


 

 

 
 
 

 امارت اسالمی افغانستان
  اکادمی علوم   

تخنیکی - علوم طبیعی بخش معاونیت  
 مرکز علوم زمین

 
  

 

نیمه  -معادن پگامتیتی فلزات نادره و احجار قیمتی 
 قیمتی افغانستان

  تیت های گرانیتی فلزات نادرهپگام
 

 

 
 

 

 

   رسمحقق دوکتور غالم نجم الدین ترین



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 کتاب مشخصات

 
 نیمه قیمتی افغانستان -معادن پگامتیتی فلزات نادره و احجار قیمتی  :کتاب نام

  پگامتیت های گرانیتی فلزات نادره

 ترین الدین نجم غالم دوکتور رسمحقق :هنویسند
 معاون رسمحقق رفیع هللا نرصتی :و مهتمم ادیتور
 علوم ریاست اطالعات و ارتباط عامه، اکادمی نارش:

 ق. هـ . 1444 /هـ.ش.  1401 سال چاپ:
 افغانستان –الیف ستار، کابل  مطبعۀ :محل چاپ

 0202201279 (0093): ریاست اطالعات و ارتباط عامهشامرۀ متاس 
978-9936-661-12-7 :ISBN 

 

 .است محفوظ اکادمی علوم برای کتاب نرش و طبع حق



 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 



 أ
 

 فهرست مطالب
 صفحات...............................................................................عناوین

 الف............................................................................پیشگفتار.......
د.........................................................تقریظ................................  

ح .................................................................................تقریظ.......  

ل .................................................................................تقریظ.......  
ف. ...............................................................................تقریظ........  

 1 ........................................................................................ مقدمه
 

 فصل اول
 معلومات عمومی

 

 11...........................یکی افغانستان ................. خصوصیات جغرافیای فز1.1
 13 ........................................ . خصوصیات اوروگرافی ) کوه های ( افغانستان1،1،1
 26 ....................................... های( افغانستان)دریا خصوصیات هایدروگرافی .2.1.1
 37 ......................................... خصوصیات اقلیمی ) آب و هوای ( افغانستان. 3.1.1
 42 ...........................................مطالعات جیولوجیکی کشور ۀمروری به گذشت .2.1

 

  فصل دوم
 یولوجیکیساختامن ج ۀمشخصات عمد

 افغانستان ۀمعادن مواد مفید
 

 53 ..................................... جیولوجیکی افغانستان ساختامن ۀ. مشخصات عمد1.2
 86 ..................... ، فارمیشن معادن و مظاهر معدنی افغانستانتیکییهای جن تیپ .2.2

 87 .........................................................................معادن مگامتیکی 1.2.2.
 89 .......................................................................... معادن پگامتیتی. 2.2.2

 94 ................................... ( تیکی معادن کاربوناتی ) کاربناتیتیفارمیشن جن 3.2.2.

 101 ........................................................ انواع فارمیشن معادن سکارنی 4.2.2.
 109 .................................................. ترمالیانواع فارمیشن معادن هایدرو . 5.2.2

 



 ب
 

 121 ....................................................................... معادن کلسیدون 6.2.2.
 124 ............................................... انواع فارمیشن معادن میتامورفوجینی 7.2.2 .
 130 .......................................................... انواع فارمیشن معادن رسوبی 8.2.2.
 135 ......................................................... کی افغانستانیاعصار میتالوجین .3.2
 141 ................................................. کی افغانستانیمنطقه بندی میتالوجین .4.2

 163 ......... انتشار مکانی معادن و ظواهر مواد مفیدۀ افغانستان -قانومنندی گسرتش 5.2.
 165 .................................................... ساختامن های چین و تاب خورده 1.5.2.
 168 ....................................................................... کتله های وسطی 2.5.2.
 182 ................................................................................... پلتفورم 3.5.2.

 

 فصل سوم
 

 منشأ پیدایش، فرضیه ها و تصنیف انواع
 زات نادرۀ افغانستانپگامتیت های فل

 

 188 .......................های تشکل پگامتیت های فلزات نادره همنشأ پیدایش و فرضی .1.3
 188 ....................... هایدروترمالی( -اکادمیک الف . فیرسامن ) مگامتوجینی ۀفرضی 1.
 190 ................................................... اکادمیک کورژینسکی، کامیرون ۀفرضی .2
 191 ................... میتاسوماتیکی( -روترمالیزوارتیسکی و نیکتیین)فرضیه هاید ۀ. فرضی3
 193 .................. لیکویشنی توسط الف.الف مراکوشیف و ی.ن. گرامینیسکی ۀفرضی .4
 195 .. ( میتامورفوجینی ۀ) فرضی الوینسکی، رامربگ و دیگرانسوکولوف، ویلبکاس ۀفرضی .5
 202 .............................. افغانستان ۀء پیدایش پگامتیت های فلزات نادر .  منشا3.1.1
 212 ........................ تصنیف و تفکیک تیپ های پگامتیتی فلزات نادرۀ افغانستان .3.2
 225 .......... افغانستان ۀن داخلی پگامتیت های فلزات نادر رنالی و ساختامی. ترکیب م3.3

 

 فصل چهارم
 در ۀعنارص نادر های  رنالیو انتشار م یموقعيت مكان یقانومنند

 افغانستان ۀپگامتيتی فلزات نادر  ۀجداگان یتيپ ها
  

 252 ...................... افغانستان ۀفلزات نادر  یپگامتيت ها یانتشار مكان ی. قانومنند1.4

 



 ج
 

 276 .... ..پگامتیت  ۀی عنارص نادره در تیپ های جداگانرنال های. چگونگی گسرتش م2.4
 276 ................................................................................... . بیریلیم1.2.4
 285 ......................................................................... تنتالیم و نیوبیم .2.2.4
 293 ..................................................................................... لیتیم .3.2.4
 305 ........................................................................ . سیزیم و روبیدیم4.2.4

 

 فصل پنجم
 کمربند پگامتیتی نورستان

 

 311 ............................. رنالی پگامتیتییساحات، معادن، مظاهر معدنی و ظهور م. 5
 312 ................................................................. رود. ساحۀ پگامتیتی رسخ1.5
 312 .................................................................... . معدن سیزیم تتانگ1.1.5
 317 .................................................................. نور ۀ. ساحۀ پگامتیتی در 2.5
 317 ........................................................ نور ۀ. معدن بیریل پگامتیتی در 1.2.5
 321 ....................................... . مظاهر مواد معدنی بیریل پگامتیتی کشموند2.2.5
 322 ................................................................... . ساحۀ پگامتیتی چوکی3.5
 324 .............................................................. . مظاهر معدنی زمرد بادیل1.3.5

 326 .................................................................. پگامتیتی وردیش ۀ. ساح4.5
 332 ................................................................. . معدن تورمالین کناکن1.4.5
 337 .................... . مظاهر مواد معدنی گور سلک و پگامتیت های فلزات نادرۀ آن2. 4.5

 340 ........................................................... معدن احجار قیمتی گلنگل 3.4.5.
 342 .......................................................... . معدن احجار قیمتی کالیگل4.4.5
 343 ...................................................... . معدن احجار قیمتی لندی جای5.4.5
 345 ...................................................... قیمتی درۀ چارمغز. معدن احجار 6.4.5
 347 ........................................................... . معدن احجار قیمتی ترینک7.4.5
 348 ............................................................. . معدن احجار قیمتی توتگر8.4.5
 349 .............................................................. . معدن احجار قیمتی جبه9.4.5

 



