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Մա րի ամ Շախ մու րա դյան
 ՀԱԻ

«ԱՆԱ ՊԱ ՏԻ ՕԴԱ ՊԱ ՐՈՒԿ ՆԵ ՐԻ»  
ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԻ ԵՒ ՁԵՒԵ ՐԻ ՔՆՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում են «անա պա տի օդա պա րուկ ներ» անու նով 
հայտ նի՝ քա րե խո շոր շի նու թյուն նե րի կա ռուց ված քը և ձև ե րը: Հիմ վե լով 
դաշ տա յին դի տար կում ե րի և հա զա րա վոր «օդա պա րուկ նե րի» ար բա նյա
կա յին լու սան կար նե րի ու սում ա սի րու թյան վրա՝ հոդ վա ծում ներ կա յաց վում 
են այդ շի նու թյուն նե րի բա ղադ րիչ նե րի (քա րա շա րեր, շրջա պա րիսպ, աշ
տա րակ ներ) յու րա հատ կու թյուն նե րը: Առանձ նաց վում են օդա պա րուկ նե րի 
հիմ ա կան ձև երն իրենց են թա ձև ե րով՝ այդ թվում և նախ կի նում չհրա տա
րակ ված նե րը: Տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում դրանց քա նա կա կան բաշխ
վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար իրա կա նաց րել ենք ձևե րի վի ճա կագ րու թյուն, 
որի ար դյուն քը վկա յում է, որ Հա յաս տա նում, Հյու սի սա յին Մի ջա գետ քում և 
Կենտ րո նա կան Սի րի ա յում «օդա պա րուկ նե րի» ձև ե րի քա նա կա կան բաշխ
վա ծու թյու նը մի ա կերպ է դրսև որ վում: Այն մաս նա կի շե ղում է ստա նում Հար
րաթ ալՇա ամ անա պա տում, որը ձգվում է Սի րի ա յից Հոր դա նա նով դե պի 
Սա ու դյան Արա բիա, և զգա լի շե ղում՝ կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում:
Նախ կի նում տե սա կետ է հայտն վել, թե «օդա պա րուկ նե րը» կա րող էին 
առա ջա ցա ցած լի նել առա վել պարզ կա ռուց վածք ու նե ցող նա խա տի պե րից 
(Vաձև կա ռույց ներ): Սույն հոդ վա ծում քննար կում ենք նաև այս խնդի րը՝ 
փոր ձե լով հիմ ա վո րել, որ «օդա պա րուկ նե րը» որևէ նա խա տիպ չեն ու նե ցել, 
այլ ի սկզբա նե եղել են իրենց դա սա կան կա ռուց ված քով: Հոդ վա ծում անդ
րա դարձ ենք անում նաև այն խնդրին, թե ար դյո՞ք եր կար քա րա շա րե րից և 
աշ տա րա կից կազմ ված պարզ Vաձև կա ռույց նե րը պետք է որ պես «օդա պա
րուկ ներ» դի տարկ վեն:
Հիմ ա բա ռեր՝ «օդա պա րուկ», կա ռուց վածք, ձեւ, վի ճա կագ րու թյուն, քա նա կա կան 
բաշխ վա ծու թյուն, V-աձեւ կա ռույց:

Նե րա ծու թյուն
«Անա պա տի օդա պա րուկ նե րը» վիթ խա րի չափ սե րով քա րե կա ռույց ներ 

են, որոնք սո վո րա բար կազմ ված են եր կու եր կար քա րա շա րե րից եւ դրանց մի-
աց ված ըն դար ձակ շրջա պարս պից, որին, իր հեր թին, կցա կա ռուց ված են փոքր 
չա փե րի աշ տա րակ ներ [նկ. 1 ա, բ, էջ 226]: Այս կա ռույց ներն առա ջին ան գամ 
հայտ նա բե րել են Առա ջին աշ խար հա մար տի օդա չու նե րը՝ Սի րի ա յի եւ Հոր դա-
նա նի անա պատ նե րում1:

1 Holt 1923, 261; Maitland 1927, 202 –203. Նշված կառույցներն օդապարուկ են կոչվում, 
որովհետեւ օդաչուներից մեկը դրանց տեսքը նմանեցրել էր խաղալիք օդապարուկի [Rees 
1929, 395]։ Հետագայում այս անվանումը լայն տարածում գտավ հետազոտողների մեջ եւ 
շարունակում է գործածվել մինչ օրս։
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Ներ կա յումս օդա պա րուկ ներ հայտ նա բեր վել են Առա ջա վոր եւ Կենտ րո-
նա կան Ասի ա յում (Հա յաս տան, Ուզ բեկս տան, Ղա զախս տան, Թուր քիա, Իրաք, 
Սի րիա, Հոր դա նան, Սա ու դյան Արա բիա): Թեեւ դրանց ու սումն ա սի րու թյունն 
ու նի ար դեն շուրջ մեկ դա րյա պատ մու թյուն, սա կայն բազ մա թիվ առանց քա յին 
հար ցեր մինչ օրս լու ծում չեն ստա ցել: Օրի նակ, հայտ նի չէ, թե ե՛րբ եւ որ տե՛ղ 
են այս կա ռույց ներն առա ջա ցել: Հայտ նի չէ նաեւ դրանց գոր ծա ռույ թը: Ամե նից 
տա րած ված տե սա կետն այն է, որ դրանք ծա ռա յել են որ պես որ սա դա րան ներ՝ 
կճղա կա վոր կեն դա նի ներ բռնե լու հա մար2: Այլ վար կա ծի հա մա ձայն՝ դրանք 
փա րախ ներ են3 կամ էլ պաշ տա մուն քա յին նշա նա կու թյան կա ռույց ներ4: Թվա-
գրու թյան վե րա բե րյալ դե ռեւս հստակ տվյալ ներ չկան: Առա ջա վոր Ասի ա յի օդա
պա րուկ նե րից առ այ սօր ստաց ված տվյալ նե րը թույլ են տա լիս են թադ րել, որ 
այս տա րա ծաշր ջա նում դրանք կա ռուց վել են նոր քա րի դա րից եր կա թի դար 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում5:

«Օդա պա րուկ նե րի» կա ռուց ված քը
Ինչ պես նշվեց, հա զա րա վոր օդա պա րուկ նե րի ար բա նյա կա յին լու սա-

նկար նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ այս կա ռույց ներն ու նեն 
երեք հիմն ա կան բա ղադ րիչ ներ՝ քա րա շա րեր, շրջա պա րիսպ եւ աշ տա րակ ներ:

Քա րա շա րերն անմ շակ քա րե րի ցածր շար քեր են, որոնց եր կա րու թյու-
նը մի քա նի տաս նյակ մետ րից կա րող է հաս նել մի քա նի կի լո մետ րի6: Դրանք 
սո վո րա բար եր կուսն են, սա կայն հան դի պում են օդա պա րուկ ներ, որոնք բազ-
մա թիվ քա րա շա րեր ու նեն, ին չը հատ կա պես նկա տե լի է Հար րաթ ալ-Շա ամ 
անա պա տում: Կան նաեւ դեպ քեր, երբ օդա պա րու կը մի այն մի քա րա շար ու նի 
կամ էլ ընդ հան րա պես չու նի, ին չը հիմն ա կա նում հե տեւ անք է կա ռույ ցի ավեր-
վա ծու թյան կամ պայ մա նա վոր ված է տե ղան քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, 
երբ որ պես քա րա շար են ծա ռա յել տե ղան քի բնա կան գծե րը:

Շրջա պա րիսպն անմ շակ քա րե րով շար ված պատ է, որի բարձ րու թյու-
նը կա րող է հաս նել ընդ հուպ մին չեւ 2 մետ րի: Սա կայն հան դի պում են շրջա պա-
րիսպ ներ, որոնք ուր վագծ վել են կողք-կող քի դրված քա րե րի մի ա շար գծով, որը 
դժվար է պատ ան վա նել: Շրջա պարս պի ընդգր կած տա րած քի մա կե րե սը կա-
րող է կազ մել մե կից մին չեւ մի քա նի տաս նյակ հեկ տար: Եթե օդա պա րուկը կա-
ռուց վել է բեկ վող տե ղան քում, ապա շրջա պա րիս պը հա ճախ գտնվում է քա րա-
շա րե րի կող մից ան տե սա նե լի լան ջին: Հան դի պում են նաեւ այլ դիր քեր ու նե ցող 
շրջա պա րիսպ ներ: Շրջա պարս պի դիր քե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը ժայ-
ռա պատ կեր նե րի տես քով վե րար տադր ված են Ջե բել Քուր մա հնա վայ րում (Հոր-

2 Helms, Betts 1987, 63; Zeder et al. 2013, 119; Kempe, Al-Malabeh 2013, 126.
3 Echallier, Braemer 1995, 61 –62.
4 Kobusiewicz 1999, 179 –180.
5 Helms, Betts 1987, 54; Van Berg et al. 2004, 97; Morandi Bonacossi 2014, 37; Brochier et al. 2014, 

37 –46; Nadel et al. 2015, 135 –138.
6 Barge et al. 2015a, fig. 5; Barge et al. 2015b, fig. 11.
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դա նան) հայտ նա բեր ված ժայ ռա բե կոր նե րին7: Բա ցառ ված չէ, որ օդա պա րու կի 
ձեւն ու կա ռուց ված քը շի նա րա րու թյան ըն թաց քում ճշտու թյամբ վե րար տադ րե լու 
հա մար՝ ապա գա կա ռույ ցի «հա տա կա գի ծը», որ պես բնօ րի նակ, նախ փո րա-
գրած լի նե ին որեւէ առար կա յի (տվյալ պա րա գա յում՝ ժայ ռա բե կո րի) վրա եւ հե տո 
մի այն սկսե ին շի նա րա րու թյու նը: Օդա պա րուկ ներ պատ կե րող ժայ ռան կար ներ 
հայտ նի են նաեւ Ազ րա քից (Հոր դա նան) եւ Հեմ մա սա րա հար թից (Սի րիա)8:

Օդա պա րուկ նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյունն ու նի մի այն մեկ շրջա-
պա րիսպ, սա կայն կան դեպ քեր, երբ հիմն ա կան շրջա պարս պին կցված է եւս մե-
կը՝ նվազ չա փե րով [նկ. 2 ա]: Եր բեմն փոքր չա փե րով շրջա պա րիսպ ներ են հան-
դի պում նաեւ քա րա շա րե րի ծայ րե րին: Բա ցի այդ, կան օդա պա րուկ ներ, որոնք 
կազմ ված են իրար մեջ ագուց ված մի քա նի շրջա պա րիսպ նե րից, ին չը հատ կա-
պես նկա տե լի է կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում [նկ. 2 բ, գ]: Շրջա պա-
րիս պը հա ճախ ու նե նում է ելուստ ներ, որոնք այդ պարս պի ներ սի տա րած քից 
տա րան ջատ ված են պա տով [նկ. 3 ա]: Հան դի պում են նաեւ ելուստ ներ, որոնք 
շրջա պարս պի ներ սի տա րած քից տա րան ջատ ված չեն [նկ. 3 բ], դրանց հա մար 
կօգ տա գոր ծենք խորշ եզ րույ թը: Նշված խոր շերն ու ելուստ նե րը ամե նից հա ճախ 
ան կյու նա ձեւ են, սա կայն կա րող են նաեւ այլ ձեւ եր ու նե նալ (քա ռա կու սի, շրջա-
նա ձեւ): Եր բեմն շրջա պա րիսպն ու նե նում է ներ քին բա ժան մունք ներ [նկ. 3 գ, դ]:

Նկար 2. Մի քա նի շրջա պա րիսպ նե րից կազմ ված «օդա պա րուկ նե րի» նմուշ ներ
ա. Օդա պա րուկ, որի շրջա պարս պին կցված է փոքր չա փե րի ևս մեկ շրջա պա րիսպ
բ, գ. Օդա պա րուկ ներ՝ կազմ ված իրար մեջ ագուց ված մի քա նի շրջա պա րիսպ նե րից 

(Հար րաթ Խայ բար, կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բիա)

Նկար 3. Շրջա պարս պի կա ռուց ված քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը
ա. Օդա պա րուկ, որի շրջա պա րիսպն ու նի ելուստ ներ (Քա րա կերտ, ՀՀ)

բ. Օդա պա րուկ, որի շրջա պա րիսպն ու նի խոր շեր (Հար րաթ ալՇա ամ, Սի րիա)
գ, դ. Ներ քին բա ժա նում եր ու նե ցող օդա պա րուկ նե րի նմուշ ներ  

(Հար րաթ ալՇա ամ, Հոր դա նան)

7 Akkermans et al. 2014, fig. 4.
8 Betts, Helms 1986, fig. 3; Van Berg et al. 2004, fig. 2 –4.
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Աշ տա րակ ներ: Շրջա պարս պին դրսի կող մից կցա կա ռուց ված են փոքր 
չա փե րով շրջա նա ձեւ կամ քա ռան կյուն աշ տա րակ ներ, որոնք եւս հիմն ա կա նում 
շար ված են անմ շակ քա րե րով [նկ. 4, էջ 226]: Դրանք փակ են եւ ելք չու նեն ո՛չ 
դե պի շրջա պա րիս պը, ո՛չ դե պի դուրս: ՀՀ-ում եզա կի մի դեպք է գրանց ված, 
երբ աշ տա րակն ար տա քին մա սում ու նի դուռ հի շեց նող փոքր բաց վածք: Աշ-
տա րակ նե րի մա կե րե սը հա ճախ կազ մում է 15 –30 մ2, իսկ քա նա կը տար բեր է: 
Վի ճա կագ րու թյան ար դյունք նե րը վկա յում են, որ ամե նից շատ աշ տա րակ ներ 
ու նեն Հար րաթ ալ-Շա ամ անա պա տի օդա պա րուկ նե րը9:

«Օդա պա րուկ նե րի» ձև ե րի դա սա կար գու մը
Ձեւ ե րի որոշ ման ու դա սա կարգ ման գոր ծում քա րա շա րե րի եւ աշ տա րակ-

նե րի դե րը որո շիչ չէ, քա նի որ օդա պա րուկ նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյունն 
ու նի նույն քա նա կի (հիմն ա կա նում եր կու) քա րա շար եւ նույ նա ձեւ աշ տա րակ ներ: 
Ի տար բե րու թյուն սրանց՝ շրջա պա րիսպն ու նի ձեւ ե րի բազ մա զա նու թյուն: Տար-
բեր ձեւի շրջա պա րիսպ ներ ու նե ցող օդա պա րուկ նե րը կա րող են ու նե նալ նույն 
քա նա կի ու ձեւի աշ տա րակ ներ ու քա րա շա րեր, ին չը նշա նա կում է, որ օդա պա
րուկ նե րը տար բե րա կե լի են մի այն իրենց շրջա պարս պի ձեւ ով: Այլ կերպ ասած՝ 
օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րի որոշ ման խնդի րը հան գում է դրանց շրջա պա րիսպ նե-
րի ձեւ ե րի որոշ մա նը:

Օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րի դա սա կարգ ման առա ջին փոր ձերն ար վել են 
20-րդ դա րի վեր ջին: Ս. Հելմսն ու Ա. Բեթ սը առանձ նաց րել են օդա պա րուկ նե
րի 9 ձեւ10, իսկ Ժ. Էշա լի են ու Ֆ. Բրայ մե րը՝ 5 ձեւ՝ իրենց են թա ձեւ ե րով11: Դ. Քեն-
նե դին, Ռ. Բանք սը եւ Մ. Դալ թո նը դա սա կար գել են կենտ րո նա կան Սա ու դյան 
Արա բի ա յի օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րը, ին չի ար դյուն քում առանձ նաց րել են 8 ձեւ՝ 
իրենց են թա ձեւ ե րով12:

Վե րո հի շյալ դա սա կար գումն երն ընդ հա նուր պատ կե րա ցում տա լով 
հան դերձ՝ չեն ար տա ցո լում օդա պա րուկ նե րի ողջ բազ մա զա նու թյու նը: Սա հաշ-
վի առ նե լով՝ փոր ձել ենք առա վել ընդգր կուն վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի-
ման վրա ներ կա յաց նել օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րի ողջ երան գապ նա կը:

Նախ կի նում ար ված դա սա կար գումն ե րը հիմն ված են բա ցա ռա պես հա-
րա վա յին տա րա ծաշր ջան նե րի տվյալ նե րի վրա (Հար րաթ ալ-Շա ամ, կենտ-
րո նա կան Սա ու դյան Արա բիա): Սույն հոդ վա ծում օգ տա գործ վել են նաեւ հյու-
սի սա յին տա րա ծաշր ջան նե րի (ՀՀ, Հյու սի սա յին կամ Վե րին Մի ջա գետք13, 
կենտ րո նա կան Սի րիա) տվյալ նե րը: Կենտ րո նա կան Ասի ա յի (Ուզ բեկս տան, 
Ղա զախս տան) տվյալ նե րը չենք ներգ րա վել՝ նյու թի ու սումն ա սիր վա ծու թյան 
թե րի վի ճա կի պատ ճա ռով:

9 Barge et al. 2015b, fig. 11.
10 Helms, Betts 1987, fig.14.
11 Echallier, Braemer 1995, fig. 13.
12 Kennedy et al. 2015, fig. 15.
13 Հյուսիսային (Վերին) Միջագետքն ընդգրկում է հարավային Թուրքիան, հյուսիսային 

Սիրիան եւ հյուսիսային Իրաքը։
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Աղյու սակ 1. Օդա պա րուկ նե րի ձև ե րը

ա.  հիմնական ձեւեր խորշերով ու ելուստներով ենթաձեւեր

բ.  այլ ձեւեր

գ.  բարդված օդապարուկների նմուշներ
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Դա սա կար գումն իրա կա նաց րել ենք շուրջ 3000 օդա պա րուկ նե րի ար բա-
նյա կա յին լու սան կար նե րի հի ման վրա: Սրան ցից ընտր վել է 2376 պատ կեր (ՀՀ-
ից՝ 148, Հյու սի սա յին Մի ջա գետ քից՝ 262, կենտ րո նա կան Սի րի ա յից՝ 784, Հար-
րաթ ալ-Շա ա մից՝ 800, կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յից՝ 382), որոն ցում 
օդա պա րուկ նե րի պատ կեր նե րը հստակ ու ամ բող ջա կան են եւ թույլ են տա լիս 
մի ար ժե քո րեն որո շել շրջա պարս պի ձեւը: Վեր լու ծու թյան ար դյուն քում առանձ-
նաց վել են օդա պա րուկ նե րի 12 հիմն ա կան ձեւ եր՝ իրենց են թա ձեւ ե րով [աղ. 1 ա]14: 
Սրանք բո լոր տա րա ծաշր ջա նե րում հա ճա խա կի հան դի պող ձեւ երն են: Առան-
ձին ներ կա յաց վել են եզա կի օրի նակ նե րով հայտ նի ձեւ ե րը [աղ. 1 բ], ինչ պես նաեւ 
կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում հա ճախ հան դի պող՝ բարդ ված օդա պա
րուկ նե րի նմուշ ներ [աղ. 1 գ]:

«Օդա պա րուկ նե րի» ձև ե րի վի ճա կագ րու թյուն
Կա րեւ որ խնդիր է՝ պար զել, թե ինչ պի սին է օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րի քա-

նա կա կան բաշխ վա ծու թյունն ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի: Այս նպա տա կով վի-
ճա կագ րել ենք օդա պա րուկ ներ ու նե ցող բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րի տվյալ նե-
րը՝ բա ցա ռու թյամբ Ուս տյուրտ սա րա հար թի (Ուզ բեկս տան եւ Ղա զախս տան), 
քա նի որ այդ տա րա ծաշր ջա նի օդա պա րուկ նե րի ար բա նյա կա յին լու սան կար նե-
րի որա կը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս որո շե լու դրանց ձեւ ե րը: Ստո րեւ ներ կա-
յաց վում են տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րից ստաց ված տվյալ նե րը:

Հա յաս տան: ՀՀ տա րած քում առ այ սօր քար տե զագր ված է 205 օդա-
պա րուկ, որոն ցից հնա րա վոր եղավ որո շել 148-ի ձեւ ե րը: Վի ճա կագ րու թյու նը 
վկա յում է, որ ՀՀ-ում ամե նից հա ճախ հան դի պում են շրջա նա ձեւ, ուղ ղան կյուն, 
եռան կյուն, սե ղա նա ձեւ, բա հա ձեւ օդա պա րուկ նե րը [գծ. 1]: Կան նաեւ բազ մա թիվ 
այլ ձեւ եր, սա կայն դրանք շատ քիչ տո կոս են կազ մում:

Հյու սի սա յին Մի ջա գետք: Քար տե զագր ված 436 օդա պա րուկ նե րից հնա-
րա վոր եղավ որո շել 262-ի ձեւ ե րը: Ըստ վի ճա կագ րու թյան՝ այս տեղ եւս ամե նից 
հա ճախ հան դի պում են ուղ ղան կյուն, շրջա նա ձեւ, սե ղա նա ձեւ, եռան կյուն, տնա-
կա ձեւ եւ բա հա ձեւ օդա պա րուկ նե րը [գծ. 2]: Կան նաեւ այլ ձեւ եր, որոնք, սա կայն, 
եզա կի օրի նակ նե րով են հան դես գա լիս:

Կենտ րո նա կան Սի րիա: Քար տե զագր ված 1106 օդա պա րուկ նե րից որոշ-
վել են 784-ի ձեւ ե րը: Ըստ վի ճա կագ րու թյան՝ այս տեղ ամե նից տա րած ված են 
ուղ ղան կյուն, շրջա նա ձեւ, եռան կյուն, սե ղա նա ձեւ, բա հա ձեւ եւ մա կա նա ձեւ օդա
պա րուկ նե րը [գծ. 3]: Մեծ քա նա կու թյամբ (≈ 5 %) հան դես է գա լիս նաեւ «գուլ պա
օդա պա րու կը», որը մյուս տա րա ծաշր ջան նե րում չի նկատ վում:

Հար րաթ ալ-Շա ամ: Ներ կա յումս այս տեղ քար տե զագր ված է ≈2350 օդա
պա րուկ: Սրանց վի ճա կագ րու թյունն իրա կա նաց վել է պա տա հա կա նու թյան 
սկզբուն քով ընտր ված 800 օդա պա րուկ նե րի հի ման վրա, որոնց մեջ հնա րա վոր 
եղավ որո շել 497-ի ձեւ ե րը: Վի ճա կագ րու թյու նը վկա յում է, որ ամե նից հա ճախ 
հան դի պում են եռան կյուն, ուղ ղան կյուն, շրջա նա ձեւ, բա հա ձեւ, կի սա լուս նա ձեւ 
եւ մա կա նա ձեւ օդա պա րուկ նե րը [գծ. 4]: Հար րաթ ալ-Շա ա մում շատ հա ճախ ի 

14 Աշխատանքում ներկայացված են միայն տարածված ենթաձեւերը։
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հայտ է գա լիս նաեւ աստ ղա ձեւ օդա պա րու կը, որը հյու սի սա յին տա րա ծաշր ջան-
նե րում գրե թե չի հան դի պում15:

Գծա պատ կեր 1. Օդա պա րուկ նե րի 
ձևերի վի ճա կագ րու թյու նը Հա յաս տա նի 

Հանրապետությու նում

Գծա պատ կեր 2. Օդա պա րուկ նե րի ձև ե րի 
վի ճա կագ րու թյու նը Հյու սի սա յին  

Մի ջա գետ քում

Գծա պատ կեր 3. Օդա պա րուկ նե րի  
ձև ե րի վիճա կագ րու թյու նը  
Կենտ րո նա կան Սի րի ա յում

Գծա պատ կեր 4. Օդա պա րուկ նե րի  
ձև ե րի վի ճա կագ րու թյու նը  

Հար րաթ ալՇա ա մում

Գծա պատ կեր 5. Օդա պա րուկ նե րի ձև ե րի վիճակագրու թյու նը 
կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում

15 Կարծում ենք, որ աստղաձեւ օդապարուկներն իրականում խորշեր ունեցող շրջա նա ձեւ, 
եռանկյունաձեւ, սեղանաձեւ եւ այլ հայտնի ձեւերի օդապարուկներ են։ Այս ենթադրության 
համար հիմք է ծառայում այն փաստը, որ եթե մտովի հանվեն աստղաձեւ օդապա պա
րուկների խորշերը, ապա ստացվում են օդապարուկների հայտնի ձեւերը։ Այսուհանդերձ, 
սույն հոդվածում աստղաձեւ օդապարուկները դեռեւս առանձին են հաշվարկվել։
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Կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բիա: Այս տա րա ծաշր ջա նում քար տե-
զագր ված 500 օդա պա րուկ նե րից հնա րա վոր եղավ որո շել 382-ի ձեւ ե րը: Վի ճա-
կագ րու թյան հա մա ձայն՝ այս տեղ ամե նից տա րած ված են եռան կյուն, ուղ ղան-
կյուն, սե ղա նա ձեւ եւ բա հա ձեւ օդա պա րուկ նե րը [գծ. 5]: Եթե Հար րաթ ալ-Շա ա մում 
տա րած ված ձեւ ե րի բաշխ վա ծու թյան մեջ որ պես մի նոր ձեւ հան դես է գա լիս աստ-
ղա ձեւ օդա պա րու կը, ապա կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում դա երկ գա-
գաթ եռան կյու նու ձեւ ու նե ցողն է, որն այլ ձեւ ե րի նկատ մամբ բա ցար ձակ մե ծա-
մաս նու թյուն է կազ մում: Կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում շատ հա ճախ 
հան դի պում են նաեւ իրար ագուց ված մի քա նի շրջա պա րիսպ նե րից կազմ ված 
օդա պա րուկ ներ, որոնք մյուս տա րա ծաշր ջան նե րում գրե թե հայտ նի չեն:

Վի ճա կագ րու թյան ար դյունք ներն ամ փո փել ենք՝ տար բեր տա րա ծա-
շրջան նե րում «հա ճա խա դեպ ձեւ ե րի» բաշխ վա ծու թյուն նե րը հա մե մա տու թյան 
մեջ դնե լով16 [աղ. 2]: Այս աղյու սա կը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես է հա ճա խա-
դեպ ձեւ ե րի քա նա կը փոխ վում ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի: Հա ճա խա դեպ ձեւ ե-
րի առա ջին վե ցյա կը որա կա պես նույն ձեւ ով է բաշխ ված ՀՀ-ում, Հյու սի սա յին 
Մի ջա գետ քում, կենտ րո նա կան Սի րի ա յում եւ Հար րաթ ալ-Շա ա մում: Սա կայն 
Հար րաթ ալ-Շա ա մում մեծ քա նա կու թյամբ հան դես է գա լիս աստ ղա ձեւ օդա պա
րու կը [աղ. 2/13], որի քա նա կը մյուս տա րա ծաշր ջան նե րում չնչին է: Հյու սի սա յին 
տա րա ծաշր ջան նե րում օդա պա րուկ նե րի հա ճա խա դեպ ձեւ ե րի առա ջին վե ցյա-
կի մի աս նա կան բաշխ վա ծու թյունն ամ բող ջո վին խախտ վում է կենտ րո նա կան 
Սա ու դյան Արա բի ա յում: Այս տեղ գե րակշ ռում են 2 ձեւի օդա պա րուկ ներ՝ սե ղա-
նա ձեւը [աղ. 2/6] եւ երկ գա գաթ եռան կյու նա ձեւը [աղ. 2/18]:

Եթե որ պես հիմք ըն դու նենք այն են թադ րու թյու նը, որ օդա պա րուկ նե րի 
ձեւ ե րի բաշխ վա ծու թյունն ար տա ցո լում է դրանց գոր ծա ռույ թի որոշ առանձ նա-
հատ կու թյուն ներ, ապա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ օդա պա րուկ նե րի գոր ծա ռույ-
թը Հա յաս տա նում, Վե րին Մի ջա գետ քում եւ կենտ րո նա կան Սի րի ա յում մի աս-
նա կան ձեւ ով է դրսեւ որ վել: Այն մաս նա կի ո րեն շեղ վում է Հար րաթ ալ-Շա ա մում 
եւ լի ար ժե քո րեն շեղ վում՝ կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում:

