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2 ՀՀ ԳԱԱ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ԵՎ
 ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ  
 150-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԸ 
 ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Հոդ վա ծը նվիր ված է Կո մի տա սի ծննդյան 150-ամ յա հո բել  յա նի 
առ թիվ ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ինս տի տու տի՝ Կո մի տա սի ստեղ ծա գոր ծա-
կան ժա ռան գութ յան ու սում նա սի րութ յան և հ րա տա րակ ման ուղ ղութ-
յամբ ծա վա լած աշ խա տանք նե րին: 

14 ՂԵՎՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ՝ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
  ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՆՄԱՀՆԵՐԻՑ  ՄԵԿԸ

ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ 
Հոդ վա ծը նվիր ված է Ղ ևոնդ Ա լի շա նի կյան քին, Մ խի թար յան միա-

բա նութ յու նում նրա ծա վա լած կրթա կան և գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
ման րա մաս նե րին:

Մ խի թար յան նե րը, որ պես թան կա գին հուշ, պահ պա նում են ի րենց 
միա բա նութ յան այն խու ցը, ո րում եր կար տա րի ներ ան ձան ձիր, ան-
սպառ ե ռան դով ու նվի րու մով մեծ մտա ծողն ստեղ ծել է իր կո թո ղա յին 
աշ խա տութ յուն նե րը:

24 ՀԱՅՈՑ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
 ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐԻ
 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ
 ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ԱՐՄԵՆԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Մեր օ րե րում տե ղե կատ վա կան և բարձր տեխ նո լո գիա նե րի ո լորտն 

ան նա խա դեպ զար գա ցում է ապ րում, քան զի դրա նով է պայ մա նա-
վոր ված նաև ցան կա ցած պե տու թյան ա ռաջ ըն թա ցը, հե տա գա զար-
գա ցումն ու հզո րա ցու մը, և  այդ ո լոր տի վե րա բեր յալ ցան կա ցած նա-
խա ձեռ նութ յուն ու նի քա ղա քա կան և ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն: 
Մ շա կու թա յին ժա ռան գութ յան պահ պա նու մը, մաս նա վո րա պես Հա-
յաս տա նի դեպ քում (նկա տի ու նե նա լով աշ խար հա քա ղա քա կան դիրքն 
ու ոչ բա րե կա մա կան մի ջա վայ րը), պե տութ յան գե րա կա խնդիր նե րից 
պետք է լի նի: Ե թե հաշ վի առ նենք նաև տե ղե կա տվա կան և բարձր 
տեխ նո լո գիա նե րի հա մա կար գե րի կի րառ ման դերն ու կար ևո րու թյու-
նը մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան պահ պա նու թյան բնա գա վա ռում, 
ա պա մեր ժա ռան գու թյան վե րա բեր յալ տվյալ նե րի թվայ նաց ման 
գործ ըն թաց նե րի հրա տա պութ յու նը խիստ ար դիա կան ու ակ նա ռու 
կդառ նա:

Լրատվական գործունեություն 
իրականացնող` ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն
Նախագահ`  Ռ. Մարտիրոսյան
Պետական գրանցման 
վկայականի համարը`  03Ա055313
Տրված`   28.06.2002 թ.

Գլխավոր խմբագիր` Կիրակոսյան Ա. 
Գլխավոր խմբագրի 
տեղակալ`  Սուվարյան Յու.
Բաժինների խմբագիրներ` Պապոյան Ա., ¸անագուլ յան Գ.
  Խառատյան Ա.
Գործադիր տնօրեն` Սարգսյան Ա.
Պատասխանատու 
քարտուղար`  Վարդանյան Ն.
Տեխնիկական 
խմբագիր`  Կիրակոսյան Ա.
Համակարգչային 
օպերատոր`  Ամիրխանյան Լ.
¸իզայներ`  Օհանջանյան Ա.
Թարգմանիչ`  Սարգսյան Մ.
Համարի 
պատասխանատու` Կիրակոսյան Ա.  
Ստորագրված է 
տպագրության` 15.04.2020
§Գիտության աշխարհում¦-ի խմբագրական 
խորհրդի կազմը`

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., 
Այվազյան Ս. (Ռ¸), Գալստյան Հ., Եսայան Ս. (ԱՄՆ), 
Թավադյան Լ., Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ.,  
Հարությունյան Ս., Հովհաննիսյան Լ., Ղազարյան Էդ.  
(հիմնադիր խմբագիր), Ղազարյան Հ., Մար
տիրոս  յան Բ. (Ռ¸), Մելքոնյան Ա., Ներսիսյան Ա.,  
Շահինյան Ա., Շուքուրյան Ս., Ջրբաշյան Ռ., Սիմոնյան Ա.

