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Abstract 
Temple of Verjuy or Mehr Temple is one of the particular monuments in the type of regional 
architecture, in the slope of Sahand volcano; has been located in Verjuy village in the suburbs of the 
Maragheh city, East Azerbaijan province, Iran. The Verjuy researchers believe that this building 
belongs to the Mithraism religion which is an Iranian ancient religion (248 BCE-224 CE). But, new 
excavation around the temple demonstrated that this building is a part of underground rocky 
architecture with an unclear date and history. Underground Verjuy temple has seven spaces with a 
number of holes which are connected to each other. According to the literature, the temple was a 
worshiping place before Islam, but since then, the evidence show that it was used as a mosque. The 
architectural decorations of the temple have not been taken into consideration and in general, a lot 
of references, repeat the first information related to the history, usage and stone carving of this 
temple. As the specific architectural decorations of this monument have not yet been scientifically 
studied, the exploring variety of architectural decorations as well as the characterization of materials 
used for making the decorations of this building would be one of the main objectives of this research. 
Based on the results obtained, the main decorations of temple are including: carving of Islamic 
Arabesque and Quranic inscriptions as well as Moqarnas decoration inside the dome of the main 
space of the building. The results also showed the application of mortar on architectural decoration 
as a plaster inside the building and also on the surface of Moqarnas as a very thin layer in Islamic era. 
Moreover, the field work (redrawing the plan of temple and describe of architectural spaces as a 
documentation of architectural decorations with photography) and sampling of plaster along with 
XRPD, XRF and thin section petrography analysis were done. The results of this research show that, 
except for stone decoration, there is another decoration with lime base mortar in cover of Muqarnas 
work and some other places of the building, that this new finding is reported for the first time. This 
finding showed the application of the building during different periods and it is possible to attribute 
the earliest works and shreds of evidence of the use of the original dome in its new use in the Islamic 
era, to the Ilkhanid period. 
Keywords: Architectural Surface, Verjuy Temple, Rocky Architecture, Mortar, Petrography, XRF, 
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و اندود  های معماریآرایه های تاریخی در مالط شناسیساختار
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 چکیده
ای ورجوووی  بدنه داخلی معبد صخره هایهای معماری و اندودهدف این پژوهش ارائه شواهدی جدید مبنی بر استفاده از مالط در آرایه

دقیق در پیش از اسالم و با الحاقواتی منوووب بوه دوره ایلخوانی      چنداننهبناهای با تاریخ  ازجملهدر دوره اسالمی است. معبد ورجووی 
در اسوتان آرربایاوان    مراغوه شهرسوتان   شورقی  جنووب  کیلومتری 6فاصلۀ  در ویورجوروستای است که در نزدیکی قبرستان تاریخی 

هوای مختلفوی   ارای بخوش و د شوده کنوده ی است که در بوتر سونگی  نیرزمیزهای این معبد جزء ماموعه سازه است. شدهواقعشرقی 
مودفون و   گاهچیهتداوم استفاده در دوره اسالمی  واسطهبهمعماری در زیر روستای کنونی ورجووی است. تنها بخش معبد اصلی  ازلحاظ

تغییراتوی در  است. تداوم استفاده از معبد، با  های خاک پوشیده شدهاکنون در زیر الیهپوشیده نشده است. مابقی این ماموعۀ بزرگ، هم
هوای روی بدنوه و اسوتفاده از نقوو  و     های مختلف همراه بوده که از مظاهر آن حااریهای معماری در دورهها و همچنین آرایهپالن

هوای  های معماری در قالب مالط بویار سخت و مقاوم ساروج و دیگور موالط  خطوط اسالمی، با آیات قرآنی و همچنین استفاده از آرایه
های معماری این بنا در گذشته، در ایون مقالوه   مراه رنگدانه بوده است. با توجه به عدم شناسایی ترکیب و رو  ساخت آرایهآهکی به ه

ایون   سؤاالت از جملههای بویار سخت و فناوارنه معبد ورجووی اناام شده است. از مالط شدهساختههای ساختارشناسی و معرفی آرایه
از چه نووعی هووتند و    شدهاستفادههای های معبد ورجووی از مالط استفاده شده است؟ مالطاز اینکه: در کدام بخش اندعبارتتحقیق 

و  شوده ییشناسوا بورداری از نوواحی   از چه ساختار و ساختمانی برخوردارند؟ در همین راستا بر اساس مطالعات میودانی اقودام بوه نمونوه    
 ,XRD-در شناسوایی سون   -مقطع نوازک  ه با استفاده از آنالیزهای ساختارشناسی )پتروگرافیمشکوک به مالط و بدنه سنگی گردید ک

XRF )و بوتر سنگی آن گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش گویای ایون مهوم    هاآرایه های بدنه واقدام به ارزیابی و مقایوه میان مالط
استفاده شده است و هک به همراه پرکنندۀ پودر سن  توف و خاکوتر و همچنین الیاف گیاهی ها از مالط گچ و آاست که در اندود بدنه

 از مالط ساروج مهره خورده استفاده شده است.  ،V6برای پوشش سطحی آرایۀ قطاربندی در فضای 
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 مقدمه. 1
ای در فهرسوت میورا    اثر میورا  صوخره   022بیش از 

دامنه کوه آتشفشانی  .فرهنگی ایران به ثبت رسیده است
ای ایوران  نواحی میورا  صوخره   نیترمهمیکی از سهند 
معبود ورجووی ماننود دیگور بناهوای       معماری .[1,2]است
هوای سون  تووفی    الیوه ای دامنه سهند در بوتر صخره
ادبیات تحقیق در رابطه . کنده شده است واقعبهو  ساخته

