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2014թ. Շիրակի երկրագիտական թանգարանի և Հալեի համալսարանի 

հայ-գերմանական համատեղ հնագիտական արշավախմբի կողմից  շարունակվե-

ցին Ազատանի ուշ բրոնզ-երկաթի լայն տարածման ժամանակաշրջանների հնա-

վայրի պեղումները:  

Նպատակ ունենալով հստակեցնել առաջին դամբարանադաշտի տարած-

ման սահմանները՝ աշխատանքներն իրականացվեցին տվյալ տարածքով արևելք-

արևմուտք ձգվող հեղեղատի աջ, բարձրադիր, թեք լանջին: Այստեղ պեղվեցին  եր-

կու կից կրոմլեխներ և նույն լանջի վերին և միջին հատվածներում գտնվող, նույն-

պես կրոմլեխով շրջագծված 2 կիսավեր դամբարաններ: 

Հարավային կրոմլեխն ուներ մոտ 4մ տրամագիծ:  Հիմնահողային թաղման 

խուցը գտնվում էր կրոմլեխի հարավային կողմում: Այն ուներ հյուսիս-արևելք 

կողմնորոշում: Կմախքը կծկված վիճակում պառկած էր աջ կողքին՝ դեմքով դեպի 

հյուսիս: Ոտքերի առջև դրված էին երեք խեցանոթ՝ մեկ կճուճ և երկու քրեղան (աղ. 

I, չափագրություն): Ներկայացվող դամբարանի նյութերը հիմնականում համա-

պատասխանում են ուշ բրոնզի ավարտական փուլին և թվագրվում մ.թ.ա. 14-13դդ:  

Այս դամբարանին հյուսիսային կողմից կից կրոմլեխն ուներ մոտ 6մ տրա-

մագիծ: Թաղման խուցը գտնվում է կրոմլեխի հյուսիսային կողմում և ծածկված է 

երկու մեծ, անկանոն ժայռաբեկորներով: Աջ կողքին կծկված, հյուսիս-հարավ դիր-

քով  կմախքի վրա դրված էին միջին չափի մեկ կճուճ և երկու քրեղան (աղ. II, նկ. 

1-6, չափագրություն 2): Կրոմլեխի հյուսիսային կողմում՝ սալաքարով ծածկված 

առանձին փոքր խցում, հայտնաբերվեց երկու կճուճ (աղ. II, նկ. 7, 8): Քննարկված 

դամբարանը, ըստ հայտնաբերված նյութերի, համաժամանակյա է հարավային 

կրոմլեխին:  

2014թ. արշավախմբի կողմից պեղված հաջորդ դամբարանը գտնվում էր 

նախորդից  մոտ հարյուր մետր արևմուտք: Լանջի մակերեսին  թափված մի քանի  

ժայռերի տակից՝ հարավային կողմում՝ դիտվում էին ոսկորներ և խեցանոթների 

բեկորներ: Պեղումների ընթացքում այստեղ բացվեց կիսով չափ ավերված դամբա-

րան: Կմախքի մնացորդների դիրքը հուշում էր, որ այն կծկված դիրքով պառկած է 

եղել աջ կողքին, հյուսիս-արևելքից հարավ-արևմուտք ուղղությամբ, դեմքով դեպի 

հարավ (չափագրություն 3): Հանգուցյալին ուղեկցող նյութեր էին՝ սևանյան տե-

սակի բրոնզյա դաշույն, մեկական բրոնզյա ապարանջան, ականջօղ, երեք խեցա-

նոթ, սարդիոնից և  շաղախից ուլունքներ (աղ. 3): Նման անոթները հայտնի են ուշ 

բրոնզի վաղ փուլի, իսկ Ազատանի գտածոների զուգահեռները՝ հիմնականում ուշ 

բրոնզի դարի վերջին փուլի և վաղերկաթիդարյան ժամանակաշրջանից: Ուսում-

նասիրվող դամբարանի ժամանակագրական տեղորոշման խնդրում մեծ կարևո-
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րություն ունի մ.թ.ա. II հազարամյակի վերջում և I-ի սկզբում ձևավորված սևան-

յան տեսակի դաշույնը:    

Այս դամբարանի գտածոների մեջ կան բրոնզյա ապարանջան և մատանի, 

ինչպես նաև սարդիոնից, շաղախից և խխունջից ուլունքներ: Ուշ բրոնզ-վաղերկա-

թիդարյան ժամանակաշրջանին բնորոշ այս նյութերով դամբարանը  թվագրվում է 

մ.թ.ա. 11-10-րդ դարերով: 

Հաջորդ կիսավեր դամբարանը գտնվում էր սրանից վերև՝ մոտ 200մ հյու-

սիս-արևելք: Դամբարանը  նախորդների նման շրջափակված է եղել մոտ 4մ տրա-

մագծով,  լանջի թեքությամբ հողածածկույթը ներքև սահելու պատճառով  թաղ-

ման խցի վրա դրված մեծ, անկանոն ժայռաբեկորները տեղաշարժված և մասամբ 

ավերված, ձվածիր կրոմլեխով: Թաղման խուցն ուներ հյուսիս-հարավ կողմնորո-

շում: Կմախքից պահպանվել էին գանգը, ազդոսկրերը և մի քանի այլ ոսկորներ: 

Ըստ պահպանված ոսկորների՝ կարելի է ենթադրել, որ թաղումը կատարվել է 

հարավ-հյուսիս ուղղությամբ, կմախքն ունեցել է աջ կողքին կծկված դիրք, դեմքով՝ 

դեպի արևելք: Դատելով ազդոսկրի մոտ կուտակված տարբեր ոսկորներից՝ չի բա-

ցառվում դիամասնատման ծեսը (չափագրություն 4): Թաղման ուղեկցող նյութերն 

են երկու կճուճ և ոսկորից իլիկի գլուխ (աղ. IV, նկ, I, 2, 3), որոնց ձևերը և զարդա-

նախշերը թույլ են տալիս դամբարանը թվագրել մ.թ.ա. 11-10-րդ դարերով: 

