
شناسی و بلور شناسییاتاق میانه از نگاه باستانبررسی روستاي قزل

)گذاريبا تکیه بر توسعه گردشگري و سرمایه(
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:چکیده

ذاري گـ شناسی و بلورشناسی بـا نگـاه توسـعه گردشـگري و سـرمایه     یاتاق میانه از نگاه باستانبررسی روستاي قزلهدف این پژوهش

-هـاي طبیعـی  هـاي اقتصـادي و جاذبـه   یاتاق با داشتن ظرفیت آثار باسـتانی و تـاریخی، تـاکنون از لحـاظ جنبـه     روستاي قزل. است

یاتاق، مأخوذ از فلز طال است و ایـن تحقیـق سـعی    روستاي قزل.  گردشگري چندان مورد توجه جدي پژوهشگران قرار نگرفته است

یاتـاق، داراي  روستاي قزل. واکاوي نماید هاي معدنی روستاي مذکور از لحاظ اقتصادي و گردشگريو ظرفیت دارد با شناخت گوهرها

هاي این روستا به رنگ آبی روشن است کـه بیـانگر   مضافاً، بیشتر آگات. و بلورهاي متنوع از نوع کوارتز است) عقیق(ها کالسدونیکانی

تحلیلـی و بـا    -یاتاق و بـا اتخـاذ روش توصـیفی    روستاي قزل وهش به بررسیلهذا، این پژ. وجود تاثیرگذاري عناصر فلزي مس است

هـاي ایـن تحقیـق    یافتـه . گذاري این روستا خواهـد پرداخـت  ها و پتانسیل گردشگري و سرمایهشناختی به معرفی ظرفیتنگاه زمین

بـراي   گـذاري توسعه گردشـگري و سـرمایه   یاتاق  به سبب داشتن معادن مس و آثار باستانی از لحاظدهد که روستاي قزلنشان می

  .حائز اهمیت است روستاهاي همجوار استان اردبیل

  گذاريآگات، بلور، گردشگري، سرمایهیاتاق، میانه،قزل  :کلیدي کلمات

  

  

  

                                                            

  )Behzadnourafkan@gmail.com(ه محقق اردبیلیشناسی دوران اسالمی، دانشگادانشجوي دکتري باستان- 1

  ).habibshahbazi35@gmail.com(شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی رشته باستان استادیار- 2



  مقدمه

ریسـتی در  هـاي تو الخصوص از نوع معادن بلورهـا، از جـذاب  و منابع معدنی طبیعی علی ثار تاریخی و بقایاي باستانیآ

در  دهـد کـه  جذب توریست، یکی از منابع درآمدي کشورهاي امـروزي را تشـکیل مـی   . شونددنیاي معاصر تلقی می

معرفـی و شناسـایی   . شـوند ترین نوع سرمایگذاري با جذب منابع درآمدي خالص باال محسوب میکم هزینه نوع خود

. ي امروزي قرار دارنـد هاي گردشگري در دنیامکان زمرهدر هاي منابع معدنی بلوري با اشکال متنوع رنگی نیز جذاب

از . برخی کشورهاي نوپا و استقالل یافته از کشورهاي کهن و استعماري با عدم پیشینه تاریخی غنی برخوردار هسـتند 

این کشورها براي پر کردن این خالء آثار تاریخی و براي جذب و توسعه گردشـگري از طـرق مختلـف چـون     اینرو، 

مصنوعات نوین و معرفی زیباهاي بکر طبیعـت و منـابع معـدنی طبیعـی بـا اشـکال و هندسـی گونـاگون چـون           ساختن

هـاي تـاریخی و   و مکـان  خوشبختانه کشور ایران از آن دست کشورهاي است که به لحاظ آثار . بلورهاي رو آوردند

گردشـگري در ایـران اسـت کـه چنـدان      هـاي  منابع معدنی بلوري از دیگـر جـذابیت  . و منابع معدنی غنی است باستانی

از آن دست روسـتاهاي   ،یاتاق میانهروستاي قزل. گذاران کشور قرار نگرفته استمورد توجه جدي مسئوالن و سرمایه

