի-  
կա կան ըն կե րութ յան քի միա - 
յի լա բո րա տո րիա յում, ա պա 
տե ղա փոխ վել է  Թիֆ լիս և 

1914-1920 թթ. աշ խա տել  Երկ-
րա գոր ծա կան դե պար տա-
մեն տի քի միա ման րէա բա-
նա կան լա բո րա տո րիա յում, 
դա սա խո սե լով նաև  Թիֆ լի սի 
 Կա նանց բարձ րա գույն դա սըն-
թա ցում:  Նա մաս նակ ցել է I 
 Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մին որ պես սակ րա վոր և  ար-
ժա նա ցել  Գեորգև յան խա չի:

 Հա յաս տա նում  խորհր դա յին 
կար գեր հաս տատ վե լուց հե տո 
Ս.  Ղամ բար յա նը տե ղա փոխ-
վել է  Հա յաս տան, աշ խա տել 
Ա րա րա տի՝ իր հիմ ած քի միա-
կան լա բո րա տո րիա յում, ա պա 
հրա վիր վել է Գ յում րիից Եր ևան 
տե ղա փոխ ված  Ժո ղովր դա կան 
հա մալ սա րան (1920-1923 թթ., 
այժմ՝ ԵՊՀ), որ պես քի միա յի 
դա սա խոս:  Մեծ քի մի կոսն իր 
ու սում ա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յու նը նո րաս տեղծ հա-
մալ սա րա նում հա ջո ղութ յամբ 
զու գակ ցել է հայ ժո ղովր դի 
քի միա կան կրթութ յան, գի-
տութ յան, արդ յու նա բե րութ յան, 
նաև մշա կույ թի զար գաց ման 
վեհ գոր ծին (նրա դուստ րը՝ 
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 Մա րի նա  Ղամ բար յա նը, ե ղել 
է  Խորհր դա յին  Միութ յու նում 
հայտ նի դաշ նա կա հա րու հի):

Ս.  Ղամ բար յա նը 1920-1921 թթ. 
հիմ ադ րել, կազ մա կեր պել 
և  ղե կա վա րել է Եր ևա նի հա-
մալ սա րա նի օր գա նա կան քի-
միա յի բա ժի նը, դրա բա զա-
յի վրա ստեղ ծել օր գա նա կան 
քի միա յի ամ բիո նը, ո րը ղե-
կա վարել է 1922-1937 թթ.: 
 Հա մալ սա րա նում օր գա նա կան 
քի միա յի դա սա խո սութ յուն նե-
րից բա ցի, դա սա խո սել է նաև 
«Ընդ հա նուր և  ա նօր գա նա-
կան քի միա» նո րաս տեղծ գյու-
ղատն տե սա կան, բժշկա կան և 
 տեխ նի կա կան ֆա կուլ տետ նե-
րում: 1930-1937 թթ. հա մալ սա-
րա նի ֆա կուլ տետ նե րի բա զա յի 
հի ման վրա կազ մա կերպ ված, 
ա ռան ձին գոր ծող նոր ինս-
տի տուտ նե րում (Բժշ կա կան, 
 Պո լի տեխ նի կա կան, Գ յու ղատն-
տե սա կան,  Ման կա վար ժա կան, 
Ա նաս նա բու ծա կան-ա նաս-
նա բու ժա կան) իր գոր ծըն-
կեր նե րի՝ ար տերկր նե րից 
հրա վիր ված քի մի կոս-մաս-
նա գետ նե րի ներգ րավ մամբ, 
ստեղ ծել և  կազ մա կեր պել է 
օր գա նա կան, ընդ հա նուր և  
ա նօր գա նա կան քի միա նե րի 
բա ժին ներ, ամ բիոն ներ, լա-
բո րա տո րիա ներ, աշ խա տան-
քա յին գոր ծըն թաց նե րում նաև 
ներգ րա վե լով հա մալ սա րա-
նա կան դա սա խո սա կան անձ-
նա կազ մը մինչև հա մա պա-
տաս խան նոր բարձ րա կարգ 
մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու-
մը, որն ի րա կա նաց վեց մի քա-
նի տա րում:

Պ րո ֆե սոր Ս.  Ղամ բար յա նը 
ե ղել է նաև  Պո լի տեխ նի կա կան 
ինս տի տու տի (այժմ՝ ՀԱՊՀ) քի-
միա-տեխ նո լո գիա կան ֆա-
կուլ տե տի դե կան (1930-1931 

և 1936-1937 թթ.), որ տեղ նաև 
կազ մա կեր պել և  ղե կա վա րել է 
գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա-
տո րիա:

1935-1937 թթ. ե ղել է 
 Խորհր դա յին  Միութ յան ԳԱ 
հայ կա կան մաս նաճ յու ղի՝ 
Արմ ֆա նի նա խա գա հութ-
յան ան դամ, Օր գա նա կան քի-
միա յի սեկ տո րի վա րիչ:  Նա 
քի միա կան պար բե րա կան նե-
րի ա ռա ջին գրա դա րա նի հիմ-
նա դիր-ստեղ ծողն է մեր հան-
րա պե տութ յու նում: Պ րո ֆե սոր 
 Ղամ բար յա նը, բա ցի փայ լուն 
ման կա վարժ և  դա սա խոս լի նե-
լուց, ե ղել է նաև, գու ցե և  ա ռա-
վե լա պես, տա ղան դա վոր գիտ-
նա կան, նրան հե տաքրք րում 
էր այն ա մե նը, ին չը կա րող էր 
օգ տա վար լի նել ժողտն տե-
սութ յան հա մար:  Շատ բազ մա-
զան է նրա գոր ծու նեութ յան և 
 հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
զբաղ վել է տե ղա կան այր վող 
թեր թա քա րե րի, ե թե րա յու ղա յին 
բույ սե րի ու սում ա սի րութ յուն-
նե րով, իսկ իր նա խա ձեռ նութ-
յամբ կա ռուց ված Եր ևա նի կար-
բի դի գոր ծա րա նի բա ցու մից 
(1933 թ.) հե տո զբաղ վել է ա ցե-
տի լե նի բա զա յի վրա քա ցա-
խաթթ վի, պլաստ մաս սա նե րի, 
քլոր պա րու նա կող լու ծիչ նե րի, 
գյու ղատն տե սա կան պա րա զի-
տա յին հի վան դութ յուն նե րի դեմ 
դե ղա մի ջոց նե րի (տետ րաք լո-
րէ թի լե նի և  հեք սաք լո րէ թա նի) 
ստաց մամբ և  կի րառ մամբ:

 Մեծ գիտ նա կանն իր գոր-
ծու նեութ յան ըն թաց քում կար-
ևո րա գույն դեր է կա տա րել 
ՀՀ-ում քի միա կան արդ յու նա բե-
րութ յան ստեղծ ման, զար գաց-
ման և  ներդր ման գոր ծում:  Նա 
պրո ֆե սոր ներ Լ.  Ռո տին յա նի, 
Պ.  Քա լան թար յա նի, Հ. Ա կուն-
յա նի և  իր ամ բիո նի աշ խա տա-

կից նե րի հետ ա մե նա գոր ծուն 
ձևով մաս նակ ցել է Եր ևա-
նի,  Կի րո վա կա նի, Ա լա վեր դու 
գոր ծա րան նե րի տա րա տե սակ 
հար ցե րի և խն դիր նե րի լուծ-
մա նը պե տա կան մա կար դա-
կով, որ տեղ Ս.  Ղամ բար յա նի 
մո տե ցու մը և  խոս քը միշտ 
ե ղել են ա ռաջ նա յին: Իսկ Եր-
ևա նում « Կաու չուկ» գոր ծա րա-
նի կա ռու ցու մը և  գոր ծար կու մը 
մե ծա գույն գի տաար տադ-
րա կան նվա ճում է ոչ միայն 
 Խորհր դա յին  Միութ յան, այլ 
հա մաշ խար հա յին մաշ տա բով: 
Եր ևա նում այդ գոր ծա րա նի 
ստեղծ ման և  կազ մա կերպ ման 
գոր ծում հիմ ա կան և  հի րա վի 
հե րո սա կան դեր է խա ղա ցել 
պրո ֆե սոր Ս. Պ.  Ղամ բար յա նը: 
 Կար ծում ենք, որ խիստ ու սա-
նե լի կլի նի « Կաու չուկ»-ի կա-
ռուց ման դժվա րին և  ան հա վա-
տա լի ի րո ղութ յու նը հա մա ռոտ 
ներ կա յաց նել մեր քի մի կոս և  
ոչ քի մի կոս գոր ծըն կեր նե րին, 
ո րով հետև մա մու լում այն չի 
լու սա բան վել:

1920-ա կան թվա կան նե րից 
սկսած, մեծ էր կաու չու կի ար-
տադ րութ յան պա հան ջարկն 
աշ խար հում, հատ կա պես կաու-
չու կը որ պես ավ տո դո ղե րի (ան-
վա դո ղե րի) հումք օգ տա գոր-
ծե լու տե սանկ ու նից: Բ նութ յան 
մեջ կաու չու կա տու բույ սե-
րից կաու չու կի ստա ցու մը, որն 
ա ռա ջինն աշ խար հում ի րա կա-
նաց վել էր ԱՄՆ-ում՝ Դ յու պո նի 
գոր ծա րա նում բնա կան ճա նա-
պար հով (որպես հումք օգ տա-
գոր ծե լով նաև կար տո ֆիլ, ցո-
րեն), առ կա պա հանջ նե րին չէր 
բա վա րա րում (քիչ էր և  շատ 
թանկ): Ուս տի 1925-30-ա կան 
թվա կան նե րից սկսվե ցին սին-
թե տիկ ճա նա պար հով կաու-
չու կի ստաց ման հում քի ո րո-

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼՆԵՐ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

4
. 

2
0
1
8

51

նում ե րը թե՛ Ա մե րի կա յում, թե՛ 
Եվ րո պա յում, թե՛  Խորհր դա յին 
 Միութ յու նում: Ա ռա ջինն ա կա-
դե մի կոս Ս.  Լե բեդ ևը կար տո-
ֆի լից ստա ցավ է թիլ սպիրտ, 
դրա նից՝ բու թա դիեն, ո րից և 
ս տա ցավ բու թա դիե նա յին սին-
թե տիկ կաու չուկ:  Սա կայն դա 
նույն պես շատ թանկ ե ղա-
նակ էր և  եր կար չօգ տա գործ-
վեց ար տադ րութ յու նում:  Հարկ 
է նշել, որ դեռևս 1925 թ.-ից 
գի տաար տադ րա կան ե ղա-
նակ նե րով «Դ յու պոն» ֆիր-
մա յում մշակ ված և  ներդր ված 
էին ա ցե տի լե նի հիմ քի վրա 
քլո րոպ րե նա յին կաու չու կի և 
 լա տեք սի ստաց ման արդ յու նա-
բե րա կան ե ղա նակ նե ր:  Սա կայն 
հիմ ա կան խնդիրն է ժան և 
 հեշտ ճա նա պար հով սին թե տիկ 
կաու չու կի հում քի՝ ա ցե տի լե նի 
մեծ քա նա կով ստա ցում էր: 
Այդ խնդի րը լուծ ված չէր, իսկ 
մե քե նա նե րի, ավ տո մե քե նա նե-
րի և  ռազ մա տեխ նի կա կան փո-
խադ րա մի ջոց նե րի հա մար աշ-
խար հում պա հանջ վում էր մեծ 
թվով ավ տո դո ղե րի ար տադ-
րութ յուն: Եվ կա րե լի է հպար-
տա նալ, որ այդ դժվա րին և 
 շատ կար ևոր խնդիրն աշ խար-
հում ա ռա ջի նը լու ծեց մեր հան-
ճա րեղ հայ րե նա կից, գիտ նա-
կան-քի մի կոս Ս.  Ղամ բար յա նը, 
ով սին թե տիկ կաու չու կի 
ստաց ման հում քի՝ ա ցե տի լե-
նի սին թե զի հա մար ա ռա ջար-
կեց իր մշա կած շատ պարզ և 
 հա սա րակ ե ղա նա կը, ո րը գրա-
կա նութ յան մեջ հայտ նի է որ-
պես « Ղամ բար յա նի ե ղա նակ»: 
 Փաս տո րեն եր կու ա նօր գա-
նա կան նյու թե րի՝ կրա քա րի և  
ած խի բարձր ջեր մաս տի ճա նա-
յին փո խազ դե ցութ յամբ ստաց-
ված կալ ցիու մի կար բի դի և 
ջ րի փո խազդ ման ռեակ ցիա յում 