اشواره  آن سونگی   هوای آرایوه تنهوا بوه   با معبد ورجووی  
 تماموا  را مالط  شده با اجراهای برخی از آرایه و داننموده

بر اساس مطالعوات   پژوهشدر این . [3]اندهسنگی پنداشت
طرح شد کوه برخوی از   میدانی اناام گرفته این فرضیه م

معبود بوا اسوتفاده از     لیهای داخو حتی بدنه هاآرایهاین 
 هودف  بوا تحقیوق حاضور     .اسوت  گردیوده  تزئینمالط 

هوای  آرایوه هوا و  شناسایی ترکیبات و ساختار اندود بدنوه 
مطالعات میودانی و آزمایشوگاهی   از طریق معبد ورجوی 

در : از انود عبوارت تحقیوق   هوای پرسشاناام شده است. 
اسوتفاده شوده   موالط  های معبود ورجووی از   کدام بخش
 شویمیایی  از چوه سواختار   شوده استفادهی هامالط است؟
موقعیوت   معرفی در این مطالعه پس ازند؟ هوت برخوردار

ورجوووی مراغوه بوه بررسوی      جغرافیایی و اقلیمی معبود 
مختصور  معرفوی  بیقوی و  تط پیشینه مطالعات تواریخی و 

آن و همچنوین  ای معماری و سوازه های فضاها و ویژگی
در  .پرداخته شده است این بنای هامالطشناسایی فرآیند 

راستای شناخت ابعاد مختلف این اثور ارزشومند معمواری    
 ای و اسوتنادی و از طریق مطالعوات کتابخانوه   ،ایصخره

توودقیق مطالعووات  باهوودفمطالعووات میوودانی  همچنووین
مطالعوات  اناوام  و همچنوین   بورداری نمونوه  گذشته، بوه 

در موالط  آزمایشگاهی بورای اثبوات فرضویه اسوتفاده از     
 ،هوا هوای معمواری و همچنوین بورای انودود بدنوه      آرایه
رو بوا  الزم به رکر است تحقیق پویش  است. شدهپرداخته

تاربوووی و بووور مبنوووای مطالعوووات  -ایرو  توسوووعه
 ،آزمایشگاهی اناام شده است. در بخش مطالعات میدانی

 شوده و اقودام  های معماری کنونی آرایهثبت وضعیت به 
هوای  موالط و بدنوه بنوا    نمونوه سون   از  بورداری نمونه
 تاها و مطالعآزمون ،ادامه درو  هاناام پذیرفت شدهاعمال

 .ه استو مورد تحلیل قرار گرفتساختارشناسی اناام 
 

 تحقیقپیشینه . 2

در اسوتان   2Km 1155مواحتی حودود   شهرستان مراغه با
 قرارگرفتوه آرربایاان شرقی، بر دامنۀ جنوبی کووه سوهند   

و از  شوده  واقوع تبریوز   Km112در است. این شهرسوتان  
 هشهرسوتان تبریوز، از سومت شورق بو      هسمت شومال بو  

و از  دریاچوۀ ارومیوه   ههشترود، از سمت غرب ب شهرستان
ایون   .اسوت  محودود  انودوآب یمه شهرستان سمت جنوب ب

و  [4]شهر در دورۀ سلاوقی یکی از شوهرهای آرربایاوان   
. [5]دارای قلعووه و اسووتحکامات و حومووۀ آبوواد بوووده اسووت
برخاسوته  بویاری از دانشمندان از همۀ فنون از ایون دیوار   

اولوین پایتخوت ایلخانوان     عنووان بوه شهر مراغه . [6]است
خوود  مغول، جایگاه خاصی را در تحوالت عصر ایلخانی به 

 بناهوای شواخم مراغوه    ازجملوه . [7]اختصاص داده است
( در جوووار قبرسووتان توواریخی 1)شووکل  ورجوووویمعبوود 

 مراغوه شوهر   شورقی  جنووب  km 6روستای ورجوووی در  
در  بوار  دوبنوای موسووم بوه معبود مهور ورجوووی        است.

اسوت:   شدهثبتفهرست آثار ملی سازمان میرا  فرهنگی 
معبود و آرامگواه    بنام 355به شمارۀ  1163بار در سال یک
بار در سوال  و یک قه. 6معصوم با قدمت پیش از قرن  ملّا

نیایشوگاه مهوری بوا قودمت      بنوام  1116به شمارۀ  1116
بووه اسووتناد . [8]ساسووانی ثبووت گردیووده اسووت -اشووکانی
شناسوان در ایوران، معمواری    های مورخان و باستاننوشته

و . [9]زیرزمینی مربوط به معابد دورۀ مهرپرستی بوده است
های مهرپرسوتان منطقوۀ   معبد مهر ورجووی از پرستشگاه

هنووز   واقوع بوه و  [10]رودموی  شومار  بوه آرربایاان شرقی 
توووان یشناسووی معبوود ادامووه دارد و نموومطالعووات باسووتان

بوه دوره خاصوی از   و تعلوق آن را   احدا  اولیوه  صراحتبه
 نمود.قطعی مشخم  صورتبهیا مذهبی تاریخی  تاریخ

شود. وهور  ورجووی در زبان محلی ورؤوی نامیده می
به معنای آفتاب و اؤو در زبان ترکی به معنای خانوه اسوت   
نام ورؤوی یا خانۀ آفتاب، نقش کلیدی در شناخت مفهووم  