Խմբագրության հաëó»ն՝

Մարշալ Բաղրամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք, 9րդ հարկ,
Հեռ.՝ +374 60 62 35 99, ýաքս՝ +374 10 56 80 68
email: journal@sci.am

§Գիտության աշխարհում¦ գիտահանրամատչելի 
հան   դեսը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության ¨ ՀՀ ԳԱԱ 
նախագահության որոշմամբ:

Տպաքանակը՝ 500 օրինակ
Ìավալը՝ 64 էջ
Գինը՝ պայմանագրային

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն 
խմբագրու թյան գրավոր համաÓայնության դեպքում: 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պար 
տա դիր է: Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա
կարծիք է հեղինակների հետ: Խմբագրությունը պա
տասխանատվություն չի կրում գովազդային նյու թերի 
բովանդակության համար:
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34 ԳԱՄՄԱ-ԲՌՆԿՈՒՄՆԵՐ՝ ՏԻԵԶԵՐՔԻ 
 ԱՄԵՆԱՊԱՅԾԱՌ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ 
 ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

ՆԱՐԵԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Գամ մա-բռնկում ներն ա ռա ջին ան գամ գրանց վել են 1960-ա կան-

նե րի վեր ջե րին: Հոդ վա ծի հե ղի նակ նե րը ներ կա յաց րել են գամ մա-
բռնկում նե րի պատ մութ յու նը, ինչ պես նաև հայ գիտ նա կան նե րի ա վան-
դը դրանց ու սում նա սի րութ յան գոր ծում:

44 JEOL-JCM-7000 ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿ. 
 ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ 
 ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ

 ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՄԱՂԱՔՅԱՆ
Բ նա պահ պա նա կան կրթութ յունն ար դիա կա նաց նե լու նպա տա կով 

«Շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յուն (բնա պահ պա նութ յուն) կրթա-
կան ծրագ րե րի ար դիա կա նա ցում Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի հա մար» 
Է րազ մուս+ կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ բնա պահ պա նութ յան և բ նօգ տա գործ ման ամ բիո նում 
ստեղծ վել է միջ հա մալ սա րա նա կան կրթա կան և գի տա հե տա զո տա-
կան ե զա կի լա բո րա տո րիա, ձեռք է բեր վել ճա պո նա կան «JEOLե  ըն-
կե րութ յան ար տադ րութ յան «JEOL-JCM-7000 NeoScope» մո դե լի  տե-
սած րող է լեկտ րո նա յին ման րա դի տակ: Ման րա մաս նե րը՝ հոդ վա ծում:

48 2019 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
 ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ  ՏԱՍՆՅԱԿԸ

 ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ 
 ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ

« Գի տութ յան աշ խար հում» հան դե սի խմբագ րութ յու նը 2020 թ. բո-
լոր չորս հա մար նե րում թարգ մա նա բար կներ կա յաց նի 2019 թ. տա սը 
լա վա գույն նո րա րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րը: Այս հա մա րում կար-
դա ցե՛ք դրան ցից ե րե քի մա սին: 

56 ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱ 
ԱՐՏԱՇԵՍ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  
Հոդ վա ծը նվիր ված է դե ղա մի ջոց նե րի ար տադ րութ յան և հե տա գա 

օգ տա գործ ման խնդիր նե րի պատ ճա ռով շրջա կա մի ջա վայ րի աղ-
տոտ ման հիմ նա հար ցե րին: 
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ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՄԱՂԱՔՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ է կո լո գա նոոս ֆե րա յին հե տա
զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի շրջա կա 
մի ջա վայ րի երկ րա քի միա յի բաժ նի գի
տաշ խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ քա ղա քա յին տա րածք ներ, օ դա
յին ա վա զա նի աղ տո տում, մթնո լոր տա
յին փո շի, թունավոր տար րեր
nairuhi.maghakyan@cens.am