V-աձև կա ռույց ներ և օդա պա րուկ ներ
ՀՀ-ում, Նե գեւի անա պա տում (Իս րա յել) եւ Սի նա յի թե րակղ զում (Եգիպ-

տոս) հայտ նա բեր վել են կա ռույց ներ, որոնք կազմ ված են եր կու եր կար քա-
րա շա րից եւ կցա կա ռույց աշ տա րա կից: Հե տա զո տող նե րի մի մասն այս շի նու-
թյուն նե րը նույ նաց նում է օդա պա րուկ նե րի հետ՝ դրանք ան վա նե լով «V-աձեւ 
օդա պա րուկ ներ»17: Ըստ Բո րիս Գաս պա րյա նի՝ V-աձեւ կա ռույց նե րը կա րող են 
օդա պա րուկ նե րի վա ղա գույն տե սա կը ներ կա յաց նել18: Հե տա զո տող նե րի մյուս 
մա սի կար ծի քով՝ V-աձեւ կա ռույց նե րը չեն կա րող նույ նաց վել օդա պա րուկ նե րի 

16 «Հաճախադեպ» ենք համարում այն ձեւերը, որոնք տվյալ տարածաշրջանի օդապա րուկ
ների ընդհանուր թվի 2 %-ից ավելին են կազմում։

17 Holzer et al. 2010, 2; Nadel et al. 2010, 977; Bar-Oz, Nadel 2013, 4 –5.
18 Բանավոր հաղորդում (2017 թ. նոյեմբեր)։
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Աղյու սակ 2.  
Օդա պա րուկ նե րի տա րած ված ձև ե րի բաշխ վա ծու թյունն ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի
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հետ, որով հե տեւ նախ՝ դրանք չու նեն շրջա պա րիսպ, որը օդա պա րու կի հիմն ա-
կան բա ղադ րիչն է, եւ երկ րորդ՝ դրանք շատ քիչ քա նա կու թյամբ են հան դես գա-
լիս՝ շատ սահ մա նա փակ տա րածք նե րում19:

Իրա կա նում, եթե օդա պա րուկն ու V-աձեւ կա ռույ ցը մի եւ նույն նշա նա կու-
թյան շի նու թյու նը լի ներ, ապա ի՞նչ կա րիք կար մի դեպ քում՝ այդ քան ուժ ու ժա-
մա նակ ներդ նել մի քա նի հեկ տար մա կե րես ընդգր կող շրջա պա րիսպ կա ռու ցե-
լու եւ դրան որո շա կի ձեւ տա լու հա մար, իսկ մյուս դեպ քում՝ կա ռու ցել մի այն մի 
փոքր աշ տա րակ: Այս հար ցի մի ակ տրա մա բա նա կան բա ցատ րու թյունն այն է, 
որ մար դիկ որո շա կի գոր ծա ռու թա յին տար բե րու թյուն են դրել օդա պա րուկ նե
րի եւ V-աձեւ կա ռույց նե րի մի ջեւ: Հաշ վի առ նե լով այն, որ V-աձեւ շի նու թյունն իր 
կա ռուց ված քով ու չա փե րով հա մա պա տաս խա նում է օդա պա րու կի խոր շին եւ որ 
հա ճախ է հան դի պում օդա պա րուկ նե րի մո տա կայ քում, կա րե լի է են թադ րել, որ 
այդ եր կու կա ռույց ներն ու նե ցել են գոր ծա ռու թա յին մաս նա կի ընդ հան րու թյուն-
ներ, սա կայն որ պես մի եւ նույն տե սա կի շի նու թյուն չեն կա րող դի տարկ վել:

Օդա պա րուկ նե րի նա խա տի պե րի առ կա յու թյան հար ցը
Վեր ջերս որոշ հնա գետ ներ այն կար ծիքն են հայտ նել, թե օդա պա րուկ

ներն ի սկզբա նե չեն ու նե ցել իրենց դա սա կան կա ռուց ված քը, այլ առա ջա ցել 
են առա վել պարզ կա ռույց նե րից20: Ըստ Ա. Բեթ սի՝ օդա պա րուկ նե րի հնա գույն եւ 
պար զա գույն տե սա կը «մե անդ րա ձեւ պա տերն» են, որոնց եւ օդա պա րուկ նե րի մի-
ջեւ մի ջան կյալ օղակ են կազ մել «պա յու սա կա ձեւ» եւ «երեք նու կա ձեւ» կա ռույց նե րը 
[նկ. 5]21: Ինչ պես նշում է հե ղի նա կը՝ Հար րաթ ալ-Շա ամ անա պա տում կան դեպ-
քեր, երբ «երեք նու կա ձեւ» կա ռույ ցի տե ղում աստ ղա ձեւ օդա պա րուկ է կա ռուց ված, 
ին չը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ մի ձեւ ից առա ջա ցել է մյու սը: Այս են թադ րու թյան 
օգ տին է բեր վում նաեւ այն փաս տը, որ Սա ու դյան Արա բի ա յում վա դի նե րից22 մե-
կում մե անդ րա ձեւ պա տե րից ոչ հե ռու գտնվել են օդա պա րուկ ներ, որոնք երեք նու-
կա ձեւի եւ աստ ղա ձեւի մի ջան կյալ մի տար բե րակ են ներ կա յաց նում23:

Թեեւ Ա. Բեթ սի առա ջար կած վար կա ծի հա մար կան հիմ քեր, սա կայն 
որոշ հան գա մանք ներ ան հա վա նա կան են դարձ նում մե անդ րա ձև պա տե րից՝ 
կա նո նա վոր ձեւ ու նե ցող օդա պա րու կի առա ջաց ման տե սա կե տը: Նախ, խնդիրն 
այն է, որ ներ կա յումս հնա րա վոր չէ ասել, թե ար դյո՞ք մե անդ րա ձև պա տե րը եւ 
օդա պա րուկն ու նե ցել են մի եւ նույն գոր ծա ռույ թը: Ըստ Ս. Քեմ փիի, Ա. ալ-Մա լա-
բե հի եւ Ա. Բեթ սի՝ մե անդ րա ձև պա տե րը, «պա յու սա կա ձեւ» եւ «երեք նու կա ձեւ» 
կա ռույց ներն ու օդա պա րուկ նե րը ու նե ցել են մի եւ նույն գոր ծա ռույ թը՝ եղել են որս 
անե լու հա մար նա խա տես ված կա ռույց ներ: Սա կայն անհ րա ժեշտ է նշել, որ որեւէ 
հե տա զո տող եր բեւ ի ցե հիմն ա վո րա պես չի ապա ցու ցել վե րո հի շյալ կա ռույց նե րի 
եւ, մաս նա վո րա պես, օդա պա րուկ նե րի որ սա դա րան լի նե լու են թա դրու թյու նը:

19 Barge et al. 2015, 164 –165.
20 Kempe, al-Malabeh 2010; 2013; Betts, Burke 2015.
21 Betts, Burke 2015, 80 –83.
22 Արաբերեն վադի/ուադի (  [wādī]) նշանակում է «ցամաքած գետահուն»։ 
23 Betts, Burke 2015, 79.
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Նկար 5. Օդա պա րուկ նե րի զար գաց ման փու լերն՝  
ըստ Ա. Բեթ սի և Դ. Բար քի (Betts, Burke 2015, fig. 5)

Երկ րորդ խնդիրն այն է, թե ինչ պե՞ս էր հնա րա վոր ստա նալ օդա պա րուկ
նե րի կա նո նա վոր ձեւ եր՝ մե անդ րա ձև պա տե րից առա ջա ցած «պա յու սա կա ձեւ» 
ու «երեք նու կա ձեւ» կա ռույց նե րից: Եթե նույ նիսկ ըն դու նենք Ա. Բեթ սի այն տե-
սա կե տը, թե «երեք նու կա ձեւ» կա ռույ ցից է առա ջա ցել աստ ղա ձեւ օդա պա րու կը, 
ապա այդ դեպ քում կրկին հարց է մնում, թե ինչ պես կա րող էին առա ջա ցած 
լի նել օդա պա րուկ նե րի բազ մա թիվ մյուս ձեւ ե րը, որոնք ամե նեւ ին էլ չեն հա մա-
պա տաս խա նում երեք նու կի ձեւ ին: Եթե առա ջադր ված վար կա ծը ճշմար տա ցի 
լի ներ, ապա այն պի տի վե րա բե րեր բո լոր դեպ քե րին, այ նինչ այդ վար կա ծը 
հաս տատ վում է մի այն աստ ղա ձեւ օդա պա րու կի պա րա գա յում (այլ ձեւ ե րի հա-
մար նա խա տի պեր չեն գտնվել): Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաեւ այն հան գա-
ման քը, որ աստ ղա ձեւ օդա պա րու կը մի այն Հար րաթ ալ-Շա ա մում է մեծ տո կոս 
կազ մում [գծ. 1 –5]:

Եր րորդ խնդիրն այն է, որ եթե օդա պա րուկ նե րը, մե անդ րա ձև պա տե
րը, «պա յու սա կա ձեւ» ու «երեք նու կա ձեւ» կա ռույց նե րը մի հա մա կարգ են, ինչ-
պես պնդում են հե ղի նակ նե րը24, ապա կա ռույց նե րի այդ հա մա կար գը պետք 
է նկա տե լի լի ներ բո լոր այն տա րա ծաշր ջան նե րում, ուր կան օդա պա րուկ ներ: 
Մինչ դեռ ար բա նյա կա յին լու սան կար նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա-
կաց նել, որ մե անդ րա ձև պա տերն ու դրանց ելուստ նե րից առա ջա ցած «երեք-
նու կա ձեւ» կա ռույց նե րը հան դի պում են մի այն հա րա վա յին տա րա ծաշր ջան նե-
րում՝ Հար րաթ ալ-Շա ա մում եւ Սա ու դյան Արա բի ա յում25:

Ներ կա յաց ված խնդիր նե րը վկա յում են, որ դե ռեւս չկան բա վա րար փաս-
տեր՝ օդա պա րու կի ծա գու մը հան գեց նե լու պարզ ձեւ եր ու նե ցող կա ռույց նե րին, 

24 Betts and Burke 2015.
25 Տե՛ս http:։ //www.globalkites.fr/Interactive-Map
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ուս տիեւ դրանց փոխ հա րա բե րու թյու նը հաս կա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ են 
լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Մ. Ս. Շախ մու րա դյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

«Անա պա տի օդա պա րուկ նե րի»  
կա ռուց ված քի և ձև ե րի քննու թյուն

Հիմ ա բա ռեր՝ օդա պա րուկ, կա ռուց վածք, ձեւ, վի ճա կագ րու թյուն, քա նա կա-
կան բաշխ վա ծու թյուն, V-աձեւ կա ռույց:

Շուրջ 3000 օդա պա րուկ նե րի ար բա նյա կա յին լու սան կար նե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա 
հոդ վա ծում առանձ նաց վել են օդա պա րուկ նե րի յոթ հիմն ա կան ձեւ եր (ուղ ղան կյուն, շրջա նա-
ձեւ, բա հա ձեւ, եռան կյուն, շե ղան կյուն, սե ղա նա ձեւ, աստ ղա ձեւ), որոնք հան դես են գա լիս բո լոր 
տա րա ծաշր ջան նե րում: Դրան ցից վե ցը (ուղ ղան կյուն, շրջա նա ձեւ, բա հա ձեւ, եռան կյուն, շեղ-
ան կյուն, սե ղա նա ձեւ) ներ կա յաց նում են ՀՀ-ի, Հյու սի սա յին Մի ջա գետ քի եւ Կենտ րո նա կան 
Սի րի ա յի օդա պա րուկ նե րի 80 %-ը: V-աձեւ կա ռույց նե րի եւ օդա պա րուկ նե րի կա ռուց վածք նե րի 
հա մե մա տու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ դրանք չեն կա րող դի տարկ վել որ պես միեւ-
նույն կա ռույց, ուս տի օդա պա րուկ ներն ի սկզբա նե պետք է ու նե ցած լի նե ին իրենց բնո րոշ 
դա սա կան կա ռուց վածքն ու ձեւ ե րը:

 
M. S. Shakhmuradyan

Institute of Archaeology and Ethnography

Structure and Forms of ‘Desert Kites’
Keywords: ‘Desert kites’, structure, form, statistics, quantitative distribution, 
V-shaped structures.

‘Desert kites’ are large-scale stone structures of different forms, which are spread in the Anterior and 
Central Asia. The study of the structure of these constructions enables to conclude that they have 
three main and stable parts: an enclosure, stone rows, and towers. Some ‘kites’ may have secondary 
parts as well, such as points and niches. Though the complete form of a ‘kite’ is comprised of these 
parts, enclosure plays a major role in determining the form of the structure.

Based on the study of thousands of satellite images of kites, this paper presents the main forms of 
kites with their sub-forms, as well as the forms that have not been published previously. The analy-
sis of the kite forms indicates that some of them are geometrical (square, triangle, circle, trapezoid, 
etc.), while others remind of images of different shapes. Similar forms of ‘kites’ occur in regions that 
are thousands of kilometers apart. Seven main forms of ‘kites’ have been distinguished (rectangular, 
circular, triangular, trapezoidal, mace-shaped, spade-shaped, star-shaped. Six of them (rectangu-
lar, circular, triangular, trapezoidal, mace-shaped, spade-shaped) constitute approximately 80% of 
‘kites’ in Armenia, Northern Mesopotamia, and Central Syria. In these regions, not only the main 
forms, but also quantitative distributions, are nearly identical. In Harrat al Shaam, the distribution 
of the six main forms is the same, but the star-shaped ‘kites’ are quantitatively dominant, though 
they account for an insignificant percent in other regions. The ‘kites’ of Central Saudi Arabia differ 
from the ‘kites’ of other regions both by the main forms present in this region and their quantitative 
distribution.

There exists a view, according to which kites originally did not have their classical structure, but 
rather originated from prototypes. This paper addresses that issue and tries to prove that kites did 
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not have simpler prototypes but had the classical structure from the beginning. The problem wheth-
er structures consisting of long stone rows and a tower (V-shaped structures) should be considered 
as kites or not is also considered in the given work.

М. С. Шахмурадян
Институт археологии и этнографии

Структура и формы «пустынных змей»
Ключевые слова։ «пустынные змеи», структура, форма, статистика, ко ли че-
ствен ная дистрибуция, V- евидные сооружения.

«Пустынные змеи» представляют собой крупномасштабные каменные сооружения различных 
форм, которые распространены на территории Передней и Средней Азии. Изу чение структуры 
этих сооружений дает возможность заключить, что они состоят из трех основных частей։ 
ограждения, выложенных из камней ряда и башен. Они могут иметь также второстепенные 
элементы, такие как ниши и выступы. Несмотря на то, что ко нечная форма «змей» образуется 
совокупностью трех основных элементов, ре шаю щую роль в определении формы сооружения 
играет ограждение.

На основе изучения тысяч спутниковых снимков «змей» в работе представлены основные 
формы змей и в том числе их суб-формы, а также формы змей, которые ра нее не были 
опубликованы. Анализ форм дает возможность утверждать, что одну их часть пред ставляют 
геометрические формы (квадрат, круг, треугольник, ромб, трапеция), а другие напо ми нают 
изображения разных предметов. Статистические данные свидетельствуют о том, что эти 
формы повторяются в разных регионах. В работе выделены семь основ ных форм, которые 
встречаются во всех регионах. Шесть из них представляют 80% форм «змей» Армении, Се вер-
ной Месопотамии и Центральной Сирии. В перечи слен ных регионах идентична также коли-
чественная дистрибуция большинства форм. В пустыне Аррат аль-Шаам количественная 
дистрибуция шестерки основных форм со хра няется, но здесь заметно преобладает звез до вид-
ный «змей», который в северных регионах встречается довольно-таки редко. «Змеи» Цен-
траль ной Саудовской Аравии как по основным формам, так и по их количественной дистри-
буции значительно отличаются от «змей» других территорий.

Согласно одной теории, изначально существовали более примитивные формы камен ных 
сооружений, которые легли в основу более поздных классических «змей». В настоящей 
работе наряду с рассмотрением данной проблемы предпринята попытка доказать, что «змеи» 
не были образованы от более простых сооружений, а имели свою классическую структуру. 
Помимо сказанного, в статье также обсуждается вопрос о том, можно ли V-евидные соо ру-
жения от нести к «змеям».



Նկար 4. Օդապարուկի աշտարակ (Քարակերտ, ՀՀ)

Նկար 1. Օդա պա րուկ նե րի նմուշ ներ Հա յաս տա նում
ա. Արա գա ծա վան, ՀՀ, բ. Ար տե նի, ՀՀ
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