در [11] این ماموعۀ ارزشومند دارد. میتورا آزاد و انصواری   
پژوهشی مرتبط با بناهای مذهبی در ایوران باسوتان معبود    
ورجووی را مهرابه ورجووی و یا محل پرسوتش میتورا یوا    

ی کارمقرنسدانند. امروزه بنای معبد و بخش اتاق ر میمه
شناسوند کوه  مال معصوم موی  زادهامامعنوان شده آن را به



  یسنجپژوهه باستان                                                                                                                                       

 
 

 29     │    7931 زمستان و پاییز دوم، شماره چهارم، سال

 

 

 

 
 

 ورجووی  معبد ایصخره شهر مراغه در ایران و معماری: موقعیت جغرافیایی 1شکل

Fig. 1: the location of Maragheh city in Iran and Rocky Architecture of Verjuy Temple 
 

ه.ق 11ای )از علمای قورن  مدفن آخوند مال معصوم مراغه
شهر مراغه( بوده است که تا چندی قبل پوشوش گنبودی   

( 0های معبد ورجووی بووده )شوکل  شکل بر باالی دریچه
. ایون معبود در   [12]اسوت  شوده بیو تخرکه در حال حاضر 

ی قبرهوواسوون میووان قبرسووتان توواریخی قوورار دارد کووه 

ه. ق. هنووز   11توا   5آن با تاریخ بین قورون   شدهیحاار
ها در این منطقه در اواخور  . آخرین کاو [13]باقی هوتند

هوای جدیود از   اناام که منار به کشوف بخوش   52دهه 
ی در بخش غربی اثر کنونی گردیده است نیرزمیزمعماری 
داالنوی وجوود دارد کوه در دو   (. در ایون بخوش،   1 )شکل

 

  
 

ورجوی معبد بر  شدهاحدا تصویر قدیمی از دو گنبد آجری  : 0شکل 
 [13]قبل از تخریب

Fig. 2: The old picture from with two brick domes above the 
Verjuy temple before destroyed  

 

غربی  سمت او  شده درکفضاهای معماری دست کند تازه : 1شکل
 معبد ورجووی

Fig. 3: The new rocky architecture spaces excavated near to 
the west  side of Verjuy temple 
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دیده  دوطبقههای هایی با تاق و قوسطرف آن غرفه
اشاره گردید مطالعات پیشین  ترشیپ کهچنانآنشود. می
های معبد ورجوی مراغه به وجود مالط در بدنه کدامچیه

ارشناسی مالط آن تمبحث ساخ رونیازااند؛ اشاره نداشته
قرار نگرفته است و در این  موردمطالعه وجهچیهبهنیز 

  تحقیق برای نخوتین بار به آن پرداخته شده است.

 
 های معماری معبد ورجوویفضاها و آرایه. 3

جهووت شووناخت و معرفووی بهتوور معبوود ورجووووی مراغووه، 
(. 6ی گردیوود )شووکل کدگووذارفضوواهای اصوولی معموواری 

 رکور  بوه فضاهای اصلی به هشت بخش تقویم شد. الزم 
است، فضاهای ارتباطی بین فضواهای اصولی )راهروهوا و    

 ی نشده است.کدگذارها( ورودی

: بور روی سوتون سونگی    V-1 هاای فضاای  آرایه

 مینو قرار دارد،  V4و  V1، V3بزرگی که مابین سه فضای 
ای بورای درگواه ورودی بوه    عنوان آرایوه عمودی به ستون

اسوت. در قوومت بواال،     شوده یحاوار فضای تاالر اصلی 

نقو  هندسی ساده و در قوومت میوانی، نقوو  گیواهی     
شوود.  ( دیوده موی  شدهسادههای انتزاعی )شبیه به اسلیمی

 است. شدهبیتخربخش پایینی این آرایۀ سنگی 

: در این فضا، بر روی ستون V-2 های فضایآرایه

بوه شویوۀ    طاقچوه مرکزی و همچنوین دیوارهوا، تعودادی    
هوا  است. همچنین تواق  اجراشدهکاری بر روی سن  کنده
صورت تخت و با زاویۀ قائمه بغل بهصورت کلیل و پشتبه

است. در ضولع کنواری سوتون، تواقی شوبیه بوه        اجراشده
است که انودازۀ عور     اجراشدهمحراب )بناهای اسالمی( 

است. بر روی بدنوه دیوارهوا و    m1و ارتفاع آن  m5/1آن 
هایی که از تخریب و هووازدگی مصوون مانوده    بخشدر  

شوود  دیوده موی   وضووح بوه اندود  صورتبهمالط است رد 
 (.1)شکل 

: بور روی دیوارهوا، تعودادی    V-3 های فضایآرایه

اسوت. شویوۀ اجورای     شدهیحاار m1/1در ارتفاع  طاقچه
 است. V-2مانند آثار مشابه در فضای  هاطاقچهاین 

: در ابتودای ضولع سومت   V-4 های فضاای آرایه

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی فضاهای معماری کدگذار: پالن معبد ورجووی و 6شکل 

Fig. 4: The Verjuy Temple Plan and Coding of 
Architectural Spaces 
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V-1   V-2  

   
V-3 V-4 

  
 

V-6 V-4 
 

 ای ورجووی بر اساس فضاهای معماریهای معماری معبد صخره: آرایه1 شکل

Fig. 5: The architectural decorations in Verjuy temple based on architecture spaces 

 
-Vاز سمت فضای  V-4بعد از وارد شدن به فضای  راست،

اسووت کووه بخووش بوواالی آن  شوودهیحاووار، محرابووی 1
است. اطوراف ایون    اجراشدهصورت مقرنس چهار قطاره به

