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 پیشگفتار  1

 

لیتیوم یک فلز قیمتی بوده که معادن آن در جهان محدود است. این در حالیست که مصارف این فلز  

الکترونیک، خاصتاً برای تولید بطریها در ممالک پیشرفته، هر روز بیشتر می گردد. کشور های  

در صد معادن    70امریکای جنوبی، مخصوصاً چیلی، پیرو، بولیویا و ارجنتاین به صورت مجموعی  

لیتیوم جهان را در اختیار دارند. بزرگترین معادن لیتیوم در بولیویا قرار دارد. ُمضاف بر این، کشور  

 های چین، عربستان سعودی و اضالع متحدهٔ امریکا نیز معادن لیتیوم دارند.  

اگر ضرورت به لیتیوم به طور فزاینده باال رود، مخصوصاً برای تولید موتر های برقی، کمبود در  

هٔ لیتیوم حادتر می شود، زیرا تغییرات اقلیم و تخریبات هولناک محیط زیست که بر اثر سوخت  عرض

نفت و گاز و ذغال سنگ به میان آمده، کشور های صنعتی را در تنگا قرار داده و ناگزیر ازین  

ساخته که موتر های معمولی را با موتر های برقی تعویض نمایند. این موضوع ضرورت به لیتیوم  

 ا به شدت و به صورت دوامدار باال می برد. ر

اگر معادن لیتیوم افغانستان روزی استخراج گردند، می توانند ضرورت لیتیوم را در بازار های  

عمدهٔ جهان تا حدودی رفع نمایند. در این صورت، به قول مجلهٔ نیوزویک، استخراج منابع لیتیوم  

مالک مهم صادر کنندهٔ لیتیوم تبدیل نماید. بعضی آگاهان  افغانستان می تواند این کشور را به یکی از م

بدین نظر اند که "لیتیوم در آینده اهمیت نفت را حائز میگردد." ازینرو در نوشتهٔ حاضر مختصراً  

 روی معادن لیتیوم در نمکسار های افغانستان مکث می گردد.
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 خصوصیات لیتیوم و بورون و استفاده از آنها در صنعت و تخنیک 2

 

عناصر لیتیوم و بورون در طبیعت، معموالً به صورت یکجا، در ترکیب منرالها به وجود می آیند،  

مخصوصاً در نمکسار ها که با اثبات موجودیت بورون، می توان از موجودیت لیتیوم مطمئن شد.  

چون تراکم بعض عناصر در قشر زمین کم و از بعض دیگر بیشتر است، لذا کشف عناصر دستهٔ  

غالباً دشوار می باشد. ازینرو برای رفع این مشکل در امر اکتشاف معادن، از عناصر شاخص    اول

( استفاده به عمل می آید. مثالً طال معموالً در ترکیبات  Indicator elementsیا نشاندهنده یا ) 

ذخائر  ( تشکیل می شود. از این سبب برای اکتشاف ذخائر طال به جست و جوی  Arsenicآرسنیک )

تثبیت   آرسنیک که کشف و تحلیل و تجزیهٔ آن آسانتر است، می پردازند. همچنین است در مورد 

ذخائر لیتیوم که برای جست و جوی آن از بورون استفاده به عمل می آید. در ذیل معلومات مختصری  

 در خصوص این دو عنصر ارائه می گردد.

 

 لیتیوم   1.2

 

( اشتقاق یافته که به معنی سنگ می باشد و در  Lithosی از کلمهٔ )( در زبان یونان Lithiumلیتیوم )

زبان المانی لیسیوم تلفظ می شود. این فلز که مربوط گروپ "فلزات القلی" ست، سمبول آن در کیمیا  

Li    درجهٔ سانتی گرید است. به این ترتیب    25گرام فی سانتی متر مکعب در    0,534بوده، کثافت آن

و در واقع سبکترین فلز می باشد که نسبتاً نرم بوده و توسط چاقو بریده   آب است این فلز سبکتر از  

 . ( 1)◘ شکل  شده میتواند 
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 https://lmy.de/SuR07فلز.  خالص به قسم ومیتیل 1 شکل  ◘                          

 

تعامل زیاد داشته و در مجاورت  لیتیوم که جالیش نقره ئی دارد، در مقایسه با بسیاری فلزات دگر، قابلیت  

هوا بدون درنگ با اوکسیجن هوا تعامل کرده، جالیش خود را از دست می دهد. در موجودیت اوکسیجن  

(  O2Liو هوای کافی، لیتیوم آتش گرفته به شعلٔه سرخرنگ می سوزد و در نتیجه به لیتیوم اوکسید ) 

  به جوش آمده و به صورت  د ی ا ی بدون آن که گرم ب  ی فور   تبدیل می شود. اگر لیتیوم در آب انداخته شود، 

 حباب از هم می پاشد.  