دهـد کـه از   شناسـی نشـان مـی   هـا و تحقیقـات باسـتان   یافتـه . ایران است که از منابع معدنی بلوري غنی برخوردار است

. اسـت یاتاق وجـود داشـته   کاري و فرآوري مواد معدنی از روستاي قزلاستخراج معادن، معدنهاي بسیار دور گذشته

همچنـین  . انـد ن شروع استخراج معادن در ایران را در هزاره پنجم قبل از میالد ذکر کردهشناسان و مورخازیرا، باستان

یاتاق نیز مؤید همـین نکتـه اسـت کـه     اي قزلوجود تپه باستانی از دوره مفرغ هزاره یکم قبل از میالد، در حوالی روست

وجـود داشـته   ) عقیـق (هـاي کالسـدونی  تمدن و سکونت در این منطقه به دلیل وجود معادن فلزي از جمله مس وکانی

هـاي  مضـافاً، شـواهد و نمونـه   . ربـط بـا اصـل موضـوع نیسـت     نیز بـی  ،یاتاقنامگذاري این منابع معدنی به نام قزل. است

دهد که در دوره صفوي به عنوان وسـایل زینتـی تـراش داده و بـا فـرم      یاتاق نشان میي منطقه قزلهاموجود از آگات

در ایـن تحقیـق    ،لهذا. کنندشده است و تا حال نیز بعضی از زنان مسن روستایی از آنها استفاده میگیري مینقره قالب

تـاق و شـناخت نـوع گوهرهـاي آن، زمینـه را      یاهاي معدنی موجود روستاي قزلسعی خواهد شد که با معرفی پتانسیل

-تـاکنون در مـورد روسـتاي قـزل    . گذاري با هدف توسعه گردشگري و ایجاد اشتغال فراهم نمایدبراي جذب سرمایه

شـهر  ) عقیـق (هـاي  با ایـن حـال، در مـورد آگـات    .  یاتاق شهر میانه تحقیقات علمی جدید و جدي شکل نگرفته است

شناختی و گوهرشناسی شش پارچه از روستاهاي شهرستان میانـه کـار   قاالتی با رویکرد زمینمیانه، بهزاد حاج علیلو م



یاتاق و روستاهاي همجـوار آنهـا اشـاره    اي به روستاي قزلگونه اشارهلیکن در بین تحقیقات نامبرده هیچ 3.کرده است

هاي اطالعاتی آن نیز به صـورت  رویکرد این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوري داده. ننموده است

  .یاتاق انجام گرفته استمیدانی و  با شکافتن گوهرهاي بدست آمده از روستاي قزل

  

یاتاقت جغرافیایی روستاي قزلموقعی  

آذربایجـان شـرقی قـرار     اسـتان  در شهرسـتان میانـه  شمالیگرمهدهستانکندوان،بخشدرواقع،یاتاققزلروستاي  

•48(ثانیه 24دقیقه و  6درجه و  48، یاتاقروستاي قزلطول جغرافیاي .دارد 6' و عـرض جغرافیـایی آن   	)''24.752

•37(ثانیه  26قه و دقی 46درجه و  37نیز  روستاي مزبـور،   .متر است 1931و ارتفاع آن از سطح دریا ) ''26.019  '46

 و  واقـع شـده  چاياین روستا، در امتداد سرچشمه رودخانه گرمی. قرار گرفته استدر مابین راه شوسه خلخال و میانه 

در . همجوار اسـت  7طوینو  6قیهقرهوستاهاي ربا  غربو از جانب  5و آقا میرلو 4شهسوارلوبا روستاهاي  شرقاز سمت 

ت جغرافیاي به روستاهاي استان اردبیل نزدیک است و نزدیکترین شهر بـا ایـن   یاتاق به لحاظ موقعیروستاي قزل، واقع

بـا شـهر اردبیـل     ،همچنین فاصله ایـن روسـتا  . دندار باهم کیلومتر فاصله 41که است اردبیلشهرستان گیوي  نیز روستا

ایـن  . داردآب و هـواي کوهسـتانی و معتـدل    ،یاتـاق قـزل روسـتاي  . اسـت کیلـومتر   79لومتر و با شهر میانه نیز کی 108