 د
 

 350 .................... . خصوصیات بارز پگامتیت های احجار قیمتی مناطق وردیش10.4.5
 352 ................................................................... . معدن لیتیم کندارو11.4.5
 357 .................................................................. . معدن بیریل درۀ پیچ12.4.5
 376 ................................................................... پگامتیتی پارون ۀساح . 5.5
 392 ................................................................... . معدن لیتیم جامنک1.5.5
 396 ................................................................ . معدن لیتیم پاسگوشته2.5.5
 400 ..........................................................پائین ۀ. معدن لیتیم پاسگوشت3.5.5
 404 .................................................................... . معدن لیتیم پاشکی4.5.5
 409 .................................................................... . معدن لیتیم یاریگل5.5.5
 417 ....................................................... معدن احجار قیمتی ماندینشاه .6.5.5
 418 ................................................................... . معدن لیتیم درومگل7.5.5
 430 ..................................................................... لیتیم سمگل معدن  8.5.5
 434 .................................................................. . مظاهر معدنی وازگل 9.5.5
 436 ................................................................ . مظاهر معدنی پاپروک10.5.5
 438 ..................................................... . مظاهر معدنی لیتیم پاکاوالپیت11.5.5
 438 .................................................................... . مظاهر معدنی آمله12.5.5
 438 ................................................................ . مظاهر معدنی پرامگل13.5.5
 439 ........................................................... . مظاهر مواد معدنی انشهار14.5.5
 439 ............................................................. . مظاهر مواد معدنی بونی15.5.5
 439 ............................................................. مظاهر مواد معدنی ارانچ. 16.5.5
 440 ........................................................... . مظاهر مواد معدنی ننگالم17.5.5
 440 .................................................................. پگامتیتی کانتیوا ۀ. ساح6.5
 442 .............................................................. . مظهر مواد معدنی کانتیوا1.6.5
 443 ........................................................ گوشت ۀ. مظاهر مواد معدنی در 2.6.5
 445 ................................................................. پگامتیتی پچیگرام ۀ. ساح7.5
 453 ................................................................ . ساحه پگامتیتی اشکاشم8.5

 



 ه
 

 455 .............................................................. پریدروژنی. مظاهر معدنی 1.8.5
 457 .................................................................... . مظاهر معدنی فوتور2.8.5
 458 ............................................................. . مظاهر مواد معدنی نوشاخ3.8.5
 460 .................................................................. . مظاهر معدنی ده گل4.8.5
 461 ................................................. مارید ۀپگامتیت های فلزات نادر  ۀ. ساح9.5
 462 ........................................................... . مظاهر مواد معدنی سانیگل1.9.5

 

 فصل ششم
 بند پگامتیتی هندوکشکمر 

 

 463 ......................................... رنالییمعادن، ظواهر معدنی و ظهور م . ساحات،6
 464 ...................................................................... .معدن لیتیم شامکت1.6
 479 ......................................................................... ییسینزا ۀمنطق .1.1.6
 481 ....................................................... یی. مظاهر مواد معدنی سینزا1 .1.1.6
 484 ........................................................... ونیال  -پگامتیتی کوالم  ۀ. ساح 2.6
 484 ....................................................ونیال ۀ . معدن پگامتیتی عنارص نادر 1.2.6
 501 .................................................................. . معدن کونسیت کوالم 2.2.6
 510 ................................................... گندمک ۀ. مظاهر مواد معدنی منطق3.2.6
 513 .................................................................. پگامتیتی الینگار ۀساح .3.6
 518 .............................................................................معدن کالتان 1.3.6
 526 ............................................................... . مظاهر معدنی کله گوش2.3.6
 526 .................................................................. پگامتیتی کورگل ۀ. ساح4.6
 529 .................................................................. . مظاهر معدنی کورگل1.4.6
 534 ................................................................ پگامتیتی شهیدان ۀساح .5.6
 534 ................................................................. پگامتیتی موندول ۀ. ساح6.6
 535 ............................................................. . ظواهر مواد معدنی کارباخ1.6.6
 535 .................................................................... رنالیی. عالیم ظهور م2.6.6

 



 و
 

 فصل هفتم
 کمربند پگامتیتی بدخشان، هلمند و ساحات مستقل

 

 537ساحات، معادن، ظواهر معدنی و ظهور عالیم میرنالی پگامتیتی ................. .7
 537 .............................................................. کمربند پگامتیتی بدخشان .1.7
 538 ................................................................. پگامتیتی شیواء ۀ. ساح1.1.7

 538 ................................................................ پگامتیتی کوکچه ۀساح2.1.7.
 539 ............................................................. پگامتیتی تالبوزنک ۀساح .3.1.7
 539 ...................................................... . ظواهر معدنی لیتیم تالبوزنک1.3.1.7
 540 ........................................ ( . کمربند پگامتیتی هلمند ) افغانستان مرکزی2.7
 540 .............................. پروتیروزوی -فارمیشنی ارخی  -. کمپلکس ساختامنی 1.2.7
 542 ........................... جوراسیک -فارمیشنی کیمربین  -. کمپلکس ساختامنی 2.2.7
 542 ....................... پلیوجین وسطی -شنی تباشیر فارمی - . کمپلکس ساختامنی3.2.7
 543 ........... چهارمی تحتانی - فارمیشنی پالیوجین فوقانی - کمپلکس ساختامنی .4.2.7
 545 ................................................................... پگامتیتی تگاولر ۀساح .3.7
 554 ....................................................................... معدن لیتیم تگاولر1.3.7
 555 .............................................................. نیلی . مظاهر مواد معدنی2.3. 7

 556 .............................................................. . مظاهر مواد معدنی نعلک3.3.7
 556 ........................................... سالج و جاویز ۀ. ظهور عالیم میرنالی منطق4.3.7
 557 .................................................................. پگامتیتی بهسود ۀ. ساح4.7
 557 ......................................................... مظاهر مواد معدنی دور دانگ .1.4.7
 559 ................................................................. پگامتیتی کناکس ۀ. ساح5.7
 560 .................................................... شلنگ. مظهر معدنی مسکوویت با 1.5.7
 560 ............................................................... ساحات مستقل پگامتیتی .6.7
 560 ................. پگامتیتی واهر معدنی و ظهور عالیم میرنالی، ظمعادن ،. ساحات1.6.7
 561 .................................................... . مظهر مواد معدنی تنتالیوم تغمه1.1.6.7
 567 ............................................................ . مظهر مواد معدنی مرغی2.1.6.7

 



 ز
 

 570 .................................................... . مظاهر مواد معدنی سمت شمیر3.1.6.7
 570 ...................................... . مناطق عالیم ظهور مواد معدنی فلزات نادره4.1.6.7
 572 ............. سالنگ -مستقل پگامتیتی پنجشیر  ۀ. ارزیابی مظاهر معدنی ساح5.1.6.7
 574 ........................................... درم درم -امتیتی پچغان مستقل پگ ۀساح .2.6.7
 575 .................................................. منژی دار والیت کاپیسا ۀدر منطق .1.2.6.7
 575 ...................................... . مظهر معدنی ابرک دار ) مسکویت ( افشوبه2.2.6.7
 575 ............................................................... . ظواهر معدنی پران ده3.2.6.7
 575 ....................................... شصت ( ۀمتبونه ) در  ۀ. ظواهر معدنی منطق4.2.6.7
 576 ................................................... گلین ۀ. ظواهر معدنی ابرک منطق5.2.6.7
 576 ................................................... زوری ۀظواهر معدنی ابرک منطق. 6.2.6.7
 576 .......................................................ایسشونی ۀظواهر ابرک منطق .7.2.6.7
 577 ........................................................ سنگون ظواهر ابرک کوه بابا .8.2.6.7
 577 ........................................................ جگدلک ۀظواهر ابرک منطق .9.2.6.7
 577 ................................................. مظهر مواد معدنی ابرک کوسوک .10.2.6.7
 577 ............................................... تکانه -مستقل پگامتیتی جلریز  ۀ. ساح3.6.7
 578 ........................................................... جلریز -. معدن ابرک تکانه 1.3.6.7
 578 ............................................................. ړاند  ۀ. ظواهر ابرک منطق2.3.6.7
 578 ............................................................. . ساحات مستقل پگامتیتی4.6.7
 578 ..................................................... . ظواهر مواد معدنی ابرک ده واز1.4.6.7
 579 ....................................................... . ظواهر معدنی ابرک کامدیش2.4.6.7
 579 .............................................................. مظهر معدنی ابرک اندر آب .7.7
 579 ......................................................... سلطان ظواهر معدنی ابرک بند .8.7

 

 فصل هشتم
 صنعتی و تأثیرات محیط زیستی اهمیت اقتصادی،

  معادن پگامتیتی افغانستان 
 

 583 .............................................................. . تأثیرات باالی محیط زیست1.8

 