ملی گرام در یک کیلوگرام( و    20مقدار این فلز در ترکیب قشر زمین بسیار نا چیز بوده )حدود  

 منرال دخیل است.  150بصورت عمده در ترکیب  

ز جمله لیتیوم کاربونات دارای  در صنعت و تخنیک از ترکیبات لیتیوم استفادٔه فراوان صورت می گیرد. ا 

استحصال می    ( 1)◄ شکل  های لیتیوم و لیتیوم خالص    1اهمیت زیاد است، زیرا ازین ماده انواع نمک 

فلوراید در ترکیب شیشه هائی بکار  - کاربونات در صنعت رنگ آمیزی شیشه باب و لیتیوم گردد. لیتیوم 

میرود که برای نور ماورای بنفش اجازٔه عبور داده می توانند. همچنین در عدسیه های نوری برای مقاصد  

یهای قابل چارچ، تلفونهای سیار، کمپیوتر  متعددی بکار گرفته می شود. گذشته ازین، لیتیوم برای تولید بطر 

های سیار و موتر هائیکه توسط بطری حرکت می کنند، بکار برده می شود. عالوه بر این، از لیتیوم در  

تخنیک فضائی از جمله در سفینه ها، تخنیک آتشبازی )برای تولید شعله های رنگه( و بم های هایدروجنی  

هایدروجنی بخاطر آن از لیتیوم استفاده می شود که به کمک این فلز  استفاده صورت می گیرد. در بم های  

ایزوتوپهای ثقیل هایدروجن مانند تریسیوم و دویتریوم تولید شده می توانند. همچنان از لیتیوم در فزیک  

 
  ر یغ  یعنی  یمنف  و  فلزات  یعن ی  مثبت  چارچ  دارندهٔ   یونهایا گردد که از    یاطالق م  یباتیترک  آن   به  نمک  ایمیک  دگاهید  از   1

 .رهیغ  و  دیکلورا  ومیکلس  د،یکلورا   ومیسودپرمنگنات،    ومیپتاس  ،سلفات  ومیمانند بار  باشد،  آمده  وجود  به  آنها  دیاوکس  ای  و  فلزات
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تولید   در  لیتیوم  از  استفاده  مورد  ترین  گسترده  شود.  می  استفاده  دگر  موارد  بسی  و  طبابت  در  اتوم، 

ت، مخصوصاً برای عراده جاتی که به قوت برق )بطری( حرکت می کنند. طی چند سال دگر  بطریهاس 

جاتی را که توسط بطری حرکت می کنند، ترویج و توسعه داده، از یک  بسیاری کشور های اروپائی عراده 

زین  جانب میخواهند وابستگی از نفت را تقلیل دهند و از جانب دگر محیط زیست را ُستره نگه دارند. ا 

لحاظ لیتیوم در بکاربرد این تخنیک نقش کلیدی ایفا می کند. در حالیکه ضرورت به لیتیوم در کشور های  

 پیشرفته به سرعت باال میرود و بازار آن بسیار گرم است، الکن ذخائر آن پیوسته رو به کاهش اند. 

 

 بورون  2.2

 

( نامیده می شود، یک عنصر نیمه فلز کمیاب است  Borکه در زبان آلمانی بور )  Boronبورون  

جدول عناصر قرار دارد. نام این عنصر   IIIبوده و در گروپ   5و نمبر اتومی آن    Bکه سمبول آن 

)◘  خوانده می شود، آمده  Borax یا     Buruhکه در فارسی ایران به نام    “Buraq„از کلمهٔ ارمنی  

 . ( 3ل ◘ شک و  2شکل 

 

    

      

که اهمیت اقتصادی دارند، قرار ذیل   نوع منرال بورون شناخته شده اند که مهمترین آنها   60حدود  

رنگ   2  شکل  ◘ به  بورکس  منرال 
 https://lmy.de/wiixO .دیسف

منرال بورکس به شکل   3 شکل ◘
  .یدانهٔ برف و به رنگ آب

https://lmy.de/V1dJi 
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 اند: 

 

 ی ائ یمیک فارمول  اسم

Borax 

(Trinkal) 

O2H 8)] . 4(OH 5O4[B 2Na 

Ulexit O2H5.  6(OH) 6O5NaCaB 

Priceit 

(Pandermit) 

O2H9.  3O2B6CaO . 5 

Colemanit O2) . H3(OH 4O8CaB 

Kernit 

(Rasorit) 

O2H3) . 2(OH 6O4B2Na 

 

بورون در ترکیب اوکسایدهایش،ازجمله، با لیتیوم پیدا می شود، چنانکه این حقیقت در مورد نمکسار  

  (Natriumtetraborate)های افغانستان نیز مصداق می یابد. مهمترین منرالهای آنرا بورکسها  

ز ترکیب  که از سودیوم و بورون ترکیب یافته، تشکیل می دهند. همچنین منرالهای بورون می توانند ا

آیند، مانند منرالهای   به وجود  با بورون  که    Pandermit و    Colemanitکلسیوم و مگنیزیوم 

چون بورکسها در آب قابل حل اند، ازینرو در جا هائی   میشوند.  Calciumboratمربوط گروپ  

دا می  پیدا میشوند که بارندگی کم باشد، زیرا در صورت بارندگی زیاد، در آب منحل شده و انتقال پی

 کنند.  