2014 թվականին Ազատանում պեղումներ ընթացան նաև ամրոցի հարավ-

հայաց լանջի ստորոտում, որտեղ նախ 1995թ. այնուհետև նաև 2013թ. պեղվել էին 

պատահական բացված  ժայռափոր մեկական դամբարաններ (չափագրություն 

5,նկ.1): Դամբարանի այս տիպը Հայաստանի ուշ բրոնզ-վաղ երկաթի ժամանակա-

շրջանների դամբարանային համալիրներում փաստված չէ և առայժմ եզակի է:  

Տեղանքը, որտեղ բացվել են նշված ժայռափոր թաղումները, հեղեղատի 

արևմտյան լանջի ստորոտն է, որտեղ վերին շերտն իրենից ներկայացնում է կրա-

յին զանգվածով շաղախված բազալտյա հոծ կեղև, որը նստած է հրաբխային ծագ-

ման թույլ, պեմզայատիպ զանգվածի վրա: Թաղման համար հեղեղատի լանջի 

ստորին մասում հորիզոնական անցք է բացվել, այնուհետև մոտ 1մ խորանալով 

ժայռի մեջ և ընդարձակվելով, հորիզոնական հարթ մակերեսով թաղման խուց է 

փորվել: Թաղումը կատարելուց հետո մուտքը փակվել է մեծ քարով կամ միջին մե-

ծության քարերի շարվածքով՝ միաժամանակ պահպանելով լանջի բնական թեքու-

թյունը: Կառուցողական նման լուծումն ապահովել է թաղումների աննկատ մնալը: 

2013թ. պեղված դամբարանի հարևանությամբ, դեպի հյուսիս պեղվեցին ևս 

2 ժայռափոր թաղումներ (նկ. 1): 

Ժայռափոր դամբարաններից հյուսիսայինի մուտքը  ուներ մոտ 0,8մ լայ-

նություն և փակված էր մեծ ժայռաբեկորով: Մոտ 1մ խորանալով ժայռի մեջ անցքն 

ընդարձակվում և վերածվում է 1,2մx1,8մ չափերով, հյուսիս-հարավ կողմնորոշ-

մամբ թաղման խցի (չափագրություն 5, նկ. 3): Խցի կենտրոնում բացվեց հարավ-

հյուսիս դիրքով, աջ կողքին կծկված  դիրքով պառկած, դեմքով դեպի արևելք 

կմախքը: Մի քանի անոթներ շարված էին կմախքի շուրջբոլորը: Այլ անոթներ և 

մեկ այլ գանգ բացվեցին ավելի ցածր մակարդակում: Ընդհանուր առմամբ, դամբա-
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րանից հայտնաբերվեցին հինգ ամբողջական և տարբեր անոթների մի քանի 

բեկորներ, մեկական բրոնզյա ապարանջան և մատանի (աղ.V): Դամբարանում 

թաղման ուղեկից իրերը համաժամանակյա են հարևանությամբ պեղված ժայռա-

փոր մյուս դամբարանների նյութերին և Հայաստանի այլ հուշարձաններից հայտ-

նի բազմաթիվ զուգահեռների համադրմամբ  թվագրվում են մ.թ.ա. 12-րդ դարով:  

Հարավային ժայռափոր դամբարանի մուտքն ունի մոտ 0,8մ լայնություն և 

նույնքան երկարություն: Թաղման  խուցն ունի մոտ 1,5մ կողերով անկանոն ուղ-

ղանկյան ձև: Դամբարանում կմախք և գանգ չհայտնաբերվեցին: Գտնվեցին կեն-

դանական մի քանի ոսկորներ (չափագրություն 5, նկ. 2): 

Խցում հայտնաբերվեցին տասը կավամաններ՝ քրեղաններ, կճուճներ և 

տարատեսակ այլ նյութեր (աղ.VI), որոնք ունեն ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի ժամա-

նակաշրջաններին բնորոշ հատկանիշներ, համադրելի են 2013թ.-ին պեղված 

ժայռափոր դամբարանի նյութերին ու թվագրվում են մ.թ.ա. 12-րդ դարի սկզբով: 

Ազատանում 2014 թվականին շարունակվեց նաև կատակոմբային դամբա-

րանների ուսումնասիրությունը: Պեղվեց ևս մեկ կատակոմբային դամբարան, որն 

այս ձևին բնորոշ կառուցվածք ունի. քարե խցանով  փակված  ուղղահայաց հորա-

տանցք, որը, ներքևում ընդարձակվելով, վերածվում է թաղման խցի և կրկնում է 

Արթիկի կատակոմբային թաղումների ձևը: Արթիկում կատակոմբային թաղումնե-

րը կատարված են տուֆի շերտի մեջ, իսկ Ազատանում վերին շերտը հրաբխային 

ծագմամբ, պեմզայատիպ, փափուկ  ապարների վրա նստած բազալտյա կեղև է: 

Դամբարանը ներառված էր 5, 5մ x 4, 5մ ձվածիր, զույգ շարքով կրոմլեխի մեջ: 

Կրոմլեխի հյուսիսային մասում՝ մակերեսին, հսկայական ժայռ է, որը գրավում է 

կրոմլեխի ներքին մակերեսի մեկ երրորդից ավելին: Սրան հարավային կողմից 

հարում էին մի քանի խոշոր ժայռաբեկորներ: Կատակոմբի մուտքը գտնվում է 

հարավային կողմում՝ մեծ ժայռից մոտ 1,2մ ներքև: Ժայռի տակ բացվեց մոտ 0,7մ 

բարձրությամբ, միջին քարերով շարված պատ, որը փակում էր թաղման խցի 

մուտքը: Դրա դիմաց հորիզոնական դիրքով ընկած էր կոպտատաշ բազալտե մոտ 

1,25մ բարձրությամբ կոթող, որն, ամենայն հավանականությամբ, ի սկզբանե 

կանգնած է եղել մակերեսին և, բացի ծիսական նշանակությունից, մատնանշել է 

մուտքի տեղը: Մուտքը փակող  պատը հեռացնելուց հետո բացվեց 0,7մ լայնու-

թյամբ և մոտ 1մ երկարությամբ միջանցք, որը, մտնելով ժայռածածկույթի տակ, 

ընդարձակվելով վերածվում է 2,3մ երկարությամբ և 1,5մ լայնությամբ թաղման 

խցի: Կատակոմբում կատարվել է մի քանի թաղում: Արդեն իսկ մուտքի մեջ 

հայտնաբերվեցին խեցանոթներ, մարդկային և կենդանական ոսկորներ, մուտքի 

ձախ կողմում, թաղման խցի սկզբնամասում քրեղանի մեջ՝ մարդու գանգ:  