JEOL-JCM-7000 
ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿ. 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ

2018 թվա կա նից ՀՀ գի տութ-
յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա-
յի գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նը և ՀՀ ԳԱԱ Է կո լո գա-
նոոս ֆե րա յին հե   տա  զո տութ յուն-
նե րի կենտ րո նը ի րա կա նաց նում 
են «Շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ-
պա նութ յուն (բնա պահ պա նութ-
յուն) կրթա կան ծրագ րե րի ար-
դիա կա նա ցում Հա յաս տա նի և 
Վ րաս տա նի հա մար» Է րազ մուս+ 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման 
ծրա գի րը՝  միտ ված շրջա կա 
մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան 
(բնա պահ պա նութ յան) ո լոր տում 
Հա յաս տա նում և Վ րաս տա նում 
կրթա կան ծրագ  րե րի ո րա կի 
բա րե լավ մա նը,  ա ռար կա յա-
կան ծրագ րե րի բազ մա կող մա նի 

ար դիա կա նաց ման ա պա հով մա-
նը՝ հիմք ըն դու նե լով Բո լո նիա-
յի և ԵՀԱ-ի (եվ րո պա կան հա-
մալ սա րան նե րի ա սո ցիա ցիա) 
զալց բուրգ յան սկզբունք նե-
րը, ինչ պես նաև եվ րո պա կան 
լա վա գույն փոր ձը՝ նե րառ յալ 
կրթա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
վեր ջին նո րա րա րութ յուն նե րը:

Բ նա պահ պա նա կան կրթութ-
յունն ար դիա կա նաց նե լու նպա-
տա կով ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ բնա պահ պա-
նութ յան և բ նօգ տա գործ ման 
ամ բիո նում, ո րը տե ղա կայ ված 
է ՀՀ ԳԱԱ է կո լո գա նոոս ֆե-
րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
կենտ րո նում, ստեղծ վում է միջ-
հա մալ սա րա նա կան կրթա կան 

և գի տա հե տա զո տա կան ե զա-
կի լա բո րա տո րիա, որ տեղ ի րա-
կա նաց վե լու են ու սա նո ղա կան, 
ար տա քին շա հա ռու նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցա յին տար բեր 
նա խագ ծեր։ Բ նա պահ պա նութ-
յան ո լոր տում միջ հա մալ սա րա-
նա կան կրթա կան և գի տա հե-
տա զո տա կան լա բո րա տո րիա յի 
ստեղ ծու մը ծրագ րի հիմ ա կան 
շո շա փե լի արդ յունք նե րից է, ո րը 
էա կա նո րեն կբա րե լա վի հետ-
բու հա կան կրթութ յան ո րա կի 
չա փա նիշ նե րը: Ա վե լին՝ լա բո-
րա տո րիան հա սա նե լի կդարձ նի 
ժա մա նա կա կից լա բո րա տո րա յի 
են թա կա ռուց վածք նե րը և հ նա-
րա վո րութ յուն կտա հա մալ սա-
րան նե րի և  ար տա քին շա հա-
ռու նե րի միջև ի րա կա նաց նե լու 
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տար բեր նա խագ ծեր: 
Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման 

ա ռա  ջին տա րում ձեռք է բեր-
վել ճա պո նա կան «JEOL»  ըն-
կե րութ  յան ար տադ րութ յան 
«JEOL-JCM-7000 NeoScope» մո-
դե լի  տե սած րող է լեկտ րո նա յին 
ման րա դի տակ: Ման րա դի տա կի 
հետ միա ժա մա նակ ձեռք է բեր-
վել նմու շը ոս կե պա տող սարք, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս  
հե տա զո տե լու նաև կեն սա բա-
նա կան նմուշ ներ։