  .اسـت  و خفتـه  نهفتهبه معناي ق طال و یاتا به معنايقزل در زبان ترکی زیرا، داردترکی  و منشأ روستاي اسمی با ریشه

و اسـتخراج آن بـه ادوار مختلـف    معـدنی چـون مـس و طـال      نیز بـه وجـود منـابع   علت نامگذاري این روستا به این نام 

سسـت بـودن خـاك و رانـش     بعد از وقوع انقالب در ایران در نظام جمهوري اسـالمی بـه سـبب    . گرددبر میتاریخی 

سـه کیلـومتري   در فاصـله  .نمـود اقدام بـه تغییـر محـل روسـتا      با کمک اهالی روستاي ، دولتیاتاقروستاي قزلزمین 

اي باسـتانی بـه دوره مفـرغ هـزاره یکـم قبـل از       تپه در آنروستایی بنام طوین واقع است که ، زل یاتاقغرب روستاي ق

                                                            
بلـور  مجلـه  ، »هاي میانه شـمال غـرب ایـران   شناسی، ژئوشیمی، گوهرشناسی و علل تنوع رنگ در آگاتهاي کانیویژگی«، )1390(حاج علیلو، بهزاد و دیگران  )3

  .438-427، صفحه3،  سال نوزدهم، شماره شناسی ایرانشناسی و کانی

مجلـه  هاي منطقه میانه در استان آذربایجان شـرقی،  هاي گوهرشناسی عقیقخصوصیات زمین شناختی و ویژگی«، )1386(حاج علیلو، بهزاد و بهرام وثوق گل تپه  -

.38-20، سال اول، شماره چهارم، صپیک نور علوم

4) Shasevarloo
5) Aqa mirloo
6) Qara Qaya
7) Tooyin

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/


 حـاکی از باسـتانی  تپـه  وجـود ایـن  .ه اسـت در فهرست آثار ملی ثبت شد 22731با شماره ثبتی گردد که بر می میالد

  .منطقه داردتمدنی چند هزار ساله در 

  یاتاقروستاي قزل هايآگات و ساختار نحوه تشکیل

این سنگ از تجمـع  ). 428-427: 1390حاج علیلو، (از رودخانه آچات در سیسیل ایتالیا  گرفته شده است، نام آگات

: 1397شـوفل،  (به شمار می روند 8و از گروه کلسدوئین استاي شکل گرفته کوآرتزهایی که با ظرافت خاص منطقه

ـ  منطقـه  تـرین معـدن آن در  ایرانیان شناخته شـده بـود و قـدیمی   عقیق از عهد باستان براي کانی ). 86-87 آسـیاي   غدس

. )67-65: 1380تـوکلی،  (نام این کانی  در کتیبه کـاخ داریـوش نیـز آمـده اسـت     چنانچه . است وجود داشته مرکزي

سـهند   کـوه  . یاتـاق آتشفشـان سـهند اسـت    هاي روستاي قزلها و فسیلمهمترین فرآیند تاثیرگذاري در تشکیل آگات

هاي آتشفشانی کـوه سـهند   گدازه. متر است 3695کیلومتري جنوب تبریز واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا   40در

. گرفتـه اسـت  آن حـوالی مراغـه و میانـه را در بر    کیلومتري را پوشانده است و خاکسـترهاي  4500مساحتی در حدود 

یاتـاق میانـه از   داران و درختان در روستاي قزلهاي مهرهحاوي فسیل ،آتشفشان کوه سهند رسوباتی از نوع دیاتومیت

رسـد  مـی میلیون سال قبل  14میلیون تا  12به  حدوداً سن گدازهاي سهند.  مشاهده شده است نیز دوره پلیو پلئیستوسن

مربـوط   هاي آتشفشانی و رسوبیمیانه را سنگهاي منطقه زدهبرون از اینرو، بخش عمده ).293-292: 1384تهرانی، (

، هـاي ریـولیتی   ، بیشـتر از نـوع گـدازه   آتشفشـان سـهند  ). 25-23: 1386حـاج علیلـو،   (دندهبه سنوزوئیک تشکیل می