Դամբարանից հայտնաբերվեցին թվով տասնվեց անոթներ, երկաթյա դա-

նակ, բրոնզյա երկու ապարանջան, երեք մատանի, ականջօղ, ասեղ և հերուն ( աղ. 

VI, նկ. 1-22,  չափագրություն 6): Դամբարանում կատարվել են տարժամանակյա 

հինգից վեց թաղում: Ավելի վաղ  թաղումների ոսկորները և ուղեկցող նյութերը 

տեղափոխելով դամբարանի խորքը և պատերի տակ՝ կատարվել են հաջորդ թա-

ղումները: Դրա հետևանքով անոթների բեկորները խառնված էին  մարդաբանա-
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կան նյութերի և կենդանական ոսկորների հետ:  Համեմատաբար անխաթար պահ-

պանված էր վերջին թաղումը,  որ բացվեց խցի ձախ կողմում՝ արևմտյան պատի 

երկայնքով, և ուներ հարավ-հյուսիս դիրք:   

    Պեղված դամբարանները  դիտարկենք ժամանակագրական հերթականությամբ:  

Թիվ 2 կրոմլեխի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևմուտք հիմնահողային դամ-

բարանախցում գտնվեցին երեք խեցանոթներ՝ մեկ կճուճ և երկու քրեղան (աղ. 1, 

նկ. 1, 2, 3): Կճուճն ունի հարթ հատակ, փքուն իրան, գլանաձև, քիչ բարձր վիզ, 

դուրս ոլորված շուրթ: Ուսերին արված են ակոսագոտիներ, ևս մեկը՝ իրանի 

ուռուցիկ մասում (աղ. 1, նկ. 1): Անոթների այս տեսակի սկզբնավորումը և լայն 

տարածում ստանալը  ակնհայտ են Քեթիի «Քարոտ հողեր» դամբարանադաշտի 

վերին գյուղին հարակից տարածքներում պեղված միջինից ուշ բրոնզի անցման 

ժամանակաշրջանի թիվ 18-20 դամբարաններում1, լավ հայտնի են նաև Հառիճի2, 

Լոռի բերդի3 դամբարաններում: Նկատենք,  որ կճուճների այս տեսակը հաջորդ՝ 

երկաթիդարյան ժամանակաշրջանում գրեթե ամբողջությամբ ձևափոխվում է, 

ինչը հավանաբար պայմանավորված է կիրառության փոփոխությամբ: 

Ներկայացվող դամբարանի մյուս նյութերը միմյանցից  փոքր-ինչ տարբեր 

երկու քրեղաններ են (աղ. I, նկ. 2, 3), որոնցից մեկի հատակին մոտ մասը զարդար-

ված է երեք շարք ակոսագոտիներով (աղ. I, նկ. 2), նույն նախշով մյուսի միայն 

ուսերն են զարդարված (աղ. I, նկ. 4): Ի տարբերություն այս դամբարանի ներկա-

յացված կճուճի՝ նման քրեղանների ձևը թեև ավելի վաղ է, սակայն  տարբեր ժա-

մանակներում չնչին փոփոխություններ է կրել: 

Ազատանի դամբարանի ոլորված շուրթով քրեղանները հայտնի են դեռևս 

միջին բրոնզի ժամանակաշրջանից, ավելի լայն կիրառություն են ունեցել հատկա-

պես ուշ բրոնզի դարաշրջանում և կրելով ձևի ու հարդարման որոշ փոփոխու-

թյուններ՝ շարունակում են օգտագործվել նաև հետագա դարերում: Ազատանի 

դամբարանների նյութերը (կճուճ, քրեղան) հիմնականում համապատասխանում 

են ուշ բրոնզի ավարտական փուլի՝ մ.թ.ա. 14-13դդ. նյութերին:  

Քննարկված դամբարանից արևելք պեղված արևելք-արևմուտք կողմնո-

րոշմամբ հիմնահողային դամբարանում գտնվեց խոհանոցային երեք կճուճ (աղ. 

II,   նկ. 1,4, 6), որոնցից երկուսն ունեն դուրս ճկված շուրթեր (աղ. II, նկ. 1, 4): Շուր-

թի նման ձևը  գալիս է  ուշ բրոնզի դարաշրջանից և շարունակվել է պահպանվել 

նաև հետագայում: 

Հաջորդ դամբարանը գտնվում է նախորդից արևմուտք՝ հարյուր մետր հե-

ռու: Գետնի մակերևույթին՝ փոքր ժայռի հարավային եզրի տակից, երևում էին 

ոսկորների և խեցանոթների բեկորներ: Կիսով չափ ժայռի տակ կատարված թաղ-

ման ուղեկցող նյութերն են՝ սևանյան տեսակի բրոնզյա դաշույն,  բրոնզյա ապա-

րանջան և ականջօղ, երեք խեցանոթ և սարդիոնից ու մածուկից ուլունքներ (աղ. 

