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Ալեք սան Ջու հա րյան, ե.գ.թ.
 ՀԱԻ

ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՏԻ ՀՈՒՄ ՔԻ ՕԳ ՏԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ  
ԲՐՈՆ ԶԻ ԴԱ ՐՈՒՄ՝ ԸՍՏ ՀՀ ՏԱ ՐԱԾ ՔԻՑ ԳՏՆՎԱԾ 
ՆՄՈՒՇՆԵ ՐԻ PXRF ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ1

Բրոն զի դա րաշր ջա նում ամ բողջ Հա րա վա յին Կով կա սում ծաղ կում ապ րող 
կու րա րաք սյան մշա կույ թի կրող նե րը, չնա յած մե տա ղա գոր ծու թյան զար
գաց մա նը, տար բեր ոլորտ նե րում բա վա կան լայ նո րեն օգ տա գոր ծում էին նաև 
վա նա կատ (օբ սի դի ան): Վա նա կա տի հում քի այս կամ այն աղ բյու րի ընտ րու
թյու նը կախ ված էր տվյալ բնա կա տե ղի ին բնո րոշ մի շարք պայ ման նե րից: 
Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում են մ.թ.ա 3րդ հա զա րա մյա կում ներ կա յիս ՀՀ 
տա րած քի տար բեր շրջան նե րի բնա կիչ նե րի կող մից վա նա կա տի աղ բյուր
նե րի օգ տա գործ ման սկզբունք նե րը: Ու սում ա սի րել ենք կու րա րաք սյան 
մշա կույ թին պատ կա նող երեք հու շար ձա նի՝ Ծաղ կա սա րի, Թե ղու տի և Ագա
րա կի՝ վա նա կա տի օգ տա հան ման մո դել նե րը: Վե րոն շյալ հու շար ձան նե րի 
վաղբ րոն զե դա րյան կոն տեքս տից պեղ ված նյու թից ընտ րել ենք վա նա կա տե 
292 նմուշ ներ, որոնք են թարկ վել են երկ րա քի մի ա կան անա լի զի: Աշ խա տան
քի հիմ քում ըն կած վեր լու ծու թյու նը կա տար ված է շար ժա կան ռենտ գե նա յին 
ֆլյու ո րես ցեն ցի ա յի (pXRF) մե թո դով: Այս մե թո դի օգ նու թյամբ՝ որևէ նմու շի 
քի մի ա կան կազ մի ու սում ա սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում որո
շե լու դրա ծա գում ա բա նու թյու նը: Ստաց ված անա լի տիկ տվյալ նե րի վեր ծա
նու մը բա ցար ձակ տար բեր օգ տա հան ման մո դել ներ է տվել ու սում ա սիր վող 
երեք հու շար ձան նե րից յու րա քան չյու րի հա մար: Հոդ վա ծում զատզատ դի
տարկ վում են ամեն մի մո դելն ու իր առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:
Հիմ ա բա ռեր՝ բրոն զի դար, կու րա րաք սյան մշա կույթ, վա նա կատ (օբ սի դի ան),  
երկ րա  քի մի ա կան անա լիզ, pXRF:

Նե րա ծու թյուն
Մ. թ. ա. 4-րդ հա զա րա մյա կի երկ րորդ կե սից սկսած՝ ամ բողջ Այսր կով-

կա սում տե ղի են ու նե նում մշա կու թա յին կտրուկ փո փո խու թյուն ներ: Դրանք 
տեղ են գտնում բուռն ծաղ կում ապ րող եւ մե րօ րյա գրա կա նու թյան մեջ կու ր
արաք սյան կամ այլ կերպ՝ շեն գա վի թյան կոչ վող մշա կույ թում2: Այս փո փո խու-

1 Խորհին շնորհակալություն ենք հայտնում ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Պավել Ավե տիս-
յանին՝ Ծաղկասարի եւ Ագարակի, ինչպես նաեւ պ.գ.դ. Ռուբեն Բադալյանին՝ Թեղուտի 
հուշարձանների նյութը տրամադրելու համար։

2 Кушнарева 1993, 98.
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թյուն նե րը հիմն ա կա նում նկա տե լի են հո ղա գոր ծու թյան, անաս նա պա հու թյան 
ու ար հես տա գոր ծու թյան մեջ:

Առա ջին հեր թին, տա րա ծաշր ջա նում նկատ վում է բնակ չու թյան կտրուկ 
աճ, որն ան նա խա դեպ առա ջըն թաց է ապա հո վում կյան քի գրե թե բո լոր ոլորտ-
նե րում: Զար գա նում է գյու ղատն տե սու թյու նը, հիմն ա կա նում՝ հո ղա գոր ծու-
թյունն ու անաս նա պա հու թյու նը, որոնց հա մար մշակ վում են ամ բող ջա պես 
նոր հա մա կար գեր: Ար հես տա գոր ծու թյան մեջ սկսում են կի րառ վել շատ ավե լի 
բազ մա զան եւ տեխ նի կա պես նոր գոր ծիք ներ, իսկ խե ցե գոր ծու թյու նը մի ան գա-
մայն նոր մա կար դա կի է հաս նում՝ դառ նա լով կու րա րաք սյան մշա կույ թի առաջ-
նա հերթ բնու թագ րի չը:

ՀՀ սահ ման նե րում, ըստ վեր ջին տվյալ նե րի, կու րա րաք սյան մշա կույ թի 
տար բեր ժա մա նա կագ րա կան փու լե րին պատ կա նող՝ առն վազն 200 հու շար ձան 
է ար ձա նագր վել3:

Վաղ բրոն զի դա րաշր ջա նի Այսր կով կա սում մե տա ղա գոր ծու թյու նը հա-
սել էր հա մե մա տա բար բարձր մա կար դա կի եւ են թադ րա բար ըն կալ վում էր որ-
պես անաս նա պա հու թյու նից ու հո ղա գոր ծու թյու նից առան ձին մի ար հեստ4: Այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում էր, որ ան ցում կա տար վեց մե տա ղյա գոր ծիք նե րի, որոնք 
կի րառ վում էին կյան քի բո լոր ոլորտ նե րում: Մե տաղն օգ տա գործ վում էր ոչ մի-
այն զար դե րի, այ լեւ գոր ծիք նե րի պատ րաս տա ման ու հատ կա պես՝ զի նա գոր ծու-
թյան մեջ5: Կու րա րաք սյան մշա կույ թի կրող նե րը հստակ հաս կա նում էին մե տա-
ղի առա վե լու թյուն նե րը տա րա տե սակ քա րե րի, փայ տի ու ոսկ րի նկատ մամբ, 
որոնք կի րառ վել էին նա խորդ դա րաշր ջան նե րում՝ նե ո լի թում եւ էնե ո լի թում: Այս 
պատ ճա ռով՝ քա րը, որ պես հումք, վաղ բրոզ նի դա րում մեծ մա սամբ դուրս է 
գա լիս շրջա նա ռու թյու նից:

