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Բե նիկ Վար դա նյան
 ՀԱԻ, ՇՀՀԿ

ԿՈՒՐ-ԱՐԱՔ ՍՅԱՆ ՄԻ ՋԱ ԳԵՏ ՔԻ  
ՈՒՇԲ ՐՈՆ ԶԵ ԴԱ ՐՅԱՆ ԴԱՄԲԱՆԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԼԻՐ ՆԵ ՐԻ  
ՍՈ ՑԻ ԱԼ- ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ  
ԽՆԴԻՐ ՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԼՃԱ ՇԵ ՆԻ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ  
(Մ. Թ. Ա. 16 –13-ՐԴ ԴԴ.)1

Կու րի և Արաք սի մի ջա գետ քի բրոնզեր կա թե դա րյան հան րույթ նե րի2 հնա
ժո ղով րագ րա կան և սո ցի ա լա կան վե րա կազ մու թյան նպա տա կով՝ սույն 
հոդ վա ծում քննվում են Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան դամ բա նա դաշ տի՝ թվով 
186 դամ բա նում առ կա 196 աճյուն նե րի հնա գի տա կան և հնա մար դա բա նա
կան տվյալ նե րը: Օգ տա գործ ված մե թո դա բա նու թյունն առա ջար կում է դամ
բա նա յին կա ռույց նե րի ձև ա բա նա կան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով կա տա րել 
թաղ ման ծե սի դա սա կար գում և դրա բազ մա կող մա նի ու սում ա սի րու թյուն, 
որը տե սա նե լի է դարձ նում սո ցի ա լա կան լանդ շաֆ տի փո փո խու թյուն նե րը:
Հիմ ա բա ռեր՝ Հա րա վա յին Կով կա սի հնա գի տու թյուն, ուշ բրոն զի դա րաշր ջան, 
հնա ժո ղովր դագ րու թյուն, զին վո րա կան դաս, բրոն զե դա րյան բնա կա վայր, Լճա շեն, 
դամ բա րա նա յին հա մա լիր:

Դիր քը և ու սում նա սի րու թյան պատ մու թյու նը
Լճա շե նի դամ բա նա դաշ տը տե ղադր ված է Սեւ ան քա ղա քից 5 կմ հա րավ-

արեւ մուտք, ծո վի մա կե րեւ ույ թից շուրջ 2000 մ բարձ րու թյան վրա: Այն ձգ վում է 
մին չեւ Չկա լով կա գյու ղի տա րած քը (ընդ հա նուր եր կա րու թյու նը՝ 4 կմ): Դամ բա-
նա դաշ տում եւ ամ րո ցում պե ղումն եր են իրա կա նաց վել մի քա նի փու լե րով:

Լճա շե նի ամ րո ցում առա ջին ան գամ ու սումն ա սի րու թյուն ներ՝ թեեւ ոչ-
կա նո նա վոր, իրա կա նաց րել են Ի. Պո լյա կո վը, Ե. Լա լա յա նը, Ա. Իվա նովս կին3: 
1956 –75 թթ. Լճա շե նի ամ րո ցում եւ դամ բա նա դաշ տում կա նո նա վոր պե ղումն եր է 
կա տա րել Հ. Մնա ցա կա նյա նը, ով ընդ հա նուր առ մամբ ու սումն ա սի րել է 295 մեծ 

1 Խորին երախտագիտություն ենք հայտնում պ.գ.թ. Լ. Ա. Պետրոսյանին՝ Լճաշենի դամ բա-
նա դաշտի 1986 –2006 թթ. պեղումների արդյունքին [տե՛ս Պետրոսյան 2015] ծանոթացնելու 
եւ դրանից օգտվելու հնարավորություն տալու համար։

2 Հին հանրույթը (պալեոպոպուլացիա)՝ մեկ դամբանադաշտի տարածքում թաղված օբյեկտ
ների ամբողջությունն է, որը, սակայն, չի ներկայացնում թաղումների պատահական կու-
տա կում (օրինակ՝ մարտում զոհված զինվորների թաղումներ) կամ ծիսական թաղում 
(«քրմե րի» դամբաններ, կենոտաֆներ, «սրբազան կենդանինիների» թաղումներ», եւն 
[տե՛ս Алексеев 1989, 75])։

3 Ավետյան 2003, 12 –13։
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ու փոքր դամ բան4: Լճա շե նում մաս նա վոր պե ղումն եր են իրա կա նաց րել նաեւ 
Հ. Իս րա յե լյա նը5, Է. Խան զա դյա նը6 եւ ու րիշ ներ:

Լճա շե նի դամ բա նա դաշ տում եւ ամ րո ցում 1975 –1986 թթ. պե ղումն եր է 
կա տա րել Վ. Ավե տյա նը՝ ու սումն ա սի րե լով շուրջ 200 դամ բան7: Լճա շե նի դամ-
բա նա դաշ տի ու սումն ա սի րու թյան եր րորդ փու լը կապ ված է Լ. Պետ րո սյա նի 
հետ. նա այս հնա վայ րում 1989 –2006 թթ. ու սումն ա սի րել է 223 դամ բան, որոնց 
ժա մա նա կագ րա կան ընդգր կու մը տա տան վում է մ. թ. ա. 3-րդ հա զա րա մյա կից 
մին չեւ մ. թ. ա. 13-րդ դ.8: Հ. Մնա ցա կա նյա նի եւ Վ. Ավե տյա նի պե ղած դամ բան-
նե րի նկա րագ րու թյուն նե րի մաս նա կի հրա տա րա կու մը9 դժվա րաց նում է Հա-
րա վա յին Կով կա սի այս կա րեւ որ հու շար ձա նի ամ բող ջա կան ու սումն ա սի րու-
թյու նը, ուս տի սույն հոդ վա ծում կօգ տա գործ վեն Լ. Պետ րո սյա նի պե ղումն ե րի 
ար դյունք նե րը10:

Դամ բա նա դաշ տում պե ղումն երն իրա կա նաց վել են երեք տե ղա մա-
սե րում: Ներ կա յումս առա ջին տե ղա մա սը գրե թե ամ բող ջու թյամբ ծածկ ված է 
գյու ղի նո րա կա ռույց տնե րով11, երկ րոր դը գտնվում է գյու ղից մոտ 1 կմ արեւ ելք 
գտնվող լճի ան տա ռա մերձ հատ վա ծում12: Եր րորդ տե ղա մա սը սկսվում է երկ-
րոր դի հա րավ-արեւ ե լյան եզ րից եւ հաս նում մին չեւ Չկա լով կա գյու ղի մեր ձա կա 
տա րածք ներ13:

Դամ բա նա դաշ տի կա ռուց ված քը
Հայկական լեռնաշխարհի եւ Հա րա վա յին Կով կա սի բրոնզ-եր կա թե դար-

յան դամ բա նա դաշ տե րը ձեւ ա վոր վել են տե ղան քի բնա կան տար րե րի, մար դա-
կերտ կա ռույց նե րի եւ որեւէ կա րեւ որ դամ բա նաբ լու րի շուրջ14: Սա կայն հա մայ-
նա կան դամ բա նա դաշ տում նոր դամ բա նի կա ռու ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
եղել հան գու ցյա լի սո ցի ա լա կան դիր քով կամ սե ռա տա րի քա յին պատ կա նե լու-
թյամբ15: Լճա շե նի սե պա գիր ար ձա նագ րու թյան դի մաց՝ լճի ջրե րից ազատ ված 

4 Мнацаканян 1957, 192 –207; Մնացականյան 1965, 95 –114։
5 1978 թ. Հ. Իսրայելյանը Լճաշենում բացեց տարաժամանակյա թաղումներ պարունա կող 

դամ բաններ, որոնցից առաջինը թվագրվում է՝ 15 –14-րդ (անհատական), երկրորդը՝ 10 –8-
րդ (խմբային), երրորդը՝ 6 –4-րդ (անհատական) դարերով [Իսրայելյան 1979, 6]։

6 Խանզադյան 1960, 65 –78։
7 Ավետյան 1986, 90 –96; 2003, 51 –57։
8 Петросян 1988, 99 –101; Պետրոսյան 2015, 291 –295։
9 Լճաշենի մ. թ. ա. 15 –13-րդ դդ. մեծ դամբանաբլուրների կառուցվածքի եւ ուղեկցող գույքի 

նկա րագրությունները տե՛ս Ավետյան 2003, 58 –67։
10 Պետրոսյան 2015։
11 Մեծ դամբանաբլուրները գտնվում են առաջին տեղամասի հարավային ծայրին [Ավետյան 

2003, 49]։
12 Այստեղ հաշվվում է մոտ 400 դամբան [Ավետյան 2003, 50]։
13 Այստեղ հաշվվում է մոտ 500 դամբան, որոնք դասավորված են խմբերով, յուրաքանչյուրում՝ 

3 –15 դամբան [Ավետյան 2003, 50; Պետրոսյան 2015, 6 –7]։
14 Սյունիքի ու Արցախի դամբանադաշտերի կառուցապատման սկզբունքների մեջ բնական 

միջավայրի գործոնի մասին տե՛ս Ավետիսյան եւ այլք 2017, 160 –164։
15 Матвеева 2007, 32.
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բնա կա վայ րից 150 մ արեւ ելք ըն կած հարթ ու քա րա զուրկ մի տա րած քում, կենտ-
րո նա ցած են տար բեր չա փե րի մեծ դամ բա նաբ լուր ներ16, որոնց մո տից սկսվել 
է շար քե րով դա սա վոր ված մյուս դամ բան նե րի կա ռու ցու մը՝ հաս նե լով մին չեւ 
Չկա լով կա գյուղ: Նույ նա տիպ իրա վի ճակ է Թռեղ քում եւ մի շարք այլ հնա վայ-
րե րում, որ տեղ մեծ դամ բա նաբլուր նե րի շուր ջը տես նում ենք ան հա մե մատ փոք-
րե րի ան հա մա չափ կու տա կումն եր17:

Հնա գի տու թյան մեջ հայտ նի երեւ ույթ է, որ դամ բա նա դաշ տե րում հա սա-
րա կա կան շեր տե րի հստակ տար բե րա կու մը նկա տե լի է մի այն այդ շեր տե րի 
առա ջաց ման նախ նա կան փու լե րում, երբ հա սա րա կա կան որեւէ խումբ նոր է 
սկսում առանձ նա նալ, տար բե րակ վել հա մայն քի մյուս ան դամն ե րից18: Մի ջին 
բրոն զի դա րաշր ջա նից մին չեւ 15-րդ դ. նկատ վում է մի եւ նույն դամ բա նա դաշ տում 
մեծ դամ բա նաբ լուր նե րի քա նա կա յին աճ: Հե տա գա դա րե րում նույն դամ բա նա-
դաշ տում նմա նա տիպ ծախ սա տար կա ռույց ներ այ լեւս չեն հան դի պում, ինչ պես, 
օրի նակ, Թռեղ քի, Ուչ Թե փեի, Լճա շե նի եւ այլ դամ բա նաբ լուր նե րի պա րա գա-
յում: Դրա փո խա րեն, տար բե րա կու մը շա րու նա կում էին կա տա րել ան հա մե մատ 
քիչ մարդ կա յին եւ նյու թա կան ռե սուրս նե րի վատ նու մով: Այս հա մա տեքս տում է 
պետք քննար կել Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան դամ բա նա դաշ տում՝ պատ մա կան 
շատ փոքր մի ջա կայ քում մեծ քա նա կու թյամբ տար բե րակ վող «առանձ նաշ նոր-
հյալ ան ձան ց» դամ բան նե րի առ կա յու թյու նը19:

Հա ճախ թաղ ման հու շար ձան նե րի նկա րագ րու թյան եւ սո ցի ա լա կան մեկ-
նա բա նու թյան մեջ գոր ծած վում են «մե ծ», «մի ջի ն» եւ «փոք ր» դամ բա նաբ լուր 
եզ րույթ նե րը, որոնք, սա կայն, կա րիք ու նեն հիմն ա վոր ման: Լ. Մար սա դո լո վը 
դամ բա նաբ լու րի սո ցի ա լա կան պատ կա նե լու թյու նը, աս տի ճա նա կար գու թյու-
նը ցույց տա լու հա մար առա ջար կել է «կար գա յի ն» բա ժան ման հա մա կարգ, 
ըստ որի՝ տար բե րակ ման մի ա վոր է ըն դուն վում դամ բա նաբ լու րի չա փը՝ հա-
մա պա տաս խա նա բար սահ ման վե լով մեծ, մի ջին եւ փոքր բա ռեզ րե րը20: Քա նի 
որ Լճա շե նի ոչ բո լոր դամ բա նաբ լուր նե րի ու դամ բա նա յին վեր գետ նյա մա սերն 
են պահ պան վել, ուս տի սույն հոդ վա ծում սո ցի ա լա կան աս տի ճա նա կար գու-
թյան վեր հան ման հա մար որ պես առանց քա յին մի ա վոր կըն դուն վի խցի չա փը՝ 