ի րա կա նաց վում է կաու չու կի 
ստաց ման անհ րա ժեշտ հում քի՝ 
ա ցե տի լե նի ա նընդ հատ սին-
թե զ: Այս ճա նա պար հով մե ծա-
քա նակ ա ցի տի լե նի ստա ցու մը 
Ս. Պ.  Ղամ բար յա նին մտամ ղեց 
Եր ևա նում սին թե տիկ կաու չու-
կի գոր ծա րա նի կա ռուց մա նը: 
 Նա իր ե ղա նա կով ստաց ված 
ա ցե տի լե նի հի ման վրա լե-
նինգ րադ յան գոր ծըն կեր նե րի 
հետ ստա ցավ պո լիք լո րոպ րե-
նա յին սին թե տիկ կաու չու կի 
ա ռա ջին նմուշ նե րը (1929-1930 
թթ.), ո րից հե տո ներ կա յաց-
րեց ՀՀ ժող կոմ ո րի նա խա գահ 
 Սա հակ  Տեր- Գաբ րիել ա նին 
ՀՀ-ում « Կաու չուկ» գոր ծա րա նի 
կա ռուց ման հիմ ա վո րու մը: Ս. 
 Տեր- Գաբ րիել ա նը,  հա մոզ ված 
լի նե լով, որ այդ գոր ծը միան-
գա մայն ի րա կա նաց նե լի է (ին-
քը նույն պես ու նե ցել է քի միա-
կան կրթութ յուն), ա ռա ջար կը 
ներ կա յաց րել է վե րա դա սին՝ 
Անդր ֆե դե րա ցիա յի նա խա գահ 
Ս. Օր ջո նի կի ձեին, որ պես զի նա 
ԽՍՀՄ արդ յու նա բե րութ յան կո-
մի սար Ֆ.  Ձեր ժինս կու մի ջո ցով 
հար ցը քննարկ ման դներ ԽՍՀՄ 
ա ռաջ նորդ Ի. Ս տա լի նի մոտ:

 Տե ղա կա նա լով հար ցին, 
Ս. Օր ջո նի կի ձեն պա տաս խա-
նել է, թե ար դեն ու շաց րել 
եք, քա նի որ 1930 թ. մար տին 
ԽՍՀՄ  Կոմ ու սի  Կենտ կո մի և 
 Մի նիստր նե րի  Խորհր դի ո րոշ-
մամբ կաու չու կի գոր ծա րան 
պետք է կա ռուց վի  Բաք վում, 
ըստ Ադր բե ջա նի ղե կա վար  Միր 
 Բա շիր  Բա գի րո վի հիմ ա վոր-
ման:  Նա խա տես վում էր կաու-
չու կի հում քը սին թե զել նավ թից, 
իսկ անհ րա ժեշտ է լեկտ րաէ-
ներ գիան ստա նալ Ադր բե ջա-
նում՝ է լեկտ րա կա յան կա ռու ցե-
լով Ս ևա նի ար ևել ան կող մից 
ջու րը դե պի  Ղա րա բաղ մղվող 

գե տի վրա:  Պետք է միշտ հի-
շել, որ Ս. Պ.  Ղամ բար յա նի՝ Եր-
ևա նում կաու չու կի գոր ծա րան 
ստեղ ծե լու հան ճա րեղ միտքն 
այն ժա մա նակ փրկեց Ս ևա նը, 
քա նի որ Ս ևա նի ջրով աշ խա-
տող հիդ րո կա յա նի կա ռու ցու-
մը նպա տա կամղ ված էր Ս ևա նը 
ջրազր կե լուն և  վե րաց նե լուն, 
ո րի հա մար խո րա ման կո րեն, 
ինչ պես միշտ, նավ թից կաու-
չու կի ստաց ման ԽՍՀՄ հա մար 
շատ կար ևոր հարցն էին դրել 
որ պես հիմ ա վո րում:

 Սա կայն Ս.  Ղամ բար յանն իր 
հա մա ռութ յամբ հա մո զեց բո-
լոր ղե կա վար նե րին կար բի-
դա յին ե ղա նա կով ա ցե տի լեն 
սին թե զե լու ա ռա վե լութ յա նը, 
նկա տի ու նե նա լով, որ Ա րա-
րատ յան դաշ տա վայ րում կան 
կրա քա րի անս պառ պա շար նե-
րը, իսկ ա ծու խը կա րե լի է բե րել 
Վ րաս տա նից կամ  Դոմ բա սից, 
է լեկտ րաէ ներ գիան ստա նա-
լով հենց Ս ևա նից հո սող Հ րազ-
դան գե տի վրա կա ռուց վե լիք 
է լեկտ րա կա յան նե րից: Ի վեր-
ջո,  Ձեր ժինս կին, Օր ջո նի կի-
ձեն և  Տեր- Գաբ րիել ա նը Ս. 
 Ղամ բար յա նի հիմ ա վոր ա ռա-
ջար կը ներ կա յաց րին Ի. Ս տա-
լի նին, ով, տե ղե կա նա լով ա ցե-
տի լե նի ստաց ման կար բի դա յին 
ե ղա նա կի և մ յուս գոր ծոն նե-
րի ի րա տե սա կան լի նե լուն և 
Ս.  Ղամ բար յա նի ան մի ջա-
կան հիմ ա վո րում ե րի մա-
սին, իս կույն կռա հեց հայ կա-
կան ա ռա ջար կի խո րութ յու նը և 
 ռազ մա տեխ նի կա կան էութ յու-
նը: Ի. Ս տա լի նը հենց այդ նիս-
տին՝ 1930 թ. ամ ռա նը, բե կա նեց 
նախ կին ո րո շու մը ու հանձ-
նա րա րեց՝ շատ ա րագ սկսել 
կաու չու կի գոր ծա րան կա ռու ցել 
ՀՀ-ում՝ ֆի նան սատն տե սա կան 
ու կադ րա յին ա ջակ ցութ յուն 
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ցու ցա բե րե լով այդ շատ կար-
ևոր գոր ծին:

Ա ռա ջին հեր թին, 1933 թ., կա-
ռուց վեց կար բի դի գոր ծա րա նը, 
ա պա՝ կաու չու կի գոր ծա րա նը, 
որն ան վան վեց « Սովպ րեն»: 
 Կաու չու կի գոր ծա րա նի կա-
ռուց ման վայր ընտր վեց ներ-
կա յիս « Կաու չուկ» գոր ծա րա նի 
Եր ևա նա մերձ տա րած քը, ո րը 
1930-ա կան նե րին ճահ ճուտ էր: 
Այդ մո ծա կա շատ ճահ ճու տի 
հո ղա բա րե լա վու մը  (մե լո րա-
ցիան), կա տա րել և  այն մշակ-
վող հո ղա տա րածք է դարձ րել 
պրո ֆե սոր  Ղամ բար յա նի մտե-
րիմ և  հա մա խոհ, ֆի զի կա կան, 
վեր լու ծա կան և  ա նօր գա նա կան 
քի միա նե րի խո շոր մաս նա գետ, 
պրո ֆե սոր Լ ևոն  Ռո տին յա նը 
(1879–1964): « Կաու չուկ» գոր  ծա-   
րա նի ստեղծ ման և  կա ռուց ման 
ըն թաց քում գի տա տեխ նի կա-  
 կան ղե կա վա րու մը մինչև 
1937 թ. ի րա գոր ծել է Ս. 
 Ղամ բար յա նը:  Միու թե նա կան 
և  հա մաշ խար հա յին նշա-
նա կութ յուն ու նե ցող Եր ևա-
նի  Կի րո վի ան վան սին թե տիկ 
կաու չու կի գոր ծա րա նը (հե-
տա գա յում՝ « Նաի րիտ» ԳԱՄ), 
շա հա գործ վել է 1940 թ. մար-
տի 19-ին, երբ պրո ֆե սոր Ս. 
 Ղամ բար յանն աք սո րա վայ-
րում էր  ( Սե մի պա լա տինսկ, 

1937-1944 թթ.):  Հարկ է նշել, 
որ « Կաու չուկ» գոր ծա րա-
նի ստեղծ ման, կա ռուց-
ման գի տաար տադ րա կան և 
 տեխ նի կաարդ յու նա բե րա կան 
ամ բողջ գոր ծըն թա ցը 1930–
1937 թթ. ի րա կա նաց րել են՝ ՀՀ 
 Ժող կոմ որ հի նա խա գահ Ս. 
 Տեր- Գաբ րիել ա նը (ընդ հա նուր 
ղե կա վար), Ս.  Ղամ բար յա նը 
(գի տա տեխ նի կա կան ղե կա-
վար), ՀՀ  Ժողտնտ խո րի նա խա-
գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ Լ ևոն 
Երզնկ ա նը (ֆի նան սատն տե-
սա կան հար ցե րի ղե կա վար), 
ՀՀ  Ժողտնտ խոր հի նա խա գա հի 
տե ղա կալ Ս տե փան  Կուր սե լը 
(շի նա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի ղե կա վար): Ան հա վա տա լի 
է, բայց փաստ. 1937 թ. Ս տե-
փան  Ղամ բար յա նը 10 տա րով 
աք սոր վեց որ պես «հա կա» և 
«ար տա սահ ման յան գոր ծա-
կալ», իսկ Ս.  Տեր- Գաբ րիել ա նը, 
Լ ևոն Երզնկ ա նը և Ս տե փան 
 Կուր սե լը, որ պես «ժո ղովր դի 
թշնա մի ներ»՝ գնդա կա հար-
վե ցին: Ա հա այդ պի սի «բարձր 
գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցան» 
այդ հե րոս նե րը՝ « Կաու չուկ» 
գոր ծա րա նի ստեղ ծող նե րը:

Չ նա յած այն ժա մա նակ նե-
րում բռնա դատ ված նե րին ա զա-
տե լու հա մար միջ նոր դե լը շատ 
վտան գա վոր էր միջ նոր դող նե-
րի հա մար, այ նո ւա մե նայ նիվ 
ՀՀ ԳԱ  Քի միա յի ինս տի տու տի 
(ո րի տնօ րենն էր ա կա դե մի-
կոս Ար մե նակ Մն ջո յա նը՝ պրո-
ֆե սոր Ս.  Ղամ բար յա նի սա նը) 
միջ նոր դութ յամբ, հատ կա պես 
պրո ֆե սոր Ա րաք սի  Բա բա յա նի 
և  ա կա դե մի կոս Ար մե նակ Մն-
ջո յա նի մեծ ջան քե րով, հա ջող-
վեց 1944 թ. պրո ֆե սոր Ս տե-
փան  Ղամ բար յա նին ա զա տել 
աք սո րից՝ Ս տա լի նի կար գադ-