پـامیس  وجود خاکستر با قطعات . شود می مشاهدهها و خاکسترهاي فراوان که در بین آنها توفاند داسیتی و آندزیتی

هاي انفجـاري سـهند بسـیار شـدید بـوده       دهد که فوران نشان می آباد بستان در فواصل بسیار دور از قلل مراغه، میانه و

  .)47-38: 1391پیرمحمدي علیشاه و دیگران،(است

یاتـاق در درون واحـدهاي آتشفشـانی    قـزل  روسـتاي  هـاي سازي آگاتمهمترین کانیتوان  گفت که گونه، میبدین

جـزو اولـین کـانی    ،هـا آگات). 428-427: 1390حاج علیلو، (ها رخ داده استکننده حفرهراسیدي ائوسن به شکل پ-

هـا در اولـین   این کانی .شونددرجه تشکیل می 600الی 500د که در درجه و حرارت باال مابین شونهایی محسوب می

، )Sio2(گونـال شناسـی آن هگـزا  سـاختار بلور .  )59-36: 1384حسـینی، (شـوند بخش سرد شدن ماگما متبلـور مـی  

. اسـت  55/1-54/1همچنـین ضـریب شکسـت نـوري آن     . باشـد می7الی 50/6سختیچگالی61/2ایی ترکیب شیمی

  .)67-65: 1380توکلی، (هستنداي یاتاق شیشهقزل روستاي هايجالي آگات الزم به ذکر است که

                                                            
  .هاي نیمه شفاف متبلور شده را گویندسیلس) 8



چـه  نچـه هر چنا. انـد در مرکز حفـره توسـط بلورهـاي کـوارتز پوشـیده شـده       ،یاتاققزل روستاي منطقه ،هاياکثر ژئود

در. شـوند تـر مـی  بلورهـاي کـوارتز درشـت   و   ترآرام آن نشینیسرعت ته فرآیندگردد بیشتر این بلورها فضاي خالی

نشـینی داخـل   علت آن به دلیل نبودن مـواد کـافی بـراي تـه     هستند؛هاي خالی داراي حفره ،بعضی موارد مرکز ژئودها

,Hajialilou(گردد بر میحفره  هاي غنی سیلیس به عوامل کـاهش دمـا و   کالسدونی از محلول تشکیل). 5 :2010

,Gotze(فشار تغییرات بستگی دارد کالسدونی که بصورت بلورهاي ریز و فشرده کـوارتز در  ). 523-524 :2000

.است سختکه سطح بیرونی آن بسیار خشن و  دهندشکل میقطعات گرد و مدوري را  ها هستند، دارايداخل حفره

  )67-65: 1380توکلی، (ظاهر خواهد شدهاي متنوع رنگ بازیبا  یاشکال روي آنها، اسالیس عمل زبعد ا اما،

گـذار  عامل اصـلی تاثیر . از دیگر مباحث این تحقیق استیاتاق قزلروستاي هاي در آگات هاعلل تنوع رنگواکاوي 

جامـد گـاز دانسـت    هاي مایع ود نفوذيتوان به ساختار میکروسکوپی آنها، وجورا مییاتاق هاي قزلدر رنگ آگات

-هـا و شـکاف  هاي زیرزمینی غنی از سیلیس در داخـل حفـره  رسوب و تبلور محلول . )428-427: 1390حاج علیلو، (

بنـدي ظریـف و متنـوع    الیـه  .آوردنـد هاي طوالنی کالسدونی را بـه وجـود   هاي درون زمین در طول زمانهاي سنگ

پـی  دراز نوارهـاي پـی   معمـوًال  ،آگـات . )67-65: 1380تـوکلی،  (اسـت  هـا گـات  ایـن نـوع  هـاي بـارز   رنگ از نشـانه 

، مـس، از قبیـل آهن،کـروم  زا عناصـر فلـزي رنـگ    . )Bauer,1977: 208(شـوند  مـی کلسدونی و کوارتز تشکیل 