16 Ավետյան 2003, 40, 42։
17 Awalischili 1987, 71. Մեսխեթի դամբանադաշտում նույնպես մեծ դամբանաբլուրը շրջա-

պատ ված է ավելի փոքրերով։ Նման տեղադրությունը, ինչպես եւ Թռեղքի մի շարք 
դամբա նադաշտերում ու Լճաշենում, ենթադրաբար պայմանավորված էր համայնքի 
սոցիալական հարաբերությունների պատկերով [Авалишвили 1991, 173]։

18 Childe 1944, 94 –97; Массон 1971, 110.
19 Թռեղքի միջին եւ ուշ բրոնզի դարերով ժամանակագրվող դամբանադաշտերում Գ. Ավա-

լիշվիլին հակված է տեսնելու դամբանադաշտի կառուցապատման վերոնշյալ սկզբուն-
քը։ Մեծ հողաթմբով դամբանաբլուրները պատկանել են «ցեղապետին», որի ձեռ քե րում 
կենտրոնացած էր հոգեւոր եւ աշխարհիկ իշխանությունը։ Միջին մեծության դամ բա-
նաբլուրները մեկնաբանվում են որպես «կենտրոնական խցում թաղվածին պատկանող 
վարչակարգում ծառայածի», այսինքն՝ համայնական ազնվականության ներկայացուցչի 
դամբանաբլուր։ Սոցիալական այս խավի ներկայացուցիչները մահանալուց հետո թաղվել 
են իրենց համայնքի առաջնորդի շուրջը [Awalischili 1987, 71 –73]։

20 Марсадолов 1997, 98; հարցի վերաբերյալ գրականությունը տե՛ս Дашковский 2015, 15։
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առանձ նաց ված մի ջա կայ քե րով, որն ամ բող ջո վին ար տա հայ տում է ար տա քին 
կա ռույ ցի գա ղա փա րա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը:

Լճա շե նում 16 –13-րդ դա րե րի դամ բան նե րի կազ մում առանձ նա նում են 
հե տեւ յալ տե սակ նե րը.

ա) մեծ դամ բա նախ ցեր (I եւ II կարգ21)՝ հա մայն քի առաջ նորդ նե րի թա-
ղումն եր,

բ) մի ջին մե ծու թյան դամ բա նախ ցեր (III կարգ)՝ ցե ղա յին ազն վա կա նու-
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թա ղումն եր,

գ) փոքր դամ բա նաբ լուր ներ, կրոմ լեխ ներ (IV –VIII կարգ)՝ հիմն ա կան 
բնակ չու թյան թա ղումն եր. յու րա քան չյուր կար գի մեջ նկա տե լի են տար բե րու-
թյուն ներ22:

Լճա շե նի «մեծ դամ բա նախ ցեր ն» ու նեն 3 մ եւ ավե լի եր կա րու թյուն: 
Դրանք՝ ու ղեկ ցող գույ քի քա նա կա կան եւ որա կա կան հատ կա նիշ նե րով տար-
բեր վում են հա մայն քի մյուս բո լոր թա ղումն ե րից (I –II կարգ)23: Ցե ղա յին ազն-
վա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դամ բա նախ ցե րը սահ ման վում են 2,5  – 3/4 մ 
չա փե րով24: Բնակ չու թյան հիմն ա կան շեր տե րը ներ կա յաց նող թա ղումն ե րը տե-
սա նե լի են 0,5  – 2,5 մ եր կա րու թյուն ու նե ցող դամ բան նե րում (IV –VIII կարգ), 
որ տեղ եւս նկատ վում է ներ քին աս տի ճա նա կար գու թյուն: Եր րորդ խմբի փոքր 
հո ղաթմ բե րով թա ղումն ե րի գույ քը սա կա վա թիվ է: Սա ամե նա շատ հան դի պող 
են թա տե սակն է25:

Եր րորդ տե ղա մա սի ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րը
Լճա շե նի դամ բա նա դաշ տում ուշ բրոն զի դա րում աճյու նի մնա ցորդ ներ 

պա րու նա կող 186 դամ բա նում առ կա են 196 աճյուն ներ, որոն ցից տղա մարդ-
կանց են պատ կա նում 96-ը, կա նանց՝ 72-ը, երե խա նե րին՝ 30-ը: Լճա շե նում 
աճյու նի ուղ ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է եղել հան գու ցյա լի սե ռով. աջ կող-
քի թաղ ված ներն արա կան սե ռի են (56 %), ձախ կող քի թաղ ված նե րը՝ իգա կան 
(58 %) [աղ. 2 –3, էջ 230]:

21 Հին հանրույթների սոցիալական կառուցվածքը կարելի է պատկերացնել կոորդինատային 
հա մակարգում, որտեղ հորիզոնական առանցքին գտնվում են տարբեր գործառույթ կամ 
կարգավիճակ ունեցող խմբերը (զինվորական, քրմական դասեր, գուշակներ, եւն), իսկ 
ուղղահայաց առանցքին՝ սոցիալական արժեքականությանը կամ կարգերին առնչվող 
խմբե րը։ Համայնքի յուրաքանչյուր անդամ այս համակարգում ունի իր տեղը։ Սոցիալական 
կարգավիճակը, որպես կանոն, ժառանգական է, իսկ կարգի բարձրացումը պայմա նա-
վորված է անհատի ձեռքբերումներով։ Հին հանրույթներում կարգը չի արտահայտում 
քաղ աքական առաջնորդություն կամ հեղինակության աստիճան, այլ ցույց է տալիս 
սոցիալական մի խմբի ներսում շերտավորման աստիճանը [Матвеева 2009, 19 –20]։

22 Марсадолов 1997, 99.
23 Դամբանադաշտի այս հատվածում, մեր հաշվարկներով, հանգչում է Լճաշենի իշխանական 

տան առնվազն 6 –8 սերնդի ներկայացուցիչ (№№ 1 –5, 8 –11, 40, 97) [Мнацаканян 1957, 
146 –153; Մնացականյան 1965, 95 –114; Ավետյան 2003, 58 –67; Sagona 2013, 287]։