III), նաև խոշոր գորշ կճուճներ, որոնց  զուգահեռները ուշ բրոնզի դարի  վերջին 

                                                 
1 Ïåòðîñÿí Ë. Ðàñêîïêè ïàìÿòíèêîâ  Êåòè è Âîñêåàñêà, Åð., 1989, òàáë. 42-44. 
2 Õà÷àòðÿí Ò.  Äðåâíÿÿ êóëüòóðà Øèðàêà, 1975,  Åð., ñтр. 97-123. 
3 Äåâåäæÿí Ñ. Ëîðè-Áåðä I, Åð., 1981, òàáë. XII-XIV.  
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փուլից և վաղ երկաթիդարյան ժամանակաշրջանի հուշարձանների՝ Արթիկի թիվ 

69, 774 և այլն, Մեծամորի5, ինչպես նաև Թալինի6, Շիրակավանի7, Չեշմանիսի8 և 

այլ դամբարանների նյութերում են: Ուշագրավ է հատկապես առավել փքուն իրա-

նով, ցածր վզով քիչ հանդիպող կճուճը (աղ. III նկ. 3): Նման անոթներ հայտնի են 

Մաստարայի ուշ բրոնզի վերջին փուլի թիվ 79, Տանձավերի  թիվ 310, ուշ բրոնզի  և 

վաղերկաթիդարյան, ինչպես նաև Արթիկի վաղերկաթիդարյան դամբարաններից: 

Գտածոներից է նաև դուրս թեքված շուրթով խոհանոցային կճուճը (աղ. III, նկ. 2): 

Անոթների այս տիպն սկսվում է ուշ բրոնզ-վաղերկաթիդարյան  ժամանակա-

շրջաններից և շարունակվում են նաև հետագա դարաշրջաններում: Ուսումնա-

սիրվող դամբարանի ժամանակագրության համար կարևոր է սևանյան տեսակի 

դաշույնը (աղ. III, նկ. 6), որի զուգահեռները Թալինի վաղերկաթիդարյան թիվ 6411, 

Մաստարայի թիվ 2412, ինչպես նաև Մակարաշենի13, Թռեղքի14 և  մ.թ.ա. 9-8դդ. 

թվագրվող մի շարք այլ  դամբարանների նյութերում են: Նշենք նաև, որ վերջին եր-

կուսը երկմետաղ են: Օնիկ Խնկիկյանը, անդրադառնալով ուշ բրոնզ-վաղերկաթի-

դարյան դաշույնների տեղայնացման հարցին, նյութերի համեմատական վերլու-

ծությամբ հանգել է այն եզրակացության, որ դաշույնների ներկայացվող տեսակը 

ձևավորվել է Կուր Արաքսի միջագետքում մ.թ.ա. II հազ. վերջում և I հազ. սկըզ-

բում15: Դամբարանում գտնվել են նաև բրոնզյա զարդեր՝ ապարանջան և մատանի 

(աղ. III, նկ. 7, 8), սարդիոնից (աղ. III, նկ. 4), մածուկից  և խխունջից (աղ. III, նկ. 5) 

ուլունքներ, որոնք նույնպես բնորոշ են ուշ բրոնզ-վաղերկաթիդարյան ժամանա-

կաշրջանին:   

Լեռան հարավհայաց լանջի ստորոտում պեղված ժայռափոր երկու թա-

ղումները գտնվում էին կողք կողքի: Դրանցից հարավայինի նյութերը տասն են. 

կավամաններ՝ քրեղաններ, կճուճներ և տարատեսակ այլ նյութեր (աղ. VI): Այս 

դամբարանից հայտնաբերված քրեղանները երկու տեսակի են: Առաջինը հարթ 

հատակով, երկթեք իրանով, դուրս թեքված կամ ոլորված շուրթով (աղ. VI, նկ. 4, 5, 

                                                 
4 Õà÷àòðÿí Ò. Àðòèêñêèé íåêðîïîëü, êàòàëîг, Åð., 1979. 
5  Khanzadyan E.  Mecamor II, necropol, volum II, Paris, 1995, pl. 42 (1). 
6 Ավետիսյան Հ., Ավետիսյան Պ., Արարատյան դաշտի մշակույթը մ.թ.ա. XI-VI դարերում, 

Եր., 2006, աղ. 19, նկ. 12, աղ. 34, նկ. 5: 
7 Թորոսյան  Ռ., Խնկիկյան  Օ., Պետրոսյան  Լ., Հին Շիրակավան, Եր., 2002, աղ. LXXV, նկ. 8 
8 Դևեջյան Ս., Հնագիտական հետազոտություններ Տաշիր- Ձորագետում, Եր., 2001, աղ. III, 

նկ. 1. 
9 Pavel  AvetIsyan, Arsen Bobokhyan, the pottery traditions of the Armenian middle to late Bronze age 

trasition in the contehe of bronze and iron age periodization, p. 189, fig. 42 (12). 
10 Xnkikyan O., Syunik Diring the Bronze and Iron Ages, Mayreni Publishing, 2002, p. 188, pl.  

XXVII. 
11 Ավետիսյան Հ., Ավետիսյան  Պ., նշվ. աշխ.,  էջ 215, աղ. 19, նկ. 12: 
12 Badalyan R., Avetisyan P., Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia I, Mt. 

Aragats and its Surrounding Region// BAR International Series 1697, 2007, p. 218,  pl. VI. 
13Ìàðòèðîñÿí À. Àðìåíèÿ â ýïîõó áðîíçû è ðàííåãî æåëåçà, Åð., 1964, ñтр. 205, 

ðèñ. 10. 
14 Ìåíàáäå Ì., Äàâëèàíèäçå Ö. Ìîãèëüíèê Òðèàëåòè, êàòàëîã I, Òáèëèñè, 1968, 

òàáë. VII, ðèñ. 323. 
15 Խնկիկյան Օ., Հայաստանի դաշույնատեսակների տեղայնացման փորձ (ուշ բրոնզ վաղ 

երկաթի դար), Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1991,  N 2, էջ 79-91: 
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7) է: Այս տեսակն ուշ բրոնզի դարի վաղ փուլի գնդաձև իրանով քրեղանների 