معادن منرالهای بورون در ترکیه، چیلی، کالیفورنیا در ایاالت متحدهٔ امریکا و اینک در افغانستان  

کشف گردیده اند. از نمکهای بورون، یعنی بورکسها، تیزاب بورون ساخته می شود و از منرالهای  

بون سازی برای سفید  آن بیشتر در صنایع شیشه سازی و کاشی سازی برای مقاوم ساختن آنها، سا 

کردن کاال، دواسازی، کوره های اتومی و راکت سازی استفاده به عمل می آید. بورون عالوه بر  

 صنعت، در تخنیک نیز موارد استفادهٔ فراوان دارد، مانند تخنیک انتقال برق و غیره. 

 

 معادن لیتیوم افغانستان 3

 

تا اواخر دههٔ   افغانستان  د   1970تا سالهای قبل از جنگ، یعنی  ر مورد جیالوجی و منابع معدنی 

تحقیقات ساحوی پراگنده ای از جانب متخصصان خارجی، مخصوصاً روسها و جرمنها و تا حدودی  
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هم افغانها، صورت گرفته بود. با شروع جنگ رشتهٔ این تحقیقات از هم گسیخته، صرف به تتبعات  

 جسته و گریخته ای در اینجا و آنجا محدود گردید.  

، وزارت دفاع امریکا به مؤسسهٔ سروی جیالوجی آن کشور  2001سقوط رژیم طالبان در سال    با 

وظیفه داد تا روی اوضاع جیالوجیک افغانستان تحقیقاتی را انجام دهد. این تحقیقات تا حدودی در  

ساحه، ولی تا اندازهٔ زیادی از طریق اقمار مصنوعی و عکسهای فضائی صورت گرفت. در نتیجه  

ن جدیدی کشف و با معادنی که قبالً تثبیت گردیده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزش  معاد 

آنها به چند تریلیون دالر تخمین زده شد. یکی از فلزاتی که شامل این کشفیات می شد، معادن لیتیوم  

 ها بود.2در نمکسارها یا سالر 

داشته و شامل دو گروپ اند: معادن اولیه و معادن  معادن لیتیوم افغانستان در مناطق مختلف قرار  

 ثانوی لیتیوم. اینها در ذیل توضیح می گردند. 

 

 معادن اولیٔه لیتیوم  1.3

 

تش   ی معدن   ی در رگه ها   معادن   ن ی ا    ، ی در پشک   شتر ی نستان ب ا که در افغ   ند ی ا    ی به وجود م   ن ی در رابطه با احجار ا 

  وم ی ت ی ل   هٔ ی در مورد معادن اول   ی در کوهستان هندوکش قرار دارند. مختصر   ره ی پپروک، تگولر و غ   چ، ی شماکت، درٔه پ 

ن نم (  https://lmy.de/rWsjf)   نک ی ل این  افغانستان به قلم نگارنده در     ی شرح داده شده که ضرورت به تکرار ا 

 رود. 

 

 معادن ثانوی لیتیوم  2.3

 

بها   ر ی فلز بر اثر تبخ   ن ی ا   ی در معادن ثانو   شتر ی ب   وم ی ت ی تر ل   ی ذخائر غن  و در    ده ی گرد   ل ی تشک   3نمکسارها   در   ی نمک   ی ا 

 
2 Salarآمده  انیم  به نمک قشر کی آن از و شده خشک ینمک  ستادهٔ یا آب کی که ست یمعن نیبوده و به ا ی: کلمهٔ اسپانو 

 .ندی گو نمکسار آن  به یدر  زبان در که باشد
که بر اثر حرارت و وزش بادها، آب آنها خشک شده و در    گردد  یم  اطالق   ینمک   یلهایآن جه: به  ستادهیآب ا   اینمکسار    3

 . یهرات، چخانسور، گود زره، دشت ناور و اندخو  ی، مانند نمکسار هادنباش  کردهدانه ترسب  ک یبستر آنها نمک و احجار بار

https://lmy.de/rWsjf
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"، "هامون پوزک"، "گود زره شرق"، "گود زره  ی سابور   4"هامون   ی افغانستان در "نمکسار هرات"، نمکسارها 

ب ا    شکل   ◘ )   شوند   ی م   دا ی " پ ی " و "نمکسار اندخو ی غزن   ستادهٔ ی مرکز"، گود زره غرب"، نمکسار "دشت ناور"، "ا 

4 ) . 