րութ յամբ (ում հի շեց րել էին, 
որ այդ պրո ֆե սո րը Եր ևա նում 
կաու չու կի հզոր գոր ծա րա-
նի կա ռուց ման հե ղի նակն է): 
Պ րո ֆե սոր Ս. Պ.  Ղամ բար յա նը 
վե րա դար ձավ  Հայ րե նիք և Եր-
ևա նում ան ցավ գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան, ղե կա վա-
րե լով  Քի միա յի ինս տի տու տի 
օր գա նա կան քի միա յի սեկ-
տո րը:  Սիր ված գիտ նա կա նին 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա-
յի ընդ հա նուր ժո ղո վը միա-
ձայն քվեար կութ յամբ (բա ցա-
ռիկ դեպք) շնոր հեց ՀԽՍՀ ԳԱ 
թղթա կից ան դա մի գի տա կան 
կո չում (1944):  Սա կայն մեծ գիտ-
նա կա նի ա ռող ջութ յունն ար-
դեն քայ քայ ված էր, նա եր կար 
չդի մա ցավ և 1948 թ. մար տի 
7-ին կնքեց իր մահ կա նա ցուն: 
Կ յան քի վեր ջին պա հե րին էլ 
հի վան դա նո ցում նրա կող քին 
էր «Успехи химии» ամ սա գի րը, 
որ տեղ տպագր ված էր հան-
ճա րեղ գիտ նա կա նի հոդ վա ծը՝ 
նվիր ված սուլ ֆամիդ նե րին: 

 Մեծ գիտ նա կա նը չի ար ժա-
նա ցել կա ռա վա րա կան կամ 
որ ևէ գե րա տես չա կան պատ-
վոգ րի, մե դա լի, շքան շա նի, չկա 
նրան հի շա տա կող որ ևէ հու-
շար ձան, փո ղոց կամ հիմ արկ: 
 Միակ հի շա տա կը տա ղան դա-
վոր քի մի կո սի՝ Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի մուտ քի 
ճե մաս րա հում դրված կի սանդ-
րին է:

2019 թ. լրա նում է Ս տե-
փան  Ղամ բար յա նի ծննդյան 
140-ամ յա կը:  Կար ծում ենք, որ 
նրա կա տա րած մեծ գոր ծը և 
 գի տա կան վաս տակն ար ժա նի 
են հա մա ժո ղովր դա կան ե րախ-
տա գի տութ յան հա մար ժեք 
դրսևոր ման:

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼՆԵՐ
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Ի ԴԵՊ

 Վի ճա կագ րութ յան տվյալ-
նե րով՝ մի ջին գեր մա նա ցին իր 
սմարթ ֆոնն օգ տա գոր ծում է 
օ րա կան 2,5 ժամ և  այդ ժա-
մա նա կից ըն դա մե նը 7 րո պե 
զրույ ցի հա մար:

Ար վես տա գետ նե րի ընդ-
հա նուր կար ծի քով՝ Ջո կոն դա-
յի ժպիտն ա ռեղծ վա ծա յին է և  
ան գամ՝ եր կի մաստ: Սա կայն 
գեր մա նա ցի հո գե բան նե րի կա-
տա րած հար ցու մը ցույց է տվել, 
որ նրա դի ման կա րը դի տող նե-
րի 97 %-ի ըն կալ մամբ նա ու նի 
դեմ քի գո հու նակ և  ան գամ եր-
ջա նիկ ար տա հայ տութ յուն:

Սո վո րա կան գրա մե քե նա-
նե րի միակ ար տադ րողն ամ-
բողջ աշ խար հում մա ցել է չի-
նա կան մի փոքր ըն կե րութ յուն, 
ո րը Շան հա յում է: Այն ար-
տադ րում է շուրջ մեկ երկ վեց-
յակ (դյու ժին), հիմ ա կա նում 
դյու րա կիր մո դել ներ: Դ րանց 
կա ռուց վածքն ըն դօ րի նակ ված 

է ար դեն վա ղուց գո յութ յուն 
չու նե ցող եվ րո պա կան մեծ ըն-
կե րութ յուն նե րից: Ն ման գրա-
մե քե նա յի ար ժե քը 200 դո լա-
րի կար գի է: Ո՞վ է գնում այդ 
հնա ցած տեխ նի կան: Ոչ միայն 
հնութ յան սի րա հար նե րը, այլ 
նաև այն կազ մա կեր պութ յուն-
նե րը, որ տեղ տպագր վում են 
գեր գաղտ նի փաս տաթղ թեր: 
Չէ՞ որ հա կեր նե րը կա րող են 
ներ խու ժել ցան կա ցած հա մա-
կար գիչ և կար դալ դրա նում 
գրվա ծը՝ հիմ վե լով է լեկտ րա-
մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ման, 
ստեղ նա շա րի ձայ նի և  ան գամ 
օ դա փո խի չի շչո ցի վրա:

Ի տար բե րութ յուն եվ րո պա-
կան այլ երկր նե րի՝ Ի տա լիա-
յում չա րա գու շակ թիվ է հա-
մար վում ոչ թե 13-ը, այլ 17-ը: 
Ի տա լա կան հյու րա նոց նե րի 
մեծ մա սում բա ցա կա յում է 17 
հա մա րը, բարձ րա հարկ շեն քե-
րում չկա 17-րդ հարկ: Ֆ րան-
սիա կան « Ռե նո» ըն կե րութ յու-
նը ստիպ ված էր ի տա լա կան 
շու կա յի հա մար վե րա կանգ նել 
իր R17 մո դե լը՝ դարձ նե լով այն 
R177: Այս սնա հա վա տութ յու-
նը գա լիս է Հին Հ ռո մից, որ-
տեղ զգու շա նում էին հռո մեա-
կան XVII թվից, քա նի որ դրա 
նշան նե րի վե րա դա սա վոր-
ման արդ յուն քում ստաց վում 
էր VIXI բա ռը, ո րը նշա նա կում 
է իր դարն ապ րած, այ սինքն՝ 
մե ռած: 

Ըստ ՆԱՍԱ-ի մաս նա գետ-
նե րի չա փում ե րի՝ մարդն 
օ րա կան օգ տա գոր ծում է 840 
գրամ թթվա ծին:

Ե րի տա սարդ անգ լիա ցի-
նե րի շրջա նում ծխող նե րի թի-
վը կրճատ վել է մինչև 15,5 %, 
մինչ դեռ 2010 թ. ծխում էր ե րի-
տա սար դութ յան գրե թե կե սը:

Ու սում ա սի րե լով 60–80 
տա րե կան հի վանդ նե րին՝ 
գեր մա նա ցի բժիշկ ներն ա պա-
ցու ցել են, որ ճար պա կա լու մը 
մե ծաց նում է Ալց հայ մե րի հի-
վան դութ յան վտան գը:

2016 թ. ըն թաց քում տիե-
զե րա կան « Կեպ լեր» աստ ղա-
դի տա կը հայտ նա բե րել է այլ 
աստ ղե րի շուրջ պտտվող 219 
մո լո րակ: « Կեպ լե րի» գո յութ յան 
ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
այդ թի վը գե րա զան ցել է 4000-
ը: Աստ ղա գետ նե րի կար ծի քով, 
կանք կա րող է գո յութ յուն ու-
նե նալ 49 մո լո րա կի վրա:

«Наука и жизнь», 2017, N 9. «Наука и жизнь», 2017, N 11.
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ԳԱԳԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՀԱՊՀ § Քոմփ յու թե րա յին հա մա կար գեր և 
 ցան ցեր¦ ամ բիո նի վա րիչ, 
տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը` 
ժա մա նա կա կից քոմփ յու թե րա յին հա մա կար գե-
րի և  ցան ցե րի մշա կում, hե ռաբժշ կա կան և  
է լեկտ րո նա յին բժշկութ յան խե լա ցի հա մա կար-
գե րի մշա կում և  ի րա կա նա ցում 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ 
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ 
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ար դի աշ խար հում անհ նար է պատ կե րաց-
նել որ ևէ բնա գա վառ ա ռանց տե ղե կատ-
վա կան և  հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ-

նո լո գիա նե րի (ՏՀՏ) լայ նա ծա վալ ներդր ման ու 
կի րառ ման։ ՏՀՏ բուռն զար գա ցու մը հնա րա վո-
րութ յուն է ստեղ ծել բարձր ճշտութ յան թվա յին և  
ա նա լո գա յին (ո րո շա կի ձևի ազ դան շան նե րի օգ-
տա գոր ծող) տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով ա պա-
հո վե լու ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տը` տա րա տե-
սակ բժշկա կան խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով։ 
Դ րա նում մեծ դեր ու նեն այս պես կոչ ված կոն վեր
գենտ ա ռող ջա պա հա կան հե ռաբժշ կա կան IP 
(Internet Protocol) ցան ցե րը (ԿԱՀՑ)` միև նույն 
ֆի զի կա կան մի ջա վայ րում բազ մա թիվ ա ռող ջա-
պա հա կան ծա ռա յութ յուն ներ միա վո րող IP ցան-
ցեր, ո րոնք ա պա հո վում են ինչ պես լա րա յին, այն-
պես էլ ան լար մի ջա վայ րե րում տե ղե կատ վութ յան 
(ձայ նա յին, տեքս տա յին, վի դեո տվյալ նե րի և  այլն) 
փո խան ցու մը` տրա մադ րե լով գեր մեծ ծա վալ նե-
րով բժշկա կան տե ղե կատ վութ յու նը մշա կե լու և 
 կա ռա վա րե լու հսկա յա կան հնա րա վո րութ յուն ներ։ 
ԿԱՀՑ-ը հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում առ ցանց 
ռե ժի մում ՏՀՏ-ի օգ նութ յամբ փոխ ներ գոր ծուն 
կապ ա պա հո վե լու բժշկի և  հի վան դի միջև` օր վա 
ցան կա ցած պա հին և  ան կախ գտնվե լու վայ րից, 
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այ սինքն` ա պա հո վե լու հե ռաբժշ կութ յան ի րա կա-
նա ցում։ ԿԱՀՑ-ի ընդ հա նուր ճար տա րա պե տութ-
յու նը պատ կեր ված է նկ. 1-ում:

ԿԱՀՑ-ի մի ջո ցով խե լա ցի ավ տո մա տաց ված 
հա մա կար գե րի օգ նութ յամբ բժիշ կը կա րող է 
ակն թար թո րեն ոչ միայն ծա նո թա նալ հի վան դի 
է լեկտ րո նա յին բժշկա կան պատ մութ յա նը, այլև 
կա տա րել բուժ ման հա մար անհ րա ժեշտ նոր 
տվյալ նե րի հա վա քագ րում, խմբագ րում, շտկում, 
ճշտում, ինչ պես նաև փո խան ցել և ս տա նալ հի-
վան դին վե րա բեր վող տա րա տե սակ բժշկա կան 
պատ կեր ներ, կա տա րել մի շարք այլ բուժ գոր ծա-
ռույթ ներ։ ԿԱՀՑ-ը վե րաց նում է փաս տաթղ թե րի 
եր կար փնտրման և դ րան ցում նոր գրա ռում ե-
րի կա տար ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, բժշկին 
տրա մադ րում անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րի 
ան մի ջա կան հա սա նե լիութ յուն և  բա րե լա վում 
հի վան դի քննութ յան ո րա կը՝ խնա յե լով բու ժանձ-
նա կազ մի աշ խա տան քա յին ժա մա նա կի մոտ 
25%-ը, ո րը կա րող է օգ տա գործ վել հի վանդ նե-
րի խնամ քի և  բուժզնն ման հա մար:  Կոն վեր գենտ 
բժշկա կան ցան ցե րի պաշտ պան վա ծութ յունն 
ա պա հո վե լու հա մար հիմ ա կա նում կի րառ վում է 
VPN (Virtual Private Network –  վիր տո ւալ մաս նա-
վոր ցանց) տեխ նո լո գիան (նկ. 1)։