փոքր-ինչ ձևափոխված, երկթեք իրանով անոթներից է, որոնք, սկսած ուշ բրոնզի 

վերջին փուլից, հայտնի են Արթիկի գրեթե բոլոր՝ Շիրակավանի թիվ 3, 4, 616, Մե-

ծամորի թիվ 817, Քուչակի թիվ 1-5 և այլ դամբարաններից18: Նշենք, որ ուշ բրոնզի 

ավարտական փուլի և վաղերկաթիդարյան ժամանակաշրջանների վաղ և ուշ 

փուլերի ձևերը հաճախ միասին են հանդիպում: Երևույթը դիտվում է նաև ներկա-

յացվող դամբարանում (աղ. VI, նկ. 6), սակայն վերջինիս ձևը լրիվ չի համապա-

տասխանում վաղ փուլի հատկանիշներին և վաղ նյութերի այլափոխված տեսակ 

է: Քննարկվող դամբարանում գտնվել է նաև սկուտեղ հիշեցնող իր (աղ. IV, նկ. 8), 

որը մոտ է Արթիկի թիվ 208 և թիվ 22319, Քեթիի թիվ 3420 և Ոսկեհասկի վաղ-

երկաթիդարյան դամբարանների սկուտեղներին21: Մյուսը ևս քիչ հանդիպող, 

հարթ հատակով, երկթեք իրանով անոթ է (աղ. VI, նկ. 9), որը, չունենալով ստույգ 

զուգահեռներ, որոշ ընդհանրություններ ունի Օշականում հայտնաբերված 

օրինակներից մեկի22 և Թալինի թիվ 57 դամբարանի նմուշի հետ23: Դամբարանի 

վերջին իրը փռված կողերով  թասի բեկորն է (աղ. VI, նկ. 10): Նման նյութեր հայտ-

նի են Թալինի թիվ 70, 7124 և Շիրակավանի վաղերկաթիդարյան թիվ 3125 դամբա-

րանների նյութերում: Մեծ թվով նման իրեր հայտնի են Շիրակավանի բնակա-

տեղիի վաղերկաթիդարյան շերտերից26: Ժամանակագրության հստակեցման 

հարցում առավել կարևոր է Մեծամորի հրդեհված շերտում զուգահեռ  նյութերի 

առկայությունը27: 

Հյուսիսային կողմում բացված կատակոմբային թաղման նյութերը մասամբ 

կրկնում են հարավայինին (աղ. V, նկ. 2, 4, 6): Այստեղ նորույթ են քիչ բարձր վզով 

կճուճը, բաժակը, սաջի բեկորը,  բրոնզյա ապարանջանն ու ականջօղը (աղ. V):  

Ուսերը ակոսագոտիների մեջ ներառված, հատիկաշարով զարդարված այս կճու-

ճը (աղ. V, նկ. 1)  Արթիկի թիվ 275 դամբարանի օրինակի կրկնությունն է28: Այս 

նյութերն ընդհանրություններ ունեն նաև թիվ 14, 15, 17 և այլ դամբարանների նյու-

թերի հետ: Ազատանի օրինակին շատ մոտ է նաև Թալինի թիվ 89 դամբարանի 

գտածոն29: Նշված նյութերը զգալի չափով մոտ են նաև վաղերկաթիդարյան 

խոհանոցային կճուճներին: Դամբարանի մյուս նորույթը գլանաձև բաժակն է 

                                                 
16 Թորոսյան  Ռ., Խնկիկյան  Օ., Պետրոսյան  Լ.,  նշվ. աշխ.,  աղ. XLIII: 
17 Kahanzadyan E., Ýßí. ³ßË.,  ³Õ. 44: 
18 Badalyan R., Avetisyan P., Ýßí. ³Ë.,  ¿ç 189, ³Õ. II. 
19 Õà÷àòðÿí Ò., Ýßí. ³ßË., ¿ç 194, 203: 
20 Ïåòðîñÿí Ë., Ýßí. ³ßË., ³Õ. 59: 
21 Նույն տեղում, աղ. 66, 67: 
22 Åñàÿí Ñ., Êàëàíòàðÿí À., Îøàêàí I, Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàñêîïîê 1971-1982., 
òàáë. LXXXIX, ðèñ. 5. 

23 Ավետիսյան  Հ., Ավետիսյան  Պ., նշվ. աշխ., աղ.  37, նկ. 9: 
24 Badalyan R., Avetisyan P., նշվ. աշխ., էջ 256, աղ. X: 
25 Թորոսյան  Ռ., Խնկիկյան  Օ., Պետրոսյան Լ.,  նշվ. աշխ., աղ. LXXI, նկ.17: 
26 Նույն տեղում, աղ. LXXVII, նկ. 7, 9-11: 
27 Խանզադյան Է., Մկրտչյան  Կ., Պարսամյան Է., Մեծամոր, Եր., 1973, աղ. XVI, XV: 
28 Õà÷àòðÿí Ò., նշվ. աշխ., էջ 225, 118-121: 
29 Ավետիսյան  Հ., Ավետիսյան  Պ., նշվ. աշխ.,  էջ 259, աղ. 57: 
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(աղ.V, նկ. 3): Ճիշտ նույն ձևն ունի նաև այս դամբարանից գտնված բաժակը (աղ.V, 

նկ. 3): Նկատենք, որ Ազատանի նշված բաժակները յուրօրինակ են և տարբերվում 

են նույնիսկ Շիրակի դաշտի Քեթիի30 համաժամանակյա նյութերից: Վերջիններիս 

նմանակները հայտնի են նաև Հայաստանի  երկաթիդարյան մի շարք հուշարձան-

ներից՝ Օշական31, Թալինի թիվ 5 դամբարան32, Մաստարա33: Մեծ քանակությամբ 

հայտնաբերվել են նաև Շիրակավանի բնակատեղիի վաղերկաթիդարյան շերտե-

րից34 և Մեծամորի հրդեհված շերտից35: 