ای قرآنووی محووراب و ادامووۀ آن بوور روی دیوووار، کتیبووه  
سورۀ الفتح )سورۀ چهل و  10و  11است. آیۀ  شدهیحاار

کند که دست ینماطاقهشتم قرآن( در سه طرف مقرنس 
در ابتدای تواالر میوانی حاواری شوده اسوت، بوه چشوم        

های زیادی از آن فرسایش پیدا کرده و خورد که بخشمی
تا حد زیادی از بین رفته است. ادامۀ کتیبۀ حااری، بعود از  

شوود کوه کلموۀ    ایوان سنگی در همان ضلع تاالر دیده می
ر قوومت  د سورۀ الفتح است. 16)سعیرا ( و آیۀ  11آخر آیۀ 

)احتمواال  بورای روشون     یاطاقچهسمت چپ و زیر کتیبه، 
است کوه در حوال حاضور دودۀ     شدهیحاارکردن شمع( 

هوای  و ایوانچوه  هوا طاقچوه زیادی گرفته است. در سوقف  
صورت انودود  هایی که بهمالطورودی به دیگر تاالرها رد 

   است. مشاهدهقابلاجرا شده است  هابدنهبر روی 

: فضایی با پالن شبیه به دایره است که  V-5فضای 

اسوت.   شده اجراصورت ساده و بدون تزیین به m 1با قطر 
 شوده یکارشهیت 3های این فضا همانند فضای شماره بدنه

 و آماده اندودکاری هوتند.

از کف این  m1/1 : از ارتفاعV-6 های فضایآرایه

شوود.  های مقرنس آغاز می، آرایهگنبدخانهفضای شبیه به 
است.  اجراشدهقوسی ساده به سمت داخل  m 61/2حدود 

 m1/2به ارتفاع حدود  هرکدامماندۀ مقرنس، دو قطار باقی
و حاشیۀ بواالی آن   cm6است که حاشیۀ زیر آن  اجراشده
اسوت. بخوش بواالتر مقورنس متنسوفانه       cm3الی  1بین 
بوه   cm12ۀ انوداز بوه اسۀ مقورنس  است. هر ک شدهبیتخر

 اجراشوده سمت جلو جمع شده و هماهن  با قووس گنبود   
، در این فضا قرار گرفتوه  کاررفتهبههای مالطاست. عمده 

 نقشهای مقرنس در قطار اول، دارای است. یکی از کاسه
، شواید ایون نمونوه    .تصورت گره هندسی اسو برجوته به

کواره  کوه نیموه   اجراشده هاکاسهصورت الگو برای دیگر به
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   است. رهاشده

فضایی با پالن شبیه به دایره است کوه   :V-7 فضای

اسوت.   شده اجراصورت ساده و بدون تزیین به m 1با قطر 
 شوده یکارشهیت 1 های این فضا همانند فضای شمارهبدنه

 و آماده اندودکاری هوتند.

صورت ساده و بدون تزیین شامل دو به :V-8 فضای

اتاقک کنده کاری شده از بدنه سونگی و در طبقوه زیورین    
 است.    V-6 فضای

 
 هامواد و روش. 4

 بردارینمونه. 4-1
مطالعوات ساختارشناسوی   اصلی های برداری از بخشنمونه

مطالعات مواد در  ازآنااکه ،گرددمواد تاریخی محووب می
قابل با تعوداد   جامعه آماریعمدتا  بحث تاریخی  -فرهنگی

امکوان   رونیو ازااسوت   میوور زیاد نمونه در موارد انودکی  
 های ناپیدای اثربرداشت حداقل نمونه مثمر در میان بخش

 موؤثر و حداقل دخالوت   یباشناختیزبا در نظر گرفتن موارد 
اسوتاندارد در رابطوه بوا موواد      صوورت بوه شود و مطرح می

نمونوه   ،فرهنگی باید از تعداد و میزان حداقلی ولوی کوافی  
هوا حواکی از آن بوود    بررسیدر همین راستا  .برداشته شود

و موالط  بقایوای  نقطوه از معبود ورجووی     چند تنها درکه 
)در برخی موارد،  باقی مانده استاثرات آن بر بدنه دیوارها 

اسوت ولوی در برخوی     میتشوخ قابول با چشم مالط الیۀ 
ها کوامال  شوبیه بوه سون  اطوراف آن اسوت کوه        قومت

تشخیم آن و تفکیک آن از سون ، نیازمنود مطالعوات و    
 1تنهوا از   که با توجه بوه هووازدگی   آنالیزهای دقیق است(

و یک نمونه  در بخش چله خانه اصلی جنوبیمالط نمونه 
( جهوت مقایووه بوا    سون  قطعوه  صورتبهآن )سن  زیر 
 6در شووکل  گردیوود. بووردارینمونووهمووالط ترکیبووات 

مالط  هایو آرایهمالط بقایای مشهود موتندنگاری محل 
 هوا یبوردار نمونهو همچنین محل  ساخت در معبد ورجوی
 مشخم گردیده است.  

پوس از   شوده برداشوته هوای  الزم به رکر است نمونه
شماره فضوا  ( V)بارکدگذاری معبد ورجوری »بارکدگذاری، 

، مووووتندنگاری ماکروسوووکوپی و («S)عووودد( نمونوووه )
 (.3)شکل  میکروسکوپی گردید

 
 

معبد ورجووی شامل: سن  بدنه  دربرداری نمونه هایمحل: 6شکل 
 های مقرنس آرایهروی  و بقایای اندود بر دیوارها و  پوشش مالط بر

Fig. 6: Sampling points on the Verjuy Temple includes: 
Rocky substrate, remain mortars on the wall and covered 

mortar on the surface of Muqarnas decorations.  