 ح
 

 583 ................... آب و هوا ( و عملکرد انسان ،های محیط زیست ) خاک. آلوده گی 2.8
 588 ............. بیش از حد مجاز ۀاثر شدت استخراج و استفاد در ی. پیامدهای زیانبار 3.8
 595 ............... های زیانبار ناشی از آنرادیواکتیوف و پیآمد. استخراج و مرصف مواد  4.8
 596 ................ صنعتی و مسایل محیط زیست - . استخراج و مرصف مواد ساختامنی5.8
 602 .......................................... . اهمیت اقتصادی و صنعتی معادن پگامتیتی2.8
 603 .................................................. .  اهمیت اقتصادی و صنعتی بریلیوم1.2.8
 605 ........................................ نتالیمتا و اهمیت اقتصادی و صنعتی نیوبیم. 2.2.8
 608 ..................................................... اهمیت اقتصادی و صنعتی لیتیم. 3.2.8
 611 ........................................ . اهمیت اقتصادی و صنعتی سیزیم و روبیدیم4.2.8
 611 ........................................................................... (SCسیزیم ) .1.4.2.8
 612 ......................................................................... (Rbروبیدیم ) -2.4.2.8
 613 .......... . اهمیت اقتصادی و صنعتی سنگ های قیمتی و مواد خام پیزواوپتیکی5.2.8
 616 ............................................................................ (Emeraldزمرد ) .1
 617 .................................................................. (Aquamarinاکوآمارین ) .2
 Morganit ............ ........................................................... 618ورگانیت م. 3
 618 ....................................................................................... هیلیودر .4
 618 ........................................................................ بیریل های سبز رنگ .5
 621 .................................................................. (.Tourmalineتورمالین ). 6

 622 .................................................... . کوارتس ) مواد خام پیزواوپتیکی (6.2.8
 624 ........... ها ) میکاها یا مواد خام پیزوالکرتیک (. اهمیت اقتصادی و صنعتی ابرک7.2.8
 626 ............................................ فلدسپات ها. اهمیت اقتصادی و صنعتی 8.2.8
 629 .......................................................................... ...........یجه گیرینت

 638 ....................................................................................... پیشنهادها
 647 .................................................................................... منابع و مآخذ

 

 



 

 أ
 

 پیشگفتار
ــکه رف کرۀ زمین منبع موادی است اه و آسایش برش را فراهم می سازد و آشنایی با ـ
شکیل منابع  صول و چگونگی ت ــــزمین برای بهره برداری از ایا شته های بیکران ـ ن انبا

 رضور است.
 ۀشناسی و معادن در این میان وظیف شکی نیست که محققان و متخصصین زمین

 ن گروه بتوانند نیاز جوامع برشی را از نظر یافنت مکانـسنگینرت دارند و انتظار می رود که ای
 ذخایر و زمان تشکیل آنها برآورد کنند.

ـــروز افزون جوامع برشی از م ۀرضورت استفاد ،دیگر از سوی ـــواد خام طبیعی بـ رای ـ
 ه تحقیقات وسیعـــمرصفی در سال های اخیر ب -پاسخگویی رشد رسسام آور تولیدات صنعتی 

ن مواد محروقاتی انرژی زا نیاز داشته ااکتشاف ذخایر مواد معدنی و همچن جهت ۀو گسرتد
کارهای عملی و پراکتیکی  ۀدر زمین نیزتیوری و  ۀهم در عرصــــ ،اســــت. به همین جهت

سرتده و همه جانی مطالعات سیاری توسـط  انجام گرفته، کتب و رساله های ۀو اقدامات گ ب
ده ـتحقیقی در سطوح ملی و بین املللی منترش ش -سسات علمی ؤ دانشمندان و محققان م

سان لخبا ،رجیهای خا است. نتایج این همه تحقیقات و پژوهش ها اغلب به زبان صه به ل ا
در حالیکه مبنای رضورت و نیازمندی اکرث متخصصین کشور  می باشد؛انگلیسی و روسی 

شکیل داده زبان را نبود منابع معترب علمی به ش ،های ملی ت ضای همی شان تألیف تقا گی 
 . منایدمرفوع را تا نیازمندی و رضورت آنها  کتب و نرشیاتی بوده
ـــور عزیز ما ،از جهت دیگر ـــتان" کش ـــپری منودن چهار دهه جنگ  بعد "افغانس از س
ش را از دســت داده های اقتصــادی، اجتامعی و فرهنگی اویرانگری متام نهادخامنانســوز و 
های تصــمیم به بازســازی و نوســازی نهاد اواخر امارات اســالمی افغانســتاناســت. در این 
از  ،بین املللی ۀوه بر کمک های جامعکور اتخاذ کرده و سعی بر این است تا عال مختلف مذ 

ـــتفاده صـــورت گیرد. مواد خام طبیعی ه ظرفیت های داخلی و ملی نیز ب ـــن اس وجه احس
سایر منابع، یگانه منبع ا خاصتاً معادن در را برای ملت ارزانی و آن )ج( ست که خداوندپهلوی 
خود  ۀآیند ،نالوژی عرصیا بکار بسنت عقل سلیم و بهره مندی از تکـتا بتوانند ب اعطا منوده
ـــل ـــیده و نس ـــایش، مرفع و بدون هیچ نوع های بعدی خویش را بهبود بخش ، در حالت آس

 د.ـتشویش و نگرانی حیات برس برن
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یات  تان از زمره وال ـــ غانس عات جیولوجیکی، اف طال قات و م تایج تحقی نابر ن بزرگ ب
کشور چهار کمر بند پگامتیتی ) نورستان،  ۀپگامتیتی جهان محسوب گردیده که در محدود

پگامتیتی  ۀداخل آنها بیســـت و چهار ســـاحه ( را تفکیک و ب هندوکش، بدخشـــان و هلمند
ند. از جمل نظیر منابع طبیعی میردیده که دارای ذخایر متنوع و بیتثبیت گ ـــ ها  ۀباش آن

، ســیزیم (Nb(، نیوبیم )Ta(، تنتالیم )Be) (، بیریلیمLiلیتیم ) ۀعادن پگامتیتی فلزات نادر م
(Csو روبیدیم ) (Rbو همچن )که عمدتاً  نیمه قیمتی و مواد پیزو اوپتیکی -ن احجار قیمتی ا

مترکز ذخایر آنها در ســاحات  و و شــامل  و کشــور ) مناطق نورســتان، کرن، لغامن، 
صیت عال شان ( تثبیت گردیده، نظر به تکامل تکنالوژی و خصو شیر و بدخ ی ننگرهار، پنج

 تخنیکی شان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار اند.
ــلۀ پژوهش را طی مد ــگزارم که توفیق تحقیق و حوص ــپاس ت زمان خداوند متعال را س

ـــتان ( یا طوالنی برایم عنایت فرمود ـــتم کتاب حارض ) معادن پگامتیتی افغانس  تا توانس
کار  ۀشبانه روزی پروسا که حاصل زحامت افغانستان ر  ۀپگامتیت های گرانیتی فلزات نادر 

یقی ام را طی سالیان گذشته احتوا کمیرالی و سایر اندوخته های تجربی و تحق -ساحه وی 
ـــو برای مطالع ـــین،  ۀمی مناید، تألیف منوده تا از یکس ـــص ـــگران، متخص محققان، پژوهش

 ایدانشجویان و سایر عالقمندان به علوم زمین مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر به غن
 ملی کشور افزون گردد.  منابع علمی و فرهنگی به لسان

ست دارید، بیشرت به منظور آن است تألیف و نگاشنت چنین کتابی که هم اکنون در د
مسایل  حله بیشرت از قوانین و پرنسیب های علمی قبول شده، ب ۀتا محقق بتواند با استفاد

های، جیولوجیکی  عادن پگام -و پروبلم  یامرنالوجیکی م های گرانیتی  تیتی و  یت  پگامت
چگونگی مشــخصــات جیولوجیکی  ) ۀنســتان پرداخته و به ســواالت مطروحافغا ۀفلزات نادر 

ـــار میرنال های  تیپ های مختلف میرنالی پگامتیت ها، قانومنندی موقعیت مکانی و انتش
 و ســــاختامن داخلی پگامتیت ها وعنارص نادره در تیپ های جداگانه، ترکیب میرنالی 

 ۀافغانستان در محدود ۀپگامتیت های گرانیتی فلزات نادر  پیدایش اءباآلخره تشکیل و منش
 .د، پاسخ دقیق ارایه منای( کمربندها، نواحی، مناطق، ساحات، معادن و ظواهر معدنی

گان ه که خوانند کتاب حارض بر اســاا این تصــور اســت اعتقاد نگارنده در نوشــنت
عالوه بر سایر دانشمندان، اغلب محققان و دانشمندان علوم طبیعی و عالقمندان  اثراین 
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که با مبانی علوم زمین شـــناســـی عمومی، میرنالوجی، ســـنگ  باشـــند به علوم زمین می
توانند محتوای اثر را به بررسی گرفته ما را از  شناسی و سایر شقوو آن آشنایی داشته، می

