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Ար սեն Մար տի րո սյան
 ՀԱԻ

ԴԱՇ ՏԱ ԴԵ ՄԻ ԱՄ ՐՈ ՑԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՊԵՂՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԿԵՆ ՑԱ ՂԱ ՅԻՆ  
ՔԱ ՐԵ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՏՆՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻ ՉԻ ՇՈՒՐՋ

2015 թ. 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. Հ. Ա. Մել քո նյան) պե ղում եր իրա կա նաց րեց 
ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի Դաշ տա դեմ գյու ղի տա րած քում գտնվող ամ րո ցի 
շրջա կայ քում1: Պե ղում ե րի ար դյուն քում, ի թիվս այլ գտա ծո նե րի, հայտ նա
բեր վե ցին տնտե սա կան և կեն ցա ղա յին նշա նա կու թյան քա րե առար կա ներ2:

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է՝ անդ րա դառ նալ պե ղա ծո քա րե իրե րի հե տա զո
տու թյա նը, տի պա բան մա նը և կի րա ռա կան նշա նա կու թյա նը՝ դրանք հա մա
դ րե լով հա մա ժա մա նա կյա այլ հնա վայ րե րի գտա ծո նե րի հետ: Մի ա ժա մա
նակ, դա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վե րա կանգ նե լու ամ րո ցում տե ղա կան 
կյան քի որոշ կող մե րը և ար տադ րու թյան հիմ ա կան ուղ ղու թյուն նե րը:
Հիմ ա բա ռեր՝ սանդ, հա վանգ, եր կանք, տնտե սու թյուն, մթեր քի վե րամ շա կու թյուն, 
գի նե գոր ծու թյուն, ջուլ հա կու թյուն:

Նե րա ծու թյուն
Միջ նա դա րում Դաշ տա դե մի ամ րո ցը կա րեւ որ դիրք է գրա վել Անի մայ-

րա քա ղա քի պաշտ պա նա կան հա մա կար գում: Ամրո ցի միջ նա բեր դը հիմն վել է 
10-րդ դա րում, ապա՝ 12 –14-րդ դդ. հա մալր վել կի սա բո լոր աշ տա րակ նե րով ու 
օղակ վել առա ջին պարս պա շա րով: 1812-ին Երեւ ա նի Հու սեյն Քո լի Խան Ղա ջա-
րը կա ռու ցում է ամ րո ցի երկ րորդ պարս պա շա րը, որն իր մեջ ընդգր կում է միջ-
նա դա րյան ողջ հա մա լի րը3:

Մոն ղո լա կան ար շա վանք նե րից հե տո ամ րո ցը, կորց նե լով իր պաշտ պա-
նա կան նշա նա կու թյու նը, շա րու նա կում է գո յա տեւ ել իբ րեւ սո վո րա կան բնա կա-
վայր, ին չի մա սին վկա յում են 2015 թ. պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված՝ 15 –19-րդ 
դա րե րի բնա կե լի եւ տնտե սա կան հա մա լիր նե րը4:

Դաշ տա դե մից հայտ նա բեր ված քա րե գոր ծիք նե րը միջ նա դա րյան Հա-
յաս տա նի տնտե սու թյան որոշ բնա գա վառ նե րում կա րեւ որ տեղ են զբա ղեց րել: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, դրանց ու սումն ա սի րու թյու նը սկսվել է դե ռեւս 20-րդ դա րի 

1 Այս պեղումների մասին մանրամասն տե՛ս Melkonyan et al. 2017, 263 –292.
2 Նյութերը տրամադրելու եւ գծանկարները պատրաստելու համար իմ խորին շնորհա կա-

լու թյունն եմ հայտնում Դաշտադեմի արշավախմբին եւ ճարտարապետ Սոսե Աղայանին։
3 Melkonyan et al. 2017, 264 –266.
4 Melkonyan et al. 2017, 266 –267, 274.
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կե սին: Վեր ջին նե րիս գոր ծա ռու թա յին նշա նա կու թյան, տի պա բա նու թյան եւ այլ 
հար ցե րով զբաղ վել են Ժ. Դ. Խա չատ րյա նը, Հ. Ս. Եսա յա նը, Ս. Գ. Հո բո սյա նը, 
Հ. Վ. Բեգ լա րյա նը եւ ու րիշ ներ, որոնց շնոր հիվ այ սօր հնա րա վոր է դառ նում կա-
տա րել քա րե իրե րի տի պա բա նա կան վեր լու ծու թյուն:

Աղաց քա րեր
Դաշ տա դե մում հայտ նա բեր վել են հինգ տե սա կի աղաց քա րեր՝ սանդ, 

դինգ, հա վանգ, տա ռա պան եւ եր կանք: Սրան ցից յու րա քան չյուրն ու նի իր յու-
րա հա տուկ գոր ծա ռույ թը: Աղաց քա րերն, ընդ հա նուր առ մամբ, նա խա տես ված 
են ըն դե ղեն, սեր մեր եւ այլ նյու թեր աղա լու կամ ման րե լու հա մար:

Սանդ: Դաշ տա դեմ ամ րո ցի բա զալ տե (սեւ ա կուճ) սան դերն5 ի հայտ են 
գա լիս տնտե սա կան կա ռույց նե րին (թո նիր, հոր) կից՝ 12 –14-րդ եւ 15 –19-րդ դա-
րե րով թվագր վող շեր տե րից:

Ու սումն ա սի րել ենք չորս սանդ6, որոնք, ըստ ձեւի, բա ժա նել ենք եր կու 
տի պի.