ԿԱՀՑ-ի լայ նա ծա վալ օգ տա գոր ծու մը բժշկութ - 
 յու նում խթա նել է այդ ո լոր տի հետև յալ ուղ ղութ-
յուն նե րի զար գա ցու մը (նկ. 2).
• մաս նակ ցա յին, ան հա տա կա նաց ված, կան-

խար գե լող և  կան խա տե սող բժշկութ յուն (P4 
medicine - participatory, personalized, predictive 
and preventive medicine),

• հե ռաբժշ կութ յուն (Telemedicine), հե ռա վար 
վի րա բու ժա կան ռո բոտ նե րի և « Վիր տո ւալ 
կլի նի կա» հա յե ցա կար գի կի րա ռում,

• ար հես տա կան բա նա կա նութ յան մե թոդ նե րով 
մե ծա քա նակ բժշկա կան տվյալ նե րի մշակ ման 
մի ջո ցով բժշկա կան վճիռ նե րի կա յաց ման հա-

մա կար գե րի (Clinical Desicion Support Systems) 
օգ տա գոր ծում։ 
Հարկ է նշել, որ ներ կա յում լայն թափ է ստա-

նում հե ռաբժշ կու թյու նը, որն ար դեն տար բեր 
երկր նե րում, (օրի նակ` Ռու սաս տա նում), թույ-
լատր ված է օրեն քով: Կոն վեր գենտ IP առող-
ջա պա հա կան ցան ցե րի նա խագծ ման և կազ-
մա կերպ ման առա ջին փոր ձե րը կա տար վել են 
դե ռևս 20-րդ դա րի սկզբնե րին: 1920թ. սկսած՝ 
շատ երկր նե րում, մաս նա վո րա պես Շվեյ ցա րի ա-
յում, օգ տա գոր ծե լով ռա դի ոն և Մոր զեի այ բու բե-
նը, հե ռա վար բու ժօգ նու թյուն էին ցու ցա բե րում 
նա վե րում գտնվող հի վանդ նե րին: Հե տա գա յում 
անհ րա ժեշ տու թյուն առա ջա ցավ հե ռաբժշ կա-
կան օգ նու թյուն, հսկում, ախ տո րո շում, բու ժում 
կա տա րել նաև օդա յին ու ղի նե րի, ռազ մա կան 
բժշկու թյան, սպոր տա յին, գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի բնա գա վառ նե րում: 1959 թ. Կա նա-
դա յում անց կաց վել է առա ջին հե ռաբժշ կա կան 
տե սա գի տա ժո ղո վը, որի ժա մա նակ «Hotel Dieu» 
հիվանդանոցից հի վան դի ախ տո րոշ ման պատ-
կե րը փո խանց վել է բժշկի տան հե ռուս տա ցույ-
ցի ըն դու նի չին: Նույն թվա կա նին ԱՄՆ-ում հե-
ռուս տա տե սա յին հա մա կարգն օգ տա գործ վել է 
հե ռա վար հո գե բա նա կան խորհր դատ վու թյուն 
անց կաց նե լու հա մար: Առա ջին հե ռաբժշ կա կան 
լուրջ օգ նու թյունն իրա կա նաց րել է դոկ տոր Մի-
քա յել Էլիս Դե Բա կա յան (Michael Ellis DeBakaya) 
1965թ.: Միջմայրցամաքային «Early Bird» ար բա-
նյա կի հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և բժիշկ նե րի հե-
ռուս տա տե սա յին փոխ գոր ծուն (ին տե րակ տիվ) 
հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ դոկ տոր Դե Բա կա-
յան ԱՄՆ-ից հե տև ել և վե րահս կել է սրտա յին 
բաց վի րա հա տու թյան ըն թաց քը, որը տե ղի էր 
ու նե նում Ժնև ում (Շվեյ ցա րիա): 1970-1980-ական 
թթ. հե ռուս տա տե սու թյամբ NASA-ն իրա կա նաց-
րել է կլի նի կա կան տվյալ նե րի հա ղոր դում (Արի-
զո նա, Բոս տոն, Կա նա դա): ԽՍՀՄ-ում առա ջին 

Նկ.1.  Կոն վեր գենտ ա ռող ջա պա հա կան հե ռաբժշ-
կա կան IP ցան ցի ճար տա րա պե տութ յու նը

Նկ.2. Կոնվերգենտ առողջապահական 
հեռաբժշկական ցանցերի ներդրման 

դինամիկան 
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փոր ձար կում երն իրա կա նաց վել են 1988-1989 
թվա կան նե րին, երբ Հայաստանում տեղի 
ունեցած երկ րա շար ժի ժա մա նակ հե ռուս տա գի-
տա ժո ղո վի օգ նու թյամբ կապ վե ցին ԱՄՆ-ի մի 
քա նի բուժ կենտ րոն նե րի հետ: ԱՄՆ-ից այդ նա-
խա գիծն ապա հո վում էր NASA-ն, իսկ ԽՍՀՄ-ից` 
տի ե զե րա կան կեն սաբժշ կու թյան մի ա վոր ված 
աշ խա տան քա յին խում բը և առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյու նը: Կա տար վել է երեք հա րյուր 
կլի նի կա կան հե ռա խորհր դատ վու թյուն՝ Սպի տա-
կի երկ րա շար ժի (1988 թ. Սպիտակ, Հայաստան) 
և Ու ֆա յում գա զա մու ղի պայ թյու նի (1989 թ. ՈՒ-
ֆա, Ռու սաս տան) հե տև ան քով վի րա վոր ված նե-
րին բու ժե լու հա մար: Ընդ որում, հաս տատ վում 
էր մի ա ժա մա նա կա ձայ նա յին, տե սա- և ֆաք սի-
մի լա յին կապ աղետ նե րի կենտ րոն նե րի, մոս կո-
վյան կլի նի կա նե րի և ԱՄՆ-ի չորս առաջ նա կարգ 
բժշկա կան կենտ րոն նե րի մի ջև:

ԿԱՀՑ-ային նախագծերը բա ժանվում են 
մի քանի խմբե  րի՝ կլինիկական, կրթա կան,  
տեղեկատվական և վերլուծական: Աշ խար հագ-
րա կան տա րած վա ծութ յամբ հե ռա հաբժշ կու թյան 
նա խագ ծե րը լի նում են տե ղա յին (մեկ հաս տա-
տու թյան շրջա նակ նե րում, որոնք կազ մում են 
մոտ 27%), տա րա ծաշր ջա նա յին (40%), ազ գա յին 
(16%) և մի ջազ գա յին (17%): Հե ռաբժշ կու թյու նը 
23%-ով օգ տա գործ վում է գյու ղա կան հա մայնք-
նե րի և հե ռա վոր բնա կա վայ րե րի բնակ չու թյան 
որա կալ բուժս պա սարկ ման հա մար: Վեր ջին 
տա րի նե րին հե ռաբժշ կա կան ցան ցե րի մա տու-
ցած բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի թի վը զգա լի ո րեն 
մե ծա ցել է, և տար բեր գնա հա տում եր ցույց են 
տա լիս, որ բժշկա կան հե ռա խորհր դատ վու թյուն-
նե րի թի վը տա րե կան հաս նում է մին չև հա-
րյուր հա զա րի: Մի ջազ գա յին վի ճա կա գրու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ հե ռաբժշ կա կան խորհր դատ-
վու թյուն նե րից օգտ վում է բնակ չու թյան 5 8%-ը: 
Եվ րո պա կան հե ռաբժշ կա կան միու  թյան վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րը փաս տում են, որ բժշկա-
կան հե ռա խոր դատ վու թյուն նե րի ավե լի քան 
60%-ը բա ժին է ընկ նում առա ջա տար փոր ձա-
գետ նե րին և բուժ հիմ արկ նե րին: Ներ կա յում 

ԱՄՆ-ում բժշկա կան տե ղե կատ վա կան հա մա-
կար գե րի ստեղծ ման և ար դի ա կա նաց ման վրա 
տա րե կան ծախս վում է մոտ 8,5 մի լի արդ դո լար: 
Հե ռաբշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րը, բա ցի հի-
վան դին բու ժե լու օպե րա տի վու թյու նից և ար-
դյու նա վե տու թյու նից, ապա հո վում են նաև զգա-
լի տնտե սա կան ար դյունք: Մաս նա վո րա պես, 
նույն ԱՄՆ-ում լայ նա մասշ տաբ ներդր վում են 
հե ռաբժշ կա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, որոնք հնա-
րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում էա կա նո րեն իջեց-
նե լու ծախ սերն առող ջա պա հու թյան ոլոր տում: 
ԱՄՆ հի վան դա նոց նե րից մե կի ին տեն սիվ թե-
րա պի ա յի բա ժան մունք նե րի 200 հի վանդ նե րի 4 
ամիս մա տուց վել են հե ռաբժշ կա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնց ար դյուն քում մահ վան դեպ քե րը 
նվա զել են 60%-ով, հի վան դու թյուն նե րի բար-
դա նա լու հա ճա խա կա նու թյու նը` 40%-ով, իսկ 
ծախ սե րը՝ 30%-ով:

ԿԱՀՑ-ի կա ռու ցու մը WiFi (Wireless Fidel-
ity) տեխ նո լո գի ա յով՝ ան լար կա պի մի ջո ցով, 
տա րած ված և մատ չե լի հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րից է: WiFi տեխ նո լո գի ան 
տվյալ նե րի ան լար փո խանց ման ար ձա նագ րու-
թյուն նե րի ըն տա նիք է, որն աշ խա տում է IEEE 
802.11x (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n և այլն) 
ստան դար տով: Հե ռաբժշ կա կան WiFi ցան ցե րի 
օրի նակ նե րի ընդ հան րաց ված տես քե րը բեր ված 
են նկ. 3-ում, ընդ որում՝ դրան ցում սո վո րա բար 
պա րու նակ վում են մե կից ոչ պա կաս հա սա նե լի-
ու թյան կե տեր և շա հա ռու ներ՝ բժիշկ ներ և հի-
վանդ ներ: 

ԿԱՀՑ-ի մի ա վոր ման օրի նակ է WiMax (World-
wide  Interoperability for Microwave  Access) տեխ-
նո լո գի ան, որն աշ խա տում է 2,3ԳՀց, 2,5ԳՀց, 
2,7ԳՀց, 3,4ԳՀց և 3,8ԳՀց հա ճա խու թյուն նե րով: 
WiMax տեխ նո լո գի ա յով հե ռաբժշ կա կան ցան ցի 
նա խագծ ման և կի րառ ման օրի նակ է նկ. 4-ում 
ներ կա յաց վա ծը, որ տեղ տար բեր կոն վեր գենտ 
առող ջա պա հա կան տե ղա յին տա րա տե սակ 
ցան ցե րը մի ա վոր ված են այդ տեխ նո լո գի ա յի 
մի ջո ցով:

Ներ կա յում ԿԱՀՑ կա ռու ցե լիս շատ բուժ-

Նկ. 3. Հեռաբժշկական WiFi ցանցերի օրինակների 
ընդանրացված տեսքերը

Նկ. 4. WiMax տեխնոլոգիայով հեռաբժշկական ցանցերի 
միավորման օրինակ
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հիմ արկ ներ, որ պես հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
մի ջոց, օգ տա գոր ծում են GSM (Groupe Special 
Mobile) տեխ նո լո գի ան: Cisco ամե րի կան ըն կե-
րու թյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու-
թյու նը ցույց է տվել, որ բարձ րո րակ բժիշկ ներն 
իրենց աշ խա տան քա յին ժա մե րի 50%-ը բուժ հիմ-
նար կի տա րած քից դուրս են անց կաց նում, իսկ 
բուժ քույ րե րը՝ 70%-ը, որի պատ ճա ռով նրանք 
ստիպ ված են մշտա պես օգ տա գոր ծել բջջա-
յին կա պը` հի վան դի բուժ ման նշա նա կում ե րի, 
խորհր դատ վու թյուն նե րի և այլ բժշկա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու հա մար: Հե տա-
զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ցույց են տվել, 
որ բու ժաշ խա տա կից նե րի մո տա վո րա պես 31%-
ը գտնում է, որ բջջա յին տեխ նո լո գի ա նե րի օգ-
տա գոր ծում իրենց ըն ձե ռում է 4-6 ժամ ազատ 
ժա մա նակ` ամ բողջ աշ խա տան քա յին շա բաթ վա 
կտրված քով, որը նրանք պատ րաստ են տրա-
մադ րել իրենց հի վանդ նե րին և դրա նով իսկ 
բարձ րաց նել բու ժօգ նու թյան ար դյու նա վե տու-
թյու նը: Բու ժաշ խա տող նե րի ավե լի քան 73%-
ը հա մոզ ված է, որ բջջա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
դե րը բժշկու թյու նում զգա լի ո րեն մե ծա ցել է, և 
բուժ հիմ արկ նե րի ղե կա վար նե րի մո տա վո րա-
պես 47%-ը գտնում է, որ իրենք պատ րաստ են 
բուժ հիմ ար կի մա կար դա կով ստեղ ծել բջջա յին 
աշ խա տան քա յին են թա կա ռուց վածք: Նկ. 5-ում 
ներ կա յաց ված է GSM տեխ նո լո գի ա յի հի ման վրա 
կա ռուց ված հե ռաբժշ կա կան ցան ցի օրի նակ: 

Որ պես ԿԱՀՑ-ի կազ մա կերպ ման օրի նակ կա-

րե լի է դի տար կել նաև շար ժա կան հե ռաբժշ կա-
կան հա մա կար գե րը (ՇՀՀ): ՇՀՀ-երը նե րա ռում են 
VSAT (Very Small Aperture Terminal), հե ռաբժշ կա-
կան խորհր դատ վու թյուն նե րի, այդ թվում նաև՝ 
տե սա գի տա ժո ղով ե րի հա մար նա խա տես ված 
սար քեր, հա մա ցանց և այլն: ՇՀՀ-ն, որ պես կա նոն, 
նե րա ռում է GPS (Global Positioning System) սար քա-
վո րում, որի օգ նու թյամբ հեշ տու թյամբ կա րե լի է 
որո շել հի վան դի գտնվե լու վայ րը:

ԿԱՀՑ-ի նա խագծ ման և կի րառ ման անհ-
րա ժեշտ պայ ման է նաև հի վան դի անձ նա կան 
տվյալ նե րի գաղտ նի ու թյան պահ պա նու մը: «Հա-
ճա խորդ-սեր վեր» ճար տա րա պե տու թյամբ կոն-
վեր գենտ առող ջա պա հա կան հե ռաբժշ կա կան 
ցան ցե րում ար տա քին չլի ա զոր ված թույլտ վու թյու-
նից հու սա լի պաշտ պան վե լու հա մար կի րառ վում 
է նաև միջ ցան ցա յին էկ րան (firewall) (նկ. 6):

Բժշկա կան գաղտ նի քի պահ պա նու մը ԿԱՀՑ-
ում ու նի իր առանձ նա հատ կու թյուն նե րը` կապ-
ված տար բեր ան հա տա կան բնույ թի բժշկա-
կան տվյալ նե րի` (տեքս տա յին, գրա ֆի կա կան 
պատ կեր ներ և այլն) փո խանց ման, մշակ ման և 
պահ պան ման, ինչ պես նաև հա ղոր դակ ցա կան 
մի ջոց նե րով փո խանց վող և ըն դուն վող տե ղե-
կատ վու թյան վե րա փոխ ման հետ: ԿԱՀՑ-երի նա-
խագծ ման և շա հա գործ ման հիմ ա հար ցե րից 
է նաև տե ղե կատ վու թյան ստան դար տա ցու մը: 
Բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան ստա դար տաց-
ման խնդիր նե րով զբաղ վում են ԱՄՆ-ի, Կա նա-
դա յի և Եվ րո պա յի մի շարք ըն կե րու թյուն ներ: 
Բժշկա կան տե ղե կատ ցու թյան փո խա նակ ման 
ստան դարտ է հա մար վում HL-7-ը (Health Level 
7), այն 1987թ. ստեղծ վել և ներ կա յում գոր ծում է 
ԱՄՆ-ում: 1995թ. Եվ րո պա կան երկր նե րի ստեղ-
ծած բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան պահ պան-
ման և հա ղորդ ման հա մար օգ տա գործ վում է 
GEHR-ի (Good European Health Record) ստան-
դար տը: Անհ րա ժեշտ է նշել, որ կա րև որ խնդիր 
է նաև բժշկա կան պատ կեր նե րի ստան դար տաց-
ված հա ղորդ ման հար ցը, որի հա մար հիմ ա-
կա նում օգ տա գործ վում է DICOM (Digital Imaging 
and Communications in Medicine) ստան դար տը, 
որը կի րառ վում է էլեկտ րո նա յին և տար բեր 
բժշկա կան սար քե րի մի ջև (մագ նի սա ռե զո նան-
սա յին բժշկա կան շեր տագ րիչ, ման րա դի տակ, 
ռենտ գե նա յին ռա դի ո բա նա կան սար քեր և այլն) 
պատ կեր ներ հստակ և հու սա լի հա ղոր դե լու 
հա մար: ԿԱՀՑ-երի կա ռուց ման հա մար հա ճախ 
օգ տա գոր ծում են տար բեր հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան կա պի մի ջոց ներ՝ արբանյակային և ռադիո 
կապեր, շարժական և բջջային ցանցեր, տեղային 
և մասնագիտացված անլար ու լարային ցանցեր, 
թվային առանձնացված կապուղով միացումեր:

Վեր ջին տա րի նե րին ԿԱՀՑ-ի  նա խա գծ ման 

Նկ. 5. Կոնվերգենտ առողջապահական հեռաբժշկական GSM 
տիպի ցանցի օրինակ

Նկ. 6. Հեռաբժշկական ցանցի պաշտպանությունը 
միջցանցային էկրանի կիրառմամբ
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գոր ծըն թա ցում ակ տի վո րեն օգ տա գործ վում 
են «ամ պա յին տեխ նո լո գի ա ներ» (cloud tech-
nology), որտեղ բժշկական տեղեկատվական 
համակարգերում կիրառվում են «ամպային 
հաշվարկներ» (cloud computing): Ամ պա յին տեխ-
նո լո գի ա յի հի ման վրա կա ռուց ված ԿԱՀՑ-ային 
հա մա կար գի ընդ հան րաց ված կա ռուց ված քա յին 
տես քը ներ կա յաց ված է նկ. 7-ում:

Ամ պա յին տեխ նո լո գի ա յի հի ման վրա կա-
ռուց ված ԿԱՀՑ-ային հա մա կար գերն ու նե նում են 
եր կու ճար տա րա պե տու թյուն` կենտրոնացված 
և բաշխված:

Կենտրոնացված հեռա բժշկական ցան ցա յին 
համա կարգն ապա հո վում է տե ղա յին IP ցան ցե-
րում սեր վեր նե րի գնման և սպա սարկ ման ծախ-
սե րի կտրուկ կրճա տում, ամ բողջ հա մա կար գի 
ընդ հա նուր մշա տա դի տարկ ման ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պում, մեծ ծա վա լի բժշկա կան տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում բու ժող բժշկին և 
հի վան դին, հի վան դի բժշկա կան տե ղե կատ վու-
թյան հա սա նե լի ու թյանն և մեկ տե ղով տվյալ նե-
րի պաշտ պան վա ծու թյան իրա կա նա ցում:

Բաշխված հեռաբժշկական ցանցային հա
մակարգը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պահ պա-
նե լու բուժ հիմ ար կի աշ խա տու նա կու թյու նը` ան-
կախ կենտ րո նաց ված հե ռաբժշ կա կան ցան ցում 
տե ղի ու նե ցած խա փա նու մից և մաս նա վոր բուժ-
հիմ արկ նե րի դյու րին մի ա ցու մը կենտ րո նաց ված 
հե ռաբժշ կա կան ցան ցա յին հա մա կար գին:

Ներ կա յում ան հա տա կա նաց ված բժշկու թյու-
նը, հե ռաբժշ կու թյու նը, հե ռա վար վի րա բու ժա-
կան ռո բոտ նե րը և վիր տո ւալ կլի նի կա յի իրա-
գոր ծու մը, ինչ պես նաև բժշկա կան վճիռ նե րի 
կա յաց մանն աջակ ցող հա մա կար գերն անհ նար 
է պատ կե րաց նել առանց բժշկա կան դա սի հա-
մա կարգչ նե րի (Medical grade computers) օգ տա-
գործ ման և mIoT (medical Internet of Things) կի-
րառ ման (նկ. 8): 

Տա րա տե սակ տվիչ նե րը կա րող են շատ 
բժշկա  կան տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել հի-
վան դի մա սին` ոչ մի այն էլեկտ րասր տագ րու թյան 

(ԷՍԳ), արյան ճնշում, շնչա ռու թյան հա ճա խա-
կա նու թյուն, արյան մեջ գլու կո զա յի որո շում, այ-
լև առա վել խո րը բժշկա կան տվյալ ներ, ինչ պի-
սիք են՝ բոր բո քա յին պրո ցե սի հայտ նա բե րու մը, 
քնի օրի նա չա փու թյուն նե րը և այլն: Թվարկ ված 
տվիչ նե րի հա մար կա ռուց ված են տա րա տե սակ 
բժշկա կան տվյալ ներ հա վա քագ րող, մշա կող և 
փո խան ցող սար քեր՝ գա ջետ ներ (gadgets), որոն-
ցից մի քա նի սը պատ կեր ված են նկ. 9-ում:

Նկ. 9. Բժշկական գաջետների օրինակներ 

Այդ շար ժա կան սար քե րում կան արա գա ցու-
մա չափ ներ (աք սե լե րո մետր), որոնք շատ հար-
մար է օգ տա գոր ծել որ պես ֆիթ նես-հաշ վիչ: 
Դրանք օգ նում են գնա հա տել մար դու ֆի զի-
կա կան ակ տի վու թյան և շար ժու նա կու թյան մա-
կար դա կը: Տվի չից ստաց ված տե ղե կատ վու թյու-
նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս կա նա լու, թե 
ար դյոք տա րեց մարդն ըն կել է, թե ոչ: Այն կա-
րև որ տե ղե կու թյուն ներ կա րող է հա ղոր դել բո-
լոր այն մարդ կանց, ով քեր պա տաս խա նա տու 
են նրա առող ջու թյան հա մար: Գա ջետ նե րը լի-
նում են ներմուտ (ին վա զիվ), որոնք աշ խա տում 
են կամ մարմ ի մեջ նե րառ ված, կամ ար տա քին 
մի ջամ տու թյամբ (օրի նակ՝ մա տը ծա կե լու մի ջո-
ցով ստա նա լով արյան մեջ գլու կո զա յի քա նա-
կը) և ոչ ներ մուտ՝ առանց որևէ մի ջամ տու թյան, 
մի այն հպու մով: Հայտ նի գա ջետ նե րից են ամե-
րի կան «Aum Cardiovascular» ֆիր մա յի ստեղ ծած 