 

 . پور  قیاز: رف راتیی(. تغMiller et al. 2010در افغانستان ) )چهار ضلعی های سفید( ومیتیدارندٔه ل ینمکسار ها 4شکل  ◘ 

بها  رهیو غ  نیودیا    د،یفلورا   د،یبورون، کلورا   وم،یتیل  لیاز قب  نمکها  دهندهٔ   لیعناصر تشکذخائر   کم    یدر ا 

از منابع    ی معادن ثانو  (Miller et al. 2010).  شوند  ی م  لیقاره ها تشک  ق یدر سواحل نسبتًا عم  ا یعمق و  

بها  ندیا   یبه وجود م ی طور  یاول دگر را در   باتیترک یو بعض  یمنابع اول ومیتی، لین یرزمی ز و ینیزم یرو  یکه ا 

نها را در امتداد شکستگ رساند. در    یفروافتاده م  یانتقال داده و به حوزه ها  نیزم  یهایخود حل کرده، ا 

بها  نیچن فتاب و افزاشو   یم  لیتشک  5ی نمک  ستادهٔ یا  یحوزه ها، ا  نمکها در    غلظت  شی ند که بر اثر تابش ا 

ب، مواد منحلٔه چن بها تهنش  نیا  مانند عناصر نادره    گریعناصر د   یکه بعض  ومیتیل   یشده و ذخائر ثانو  نیا 

ن در زین  . افغانستان  غرب جنوب حوزهٔ  ی نمکسارها مانند ند،یا   یم وجود به اند، لیدخ ا 

  ی باشد. ول   یدر نمکسار ها م  ومیتیذخائر قابل مالحظٔه ل  یدارا   شیخو  کیولوجیافغانستان نظر به اوضاع ج

 
 (. دی)فرهنگ عم ندیهامن گو ایهموار را هامون  نیزم ایهامون: دشت و  4
آبهای ایستادهٔ نمکی: در ترکیب چنین آبها، امالح معدنی به صورت محلول وجود می داشته باشد. با تبخیر آب، غلظت   5

 محلول باال رفته، آب بیشتر نمکی شده و از استفاده خارج می گردد. 
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سابق بر افغانستان، به    یقبل از تجاوز شورو  ی عموم  یو چند نمونه بمنظور سر   ی، به استثناریذخا  نیا

  ی از نمکسارها  یعده ا  ی و ابتدائ  یاجمال  یسرو   کی   2010سال  در    نرو یقرار گرفته اند. از  یابیندرت مورد ارز 

 Miller)  ی صورت گرفت و راپور   یکائیدانشمندان امر  میت  کیتوسط    ومیتیمنابع ل  تیتثب  یافغانستان برا

et al. 2010  ).ن نوشته شد  در   و  شده  لیتحل  و  هیتجز  یمصنوع  اقمار  یعکسها  راپور،  نیقرار ا  در مورد ا 

ن نخست   جه ی در نت ، مثاًل بورون. شوند یم دایپ کجای ومیتیل با معمولً  که گرفتند قرار توجه مورد یمنرالهائ ا 

، دیماهه طرح گرد  کیبرنامٔه    کی  نرو یاز  .اند  ومیت یذخائر ل  ینمکسار بزرگ افغانستان دارا  9ثابت شد که  

نها  از  و  مشاهده  یالوجیافغانستان در ساحه از نظر ج  یتا نمکسارها ن جمله پنج  شود  گرفته  نمونه  ا  . از ا 

و    کیبه خاطر مشکالت لوژست  گری. لکن مشاهدات چهار نمکسار دگرفت  قرار  ی ابیساحٔه نمکسار مورد ارز 

چهار نمکسار که بالقوه   نیصورت گرفته نتوانست. ا  ،ماهه ک یبرنامٔه  نیا یکه حاکم بود، ط یا ی تیامن یب

نشان   ی  لبراتوار هٔ ی. نتائج تجزرندیمورد مطالعه قرار گ  گریزمان مساعد د  کیدر    دیاند، با  ومیتیذخائر ل  یدارا 

 (.  Miller et al. 2010)بلند است   اریبس ینمکسار ها بلند و حت  یدر نمونه ها ومیتیدهد که تراکم ل یم

ترجمه   ی قابل فهم باشد، به در   زین  یمسلک  ریخوانندگان غ  یبرا  کهیراپور را، تا جائ  نیاز  ینگارنده ُبرشهائ 

توانند به    یبپردازند، م   هیقض  اتیخواهند به جزئ  یم  کهیدهد. کسان  یعالقمندان قرار م  کرده و به دسترس