ա) տի պը ներ կա յաց ված է երեք օրի նա կով: Դրան ցից մեկն ամ բող-
ջա կան է [նկ. 1, էջ 241], սա կայն եր կա րա տեւ օգ տա գոր ծու մից՝ ակո սի ստո րին 
հատ վա ծը մաշ ված, կոտր ված է՝ առա ջաց նե լով մի ջան ցի կու թյուն: Պահ պան վել 
է այս օրի նա կի սան դա քա րը՝ տոռ նը: Նմա նա տիպ սան դեր հայտ նա բեր վել են 
Հա յաս տա նի տար բեր հու շար ձան նե րից՝ Դվի նից, Գառ նի ից. դրանք, առա ջին 
հեր թին, օգ տա գործ վում էին ձա վա րե ղեն պատ րաս տե լու, աղը ման րե լու եւ կեն-
ցա ղա յին այլ նպա տակ նե րով7: Այս տի պի երկ րորդ օրի նա կը կո ղա յին մա սում 
կոտր ված է, սան դա կո սի հա տա կը՝ եր կա րա տեւ օգ տա գոր ծու մից մաշ ված [նկ. 2, 
էջ 241]: Նույն տի պին է պատ կա նում կլոր, զանգ վա ծեղ նստու կով օրի նա կը, որը 
եւս բա զալ տից է՝ շրջա նա ձեւ, կոտր ված: Բա զալ տե սան դի մնա ցորդ ենք հա մա-
րում դե կո րա տիվ մշակ մամբ քա րե շրջա նա ձեւ, սա կայն կի սով չափ պահ պան-
ված իրը [նկ. 3, էջ 241]:

բ) տի պը: Սան դե րից չոր րոր դը տու ֆից է [նկ. 4, էջ 241], որը հայտ նա բեր-
վել է եկե ղե ցու մո տից, եւ իր չա փե րից ու ձեւ ից ել նե լով՝ են թադ րում ենք, որ նա-
խա պես եկե ղե ցու քար է եղել: Սան դի հա տա կին պահ պան վել են կրա շա ղա խի 
հետ քեր, որոնց առ կա յու թյու նը վկա յում է սան դի եր կա րա տեւ օգ տա գործ ման եւ 
մաշ վա ծու թյան մա սին:

Ըստ երեւ ույ թին, այս եր կու տի պե րի նշված չորս օրի նակ նե րի հիմն ա կան 
գոր ծա ռույ թը ձա վա րի մշա կումն է եղել, իսկ այլ տե սա կի մթերք մշա կե լու հա-
մար կա րող էին բա զալ տե սան դի փո խա րեն օգ տա գործ վել տու ֆե կամ կրա քա-
րե գոր ծիք ներ:

5 Սանդերը կիրառվում էին ցորենի թեփը լրիվ կամ մասնակիորեն հեռացնելու համար, ինչը 
հարկավոր էր բարձրորակ ալյուր ստանալու համար, մանրամասնորեն տե՛ս Բեգլարյան 
2014, 67 –68։

6 Միջնադարյան սանդերի հիմնական բաղադրամասերի եւ դրանց՝ անտիկ շրջանի 
օրինակ ների տարբերությունների մասին մանրամասն տե՛ս Բեգլարյան 2014, 78 –79։

7 Պետրոսյան 1988, 107, աղ. LVIII/2 –8։
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Դինգ: Հայտ նա բեր վել են մեծ չա փե րի՝ տու ֆե եր կու դինգ8 [նկ. 5, 6, 
էջ 241], որոնք, ըստ էու թյան, նույն գոր ծա ռույթն էին կա տա րում, ինչ սան դե-
րը, սա կայն օգ տա գործ վել են նաեւ յու ղա տու եւ եթե րա յին բույ սե րի մշակ ման 
հա մար: Սրանք եր կա րաձգ ված, մի կող մում շրջա նա ձեւ, մյուս կող մում նե ղա-
ցող գոր ծիք ներ են, որոնց մա կե րե սին ակոս է ար ված՝ նա խա տես ված ձա վա րի 
կամ այլ տե սա կի մթեր քի տրոր ման կամ ծեծ ման հա մար: Մի դին գը կոտր ված 
է ստո րին հատ վա ծում, մյու սը՝ վե րին ծեծ ման շրջա նում:

Հա վան գը, բա ցի ձա վա րից եւ հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րից, գոր-
ծած վել է նաեւ կա նեփ, տզկա նեփ, կանր ջակ, ըն կույզ, սա կա վա դեպ՝ ձմե րու կի 
ու սե խի չո րաց րած սեր մեր ման րե լու հա մար9:

ա) Հա վանգ նե րի առա ջին խմբում ընդգրկ ված են տու ֆե, վե րին մա կե-
րե սի կենտ րո նում՝ շրջա նա ձեւ, ոչ այն քան խո րը ակո սով, փոքր-ինչ բե կոտ ված, 
տար բեր չա փե րի, սա կայն ձեւ ով նույ նա տիպ գոր ծիք ներ: Սրան ցից մե կը ձվա ձեւ 
է, կենտ րո նում՝ շրջա նա ձեւ ակո սով: Խումբն առանձ նա նում է տու ֆե հա վան գի 
եր կու օրի նա կով, որոնք ձվա ձեւ են թե՛ ծա վա լով, թե՛ ակո սի ձեւ ով: Մի այն թե եր-
կու սի դեպ քում էլ ստո րին հատ վա ծը ավե լի նեղ է եւ զանգ վա ծեղ, քան վեր նա-
մա սը, որը փոքր-ինչ ավե լի տա փակ է եւ լայն [նկ. 7, էջ 241]:

