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Ավե տիս Գրի գո րյան
 ՀԱԻ

ՍՈԹՔ –1 ԱՄ ՐՈ ՑԸ ԵՒ ԴՎԻՆ-ՊԱՐ ՏԱՎ  
ԱՌԵՒՏ ՐԱ ԿԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՍՈԹ ՔՅԱՆ ՀԱՏ ՎԱ ԾԸ1

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զում «Ուշ կի ա նի» ծրագ րով իրա կա նաց վող հնա գի
տա կան և երկ րա բա նա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի շրջա նա կում ՀՀ ԳԱԱ 
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի ար շա վա խում բը (ղե կա վար` 
պ.գ.թ. Ա.Ա. Բո բո խյան) 2014 թ. պե ղում եր իրա կա նաց րեց Սոթք գյու ղում 
գտնվող Սոթք –1 ամ րո ցում` նպա տակ ու նե նա լով պար զե լու հու շար ձա նի 
հնա գի տա կան նե րու ժը, ժա մա նա կաշր ջա նը և նշա նա կու թյու նը2: Պե ղում ե
րի և Սոթ քի լեռ նանցք բարձ րա ցող ճա նա պար հի հե տա խու զու թյան ար դյուն
քում ձեռք բեր ված տվյալ նե րի հա մադր մամբ՝ հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 
Սոթք –1 հու շար ձա նի թվագ րու թյու նը, շեր տագ րու թյունն ու հնա գի տա կան 
մի ջա վայ րը: Լրաց վում են միջ նա դա րյան ԴվինՊար տավ առևտ րա կան ճա
նա պար հի Սոթ քի գծա մա սի վե րա բե րյալ պատ մահնա գի տա կան տվյալ
նե րը, որոնք կա րև որ են Սև ա նա լճի հա րավարև ե լյան շրջա նի վաղ միջ նա
դար յան մշա կու թա յին լանդ շաֆ տը վե րա կազ մե լու հա մար:
Հիմ ա բա ռեր՝ հնա գի տու թյուն, Սոթ քի տա րա ծաշր ջան, ամ րոց, պաշտ պա նա կան 
հա մա կարգ, առեւտ րա յին ճա նա պարհ, վաղ միջ նա դար:

Հու շար ձա նի դիրքն ու բնու թա գի րը
Սոթք –1-ը գտնվում է հա մա նուն գյու ղի կենտ րո նում` գե տա մերձ բլրի 

բար ձուն քին եւ լան ջե րին3: Բլուրն ու նի մոտ 1,5 հա մա կե րես, իսկ պարս պա պատ 
վեր նա մա սը` մոտ 0,37 հա [նկ. 1, էջ 236]:

Հու շար ձա նը բա վա կան վաս վել է ուշ շրջա նում կա տար ված թա ղումն ե-
րի4 եւ շի նա րա րա կան մի շարք աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում: Գյու ղի մու սուլ-
ման բնա կիչ ներն օգ տա գոր ծել են5 ամ րո ցի պարս պա քա րերն ու միջ նա դա րյան 

1 Մասնագիտական խորհուրդների եւ աջակցության համար խորին շնորհակալություն ենք 
հայտնում Հ. Ա. Մելքոնյանին, Ս. Գ. Հմայակյանին, Դ. Հ. Միրիջանյանին, Ի. Ա.  Քալան
թար յանին, Հ. Պ. Հակոբյանին, Ա. Ա. Բոբոխյանին։

2 Պեղումներին մասնակցել են նաեւ Հ. Դանիելյանը, Մ. Ամիրյանը, Հ. Վանյանը, Ս. Չագ
րեանը, Հ. Սիմոնյանը։

3 Հուշարձանն ունի աշխարհագրական հետեւյալ կոորդինատները՝ հս. 40°11΄53.24΄΄, արլ. 
45°51΄58.90΄΄, բարձր. 2025 մ։