ن نکیاصل راپور که ل  .  ندی، مراجعه نماشده داده منابع فهرست در ا 

 یافغانستان دارا   د،ی ا    یبر م   ایتانیبر  یالوجیج  یافغانستان و سرو   یالوجیج  ی سرو   یاز راپور ها  کهیتا جائ

نها ارز   ومیتیها مورد مطالعه قرار نگرفته و ذخائر ل  نی ا  ی ار یکه بس  ست یشتریب  ینمکسار ها . دهینگرد   ی ابیا 

اند، منطقو  کیالوجیج  یاوضاع و ساختار ها مدن نمکسار ها شده  ا  به وجود  باعث    ی و گسترده م  یکه 

کوچک تر    یاند، نمکسار ها  دهیگرد  تی بزرگ که قباًل تثب  ینمکسارها  ستم یس  یک یمعموًل در نزد   نرو یباشند. از

 (. Miller et al. 2010) باشند ومیتیل یمنرالها یتوانند که احتمال دارد حاو ی موجود بوده م

 :(5شکل  ◘  شوند  یم می به دو بخش تقس ی افغانستان از نگاه گسترش منطقه ا یسالرها  اینمکسارها 

هائ ▪ نمکسار  شکستگ  یگروپ  شمال  در  بال  رودیهر  یکه  افغان    یدر  دارند کیتاج  -"بالک  قرار   "
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 .(5شکل   ◄ )باشد  ی" م6نیشروآیاز کتلهٔ "ا یبالک خود بخش نی"( و ای)"نمکسار اندخو

 

:  16: بالک هلمند؛  17تاجیک؛    –: بالک افغان  1(.  Bohannon 2010افغانستان )  ینقشهٔ تکتونیک   5شکل    ◘

 شکستگی های کالن و عمیق را نشان می دهند.  Fتا  A. خطوط سرخ با حروف بالک فراه

 

  یک یدر نزد  ایشود( و    ی)که شامل بالک هلمند و فراه م  7"افغان"بالک    یبال  در  اینمکسارها    یباق  ▪

شکستگ ا  یخطوط  ساحٔه  دارند.  قرار  ن  اقل  نیا  حاکم  اوضاع  به  نظر  و    کیالوجیج  ،یمیبالک 

 :شوند یم  میتقس  لیذ یبه سه بخش فرع کیالوجیدروجیها

نمکسارها    نی ا   یبخش فرع   نیو شناخته شده تر   نیکالنتر  ستمیس  نیا  زره":  8گود-ستانی "س  ستمی س •

(  ی فراه )سابور   لیهامون هلمند(، جه  ایچخانسور )هامون پوزک    لیشامل جه  قاتیتحق  نیسازد که در ا  یرا م

 
 .کند یم  احتوا را ایآس و اروپا از یبخشهائ که عیوس نیزم پارچه کی 6
مثلث   عیوس  نیپارچه زم  کی   ،ندیگو   زیآنرا "بالک هلمند" نو بعضاً  شود    یکه شامل بالک هلمند و فراه م  "بالک افغان  7

 یدر غرب و کوهها  رانیشرق ا  یمقر در شرق، کوهها  -چمن    یدر شمال و شکستگ   رودیهر   یشکستگ   نیگونه است که ب 
 در جنوب کشور قرار دارد.  یچگائ

 .است ستادهیا آب ای لیجه مفهوم به ییستایگود: به زبان او 8
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، مانند "گود زره شرق"، "گود زره  اند  شده  لیگود زره تشک   9شن یپریشوند که در حوزٔه د  یم   یئ لهایو جه

 . (6شکل   ◘ )مرکز" و "گود زره غرب"  

 

 (. Whitney 2006آب هلمند ) یو شبکه ها ینمک  ستادهٔ یا یبا هامونها، آبها ستانیحوزهٔ فروافتادهٔ س 6شکل  ◘

 

  ی م   لیرا تشک   یدوم  یبخش فرع  ستم،یس   ن یا:  یشرق  یها  نمکسار  ستمیس •

  ی نمک  ستادهٔ ی"دشت ناور" و "آب ا  10 ( Playa)  ینمک  ستادهٔ ی دهد که شامل آب ا

 (. 4 شکلشود )  ی" میغزن

 (. 4شکل  ) دهی"نمکسار هرات" است که مجزا افت  ی سوم یبخش فرع   :هرات  نمکسار   ستمیس •

 

بررسی    هر سه دستهٔ اخیر الذکر طی پروسه های مشابه به وجود آمده اند و تمایز آنها صرف برای 