 د شان مستفید گردانند.نظریات نیک و مشوره های سودمن
ــالزم می داندر اینجا  ــاز زحامت و الطاف همرس مهربانتا م ـ ( و دخرت  م ) فاضله ترینـ

که همیشه اینجانب را در کنار وظیفه و مسئولیت های  نن تریـمحقق نرسیمعاون رس عزیزم 
قدردانی اند، تشکر و در تنظیم مطالب و کار نوشنت کتاب یاری منوده  ،پرمشقت امور منزل
، از اعضـــای محرتم ریاســـت مرکز علوم زمین، بویژه محرتم معاون رسمحقق نامنایم. همچن
ـــرفیع هللا نرصت ـــمحتی، ـ و محرتمه معاون رسمحقق  معاون رسمحقق عبدالوهاب همدردرم ـ

در  آن که در کارانـه دست انـنرشات اکادمی علوم و هممحرتم از ریاست  مریم سادات و نیز
ایشان دریغ  ۀاز همکاری های بی شایب و را یاری رسانده بنده ،رـــن اثـــرش ایتهیه، چاپ و ن
 .ابراز سپاا منایم صمیامنهنورزیده اند، 

گان و همکاران ه عنایت همه خوانند توجه و  مورد اثر حارض امید اســـت در فرجام،
 نگارنده را منت گذاشته آگاه سازند.  ،نقایص ۀجمند قرار گرفته و در صورت مشاهدار 
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 تقریظ
حت  تحقیقی محرتم رسمحقق دوکتور -پیرامون اثر علمی لدین ترین ت غالم نجم ا

 .( نیمه قیمتی افغانستان -معادن پگامتیتی فلزات نادره و احجار قیمتی )  عنوان
که پیرامون مذکور  یدایش معادن پگام اثر  کل و پ ـــ نادره و چگونگی تش تیتی فلزات 

ــده نیمه قیمتی -احجار قیمتی  ــته ش ــتان نگاش ــل در ،در افغانس  ۀبار  حاوی معلومات مفص
اکامل  ۀکار آن توسط دوکتور ترین به پای که کشور بوده ۀپگامتیت های گرانیتی فلزات نادر 

 رسیده است.
ستان بعد سالمی در افغان سی ا سیا شور مداعامر مجدد و باز  ،از تحول  نظر  سازی ک
که این کار به رسمایه گذاری های هنگفت احتیاج دارد. یکی از منابع خوب و با ارزش  بوده

ـــعار و جلب رسمایه گذاری های خارجی  -هامنا احجار قیمتی، نیمه قیمتی  ،حصـــول اس
ادن سنگهای قیمتی اول از موجودیت مع ۀتوان در مرحل که می می باشدتیتی تزیئنی پگام
غرب و تزئینی قسمت های  و، شامل  و و قسمت های مرکزی، جنوب  -و نیمه قیمتی 

های ســـاده و اج آنها در  ایط کنونی به میتودکه اســـتخر  جنوب  و کشـــور یادآوری کرد
 ،بدون اجرای پروسه های مغلق غنی سازی مصارف نسبتاً کم صورت گرفته و محصول آنها

 تواند. به بازار جهانی عرضه شده می
، احجار قیمتی ایر مربوطه به معادن فلزات نادرهمســـایل جیولوجیکی و تثبیت ذخ

شور از جمله موضوعات مربم و درخور توجه بوده، تحقیقاتی را  - و نیمه قیمتی تزئینی ک
از ارزش علمی  ،که مؤلف طی گذشت زمان با قبول زحمت و مساعی فراوان انجام داده

 باشد. و عملی برخوردار می
 -مســـایل مربم جیولوجیکی معادن فلزات نارده و احجار قیمتی  ،اثر دســـت داشـــته
پیدایش و مورد استعامل این احجار فوو العاده  ءنفبندی، منشانیمه قیمتی پگامتیتی، ص

مثمر را که اکرثاً مترکز معادن آنها در قسمت های  و و شامل  قی کشور ) در مناظق 
( و قسامً به مناطق مرکزی، شامل غرب، جنوب غرب و  نورستان، بدخشان، پنجشیر و کرن

(  مند، قندهار، زابل، لوگر و پکتیا) ســاحات شــهرســتان، ارزگان، غزنی، هل جنوب  قی
 مورد تحلیل و ارزیابی همه جانبه قرار داده است. ،موقعیت اختیار منوده اند

شــگفتار، مقدمه، هشــت فصــل،  ، دارای فهرســت، پیهصــفح 658از  متشــکلاثر مؤلف 
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 و ها، جداول و تعداد زیاد اشکال ( نقشه ) ضامیم گرافیکی و در بین منت پیشنهادها ،نتایج
 توأم با منابع و ماخذ می باشد.

، رضورت تحقیق باالی معادن و ظواهر معدنی فلزات نادره اثر خویش ۀمحقق در مقدم
ـــتفاده از فوند  -و احجار قیمتی ـــتان را بیان منوده و با اس نیمه قیمتی پگامتیتی افغانس

اعظمی منوده و ارزیابی های  ۀاستفاد هکشور و سایر آثار منترشه در زمینجیولوجی و معادن 
 فرشده در رابطه بر موضوع مورد بحث ارائه منوده است.

ـــیات  ـــامل معلومات عمومی پیرامون خصـــوص ـــل اول اثر خویش که ش مؤلف در فص
و  ( دریاها (، هایدروگرافی ) جغرافیای فزیکی افغانستان بوده، خصوصیات اوروگرافی ) کوه ها

مطالعات جیولوجیکی کشــور نیز  ۀمروری به گذشــت ،عالوتاً  را به معرفی گرفته، کشــور اقلیم
 ۀایل  عمومی و مراحل مختلف تاریخچبا چیره دســتی خاصــی مســ صــورت گرفته که محقق

یل و ارزیابی  قاً تحل ـــور مطرح کرده و آنرا دقی عات و تحقیقات جیولوجیکی را در کش مطال
 منوده است.

جیکی معادن ساختامن جیولو  ۀمشخصات عمومی و عمد ،در فصل دوم اثر یاد شده
ـــتان ـــرتاتیگرافی، مگامتیزم، تکتونیک و  ۀه در بر گیرندک مواد مفیدۀ افغانس موضـــوعات س

تیپ  ،عالوتاً  ،ح گردیدهباشد، ترشی چگونگی تشکل و پیدایش معادن مواد مفیدۀ کشور می
ـــار میتالوجنیتکی و قانومنند - های جینیتکی ـــنی معادن و مظاهر معدنی، اعص ی فارمیش

عمومی انتشـــار و گســـرتش مکانی معادن و مظاهر معدنی مواد مفیدۀ افغانســـتان به بحث 
 است. گردیدهو توضیح  شده گرفته

سوم اثر محقق پیدایش و فرضیه های تشکالتی، تصنیف و تفکیک  ءمنشا ،در فصل 
ـــاختام - تیپ های جیولوجیکی ن داخلی پگامتیت های مرنالوجیکی، ترکیب میرنالی و س

ــافغانستان بشکل همه ج ۀنادر فلزات  ــانبه ترشیـ ــح  و توضیح گردیـ ده است. مؤلف در این ـ
پدیده های مختلف جیولوجیکی ســـاحات  ،بخش مطابق به شـــیوه و پرنســـیب های علمی

ـــمت طرح در ،معدندار را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده، عالوه بر نتیجه گیری ها و هر قس
 ه است.منودارائه و پیشکش قی خویش را نیز نظریات مشخص تطبی

ی عنارص فصل چهارم اثر که ترشیح قانومنندی موقعیت مکانی و انتشار میرنال ها
بر گرفته  افغانستان را در ۀپگامتیت های گرانیتی فلزات نادر  ۀنادره در تیپ های جداگان
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در این فصل محقق با استفاده از اندوخته های علمی و تجارب کارهای ساحوی  ،است
های عنارص سالهای قبل توانسته که قانومنندی انتشار مکانی و چگونگی گسرتش میرنال

را در تیپ  ( نیمه قیمتی - لیتیم، بیریلیم، تنتالیم، سیزیم، روبیدیم و احجار قیمتی ) نادره
 وجه احسن ترشیح و بررسی مناید.ه افغانستان ب ۀفلزات نادر پگامتیت های  ۀهای جداگان
های  توضـــیحات پیرامون کمربند ۀگیرند بردر  اثر، پنجم، شـــشـــم و هفتم ولفصـــل
باشـد. در  ( می ) نورسـتان، هندوکش، بدخشـان و هلمند پگامتیتی افغانسـتان ۀچهارگان
ند مربوطه، معادن و بکمر  ۀداخل محدوده پگامتیتی ب ۀطور جداگانه هر ساح ،این فصول