24 Լճաշեն №№ 3, 6, 12, 36, եւն [Մնացականյան 1965, 95 –114; Ավետյան 2003, 58 –67]։
25 Երրորդ տեղամասում պեղված 186 ուշբրոնզեդարյան դամբանները կարելի է գնահատել 

որպես IV –VIII կարգի թաղումներ։
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Չնա յած Լճա շե նի, Ար թի կի, Շի րա կա վա նի, Մադ նիս ճա լա յի եւ այլ ուշ-
բրոն զե դա րյան դամ բա նա դաշ տե րում պեղ ված դամ բան նե րի մե ծա քա նա կու-
թյա նը, այս հա մայնք ներն, ըստ վի ճա կագ րա կան ար ժեւ որ ման, դաս վում են 
փոքր եւ մի ջին հա մայնք նե րի շար քին:

Ար թի կում ու Լճա շե նում ան հա տի մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը գրե թե 
նույնն է, ինչ Հա րա վա յին Կով կա սի հա մա ժա մա նա կյա մյուս դամ բա նա դաշ-
տե րում. 35 –40 տ.՝ տղա մարդ կանց, եւ 20 –35 տ.՝ կա նանց հա մար26: Այս պես, Ար-
թի կում պեղ ված 640 կա տա կոմ բա յին թա ղումն ե րում առ կա են 650-ից ավե լի 
աճյուն ներ, որոն ցից եթե առն վազն 40-ը իրենց ըն տա նիք նե րով ապ րե ին հա-
մայն քում մի ա ժա մա նակ, ապա այդ պա րա գա յում եւս տա րե կան մա հա ցու թյան 
քա նա կը պետք է կազ մեր մո տա վո րա պես 6 –10 մարդ27 (աղ. 2, էջ 230):

Ըստ հնա ժո ղովր դագ րա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րում առա ջարկ ված 
մե թո դա բա նու թյան28՝ փոր ձենք դի տար կել ուշ բրոն զի դա րի տար բեր շրջա-
փու լե րում Լճա շե նի եւ Ար թի կի բնակ չու թյան քա նա կա կան տա տա նումն ե րը: 
Այս պես, մ. թ. ա. 16 –15-րդ դդ. Լճա շե նում մի ա ժա մա նակ ապ րած բնակ չու թյան 
մի ջին թի վը պետք է կազ մեր մոտ 100 մարդ (n=22), հա մա ժա մա նա կյա Ար թի-
կում՝ 10 (n = 1), մ. թ. ա. 15 –13-րդ դդ. Լճա շե նում՝ մոտ 700 (n = 165)29, Ար թի կում՝ 
2300 –2330 (n = 629), իսկ մ. թ. ա. 13 –9-րդ դա րե րում եւ՛ Լճա շե նում (n = 2)30, եւ՛ Ար-
թի կում (n = 11) նկատ վում է բնակ չու թյան թվա քա նա կի կտրուկ նվա զում:

Մ. թ. ա. 15 –13-րդ դա րե րում, բնակ չու թյան քա նա կա կան աճին զու գա հեռ, 
մե ծա նում է կա նանց եւ երե խա նե րի մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը: Այս պես, ի տար-
բե րու թյուն Հա յաս տա նի ուշբ րոն զե դա րյան մյուս հնա վայ րե րի, ուր ման կա-

26 Мкртчян 2001, 111; Худавердян и др. 2015, 50 –51.
27 Neiling 2009, 137.
28 Այստեղ n -ը մեկ ընտրույթի մեջ միավորների քանակն է՝ n=Z(a+m)/t, որտեղ a-ն մա-

հա ցության միջին տարիքն է, m-ը՝ քանակը, t -ն՝ դարա շրջանի կամ փուլի տեւողությունը, 
Z -ը՝ միաժամանակ ապրած բնակչության մոտավոր քանակը (պայմանական նշանները  – 
Բ. Վ.) [Матвеева 2007, 98; Епимахов 2009, 99 –101]։ Այս մեթոդով հաշվվել է Արթիկի 
դամբանադաշտի բնակչության կենսագործունեությունը [Neiling 2009, 137]։

29 Լճաշենում մ. թ. ա. 15 –13-րդ դդ. բնակչության քանակական աճի այս տվյալները համապա-
տասխանում են ամրոց-բնակավայրի շերտագրությանը։ Ամրոցի 1–2, 4 կացարանների 
եր  րորդ շերտը հասնում է 1,5–2 մետրի։ Այստեղից հայտնաբերված խեցեղենը թվագրվում 
է ուշբրոնզեդարյան երկրորդ փուլով։ Սա խոսում է երկարատեւ բնակեցվածության մասին 
[Ավետյան 2003, 33]։ Ամրոցի շուրջ տեղադրված բնակավայրն ընդարձակվել է մ. թ. ա. 
2-րդ հազարամյակի կեսերին։ Լճաշենում պեղված 35 կացարանների չափերը տա տան-
վում են 15 –20 մ2 սահմաններում [Ավետյան 2003, 36]։ Այսպես, մեկ շնչին բաժին ընկող 
մակերեսը տատանվում է 3–4 մ2, իսկ, օրինակ, Լճաշենի ամրոցի 9-րդ կացարանն ունի 
12 մ2 մակերես, որտեղ կարող էր ապրել առնվազն 3–4 հոգի։ Ամրոցի արեւելյան պարսպից 
դուրս իրար մոտ կառուցված 7 կացարանների չափերը տատանվում են 9,95 ×4/5 մ չա-
փերի (42.75 մ2) մեջ, որտեղ ենթադրաբար պետք է ապրած լիներ 12–14 հոգի։ Այս թիվը 
համապաասխանում է ավանդական բրոնզեդարյան ընտանիքի վերակազմելի մոդելին 
[Обыденнов, Домрачева 2005, 200–205]։