 
ازاره فضوای   cm102سطحی در ارتفواع  مالط نمونه 

V6     است که دارای رن  خاکوتری و پرکننوده رغوال یوا
صورت انودود بوویار صویقلی و مهوره     خاکوتر است که به

بر روی بدنوه اجورا شوده     mm1خورده به ضخامت تقریبا  
هایی از شومع وجوود   است. در اطراف آن رد چرکی و الیه

صورت جداسازی الیه از بخوش  برداری بهدارد رو  نمونه
 سالم و هوانزده بود.

کاری فضای های مقرنسسطحی از آرایهمالط نمونه 
V6 خاکوتری و پرکننده رغال یا خاکووتر  که دارای رن  

بور روی   mm0صورت اندود به ضخامت تقریبا  است که به
صوورت مقورنس   بوه  شدهدادهبدنه سنگی و تا حدی شکل 
ردی از فشوارهای  مالط های اجرا شده است. بر روی الیه

 ابزار بنایی وجود دارد. لهیوسبه بارهنیچند
 V6ازاره فضوای   m1سطحی در ارتفواع  مالط نمونه 

دارای رن  خاکوتری و الیاف گیاهی همچون لووئی، کواه   
صورت اندود تاحدی زمخت بوه  و ساقه گیاهان است که به

بر روی بدنه اجرا شده اسوت. الیوه    mm1 با یتقرضخامت 
تا حدی ریخته است و قطعات گیاهوان بور  مالط سطحی 
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V6-S3 V6-S7 

 

 ورجووی ِ در معبدبرداری با توجه به فضاهای کدگذاری شده نمونه تصاویر: 3شکل 
Fig. 7: Sampling images according to encoded spaces on the Verjuy Temple 

 
ردی از موالط  مانده است در زیر این الیه  روی بقایای آن

 متونخر  دهنوده نشوان خطوط نوخ تاریخی وجود دارد کوه  
 است.مالط بودن این 
است کوه از ازاره   V6بدنه داخلی فضای  سن قطعهنمونه 

 واسوطه بوه ازاره قرار داشوته و  مالط بنا و در بخش زیرین 
های مورد آزموایش انتخواب   مالطمقایوه ترکیب سن  و 

عالوه جهت ساختارشناسی سن  تووده سونگی   گردیده به
قورار گرفتوه اسوت     موردمطالعهکه معبد از آن ساخته شده 

 .(1)جدول
 

 های آزمایشگاهی . معرفی روش4-2
های ها و اندوددر این تحقیق با هدف شناخت ساختار آرایه
 XRDهوای  بدنه بر اساس مطالعات آزمایشوگاهی از رو  

جهت استفاده شده است. در همین راستا  XRFبه رو  و 
شناسووایی و تشووخیم فازهووای کریوووتالی موجووود در    

از آنالیز پرا  پرتو ایکس  ها و سن  بدنهمالطهای نمونه
از سطوح داخلی فضوای  مالط نمونه  1به رو  پودری بر 

V6 دستگاه دیفراکتومتر مودل   لهیوسبهPW1800   سواخت
ایکوس بوا هودف از    هلند )المپ پرتوو   PHILIPS شرکت

و حوداکثر   kV62لیپتانوو اخوتالف جنس مس با حوداکثر  
، نمونوه ثابوت و آشکارسواز سووزن(     mA 12 انیو جرشدت

درجه اناام شد و بوا   62-1و زاویه تابش   .θ.2تحت زاویه
اناوام گرفوت.    Xpert high score plus افزارنرماستفاده از 
سواخت شورکت     XRFبوا اسوتفاده از دسوتگاه    XRFآنالیز 

Philips مدل :PW1800 ،م. اناام 0226 تولیدشده در سال
بدنوه معبود    همچنین برای شناسوایی ماهیوت سون    شد. 

ورجوووی مقوواطع نووازک میکروسووکوپی بوورای مطالعووات  
پتروگرافی تهیه شد. فراینود سواخت مقواطع نوازک بورای      

و  مرحلهتک، طی [14]های مقاوم و قابل بر سن نمونه
توا   01با اناام مراحل بر  و سایش تا ضخامت استاندارد 

μm12       اناووام گرفووت. در ادامووه نیووز بووا اسووتفاده از
ژاپن ساخت کشور  BX51میکروسکو  پالریزان المپیوس 
و تصویربرداری  موردمطالعهدر دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

 قرار گرفت.
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 موردمطالعههای موتندنگاری ماکروسکوپی و میکروسکوپی نمونه :1 جدول
Table 1: Macroscopic and Microscopic documentation of the Studied Samples 

 

 تصویر سطح نمونه

Sample view 
 تصویر پشت نمونه

Behind the sample 
 برابر 61بزرگنمایی 

Magnification 65X 
 برابر 012بزرگنمایی 

Magnification 230X 
 

Sample
s 

    

V6-S1 

    

V6-S2 

    

V6-S3 

    

V6-67 

 
 هاو یافته نتایج. 5

  طع نازک میکروسکوپیمق مطالعۀ. 5-1
پتروگرافی نشان از ساختارشناسی با استفاده نتایج مطالعه ریز

معبود   شودن سواخته بووتر   عنووان بوه  موردمطالعهسن  داد 
یک تکالسو دارای بافوت هیوالو پورفیرو   کنود ورجووی  خرهص