Նկ. 7. Ամպային հեռաբժշկական ցանցային համակարգի 
կառուցվածքը

Նկ. 8. Բժշկական գործընթացների և 
տեղեկատվության մշակման ավտոմատացված 

համակարգի կազմակարպումը mIoT օգնությամբ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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պսա կա ձև զար կե րակ նե րի աթե րոսկ լե րո զի ախ-
տո րոշ ման սար քը, ցա վազր կող և հանգս տաց-
նող գա ջետ նե րը՝ Cur և Quell, ընկ նա վո րությ ման 
(էպի լեպ սիա) հսկման Embrace, մե ծա հա սակ նե-
րի խնամ քի CarePredict գա ջետ նե րը, Glusence, 
FreeStyle Libre, Onetouch ultra, Cardiochek PA շա-
քա րա չափ նե րը:

Այ պի սով՝ հի վան դու թյուն նե րի կան խար գե-
լու մը և հե ռա վար բուժ ման կազ մա կեր պում 
այ սօր բա վա կան լայն տա րա ծում են գտել: Ուս-
տի բժշկա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան հի-
ման վրա բժշկու թյան վճիռ նե րի կա յաց մանն 
աջակ ցող խե լա ցի հե ռա վար հա մա կար գե րը, 
որոնք տվիչ նե րից հա վա քագր ված տվյալ նե րի 
հի ման վրա մե քե նա յա կան ու սուց ման մե թոդ նե-
րով իրա կա նաց նում են գնա հա տում և մշա կում, 
կա րո ղա նում են կա տա րել բա վա կան բարձր 
ճշտու թյամբ կան խա տե սում եր, ինչ պես նաև 
հի վան դու թյան ախ տո րո շում, ճիշտ դե ղա մի ջո-
ցի անհ րա ժեշտ չա փա բաժ նի որո շում, բուժ ման, 
առողջ վար քագ ծի և սննդա կար գի պլա նի առա-
ջար կում, բժշկա կան սխալ նե րի արագ հայտ նա-
բե րում, ու նեն մեծ ապա գա: 

Հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ 
ներ կա յում գո յու թյուն ու նեն բժշկա կան վճիռ նե-
րի կա յաց ման տար բեր հա մա կար գեր, սա կայն 
մինչ այժմ չկա այն պի սի հան րան շա նակ գոր-
ծի քա մի ջոց, որն ապա հո վի տա րա տե սակ գա-
ջետ նե րի և ապա րա տած րագ րա յին մի ջոց նե րի 
լի ար ժեք հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ար դի ա կան է 
տվյալ ուղ ղու թյամբ հե տա զո տում ե րի և մշա-
կում ե րի իրա կա նա ցու մը: Հենց այդ նպա տա-
կով Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նի «Քոմ փյու թե րա յին հա մա կար-
գեր և ցան ցեր» ամբիոնում ստեղծվել և գործում 
է հետազոտական «Healthiera» անվանմամբ 
խումբ, որը մշակումեր է կատարում նշված 
ոլորտում: Հե տա զո տու թյուն նե րի հիմ ա կան 
նպա տակն է՝ նա խագ ծել և իրա կա նաց նել առ-
ցանց ռե ժի մով աշ խա տող բժշկա կան տվյալ նե-
րի մշտա դի տարկ ման, հա վաք ման, պահ պան-
ման և վեր լուծ ման հի ման վրա խե լա ցի վճիռ ներ 
կա յաց նող հե ռա հա ղոր դակ ցա կան աջակ ցող 
հա մա կարգ և վե րո հի շյալ պա հանջ նե րին բա-
վա րա րող կոն վեր գենտ առող ջա պա հա կան հե-
ռաբժշ կա կան ցանց: Հե տա զո տու թյուն ներն 
իրա գործ վում են 2-րդ տի պի շա քա րա յին դի ա-
բետ հի վան դու թյան կան խար գել ման, ախ տո-
րոշ ման, բուժ ման և խնամ քի կազ մա կերպ ման 
գոր ծա ռույթ նե րի հա մար: 

ՏՀՏ հեն քով 2-րդ տի պի շա քա րա յին դի ա բետ 
հի վան դու թյան կան խար գել ման, ախ տո րոշ ման, 
բուժ ման և խնամ քի կազ մա կերպ ման բժշկա-
կան խե լա ցի հե ռա վար հա մա կար գի ընդ հան-

րաց ված ճար տա րա պե տու թյու նը ներ կա յաց ված 
է նկ. 9-ում:

ՏՀՏ և mIoT հեն քով կազ մա կերպ ված խե լա ցի 
ցան ցա յին հե ռա վար հա մա կար գը պետք է բա-
վա րա րի հե տև յալ պա հանջ նե րին.

Մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված կլի նի կա կան ու-
ղե ցույց նե րով հի վան դի բժշկա կան տվյալ նե րի 
հի ման վրա ախ տո րոշ ման ու բուժ ման գոր ծըն-
թաց նե րի պլա նա վոր ման մշա կում, իրա կա նա-
ցում և տրա մադ րում: 

24/7 իրա կան ժա մա նա կում աշ խա տանք` 
հի շե ցում ե րի, ծա նու ցում ե րի և ահա զան գե-
րի մի ջո ցով մշտա դի տարկ ման ու վե րահսկ ման 
ապա հո վում:

Բժշկա կան խե լա ցի հա մա կար գի տե ղե կատ-
վա կան և հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ցան ցը պետք 
է ապա հո վի հա սա նե լի ու թյուն, արա գա գոր ծու-
թյուն, հու  սա լի ու թյուն, բժշկա կան տվյալ նե րի 
գաղտ նի ու թյուն՝ փո  խանց ման և ըն դուն ման ողջ 
գոր ծըն թա ցում: 

Վե րո հի շյալ հե տա զո տու թյուն նե րի շրջա նա-
կում Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նի քոմ փյու թե րա յին հա մա կար գե րի 
և ցան ցե րի ամ բի ո նում ձև ա վոր ված «Healthiera» 
խում բը մշա կել է ար հես տա կան բա նա կա նու-
թյան հեն քով խե լա ցի հա մա  կար գի կա ռուց ված-
քը, առա  ջար կել մե քե նա յա կան ու սուց  ման մե-
թոդ նե ր և ներ կա յաց րել հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
ցան ցում օգ տա գործ վող բա ղադ րիչ նե րի դերն 
ու մի ջա վայ րե րը: «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, սրտա մանի անո-
թախցանում՝ ինֆարկտ և կաթված) բուժման 
և երկրոր դային կանխարգելիչ բժշկա- 
կան գործընթացների որոշումեր կայացնելուն 
աջակցելու համար:

Նկ. 10. ՏՀՏ հենքով բժշկական խելացի համակարգի 
ընդհանրացված կառուցվածքը 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ



 Գի տա կան լու ծում ներ, ո րոնք 
պատ րաստ են փո խել աշ խար հը

(Ս կիզ բը՝ § Գի տութ յան աշ խար հում¦, ¹ 1, 2, 3, 2018)

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՏԱՍԸ ՆՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
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ՋԵՖՖԻ ԼԻՆ

8

ԳԵՆԵՐԻՑ ԲԱՂԿԱՑԱÌ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ 1

ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է 
ՀԱՍԿԱՆԱԼ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ 
ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 Վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեմ սո վո րա բար 
օգ տա գործ վող պատ վաս տան յու թե րը բաղ կա ցած 
են մա հա ցած կամ թու լա ցած ախ տա ծին նե րից կամ 
նման միկ րոօր գա նիզմ ե րի սպի տա կուց նե րից: Այդ-
պի սի պատ վաս տան յու թե րի ազ դե ցութ յան նպա տակն 
է՝ «սո վո րեց նել» ի մու նա յին հա մա կար գին՝ ախ տած նի 
մա կեր ևույ թին տե ղա կայ ված մե նա հա տուկ սպի տա-
կուց նե րը՝ հա կա գե նե րը ճա նա չել որ պես օ տա րա ծին 
մար մին ներ: Դ րա արդ յուն քում այդ օ տար հա կա գե նե-
րին հա ջորդ ան գամ հան դի պե լիս ի մու նա յին հա մա-
կար գը պատ րաստ է լի նում գրո հե լու: ( Ժա մա նա կա կից 
պատ վաս տան յու թե րի մեծ մա սը պա րու նա կում է միայն 
հա կա գե ներ՝ ա ռանց ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ ե րի): 
 Քաղց կե ղի բուժ ման հա մար կի րառ վող պատ վաս տան-
յու թե րը նույն պես պա րու նա կում են սպի տա կուց ներ. 
բժիշկ նե րը կա րող են դրանք նե րար կել հի վանդ նե րին՝ 
ու ռուց քին ուղղ ված ի մու նա յին պա տաս խանն ու ժե-
ղաց նե լու հա մար:  Բա ցի այդ, կա րե լի է նե րար կել նաև 
ի մու նա յին հա մա կար գի սպի տա կուց ներ՝ հա կա մար-

1 В мире науки, 2018, N 1-2.
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մին ներ, ո րոնք ինք նան շա նառ-
վող հրթի ռի պես հար վա ծում 
են ու ռուց քին:

 Նոր սերն դի պատ վաս-
տան յու թե րը, ո րոնք կա րող 
են հե ղաշր ջում ա ռա ջաց նել 
բժշկութ յան ո լոր տում, ընդ հա-
կա ռա կը, բաղ կա ցած են գե նե-
րից: Այս պատ վաս տան յու թերն 
ու նեն բազ մա թիվ ա ռա վե լութ-
յուն ներ, այդ թվում՝ ա րագ ար-
տադ րութ յուն այն դեպ քում, 
երբ վի րու սը (օ րի նակ՝  Զի կա յի 
կամ Է բո լա յի տի պի) անս պա-
սե լիո րեն վտան գա վոր է դառ-
նում, կամ վա րա կու մը մեծ 
թափ է ստա նում: Ն ման պատ-
վաս տան յու թերն ստեղծ վել են 
տասն յակ տա րի նե րի ըն թաց-
քում, բայց դրան ցից շա տերն 
ար դեն կլի նի կա կան հե տա զո-
տութ յուն ներ են անց նում:

 Պատ վաս տան յու թը պա-
րու նա կում է պա հանջ վող 
սպի տա կուց նե րը կո դա վո-
րող ԴՆԹ-ներ կամ ՌՆԹ-ներ: 
 Նե րար կու մից հե տո գե նե-
րը հայտն վում են բջջում, որն 
սկսում է ար տադ րել անհ րա-
ժեշտ պրո տեին ներ:

Բ ջիջ նե րի ա ճեց ման կամ 
հա վի սաղ մի օգ տա գործ մամբ 
սպի տա կուց նե րի ար տադ րութ-
յան հա մե մատ գե նե տի կա կան 
նյութ ստա նալն ա վե լի դյու րին 
է և  է ժան: Ա վե լին՝ գե նե տի-
կա կան նյու թե րի հի ման վրա 
ստաց ված մի պատ վաս տան-
յութ կա րող է պա րու նա կել 
բազ մա թիվ սպի տա կուց ներ 
կո դա վո րող հա ջոր դա կա նութ-
յուն ներ, և  բա ղադ րութ յու նը 
կա րե լի է հեշ տութ յամբ փո-
փո խել այն դեպ քում, երբ ախ-
տա ծի նը են թարկ վում է մու-
տա ցիա յի կամ անհ րա ժեշտ է 
ա վե լաց նել որ ևէ հատ կութ յուն: 
Օ րի նակ՝ ա ռող ջա պա հութ յան 