Ազատանի այս դամբարանում գտնվել են նաև մեկական բրոնզյա ապա-

րանջան, մատանի (աղ. V, նկ.  8,9): Գտածոների մեջ կա նաև  սաջի բեկոր (աղ. VI, 

նկ. 5): Տնտեսական կենցաղում օգտագործվող սաջեր հայտնի են Կարմիր բլուրի36, 

Մեծամորի37 և Շիրակավանի38 երկաթիդարյան բնակատեղիներից:  

Նյութերի քանակով և բազմազանությամբ աչքի է ընկնում Ազատանի դամ-

բարանադաշտի դարավանդի վրա պեղված կատակոմբային թաղումը (աղ. VII): 

Ժամանակագրական առումով այս դամբարանի նյութերը համահունչ են Ազատա-

նի արդեն քննված դամբարանների նյութերին, այդ թվում են նաև երկթեք իրանով 

քրեղանները (աղ. VII, նկ. 16, աղ. VII, նկ. 14): Այս դամբարանի նյութերում կան 

նաև ավելի վաղ ձևավորված գնդաձև իրանով քրեղաններ (աղ.VII, նկ. 3, 6,10), ո-

րոնք եզակի չեն նաև վաղերկաթիդարյան հուշարձաններում և գտնվել են Քեթիի 

թիվ 5, 31, 32, և 36 դամբարաններում39: Քրեղանների այս տեսակը սակավ քանա-

կով հանդիպում է երկաթիդարյան փոքր-ինչ ավելի ուշ փուլերի հնավայրերում. 

Գոլվինո40, Քեթի41 և այլ: 

Ազատանի կատակոմբային այս թաղման ուղեկցող նյութերի  մեջ կա նաև 

ուսերին բազմալար ակոսագոտիներով մի սափոր, որի իրանը զարդարված է 

կտրելու եղանակով արված եռանկյունաձև, մեջը կետերով, մի դեպքում էլ՝ եռանկ-

յունիներով լցված զարդանախշերով (աղ. VI, նկ. 5): Սափորների այս տեսակը ևս 

երևան է գալիս վաղ երկաթի ժամանակաշրջանի հուշարձաններում՝ Արթիկի թիվ 

22342, Այգեշատի թիվ 1, 5, 13, 3143 և այլ, ինչպես նաև Գոլովինոյի մ.թ.ա. 9-8-րդ 

դամբարաններ: Մյուս անոթը հարթ հատակով, փքուն իրանով, դուրս թեքված 

շուրթով կճուճ է, որի իրանը զարդարված է կետերով լցված եռանկյունիներով 

                                                 
30 Ïåòðîñÿí Ë., նշվ. աշխ., աղ. 57, 61: 
31 Åñàÿí Ñ., Êàëàíòàðÿí À., նշվ., աշխ.,  աղ. LXVII, նկ. 4: 
32 Ավետիսյան Հ., Ավետիսյան  Պ., նշվ. աշխ., էջ 233, աղ.  37, նկ. 5: 
33 Avetisyan P.,  Bobokhyan A., Ýßí. ³ßË., ¿ç 180, ÝÏ. 43 (3): 
34 Թորոսյան Ռ., Խնկիկյան  Օ., Պետրոսյան Լ.,   նշվ. աշխ., աղ. LX , XL,  նկ. 1-4: 
35 Խանզադյան Է., Մկրտչյան Կ., Պարսամյան Է., նշվ. աշխ.,  աղ. X: 
36 Երևանի հնագիտական իրերի կատալոգ, Եր., 1969, աղ. XXXIX (33-41), աղ. XL: 
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(աղ. VI, նկ. 2): Անոթի նման ձևը հայտնի է Մեծամորի հրդեհված շերտից44, 

Թալինի թիվ 48, 6945, Օշականի  թիվ 6746 դամբարաններից: Ազատանի կճուճի 

զարդերը  կրկնում են Մոզի երկրորդ և երրորդ բլուրների պեղումներով հայտնա-

բերված նյութերը47: Նման զարդեր ունեն նաև Շիրակավանի թիվ 115 դամբարանի 

անոթները, որոնց մեջ առկա է նաև Ազատանի դամբարանի կճուճի նմանակը48: 

Ուսումնասիրվող դամբարանի մյուս կճուճը (աղ. VI, նկ. 11) ևս  զուգահեռներ ունի 

Շիրակավանի թիվ 9, 10 և 11 համաժամանակյա դամբարաններում49: Ազատանի 

դամբարանում գտնված մյուս կճուճն ունի հարթ հատակ, փքուն իրան, ցածր, 

գլանաձև վիզ, դուրս ոլորված շուրթ: Ուսերը զարդարված են սեղմումով արված 

ցանցագոտիով (աղ. VI, նկ. 1): Իրի ձևը զգալի ընդհանրություններ ունի Լենի-

նականի50, Արթիկի թիվ 27451, Մաստարայի թիվ 7, 1852 դամբարանների նյութերի 

հետ: Ազատանի կատակոմբային թաղման նյութերում կա նաև ձեռածեփ կիսա-

գնդաձև անոթ (աղ.VI, նկ. 12), որի զուգահեռները Արթիկի թիվ 263, 57953 և Թալինի 

թիվ 5754 դամբարանների նյութերում են: Նույն դամբարանում կա նաև վերը ներ-

կայացված կճուճներից որոշ չափով տարբերվող ևս մի օրինակ, որն ունի հարթ, 

լայն հատակ, գնդաձև իրան, ցածր վիզ, դուրս թեքված շուրթ, ուսերին՝  քիչ բարձր 

ելուստներ (աղ. VI, նկ. 14): Կճուճների այս տեսակը հայտնի է երկաթիդարյան 

գրեթե բոլոր հուշարձաններից (Թալին, Մաստարա, Օշական և այլն), և հարդա-

րումը կրկնում է Դիլիջանի Կամոյի  փողոցի55 և Քեթիի թիվ 4256 դամբարանների 

նյութերը: 