4 Համաձայն տեղացիների բանավոր հաղորդումների՝ Հայաստանի առաջին Հանրա պե-
տու թյան շրջանում «Սոթք –1» բլրի վրա թաղվել են հայ-թաթարական բախումների 
ժամա նակ զոհված գեներալ Մովսես Սիլիկյանի որդին եւ իր զինակիցները։

5 Սոթքի ուշ շրջանի պատմության վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Գրիգորյան 2017, 73 –78։
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գե րեզ մա նա տան տա պա նա քա րե րը՝ կա ռու ցա պատ ման եւ հո ղե րի սահ մա նա-
բա ժան ման նպա տակ նե րով: 20-րդ դ. կե սին բլրի կենտ րո նա կան հատ վա ծում 
կա ռուց վել է հո սան քի ու ժե ղա ցու ցիչ  կա յան, իսկ 2013-ին տե ղա դրվել է հե ռա-
խո սա կա պի ալե հա վաք: Հու շար ձա նի տա րած քում առ կա են նաեւ խորհրդա յին 
շրջա նի շի նու թյուն նե րի կի սա քանդ մնա ցորդ ներ, ան կա խու թյան շրջա նի զին-
վո րա կան խրա մատ ներ եւ այլ փոր վածք ներ:

Վար դե նիս-Մար տա կերտ ներ կա յիս ճա նա պար հի եզ րին գտնվող Սոթք –1 
բլուրն ու նի թեք եւ դա րա վան դա ձեւ ստո րոտ ներ ու հարթ վեր նա մաս: Բլու րը 
երեք կող մե րից դժվա րա մատ չե լի է եւ մի այն հյու սի սա յին կող մից է մեղ մա թեք: 
Հա րա վա յին կող մով հո սում է ոս կե բեր6 Սոթք գե տը:

Ամ րոցն ու նի ռե լի ե ֆին հա մա հունչ հա տա կա գիծ. բլրի վեր նա մա սը եւ 
հա րա վա յին լան ջե րը շրջա պատ ված են ռե լի ե ֆի ձեւը կրկնօ րի նա կող պարս պա-
շա րե րով, որոնք եր բեմն նստած են հար թեց ված ժայ ռե րի վրա: Պա րիս պը մի ա-
շար է՝ կա ռուց ված մեծ կոպ տա տաշ քա րե րով, որոնց վեր նա մա սե րը մշակ ված 
են հար թեց ման եղա նա կով: Պարս պի առան ձին հատ ված նե րում տե սա նե լի են 
ուղ ղան կյուն որմն ա հե ցե րի հետ քեր:

Դե պի ամ րոց տա նող մի ակ մուտ քը բլրի հյու սի սա յին հատ վա ծի թեք 
ստո րո տի՝ դյու րա հաս հատ վա ծում է: Մուտ քի արեւ ե լյան մա սում խորհր դա յին 
տա րի նե րին բաց ված ճա նա պար հի ար դյուն քում պարս պա քա րե րը տե ղա հան-
վել են, իսկ արեւմ տյան կող մը հա մե մա տա բար լավ է պահ պան ված:

Թեեւ ոչ ուղ ղա կի ո րեն, բայց հու շար ձանն առա ջին ան գամ ներ կա յաց վում 
է վի մագ րա գետ Ս. Բար խու դա րյա նի «Դի վան հայ վի մագ րու թյան» 3-րդ պրա-
կում: Առանց Սոթք –1 ամ րո ցի մա սին խո սե լու՝ հե ղի նա կը հա կիրճ նկա րագ րում 
է բլրի վրա գտնվող գե րեզ մա նա տան ժայ ռա բե կոր պատ վան դա նին կանգ նած 
մի ակ խաչ քա րի վի մա գի րը7:

Ամ րո ցի հա ջորդ հի շա տա կու թյու նը վկայ ված է հնա գետ Ս. Եսա յա նի 
հոդ վա ծում, որը վե րա բե րում է ամ րո ցի մոտ գտնված մ. թ. ա. 7 –5-րդ դդ. դամ-
բա րա նից 1974-ին պա տա հա բար հայտ նա բեր ված եւ Հա յաս տա նի պատ մու թյան 
պե տա կան թան գա րան հանձն ված բրոն զե իրե րի հա վա քա ծո ւին8: Ու շագ րավ 
է, որ ներ կա յաց ված եր կու աշ խա տանք նե րում էլ հա ղորդ վում են չա փա զանց 
կա րեւ որ՝ որեւէ այլ տեղ չքննարկ ված տե ղե կու թյուն ներ այն մա սին, որ ամ րոցն, 
ան կու մից հե տո, վե րած վել է ար ձա նա գիր խաչ քա րե րով եւ տա պա նա քա րե րով 
հա րուստ գե րեզ մա նա տան, նաեւ որ ամ րո ցը հայտ նի է եղել Տիգ րա նա բերդ 
անու նով (թեեւ վեր ջին տե ղե կու թյան աղ բյու րը չի նշվում):

Հու շար ձա նի ու սում նա սի րու թյու նը
Սոթք –1 ամ րոցն առա ջին ան գամ հե տա զոտ վել է 1990-ական նե րի վեր-

ջին Սեւ ա նա լճի հա րա վա րեւ ե լյան շրջան նե րում հայ-իտա լա կան ար շա վախմ բի 

6 Սոթք գետում ոսկու լվացման հնագույն հետքերի մասին մանրամասն տե՛ս Գեւորգյան եւ 
այլք 2007, 26։

7 Բարխուդարյան 1973, 331։
8 Եսայան 1979, 277 –280; Yengibaryan 2013, 249 –254։ Ցավոք, մեր արշավախմբին չհաջողվեց 

գտնել Ս. Եսայանի նկարագրած դամբարանը։
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իրա կա նաց րած լայ նա ծա վալ հե տա զո տու թյուն նե րի շրջա նա կում: Հե տա խու-
զա կան աշ խա տան քի ար դյուն քում հու շար ձա նը չա փագր վել է, փաս տաթղ թա-
վոր վել, ան վա նա կոչ վել եւ վեր գետ նյա խե ցե ղեն նյու թի դի տարկ ման ար դյուն-
քում` նախ նա կան թվագր ման են թարկ վել9:

Հու շար ձա նի հնա գի տա կան ու սումն ա սի րու թյունն իրա կա նաց րել է ՀԱԻ 
ար շա վա խում բը (ղե կա վար՝ Ար սեն Բո բո խյան) 2014-ին: Պե ղումն եր են կա տար-
վել առանձ նաց ված եր կու տե ղա մա սե րում՝ հա րավ-արեւմ տյան լան ջի պասր պա-
շա րի եր կայն քով եւ բլրի հարթ վեր նա մա սի հա րավ-արեւ ե լյան կող մում գտնվող 
եր կու պա տա շա րե րի հատ ման հատ վա ծում:

Պե ղա վայր «Ա»-ն ու նի (3×15 մ) չա փեր: Գտնվում է բլրի դա րա վան դա ձեւ 
լան ջի հա րա վա յին եզ րին՝ պարս պա շա րի գրե թե կ-աձեւ հատ վա ծում: Նե րա ռում 
է պարս պա շա րի` տա սը ան խա թար պարս պա քա րե րով մի ա շերտ հատ վա ծը: 
Վե րին՝ կա վա խառն հո ղա շեր տում բաց վել են քրիս տո նե ա կան գե րեզ ման ներ, 
իսկ բլրի լան ջե րին՝ լվաց ման հե տեւ ան քով վե րեւ ից սա հած, անա տո մի ա պես ոչ-
ամ բող ջա կան մարդ կա յին ոս կոր ներ: Սրանք խախ տել էին պե ղա վայ րի ստո-
րին՝ կա վա խառն, մոխ րա գույն հո ղա շեր տը, որը նստած է մշակ ված ժայ ռին, 
բնո րոշ վում է վաղ միջ նա դա րյան խե ցե բե կոր նե րով եւ խճա քա րա յին կցա կա-
ռույց նե րի մնա ցորդ նե րով: 