30 Այս հաշվարկներն արված են Լճաշենի դամբանադաշտի միայն երրորդ տեղամասի 
տվյալ ներով։ Սակայն եթե հաշվարկի մեջ ներառվեին Հ. Հ. Մնացականյանի եւ Վ. Վ.  
Ավետ յանի պեղած դամբանների հնամարդաբանական տվյալները, ապա պատկերը 
կտրուկ կփոխ վեր։
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կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը փոքր է (Բարձ րյալ՝ 7.7 % [n = 39], Բա ղե րի չա լա՝ 
15.6 % [n = 32], Բո վեր՝ 5%31), Լճա շե նի եր րորդ տե ղա մա սի մ. թ. ա. 14 –13-րդ դդ. 
դամ բան նե րը (№№ 157 –208) ներ կա յա նում են 2 –22 տա րե կան նե րի՝ երե խա նե-
րի, դե ռա հաս նե րի, պա տա նի նե րի եւ երի տա սար նե րի 37 (92,5 %) թա ղումն ե րով 
(n = 40)32: Լճա շե նի վե րոն շյալ դամ բան նե րում տար բե րա կում ենք երե խա նե-
րի թաղ ման եր կու եղա նակ՝ ա) երբ ման կա հա սակ աղ ջիկ նե րը կամ տղա նե րը 
թաղ վել են առան ձին պատ րաստ ված հա տուկ խցե րում եւ բ) երբ երե խա նե րին 
թա ղում էին մե ծա հա սա կի հա րեւ ա նու թյամբ՝ ոտ քե րի կամ գլխի մոտ, հազ վա-
դեպ՝ որո վայ նին դրված:

Առա ջին տե սա կի թա ղումն ե րից №№ 180, 184, 74 –75 դամ բան նե րում 
թաղ ված էին 1,5  – 4 տա րե կան, ապա №№ 102, 112, 128, 160 –161, 166 դամ բան-
նե րում՝ 6 –9 տա րե կան եւ №№ 72, 103, 132, 157, 163, 183, դամ բան նե րում՝ 12 –15 
տա րե կան երե խա ներ: Երե խա նե րի բո լոր դամ բան նե րում ու ղեկ ցող գույ քը 1 –5 
խե ցա նոթ ներ էին: Հազ վա դեպ հան դի պում են նաեւ մանր եւ խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նու մնա ցորդ ներ:

Երկ րորդ տե սա կի ման կա կան թա ղումն ե րից է № 171-ը, որ տեղ թաղ ված՝ 
22 –25 տա րե կան տղա մար դու ոտ քե րի մոտ փաս տագր վե ցին 9 –10 տա րե կան 
երե խա յի կմախ քի մնա ցորդ ներ: № 181 դամ բա նում եր կու ննջե ցյալ կար՝ 18 –22 
տա րե կան կին եւ 5 –6 տա րե կան երե խա33: №№ 190 –193 դամ բան նե րը կազ մում 
են մեկ շարք, ուր № 190-ում հա սա կա վոր տղա մար դու թի կուն քին հա րող մա սում 
դրված էին եր կու ման կա հա սակ երե խա նե րի ոս կոր ներ, № 191-ում թաղ ված էր 
15 –17 տա րե կան տղա, իսկ № 192-ում՝ 18 –20 տա րե կան կին (աջ կող քի) եւ 10 –12 
տա րե կան երե խա34: № 194-ում 45 –50 տա րե կան տղա մար դու հետ 13 –15 տա րե-
կան աղջ կա աճյու նի մնա ցորդ ներ են փաս տագր վել: № 196-ում 22 –25 տա րե-
կան տղա մար դու գլխա վե րեւ ում թաղ ված էր 10 –11 տա րե կան՝ նստած դիր քով 
երե խա: № 198-ում պեղ վել են երեք ննջե ցյալ ներ. մոտ 77 տա րե կան տղա մարդ, 
12 –13 տա րե կան տղա եւ 11 –12 տա րե կան աղ ջիկ, իսկ № 199-ում՝ հա սա կա վոր 
տղա մար դու թի կուն քի մոտ 15 –16 տա րե կան երե խա (իմա՝ կին)35: № 202-ում 
երեք ննջե ցյալ նե րից մե կը 25 –30 տա րե կան տղա մարդ էր, մյուս եր կու սը՝ 5 –6 
տա րե կան երե խա ներ: № 206-ում՝ 25 –30 տա րե կան կնոջ գլխա վե րեւ ում բաց վե-
ցին 5 –6 տա րե կան, նստած դիր քով թաղ ված երե խա յի աճյու նի մնա ցորդ ներ36:

Պետք է նշել, որ ան հա տա կան ման կա կան 16 թա ղումն ե րից 8-ում կմախ-
քի անա տո մի ա կան դիր քը խախտ ված էր, իսկ մեկ դեպ քում՝ № 128-ում, աճյու նի 
գլուխն առանձ նաց ված էր: Այս եւ այլ փաս տե րը վկա յում են, որ ման կա կան մա-
հա ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված է եղել բնա կան մա հով եւ ծի սա կան զո հա բե րու-

31 Худавердян и др. 2015, 50 –51.
32 Պետրոսյան 2015, 157 –171։
33 Պետրոսյան 2015, 148։
34 Պետրոսյան 2015, 150 –151։
35 Պետրոսյան 2015, 152 –153։
36 Պետրոսյան 2015, 156։
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թյամբ37: Երե խա նե րի դամ բան ներն իրենց չա փե րով եւ կա ռուց ման եղա նա կով 
չեն տար բեր վում մե ծա հա սակ նե րի թաղ ման կա ռույց նե րից, ին չը հիմք է տա լիս 
կար ծե լու, որ Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան հա սա րա կու թյու նում երե խա ներն ըն-
դուն վում էին որ պես հա մայն քի լի ի րավ ան դամ, սա կայն նվի րա բեր ման ան ցու-
մա յին ծես (ինի ցի ա ցիա) չան ցած նե րը թաղ վել են հա մայն քի դամ բա նա դաշ տի 
առանձ նաց ված, եզ րա յին հատ վա ծում՝ «ման կա կան գե րեզ մա նա տա նը»38:

Թաղ ման խցի ուղ ղու թյու նը
Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան դամ բա նա դաշ տում թաղ ման խցի ուղ ղու-