دار و شکووته  لورهای نیمه شوکل بشامل پالژیوکالزهای با 
اندازه بلوری توا  در  بافت غربالی و سنتیتیکپلیدارای ماکل 

mm 1/0     هوایی از  در مقطع نوازک اسوت همچنوین ادخوال
 میتشوخ قابول های آپاتیت و بیوتیوت در ایون بلورهوا    کانی

 دار بعضوا  تیت با بلورهای نیمه شکلاست. از طرفی کانی بیو
سوزنی شکل دارای رخ یک جهته در انودازه بلووری ریوز در    

زمینوه سون  نیوز سیلیووی و      .اسوت  مشواهده قابول مقطع 
میکروکریوووتالین و  هووایای بوووده و دارای کووانی شیشووه

 .(5شکل) کریپتوکریوتالین است

 کسیپرتوا. آنالیز پراش 5-2

آنالیز پرا  پرتوایکس به رو  پودری جهت شناسایی و 
تشخیم فازهای بلورین اناوام گرفوت  نتوایج فازهوای     

در سون  بدنوه دیووار     XRDتوسط آنوالیز   شدهییشناسا
فازهووای اصوولی:  دهنوودهنشووان( V6-S7معبوود ورجوووی )

اکووید  های سیلیکاتی پالژیوکالز از نوع آنورتیت و کانی
و میکووروکلین از نوووع  سیلیووویم از نوووع کریوووتوبالیت

مووکوییت  -میکاها در کنار فازهای فرعی تکنوسیلیکات
جودول  ، 6)شکل و مواد آمورف )شیشه و خاکوتر( است 

وجوود فازهوای اصولی     دهنوده نشان V6-S1(. در نمونه 0
یت و ژیووپس و بازانیووت بووه همووراه فوواز فرعووی   کلووو

 مشواهده  وضووح به V6-S2در نمونه کریوتوبالیت است. 
تکرار شده و فواز اصولی    بوترسن شود که ترکیبات می

بازانیت، کریووتوبالیت،   کلویت و فازهای فرعی ژیپس و
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General view of Verjuy Tuff stone 

V6-S7-PPL+2.5X 
Hornblende(Hbl),Chlorite(Chl), Matrix(Mtx), 

 Amphibolite (Amp); V6-S7-PPL+10X 
 

    
Plagioclase (Plq) with Sieve texture. V6-S7-XPL+2.5X 

 

 (V6-S7)سن  توف معبد ورجوی میکروسکو  پالریزان در پتروگرافی مقطع نازک از  تصاویر :5شکل 
Fig. 8: Polarizing microscope image on the petrographic thin section of Tuff rock from Verjuy Temple (V6-S7( 

 

  

   
 یوهای معبد ورجومالطبدنه سنگی و  کیفی از شدهشناساییهای فازو  پرتوایکسپرا   هایطیف :6 شکل

Fig. 9: the X-ray diffraction spectra and qualitatively detected phases of rocky substrate and mortars of the Verjuy Temple 
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 ورجوویهای معبد مالط بدنه سنگی و  به رو  پودری از شناسی کیفی با استفاده از پرا  اشعه ایکسفازنتایج  :0 جدول
  Table 2: The Results of  Qualitative Phase Studies Using  XPRD from the rocky substrate and mortars of the Verjuy 

Temple 
 

Min 
Sam 

Cal Gyp  Bas Cri   Plg Mic - Ill     Qtz   

V6-S1(Mor) √ √ √ √ - - √ 
V6-S2(Mor) √ √ √ √ √ √ - 

V6-S3(Mor) √ √ √ √ √ - √ 
V6-S7(Sto) - - _ √ √ √ - 
Chemical 
formula & 

Ref Number 

Cal(Calcite): CaCO3---(01-072-1650). Gyp (Gypsum): CaSO4, 2H2O ----(00-021-0816). 
Bas(Bassanite):CaSO4, 0.5H2O----  (41-0224) Cri (Cristobalite)SiO2 ----(01-082-1410) . Plg(Plagioclase):  

CaAl2,Si2O8 &NaAlSi3O8---(08-083--1606).  Mic-Ill (Mica – Illite): K(Al4 Si2 O9 OH)3--(26-0911) 
Qtz(Quartz): SiO2----(33-1161).  

Mor( Mortar sample) Sto (stone sample) 

 Major Phase(s)  Minor Phase(s)    

 
 مووکوییت -میکوا  فرعوی  میکروکلین فازهای پالژیوکالز 

نیز دارای فاز اصلی کلویت و فازهوای   V6-S3نمونه  است
 فرعی ژیپس و بازانیت، کریوتوبالیت، پالژیوکالز است.

 
  کسیپرتوانتایج آنالیز فلورسانس . 5-3
آزموونی مکمول    عنووان بوه اشعه ایکس  فلورسانس یزآنال 

معبود ورجووی   شده یمعرفهای نمونه بر اساسفازشناسی 
هوای  اناام گرفوت. نتوایج مربووط بوه نمونوه      0در جدول 
ارائه گردیده  (1اکویدهای اصلی )جدول  صورتبهپودری 
میزان بواالی اکووید    V6-S7و  V6-S2که در نمونه  است.

و  بووتر سون  آن است که در نمونه  دهندهنشانسیلیویم 
در انود  شوده  ختوه یآمدرهوم واضحی  بویار صورتبهمالط 

ترکیوب مشوابه از    وضوحبه V6-S3و  V6-S1نمونه شماره 
 عناصر قابل استنباط است.