Պե ղա վայր «Բ»-ն ու նի (5×5 մ) չա փեր եւ գտնվում է բլրի հարթ վեր նա-
մա սի հա րավ-արեւ ե լյան հատ վա ծում, որ տեղ բաց վել են երկ շերտ պա տա շա րեր 
ու նե ցող կա ռույց նե րի հատ վող հիմն ա պա տեր եւ ստո րին շեր տի մեջ մտած, ուշ 
շրջա նի սա լա ծածկ քրիս տո նե ա կան թա ղումն եր [նկ. 2, էջ 236]:

Դվին-Պար տավ առևտ րա կան ճա նա պար հի հա մա պատ կե րը
Միջ նա դա րյան Դվին-Պար տավ առեւտ րա կան-քա րա վա նա յին ճա նա-

պար հը մե տաք սի ճա նա պար հի՝ Հա յաս տա նով անց նող ու ղեգ ծե րից մեկն էր, 
որն Արա րա տյան դաշ տը կա պում էր Ար ցա խի եւ Կու րի ավա զա նի ստո րին հո-
սան քի տնտե սա կան ու մշա կու թա յին կենտ րոն նե րին, որ տե ղից ճա նա պար հը 
շա րու նակ վում էր դե պի Ատր պա տա կան10:

Իշ խա նա նիստ Սոթք ավանն11 ըն կած էր Դվին-Պար տավ ճա նա պար հի 
ճիշտ միջ նա մա սում` Գե ղար քու նի եւ Հա թերս կա յան նե րի մի ջեւ, եւ մաս նակ ցում 
էր մի ջազ գա յին տա րան ցիկ առեւտ րին (հա վա նա բար՝ նաեւ սե փա կան ար տա-
դրան քով)12: Սոթք ավա նից ոչ-հե ռու գտնվում էր առեւտ րա կան ճա նա պար հի եր-
րորդ` «Սոթք» կա յա նը13, որն արա բա կան սկզբնաղ բյուր նե րում հի շա տակ վում 
է Զա ու թիս ձեւ ով14 [նկ. 315, էջ 237]: Սոթք –1 ամ րոցն ըն կած էր այդ ճա նա պար հի 

9 Biscione et al. 2002, 67 –72.
10 Հմմտ. Բարխուդարյան 1973, 6; Եղիազարյան 2012, 93 –108։
11 Հմմտ. Սեբէոս 1879, 49։
12 Սոթքի ոսկեհանքերի եւ, մասնավորապես, դրանց հնագույն շահագործման մասին 

մանրամասն տե՛ս Գեւորգյան եւ այլք 2007, 16 –17, 55; Bobokhyan et al. 2017, 501 –523։
13 Հմմտ. Բարխուդարյան 1973, 331։
14 Մանանդյան 1936, 198։
15 2010 թ. արշավախումբը հետախուզական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերեց 
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ռազ մա վա րա կան կա րեւ որ կե տում եւ փա կում էր դե պի լեռ նանցք ու ոս կու հան-
քեր բարձ րա ցող ու ղին [նկ. 4, էջ 237]:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տա րա ծաշր ջա նում հա մա ժա-
մա նա կյա հու շար ձան նե րը սա կավ են ու սումն ա սիր ված՝ Սոթք –1-ի պաշտ պա-
նա կան հա մա կար գի եւ խե ցե ղեն գտա ծո նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը 
կա տա րել ենք՝ զու գա հեռ ներ տա նե լով Արա գա ծոտն գա վա ռի նյու թի հետ՝ հաշ-
վի առ նե լով վեր ջի նիս հա մե մա տա բար լավ ու սումն ա սիր ված լի նե լու հան գա-
ման քը16:

Ըստ ար ված դա սա կար գումն ե րի՝ Սոթք –1 ամ րո ցը պատ կա նում է ճա նա-
պար հա յին ամ րոց նե րի խմբին. այն փոքր կա յա զո րով պետք է վե րահս կեր լեռ-
նանցք մտնող առեւտ րա կան ճա նա պար հը` շնոր հիվ Սեւ ա նի հա րավ-արեւ ե լյան 
շրջան նե րի պաշտ պա նու թյունն ապա հո վող մո տա կա ամ րոց նե րի հետ փոխ-
կապ վա ծու թյան եւ ճա նա պար հը վե րահս կող իր բնա կան դիր քի: Գոր ծա ռու թա-
յին նշա նա կու թյամբ եւ պարս պի շար ված քի ձեւ ով ամ րոցն առա վել նման է Մաս-
տա րա յի «Նա խավ կա», իսկ հա տա կա ձեւ ով՝ Աշ նակ –2 եւ Աշ նակ –4 ամ րոց նե րին, 
որոնք թվագր վել են ուշ ան տի կից վաղ միջ նա դար շրջա նով17:

Այս պի սով, հու շար ձա նի հե տա խու զա կան պե ղումն ե րի ար դյուն քում 
ձեռք բեր ված սա կավ նյու թի հի ման վրա կա րող ենք նախ նա կան եզ րա կա ցու-
թյուն անել առ այն, որ ամ րոց-դի տա կե տը վաղ միջ նա դա րում, գու ցե՝ ընդ հուպ 
մինչ 9-րդ դ., վե րահս կել է Դվին-Պար տավ ճա նա պա րի Սոթ քի գծա մա սի այս 
հատ վա ծը18:

Գտա ծո նե րի թվագ րու թյու նը
Պե ղումն ե րի ար դյուն քում հայտ նա բեր ված գտա ծո նե րի հիմն ա կան մա-

սը խե ցե ղեն նյութն է, որը գե րա զան ցա պես թվագր վում է 3 –5-րդ դա րե րով: 
Կան նաեւ ուշ միջ նա դա րով (14 –15-րդ դդ.) թվագր վող բե կոր ներ19:

«Սոթք 11» հուշարձանը, որը ենթադրաբար Ս. Բարխուդարյանի նկարագրած եւ այդ ժա-
մա նակ պահեստի վերածված քարավանատունն է։ Ուղղանկյուն հատակագծով եւ 
սրբատաշ-զանգվածեղ քարերով շարված կիսագետնափոր կառույցի շրջակայքում 
հայտնաբերվել են բազմաթիվ այլ օժանդակ կառույցների մնացորդներ, ճանապարհային 
ուղեցույցների նման վող քարեր, եւն։ Կատարվել է գլխավոր կառույցի նախնական 
չափագրում եւ վեր գետ նյա խեցեղենի հավաքում` հիմք նախապատրաստելով հետագա 
պեղումների եւ ավելի խո րը հետազոտության համար։ Ենթադրյալ քարավանատան 
վերաբերյալ մեր նախնական զեկուցումը տե՛ս Գրիգորյան 2016, 66 –71։

16 Տե՛ս Ասատրյան 1981, 40 –41; Սադոյան 1981, 44 –45; Կիրակոսյան 2003, 67 –68։
17 Արագածոտնի նյութի հետ Սոթք –1-ի ամրաշինության եւ խեցեղենի զուգահեռները 

տանելիս՝ օգտվել ենք նաեւ հետեւյալ աշխատանքից՝ Միրիջանյան 2013, 47 –63, 93 –101։
18 Հայ-իտալական արշավախմբի հետազոտողները, հաշվի առնելով ամրոցի մոտ Ս. Եսա-