Քիչ հանդիպող, փոքր-ինչ ուռուցիկ իրանով, բարձր ուսերով անոթի (աղ. VI, 

նկ. 4) վաղերկաթիդարյան օրինակները հայտնի են Օշականի թիվ 8557, Շիրակա-

վանի թիվ 12158, Քեթիի թիվ 3659, Չեշմասնիսիի թիվ 1 և 1660 դամբարանների նյու-

թերում: Վերջիններս իրանի թեթևակի ուռուցիկությամբ առավել մոտ են ուշբրոն-

զիդարյան նյութերին: Սրանց մոտ է  նաև ձգված իրանով, պարանազարդ գոտինե-

րով խոհանոցային կճուճը (աղ. VI, նկ. 9), որի մեզ հայտնի զուգահեռը Շիրակա-
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վանի թիվ 106 դամբարանի նյութերում է61: Այս դամբարանի խոհանոցային կճուճը 

(աղ. VI, նկ. 7) տարածված է ինչպես ուշ բրոնզի, այնպես էլ վաղերկաթիդարյան 

ժամանակաշրջանների նյութերում: 

Ազատանի այս դամբարանում գտնված վերջին խեցանոթը հարթ լայն հա-

տակով 12սմ բարձրությամբ գավաթն է, որի իրանի վրա պահպանված է ունկի 

հիմքը (աղ. VI, նկ. 8): Այն Շիրակի մարզում վերջերս պեղված Մայիսյանի թիվ 3 

դամբարանի բաժակի նմանակն է, տարբերությունը միայն չափերի մեջ է: Այս բա-

ժակները նման են նաև Թռեղքի մ.թ.ա. 9-8-րդ դարերով թվագրվող թիվ 6 և 762, Շի-

րակավանի թիվ 10163, Քեթիի64 դամբարանների նյութերին: 

Այսպիսով, Ազատանի դամբարանների 2014թ. ուսումնասիրությունը ցույց 

է տալիս, որ  այստեղ գործ ունենք թաղման մի նոր ձևի՝ ժայռափոր թաղումների 

հետ, որպիսիք Հայաստանի համաժամանակյա այլ հուշարձաններում հայտնի 

չեն: Ամենայն հավանականությամբ դամբարանների նման տիպի ի հայտ գալը 

պայմանավորված է երկրակազմական գործոնով: Ազատանի հուշարձանախմբի 

այս հատվածում՝ բարձրադիր դարավանդի հարթ տարածքը և հարավհայաց 

լանջը ծածկված են բազալտի հոծ, ոչ  հաստ կեղևով, որի տակ հրաբխային ծագ-

ման, պեմզայատիպ փխրուն ապարներ են:  Տեղաբնիկներին քաջ հայտնի է եղել 

դա: Հարթ տարածքում թաղում կատարելու նպատակով մի փոքր հատվածում 

ծակվել է բազալտի կեղևը, փորվել ուղղահայաց հորատանցք, որն արդեն փխրուն 

ապարները հեշտությամբ քանդելով և մի ուղղությամբ ընդարձակելով վերածել են 

թաղման խցի: Այնուհետև հորատանցքը փակելով համապատասխան չափի քարե 

խցանով՝ դամբարանի տարածքը եզրագծել են կրոմլեխով:  

Նույն երևույթը Շիրակում տեսնում ենք Արթիկի65 և Ոսկեհասկի66 դամբա-

րանադաշտերում: Քանի որ նմանատիպ դամբարանները նախատեսված են եղել 

բազմակի թաղումների համար կրոմլեխին կից՝ արտաքին կողմում, դրվել է սալա-

քար, որը ցույց է տվել մուտքի ուղղությունը: Սա փաստված է 2013 և 2014 թվա-

կաններին կողք կողքի պեղված 2 կատակոմբային դամբարաններում, իսկ 2015թ. 

հարևանությամբ պեղված 3-րդ կատակոմբային դամբարանի մուտքի մասում 

դրված էր եղել կոպտատաշ բազալտից կոնաձև կոթող, որը հավանաբար վերջին 

թաղումից հետո չէր կանգնեցվել և պեղումներով հայտնաբերվեց մուտքի  մոտ: 

Կատակոմբային և ժայռափոր դամբարանների նյութերի գույքակազմի 

քննությունը ցույց է տալիս, որ դրանք չեն տարբերվում համաժամանակյա կրոմլե-

խով շրջափակված հիմնահողային թաղումների ուղեկցող նյութերի գույքակազ-

մից, հետևաբար թաղման այս ձևը պայմանավորված չէ  հանգուցյալների ունեց-

վածքային կամ  հասարակական ցենզով: Նկատենք, սակայն, որ ի տարբերություն 

հիմնահողային թաղումների՝ ժայռափոր և կատակոմբային բոլոր դամբարաննե-
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րում, բացի մեկից,  կատարվել են տարժամանակյա մի քանի թաղում: Սա հուշում 

է, որ դրանք եղել են ընտանեկան դամբարաններ: Գուցե վաղ երկաթի ժամանա-

կաշրջանում  երկրակազմական բնույթով թելադրված թաղման այս ձևը ձեռք է բե-

րել որոշակի  սովորութային, ծիսական և պաշտամունքային բովանդակություն, 

սակայն առաջացած հարցերը պատասխան կստանան հետագա պեղումներով, 

եթե  հայտնաբերվեն Ազատանի երկաթի լայն տարածման ժամանակաշրջանի 

հիմնահողային թաղումներին փոխարինելու եկած, մեծ քարարկղային   դամբա-

րաններին համաժամանակյա կատակոմբային և ժայռափոր դամբարաններ: Այդ 

դեպքում կփաստվի դրանց ավանդական բնույթը, ինչը կարող է ծիսական և 

պաշտամունքային բովանդակությամբ կապվել  քարանձավի հետ: 

Գտածոների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ի տարբերություն 

խեցեղենի՝ այստեղ մետաղյա իրերը սակավ են, իսկ կավանոթները՝ տնտեսու-

թյան մեջ և կենցաղում օգտագործված:  
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Հայտնաբերված նմուշների քննությունը ցույց է տալիս, որ հիմնական 