. انـد داده یاتاق را تحت شعاع قرارهاي منطقه قزلمنگنز،کبالت و نیکل اشاره کرد که در تاثیرات رنگی آگاتتیتانیم،

: 1390حـاج علیلـو،   (هسـتند  در این منطقه است که دلیلی بر وجود تأثیر فلز مس رنگ غالب آنها آبی روشن چنانچه 

427-428.(  

یاتـاق دو  روسـتاي قـزل  هـاي  در اطراف کـوه . یاتاق وجود دارندفعالی در محدوده روستاي قزل معادنبا این اوصاف، 

که ضـمن سـرد شـدن در اثـر      اندعی شیشه مصنوعی با شکستگی حلقوي و کروينو ،پرلیت. معدن پرلیت فعال هستند

و ترکیـب آن ریـولیتی و     دهنـد تشـکیل مـی  درصـد آب  70درصـد تـا   65حاوي  را پرلیت. دنآیانقباض به وجود می

 و مقـاوم در برابـر حـرارت و قـدرت جـذب بـاال      از این عنصر معدنی که داراي  عایق حرارت . همچنین اندزیتی است

کننده خاك، صافی آب و سایر مایعات در صـنایع غـذایی   ، متخلخلکش، مصالح ساختمانیسموم حشره هستند براي

  )389-388: 1390پورجمشید، (گیردمورد استفاده قرار می



  نتیجه 

این روستا به . یاتاق، در شهر میانه و در استان آذربایجان شرقی  و در جوار استان اردبیل قرار گرفته استروستاي قزل

 اطقمنـ  بـا لحاظ همجوار بودن با روسـتاهاي اسـتان اردبیـل از قبیـل تبریـزق، نیلـق، نصـیرآباد، توشـمانلو و آقـا میرلـو           

تراشـی بعنـوان یـک    توانند بـه توسـعه گوهر  گذاري در این روستا  میجذب سرمایه.  باشدحائز اهمیت میکوهستانی 

یاتـاق شـهر میانـه، از لحـاظ توسـعه اقتصـاد گردشـگري و معـادن         نطقـه قـزل  از اینرو، م. قطب تولیدي عمده ایفا نماید

گـذاري در ایـن   همچنـین، بـا جـذب سـرمایه    .  گذاري اسـت شناسی جزو روستاهاي مستعد سرمایهبلورشناسی و فسیل

-وجود فلـزات متنـوع بـا رنـگ    .  تراشی منجر شودل و کسب و کار جدید در حوزه گوهرتواند به ایجاد شغروستا می

هـاي ایـن   یافتـه . هاي این منطقـه را دو چنـدان کـرده اسـت    یاتاق ارزش عقیقهاي روستاي قزلهاي مختلف از آگات

هـاي آبـی روشـن اسـت و آبـی      یاتاق، بیشتر از نوع رنـگ عقیـق  دهد از منظر بلورشناسی روستاي قزلتحقیق نشان می

ضاف بر ایـن،  نامگـذاري روسـتا بـه     م. روستاستهاي کالسدونی دلیل  بر وجود عناصر فلزي مس در این بودن رنگ

مشـاهدات براسـاس . اشاره به آن دارد که در ادوار گذشته معادن مس در این منطقه وجـود داشـته اسـت   یاتاق نام قزل

محـیط در همچنـین . اسـت طـال فلـز دارايروسـتا ایـن دهد کـه نشان می  شناختیزمینبررسیوايوکتابخانهمیدانی

سـیاه، دودي،کبـود، نـواري، نـوع ازمتنـوع هـاي رنـگ بـا )  عقیـق (آگـات از نـوع  يهـا کـانی انواعتا، روسپیرامونی

هـا مرجانودرختانهايفسیلبقایايهمچنینودارژئودهايآگات،آنعالوه بر. موجود است انیکسو خاکستري

محـدوده ازهـایی نمونـه نیست؛ زیـرا  تظارانازدوری در این روستامسفلزيمعادنوجودهمچنین  .شده است یافتهرا

-وجود اکسید مس در تأثیر رنگ آگـات  دهد کهنشان می یافته شده است کهمربعکیلومتر10شعاعبهروستااطراف
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