رد تحقیق و پژوهش قرار ، نواحی و مناطق پگامتیتی مو داخل ســـاحاته ظواهر معدنی ب
ــت و  ــور که  نیزگرفته اس ــتقل پگامتیتی کش ــاحات مس دین معدن و مظاهر کدام چنهر س
در اخیر هر فصل در ارتباط ساحات، نواحی  است. منوده، ترشیح گردیده معدنی را احتوا
تجارب و ژرفنگری محقق را در  که ت و پیشنهادهای مشخص مطرح شدهو معادن سفارشا

 تحقیق منعکس می مناید. ۀساح
ثیرات محیط زیســـتی معادن أ فصـــل هشـــتم اثر، اهمیت اقتصـــادی، صـــنعتی و ت

ها ثیرات معدنکاری را در پگامتیتأ در این فصل ت گیرد. نخست پگامتیتی کشور را در بر می
محیط  ۀو بررسی منوده، خاطر نشان گردیده که معضلی باالی محیط زیست کشور ارزیاب

سایر ابعاد مدنظر  شه در پالنگذاری پروژه های معادن از نگاه بودجه وی و  ستی را همی زی
عالج واقعه قبل از وقوع مدنظر باشـــد.  ،گرفته تا در آینده به مشـــکالت الینحل بر نخورده

ـــنعتی معادن فلزا ،ثانیاً  نیمه  - ت نادره و احجار قیمتیاهمیت اقتصـــادی و مؤثریت ص
که فلزات نادره  ارزیابی و واضح گردیده ،قیمتی ایکه در پگامتیت های کشور تشکیل شده

ـــان در کدام  ـــیات عالی فزیکی ش ـــوص و احجار قیمتی و نیمه قیمتی مذکور نظر به خص
نایع  و  ـــ های ص کار بخش  ـــتفاده و  ند و  برد قرار گرفته میتخنیک امروزی مورد اس توا

 مؤثریت اقتصـــادی فلزات نادره و احجار قیمتی مذکور را در جهت تأمین اهداف نانچهم
صادی آینده و رشد باز  شاف اقت ستدالل های منطقی انک شور به نحوه علمی با ا سازی ک

جنبه های تطبیق آنرا تحلیل و ارزیابی منوده، رول مؤثر آنها را در  ایط بازسازی و دشوار 
 منوده است. اقتصادی موجود کشور تثبیت

ـــنهاد ،در اخیر رســــاله در رابطه به  هایمؤلف مؤفق به نتیجه گیری گردیده و پیش
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ول دولت و حاکمیت ملی ســازماندهی اســتخراج، فروش و مترکز فعالیت معادن تحت کنرت 
ست شامل ثروت ملی بوده و از دارازیرا معا ،منوده ا شامر میرود و  ۀی های عامیدن  ملت به 

سا شان  ستعداد عالی دباید خاطر ن شنت ا ر درک مفاهیم خت که محرتم دوکتور ترین با دا
سعی وعلمی ست از عهدجدی ،  سته ا  کار نهایت ارزشمند علمی به نحو ۀت اجرای امور توان
 تحقیقی خویش را  تکمیل مناید.   - بدر آمده و اثر علمی احسن

توان چنین  با کامل خرســـندی و اطمینان می ،با درنظر داشـــت مطالب فوو الذکر
وجه احسن به انجام رسیده، اکیداً سفارش و پیشنهاد ه کار کتاب هذا ب که ابراز نظر منود

 ن فراهم گردیده و اقبال چاپ یابد.آ طبع  ۀنزدیک زمین ۀگردد تا در آیند می
 اتتوفیق الدین ترین از بارگاه ایزدمتعال برای مؤلف محرتم دوکتور نجم ،در فرجام
 مزید خواهانم.

 
 توفیقالو من هللا 

 پوهاند داکرت میر فخرالدین
 استاد دیپارمتنت استخراج معادن جامد

 تخنیک کابل جیولوجی و معادن پوهنتون پولی هنځیپو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ح
 

 تقریظ
غالم نجم الدین ترین تحت  تحقیقی محرتم رسمحقق دوکتور -پیرامون اثر علمی

 ( نیمه قیمتی افغانستان -معادن پگامتیتی فلزات نادره و احجار قیمتی )  عنوان
ــــکتاب مؤلف که ب کمپیوتری تعبیه گردیده،  ۀفحصــ 658ه صــورت مفصــل و قطور در ـ

شنهاددارای فهرست مطالب، پیشگفتار، مقدمه،  ها، منابع و هشت فصل توأم با نتایج و پی
ــه ها، جد ــکال اول، دیاگرام و تعداد زیادمآخذ، نقش که توضــیحات منت را برای خواننده  اش

باشــد و با درنظر داشــت پروســه های تطبیقی معمول  ســازد، می نهایت ســهل و جالب می
 دقیقاً فصول بندی و تحریر گردیده است.

کتاب پیرامون محتویات اثر، اهمیت و مربمیت موضوع  ۀدانشمند موصوف در مقدم
ـــتان  -معادن و ظواهر معدنی فلزات نادره و احجار قیمتی  نیمه قیمتی پگامتیتی افغانس

های عل ها از فرآورده  نه تن قات خویش  یان تحقی تا در جر یده  ـــ حث منوده، کوش  -می ب
الزم  ۀسایل مطروحبه صورت کلی مطالب و مقی متخصصین پیشین سود بربد، بلکه یتحق

ـــود ـــتمند آنها را مورد تحلیل قرار داده و و س ـــتدل ارزیابی منوده اس ـــورت مس که  به ص
 - ارزشمندی موضوع در گذشته های دور زمان برجسته گردیده و از اهمیت خاص تحقیق

ــعلمی ب ــباشد. مؤلف  در فصل اول اث خوردار میر ـ ــر خویش که شامـ ل معلومات عمومی ـ
فزیکی افغانستان بوده، در برگیرندۀ خصوصیات اوروگرافی  جغرافیایپیرامون خصوصیات 

باشد. عالوتاً مروری  ( کشور می ) آب و هوای ( و اقلیمی دریاها (، هایدروگرافی ) ) کوه ها
که با چیره دســتی خاصــی  لوجیکی کشــور را نیز احتواء منودهمطالعات جیو  ۀبه گذشــت
طالعات و تحقیقات جیولوجیکی را در کشــور م ۀایل  عمومی و مراحل مختلف تاریخچمســ

 مطرح کرده و آنرا دقیقاً تحلیل و ارزیابی منوده است.
ستقل با چنین محتوای پر بار تحقیقی در  شت اینکه تا اکنون کدام اثر م با درنظر دا

(( به الســـنه های  افغانســـتان ۀنیتی فلزات نادر این بخش مطالعاتی )) پگامتیت های گرا
ـــی و  ندارد، از ایرنو اثر مذکور میملی ما وجود  ـــناس تواند برای محققین علوم زمین ش

ــور و دیگر عالقمندان مثمر و مفید واقع گردیده، که  ــگران گنجینه های طبیعی کش کاوش
پژوهش و تحقیق بوده  ۀموصوف در ساح ۀچندین سال ۀمنایانگر کار پرتالش و غنای تجرب

 باشد. وقابل ارج فراوان می
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ون مشخصات ـــر پیرامـــرشده و مختصـــدوم اثر خویش به توضیحات فمحقق در فصل 
اینجا مشخصات  که دردن مواد مفیدۀ افغانستان پرداختهساختامن جیولوجیکی معا ۀعمد
ســاختامن جیولوجیکی در برگیرندۀ موضــوعات ســرتاتیگرافی، مگامتیزم، تکتونیک و  ۀعمد

عالوتاً  ح گردیده است.ـشد، ترشیبا پیدایش معادن مواد مفیدۀ کشور می چگونگی تشکل و
و ظواهر معدنی، اعصار میتالوجنیتیکی و قانومنندی   فارمیشنی معادن -تیپ های جینیتکی

عمومی انتشـار و گسـرتش مکانی معادن و ظواهر مواد مفیدۀ افغانسـتان را به بحث گرفته و 
توضیح منوده است. مؤلف در نهایت مراعات منودن تسلسل علمی و عملی موضوع و دقت 

 است. توضیح آن بدر آمده ۀشیوه های تحقیقی پراکتیکی از عهدبه 
سوم اثر منشاء پیدایش و فرضیه های تشکالتی، تصنیف  و تفکیک تیپ  ،در فصل 
های میرنالوجیکی، ترکیب میرنالی و ســــاختامن داخلی پگام -های جیولوجیکی یت  ت

ح و توضیح گردیده است. مؤلف در این ــــشکل همه جانبه ترشیه افغانستان ب ۀفلزات نادر 
پدیده های مختلف جیولوجیکی ســاحات  ،میبخش مطابق به شــیوه و پرنســیب های عل

در هر قسمت طرح ها و  ،معدندار را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده، عالوه بر نتیجه گیری
 نظریات مشخص تطبیقی خویش را نیز ارائه و پیشکش کرده است.