 

 هابحث در نتایج و یافته. 6
دل  اطوراف آن از  ۀشدکندهفضاهای معبد ورجوی مراغه و 

واضوح  از طرفوی   اند.ساخته شدهآررآواری توف  هایسن 

 واسطهبههای آتشفشانی در طول تاریخ بشر که توفاست 
یکی از مصالح پرکواربرد در بوویاری از    ،نرمی و کارپذیری

فراوانوی قورار    مورداسوتفاده هوا بووده و   ها و فرهن تمدن
های کواربرد تووف در بناهوای تواریخی     اند. از نمونهگرفته
هوای دره گورموه در   بوتر ساخت بنا به معمواری  عنوانبه

های موآی در جزیره ایوتر، پلکوان کوپوان   ترکیه، ماومه
از طرف دیگر از پودر   [1]ن اشاره نمودتوادر هندوراس می

هوای آهوک   موالط های آتشفشانی توف در سواخت  سن 
ی از هزاران سال قبل تا بوه اموروز اسوتفاده شوده     پوزوالن
 .[1,15]است
مالط آید های آنالیزی برمیگونه که از نتایج دادهآن

آهک است. شوواهد  -گچمالط نوعی  درواقع مورداستفاده
در عصر ایلخانی در مالط دهنده استفاده از این نوع نشان

برای  کهیهنگاممعبد ورجوی است. گاهی در اندود بناها 
بورای اناوام    نیهمچنباالیی نیاز بود و  سرعتبهگیر  

کارهای تعمیری ]و تکمیلی[ نیاز به مصالح پایداری بوود،  
 اند.کردهاده میاز ترکیب گچ و آهک استف

 استفاده از چنین ترکیبی برخی مزایا را داراست واقعبه

 
 XRF (W%)با استفاده از تازیه شیمیایی به رو   ها و نمونه سن  معبد ورجویمالط  عناصر اصلی )اکوید( :1 جدول

Table 3: Main elements (oxides) of mortars and samples of the rocky substrate of the Temple of Verjuy using chemical 
analysis by XRF method (W%) 

 

Elem  
Sam 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O MgO TiO2 MnO P2O5 SO3 L.o.I 

V6-S1 6.51 1.05 0.51 39.67 0.21 0.81 0.027 0.001 0.097 17.44 31.01 

V6-S2 37.46 6.32 1.13 14.14 2.10 0.57 0.138 0.001 0.089 16.45 21.32 

V6-S3 17.87 1.81 0.68 31.80 0.60 0.72 0.046 0.001 0.146 21.56 24.21 

V6-S7 58.64 9.06 2.09 7.46 3.29 0.91 0.240 0.014 0.118 6.19 11.13 
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شود و از طرفی سریع می یآورعملگچ باعث  کهینحوبه
گریووزی آن هووک باعووث بهبووود خووواص مکووانیکی و آبآ
آهوک  -گوچ موالط  استفاده از ترکیوب   همچنین گردد؛می

بوواروک در زیووادی در دوره  زمووانموودتی بوورای پوووزوالن
 .[15]نماهای روم استفاده شده است
 بوا ضوخامت کوم    هوای مالطنکته دیگر در رابطه با 

 هووامقوورنسدادن ( کووه بوورای پوشووش mm12کمتوور از )
شرایط تا حد زیوادی بوه    احتماال  آن است که ،شدهاستفاده

علت محصور بودن فضا باعث شده توا رطوبوت کموی در    
کامول اناوام    صوورت بوه موالط  سطح اثر بماند و واکنش 

موالط  مقاوموت   بواالتر رفوتن   که ایون خوود باعوث    گردد
خصووص اینکوه بوا اسوتفاده از مهوره زدن و      هگردد بو می
میزان تخلخل آن به حوداقل رسویده و    ،مالطکاری صیقل

   .این امر نیز باعث استحکام بیشتر آن گردیده است
 در نمونووه XRDبووا  شوودهییشناسووانتووایج فازهووای 

 V6فضووای و نمونووه سوون  بکوور بدنووه دیوووار  هووامووالط
تفواوت   .و فازهای فرعی هوتند فازهای اصلی دهندهنشان
سیلیکاتی ورجوی در فازهای در معبد و سن  مالط  عمدۀ

مبنوی بور    V6-S1بر اساس نتیاه نمونوه   .و کلویتی است
فازهای کلوویت و ژیوپس بوه هموراه فواز کریووتوبالیت       

گوچ و  موالط  از نووع   مورداستفادهمالط توان گفت که می
ماسووه در قالووب  هووایبوووده کووه بووا وجووود دانووه آهووک 

 ای داشته باشد.ماسه پرکننده توانوتهیمکریوتوبالیت 
کلویت و فازهوای  نیز با وجود فاز اصلی  V6-S3نمونه 

انیووت، کریوووتوبالیت، پالژیوووکالز   فرعووی ژیووپس و باز 
اسووت کووه  آهووک-گووچمووالط اسووتفاده از  دهنوودهنشووان
تووفی و حتوی خواک رس     بووتر سون  پودر  ازتوانوته می
وجووه   مطمئنوا   کوه  اسوتفاده کورده باشود    پرکننده عنوانبه

ناشوی از   توانود ، موی بووتر سون  نوبت به مالط استقامتی 
. میوزان  باشدتوسط کلویت  مالطخاصیت چوبانندگی اجزا 
فوار    V6-S1و V6-S3  شماره مالطباالی کلویت در نمونه 
خاکووتر  محتوای کلوویتی   از تواند ناشیاز بوت آهکی می