 (. Miller et al. 2010آنها در خور اهمیت است )  اوضاع اقتصادی

 
9  Depression  )به  )پهنای وسیع   و   ینیزمیرو  یآبها  که  گردد  یم  اطالق  هموار  منطقهٔ   کی ساحهٔ فروافتاده در    کی: 
 د، الکن راه خروج ندارند.  گردن  یم وارد آن در ینیرزمیز

10 Playa : ٔکدانه ینمکها و احجار بار  آنها در و شوند یم خشک حرارت اثر بر که ندیگو  را ینمک  یلها یجه ترسبات ساحه  
 کنند. یترسب م ِگل مثل
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 عنوان مثال پرداخته می شود. در ذیل به شرح یکی از این نمکسارها به 

   

 نمکسار هرات 1.2.3

 

نمکسار هرات در لبٔه "بالک افغان" )که شامل بالک هلمند و فراه می شود( قرار داشته، تراکم لیتیوم  

در آن باال بوده، دارای چشمه های داغ می باشد. در طبقات نزدیک سطح زمین این نمکسار، گاز های  

(. نمکسار   .2010Miller et al( وجود دارند ) 2COکاربن دای اوکساید ) و   ( S2Hهایدروجن سلفاید ) 

ور لیتیوم  هرات" بیشترین خصوصیات فزیکی را صاحب است که زیادترین مشخصات معادن بهره 

 (. 8شکل    ◘ و    7شکل    ◘ ) جهان را می سازد.  

   

   

 

نمکسار های    11تا جائیکه از نقشه های گوگل ارت بر می آید، بین نمکسار هرات و هامون هلمند

و   جیالوجی  نظر  از  اینها  اند.  نگرفته  قرار  تحقیق  مورد  حال  تا  که  دارد  وجود  دیگر  متعدد 

سدیمنتولوجی با نمکسار هرات و نمکسار های هامون هلمند و گود زره مشابهت داشته و همٔه  

 (. Miller et al. 2010آنها بالقوه دارای منرالهای معدنی، از جمله لیتیوم، اند ) 

قایسهٔ مختصر مشخصات نمکسار هرات با ضرورتهای مودل جست و جوی تشکیل ذخائر  یک م

 
  و   ی سابور  هامون  پوزک،  هامون.  زدیریم  آنها  در   هلمند  آب  که  گرددیم  ی فرو افتاده ا  ی: شامل حوزه ها هلمند  هامون  11

 . گردند یم ادینام هامون هلمند  به زین دارد قرار  رانیا قلمرو در که یهامون

ها  7شکل    ◘  چشمه  هرات:    ی نمکسار 
 .Nr  یری ساحهٔ نمونه گ  کی در نزد  یمنرال

باد، آب چشمه را رو 1 پاش م  ی.    ی نمک 
نمک در آب حل شده و انتقال    جهی دهد. در نت 

س  ر ی ز  ن ی زم  افته،ی  رنگ  به  نمک    اه ی قشر 

 . شود یم انی نما

با KCl)   دی کلوراوم ی نمک پتاس  8شکل    ◘   ،)
شده و    دهی پوش   اهی به رنگ س  دی سلفا  یمنرالها

  دی سلفادروجنی ها  یچاه برمه که در آن گاز ها
 . زنند  یم بُرق  دی اوکسا ی دا کاربن و
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"نمکسار هرات"  به وضاحت نشان می دهد که    لیتیوم

تقریباً تمامی مشخصات جیالوجیک را که برای تشکیل  

الزم   غلیظ  نمکی  آبهای  از  لیتیوم  اقتصادی  معادن 

دارا می باشد به    . است،  ازین مشخصات را  عده ای 

عموم اوضاع تکتونیک، تکتونواستراتیگرافیک، طور  

احجار   موجودیت  عمر  منطقوی،  ترسباتی  محیط 

های   چشمه  موجودیت  آبگیر،  ساحهٔ  در  آتشفشانی 

منرالی، احجار دارندهٔ لیتیوم، احجار معیتی و غیره می  

 سازند.  

در "نمکسار هرات" تراکم لیتیوم تا عمق ده فوت از  

بسیار فرق   دیگر  نمونهٔ  تا  نمونه  از یک  سطح زمین 

نموده و در اعماق پائینتر از ده فت بیشتر ثابت بوده  

گرام لیتیوم در یک    60تا    ppm(50 60 - 50 بین  

 .  ( 9)◘ شکل تن( نوسان می کند 

ها   نمونه  البراتواری  تجزیهٔ  که  نتائج  دهند  می  نشان 

تراکم لیتیوم با ازدیاد عمق به آهستگی افزایش می یابد،  

اما این روند بطی است. نمونه هائی که از بستر هالیت  

)سودیوم کلوراید( و یا از نزدیک آن گرفته شده اند، پروسهٔ افزایش تراکم لیتیوم را با عمق نشان  

 . نداده، بلکه تراکم لیتیوم کاهش زیاد پیدا می کند 

نمونه هائیکه از چاههای دیگری گرفته شده، عین روند را نشان می دهند، الکن ازینکه سائر چاهها  

 عمق کمتر دارند، چنین پروفیلی در آنها به وضاحت دیده نمی شود. 