ո լոր տի փոր ձա գետ ներն ա մեն 
տա րի վե րա նա յում են հա-
կագ րի պա յին պատ վաս տան-
յու թը, բայց եր բեմ ընտր ված 
պատ վաս տան յութն ա նարդ յու-
նա վետ է տար վա տվյալ ժա-
մա նա կին շրջա նա ռող գրի պի 
շտա մի նկատ մա մաբ: Ա պա-
գա յում հե տա զո տող նե րը կկա-
րո ղա նան հա ջոր դա կար գել 
(սեկ վեն ցիա յի են թար կել) հա-
մա ճա րա կի ժա մա նակ շրջա-
նա ռող շտա մե րի գե նոմ ե րը և 
 մի քա նի շա բա թում ստա նալ 
արդ յու նա վետ պատ վաս տա-
նյութ:

 Գե նո մի կան ըն ձե ռում է այն-
պի սի ե ղա նա կի նաև նոր հնա-
րա վո րութ յուն ներ, ինչ պի սին է 
պա սիվ ի մու նա ցու մը (պա սիվ 
ի մու նի տե տի փո խան ցում, երբ 
հա կա գե նե րի փո խա րեն ներ-
մու ծում են հա կա մար մին ներ): 
Այժմ գիտ նա կան նե րը կա րող 
են ա ռանձ նաց նել ո րո շա կի 
ախ տած նի նկատ մամբ դի-
մադ րո ղա կա նութ յամբ օժտ ված 
մարդ կանց, ստա նալ այդ պի սի 
պաշտ պա նութ յուն ա պա հո վող 
հա կա մար մին ներ և  կա ռու ցել 
այն գե նե րի հա ջոր դա կա նութ-
յուն նե րը, ո րոնք ստի պում են 
մար դու բջիջ նե րին ար տադ րել 
այդ հա կա մար մին նե րը:

Ել նե լով նոր սերն դի պատ-
վաս տան յու թե րի հնա րա վո-
րութ յուն նե րից՝ ԱՄՆ-ի կա ռա-
վա րութ յու նը, ա կա դե միա կան 
լա բո րա տո րիա նե րը, ինչպես 
նաև մեծ ու փոքր ըն կե րութ յուն-
նե րը շա րու նա կում են ու սում-
նա սի րութ յուն նե րը:  Կատար - 
վում են թռչնագ րի պի, Է բո լա-
յի, հե պա տիտ C-ի, ՄԻԱՎ-ի, 
ինչ պես նաև քաղց կե ղի տար-
բեր տե սակ նե րի, այդ թվում՝ 
կրծքա գեղ ձի, շա գա նա կա գեղ-
ձի և  թո քե րի քաղց կե ղի դեմ 

կի րառ վող պատ վաս տան յու թե-
րի անվ տան գութ յան և  ի մու նայ-
նութ յան հե տա զո տութ յուն ներ: 
 Բա ցի այդ, Ա ռող ջա պա հութ-
յան ազ գա յին ինս տի տուտ ներն 
սկսել են  Զի կա վի րու սի դեմ 
ԴՆԹ-պատ վաս տան յու թի արդ-
յու նա վե տութ յան կլի նի կա կան 
բազ մա կենտ րոն հե տա զո տութ-
յուն ներ:

 Միև նույն ժա մա նակ գիտ նա-
կան ներն աշ խա տում են տեխ  - 
նո լո գիա յի կա տա րե լա գործ-
ման, օ րի նակ՝ բջիջ նե րի մեջ գե  - 
նե րի ներ մուծ ման արդ յու նա-
վետ ե ղա նակ նե րի ո րոն ման 
կամ շոգ ե ղա նա կին պատ-
վաս  տան յու թե րի կա յու նութ յան 
բարձ րաց ման ուղ ղութ յամբ: 
 Հա զիվ թե մոտ ա պա գա յում 
հայտն վեն գե նե րից բաղ կա-
ցած ոչ նե րար կա յին պատ վաս-
տան յու թեր, ո րոնք կար ևոր են 
բժշկա կան անձ նա կազ մի բա-
ցա կա յութ յան պա րա գա յում, 
սա  կայն որ պես այ լընտ րանք 
դի տարկ վում է քթա յին ե ղա նա-
կի հնա րա վո րութ յու նը:  Բո լոր 
հիմ քերն առ կա են են թադ րե լու, 
որ պատ վաս տան յու թե րի նոր 
սերն դի ճա նա պար հին հայտն-
վող բո լոր խո չըն դոտ նե րը 
կհաղ  թա հար վեն:

ԴԵՆԻԵԼ ԿԱՄՄԵՆ

9

§ԿԱՆԱՉ¦ ՇՐՋԱՆՆԵՐ
ԱՄԲՈՂՋ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐ 
ՎԵՐԱԾՎՈՒՄ ԵՆ 
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼԻ

Ան ցած տաս նամ յա կում 
է ներ գիա յի և ջ րի նվա զեց-
ված սպառ մամբ ա ռանձ նատ-
նե րի ար դիա կա նա ցու մը և 

ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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 կա ռու ցում էա պես ա ճել են: 
Իսկ գու ցե ա վե լի նպա տա-
կա հար մար է միան գա մից մի 
քա նի շենք վե րա ծել «կա նաչ» 
հա մա լիր նե րի: Ընդ հա նուր են-
թա կա ռուց ված քի և հ նա րա վո-
րութ յուն նե րի հաշ վին կա րե լի 
է կրճա տել կո րուստ նե րը, իսկ 
այն թա ղա մա սե րի ար դիա կա-
նա ցու մը, որ տեղ բնակ վում են 
չքա վոր ներ կամ մի ջին ե կա-
մուտ ներ ու նե ցող ներ, կնվա-
զեց ներ ծախ սե րը և հ նա րա-
վո րութ յուն կտար օգտ վե լու 
ժա մա նա կա կից հար մա րութ-
յուն նե րից նրանց, ով քեր սո վո-
րա բար զրկված են դրան ցից: 
Ամ բողջ միկ րոշր ջա նի վե րա-
զի նու մը նա խագ ծի մշակ ման 
ըն թաց քում, ան շուշտ, ա ռա-
ջաց նում է լրա ցու ցիչ բար դութ-
յուն ներ, բայց նման մո տե ցում 
ա պա հո վում է բնա կիչ նե րի հա-
մար բա րիք ներ, ո րոնք չեն կա-
րող ի րենց թույլ տալ ան գամ 
է ներ գաարդ յու նա վետ ա ռանձ-
նատ նե րի սե փա կա նա տե րե րը:

Այս պի սի օ րի նակ նե րից է 
 Բերկ լիի  Կա լի ֆոռ նիա կան հա-
մալ սա րա նի Oakland EcoBlock 
նա խա գի ծը, ո րը գլխա վո-
րում է սույն հոդ վա ծի հե ղի-
նա կը ճար տա րա պե տութ յան 
և  քա ղա քա շի նութ յան պրո ֆե-
սոր  Հա րի սոն Ֆ րեյ քե րի հետ 

հա մա տեղ:  Սա բազ մաճ յու ղա-
յին նա խա գիծ է, ո րին մաս-
նակ ցում են քա ղա քա շի նա կան 
նա խագծ ման մաս նա գետ ներ, 
ճար տա րա գետ ներ, սո ցիո-
լոգ ներ և  քա ղա քա շի նա կան 
քա ղա քա կա նութ յան ո լոր տի 
փոր ձա գետ ներ քա ղա քի վար-
չա կազ մից, նա հան գի կա ռա-
վա րութ յու նից և  դաշ նա յին 
կա ռա վա րութ յու նից, հա մալ սա-
րա նա կան գի տութ յու նից, մաս-
նա վոր գոր ծա րա րութ յու նից, ոչ 
առևտ րա յին և  հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից:

 Ման րա մաս նո րեն մշակ ված 
այս ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
(թեև դրա ի րա կա նա ցու մը դեռ 
չի սկսվել) վե րա սար քա վոր-
վե լու են ան մի ջա կան հար ևա-
նութ յամբ կա ռուց ված 35–40 հին 

շեն քեր  Կա լի ֆոռ նիա յի հան-
րա հայտ «Ոս կե  Դար պաս ներ» 
կամր ջի մո տա կայ քում, որ տեղ 
ապ րում են ցածր ե կա մու տով 
մար դիկ: Դ րա նպա տակն է՝ կի-
րա ռել օր գա նա կան վա ռե լի քի 
և ջ րի սպա ռու մը, ինչ պես նաև 
ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե-
տու մը զգա լիո րեն կրճա տե լու 
ար դեն փոր ձարկ ված տեխ նո-
լո գիա ներ: Ակն կա լում ենք, որ 
են թա կա ռուց ված քի ստեղծ ման 
հա մար ծախս ված մի ջոց ներն 
ա րա գո րեն կհա տուց վեն շա-
հա գործ ման ծախ սե րի կրճատ-
ման հաշ վին, և  միա ժա մա նակ 
կա պա հով վի բնա կիչ նե րի հար-
մա րա վե տութ յունն ու անվ տան-
գութ յու նը:

 Վե րա կանգն վող է ներ գիա-
յի անց նե լու հա մար թա ղա մա-
սի բո լոր շեն քե րի տա նիք նե րին 
կտե ղադր վեն ար ևա յին մարտ-
կոց ներ, և ս տաց վող է ներ գիան 
կհո սի դե պի «խե լա ցի» միկ-
րո ցանց: Ար ևա յին է ներ գիա յի 
ա վել ցու կը կկու տակ վի հա սա-
րա կա կան շեն քում տե ղադր-
ված թա փա նիվ ե րի մի ջո ցով: 
Է լեկտ րա մո բիլ նե րը, ո րոնց 
հա մար կկա ռուց վեն շուրջ եր-
կու տասն յակ լից քա վոր ման 
կա յան ներ, նույն պես կտրա-
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մադր վեն բնա կիչ նե րին հա մա-
տեղ օգ տա գործ ման հա մար: 
Ն ման մի ջո ցա ռում երն ա վե լի 
քան եր կու ան գամ կկրճա տեն 
է լեկտ րա կա նութ յան տա րե կան 
սպա ռու մը և զ րո յի կհասց նեն 
ած խած նի եր կօք սի դի ար տա-
նե տում ե րը:  Սա շատ լուրջ 
նվա ճում է, ե թե հաշ վի առ-
նենք, որ ԱՄՆ-ում ջեր մո ցա յին 
գա զե րի ար տա նետ ման ընդ-
հա նուր ծա վա լի առն վազն մեկ 
քա ռոր դը բա ժին է ընկ նում 
բնա կե լի շեն քե րին:

Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ-
պան ման գոր ծա կա լութ յան 
գնա հատ մամբ՝  Կա լի ֆոռ նիա յի 
բնա կե լի շեն քե րում սպառ-
վող ջրի ա վե լի քան 50 %-ը 
ծախս վում է սի զա մար գե րի և  
այ գի նե րի ո ռոգ ման հա մար: 
 Զու գա րան նե րի կո յու ղաջ րե-
րը, ինչ պես նաև կեղ տաջ րե րի 
և լ վաց քի մե քե նա նե րի բա նեց-
րած ջրե րը կմաքր վեն և կր կին 
կօգ տա գործ վեն ո ռոգ ման հա-
մար:  Մենք կհա վա քենք անձր-
ևա ջու րը և  կօգ տա գոր ծենք այն 
զու գա րան նե րում և լ վա ցա-
րան նե րում, ինչ պես նաև կտե-
ղադ րենք հու սա լի ամ րան ներ 
և  ծո րակ ներ: Մ շա կում ան ցած 
պինդ թա փոն նե րից կստա-
նանք օր գա նա կան պա րար-
տան յութ:  Մեր գնա հատ մամբ՝ 
EcoBlock նա խագ ծի շրջա նակ-
նե րում կա տար ված հա մա-
կար գա յին ար դիա կա նա ցու-
մը խմե լու ջրի պա հան ջար կը 
կկրճա տի մինչև 70 %:

Oakland EcoBlok նա խա գի-
ծը կա պա հո վի նաև նոր աշ-
խա տա տե ղեր շի նա րա րութ յան 
ո լոր տում և  նոր կանք կհա-
ղոր դի միկ րոշր ջա նին: Ե թե 
ա մեն բան ըն թա նա ըստ մեր 
կան խա տե սում ե րի, ա պա այս 
նա խա գի ծը կա րե լի է կի րա-

ռել որ պես բնա կան պա շար-
նե րի օգ տա գործ ման նպա-
տա կա հար մար մո դել, ո րը 
կա րե լի է տա րա ծել և՛ ԱՄՆ-ում, 
և՛ դրա սահ ման նե րից դուրս: 
Այ սօր մենք ար դեն ստա ցել ենք 
պատ վեր ներ Եվ րո պա յից, Հ յու-
սի սա յին Աֆ րի կա յից և Ա սիա-
յից, ո րը վկա յում է ար դիա կա-
նաց ման օբ յեկտ նե րը ո րո շե լու 
և  ոչ միայն ա ռան ձին շեն քե րի, 
այլ ամ բողջ միկ րոշր ջա նի են-
թա կա ռուց ված քը վե րա զի նե լու 
հան դեպ դրսևոր վող լայն հե-
տաքրք րութ յան մա սին:

ԴԱՐԻՈ ՋԻԼ
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Ար դեն 50 տա րի է, ինչ 
քվան տա յին հա մա կար գիչ նե-
րը հու զում են մարդ կանց եր-
ևա կա յութ յու նը:  Պատ ճա ռը 
պարզ է. դրանք ա ռա ջար կում 
են այն պի սի խնդիր նե րի լուծ-
ման ու ղի ներ, ո րոն ցից եր բեք 
չեն կա րող գլուխ հա նել դա-
սա կան մե քե նա նե րը: Այդ պի սի 
խնդիր նե րից է նոր մո լե կուլ-
նե րի և ն յու թե րի ստեղծ ման 
հա մար անհ րա ժեշտ քի միա-
կան փո խար կում ե րի ճշգրիտ 
մո դե լա վո րու մը, ինչ պես նաև 
լու ծում ե րի հնա րա վոր տար-
բե րակ նե րի բազ մութ յան մեջ 
լա վա գույն ո րոն ման հետ 
կապ ված ար դիա կա նաց ման 
բարդ խնդիր նե րի լու ծու մը: 
 Յու րա քանչ յուր ո լորտ ու նի ար-
դիա կա նաց ման կա րիք.  Սա է 

պատ ճա ռը, որ այդ տեխ նո-
լո գիան ու նի հե ղա փո խա կան 
մեծ նե րուժ:

Ք վան տա յին հա մա կար գիչ-
նե րը լու ծում են խնդիր ներ՝ օգ-
տա գոր ծե լով քվան տա յին մե-
խա նի կա յի ողջ հզո րութ յու նը: 
 Փո խա նակ հեր թով ու սում ա-
սի րե լու յու րա քանչ յուր հնա րա-
վոր լու ծու մը, ինչ պես դա կա-
նեին դա սա կան մե քե նա նե րը, 
դրանք օգ տա գոր ծում են ալ գո-
րիթմ եր, ո րոնք հնա րա վոր չէ 
բա ցատ րել՝ ել նե լով դա սա կան 
հա ման մա նութ յուն նե րից:

 Հաշ վար կում սկսվում է 
հնա րա վոր բո լոր լու ծում ե-
րի վե րադ րու մից, ա պա միակ 
ճշգրիտ պա տաս խա նը գտնե-
լու հա մար օգ տա գործ վում 
քվան տա յին խճճվա ծութ յու նը 
և ք վան տա յին ին տեր ֆե րեն ցը՝ 
գոր ծըն թաց ներ, ո րոնց չենք 
հան դի պում ա ռօր յա կան քում:

Ք վան տա յին հա մա կար գիչ-
նե րի հե ռան կար նե րը նույն քան 
վիթ խա րի են, որ քան դժվար է 
կա ռու ցել այդ հա մա կար գիչ-
նե րը: Դ րանց ա մե նա հայտ նի 
տար բե րա կի հա մար անհ րա-
ժեշտ են գեր հա ղոր դիչ ներ, 
ո րոնց ջեր մաս տի ճա նը պետք է 
լի նի բա ցար ձակ զրո յից փոքր-
ինչ բարձր, ինչ պես նաև պետք 
է ա պա հով վի քվան տա յին 
փխրուն վի ճակ նե րի ճշգրիտ 
կա ռա վա րում և  հու սա լի էկ րա-
նա վո րում, որ պես զի լույ սի ոչ 
մի պա տա հա կան շող չընկ նի 
պրո ցե սո րի վրա:  Մինչև վեր-
ջերս սաղ մա յին մա կար դա կի 
քվան տա յին հա մա կար գիչ նե-
րից կա րող էին օգտ վել աշ-
խար հի միայն մի քա նի լա բո-
րա տո րիա նե րի մաս նա գետ ներ: 
 Բայց վեր ջին տա րի նե րի ա ռա-
ջըն թացն այդ բնա գա վա ռում 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
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կա ռու ցե լու այն պի սի հա մա-
կար գի ա ռա ջին նա խա տի պե-
րը, ո րոնց օգ նութ յամբ կա րե-
լի է ստու գել գա ղա փար ներ, 
հաշ վե կար գեր (ալ գո րիթմ եր) 
և  ե ղա նակ ներ, ո րոնք մինչ 
այժմ գո յութ յուն ու նեին բա ցա-
ռա պես տե սութ յան մեջ: 

Այժմ յան մե քե նա նե րը 
դեռևս չա փա զանց փոքր են 
լու ծե լու հա մար ա վե լի բարդ 
խնդիր ներ, քան կա րող էին 
լու ծել գեր հա մա կար գիչ նե-
րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ար վել է 
հսկա յա կան քայլ դե պի ա ռաջ: 
Ար դեն մշակ ված են հաշ վե-
կար գեր, ո րոնք ա վե լի ա րագ 
կաշ խա տեն քվան տա յին մե-
քե նա նե րում: Գտն վել են ա վե-
լի քան 100 ան գամ գեր հա-
ղոր դիչ քվան տա յին բի թե րի 
(քու բիթ նե րի) կո հե րեն տութ յան 
(քվան տա յին տե ղե կատ վութ-
յան գո յութ յան) ժա մա նա կը 
եր կա րաց նե լու ե ղա նակ ներ՝ 
հա մե մա տած տա սը տա րի 
ա ռաջ ե ղա ծի հետ: Այժմ մենք 
կա րող ենք չա փել քվան տա-
յին սխալ նե րի ա մե նա կար ևոր 
տե սակ նե րը: Իսկ 2016 թ. IBM-ը 
հնա րա վո րութ յուն է տվել օգտ-
վե լու ամ պա յին ա ռա ջին քվան-
տա յին հա մա կարգ չից՝ IBM 
Quantum Experience (QX)-ից 
օգ տա տե րե րի գրա ֆի կա կան 
փոխ կա պակց չի(ին տեր ֆեյս) 
օգ նութ յամբ, որն ստեղծ վել է 
հա տուկ դրա ծրագ րա վոր ման 
հա մար, իսկ այժմ նաև կի րա-
ռա կան ծրագ րա վոր ման փոխ-
կա պակց չի օգ նութ յամբ, ո րը 
հիմ ված է Python տա րած-
ված լեզ վի վրա:  Հա մա կար գի 
շա հա գործ ման գոր ծըն թա-
ցը խթա նեց նոր մշա կում եր, 
ա ռանց ո րոնց անհ նա րին է 
այդ տեխ նի կա յի զար գա ցու-
մը, և ն պաս տեց 20-ից ա վե լի 
հոդ ված նե րի հրա պա րակ մա ն: 

Ք վան տա յին հաշ վար կում ե րի 
ո լոր տը սրըն թաց զար գա նում 
է:  Հա մալ սա րա նա կան գի տա-
կան խմբե րը և 50-ից ա վե լի 
նո րաս տեղծ ըն կե րութ յուն ներ 
ու խո շոր միա վո րում եր ամ-
բողջ աշ խար հում հսկա յա-
կան ջան քեր են գոր ծադ րում 
քվան տա յին հաշ վար կում ե րի 
խնդրի լու ծում ի րա կա նութ-
յուն դարձ նե լու հա մար:

 Տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա-
ցը և ք վան տա յին հա մա կարգ չի 
մատ չե լիութ յունն ար դեն այ սօր 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 
սկսե լու «քվան տա յին հե ղա-
փո խութ յան» նա խա պատ րաս-
տու մը:  Ժա մա նակն է մտա ծել, 
թե ինչ կա րող է տալ բարդ 
խնդիր ներ լու ծող մե քե նա նե րի 
առ կա յութ յու նը: Սկս նակ նե րին 
օգ նե լու հա մար հա մա ցան ցում 
տե ղադր ված են քվան տա յին 
հաշ վար կում ե րի բազ մա թիվ 
դա սագր քեր և  ու ղե ցույց ներ:

 Բայց դեռևս առ կա են բազ-
մա թիվ խո չըն դոտ ներ. ան-
հ րա ժեշտ է մե ծաց նել կո-
հե րեն տութ յան ժա մա նա կը, 
նվա զեց նել սխալ նե րի ա ռա-
ջաց ման հա ճա խութ յու նը, վեր  - 
ջա պես, հար կա վոր է, այ նո-
ւա մե նայ նիվ, գտնել ա ռա-

ջա ցող սխալ նե րի շտկման 
կամ ուղղ ման մե խա նիզ մը: 
 Գիտ նա կան նե րը կշա րու նա-
կեն գոր ծի քա յին մի ջոց նե րի և 
ծ րագ րա յին ա պա հով ման կա-
տա րե լա գոր ծու մը: Այ նուա մե-
նայ նիվ մաս նա գետ նե րը տա-
րա կար ծիք են այն հարցում, 
թե ինչ պի սի չա փա նիշ ներ 
է հար կա վոր օգ տա գոր ծել 
քվան տա յին հաշ վար կում ե րի 
տեխ նո լո գիա կան հա սու նութ-
յու նը գնա հա տե լու հար ցում: 
Ո մանք ա ռա ջար կում են գի-
տա կան չա փում եր կա տա րե-
լու կա րո ղութ յամբ ո րոշ վող քիչ 
հաս կա նա լի ստան դարտ ներ, 
ո րոնք դժվար է բա ցատ րել 
լայն լսա րա նին:  Սույն հոդ վա ծի 
հե ղի նա կը և  գոր ծըն կեր նե րը 
հա մա ձայն չեն նման մո տե-
ցում ե րին և  կար ծում են, որ 
տեխ նո լո գիան չի կա րե լի հա-
մա րել իս կա պես ձևա վոր ված 
այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ 
քվան տա յին հա մա կար գիչ նե-
րը չեն սկսել լու ծել կար ևոր 
հիմ ախն դիր ներ առևտ րա-
յին, մտա վոր  և  սո ցիա լա կան 
ո լորտ նե րում:  Լավ նո րութ յունն 
այն է, որ այդ օ րը մոտ է:

 Թարգ մա նիչ՝  Մե լի նե  Սարգս յան

ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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