Այ սու հան դերձ, մի շարք ոլորտ նե րում քա րե հում քը շա րու նա կում է օգ-
տա գործ վել դե ռեւս մ. թ. ա. 3-րդ հա զա րա մյա կում: Խոս քը վե րա բե րում է հիմ-
նա կա նում վա նա կա տին, ավե լի փոքր չա փա բաժ նով՝ կայծ քա րին, դա ցի տին 
եւ հաս պի սին: Այդ հումքն ան փո խա րի նե լի էր տնտե սու թյան որոշ ճյու ղե րում. 
մաս նա վո րա պես, դրա նից էին պատ րաս տում մի շարք գոր ծիք ներ (ման գա ղի 
ներ դիր, քե րիչ), զար դեր, զեն քեր (նե տաս լաք ներ), ինչ պես եւ խե ցե ղեն (ման-
րաց ված տես քով)6:

Երկ րա բա նա կան բնու թա գի րը
Քա րի եւ մաս նա վո րա պես՝ վա նա կա տի ար դյու նա բե րու թյան մա սին խո-

սե լիս՝ անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ տա րա ծաշր ջա նի երկ րա բա նա կան բնու-
թագ րին՝ տվյալ հում քի աղ բյուր նե րի մա սին առա վել հստակ պատ կե րա ցում 
կազ մե լու հա մար: Ողջ պատ մու թյան ըն թաց քում Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում 
տե ղի են ու նե ցել մի շարք տեկ տո նա կան շար ժեր, որոնց պատ ճա ռով Հա յաս տա-

3 Badalyan 2014, 72 –80.
4 Кушнарева, Марковин 1994, 58.
5 Геворкян 1980, 67.
6 Palumbi et al. 2014, 43 –44.
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նը հա մար վում է երի տա սարդ հրաբ խա կա նու թյան՝ դա սա կան ակ տիվ շրջան: 
Տեկ տո նա կան գոր ծըն թաց նե րում առանձ նա հա տուկ տեղ ու նի ռի ո լի տա յին 
հրաբ խա կա նու թյու նը, որի լա վա նե րի ար տա վիժ ման շնոր հիվ էլ առա ջա նում 
են վա նա կա տի հոս քե րը7: Այս տի պի հրաբ խա կա նու թյան հե տեւ ան քով՝ մի այն 
ՀՀ տա րած քում առ կա են շուրջ 450 հրաբ խա յին գմբեթ ներ եւ վա նա կա տի՝ 20-
ից ավե լի մեր կա ցումն եր: Այդ պատ ճա ռով է, որ Հա յաս տանն աշ խար հում վա-
նա կա տով ամե նա հա րուստ տա րա ծաշր ջան նե րից է: Տե ղի բնակ չու թյու նը բո լոր 
ժա մա նակ նե րում օգ տա գոր ծել է լա վա յին հոս քե րը՝ որ պես տա րա ծաշր ջա նի 
հա մար գլխա վոր քա րե հումք ծա ռա յող վա նա կա տի աղ բյուր ներ:

Զար մա նա լի չէ, որ մեր տա րա ծաշր ջա նի կու րա րաք սյան բո լոր բնա-
կա տե ղի նե րի քա րի ար դյու նա բե րու թյունն ավե լի քան 90 %-ով ներ կա յաց ված 
է հենց վա նա կա տով: Չնա յած ՀՀ տա րած քում վա նա կա տի մի շարք խո շո րա-
գույն աղ բյուր նե րի առ կա յու թյա նը՝ որոշ դեպ քե րում, այ լեւ այլ պատ ճառ նե րով, 
բա վա կան լայ նո րեն շա հա գործ վել են նաեւ հա րա կից տա րածք նե րում՝ հատ կա-
պես ներ կա յիս Թուր քի ա յում եւ Վրաս տա նում գտնվող՝ վա նա կա տի առատ մեր-
կա ցումն ե րը:

Սույն հոդ վա ծում անդ րա դարձ ենք կա տա րում կու րա րաք սյան մշա կույ-
թի կրող նե րի օգ տա գոր ծած՝ վա նա կա տի հում քի ծա գումն ա բա նու թյա նը, փոր-
ձե լով պար զել մի շարք հու շար ձան նե րից հայտ նա բեր ված վա նա կա տե գտա-
ծո նե րի աղ բյու րը: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վա նա կա տի աղ բյուր նե րի 
օգ տա գործ ման սկզբունք նե րի մա սին որո շա կի դա տո ղու թյուն ներ անե լու:

Մե թո դա բա նու թյուն
«Հրաբ խա յին ապա կու»՝ վա նա կա տի հե տա զոտ ման հա մար ամ բողջ 

աշ խար հում բա վա կան լայն կի րա ռու թյուն ու նեն ար դի անա լի տիկ մե թոդ նե րը, 
որոնք փո խա րի նել են նախ կին՝ օպ տի կա կան սպեկ րոս կո պիկ մե թո դին8: Անա-
լի տիկ մե թոդ նե րի շար քում են՝ նեյտ րո նա յին ակ տի վաց ման (INNA), պլազ մա
յին սպեկ րո մետ րի ա յի (LA-ICP-MS) եւ ռենտ գե նա յին ֆլյու ո րես ցեն ցի ա յի (XRF) 
մե թոդ նե րը՝ իրենց գեր ժա մա նա կա կից եւ պրակ տիկ շար ժա կան տա րա տե սակ-
նե րով9: Հենց այս մե թոդ նե րով են ներ կա յումս ու սումն ա սի րում վա նա կա տի քի-
մի ա կան կազ մը՝ պար զե լու հա մար տվյալ նմու շի ծա գումն ա բա նու թյու նը:

Մեր աշ խա տան քի ըն թաց քում հա վա քած նմուշ ներն ու սումն ա սի րե լիս՝ 
օգ տա գոր ծել ենք շար ժա կան Brucker Tracer III SD մո դե լի սպեկտ րո մետ րը: 
Այս սար քի առա վե լու թյու նը ոչ մի այն նրա շար ժու նա կու թյունն է, այ լեւ անա լի զի 
արա գու թյունն ու բա վա կան մեծ ճշգրտու թյու նը, որոնք հա տուկ են մի այն ռենտ
գե նա յին սպեկտ րո մետ րե րի լա բո րա տոր տե սա կին: Դրա պատ ճա ռը սար քի 
ստու գաճշտ ման սխե ման է: Տվյալ մե թո դի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը ման-
րա մաս նո րեն ներ կա յաց ված են մի շարք աշ խա տու թյուն նե րում10:

7 Карапетян 1972, 15; Karapetian et al. 2001, 194 –198.
8 Cann, Renfrew 1964.
9 Frahm 2013; Frahm et al. 2014.
10 Shakley 2011; 2012; Goodale et al. 2012; Speakman, Shakley 2013; Frahm 2013; Frahm et al. 2014.
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Սար քը հա մալր ված է նաեւ ալյու մին, տի տան եւ կա պար պա րու նա կող 
գերզ գա յուն սի լի կո նե դե տեկ տո րով եւ հա մա պա տաս խան զտի չով, որն ու նակ 
է անա լի զի են թար կե լու ամեն տե սա կի նյութ՝ ապա հո վե լով անա լի զի կարճ ըն-
թացքն ու սպեկտ րո մետ րի բարձր էներ գե տիկ թա փան ցե լի ու թյու նը: Սար քի 
ռենտ գե նա յին ճա ռա գայ թումն իրա կա նաց նում է ռո դի ու մա յին ռենտ գե նա յին 
խո ղո վա կը: Անա լի զի տեւ ո ղու թյունն ընտր վել է 90 վայր կյան, իսկ լու սա ծոր ման 
լար ման պա րա մետ րե րը՝ 40 000 V, 25 μA:

Օգ տա գոր ծե լով նշված մե թո դը՝ նախ անա լի զի ենք են թար կել ՀՀ տա-
րած քի 20 եւ Վրաս տա նի տա րած քի 1 վա նա կա տի աղ բյուր նե րից վերց րած մեր -
օ րյա «հում» նմուշ ներ, որոնց հետ նույ նա կա նաց նե լու հա մար հա մե մա տել ենք 
մեր հնա գի տա կան գտա ծո նե րը: Թե՛ երկ րա բա նա կան եւ թե՛ հնա գի տա կան 
նմուշ նե րի հա մար ստաց վել է ppm ար ժեք նե րով 12 քի մի ա կան տար րե րի պա-
րու նա կու թյուն, որոնց թվում են՝ K, Ca, Mn, Fe, Zn, Ga, Th, Rb, Sr, Y ,Zr, Nb տար-
րե րը [նկ. 1, էջ 227]:

Աղ բյու րա գի տա կան հիմ քը և վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը
Ու սումն ա սիր վող նյու թը, ինչ պես նշե ցինք, բաղ կա ցած է կու րա րաք սյան 

մշա կույ թի երեք բնա կա տե ղի նե րի պե ղա ծո նե րից: Այս երեք հու շար ձան ներն 
աշ խար հագ րո րեն գտնվում են ՀՀ տար բեր մա սե րում. ներ կա յաց նում են կուր-
ա րաք սյան մշա կույ թի տար բեր մշա կու թա յին են թախմ բեր եւ ժա մա նա կագ րա-
կան փու լեր: Ընդ հա նուր առ մամբ, տվյալ հու շար ձան նե րից անա լի զի հա մար 
ընտր վել են վա նա կա տե 292 նմուշ ներ, որոնք էլ կազ մում են սույն հոդ վա ծի 
աղ բյու րա գի տա կան հիմ քը:

ա) Ծաղ կա սար –1 հնա վայ րը մի ա շերտ բնա կա տե ղի է, որը բնա կեց ված 
է եղել կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ կու րա րաք սյան մշա կույ թի առա ջին ժա-
մա նա կագ րա կան փու լում: Գտնվում է Արա գա ծոտ նի մար զի Ծաղ կա սար գյու-
ղից 2 կմ հյու սիս-արեւ ելք: Ծաղ կա սարն ան մի ջա պես Արա գա ծի լեռ նա զանգ-
վա ծի արեւմ տյան լան ջին է՝ Ար տե նի հրաբ խի հա րեւ ա նու թյամբ: Ծաղ կա սար –1 
հու շար ձա նի աշ խար հագ րա կան կո որ դի նատ ներն են՝ հյու սի սա յին լայ նու թյան 
40°28΄ եւ արեւ ե լյան եր կայ նու թյան 43°55΄: Բնա կա վայրն ու նի մոտ 10 հա մա կե-
րես: Տվյալ հու շար ձա նը պե ղել է Պ.Ս. Ավե տի սյա նի ղե կա վա րած ար շա վա խում-
բը 2005 –2008 թվա կան նե րին. պե ղումն ե րի ար դյունք նե րը հիմն ա կա նում հրա-
տա րակ ված չեն11:

Ծաղ կա սար –1 հու շար ձա նի վաղբ րոն զե դա րյան հա մա տեքս տից պեղ-
վել եւ վեր լու ծու թյան հա մար ընտր վել է վա նա կա տե 122 նմուշ: Վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում՝ նմուշ նե րը հիմն ա կա նում բա ժան վել են եր կու հիմն ա կան խմբի, 
որոնք ակ նա ռու են Fe/Rb, Zr/Nb [նկ. 2, 3, էջ 227] գծա պատ կեր նե րում: Այդ խմբե-
րը վե րա բե րում են Ար տե նի հրաբ խա յին հա մա լի րի եր կու գմբեթ նե րի հում քին՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար Փոքր եւ Մեծ Ար տե նի նե րի վա նա կա տին:

11 Հուշարձանի առավել մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս՝ Hovsepyan, Mnatsakanyan 
2011։
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Ծաղ կա սար –1 հու շար ձա նը գտնվում է տա րա ծաշր ջա նում վա նա կա տի 
վե րոն շյալ կա րեւ որ աղ բյուր նե րից ըն դա մե նը 15 կմ հյու սիս-արեւ մուտք, եւ զար-
մա նա լի չէ, որ նմուշ նե րի գե րակ շիռ մա սը պատ կա նում է հրաբ խա յին այս հզոր 
հա մա լի րի հում քին: Ըստ այդմ, 122 նմու շից 108-ը (89 %) նույ նա կա նաց վել է որ-
պես Փոքր Ար տե նիի հումք, իսկ 11 նմուշ (9 %) բա ժին է ըն կել Մեծ Ար տե նի ին: 
Ակն հայտ է, որ նա խա պատ վու թյու նը տրվել է Փոքր Ար տե նի ին: Դա կա րե լի է 
բա ցատ րել նրա նով, որ Մեծ Ար տե նիի հա մե մատ՝ Փոքր Ար տե նի ում վա նա կա-
տի կու տա կումն երն ավե լի առատ են եւ ու նեն շատ ավե լի բարձր որակ: Նույ նա-
կա նաց ված է Ծաղ կա սար –1-ի նմուշ նե րի մոտ 98 %-ը, իսկ 3 նմուշ նե րի ծա գում-
նա բա նու թյունն էլ, ցա վոք, հնա րա վոր չե ղավ պար զել:

Ստաց ված պատ կե րով հստակ ուր վագծ վում է Ծաղ կա սար –1 վաղբ րոն զե-
դա րյան բնա կա տե ղիի վա նա կա տի օգ տա հան ման մի աղ բյուր մո դե լը, որի ամե-
նա հա վա նա կան պատ ճա ռը պետք է լի ներ հու շար ձա նի աշ խար հագ րա կան դիր քը: 
Հա րեւ ա նու թյամբ ու նե նա լով առատ վա նա կա տի կու տա կումն եր՝ տե ղի բնա կիչ նե-
րը կա րիք չեն ու նե ցել օգ տա գոր ծե լու վա նա կա տի այլ աղ բյուր ներ [նկ. 4, էջ 228]:

բ) Ագա րակ –1 հնա վայ րը 5600 մ2 տա րածք զբա ղեց նող հու շար ձա նա-
խումբ է՝ Արա գա ծոտ նի մար զի Ագա րակ գյու ղի հա րեւ ա նու թյամբ: Ագա րակն 
աշ խար հագ րո րեն գտնվում է Շա մի րա մի սա րա հար թի արեւ ե լյան մա սի եւ Արա-
րա տյան դաշ տի մի ջեւ: Հու շար ձա նի աշ խար հագ րա կան կո որ դի նատ ներն են՝ 
հյու սի սա յին լայ նու թյան 40°17΄ եւ արեւ ե լյան լայ նու թյան 44°16΄12: Հու շար ձա նը 
բազ մա շերտ է. ամե նա վաղ ժա մա նա կաշր ջա նը պատ կա նում է կու րա րաք սյան 
մշա կույ թին13: Հու շար ձա նից պեղ ված նյու թը ներ կա յաց ված է Շրեշ-Մոխ րաբ լու-
րի եւ Կառ նուտ-Շեն գա վի թի տի պե րին պատ կա նող խե ցե ղե նով14:

Ագա րակ –1-ից առ կա էին 130 վա նա կա տե նմուշ ներ: Աղ բյուր նե րի բազ-
մա զա նու թյան տե սան կյու նից՝ Ագա րակ –1-ն ամե նա ու շագ րավ է մեր ու սում-
նա սի րած հնա վայ րե րի շար քում: Ի տար բե րու թյուն Ծաղ կա սար –1-ի՝ այս տեղ 
առանձ նաց րել ենք առն վազն 7 խումբ, որից վե ցի ծագ ման աղ բյուր նե րը հայտ-
նի են: Ընդ հա նուր առ մամբ, առանձ նա նում է 9 աղ բյուր, որից մե կի տե ղադ րու-
թյունն ան հայտ է:

Առա ջին և երկ րորդ խումբ: Այս խմբերն ընդգր կում են Ար տե նիի նմուշ-
նե րը (ընդ հա նուր՝ մոտ 47 %), որոնք, ինչ պես եւ նա խորդ հու շար ձա նում, կազ մում 
են բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյուն: Սրանք հստակ բնո րոշ վում են՝ իրենց ցածր 
Fe-ի եւ Sr-ի, եւ մի մյան ցից տար բեր վում են՝ Nb-ի եւ Rb-ի պա րու նա կու թյուն նե-
րով15:

Եր րորդ խումբ: Այս տեղ նմուշ ներ են Ծաղ կու նյաց լեռ նաշղ թա յից, ընդ 
որում հա մա լի րի բո լոր երեք ել քե րից՝ Դամ լիկ, Կա մա քար եւ Թթվա քար16:

12 Badalyan, Avetisyan 2007, 25.
13 Թումանյան 2013:
14 Badalyan 2014, 71 –73.
15 Տե՛ս Fe/Rb, Zr/Nb, Sr/Nb գծապատկերները [նկ. 5 –7, էջ 229–230]։
16 Տե՛ս Fe/Rb գծապատկերը [նկ. 5, էջ 229]։
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Չոր րորդ խումբ: Այս տեղ նե րառ ված են Հա տի սի նմուշ նե րը, որոնք զա-
նա զա նե լու հա մար, ել նե լով դրանց նմա նու թյու նից, կի րառ վել է (Ca*Y)/Th գոր-
ծա կի ցը: Ըստ ներ կա յաց ված (Ca*Y)/Th գոր ծակ ցի՝ Դամ լի կի նմուշ նե րում այն չի 
գե րա զան ցում 4000 մի ա վո րը: Մնա ցած 6 նմուշ նե րը վե րագր վել են Հա տի սին:

Հին գե րորդ խում բը կազ մում են Գու թա նա սա րի նմուշ նե րը, որոնք ներ-
կա յաց ված են 21 գտա ծո նե րով (16 %): Սրանք ակն հայ տո րեն առանձ նա նում են 
Zr/Nb եւ Sr/Nb գծա պատ կեր նե րով [նկ. 6, 7, էջ 229]: Այս խմբի նմուշ նե րից մե կը 
տար բեր վում է իր Rb-ի եւ Nb-ի ար ժեք նե րով եւ հա վա նա բար պատ կա նում է Կա-
րե նի սի հոս քին:

Վե ցե րորդ խում բը կազ մում են եւս 4 նմուշ, որոնք հստակ առանձ նա-
նում են իրենց ան հա մե մատ բարձր Rb եւ Nb տար րե րի ար ժեք նե րով. սրանք 
վե րագր վել են Գե ղա սա րին:

Յո թե րորդ ան հայտ խումբ: Չնույ նա կա նաց ված 15 նմուշ նե րից 7-ը մի-
ան ման են եւ մի ա սին կազ մում են առայժմ ան հայտ, բայց հա մա սեռ մի խումբ, 
ին չը բա վա կան ու շագ րավ է: Այս խմբի նմուշ նե րը բնու թագր վում են ցածր Sr-ի 
եւ բա վա կան բարձր Zr-ի պա րու նա կու թյամբ:

Մնա ցած 8 նմուշ նե րը հնա րա վոր չե ղավ ո՛չ խմբա վո րել եւ ո՛չ էլ նույ նա-
կա նաց նել:

Այս պի սով, Ագա րակ –1 վաղբ րոն զե դա րյան բնա կա տե ղիի վա նա կա տի 
օգ տա հան ման մո դե լի մա սին կա րե լի է ասել հե տեւ յա լը: Հում քի գլխա վոր աղ-
բյու րը Ար տե նին է, որը գտնվում է հու շար ձա նից մոտ 42 կմ հյու սիս-արեւ մուտք: 
Ար տե նիի նմուշ նե րը մի ա սին կազ մում են ընդ հա նու րի գրե թե 50 %-ը: Չա փա-
բաժ նով հա ջոր դը Գու թա նա սարն է, որը գտնվում է 35 կմ հյու սիս-արեւ մուտք 
(16 %): Մոտ 38 կմ դե պի հյու սիս-արեւ ելք գտնվող Ծաղ կու նյաց լեռ նաշղ թա յի աղ-
բյուր նե րից Դամ լի կին, Թթվա քա րին եւ Կա մա քա րին են վե րագր վել նմուշ նե րի 
հա մա պա տաս խա նա բար 7 %, 5 % եւ 4 %-ը: 38 կմ դե պի արեւ ելք գտնվող Հա տի սի 
եւ ավե լի հե ռու՝ մոտ 65 կմ դե պի հա րավ-արեւ ելք գտնվող Գե ղա սա րի չա փա բա-
ժի նը կազ մում է հա մա պա տաս խա նա բար 5 % եւ 3%: Նմուշ նե րի եւս 5 %-ը պատ կա-
նում է առայժմ ան հայտ Y խմբին: Հե տաքր քիր է, որ այս խմբի նմուշ ներ հայտ-
նա բեր վել են նաեւ Շի րա կի մար զի Ոս կե հասկ հու շար ձա նից: Այս ան հայտ խմբի 
ծագ ման հում քը, անա լի տիկ ար դյունք նե րից դա տե լով, են թադ րա բար վե րա բե-
րում է ներ կա յիս Թուր քի ա յի արեւ ել քում գտնվող աղ բյուր նե րից որեւէ մե կին:

Ինչ պես տես նում ենք, Ագա րակ –1-ում առ կա պատ կե րը բո լո րո վին տար-
բեր է նա խորդ հու շար ձա նի հա մա ժա մա նա կյա մո դե լից: 9 տար բեր աղ բյուր նե-
րի հում քի առ կա յու թյան փաս տը խո սում է հու շար ձա նի բազ մաղ բյուր օգ տա-
հան ման մո դե լի մա սին: Ագա րա կում ար դեն նա խա պատ վու թյու նը չի տրվում 
ամե նա մոտ գտնվող մեկ աղ բյու րին: Փո խա րե նը՝ առ կա են բա վա կան լայ նո րեն 
շա հա գործ վող՝ մի քա նի տար բեր կու տա կումն եր:

գ) Թե ղուտ –1 եւ Թե ղուտ –2 պայ մա նա կան անու նով կո չում ենք Լո ռու 
մար զի եր կու հնա վայ րեր, որոնք գտնվում են Թե ղուտ գյու ղի մո տա կայ քում: 
Նշված հու շար ձան նե րը հա մա ժա մա նա կյա են եւ պատ կա նում են կու րա րաք-
սյան մշա կույ թի երկ րորդ ժա մա նա կագ րա կան փու լին: Մի մյանց հա րեւ ան այս 
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եր կու հնա վայ րե րը գտնվում են հա մա պա տաս խա նա բար Ձո րի Գեղ եւ Խա ռա-
տա նոց բնա կա տե ղի նե րի մոտ: Այս տե ղից ու սումն ա սի րել ենք վա նա կա տի 20-
ական նմուշ՝ հայտ նա բեր ված Ս. Հո բո սյա նի ղե կա վա րու թյամբ ըն թա ցող պե-
ղումն ե րի ար դյուն քում (2010 –2016 թթ.):

Նախ նա կան ար դյունք նե րի հա մա ձայն՝ այս նմուշ նե րի մե ծա մաս նու թյու-
նը գրե թե մի ան ման է: Սկզբում նույ նա կա նաց վե ցին մի այն 3 նմուշ ներ: Առա ջին 
եր կու սը մի ան գա մից վե րագր վե ցին Գե ղա սա րին՝ ըստ իրենց բարձր Nb եւ Rb 
ար ժեք նե րի: Եր րորդ նմու շը հստակ հա մա պա տաս խա նեց Գու թա նա սա րի հա-
մա լի րի վա նա կա տին17: Հա վա նա կան է, որ ըստ իր տվյալ նե րի՝ նմու շը պատ կա-
նում է Գու թա նա սա րի Կա րե նիս գյու ղի հա րեւ ա նու թյամբ գտնվող հոս քին:

Մնա ցած նմուշ ներն առանձ նաց նե լու հա մար կա ռուց վե ցին բո լոր հնա-
րա վոր գծա պատ կեր նե րը: Դրան ցից ամե նա ու շագ րա վը Sr/Zr հա րա բե րու-
թյունն էր, որով մի շարք նմուշ ներ հստակ վե րագր վե ցին Չի քի ա նի ին (Վրաս-
տան)՝ ըստ իրենց հա մե մա տա բար ցածր Sr եւ Zr ցու ցա նիշ նե րի: Մնա ցյալ 
նմուշ նե րի՝ Կա մա քա րին եւ Թթվա քա րին պատ կա նե լու թյու նը բա ցա ռե լուց հե-
տո ակն հայտ դար ձավ, որ դրանք վե րա բե րում են կա՛մ Հա տի սին, կա՛մ Դամ-
լի կին: Դա պար զե լու հա մար կա ռուց վեց (Ca*Y)/Th գծա պատ կե րը: Այդ պի սով 
առանձ նաց վե ցին երեք նմուշ ներ, որոնց ար ժե քը գե րա զան ցում էր 6000 մի ա-
վո րը, եւ դրանք վե րագր վե ցին Հա տի սին: Մյուս 17 նմուշ նե րը, որոնց վե րո նշյալ 
գոր ծա կիցն ան հա մե մատ ցածր էր, վե րագր վե ցին Դամ լի կին: Եւս 4 նմու շի ծա-
գումն ա բա նու թյու նը պար զել չհա ջող վեց:

Այս պի սով, հիմն վե լով ստաց ված ար դյունք նե րի վրա՝ կա րե լի է նշել, որ 
Թե ղու տի հա մար որոշ վեց առն վազն 5 խումբ: Անա լի զը ցույց տվեց, որ այս 
հու շար ձա նի հա մար առաջ նա յին աղ բյուր ներ են եղել Չի քի ա նին եւ Դամ լի կը: 
Հատ կան շա կան է, որ Վրաս տա նի տա րած քում գտնվող, մեր հու շար ձա նից բա-
վա կան հե ռու՝ 117 կմ հյու սիս-արեւ մուտք ըն կած Չի քի ա նի ին բա ժին է ընկ նում 
նմուշ նե րի 42 %-ը: Չա փա բաժ նով երկ րոր դին՝ Դամ լի կին է վե րագր վել գտա ծո-
նե րի 32 %-ը: Այս աղ բյու րը, Չի քի ա նիի հետ հա մե մա տած, գտնվում է Թե ղու տին 
շատ ավե լի մոտ՝ ըն դա մե նը 42 կմ դե պի հա րավ-արեւ մուտք: Նույ նա կա նաց ված 
մյուս նմուշ նե րը պատ կա նում են Գու թա նա սա րի հա մա լի րին (3 %), Գե ղա սա րին 
(ավե լի քան 5 %) եւ Հա տի սին (8 %):

Հե տեւ ա բար, Թե ղու տի վաղբ րոն զե դա րյան հնա վայ րե րի 5 նույ նա կա-
նաց ված աղ բյուր նե րի հում քը, ինչ պես եւ Ագա րա կում, խո սում է վա նա կա տի 
օգ տա հան ման բազ մաղ բյուր մո դե լի առ կա յու թյան մա սին: Սա կայն, ի տար բե-
րու թյուն Ագա րա կի, այս տեղ հիմն ա կան աղ բյու րը գտնվում է բնա կա տե ղի ից 
բա վա կան մեծ հե ռա վո րու թյան վրա՝ չնա յած մի շարք ավե լի մոտ աղ բյուր նե րի 
առ կա յու թյա նը: Նման պատ կեր են դի տար կել նաեւ Է. Շա տե նի են եւ Օ. Բար ժը 
մի շարք հնա վայ րե րում18: Թե ղու տում հում քի աղ բյու րի՝ նման տե ղադ րու թյու նը 

17 Տե՛ս Fe/Nb եւ Sr/Zr դիագրամները [նկ. 10, 11]։
18 Chataigner, Barge 2010, 10.
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կա րող է վկա յել տե ղա ցի նե րի՝ հյու սի սա յին շրջան նե րի բնա կիչ նե րի հետ ու նե-
ցած որո շա կի կա պե րի մա սին:

Եզ րա կա ցու թյուն
Շար ժա կան ռենտ գե նա յին ֆլյու ո րես ցեն ցի ա յի մե թո դի օգ նու թյամբ 

վեր լուծ վել են վա նա կա տե 292 նմուշ նե րի հա մար ստաց ված ար դյունք նե րը: 
Հա ջող վել է խմբա վո րել նմուշ նե րի 94,86 %-ը եւ նույ նա կա նաց նել՝ 92.50 %-ը, ին-
չը լավ ար դյունք է նմա նա տիպ հե տա զո տու թյան հա մար: Կու րա րաք սյան երեք 
ու սումն ա սիր ված հու շար ձան նե րից յու րա քան չյու րի հա մար ու նենք վա նա կա-
տի օգ տա հան ման հա մա պա տաս խան մո դել՝ ներ կա յաց ված քար տե զի տես-
քով: Նշված հնա վայ րե րի տվյալ նե րի հա մե մա տու թյան ար դյուն քում ի հայտ են 
գա լիս հում քի օգ տա գործ ման՝ 3 ամ բող ջո վին տար բեր սկզբունք ներ: Առա ջին 
մո դե լը մի աղ բյուր է, որը շեշ տադ րում է մի այն մեկ՝ հնա վայ րին հա րա կից աղ-
բյու րի հում քի վրա: Երկ րորդ մո դե լում շա հա գործ վում են վա նա կա տի՝ մի ան-
գա մից մի քա նի աղ բյուր ներ: Եր րորդ մո դե լը նույն պես բազ մաղ բյուր է, սա կայն, 
ի տար բե րու թյուն նա խոր դի, բնա կա տե ղիի մո տա կայ քում վա նա կա տի բա վա-
կան խո շոր աղ բյու րի առ կա յու թյան պա րա գա յում, այ նո ւա մե նայ նիվ, լայ նո րեն 
օգ տա հան վում է այլ՝ ավե լի հե ռու գտնվող աղ բյու րի հում քը:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ա. Կ. Ջու հա րյան, ե.գ.թ.
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Վա նա կա տի հում քի օգ տա հան ման սկզբունք նե րը  
բրոն զի դարում՝ ըստ ՀՀ տա րած քից գտնված նմուշ նե րի  

PXRF վեր լու ծու թյան տվյալ նե րի

Հիմ ա բա ռեր՝ բրոն զի դար, կու րա րաք սյան մշա կույթ, վա նա կատ (օբ սի-
դիան), երկրա քի մի ա կան անա լիզ, pXRF:

Հոդ վա ծում ՀՀ տար բեր շրջան նե րի բնա կիչ նե րի կող մից մ.թ.ա 3-րդ հա զա րա մյա կում վա-
նա կա տի աղ բյուր նե րի օգ տա հան ման սկզբունք ներն ու սումն ա սիր վել են երեք հու շար ձա նի՝ 
Ծաղ կա սա րի, Թե ղու տի եւ Ագա րա կի օրի նակ նե րով: Նշված հու շար ձան նե րի վաղբ րոն զե-
դարյան հա մա տեքս տից պեղ ված նյու թից ընտր ված 292 վա նա կա տե նմուշ նե րի երկ րա քի-
միա կան անա լի զի ար դյունք նե րով խմբա վոր վել է նմուշ նե րի 94,86 %-ը, նույ նա կա նաց վել՝ 
մոտ 92.50 %-ը: Վա նա կա տի օգ տա հան ման՝ ստաց ված երեք մո դել նե րը, ներ կա յաց ված քար-
տեզ նե րի տես քով, ի հայտ են բե րում երեք տար բեր սկզբունք, որոն ցից յու րա քան չյուրն ու նի 
իր տե ղա կան դրդա պատ ճառ նե րը:

A. K. Juharyan, PhD
Institute of Archaeology and Ethnography

Principles of Using Obsidian on the Territory of the Republic of Armenia  
in the Bronze Age according to the Data of pXRF Analysis

Keywords: Bronze Age, Kura-Araxes culture, obsidian, geochemical analysis, pXRF.