թյու նը կախ ված է դամ բա նաբ լու րի կա ռույ ցի ձեւ ից, այ սինքն՝ թաղ ման խցի ուղ-
ղու թյունն ու նի սո ցի ա լա կան հիմն ա վո րում: Լճա շե նի 16 –13-րդ դդ. մեծ եւ մի ջին 
դամ բա նաբ լուր ներն (I –III կարգ) ու նեն այլ կողմն ո րո շում, որը տար բեր վում է 
կրոմ լեխ նե րով շրջա պատ ված հա սա րակ դամ բա նախ ցե րի կողմն ո րո շու մից 
(IV –VIII կարգ): Այս պես, Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան 227 դամ բան նե րում արեւ-
ելք-արեւ մուտք ուղ ղու թյու նը կազ մում է 11 %, իսկ հա մա ժա մա նա կյա 30 դամ բա-
նաբ լուր նե րում այն 76 % է: Ինչ պես տես նում ենք, IV –VIII կար գի դամ բան նե-
րում գե րակշ ռում է հյու սիս-արեւ ել քից հա րավ-արեւ մուտք կողմն ո րո շու մը (50 %), 
իսկ հյու սիս-արեւ մուտ քից հա րավ-արեւ ելք կողմն ո րո շու մը կազ մում է 19 % [աղ. 4, 
էջ 231]: Այն լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է կուր-արաք սյան մի ջա գետ քի ուշ-
բրոնզե դա րյան դամ բան նե րի կողմն ո րոշ մա նը, որ տեղ մի ջին բրոն զից ուշ բրոն-
զի ան ցու մա յին փու լում հյու սիս-հա րավ կողմն ո րո շու մը (47 %) փո խա րին վում է 
հյու սիս-արեւ ել քից հա րավ-արեւ մուտք կողմն ո րոշ մամբ (60 %) [աղ. 5, էջ 231]:

Մեր կար ծի քով՝ Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան հան րույ թի վեր նա խա վի 
թաղ ման կա ռույց նե րի ձեւ ա բա նա կան, ինչ պես եւ որա կա կան տար բե րու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված էր վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյան փոխ կա պակց ված հատ-
կա նիշ նե րով՝ աշ խար հա յաց քա յին (բնակ չու թյան «սակ րա լ» եւ «պրո ֆա ն» 
խմբե րի տար բե րա կում), գոր ծա ռու թա յին (աշ խար հա կա ռուց ված քա յին, որն 
ար տա հայտ վում էր իշ խո ղի եւ հո վա նա վոր աստ ծո մի ջեւ եղած կա պով) եւ մշա
կու թա յին (թաղ ման վեր գետ նյա ու ստոր գետ նյա կա ռույ ցի բար դու թյուն, ու ղեկ-
ցող իրե րի քա նա կա կան եւ որա կա կան կտրուկ տար բե րու թյուն)39: Հա մայ նա-
կան դամ բա նա դաշ տի եւ իշ խող նե րի «սակ րա լ» խմբե րի բա ժա նու մով է պետք 

37 Անդրոնովյան մշակույթի (Կենտրոնական Ասիա, Ղազախստան) շատ դամբանադաշտե-
րում նկատվում է մանկական թաղումների նույնական պատկեր, որտեղ, ի թիվս երեխանե-
րի մահացության քանակական նույն ցուցանիշի, ինչ Հայկական լեռնաշխարհում է, տար-
բե րակ վում են նաեւ բնական մահով կամ ծիսական զոհաբերությամբ մահացած 
երեխաների թաղումներ [տե՛ս Хоружая 2015, 257 –287]։ Հասակավոր տղամարդու եւ երկու 
մանկահասակ երեխաների համատեղ թաղումներ փաստագրվել են նաեւ Շիրակավանում 
[Թորոսյան եւ այլք 2003, 33 –34]։

38 Հատկանշական է, որ Հայաստանի վաղերկաթեդարյան մի շարք դամբանադաշտերում 
(Թալին, Հոռոմ) բացակայում են երեխաների աճյունները, ինչն ուսումնասիրողները 
բա ցատրում են այդ ժամանակ տիրապետած հատուկ ծեսով, որով երեխաներին կա՛մ 
չեն թաղել ընդհանուր դամբանադաշտում, կա՛մ թաղել են առանձնացված մի վայրում 
[Ավետիսյան, Մկրտչյան 1994]։

39 Дашковский, Мейкшан 2015, 15.
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բա ցատ րել հա սա րա կու թյան հիմն ա կան զանգ ված նե րի թաղ ման սրահ նե րի 
կողմն ո րոշ ման տար բե րու թյու նը, ին չով ընտ րա խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
փոր ձել են առանձ նա նալ ու սահ մա նա զատ վել:

Ուշբ րոն զե դա րյան հան րույ թում  
տարբեր դասերի առաջացումը
Կուր-արաք սյան մի ջա գետ քի ուշբ րոն զե դա րյան հան րույթ նե րում հա տուկ 

մաս նա գի տաց ված խմբերի կազ մա վո րու մը հա մընկ նում է առանձ նաշ նոր հյալ նե-
րի (զի նա կիր ներ) եւ ոչ-առանձ նաշ նոր հյալ նե րի (հա մայն քի վե րար տադ րու թյունն 
ապա հո վող մյուս ան դամն եր) դա սե րի առա ջաց մա նը: Հենց զի նա կիր նե րի ռազ-
մա կա նաց ված խումբն է հին հան րույթ նե րում ստանձ նում ավա գա նու, առաջ նոր-
դի դե րը, որոնք կա տա րում են տա րա տե սակ ար շա վանք ներ եւն: Լճա շե նի I –III 
կար գի դամ բան նե րը, որոնք են թադ րա բար առանձ նաշ նոր հյալ ան ձանց թա ղում-
ներ են, պա րու նա կում են ծիսական զեն քի մե ծա քա նակ տե սա կա նի եւ ան վա վոր 
փո խադ րա մի ջոց ներ (աղ. 7, էջ 73): Փոր ձենք հա մե մա տել Հա րա վա յին Կով կա սի 
ուշբ րոն զե դա րյան առանց քա յին հու շար ձան նե րի տվյալ նե րը:

Այս պես, Ար թի կի 640 կա տա կոմբ նե րից մի այն 21 խցե րում առ կա 34 աճյու-
նի հետ է դրված եղել զենք (10 %)40, Շի րա կա վա նի ուշբ րոն զե դա րյան 72 դամ-
բա նում զեն քի տե սա կա նի առ կա էր 11 դամ բա նում՝ 11 աճյու նի հետ (15 %)41, իսկ 
Մադ նիս ճա լա յի հա մա ժա մա նա կյա 210 դամ բա նում մի այն 11-ում է փաս տագր վել 
զենք (5 %)42: Նույն պատ կե րը տես նում ենք Լճա շե նի դամ բա նա դաշ տում, ուր 227 
դամ բա նում զենք առ կա է մի այն մի այն 23 աճյու նի հետ (10 %), ընդ որում՝ զի նա-
կիր նե րի տա րի քը տա տան վում է 30 –45 տ. սահ ման նե րում43 (աղ. 6, էջ 231):