յանի նկարագրած՝ ուրարտական ժամանակաշրջանի դամբանային գտածոները (տե՛ս 
սույն հոդվածի ծան. 8), ինչպես եւ՝ ամրոցի կառուցապատման տեխնիկան, ենթադրում են, 
որ ամրոցը համաժամանակյա է դամբարանին, ուստի վերգետնյա խեցեղեն բեկորները, 
նախնական տվյալներով, թվագրում են ուրարտական, հելլենիստական եւ հռոմեական 
ժամանակաշրջաններով [հմմտ. Biscione et al. 2002, 67 –72]։

19 «Սոթք 1» ամրոցից հայտնաբերված խեցեբեկորների թվագրության վերաբերյալ ման րա-
մասն տե՛ս Միրիջանյան, Գրիգորյան 2018, 85 –100։
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Սոթք –1-ի ան տիկ ժա մա նա կաշր ջա նից վաղ միջ նա դա րին անց ման փու-
լի խե ցե ղե նը, պատ մա կան Արա գա ծոտն եւ Շի րակ գա վառ նե րի հա ման ման 
նյու թի հա մե մա տու թյամբ, առանձ նա նում է՝ խե ցու բա ղադ րու թյան մեջ վա նա-
կա տի հա տիկ նե րի քիչ քա նա կու թյամբ կամ նույ նիսկ բա ցա կա յու թյամբ:

Սոթք –1-ի խե ցե ղե նը բե կո րա յին է. դրա գոր ծա ռու թա յին նշա նա կու թյան 
մա սին կա րե լի է խո սել մի այն հա մե մա տա կան նյու թի հի ման վրա: Ըստ տի պա-
բա նու թյան` խե ցե ղե նը ներ կա յաց ված է կա րաս նե րով, սա փոր նե րով, կճուճ նե-
րով եւ քրե ղան-թա սե րով: Հու շար ձա նի պե ղումն ե րով հայտ նա բեր վել են նաեւ 
շրջա նա ձեւ հղկված խե ցու բե կոր ներ` այս պես կոչ ված «խա ղա քա րեր», ինչ պես 
նաեւ քա րե ծան րոց, վա նա կա տե մի քա նի ցլեպ ներ ու ապա կե անոթ նե րի բե-
կոր ներ:

Պե ղումն ե րի ար դյուն քում պարզ վեց, որ վաղ միջ նա դա րյան ամ րո ցի ան-
կու մից հե տո բլու րը վե րած վել է գե րեզ մա նա տան: Թա ղումն երն իրա կա նաց վել 
են ինչ պես բլրի վեր նա մա սում, այն պես էլ պեղ ված պա րիսպ նե րի հատ վա ծում՝ 
զգա լի ո րեն վա սե լով վաղ միջ նա դա րյան շեր տե րը: Կա տար ված ռա դի ո ած-
խած նա յին անա լի զի ար դյունք նե րով՝ բաց ված թա ղումն ե րը թվագր վել են 9-րդ 
դա րով:

Հայտ նա բեր վել են նաեւ 14 –15-րդ դա րե րով թվագր վող, կեն ցա ղում լայ-
նո րեն օգ տա գործ վող կճուճ նե րի բե կոր ներ: Այս ժա մա նա կաշր ջա նին վե րա-
բե րող խե ցե բե կոր նե րով շեր տը ցույց է տա լիս, որ բլու րը բնա կեց ված է եղել 
նաեւ ուշ միջ նա դա րում, սա կայն առ կա նյու թի սա կա վու թյան պայ ման նե րում՝ 
առայժմ դժվար է խո սել այդ ժա մա նա կաշր ջա նում բնա կա վայ րի գոր ծա ռու թա-
յին նշա նա կու թյան մա սին:

Եզ րա կա ցու թյուն
Ու սումն ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ամ րա կայ ման բարձր մա-