During the Bronze Age, the Kura-Araxes culture flourished throughout the South Caucasus. Despite 
the extensive development of metallurgy, people continued also intensively use obsidian. Studying 
the principles of this raw material use has always been and still is an actual problem. For the study of 
volcanic glass (obsidian), there is currently a wide range of modern, precise analytical methods. This 
article discusses the principles of obsidian sources use by residents in different parts of the territory 
of Armenia in the third millennium BC. For the three monuments belonging to the Kura-Araxes cul-
ture, Tsaghkasar, Teghut and Agarak, patterns of the utilization of obsidian sources were revealed. 
A total of 292 samples from the Early Bronze Age cultural layer, collected during excavations of the 
listed monuments, were subjected to geochemical analysis. The assays were performed by portable 
X-ray fluorescence (pXRF), and a portable spectrometer of the Brucker Tracer III SD model was 
used. As a result of the analytical work, 94.86 % of the archaeological samples were grouped, and 
92.50 % were identified, which is undoubtedly a good result for this type of study. According to our 
data, models for the utilization of obsidian sources were developed for the following settlements 
– Tsaghkasar, Agarak and Teghut, which are also presented in the form of maps. Comparing their 
results, three completely different models of source utilization were identified, including one mo-
no-source and two poly-source models, each of which has its own local motives.
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А. К. Джугарян, к.г.н.
Институт археологии и этнографии

Принципы утилизации обсидиана в эпоху бронзы  
по данным pXRF анализа образцов с территории РА

Ключевые слова։ бронзовый век, куро-араксская культура, обсидиан,  
гео химический анализ, pXRF.

В эпоху бронзы на всей территории Южного Кавказа процветала куро-араксская куль тура. 
Носители данной культуры, несмотря на обширное развитие металлургии, про дол жали 
интенсивно использовать обсидиан. Настоящая статья посвящена иссле до ванию принци пов 
поступления обсидианового сырья в поселения территории со вре менной Республики Ар-
мения в эпоху ранней бронзы (около 3500 –2500 гг. до н.э.). С трех куро-араксских па мят ни-
ков  – Цахкасара, Техута и Агарака – методом пор та тивной рентгенной флуоресценции (pXRF), 
посредством использования портативного спектро метра модели Brucker Tracer III SD было 
проанализировано в общей сложности 292 образца обсидиана. Результаты агрегативного кла-
стерного анализа позволили иденти фицировать, т.е. установить принадлежность к конкрет-
ному локализованному источ нику, 92,50 % археологических образцов. Данные, полученные 
для каждого памятника, свидетельствуют о различных принципах получения сырья и могут 
быть определены как моноисточниковая (Цахкасар) и полиисточниковая (Агарак, Техут) 
модели. Ориен тация населения на различные источники была обусловлена в каждом кон крет-
ном случае прежде всего географическим положением того или иного поселения.



12000

10000

8000

6000

4000

80 100 120      140 160      180      200

Rb K12

F
e

K
1
2

Chikiani

Aghvorik

Sizavet

Damlik

Kamakar

Ttvakar

Gutansar

Fontan

Jraber

Karenis

Geghasar

Spitakasar

Mets Arteni

Pokr Arteni

Bazenk

Mets Satanakar

Mets Sevakar

Pokr Sevakar

Hatis

Akunk
K

Bivariate Fit Fe K12 by Rb K12

Legend

K

Նկար 1. Երկ րա բա նա կան նմուշ նե րի վեր լու ծու թյան դի ագ րա մը  
ըստ Fe/Rb հա րա բե րակ ցու թյան

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000
100 111 120       130       140       150 160

?

?

?

25 30 35 40 45

130

120

110

100

90

80

70

?

?

?

NbKa1

Z
r
K

a
1

F
e

K
a
1

RbKa1

Նկար 2. Ծաղ կա սար հու շար ձա նի նմուշ նե րի վեր լու ծու թյան դի ագ րամ ե րը  
ըստ Fe/Rb, Zr/Nb հա րա բե րակ ցու թյուն նե րի

Նկար 3. Ծաղ կա սար հու շար ձա նի վա նա կա տի օգ տա հան ման մո դե լը

227ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՏԻ ՀՈՒՄ ՔԻ ՕԳ ՏԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԲՐՈՆ ԶԻ ԴԱ ՐՈՒՄ...



228 ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՏԻ ՀՈՒՄ ՔԻ ՕԳ ՏԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԲՐՈՆ ԶԻ ԴԱ ՐՈՒՄ...

1000 3000 5000       7000 9000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Ca*Y/Th

C
a
*Y

/T
h

Bivariate Fit Ca*Y/Th by Ca*Y/Th

K

?

?

?
?

?
?

YYYYYY

?

?

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

NbKa1

S
r
K

a
1

300

250

200

150

100

50

0

Bivariate Fit SrKa1 by NbKa1

K

?

?

?

?

?
?

?

?
YYYYYYY

25000

20000

15000

10000

5000

RbKa1

F
e

K
a
1

80 100 120 140 160 180 200

Bivariate Fit FeKa1 by RbKa1 Bivariate Fit ZrKa1 by NbKa1

K

?

?

?
?

?

?

Y
YY Y

Y

?
?