Ման րա դի տա կը նմու շի մա-
կեր ևույ թը տե սած րում է է լեկտ-
րոն նե րի կենտ րո նաց ված ճա-

ռա գայ թի ուղ ղորդ մամբ: Այն 
նմուշ նե րի ձևա բա նա կան, տե-
ղագ րա կան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րի և քի միա կան 
բա ղադ րութ յան հե տա զոտ ման 
հզոր մի ջոց է։ JEOL-JCM-7000 
NeoScope ման րա դի տա կը հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս մե ծաց-
նե լու նմու շի պատ կե րը 100000 
ան գամ, ո րո շե լու մաս նիկ նե րի 
չա փե րը: Ման րա դի տա կը հնա-
րա վո րութ յուն ու նի միա ժա մա-
նակ ո րո շե լու նմու շում առ կա 
40 տար րի պա րու նա կութ յուն և 

ս տա նա լու ընտր ված հատ վա ծի 
ա ռան ձին տար րե րի պա րու նա-
կութ յուն նե րի բաշխ ման քար-
տեզ ներ։ 

Տե սած րող է լեկտ րո նա յին 
ման րա դի տա կը կի րառ վում է 
1965-ից: Տա րի նե րի ըն թաց-
քում այն կա տա րե լա գործ վել 
և կի րառ վել է ա մե նա տար բեր 
ո լորտ նե րում։ JEOL JCM-7000-ի 
կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն-
նե րը թեև փոքր-ինչ սահ մա-
նա փակ վում են՝ կապ ված այն 
հան գա ման քի հետ, որ նրա նով 
կա րե լի է հե տա զո տել միայն 
չոր նյութ, այ նո ւա մե նայ նիվ, 

ման րա դի տակն ու նի կի րա-
ռութ յան բազ մա թիվ ո լորտ ներ՝ 
շրջա կա մի ջա վայր, նյու թա գի-
տութ յուն, բրու տա գոր ծութ յուն, 
նա նո տեխ նա լո գիա, երկ րա բա-
նութ յուն, սննդա գի տութ յուն և  
այլն: Շր ջա կա մի ջա վայ րին և  
երկ րա քի մա յին վե րա բե րող ու-
սում ա սի րութ յուն նե րում ման-
րա դի տա կը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս նմուշ նե րում ի րա կա-
նաց նե լու տար րե րի ո րա կա կան 
և քա նա կա կան վեր լու ծութ յուն։ 
Ման րա դի տա կը կա րող է հիա-

նա լի գոր ծիք լի նել սննդա-
գետ նե րի հա մար սննդի ո րա կի 
գնա հատ ման և մ թերք նե րի ար-
տադր ման գոր ծըն թա ցում: Այն 
կա րե լի է կի րա ռել չոր սնուն դը, 
փո շիաց ված մթերք նե րի միկ րո-
կա ռուց ված քա յին բնու թագ րերն 
ու սում ա սի րե լիս: Կեն սաբժշ-
կա կան հե տա զո տութ յուն նե րում 
ման րա դի տա կը հնա րա վո րութ-
յուն է տա լիս ու սում ա սի րե լու 
դե ղո րայ քի, գե ղա րար նյու թե-
րի քի միա կան բա ղադ րութ յու-
նը, դրանց հա մա սե ռութ յու նը, 
ինչ պես նաև նյու թե րի ազ դե-

ցութ յու նը մաշ կի վրա: Տեքս-
տիլ արդ յու նա բե րութ յան մեջ 
այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
բա ցա հայ տե լու ման րա թե լի քի-
միա կան բա ղադ րութ յու նը, կա-
ռուց ված քը, տե սա կը, ամ րութ-
յու նը, ա ռաձ գա կա նութ յու նը։ 

Տե սած րող է լեկտ րո նա յին 
ման րա դի տա կը լայ նո րեն օգ-
տա գործ վում է այլ սա ր քա վո-
րում ե րի հետ միա սին՝ ըն դար-
ձա կե լով հե տա զո տութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րը:

https://www.jeolusa.com/PRODUCTS/ScanningElectronMicroscopes(SEM)/Benchtop/NeoScopeBenchtopSEM/tabid/870/Default.aspx
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