կար դակ ու նե ցող Սոթք –1 ամ րոց-դի տա կե տի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հիմն ա-
կան շրջա փու լը հա մա պա տաս խա նում է Դվին-Պար տավ ճա նա պար հի գոր-
ծու նե ու թյան վաղ միջ նա դա րյան ժա մա նա կաշր ջա նին: Շնոր հիվ հար մա րա վետ 
ռազ մա վա րա կան դիր քի՝ կար ծում ենք, որ վեր ջի նիս գոր ծա ռույթն ուղ ղա կի ո-
րեն կապ ված պետք է լի ներ առեւտ րա կան-քա րա վա նա յին ճա նա պար հի Սոթ քի 
գծա մա սի վե րահս կո ղու թյան հետ:

Սոթք –1 ամ րո ցի եւ տա րա ծաշր ջա նի հա մա ժա մա նա կյա այլ հու շար ձան-
նե րի հե տա գա` ավե լի լայ նա ծա վալ պե ղումն ե րը հնա րա վո րու թյուն կտան առա-
վել ճա նա չե լի դարձ նե լու միջ նա դա րյան Սոթք գա վա ռի ան ցյա լի մշա կույ թը եւ 
լրաց նե լու Դվին-Պար տավ ճա նա պար հի այս հատ վա ծին վե րա բե րող պատ մա-
կան սկզբնաղ բյուր նե րի բա ցը:
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ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

Սկզբնաղ բյուր ներ
ՍԵ ԲԷ ՈՍ 1879
Պատ մու թիւն Սե բէ ո սի եպիս կո պո սի ի Հե րակլն եւ սկիզբն նո րա գիւտ Պատ մու թե ան 
Մխի թա րայ Անեց ւոյ, ի լոյս ած Ք[էրով բե] Պ[ատ կա նե ան], Ս. Պե տեր բուրգ, Ի տպա-
րա նի կայ սե րա կան ճե մա րա նին գի տու թե անց, 1879:

ԲԱՐ ԽՈՒ ԴԱ ՐՅԱՆ 1973
Բար խու դա րյան Ս.Գ. 1973, Գե ղար քու նիք (Կա մո յի, Մար տու նու եւ Վար դե նի սի 
շրջան ներ) // Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ 4, Երեւ ան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1973:

Ու սում նա սի րու թյուն ներ
ԱՍԱՏ ՐՅԱՆ 1981
Ասատ րյան Ե. Ա., Կաթ նաղ բյուր բնա կա վայ րի պե ղումն ե րը // Հայ կա կան ՍՍՀ-ում 
1979 –1980 թթ. դաշ տա յին հնա գի տա կան աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րին նվիր-
ված զե կու ցումն ե րի թե զիս ներ, Երեւ ան, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 40 –41:

ԳԵՒՈՐ ԳՅԱՆ, ԶԱ ԼԻ ԲԵ ԿՅԱՆ 2007
Գեւ որ գյան Ա. Ց., Զա լի բե կյան Մ. Ա., Հա յաս տա նի ոս կու հան քա վայ րե րը եւ դրանց 
շա հա գոր ծու մը հնում // Հին Հա յաս տա նի ոս կին (մ. թ. ա. III հա զա րա մյակ  – մ. թ. 
XIV դար), խմբա գիր` Ա. Ա. Քա լան թա րյան, Երեւ ան, «Գի տու թյուն», 2007, 15 –31:

ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ 2016
Գրի գո րյան Ա. Լ, Նոր հե տա զո տու թյուն ներ Սոթ քում եւ Զա ու թիս կա յան-քա րա վա-
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ա. Լ. Գրի գո րյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Սոթք –1 ամ րո ցը և Դվին-Պար տավ  
առևտ րա կան ճա նա պար հի սոթ քյան հատ վա ծը

Հիմ ա բա ռեր՝ հնա գի տու թյուն, Սոթ քի տա րա ծաշր ջան, ամ րոց, պաշտ պա-
նա կան հա մա կարգ, առեւտ րա յին ճա նա պարհ, վաղ միջ նա դար:

Ռազ մա վա րա կան կե տում գտնվող Սոթք –1 հու շար ձա նի եւ նրա հնա գի տա կան մի ջա վայ րի 
ու սումն ա սի րու թյու նը կա րեւ որ է հատ կա պես միջ նա դա րյան Դվին-Պար տավ առեւտ րա կան 
ճա նա պար հի Սոթ քի գծա մա սին վե րա բե րող մշա կու թա յին իրո ղու թյուն նե րը ճա նա չե լու հա-
մար: Հա յաս տա նի վաղ միջ նա դա րյան ամ րա շի նա կան հա մա կար գե րի հետ հա մե մա տու թյան 
եւ խե ցե ղեն նյու թի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ վում է, որ ամ րոց-դի տա կե տի կեն-
սա գոր ծու նե ու թյան հիմն ա կան շրջա փու լը վե րա բե րում է 3 –5-րդ դա րե րին, իսկ գոր ծա ռույ-
թը, հա վա նա բար, առնչ վել է Դվին-Պար տավ առեւտ րա կան ճա նա պար հի Սոթ քի գծա մա սի 
վե րահս կո ղու թյա նը: Սոթք –1 ամ րո ցի եւ տա րա ծաշր ջա նի հա մա ժա մա նա կյա այլ հու շար ձան-
նե րի հե տա գա` ավե լի ըն դար ձակ պե ղումն ե րը հնա րա վո րու թյուն կտան առա վել ճա նա չե լի 
դարձ նե լու միջ նա դա րյան Սոթք գա վա ռի ան ցյա լի մշա կույ թը եւ լրաց նե լու Դվին-Պար տավ 
ճա նա պար հի այս հատ վա ծին վե րա բե րող հնա գի տա կան տե ղե կատ վու թյու նը:
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A. L. Grigoryan
Institute of Archaeology and Ethnography

Sotk section of the Dvin-Partav Trade Route
Keywords։ archaeology, Sotk region, fortress, defense system, trade route, Early 
Middle Ages.

In 2014, the expedition of the Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA carried out 
archaeological excavations at the fortress of Sotk-1. The present research aims to clarify the archae-
ological potential, dating and role of the site. The fortress was a significant strategic point along the 
Dvin-Partav trade route. The explorations and archaeological context of the site are very important 
for clarification the cultural relationships of the Sotk section in the system of Silk roads. The com-
parison with the other early medieval fortified sites and the analysis of the ceramic material lead to 
conclude that Sotk-1 actively functioned in the 3th-5th centuries AD to oversee the Sotk section 
along the trade route. The future excavations of Sotk-1 and other regional simultaneous archaeolog-
ical sites will give an opportunity to accumulate scientific knowledge about the medieval province 
of Sotk and increase the archaeological information towards the Sotk section of Dvin-Partav trade 
route.

А. Л. Григорян
Институт археологии и этнографии

Соткский участок торгового пути Двин-Партав
Ключевые слова։ археология, Соткский регион, крепость, защитная система, 
торговый путь, раннее средневековье.

Экспедицией Института археологии и этнографии НАН РА в 2014 году были прове дены 
раскоп ки на территории крепости Сотк –1, расположенной в одноименном селе, с целью выяс-
нения археологического потенциала, датировки и значения памятника. Иссле до вания кре-
пости, имевшей стратегически важное расположение, а также ее ар хеологический контекст 
имеют огромную значимость в осмыслении культурных контактов Соткского участка сред не-
векового торгового пути Двин-Партав. Сравнение памятника с современными ему форти фи ка-
циями, а также ана лиз керамики позволили датировать основные этапы функционирования 
кре пости III –V веками. Сторожевая крепость непосредственно контролировала участок важ-
ного торгового пути. Дальнейшие, более масштабные раскопки крепости Сотк –1 и совре мен-
ных ему памятников дадут возможность исследовать культурное наследие сред не векового 
района Сотк и расширить археологические знания о Соткском участке тор гового пути Двин-
Партав.
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