բ) Հա վանգ նե րի երկ րորդ խմբում ընդգր կել ենք Դաշ տա դե մի հա-
վանգ նե րի մեջ չա փով, ձեւ ով եւ գոր ծա ռույ թով առանձ նա ցող տու ֆե մի նմուշ, 
որը, թե րեւս, նա խա տես ված է եղել օծա նե լիք պատ րաս տե լու հա մար [նկ. 8, 
էջ 241]. այն ու նի հա մե մա տա բար ավե լի փոքր, ոչ այն քան խորն ակոս, որի ստո-
րին մա սով մին չեւ կո ղա յին հատ վա ծը ար ված է մի ջան ցիկ ելուստ: Հա վա նա-
կան է, որ դա ար ված է բույ սե րի կամ մթեր քի յու ղա յին մա սը զա տե լու հա մար10:

Հատ կան շա կան է, որ հա վանգ նե րի հետ չեն հայտ նա բեր վել սան դա քա-
րեր. հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հա վանգն ավե լի փխրուն է, քան 
բա զալ տե սան դը՝ հակ ված ենք հա մա րե լու, որ հա վան գի մեջ մթեր քը ծեծ վել է 
ոչ թե քա րե, այլ փայ տե տրո րի չով:

Տա ռա պան: Սա մթեր քի վե րամ շակ ման հա մար նա խա տես ված առար կա 
է11, որի եզ րերն ավե լի հաստ են, ու նի գո գա վո րու թյուն, իսկ կենտ րո նում ար ված 
է մի ջան ցիկ ելուստ [նկ. 9, էջ 241]: Այս իրը բա զալ տից է. դրա նով հնա րա վոր 

8 Սրանք գործում են միայն ոտքի ուժով։ Այժմ հին ձեւով Վայոց ձորում եւ այլուր սրանք հաս-
տատվում են թոնրատան պատի տակ։ Շուրջ 2 մ երկարության փայտե հաստ լծակի 
ծայրին ամրացված է քարե սանդիտոռնը (սանդաքար)։ Լծակի ծայրին ոտքը դնելով ու 
ճնշելով՝ վեր էր բարձրացվում ծանր քարը եւ բաց թողնվում սանդի մեջ լցված հատիկի 
վրա։ Ձավար ծեծելու այս եղանակը կատարվում է մե՛կ աջ, մե՛կ ձախ ոտքով, ըստ որում 
ծեծողը երկու ձեռքով բռնում է գլխավերեւում գտնվող լծաձողից եւ մի տեսակ պարային 
ռիթմիկ շարժում կատարում [տե՛ս Բդոյան 1972, 15 –16, նկ. VIII]։

9 Այդ ամենն արվել է հետեւյալ կերպ. հատիկները նախապես կավամաններում բովել են, 
ապա սանդերի մեջ կամ սալ քարերի վրա՝ մակույկաձեւ ու գնդաձեւ որձաքարերով տրորել։ 
Ստացված զանգվածի վրա, որը կոչվում էր անուշուրթ, խին կամ խեղեթ, տաք ջուր են 
լցրել եւ խառնել, մինչեւ որ յուղային մասը բարձրանար ջրի երես, որտեղից այն շերեփներով 
հա վաքել են։ Այս աշխատանքը կանայք են կատարել [տե՛ս Հոբոսյան 2007, 30]։

10 Ըստ Ս.Գ. Հոբոսյանի բանավոր հաղորդման (17.05.2017)։
11 Melkonyan et al. 2017, 268, fig. 6/4.
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էր թե՛ հա ցա հա տի կա յին, թե՛ յու ղա տու մշա կա բույ սե րի վե րամ շա կումն այն պես, 
ինչ պես բա զալ տե սան դի դեպ քում: Այ սօ րի նակ տա ռա պան, որը թվագր վում է 
3րդ դա րով, հայտ նի է Զեվգ մա յի (Եփ րա տի ավա զան) 2002 թ. պե ղումն ե րից12:

Եր կանք: Վաղ միջ նա դա րից սկսած ի հայտ են գա լիս վե րին հարթ մա-
կե րես ու նե ցող աղաց քա րե րը, որոնք կի րա ռու թյու նից դուրս են մղում ավե լի քիչ 
ար դյու նա վե տու թյամբ հայտ նի աղո րիք նե րին13: Այս պի սի եր կանք ներ հայտ նի 
են միջ նա դա րյան ման րան կար նե րում եւ ազ գագ րա կան նկա րագ րու թյուն նե-
րում14: Եր կանք նե րը կազմ ված են ներ քին հարթ աղաց քա րից՝ կենտ րո նում եր-
կա թյա սռնիով եւ վե րին աղաց քա րից՝ կենտ րո նում ելուս տով: Աղաց քարն անց-
նում է տա պա րա կի սռնու վրա յով եւ պտտվում շնոր հիվ փոքր փայ տե կո թա ռի, 
որն ամ րաց վում էր կլոր 2,5  – 3 սմ տրա մագ ծով եւ 3 սմ խո րու թյամբ անց քի մեջ15:

Եր կան քի առա վել պար զու նակ եւ նախ նա կան տար բե րա կը՝ աղո րիքն, 
աշ խա տում էր ետ ու առաջ տա նե լու՝ հա տիկ նե րը տրո րե լու-սղկե լու մի ջո ցով, 
մինչ դեռ եր կանքն գոր ծում է առանց քի շուր ջը պտտե լով՝ հա տիկ նե րը ման րե-
լու, լո սե լու եղա նա կով: Իր վերջ նա կան ձեւն ըն դու նե լուց հե տո՝ միջ նա դա րում 
եւ մին չեւ մեր օրե րը, եր կան քը կա ռուց ված քա յին էա կան փո փո խու թյուն ներ չի 
կրել16:

Դաշ տա դե մի եր կանք ներն իրենց կա ռուց ված քա յին առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րով լի ո վին հա մա պա տաս խա նում են միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում 
օգ տա գործ ված աղաց քա րե րին17: Դաշ տա դե մի ամ րո ցի 2015 թ. պե ղումն ե րով 
հայտ նա բեր ված եր կանք նե րի մեջ առ կա են թե՛ վե րին, թե՛ ստո րին աղաց քա րեր:

ա) Վե րին աղաց քա րե րը շրջա նա ձեւ, կենտ րո նում ելուս տով, տա փակ 
բա զալ տե իրեր են: Հա վա քա ծո ւում առանձ նա նում է եր կան քի վե րին աղաց քա-
րի կոտր ված օրի նա կը [նկ. 10, էջ 242], որն ու նի եզ րա յին մի ջան ցիկ ելուստ՝ նա-
խա տես ված լի սե ռի ամ րաց ման հա մար: Այս ելուս տի շնոր հիվ հստակ կա րող 
ենք ասել, որ գործ ու նենք վե րին աղաց քա րի հետ: Աղաց քա րե րը սո վո րա բար 
կա ռուց ված քով իրա րից գրե թե չեն տար բեր վում:

Վե րին աղաց քա րին բնո րոշ հատ կա նիշ ներ ու նի բա զալ տե խիստ բե-
կոտ ված եր կան քը [նկ. 11, էջ 242]: Դա տե լով կենտ րո նի ելուս տի շուրջ եզեր վող 
հաստ պա րա նո ցի պահ պան ված մա սի չա փե րից՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այն 

12 Կենտրոնում միջանցիկ ելուստով եւ վերին մակերեսը՝ գոգավոր այս աղացքարերն ունեին 
սռնի, որը պահպանում էր ստորին եւ վերին աղացքարերի հավասարակշռությունը։ Դրա 
շնորհիվ վերին քարը բարձրանում եւ իջնում էր՝ ապահովելով տարատեսակ մթերքի 
վերա մշակություն [տե՛ս Parton 2013, 314 –315, Fig. 20a, Q16]։

13 Այս երկանքները ներառվում են Ժ. Խաչատրյանի տիպաբանման երկրորդ խմբում [տե՛ս 
Խաչատրյան 1964, 264, 273, 274]։

14 Минасян 1978, 103 –104, табл. 1, 15, 16.
15 Տե՛ս Եսայան 1986։
16 Բեգլարյան 2014, 34, տախտ. 2, նկ. 2, 3։
17 Միջնադարյան երկանքները որձաքարից կամ սեւակուճից պատրաստված կլոր քարեր 

են, որոնց տրամագիծը տատանվում է 0,45 –060 մ միջեւ։ Վերին քարի մեջտեղում կա կլոր 
կամ ձվաձեւ անցք, եզրին ամրացված է ուղղահայաց բռնակը։ Ստորին աղացքարի 
կենտրոնում ամրացված է սռնի, որի վրա էլ անցքով հագնում է վերին աղացքարը [տե՛ս 
Բեգլարյան 2014, 34]։
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եղել է կո նա ձեւ: Կո նա ձեւ եւ ստո րին մա կե րե սում գո գա վոր վե րին շար ժա կան 
աղաց քա րերն առա ջա ցել են մ. թ. ա. 1-ին դա րում եւ օգ տա գործ վել մին չեւ վաղ 
միջ նա դար (5 –7-րդ դդ.): Աղաց քա րի ստո րին մա կե րե սին ար ված է շե ղան կյուն 
ակոս, որի նպա տակն, ըստ էու թյան, եղել է խո շոր հա տի կա վոր կամ այլ տե-
սա կի սննդամ թերք աղա լը կամ ման րաց նե լը: Այս եր կանք նե րի՝ աս պա րե զից 
դուրս մղվե լուց հե տո գոր ծա ծու թյան մեջ են մտնում հարթ, շփվող մա կե րե սով 
ստո րին եւ վե րին աղաց քա րե րով եր կանք նե րը, որոնք օգ տա գործ վել են մին չեւ 
մեր օրե րը18: Ան տիկ եր կանք նե րի օրի նակ ներ գտնվել են Հա ցա ռա տի (5 –6-րդ 
դդ.), Այ գե վա նի (5 –7-րդ դդ.) բնա կա վայ րե րից19:

Ու շագ րավ օրի նակ է եր կան քի մի բե կոր [նկ. 12, էջ 242], որի պահ պան-
ված մա սի կո ղա յին մա կե րե սին ար ված է կլոր անցք: Կար ծում ենք, որ այդ անց-
քին ամ րաց վել է եր կա թե կամ փայ տե բռնա կը՝ աղաց քա րը պտտե լու հա մար: 
Հե տեւ ա բար կա րե լի է այն հա մա րել վե րին աղաց քար:

բ) Ստո րին աղաց քա րի խմբին են պատ կա նում կոտր ված եւ դրա հե տեւան-
քով են թադ րյալ կո թառ չու նե ցող օրի նակ նե րը: Այս եր կանք ներն իրենց զու գա-
հեռ ներն ու նեն «Զա քա րի բերդ» բնա կա տե ղիի 3-րդ խմբի20, Աղս տեւի հով տի 
միջ նա դա րյան հնա վայ րե րից հայտ նա բեր ված եր կանք նե րի 1-ին տի պի21, Հա-
ցա ռա տի22, Բեր քա բե րի23, Գառ նիի24, Դվի նի25 օրի նակ նե րում:

Այս խմբին է պատ կա նում ստո րին աղաց քա րի մի օրի նակ [նկ. 13, էջ 242], 
որն, ի տար բե րու թյուն մյուս նե րի, կենտ րո նի ելուս տին կից՝ աշ խա տող մա կե-
րե սին, ու նի ակոս՝ նա խա տես ված եր կա թյա տա պա րա կի հա մար: Այս պի սի 
աղաց քա րեր հայտ նի են Այ գե վա նից, Դվի նից, Գառ նի ից եւ Ար տա շա տից26:

Բա ցի բա զալ տե եր կանք նե րից՝ հայտ նա բեր վել է նաեւ տու ֆե մի աղաց-
քա րի բե կոր, որի մի ջան ցիկ ելուս տին կից՝ ողորկ մա կե րե սից ար ված է ակոս, 
որն էլ, կար ծում ենք, որ աղաց քա րի հա մար է: Այս աղաց քա րի27 [նկ. 14, էջ 242] 
կենտ րո նում շատ լավ պահ պան ված է տա փա րա կի կամ տո փա նի փո սի կը: Այ-
սօ րի նակ աղաց քա րեր հայտ նի են Սոթ քից եւ Մեղ րա ձո րից. նա խա տես ված են 
եղել հան քա քա րը փշրե լու-ման րե լու հա մար: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն Սոթ քի 
եւ Մեղ րա ձո րի օրի նակ նե րի, Դաշ տա դե մի գտա ծոն չի օգ տա գործ վել որ պես շի-
նա քար՝ պահ պան ված մա սում կլոր տրա մագ ծի շնոր հիվ:

18 Խաչատրյան 1964, 264, 273, 274։
19 Տիրացյան 1963, 109։
20 Асатрян 2005, 64 –65.
21 Есаян 1992, 133 –134.
22 Տիրացյան 1963, 109։
23 Есаян 1985, 95 –96.
24 Առաքելյան, Կարախանյան 1962, 63, նկ. 19; Պետրոսյան 1988, 107, աղ. LX 1 –5։
25 Ղաֆադարյան 1952, նկ. 154։
26 Այս ակոսներում տեղադրվել է երկաթյա տապարակը՝ միջանցիկ ելուստով, որի տրա-

մա գիծը ավելի մեծ էր երկաթյա սռնու տրամագծից, եւ դրա շնորհիվ վերին աղացքարը 
չէր տա տանվում պտտելիս, այլ իր առանցքի նկատմամբ ամուր էր [տե՛ս Есаян 1992, 56. 
լուս. 3, 5, 7; 57. լուս. 1, 2; 57, լուս. 5; 136]։

27 Տե՛ս Բեգլարյան 2014, 38 –39։
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Կեն ցա ղա յին քա րե այլ իրեր
Դաշ տա դե մի պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված քա րե մյուս առար կա նե րը 

ներ կա յաց ված են առան ձին:

Խցա նա քար: Դա սա կարգ վում են երեք խմբե րում.
ա) խմբում նե րառ ված են տա փակ, վե րին մա կե րե սի կենտ րո նում ու-

ռու ցիկ, եր բեմն՝ անմ շակ խցա նա քա րեր: Եր կու օրի նակ նե րից մե կը տու ֆից է՝ 
կոտր ված [նկ. 15, էջ 242], որը մա կե րե սի կենտ րո նում ու ռու ցիկ է, եւ երեւ ում են 
մշակ ման հետ քեր: Երկ րորդ օրի նա կը պեռ լիտ քա րից է, բե կոտ ված վի ճա կում:

բ) խմբին է պատ կա նում ավե լի փոքր, շրջա նա ձեւ տու ֆե կա փա րի չը՝ 
կենտ րո նում մի ջան ցիկ ելուս տով [նկ. 16, էջ 242]:

գ) խմբով կա րե լի է առանձ նաց նել եր կու օրի նակ, որոն ցից մեկն անմ շակ 
տա փակ թեր թա քար է: Մյուս օրի նա կը բա զալ տից է, որի միջ նա մա սը փոքր-ինչ 
կոր է, կոտր ված, դրսա յին մա կե րե սը պատ ված է սպի տակ կա վի շեր տով: Այս 
կա փա րի չը գի նու կա րա սը ծած կե լու հա մար է, ին չի մա սին վկա յում է դրա կենտ-
րո նում առ կա ելուս տը, որը կա րող էր նա խա տես ված լի նել գա զե րի դուրս մղման 
հա մար: Ինչ պես այս, այն պես էլ վե րոն շյալ կա փա րիչ նե րը, բա ցա ռու թյամբ մե կի, 
ըստ ամե նայ նի, օգ տա գործ վել են կա րաս նե րը ծած կե լու հա մար28: Սա կայն ՀՀ-
ում՝ թե՛ վաղ շրջա նի, թե՛ միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րում (Էջ մի ա ծին29) գտնված՝ 
գի նու կա րա սի այլ խցա նա քա րե րը՝ ոչ միշտ է, որ մի ջան ցիկ ելուստ ներ ու նեն:

դ) խմբով առանձ նաց րել ենք սնկա կերպ կա ռուց ված քով տու ֆե մեկ 
խցան [նկ. 17, էջ 242]: Այս խցա նա քարն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, եղել է 
ավե լի փոքր կու ժի խուփ: Չի բա ցառ վում նաեւ աղո րի քի կամ հա վան գի հա մար 
որ պես վար սանդ օգ տա գործ վե լու տար բե րա կը:

Ծե ծիչ: Նա խա տես ված է տրո րե լու հա մար [նկ. 18, էջ 242]. ստո րին՝ բռնա-
կի հատ վա ծում ավե լի հարթ է եւ զանգ վա ծեղ, քան վե րին մա սում, որն ավե լի 
ողորկ է: Սա կայն մի ան շա նակ որո շել, թե ինչ էին դրա նով մշա կում, հնա րա վոր 
չէ: Այդ պի սի ծե ծիչ ներ հայտ նա բեր վել են Գլա ձոր-Թա նա հատ վա նա կան հա-
մա լի րի պե ղումն ե րից30:

Կո կիչ: Սրանց մեջ առան ձին խումբ են կազ մում տու ֆե [նկ. 19, էջ 242] եւ 
խե ցե ղեն փոքր իրե րը, որոնց հիմն ա կան գոր ծա ռույ թը կա րող էր փայ տի եւ կաշ-
վի մշա կու մը լի նել31: Չի բա ցառ վում նաեւ, որ նման իրե րը միջ նա դա րում օգ տա-
գործ ված լի նե ին կա վե անոթ նե րը հար թեց նե լու, ար տա քին երես նե րը փայ լեց-
նե լու հա մար32: Նմա նա տիպ իրե րի առ կա յու թյու նը Դաշ տա դե մում վկա յում է, որ 
այդ տեղ եղել են ար հես տա վոր ներ, որոնք ոչ մի այն պատ րաս տում էին տու ֆե եւ 
բա զալ տե գոր ծիք ներ, այ լեւ ավե լի բարձ րո րակ, լավ հղկված քա րե առար կա ներ:

28 Ս. Գ. Հոբոսյան, բանավոր հաղորդում (մայիս 2017)։
29 Варданян и др. 2012, 125.
30 Ղարիբյան 1983, 77։
31 Խեցուց պատրաստված նմանատիպ առարկաները ծառայում էին որպես գործիք 

կաշեգոր ծության մեջ [տե՛ս Բաբաջանյան 2015, 94]։
32 Առաքելյան, Կարախանյան 1962, 63։
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Մա նա ծա գոր ծա կան իրեր: Սրանց թվում ընդգրկ ված են ջուլ հա կի՝ մեկ 
ամ բող ջա կան եւ մեկ կոտր ված դազ գա հի կա խիկ ներ [նկ. 20, 21, էջ 242], որոնք 
իրենց զու գա հեռ ներն ու նեն միջ նա դա րյան այլ հնա վայ րե րից հայտ նա բեր ված 
հա վա քա ծու նե րում33: Մի ջան ցիկ անց քով առար կա նե րը (տրա մա գի ծը` 8 –10 սմ, 
հաս տու թյու նը` 1  – 1,5 սմ) ծա ռա յել են որ պես ծան րոցկա խիչ, այ սինքն՝ իլի կի 
գլուխ՝ տնա յին պայ ման նե րում բրդից թել մա նե լու հա մար34:

Փքելք: Դաշ տա դե մի քա րե գտա ծո նե րում առանձ նա հա տուկ ու շադ րու-
թյան է ար ժա նի տու ֆե փքել քը, որն օգ տա գործ վել է վա ռա րա նի ծխի դուրս 
մղման հա մար [նկ. 22, էջ 242]: Լայ նա ցող հատ վա ծում փքել քը մրոտ ված է, ին-
չը վկա յում է եր կա րա տեւ օգ տա գործ ված լի նե լու մա սին. դրա հետ անհ րա ժեշտ 
կլի ներ եղեգ նյա փո ղի կի րա ռու մը:

Կշռա քար: Սրանք բա զալ տե կլոր եր կու գլա քա րեր են: Ամե նայն հա վա-
նա կա նու թյամբ, կի րառ վել են կա՛մ որ պես կշռա քար35, կա՛մ որ պես պար սա քա-
րեր ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ36 [նկ. 24, էջ 242]:

Դաշ տա դե մի պե ղումն ե րով հայտ նա բեր վել են իրեր [նկ. 23, էջ 242], 
որոնք կո նա ձեւ, եր կու սմ բարձ րու թյամբ առար կա ներ են՝ ստո րին մա կե րե սին 
փո սիկ նե րով37: Դրանց նշա նա կու թյու նը եւ գոր ծա ծու թյու նը կպարզ վի ավե լի 
մեծ թվով նմա նա տիպ իրե րի հայտ նա բեր ման եւ գտնվե լու հան գա ման քի առ-
կա յու թյան պա րա գա յում:

Եզ րա հան գում ներ
Առ կա տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ Դաշ տա դե մի քա րե իրե րը բնո-

րոշ վում են մեծ բազ մա զա նու թյամբ՝ թե՛ տե սա կով, թե՛ մթեր քի վե րամ շակ ման 
գոր ծա ռույթ նե րով: Ի տար բե րու թյուն բա զալ տե եր կան քի եւ սան դի, որոն ցով 
հնա րա վոր էր մշա կել ամեն տե սա կի մշա կա բույս՝ ընդ որում, մթեր քի վե րա-
մշակ ման տար բեր փու լե րում, տու ֆե գոր ծիք նե րը կա րող էին օգ տա գործ վել 
մի այն որոշ բու սա տե սակ նե րի հա մար՝ այն էլ մթեր քի վե րամ շակ ման որո շա կի 
փու լում38:

Դաշ տա դե մի քա րե գոր ծիք նե րի թվագ րու թյան խնդրին որո շա կի վե րա-
պա հու մով ենք մո տե նում: Հաշ վի առ նե լով, որ դրանք մեծ մա սամբ հայտ նա-

33 Աբրահամյան 1956, 169, նկ. 64, 65; Акопян 2008, 51; Բաբաջանյան, Միրիջանյան 2013, 
149, աղ. VII։