 جمعبندی 4
 

معادن لیتیوم افغانستان از اهمیت اقتصادی برازنده ای برخوردار اند. چون در ترکیب نمکهای لیتیوم  

دار معتنابهی از بعضی عناصر دیگر، مانند فلزات نادره نیز دخیل اند، ازینرو ایجاب می کند تا  مق

این فلزات به صورت مفصل تحقیق شوند، زیرا مواد متذکره اهمیت اقتصادی معادن لیتیوم را باالتر  

با عمق  ومیتیتراکم ل شینمکسار هرات: افزا 9شکل  ◘

 NH-3Aدر چاه 
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ردند  (. از این رهگذر بود که مؤلفان اخیرالذکر پیشنهاد کMillers & Sabins 2010می برند ) 

که از معادن لیتیوم افغانستان باید نمونه های بیشتری از آبهای غلیظ نمکی و رسوبات نمکی تا عمق  

 متری سطح ترسبات نمک، گرفته شود تا منابع بالقوهٔ این مواد تصدیق گردند.   10کم از کم 

، نشان می  گرفته شده اند   2010تا جائیکه تجزیه و تحلیل عکسهای اقمار مصنوعی که در ماه مارچ  

ساحهٔ آبهای ایستادهٔ نمکی افغانستان ذخایر ارزشمند    9، در  (Miller & Sabnins 2010)دهند  

 اقتصادی منرالهای لیتیوم و بورون موجود است.  

از پنج آب ایستادهٔ نمکی افغانستان نمونه گرفته شد. نتایج البراتواری این    2010در تابستان سال  

کم مقدار لیتیوم و بورون این آبهای ایستادهٔ نمکی باال بوده و به صورت  نمونه ها نشان دادند که ترا

مقایسوی، در حد تراکم این عناصر در نمکسار امریکای جنوبی است. از معادن امریکای جنوبی از  

دیر زمان به اینسو لیتیوم استخراج می شود. کشف این حقایق در مورد معادن لیتیوم آبهای ایستادهٔ  

 تان از چند ناحیه در خور تأمل اند، به شرح ذیل: نمکی افغانس

بها  ینمونه ها ▪ ن گرفته شده اند. معموًل چن  نتریپائ  یاندک  ایو    نیاز سطح زم  ینمک   یا  نمونه ها،    نیاز ا 

  لیداشته باشند. دل  ی شوند، غلظت کمتر م  یمتر گرفته م  10از    شتریکه از اعماق ب  ی با نمونه هائ  سه یدر مقا

ن ا بها  نستیا  بها  یسطح  ینمک  یکه غلظت ا  ث  ریکم عمق، ز  ینمک  یو ا 
ٔ
بها  ریتا بها  ین یزمیرو   یا    ینیرزمیز  یو ا 

بها  وم یتیلحاظ تراکم ل  نی . ازابندی  یشوند، کاهش م  ی وارد م  لهایکه به جه  نیریش کم   ینمک  یو بورون در ا 

بها  قلیلعمق،     وم یتیدر معادن ل  دهیپد  نیباشد. ا  یم  شتریکه از نمکها مشبوع اند، ب  قیعم  ینمک  یو در ا 

 شود.  یم  دهیبه وضاحت د زین  یجنوب یکایامر

ساحات  ی ار یبس ▪ از  خارج  در  ها  عکسها  ینمونه  در  که  اند  مصنوع  یگرفته شده  ز  ی اقمار   ادیاحتمال 

نجاها م  ومیتیل  شیدایپ نظر به تراکم    یاقمار مصنوع  یساحات در نقشه ها  نیچن  نیرفت. ا  یو بورون در ا 

نجا ها تراکم ب  یبورون به رنگ سرخ نشان  محتمل است. لکن نمونه ها از    ومیتیل  شتریشده بودند که در ا 

 شده، گرفته شده بودند.   یمناطق نشان نیساحات خارج از

 

تند که تراکم لیتیوم و بورون  همه نمونه هائی که در این پروگرام مورد تحقیق قرار گرفتند، ثابت ساخ 

در آنها باال تر از اندازهٔ متوسط و معمول می باشد. نتیجهٔ تحقیقات نشان داد که به کمک عکسهای  
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اقمار مصنوعی، بورون به آسانی تمیز می گردد و در هر جائیکه تراکم بورون بیشتر باشد، در آنجا  

 تراکم لیتیوم نیز بیشتر است.  