Սա կայն կուր-արաք սյան մի ջա գետ քում ան վա վոր փո խադ րա մի ջոց նե րը 
վե րոն շյալ առանձ նաշ նոր հյալ նե րի դամ բան նե րում չեն խորհր դան շում ռազ մա-
կան իշ խա նու թյու նը, այլ վեր նա խա վի ռե դիստ րի բու տա յին եւ ռե ցիպ րո կա ցի ոն 
(վե րա բաշ խում եւ փո խա նա կում) գոր ծա ռույթ նե րի ար տա հայ տու թյունն են44:

Այս պի սով, կա րող ենք փաս տել, որ Հա րա վա յին Կով կա սի ուշբ րոն զե-
դա րյան հան րույթ նե րում (Ար թիկ, Շի րա կա վան, Մադ նիս ճա լա, Լճա շեն, եւն) յու-
րա քան չյուր տոհմ դամ բա նախ ցում մի այն մեկ սերն դի արա կան ներ կա յա ցուց չի 
հետ զեն քի մեկ կամ կոմ բի նաց ված տե սա կա նի դնե լու հնա րա վո րու թյուն է ու-
նե ցել, ին չը, ի թիվս այլ հատ կա նիշ նե րի, խո սում է առանձ նաշ նոր հյալ կար գա-
վի ճա կի մա սին:

40 Хачатрян 1979, 9.
41 Թորոսյան եւ այլք 2002, 30 –39, 58 –60։ Ընդ որում, №№ 6 եւ 114 դամբաններն իրենց գույքի 

տեսականիով ենթադրում են կանացի թաղում։
42 Тушишвили 1978, 25 –128.
43 Դամբաններ №№ 104, 198, 119, եւն [Պետրոսյան 2015, 133 –137]։ Երկաթեդարյան Թալինի եւ 

Հոռոմի դամբանադաշտերում «զինակիրների» թաղումների քանակական աննախադեպ 
աճը եւ այդ դամբաններում տղամարդկանց մահացության 20 –30 տարեկան սահմանը, 
խո սում է հաճախակի ռազմական բախումների եւ կանոնավոր զինվորական գործով 
զբաղվող խմբերի գոյության մասին [տե՛ս Ավետիսյան, Մկրտչյան 1994, 26]։

44 Sagona 2013, 287.



73ԿՈՒՐ-ԱՐԱՔ ՍՅԱՆ ՄԻ ՋԱ ԳԵՏ ՔԻ ՈՒՇԲ ՐՈՆ ԶԵ ԴԱ ՐՅԱՆ ԴԱՄԲԱՆԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԼԻՐ ՆԵ ՐԸ...
Ա

ղյ
ու

 սա
կ 

7.
 

Զ
են

 քի
, ա

ն վ
ա

 վո
ր 

փ
ո խ

ա
դ ր

ա
 մի

 ջո
ց ն

ե ր
ի 

և 
ձի

 ե ր
ի 

բա
շխ

 վա
 ծու

 թյ
ու

 նը
 Լ

ճա
 շե

 նի
 դ

ա
մ բ

ա
 նա

 դա
շ տ

ի 
տ

ղա
 մա

րդ
 կա

նց
 թ

ա
 ղու

մ 
ե ր

ու
մ

Դ
ա

մբ
. 

№
Սա

կր
Հա

րթ
 

տ
ա

պ
ա

ր
Դ

ա
շո

ւյն
Սո

ւր
Ն

իզ
ա

կ
Գ

ու
րզ

Ն
ետ

ա
-

սլ
ա

ք
Ա

ղե
ղ 

Լա
նջ

ա
-

պ
նա

կ
Կա

ռք
/Ս

ա
յլ

Բր
ոն

զե
 

մո
դե

լ
Ձ

ի
Ք

ա
ռա

նի
վ

Եր
կա

նի
վ

1
2

1
1

1
1

1
1

1
2

2
1

3
3

1
7

1
3

1
3

1
1

1
1

1
2

1
1

ա
ղե

ղ
1

5
1

1
1

1
3

1
2

8
2

1
30

1
թա

փ
ք

2
9

1
1

1
կա

ռք
1

2
10

1
1

1
1

1
1 կ

ա
ռք

ի 
ա

նի
վ

1

11
70

1
1

4
12

1
3

Պ
12

6
36

1
1 տ

եգ
70

52
3

78
1

Մ
 97

1
1

5
1

սա
նձ

98
1

10
4

1
1

3
10

8
6

Մ
 11

0
1

1
119

1
1

12
1

1
14

3
1

19
8

1
Ըն

դ.
7

2
15

5
6

12
20

9
3

2
6

10
3

13



74 Բե նիկ Վար դա նյան

Եզ րա կա ցու թյուն

Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան հան րույ թի կար գա յին դա սա կարգ ման մեջ 
առանձ նա նում են մի քա նի հստակ տար բե րակ վող սո ցի ա լա կան եւ մաս նա գի-
տա կան շեր տեր, որոն ցում սո ցի ա լա կան դիր քը պայ մա նա վո րում էր թաղ ման 
ծե սը եւ ձեւը. I –III կար գի մեծ դամ բա նաբ լուր ներն ու նեն արեւ ելք-արեւ մուտք 
կողմն ո րո շում, մինչ դեռ IV –VIII կար գի դամ բան նե րում տի րա պե տում է հյու-
սիս-արեւ ել քից հա րավ-արեւ մուտք կողմն ո րո շու մը:

Լ ճա շե նի դամ բա նա դաշ տում տղա մարդ կանց մա հա ցու թյան ցու ցա նի-
շը՝ 30 –40, իսկ կա նան ցը՝ 20 –30 տա րե կանն է: 14 –13-րդ դդ. դամ բա նա դաշ տի 
արեւմ տյան հատ վա ծում (40 դամ բան) ման կա կան մա հա ցու թյու նը կազ մում է 
92,5 %, ընդ որում երե խա նե րի թա ղումն ե րում առանձ նա նում է եր կու տե սակ. ա) 
առան ձին կա ռուց ված դամ բան նե րում եւ բ) մե ծա հա սակ նե րի հետ:

Ի տար բե րու թյուն վա ղեր կա թե դա րյան դա րաշր ջա նի, երբ «ռազ մա կան 
դա սը» տե սա նե լի է «հա սա րակ հա մայ նա կան նե րի խա վու մ» եւս, Լճա շե նում 
զեն քի տե սա կա նի առ կա է մի այն առանձ նաշ նոր հյալ ան ձանց դամ բան նե րում 
(27 աճյու նի հետ՝ 12 %), ին չը խո սում է վեր նա խա վի ներ սում զին վո րա կան դա-
սա կար գի ձեւ ա վոր վե լու մա սին:

ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ
տ. տա րե կան

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
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սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան վեր լու ծու թյան փորձ // Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում 1991 –1992 թթ. դաշ տա յին հնա գի տա կան արշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րին 
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ
Բ. Վ. Վար դա նյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ
Շի րա կի հա յա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն

Կուր-արաք սյան մի ջա գետ քի ուշբ րոն զե դա րյան դամ բա նա յին  
հա մա լիր նե րի սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան վեր լու ծու թյան  

խնդիր ներն՝ ըստ Լճա շե նի տվյալ նե րի (մ. թ. ա. 16 –13-րդ դդ.)