34 Բաբաջանյան 2015, 94, աղ. 17, նկ. 5։
35 Լոռե բերդաքաղաքից եւս հաճախ գտնվել են քարե կլոր գնդեր, որոնք հավանաբար օգ-

տա գործվել են որպես կշռաքար [տե՛ս Ղարիբյան 2009, 175]։
36 Որպես հնագույն հարվածող մարտական զենք՝ հիշվում է պարսատիկը, որը շատ 

հասարակ կառուցվածք ունի. այն կաշվից երկար երիզ է, որի կենտրոնը՝ լայն եւ կրկնածալ 
գոգավոր մաս ունի, որտեղ դրվում է պարսաքարը [տե՛ս Աբրահամյան 1950, 47]։

37 Այս իրերը նման են Երեւանի վաղերկաթեդարյան Համո –1 քարայրից գտնված արձա նիկ-
նե րին, որոնք բնորոշվել են որպես պտղաբերության աստվածությունների նշանակային 
վեր ար տադրություններ՝ պայմանական երկսեռությունն ընդգծող որոշակի մանրա մաս-
նե րով [տե՛ս Դեմիրխանյան, Ազիզյան 1985, 9 –10]։

38 Այս եզրահանգման համար հիմք է ծառայում քարի տեսակը, թեեւ տուֆե դինգերը կարող 
էին օգտագործվել վերամշակման սկզբնական փուլում՝ ինչպես բազալտե սան դերը։
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բեր վել են ավե լի ուշ շրջա նում կա ռուց ված տնտե սա կան կա ռույց նե րում, կա-
րե լի է դրանք թվագ րել 15 –19-րդ դա րե րով, թեեւ քա րե գոր ծիք նե րի որոշ ձեւ եր 
ան փո փոխ պահ պան վել են ընդ հուպ մին չեւ 20-րդ դա րի սկիզբ:

Այս պի սով, Դաշ տա դե մի քա րե գոր ծիք նե րի տի պա բա նա կան քննու-
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում իրա կա նաց նե լու դրանց դա սա կար գու մը, 
ինչ պես նաեւ դի տար կե լու մթեր քի տե սակ նե րի եւ դրանց վե րամ շակ ման փու լե-
րի հա ջոր դա կա նու թյու նը: Հնա գի տա կան այլ գտա ծո նե րի (հատ կա պես խե ցե-
ղե նի) հետ զու գոր դու մը եւ հա մա լիր ու սումն ա սի րու թյու նը, ինչ պես նաեւ հնա-
բու սա բա նա կան նմուշ նե րի վեր լու ծու թյու նը կնպաս տեն Դաշ տա դե մի ամ րո ցի 
տնտե սա կան-ար տադ րա կան որոշ ճյու ղե րի առա վել ամ բող ջա կան պատ կե րի 
վե րա կանգն մա նը:

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄՅԱՆ 1950
Աբ րա հա մյան Վ. Ա., Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի զեն քե րի տե սակ նե րը // ՀՍՍՌ 
ԳԱ պե տա կան պատ մու թյան թան գա րա նի «Աշ խա տու թյուն ներ», № 2, Երեւ ան, 1950:
ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄՅԱՆ 1956
Աբ րա հա մյան Վ. Ա., Ար հեստ նե րը Հա յաս տա նում IV –XVIII դդ., Երեւ ան, ՀՍՍՌ ԳԱ 
հրատ., 1956:
ԱՌԱ ՔԵ ԼՅԱՆ, ԿԱ ՐԱ ԽԱ ՆՅԱՆ 1962
Առա քե լյան Բ. Ն., Կա րա խա նյան Գ. Հ., Գառ նի III (1949 –1956 թթ. պե ղումն ե րի ար-
դյունք նե րը) // Հնա գի տա կան պե ղումն ե րը Հա յաս տա նում, հ. 10, Երեւ ան, ՀՍՍՌ ԳԱ 
հրատ., 1962:
ԲԱ ԲԱ ՋԱ ՆՅԱՆ 2015
Բա բա ջա նյան Ա. Ա., Հա յաս տա նի XIV –XVII դդ. խե ցե ղե նը (թեկ նա ծո ւա կան ատե-
նա խո սու թյուն), Երեւ ան, ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան եւ ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ 
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ա. Ա. Մար տի րո սյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Դաշ տա դե մի ամ րո ցի 2015 թվա կա նի պե ղում նե րով  
հայտ նա բեր ված կեն ցա ղա յին քա րե առար կա նե րի  

տնտե սա կան բա ղադ րի չի շուրջ
Հիմ ա բա ռեր՝ սանդ, հա վանգ, եր կանք, տնտե սու թյուն, մթեր քի վե րամ շա-
կու թյուն, գի նե գոր ծու թյուն, ջուլ հա կու թյուն:

Դաշ տա դե մի քա րե իրե րը բնո րոշ վում են մեծ բազ մա զա նու թյամբ՝ թե՛ տե սա կով, թե՛ մթերք-
նե րի վե րամ շակ ման գոր ծա ռույթ նե րով: Քա րե գոր ծիք նե րը դի տարկ վում են մթեր քի վե րա-
մշակ ման տե սան կյու նից՝ փոր ձե լով վե րա կանգ նել տնտե սու թյան հիմն ա կան ուղ ղու թյուն-
նե րին վե րա բե րող պատ կե րը (ալյու րի, հա ցամ թեր քի ար տադ րու թյուն, ձի թա գոր ծու թյուն, 
գի նե գոր ծու թյուն, ջուլ հա կու թյուն, եւն): Մի ա ժա մա նակ, բա ցա հայտ վում են մի շարք խնդիր-
ներ, որոնք հե տա գա ու սումն ա սի րու թյան առար կա կա րող են դառ նալ: Դրան ցից առա ջի նը 
կապ վում է սան դի, հա վան գի եւ եր կան քի գոր ծա ռու թա յին տի պա բան ման հետ:

A. A. Martirosyan
Institute of Archaeology and Ethnography

On the Economic Component of Household Stone Production Objects  
unearthed from the 2015 Excavations of the Dashtadem Fortress

Keywords: mortar, hand millstone, economy, food reprocessing, winemaking, 
weaving.