աղերսները առկա են Թռեղքի և Արագածոտնի տարածաշրջանների համալիրնե-

րում, ինչը խոսում է Շիրակի և այդ տարածաշրջանների սերտ տնտեսական կա-

պերի և մշակութային ընդհանրությունների  մասին: 
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ÐÀÑÊÎÏÊÈ  ÀÇÀÒÀÍÑÊÎÃÎ ÍÅÊÐÎÏÎËß 2014 ÃÎÄÀ 
 

___ Резюме ___                                À. Õачатрян,  Л. Еганян, Ë. Ïетросян,  

                                À. Ôуртванглер, Ò. Íеусер, Ä. Ìауерман  ___ 
 

В 2014 году совместная экспедиция Краеведческого музея Ширака и уни-

верситет им. Мартина Лютера г. Галле/ФРГ/ продолжала раскопки некрополя 

поздней бронзы-раннего железа Азатана. Были раскопаны 4 грунтовые захоро-

нения в кромлехах, одно катакомбное захîрîнение с вертикальной шахтой и 

два склепа с горизонтальными шахтами.  

Êðîìëåõíûå çàõîðîíåíèÿ íàõîäÿòñÿ íà þãî-çàïàäíîì ñêëîíå âîçâû-

øåííîãî ïëàòî. Âî âñåõ êðîìëåõàõ áûëè îáíàðóæåíû îäèíî÷íûå ãðóíòî-

âûå çàõîðîíåíèÿ, â êîòîðûõ ñêåëåòû ëåæàëè â ñêðю÷åíîì âèäå, çàâèñèìî 

îò ïîëà íà ëåâîì èëè íà ïðàâîì áîêó. Âûñøåóïîìÿíóòûå çàõîðîíåíèÿ äà-

òèðóþòñÿ 14-11â.â. äî í.ý.. 

    Ãðóíò ïëàòî è þãî-çàïàäíîãî ñêëîíà èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò ðûõëóþ 

âóëêàíè÷åñêóþ ïîðîäó òèïà ïåìçû, ïîêðûòîé ñïëîшíûì ñëîåì áàçàëüò-

âîé êîðû Íà ïëàòî áûëî ðàñêîïàíî, îáâîäíенíое êðîìëåõîì, áîëüøîå êà-

òàêîìáíîå çàõîðîíåíèå, â ñêëåïå êîòîрого áûëè îáíàðóæåíû îñòàòêè øå-

ñòè ñêеëåòîâ. Ýòî ñåìåéíûé ñêëåï, ãäå ïîî÷åðåäíî, â òå÷åíèè âðåìåíè, 

ïðîèçâîäèëèñü çàõîðîíåíèÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è îäíîãî ìëàäåíöà. Èç ïî-

ãðåáåíèÿ áûëè íàéäåíû 16 ðàçíîòèïíûå êåðàìè÷åñêèå ñîñóäû, áðîíçîâûå 

áðàñëåòû, êîëüöà, ñåðüãè, èãîëêè è æåëåçíûé íîæ. Ïî ìàòåðèàëàì âåñü 

êîìïëåêñ äàòèðóåòñÿ 9-8â.â. äî í.ý.  

Ïî êîíñòðóêцèè ïîãðåáåíèÿ ýòîãî òèïà íå îòëè÷àþòñÿ îò êàòàêîìá-

íûõ çàõîðîíåíèé Àðòèêà è Âîñêåàñêà. Â äâóõ ñëó÷àÿõ âî âíåøíåé ñòîðîíå 

êðîìëåõà âïëîòíóþ ñòàâëÿëèñü îòäåëüíûå êàìåííûå ïëèòû, êîòîðûå óêà-

çûâàëè ìåñòîíàõîæäåíèå ïðîáêè. 

Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò çàõîðîíåíèÿ â ñêëåïàõ ñ ãîðèçîí-

òàëüíî âûêîïàííûìè øàõòàìи â ñêàëüíîé ïîðîäå. Ýòè çàõîðîíåíèÿ íàõî-

äÿòñà íà ñàìîì íèçó âûñøå óïîìÿíóòîãî ñêëîíà. Ïåðâûé òàêîé ñêëåï íà-

ìè áûë ðàñêîïàí â 1995ã., âòîðîé в 2013ã. Ðÿäîì ñ ïîñëåäíим в 2014ã. áûëè 

ðàñêîïàíû 2 îäíîòèïíûå çàõîðîíåíèÿ. Ïî ñîïóñòâóþùèì ìàòåðèàëàì îáå 

äàòèðóþòñÿ 12-ûì âåêîì äî í.ý. 

Âîçìîæíî â äàëüíåéøåì çàõîðîíåíèÿ ýòîãî òèïà ïðèîáðåëè ìèôî-

ëîãè÷åñêèé àñïåêò  è ñïåöèàëüíûé ðèòóàëüíûé îáðÿä. 
 

Տեղեկություններ հեղինակների մասին 

Ê³ã³ïñÛ³Ý Ð³Ù³½³ëå Հակոբի – ՀՀ ԳԱԱ Þիրակի հայագիտական  
հետազոտությունների կենտրոն, E-mail: smuseum@web.am.  
º·³ÝÛ³Ý È³ñÇë³ Գրիշայի -  å.·.Ã., ՀՀ  ԳԱԱ Þիրակի հայագիտական  
հետազոտությունների կենտրոն, E-mail: smuseum@web.am.  
ä»ïñáëÛ³Ý È¨áÝ Աշոտի – ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտ 
  

üáõñÃí³Ý·É»ñ ²Ý¹ñ»³ë - ¹áÏïáñ, Ð³ÉÉ»Ç /Գերմանիա/ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý,  

E–mail: dadasfurt1@web.de 
Ü»áõë»ñ ÂáµÇ³ë - Ð³ÉÉ»Ç  Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, 
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