350

300

250

200

150

100

50
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

NbKa1

Z
r
K

a
1

Նկար 4. Ագա րակ հու շար ձա նի նմուշ նե րի վեր լու ծու թյան դի ագ րամ ե րը  

ըստ Fe/, Zr/Nb, Rb, Sr/Nb, (Ca*Y)/Th հա րա բե րակ ցու թյուն նե րի

Նկար 5. Ագա րակ հու շար ձա նի վա նա կա տի օգ տա հան ման մո դե լը



229ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՏԻ ՀՈՒՄ ՔԻ ՕԳ ՏԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԲՐՈՆ ԶԻ ԴԱ ՐՈՒՄ...

?

K

?
?

?

?
K

?

?
?

? K
?

Bivariate Fit of FeKa1 by RbKa1

Bivariate Fit of FeKa1 by NbKa1

Bivariate Fit of SrKa1 by ZrKa1

Bivariate Fit of Ca*Y/Th by Ca*Y/Th

F
e

K
a
1

RbKa1

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000
60       100      140      180       220       260      300

S
r
K

a
1

ZrKa1

150

100

50

0
80 100 120 140 160

C
a
*Y

/T
h

Ca*Y/Th

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
0    1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 800010 15 20 25 30 35 40 45 50

8000

7000

6000

5000

4000

F
e

K
a
1

NbKa1

Նկար 6. Թե ղուտ Ագա րակ հու շար ձա նի նմուշ նե րի վեր լու ծու թյան դի ագ րամ ե րը ըստ Fe/
Rb, Sr/Zr, Fe/Nb, (CaՒ*Y)/Th հա րա բե րակ ցու թյուն նե րի

Նկար 7. Թե ղուտ հու շար ձա նախմ բի վա նա կա տի օգ տա հան ման մո դե լը



249ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

CONTENTS

PREHISTORICAL SOCIETIES
A. A. Bobokhyan
Vishap Stelae according to Archival Materials of Atrpet 8

M. S. Shakhmuradyan
Structure and Forms of ‘Desert Kites’ 21

A. K. Juharyan
Principles of Using Obsidian on the Territory of the Republic of Armenia  
in the Bronze Age according to the Data of pXRF Analysis 36

T. E. Harutyunyan
Chronology and Typology of the Newly Discovered Pins of the Karashamb Site 47

B. V. Vardanyan
Issues of Sociodemographic Differentiation for the Late Bronze Age in the Territory  
of Kura-Arax Mesopotamia according to the Lchashen Cemetery (16 –13th cc. BC) 77

Roman Hovsepyan
Plant Remains From Classical Period Jar-Burials  
in the Mastara–3 Archaeological Site (Republic of Armenia) 79

MIDDLE AGES
T. S. Dalalyan
Some Notes on Conceptual Thoughts Pertaining  
to the Musical Instruments in the 13th Century 92

D. H. Mirijanyan, S. H. Aghayan
Some Observations about the Gntouni Princely House’s Domains  
according to the Gravestone Inscriptions and Historiographic Sources 106

A. L. Grigoryan
Sotk section of the Dvin-Partav Trade Route 117

Astghik Babajanyan, Kathryn Franklin
Medieval cultural landscape in Vayots Dzor in the context of the Silk Road 125

A. A. Martirosyan
On the Economic Component of Household Stone Production Objects  
Found from the Dashtadem Fortress 137

E. E. Vasileva
Archaeological Study of Churchyards and Monastic Necropolises in Russia Today 148

TRADITIONAL RITUAL AND FOLKLORE
N. Kh. Vardanyan
Composition and Functionality of Wedding Joke Song  
“Mother of Groom, Come out” in Ceremony 160

N. H. Khatchadourian
Interaction and Interpenetration of Different Music Folklore Genres  
in Armenian Folk Lullabies 173



250 ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

SOVIET AND POST-SOVIET PERIODS'  
SOCIAL ANTHROPOLOGY AND CULTURAL STUDIES
A. G. Mikayelyan
Ethnography of Prison Based on Parajanov’s Works 186

H. M. Muradyan
«Houses of culture» in Soviet and Post-Soviet Times:  
Semantic and Functional Transformations and Heredity 194

A. N. Nalbandyan
Turkish Cultural Policy in Georgia 204

DIASPORA ISSUES
A. G. Andrikyan
The Current State of K. Pols Patriarchy  215
Information about authors 224

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБЩЕСТВА
А. А. Бобохян
Вишапоидные стелы согласно архивным материалам Атрпета 8

М. С. Шахмурадян
Структура и формы «пустынных змей» 21

А. К. Джугарян
Принципы утилизации обсидиана в эпоху бронзы  
по данным pXRF анализа образцов с территории РА 36

Т. Э. Арутюнян
Хронология и типология новонайденных карашамбских булавок 47

Б. В. Варданян
Вопросы палеодемографических исследований  
в эпоху поздней бронзы Куро-араксского междуречья  
по материалам лчашенского могильника (16 –13 вв. до н. э.) 65

Р. А. Овсепян
Растительные остатки из карасных захоронений античного периода  
археологического памятника Мастара –3 (Республика Армения) 79

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Т. С. Далалян
Некоторые замечания к мировозренческому восприятию  
музыкальных инструментов в 13-ом веке 92

Д. Гр. Мириджанян, С. А. Агаян
Некоторые замечания о владениях княжеского рода Гнтуни согласно  
надгробным надписям и историографическим источникам 106

А. Л. Григорян
Соткский участок торгового пути Двин-Партав 117



251ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Астхик Бабаджанян, Кэтрин Франклин
Средневековый культурный ландшафт в Вайоц Дзоре  
в контексте Шелкового пути 125

А. А. Мартиросян
Об экономическом компоненте бытовых каменных производственных  
предметов найденных из раскопок крепости Даштадем 137

Е. Е. Васильева
Археологическое изучение городских и монастырских некрополей  
в России сегодня 148

ТРАДИЦИОННЫЙ РИТУАЛ И ФОЛЬКЛОР
Н. Х. Варданян
Композиция и функциональность в ритуале шутливой свадебной песни  
«Мать жениха, выходи» 160

Н. А. Хачатурян
Взаимодействие и интерпенетрация разных музыкальных  
фольклорных жанров в армянских народных колыбельных 173

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ
А. Г. Микаелян
Тюремная этнография согласно произведениям Параджанова 186

А. М. Мурадян
«Дома культуры» в советский и постсоветский период:  
семантические и функциональные преобразования и наследие 194

А. Н. Налбандян
Культурная политика Турции в Грузии 204

ДИАСПОРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
А. Г. Андрикян
Современный статус Константинопольского патриархата 215

Сведения об авторах 224