ــفصل چهارم اثر که ترشی ح قانومنندی موقعیت مکانی و انتشار میرنال های عنارص ـ
افغانســـتان را در بر گرفته  ۀپگامتیت های گرانیتی فلزات نادر  تیپ های جداگانه نادره در
ــت در این فصــل محقق با اســتفاده از اندوخته های علمی و تجارب کارهای ســاحوی  ۀاس

سته خویش سالهای قبل شار مکانی و چگونگی گسرتش میرنال توان های  قانومنندی انت
ـــیزیم، روبیدیم و احجار قیمتیعنارص نادره، لیتیم، بیریلیم، تنتالیم مه قیمتی را، نی - ، س

افغانستان بوجه احسن ترشیح و بررسی  ۀپگامتیت های فلزات نادر  ۀدر تیپ های جدا گان
 مناید.

فصــل پنجم، شــشــم و هفتم در برگیرنده توضــیحات پیرامون کمربندهای چهارگانه 
ــتان ــتان، هندوکش،  ) پگامتیتی افغانس ــان و هلمندکمربند پگامتیتی نورس  ( می بدخش

بند مربوطه، کمر  ۀداخل محدوده پگامتیتی ب ۀدر این فصول طور جداگانه هر ساح باشد.
مورد تحقیق قرار  ، نواحی و مناطق پگامتیتیداخل ســــاحاته معادن و ظواهر معدنی ب

ست. و  شور که هر کدام چندین معدن و مظاهر  نیزگرفته ا ستقل پگامتیتی ک ساحات م
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ــواء منوده، ترشیمعدنی را احت ــح گردیـ ده، در اخیر هر فصل در ارتباط ساحات، نواحی و ـ
سفارشات تجارب و ژرفنگری محقق را در  که و پیشنهادهای مشخص مطرح شده معادن 

 .سازدق منعکس می تحقی ۀساح
ــتم اثر مؤلف ــتی  در فصــل هش که اهمیت اقتصــادی، صــنعتی و تاثیرات محیط زیس
ها باالی ثیرات معدنکاری را در پگامتیتأ گیرد. نخســت ت بر میمعادن پگامتیتی کشــور را در 

محیط زیستی  ۀخاطر نشان گردیده که معضل و زیست کشور ارزیابی و بررسی منودهمحیط 
را همیشه در پالنگذاری پروژه های معادن از نگاه بودجه وی و سایر ابعاد مدنظر گرفته تا در 

اهمیت  ،نظر باشــد. ثانیاً  عالج واقعه قبل از وقوع مد و آینده به مشــکالت الینحل بر نخورده
ـــنعتی معادن فلزات نادره و احجار قیمتی نیمه قیمتی ایکه در  - اقتصـــادی و مؤثریت ص

که فلزات نادره و احجار قیمتی  ارزیابی و واضح گردیده ،پگامتیت های کشور تشکیل شده
شان د صیات عالی فزیکی  صو صنایع  و و نیمه قیمتی مذکور نظر به خ ر کدام بخش های 

تواند و هم مؤثریت اقتصـــادی فلزات  برد قرار گرفته میتخنیک امروزی مورد اســـتفاده و کار 
ـــد  نادره و احجار قیمتی مذکور را در جهت تأمین اهداف ـــادی آینده و رش ـــاف اقتص انکش

ـــور به نحو ـــازی کش ـــتدالل های منطقی جنبه های تطبیق آنرا تحلیل و  بازس علمی با اس
شور تثبیت ار  صادی موجود ک شوار اقت زیابی منوده، رول مؤثر آنها را در  ایط بازسازی و د

 منوده است.
ـــولا نکته مهم و قابل توجه آن ـــوعات مندرج فص ـــت که عالوه بر موض مؤلف در  ،س

پیشکش منوده، که  نیز مفید و ارزنده را هایر اثر یک سلسله نتایج و پیشنهادقسمت اخی
تواند،  آینده می که با عملی کردن آنها دولت در علمی و تطبیقی بودهای جنبه های  دار 
 کار گیرد.ادی کشور را تقویه و انکشاف داده، جهت بهبود و رفاه اجتامعی باقتص ۀبنی

 از منابع بس معترب و جدید علمی ،عناوین و واژه ها ،در ترشـــیح مطالب ،عالوه بر آن
که در متون و مآخذ  ادبیات دری اســتفاده شــده ی پر بارخارجی و همچنان از غنا داخلی و

توان به شـــکل مؤجز  می ،باشـــد. با آنچه که در فوو تذکر گردید کتاب به خوبی منایان می
 چنین ارائه کرد:

ـــنت اندوخته ـــتفاد مؤلف با داش ـــت باال  ،بهرت از منابع و ماخذ ۀهای علمی و اس دس
شته شده، زحامت و  - این اثر علمی لیفأ به یقین از عهده کار ت ،دا تحقیقی بطور عالی بدر 
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ـــت که منایانگر کار کردهای موصـــوف در این اثر بوجکار  ـــن بازتاب و تبلور یافته اس ه احس
پژوهش و تحقیق بوده و قابل ارج  ۀحموصــوف در ســا ۀچندین ســال ۀپرتالش و غنای تجرب

ــد. من در حالیکه این اثر علمی ب فراوان می ــمند و پربار تحقیقی را یک اثر نهایت  -اش ارزش
ــر طبع ۀمنایم تا در آینده زمین سفارش و پیشنهاد می علمی به دیده قدر نگریسته، آن  و نشـ

مرفوع  بوده،معادن موجود  ۀرشـــت که در یفراهم گردد و اقبال چاپ یابد تا فقدان آثار و کتب
ر ســطح دانش ســایر محققان و عالقمندان ســهم شــایان داشــته باشــد. دی گردد و در ارتقا

 به مؤلف محرتم از بارگاه ایزد متعال توفیق مزید خواهانم. ،فرجام
 

 توفیقالو من هللا 
 پوهاند محمد حسین گرزیوانی

 استاد دیپارمتنت جیولوجی پوهنحی زمین شناسی
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 تقریظ
لدین ترین تحت تحقیقی محرتم رسمحقق دوکتو  - پیرامون اثر علمی ر غالم نجم ا

 نیمه قیمتی افغانستان -تیتی فلزات نادره و احجار قیمتی معادن پگام عنوان
ای فهرست ده، دار ـــاده گردیـــر و آمـــتحری ۀ معیاریصفح 658ه در ـــکتاب مؤلف ک

شگفتار، مقدمه شنهادها،مطالب، پی صل توأم با نتایج و پی شه  ، هشت ف منابع و ماخذ، نق
ــکه توضیحات منت را ب متعدداشکال و  ها، جداول ـــ ـــ جالب   خواننده نهایت سهل ورای ـ

ــازد،  می ــتس ــتاس ــارات مربوطه به جیولوجی و منابع مرنالی  ۀ. کتاب حارض در رش انتش
 تواند جای مناسب و ارزشمندی را احراز مناید. افغانستان می

ـــمند موصـــوف در مقدم کتاب پیرامون محتویات اثر، اهمیت  و مربمیت  ۀدانش
نیمه قیمتی پگامتیتی  - موضـــوع معادن و ظواهر معدنی فلزات نادره و احجار قیمتی

افغانســتان بحث منوده، کوشــیده تا در جریان تحقیقات  خویش نه تنها از فرآورده های 
ــورت کلی مطالب  - علمی ــود بربد، بلکه به ص ــمندان قبلی س ــایل  تحقیقی دانش و مس
ـــتدل الزم و ســـودمند آنها را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ب ،مطروحه ه صـــورت  مس