کوه   باشد همانند فضوالت حیوانات چوب و قطعات مواد آلی
 .شوددیده می وضوحبه هامالطررات آن در نمونه 
هوای پورا    ا در طیوف هو انودازی نمونوه  همنتایج بر

تموایز   دهنوده نشوان  ایکوس و فلورسانس اشعه کسیپرتوا
 شدهاستفاده مالطاز  ازاره مالطمشخم و دقیق دو نمونه 

که ایون   (12)شکل آن است بوترسن و  در آرایۀ مقرنس
بوا تفکیوک شودن     یبنود خوشوه نموودار  در  وضووح بهامر 
مقورنس و بدنوه    سطح رویی آرایۀازاره از نمونه  هاینمونه

 .(10-11شکل)است سنگی نشان داده شده 
 

 
های مورد نمونه کسیپرتواهای پرا  : مقایوه طیف12شکل

 آزمایش معبد ورجوی

Fig. 10: Comparison of x-ray diffraction spectra of the 
studied samples from Vorjoy Temple 

 

 
با  موردمطالعههای : نمودار مقایوه اکویدهای اصلی نمونه11شکل 

 XRF (W%)استفاده از تازیه شیمیایی 
Fig. 11: Comparison of the main oxides of the studied 

samples using XRF chemical analysis (W%) 
 

 
های نمونه کسیپرتواهای پرا  ی طیفبندخوشه: نمودار 10شکل

 ن  معبد ورجویو س مالط

Fig. 12: Cluster diagram of XRD spectra. Mortar and 
Rock samples of Verjuy temple 
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 گیری. نتیجه7
روستای ورجووی و بخصوص بخش قدیمی آن که معبود  
ورجووی در آن قرار دارد در مقیاس وسویع بور روی یوک    
الیه سن  ضخیم قرار دارد همانند آنچه در دامنوه سوهند   
مشهود است. در بخش سطحی معبد بوه دلیول هووازدگی    

خاکووتر آتشفشوانی و    درن یسوف های آررین، الیه سن 
فیزیکی و شویمیایی هووازدگی   های بقایای ناشی از فرآیند

پودری قرار گرفته است. مطالعات ساختارشناسی  صورتبه
سوون  در معبوود ورجووووی مراغووه نشووان داد معموواری    

کند این ماموعوه، از بووتر سون  آررآواری تووف     صخره
تشکیل شده و دارای بافوت هیوالو پورفیریوک کالسوتیک     

ه دار و شکوتهای پالژیوکالز نیمه شکلشامل فنوکریوت
هوای  هوایی از کوانی  دارای ماکل پلی سنتیتیک بوا ادخوال  

 واسوطه بوه آتشفشوانی   هوای آپاتیت و بیوتیت است. تووف 
کواری  سختی پایین، تخلخل باال، سبکی، سهولت در کنده
هوا و  و کارپذیری از مصالح پرکاربرد در بوویاری از تمودن  

انود. بور   فراوانی قرار گرفتوه  مورداستفادهها بوده و فرهن 
و  کسیپرتووا ساس نتایج آنالیزهای ساختارشناسی پورا   ا

 بورخالف توان گفت در این معبد می کسیپرتوافلورسانس 
-گوچ  مالطآرایۀ سنگی از آرایه  جزبهی گذشته هاگزار 

هوای معمواری بوا    آهک نیز استفاده شده است. وجود آرایه
آهک گویای استفاده از معبد ورجووی مراغه در -گچ مالط
خصووص دوران اسوالمی   مختلوف تواریخی بوه   های دوره

هوای  است. نکته دیگر اینکه در عمده سطوح داخلی دیواره

اندود استفاده شوده اسوت    عنوانبه مالطمعبد ورجووی، از 
و  موالط ، شوباهت رنگوی ایون    موالط که به علت سختی 

پایه  مالطدر آن، که نوعی  مورداستفادهو مواد  بوترسن 
و بدنوه   بووتر سون  آن از  آهکی است، تشخیم و تموایز 

 موالط ایون   تواکنون بویار مشکل بوده که به همین دلیل 
؛ بخصووص اینکوه مقودار زیوادی از     اسوت  نشدهشناسایی 
اندود در طی زمان ریخته و شواهد آن از بوین رفتوه    مالط
سوختی بواال،    الوذکر فووق  مالطهای ویژگی ازجملهاست. 

امت رن  خاکوتری مشابه سن  بدنه توفی معبد و ضوخ 
بور   cm1در الیوۀ انودود، از    موالط کم آن است. ضخامت 

هوای تزیینوی سون     بر روی بخش mm6ها تا روی بدنه
و پوشوش محوافظ متغیور اسوت،      دهنوده شوکل  عنووان به
مناسوب   آمدن عملباید خاطرنشان کرد که برای  عالوهبه

 هوایی ماننود مهوره   آهکی در جایگاه اندود، از رو  مالط
از ویژگی عرق ریزی  درواقعکردن و زدن، ساییدن، صیقلی

 اند.  استفاده کرده مالط
 

 سپاسگزاری
 مقالوووه حاضووور بخشوووی از نتوووایج طووورح تحقیقووواتی  

ای هووای معموواری معبوود صووخره ی آرایووهساختارشناسوو»
در دانشوگاه   11516است که بوا شوماره    «ورجووی مراغه

 رونیووازاهنوور اسووالمی تبریووز بووه پایووان رسوویده اسووت  
نویوندگان از این موسوه جهت در اختیار نهادن شرایط و 

 نمایند.تنمین مالی این پژوهش سپاسگزاری می
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