The stone tools of the Dashtadem fortress are observed from the point of view of food processing, 
restoring the main directions of the economy. The data collected in the results of the 2015 archaeo-
logical excavations indicate that the stone products of the Dashtadem fortress are characterized by 
a large diversity, either type or function. At the same time, there are a number of questions that 
can be further studied.
The first of these is related to the function and quality of used material of the mortars and spindles. 
Unlike basalt mortars which cultivate all kinds of crops at different stages of the food processing, 
the tools made from tuff can be used only for certain plant species at a certain stage of products 
processing. 
It is also important to clarify the archaeological context. The study of unearthed architectural com-
plexes and a rich assemblage of archaeological material argues that the fortress actively functioned 
in the 12th century to the 1st quarter of 14th century further became an ordinary settlement. The 
stone items mainly have been found in the residential and economic complexes (granaries, clay ov-
ens) of the later periods which allow us to date them to the 15th –18th centuries.
Thus, typological classification of stone tools unearthed during the excavations in Dashtadem allow 
us to control the sequence of products and their processing phases. Combining with other archaeo-
logical finds (especially ceramics) as well as analyzing archaeological samples, the complex research, 
will contribute to a more comprehensive study of some of the economic and manufacturing sectors 
in the Dashtadem fortress.
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А. А. Мартиросян
Института археологии и этнографии

Об экономическом компоненте бытовых каменных производственных 
предметов, найденных из раскопок крепости Даштадем

Ключевые слова: ступка, жернова, хозяйство, переработка продуктов, вино-
делие, ткачество.

Каменные предметы, найденные в результате раскопок крепости Даштадем отли чают ся 
многообразием как в плане ассортимента, так и функций переработки сырья. Рас смот рение 
этих предметов с точки зрения переработки продук тов поможет восстановлению общей 
картины основных направлений экономики (производство муки, хлебных изделий,  расти-
тельного масла,  вина и т. д.). В свете сказанного возникает ряд вопросов, которые могут стать 
предметом дальнейших исследований.
В частности, вопрос, связанный с функциональной типологией ступок и жерновов:  В отличие 
от базальтовых ступок, с помощью которых можно культи ви ровать все виды сель-
скохозяйственных культур на разных этапах переработки про дук тов, ступки из туфа могут 
использоваться лишь для определенных видов рас тений и на определенном этапе переработки.
Весьма важно уточнение археологического контекста. Изучение архитек тур ных ком плексов и 
богатого археологического материала показывает, что крепость активно функцио ни ровала в 
XII в. – до первой четверти XIV в., впоследствии она превратилась в обычное посе ле ние. 
Каменные предметы в основном были найдены в жилых и хо зяйственных комплексах (в 
зернохранилищах и глиняных печах) более поздних пе риодов, что позволяет датировать их 
XV –XVIII вв.
Таким образом, типологическиеая классификация каменных предметов, выявлен ных во 
время раскопок в Даштадеме, дает возможность проследить последовательность и фазы пе-
реработки продуктов. Комплексное исследование каменных и других археологических на хо-
док (особенно керамики) будет способствовать более всестороннему изучению экономи че-
ского и производственного сек торов в крепости Дащтадем.
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1. Բա զալ տե սանդ՝ սան դի տոռ նով, 2. Բա զալ տե սանդ,  
3. Բա զալ տե սանդ՝ սան դի տոռ նով և դե կո րա տիվ մշակ մամբ,  

4. Տու ֆե սանդ՝ կրկնա կի օգ տա գործ մամբ (եկե ղե ցու քար)

5. Տու ֆե դինգ, 6. Տու ֆե դինգ, 7. Տու ֆե օվա լա ձև հա վանգ,  
8. Տու ֆե հա վանգ՝ օծա նե լի քի հա մար, 9. Բա զալ տե մեծ տա ռա պան
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10. Բա զալ տե եր կան քի վե րին աղաց քար՝ լի սե ռի անց քով, 11. Բա զալ տե եր կան քի ստո րին 
աղաց քար՝ տա պա րա կի սռնու հա մար նա խա տես ված անց քով, 12. Բա զալ տե եր կան քի 
վե րին կո նա ձև աղաց քա րի մա ցորդ, 13. Բա զալ տե եր կան քի վե րին աղաց քա րի բե կոր՝ 

կո ղա յին մա կե րե սին լի սե ռի հա մար նա խա տես ված անց քով, 14. Տու ֆե եր կան քի ստո րին 
աղաց քար, 15. Տու ֆե՝ ու ռու ցիկ մա կե րե սով կոտր ված խցա նա քար, 16. Տու ֆե՝ կենտ րո նում 

մի ջան ցիկ ելուս տով խցա նա քար, 17. Տու ֆե սնկա կերպ փոքր խցան

18. Բա զալ տե ծե ծիչ, 19. Տու ֆե կո կիչ, 20. Ջուլ հա կի դազ գա հի տու ֆե կա խիկ
21. Տու ֆե մա նա ծա գոր ծա կան իր, 22. Տու ֆե փքելք, 23. Տու ֆե իր, 24. Կշռա քար
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