که ارزشمندی موضوع در گذشته های دور زمان برجسته گردیده و  ارزیابی منوده است
 باشد. از اهیمت خاص تحقیقی و علمی برخوردار می

ت مون خصــوصــیامؤلف در فصــل  اول اثر خویش که شــامل معلومات عمومی پیرا
خصوصیات کوهها، دریاها و اقلیم  ۀدر برگیرند می باشد وجغرافیای فزیکی افغانستان 

ـمروری ب بوده و در ضمنکشور  می  ز احتواـولوجیکی کشور را نیمطالعات جی ۀه گذشتـ
ـــــب کند، مطالعات و  ۀســایل عمومی و مراحل مختلف تاریخچا چیره دســتی خاصــی مـ

است.  کشور مطرح کرده و آنر دقیقاً تحلیل و ارزیابی منوده تحقیقات جیولوجیکی را در
مؤلف کمبود مطالعات جیولوجیکی را در کل و از جمله در مورد فلزات نادره و  همچنان،

ورت تکمیل آنرا تأکید منوده رض  خوبی روشـــن ســـاخته وبنیمه قیمتی  - احجار قیمتی
ست ست که خواننده را ی امدخل زیبایو  ۀرد، بلکه آستانکه نه تنها ارزش معلوماتی دا ا

 با اشتیاو متام به داخل کتاب می کشاند.
شت اینکه تا اکنون کدام اثر با در ستقل با چنین محتوای پر بار تحقیقی در  نظردا م

ـــنه های ملی ما وجود ندارد، از ایرنو اثر مذکور می تواند برای محققین  این بخش به الس
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قمندان مثمر و عال ســایر ران گنجینه های طبیعی کشــور و علوم زمین شــناســی و کاوشــگ
سال ۀمفید واقع گردیده که منایانگر کار پرتالش و غنای تجرب ساح ۀچندین   ۀموصوف در 

 باشد. پژوهش و تحقیق بوده و قابل ارج فراوان می
صل دوم اث ــــمحقق در ف ــــر خویش بـ رص پیـ رشده و مخت ضیحات ف ــــه تو رامون ـ

صات عمد شخ ستان پرداخته که در  ۀیولوجیکی معادن مواد مفیدساختامن ج ۀم افغان
موضــوعات ســرتاتیگرافی،  ۀســاختامن جیولوجیکی در برگیرندۀ اینجا مشــخصــات عمد

شکل و پیدایش معادن ممگامتیزم، تکتونیک و چگونگ ــــی ت شور  ۀواد مفیدـ ــــودهک ، بـ
پروبلم ها و الل که ترشیح مسایل فوو الذکر، اساساً گیره گشا و ح ترشیح گردیده است
تیپ های  ضــمناً بیت ذخایر معدنی می باشــد. تشــکل و تث ءمنشــا ۀدشــواری های پدید

قانومنندی  ـــنی معادن و ظواهر معدنی، اعصــــار میتالوجنیتیکی و  فارمیش جنیتیکی 
ـــار و گســـرتش ـــتان را به بحث  ۀمکانی معادن و  ظواهر مواد مفید عمومی انتش افغانس

ــت. مؤلف  ــیح منوده اس ــل علمی و عملی گرفته و توض ــلس در نهایت مراعات منودن تس
ــوع و دقت به  ــیوه های تحقیقی پراکتیکی از عهدموض ــت.  ۀش ــیح آن بدر آمده اس توض

ست که مؤلف نتایج تحقیقات جدیدی که تثبیت مظاهر معدنی طال، نقره،  شایان ذکر ا
وه ) ک ی کابلیی میتالی کوه های شـــامل میدان هواارســـینک و تشـــکل کمپلکس پول

ص سازی ۀبق سال خانه  ــــ .ش. 1395 - 96 های ) ( را که طی  نیز  ند،( انجام داده بودهـ
که جدیت شان را در مسایل تحقیق و پژوهش  کرستلین کابل منوده ۀشامل زون یا کتل
  منعکس می مناید.

محقق مروری به تحقیقات گذشــته، منشــاء پیدایش و فرضــیه  ،در فصــل ســوم اثر
مرنالوجیکی، ترکیب مرنالی  - ک تیپ های جیولوجیکیهای تشکالتی، تصنیف و تفکی

ح ـه شکل همه جانبه ترشیـافغانستان ب ۀادر ـن داخلی پگامنیت های فلزات نو ساختام
و توضـــیح گردیده اســـت. مؤلف در این بخش مطابق به شـــیوه و پرنســـیپ های علمی 

 قرار داده،د تحلیل و ارزیابی پدیده های مختلف جیولوجیکی ســـاحات معدندار را مور 
 تطبیقی خویش را نیز ارائهها و نظریات مشخص در هر قسمت طرح ،نتیجه گیری ضمن

 کرده است.
ــفصل چهارم اثر که ترشی ی عنارص ح قانومنندی موقعیت مکانی و انتشار میرنال هاـ
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 ،بر گرفته افغانســتان را در ۀپگامتیت های گرانیتی فلزات نادر  ۀنادره در تیپ های جداگان
فصل محقق با استفاده از اندوخته های علمی و تجارب کارهای ساحه وی سالهای در این 

های عنارص نادره،  قانومنندی انتشــار مکانی و چگونگی گســرتش میرنال تاقبل توانســته 
 نیمه قیمتی را در تیپ -، ســیزیم، روبیدیم و احجار قیمتی بیریلیم، تنتالیم، نیوبیم لیتیم،

 و با شیوۀعلمی و پراکتیکی  شکلافغانستان به  ۀفلزات نادر پگامتیت های  ۀهای جداگان
 ترشیح و بررسی مناید. خاص

توضـــیحات پیرامون کمربندهای  در برگیرنده اثر هذا پنجم، شـــشـــم و هفتم ولفصـــل
بطور جداگانه  ،فصــول طی این باشــد.  افغانســتان می ۀپگامتیت های فلزات نادر  ۀچهارگان
داخل ه کمربند مربوطه، معادن و ظواهر معدنی ب ۀمحدودداخل ه پگامتیتی ب ۀهر ســـاح
در متام محالت مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته،  ،گره ها و نواحی پگامتیتی ســــاحات،

معلومات عمومی و نیز  ،که روی همرفته مفصـــل توضـــیح گردیده ۀموقعیت شـــان به گون
ـــا ـــخص  این  ًدهد. یقینا قرار میها به اختیار خواننده ت دقیق را در موارد معین پگامتیتمش
صل کت ساحاتف شخیص  شاف منابع   ،اب رهنامی خوبی برای ت قابل مطالعه به منظور اکت

ساحات مستقل  ،ٌرود. عالوتاً  فلزات نادره و سنگ های قیمتی و احجار تزینی به حساب می
ده، ح گردیـــمنوده، ترشی دین معدن و ظواهر معدنی را احتواکدام چنپگامتیتی کشور که هر 

ت و پیشــنهادات مشــخص در اخیر هر فصــل در ارتباط ســاحات، نواحی و معادن ســفارشــا
 .منایان می سازدتحقیق نشان  ۀمطرح شده است که تجارب و ژرفنگری محقق را در ساح
 ثیرات محیط زیستی معادن پگامتیتیأ در فصل هشتم اثر که اهمیت اقتصادی، صنعتی و ت

زیست کشور ها باالی محیط ری را در پگامتیتثیرات معدنکاأ نخست ت احتوا می کند،کشور را 
 همیشه در پالنگذاری زیستی که معضل محیط ساخته خاطر نشان و ارزیابی و بررسی منوده

تا در آینده به مشکالت  شود نظر گرفته مد ،پروژه های معادن از نگاه بودجوی و سایر ابعاد
اهمیت اقتصادی و  ،ثانیاً  .آن گرفته شود وقوعقبل از  باید نخورده و عالج واقعه الینحل بر

در پگامتیت های  نیمه قیمتی که - مؤثریت صنعتی  معادن فلزات نادره و احجار قیمتی
که فلزات نادره و احجار قیمتی و نیمه قیمتی  ارزیابی و واضح گردیده ،کشور تشکیل شده

مذکور نظر به خصوصیات عالی فزیکی شان در کدام بخش های صنایع و تخنیک امروزی 
ثریت اقتصادی فلزات نادره و احجار ؤ م نیزتواند و  مورد استفاده و کاربرد قرار گرفته می
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رشد بازسازی کشور قیمتی مذکور را در جهت تأمین اهداف انکشاف اقتصادی آینده و 
تحلیل و ارزیابی  منوده،   جنبه های تطبیقی آنرا ،منطقی های به نحو علمی با استدالل