Հիմ ա բա ռեր՝ Հա րա վա յին Կով կա սի հնա գի տու թյուն, ուշ բրոն զի դա րա-
շրջան, հնա ժո ղովր դագ րու թյուն, զին վո րա կան դաս, բրոն զե դա րյան բնա-
կա վայր, Լճա շեն, դամ բա րա նա յին հա մա լիր:

Լճա շե նի հնա գի տա կան հու շար ձա նը գտնվում է Սեւ ան քա ղա քից 5 կմ հա րավ-արեւ մուտք: 
Հու շար ձա նը բաղ կա ցած է բազ մա շերտ բնա կա վայ րից, կիկ լո պյան մի քա նի ամ րո ցից եւ ըն-
դար ձակ դամ բա նա դաշ տից: Դամ բա նա դաշ տի կա ռու ցա պատ ման սկզբուն քի մեջ հա յե լա-
յին ձեւ ով տեղ է գտել հա մայն քի սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ար տա հայ տու մը, որի 
ու սումն ա սիր ման հա մար օգ տա գործ վել է «կար գա յին բա ժան ման հա մա կար գը»: Լճա շե նի 
դամ բա նա դաշ տի հնա մար դա բա նու թյունն ու նի հե տեւ յալ պատ կե րը. ու սումն ա սիր վող 186 
դամ բա նում առ կա է 196 աճյուն, որոն ցից 96-ը բնո րոշ վել են որ պես տղա մարդ կանց (56 %-ը 
դրված աջ կող քի), 72-ը՝ կա նանց (58 %-ը դրված ձախ կող քի) եւ 30-ը որ պես երե խա նե րի 
աճյուն ներ (աղ. 2 –3): Լճա շե նի բրոն զե դա րյան հա սա րա կու թյան մահ վան ցու ցա նի շը 35 –40 
տա րե կանն է, կա նանց հա մար՝ 20 –35 տ.: Մեծ թիվ է կազ մում երե խա նե րի մա հա ցու թյան 
ցու ցա նի շը, ին չը կապ ված է ինչ պես բնա կան գոր ծոն նե րով, այն պես էլ ու նի ծի սա կան ետ-
նա խորք: Այն դամ բա նաբ լուր նե րը, որոնք վե րա կազմ վում են որ պես հա մայն քի առանձ նա-
շնոր հյալ կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց թա ղումն եր, պա րու նա կում են մեծ քա նա կու թյամբ 
ծի սա կան առար կա ներ, ան վա վոր փո խադ րա մի ջոց ներ եւ զի նա տե սակ ներ:

B. V. Vardanyan
Institute of Archaeology and Ethnography
Shirak Center for Armenological Studies

Issues of Sociodemographic Differentiation for the Late Bronze Age in the 
Territory of Kura-Araxes Interfluve according to the Lchashen Necropolis 

(16 –13th cc. BC)

Keywords։ Archaeology of the South Caucasus, Late Bronze Age, paleodemography, 
military class, Lchashen necropolis, burial rite, burial structure.

The study brings into question the burial hierarchy of the Lchashen necropolis with regard a field-
work performed at ground level. The impelemented fieldwork regards the archaeology’s task to dig 
for concrete pieces of evidence so as to focus the old site of Sevan, which will then through analysis 
inquire thought-provoking clues in this respect. Therefore, the study would cover the issue in depth, 
besides to dissect data’s ground in an attempt to speculate vital hypothesis apropos. The fieldwork 
was conducted in the archaeological site of Lchashen. The latter used to be a settlement, where an 
eventful life through the Late Bronze Age is observed. Indeed, the task performed upon, was to 
excavate around 800 graves of the old site and to observe the burial hierarchy which was eminent 
for the Bronze Age epoch. The observation witnesses a vital system of stratification standing on a 
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social hierarchy that processed the order of noble graves’ category to low class graves. Besides to the 
burials’ pattern that notices a difference according to the gender. The witness of weapons is within 
the noble class graves. That would allow a historical testimony with regard to this period. Unfor-
tunately, the subject is still under-researched. The scope is to highlight the different circumstances 
related to life in Lchashen and the conduct of the society during the Late Bronze Age that remains 
unreachable.

Б. В. Варданян
Институт археологии и этнографии

Ширакский центр арменоведческих исследований

Вопросы палеодемографических исследований  
в эпоху поздней бронзы Куро-араксского междуречья  

по материалам лчашенского могильника (16 –13 вв. до н. э.)
Ключевые слова: археология Южного Кавказа, эпоха поздней бронзы, палео-
демография, военное сословие, Лчашен, погребальный обряд, погребальное 
сооружение.

Археологический памятник Лчашен, расположенный в 5 км к юго-западу от города Се ван, 
состоит из многослойного поселения, циклопической крепости и погребаль ного поля. 
Отражением социальных отношений является принцип пла ни ровки могильника, для проя сне-
ния которого используется методика «рангового дро блении общества». Палеодемография лча-
шен ского могильника следующая: в изучае мых 186 погребениях 196 скелетов, 96 из которых 
– мужские (56 % на пра вом боку), 72  – женские (58 % на левом бoку) и 30 – детские [табл. 2 –3]. 
Маркер смерт ности в Лчашене для людей мужского пола составляет 35 –40 лет, для женской 
части население  – 20 –35 лет. Очень высок уровень смертности детской час ти населения, что 
связано как с естественными факторами, так и с ритуальными (жертвоприношение) [табл. 2]. 
В тех погребениях, которые считаются погребениями племенной знати, в числе сопровож даю-
щего материала имеются разнообразные виды оружия и колесный транспорт (10%) [табл. 7].
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Աղյուսակ 4  
Լճաշենի դամբանադաշտի թաղման կառույցների ուղղությունը.  

դամբաններ (n=227), դամբանաբլուրներ (n=30)
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