 تثبیت منوده است. ،ثر آنها را در  ایط بازسازی و دشوار اقتصادی موجود کشورؤ رول م
قیق شان از درک د ۀمؤلف روی این فصل نشان دهند ۀتوجه و مترکز قابل مالحظ

که در حال حارض نیاز مربم به منابع پول ســاز برای رشــد  کشــور اســت وضــعیت کنونی
ـــنهادها و آدرا منابع  اقتصـــاد ملی دارد. بخش اخیر کتاب که حاوی اســـتنتاج، پیش

ــده می ــتفاده ش ــد، نیز دارای مفیدیت خاص خود می اس ــد باش چنانچه در بخش  ؛باش
شنهاد شده هاپی ستدل ارائه   که می دقت وجود دارداط رهنمودی و قابل نق ،که بطور م

نظر قرار  تواند هم در ســـلســـله کارهای اکتشـــافی رسوی جیولوجی و وزارت معادن مد
 معادن واقع شــود. ،متشــبثین و رسمایه گذاران عرص ،گیرد و هم مورد توجه عالقمندان

 توان از دو جهت ارزشمند یافت: این اثر را می ،درکل
 آموزشی - جهت علمی 
  اقتصادیجهت کاربرد عملی و 
تحقیق، بیان خصـــوصـــیات  - تیوریک و علمی آن متشـــمل از روش علمی ۀجنب

نیمه قیمتی و ارتباط آنها با پدیده  -رنالی فلزات نادره، احجار قیمتی مختلف مرکبات م
 های عینی در بخش های مختلف افغانســـتان می های جیولوجیکی مختلف و نیز مثال

شد شک می که با ستادان  بدون  شگران، دانش آموزان و ا سایر پژوه ها را پوهنتونتواند 
عملی از این  ۀاما اســتفاد ،مرتبط به محتوای کتاب یاری رســانددر رابطه به موضــوعات 

اکتشـــافی رسوی جیولوجی افغانســـتان و قادر  - اثر در پالنگذاری پروژه های تفحصـــی
 در بخش فلزات نادره و سنگ بیشرت ساخنت وزارت معادن افغانستان به رسمایه گذاری

سعنظر  تزئینی، با در -های قیمتی  ستان به تو شت نیازمندی افغان از  سکتور معادن ۀدا
ست شگرانکه زحمتک اهمیت دو چندان برخوردار ا هذا  اثرمؤلف در  ۀشی و تالش پژوه

 باشد. بسیار مشهود می
ش و بیان سلیس، شیوه علمی تحقیق، نحوه منطقی ترتیب و تدوین فصول و اجزا، نگار 

باشد که آنرا در  استنتاج علمی و پیشنهادات مفید و ارزنده از برجستگی های مهم این اثر می
 علمی برازنده مرتبه می بخشد. -حد یک اثر تحقیقی 
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ـــتفادچاپ کتاب را به هذا تقریظ  ۀنویســـند ـــمند جهت اس  ۀعنوان یک اثر ازرش
ـــرت مؤفقداند و مؤلف آنرا در  نیازمندان رضوری می  دنبال منودن کارهای تحقیقی بیش

 دانسته و از ایزد منان برای شان طول عمر و توفیقات مزید متنا دارد.
 السالم و

 یس الینییرسمحقق دیپلوم انجنیر عبدالر
 رسپرست ریاست مرکز علوم زمین
 اکادمی علوم افغانستان
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 تقریظ
نجم الدین ترین تحت عنوان تحقیقی محرتم رسمحقق دکتور غالم  - پیرامون اثر علمی

 ( نیمه قیمتی افغانستان -تیتی فلزات نادره و احجار قیمتی معادن پگام )
کشور که از پرابلم های اولی  ۀسی انکشاف اقتصاد بسیار عقب ماندیکی از عوامل اسا

ــاف منابع زیر اســت، هامنا بهره برداری و اکت ــد  زمینی میش عمده را که بالخاصــه نقش باش
تواند. در این  معدنی کوهی دارا بوده می -ســســات صــنعتی ؤ ذخایر پولی م جهت انکشــاف

ساده می سی  زمینه معادن پگامتیتی که دارای قیمت بلند و قابلیت انتقال  سا شد، رول ا با
ـــعار خارجی را ب ۀزمین ،اری هنگفتذی منوده و به رسعت بدون رسمایه گرا باز  ه ورود اس

احجار قیمتی و  توان از موجودیت معادن  مثال می ۀداخل کشــور آماده می ســازد که به گون
معیاری  ۀصــفح 658ها یاد آوری منود. اثر مؤلف متشــکل از  در پگامتیت هذخایر فلزات نادر 

ها، ضامیم دکه دارای فهرست مطالب، پیشگفتار، مقدمه، هشت فصل، نتایج و پیشنها بوده
 باشد. م با منابع و ماخذ میوأ ت (فر و اشکال وا ) نقشه ها، جداول در البالی منت  گرافیکی

پگامتیت به مسایل مربوط  ۀطالعه و ارزیابی دقیق و همه جانبمؤلف در اثر خویش به م
ـــایلی را که تا اکنون محققین قبلی به حل آن مبادرت نورزیده  ها پرداخته، پیروزمندانه مس

پژوهشـــگران آینده در دســـرتا ه رک علمی را بیح منوده که بهرتین مدبودند، حل و توضـــ
مؤلف رول معادن پگامتیتی را به تناســب ســایر  ضــمناً،ش پگامتیت ها گذاشــته اســت. بخ

ه، موجودیت معادن احجار قیمتی معادن افغانستان در انکشاف اقتصاد کشور متبارز ساخت
دی تفحصی ـی کارهای بعـرک در جهت یابهرتین مدکه ب بینظیر را در پگامتیتها ارائه منوده

توان برای کشـــف ذخایر غنی  از نتایج تحقیقات مؤلف می اکتشـــافی معادن می باشـــد.و 
 نظرداشت صنفبندی جدید جیالوجیکی با در دره در ساحات پگامتیتی افغانستانفلزات نا

 امتیتی که توسط موصوف صورت گرفته، استفاده کرد.گمرنالوجیکی تیپ های مختلف پ -
ای کوارتسی که حاوی میرنالیزیشن کاسیرتیت بوده هبرای تفحص و کشف رگ ،عالوه بر آن

در تقویه و  ،مذکور ۀتواند که هردو مسئل نیز استفاده شده می ،و در ارتفاعات بلند قرار دارند
 باشد. ملی ارزش فوو العاده را دارا می غنامندی اقتصاد

 های معارص تحقیقاتی اسـتفاده کرده،میتود تحقیق خویش از ۀمؤلف در جریان پروسـ
ـــدر اخیر اثر مؤلف موفق ب ـــدر رابطه به نتیجه گیری گردیده و پیشنهادهای ـ  ه سازماندهیـ
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ستخراج، فروش و مترکز فعالیت معادن تحت کنرت  ستا  ،ول دولت و حاکمیت ملی منوده  ا
رود و باید خاطر  ملت به شــامر می ۀی های عامیدن شــامل ثروت ملی بوده و از دارازیرا معا

در درک مفاهیم علمی، سعی  کتور ترین با داشنت استعداد عالیم دو که محرت  نشان ساخت
ارزشــمند علمی طوریکه شــایســته آن  بزرگ و کار نهایتۀ توانســته از عهد منوده وو جدیت 
 تحقیقی خویش را در وقت و زمان مناسب آن تکمیل مناید. - و اثر علمی آیدبدر  ،است

توان چنین ابراز  با کامل خرسندی و اطمینان می ،با درنظر داشت مطالب فوو الذکر
ـــمند  -هذا یک اثر علمی کتاب  که نظر منود ـــن به ه ، ببودهتحقیقی ناب و ارزش وجه احس

فع رضورت پژوهشگران و محققین جهت ر  تا گردد سفارش و پیشنهاد می بناءً  انجام رسیده،
 .ه شودبه زیور چاپ آراستهر چه عاجل  ،علوم جیولوجی و معادن ۀعرص

متعال توفیق  برای مؤلف محرتم دوکتور غالم نجم الدین ترین از بارگاه ایزد ،در فرجام
 مزید خواهانم.

 توفیقالو من هللا 
 پوهنوال دوکتور عبدالسالم ظفری

 استاد دیپامتنت جیولوجی و اکتشاف معادن جامد
 تخنیک کابل پوهنتون پولی  
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