ر عادی )یعنی غنی از لیتیوم( در افغانستان در نفس خودش یک موفقیت فوق  دریافت این ساحات غی

العاده است، زیرا به طور معمول، در یک برنامهٔ اکتشافی، بسی ساحاتی به امید پیدا کردن معادن  

مورد تحقیق قرار می گیرند که بعداً عاری از معدن ثابت می گردند. در برنامه های اکتشافی احتمال  

در صد موجود نیست. با وجود آنهم ساحاتی که در افغانستان هنوز مورد تحقیقات قرار    موفقیت صد 

 نگرفته اند، برای اکتشاف معادن لیتیوم، چشم انداز خوبی را نشان می دهند. 

به این اساس ساحاتی که دارای لیتیوم اند و به صورت مجموعی شامل آب ایستادهٔ نمکی چخانسور،  

کیلومتر    219ب"، "گود زره شرق" و نمکسار هرات می شود، حدود  دشت ناور، "گود زره غر 

در بولیویا یک ساحهٔ    Salar de Uyuniمربع وسعت دارند، در حالیکه ساحهٔ مهمترین نمکسار  

 کیلو متر مربع را احتوا می کند که از جهت اقتصادی در خور توجه اند.   175

 

 از نمکسار های افغانستان درج گردیده. در جدول ذیل اوسط تراکم بورون و لیتیوم عده ای 

 

 ن یزم قشر  در   اوسط تراکم   با سهیمقا  در   نمک یها نمونه در   ومی تیاوسط تراکم بورون و ل

 تن(   ی)گرام ف  وم یتیل تن(  ی )گرام فبورون  محل نمونه 

 49 - چخانسور )هامون پوزک( 

 99 110 دشت ناور 

 25 87 گود زره غرب 

 36 110 گود زره شرق 

 41 48 نمکسار هرات 

پ   قشر   در   ش یدای اوسط 

 ن یزم

9 18 

 

چنانکه در جدول فوق دیده می شود، تراکم بورون در مقایسه با تراکم اوسط بورون در قشر زمین  

مرتبه بیشتر است. این حقیقت در مورد فلزات سودیوم،   5,5مرتبه و از لیتیوم تا حدود   12تا حدود 

 سترانسیوم و مگنیزیوم نیز صادق است که در جدول باال درج نگردیده اند. نیوبیوم، توریوم، 

تای آن، به شمول همه نمونه های گرفته شده، در    8ساحهٔ آب ایستادهٔ نمکی افغانستان،    9از جملهٔ  

امتداد شکستگیهای تکتونیک این کشور قرار دارند. تحقیقات نشان دادند که از جملهٔ پنج آب ایستادهٔ  
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شان خواهند داد که نمکی، سه تای آن با آبهای داغ زیر زمینی در رابطه بوده اند. تحقیقات مزید ن

 همهٔ این نمکسار با آبهای گرم، حتی داغ مرتبط اند.  

ایستادهٔ نمکهای   آبهای  باقی  )نمکسار هرات(،  ایستادهٔ نمکی هرات  استثنای آب  به  این،  بر  عالوه 

افغانستان با آتشفشانهای سابق و یا کنونی در رابطه اند. این کشف مهم نشان می دهد که به وجود  

ها از آبهای داغ زیرزمینی بر اثر فعالیتهای مگمائی و آتشفشانی که در خطوط سرحدی  آمدن منرال

"بالک افغان" صورت گرفته، به وجود آمده اند. این فعالیتهای مگمائی نتیجهٔ مستقیم تصادم کتله های  

هند از شرق و عربستان سعودی از جانب غرب می باشد. این امکان بالقوهٔ موجود است که معادن  

یشتر اما کوچکتر منرالها در امتداد خطوط شکستگی "بالک افغان" موجود باشد که همه و یا عده  ب

 ای از آنها برای استخراج مناسب خواهند بود. 

به این ترتیب و نظر به همین شواهد است که در حوزهٔ چخانسور نیز تراکم بلند لیتیوم تثبیت گردیده،  

ز آب شیرین است و انتظار آن نمی رود که در همچو محیطی  با آنکه این حوزه یک حوزهٔ باتالقی ا

این ناحیه کثافت زیاد دارند، یعنی از نمک   آبهای زیرزمینی  باال باشد. الکن ازینکه  لیتیوم  تراکم 

مشبوع شده اند، لذا در سطوح پائین باقی مانده و تمایلی با آبهای شیرین نشان نمی دهند. این بدان  

الق یک طبقه آب شیرین قرار دارد در حالیکه در تهٔ باتالق یک سیستمی  معنی ست که در روی بات

از آبهای گرم که آگنده از منرالهاست در جریان است. چون اوضاع جیولوجیک حوزه های فراه و  

چخانسور با اوضاع جیولوجیک "نمکسار هرات" و "گود زره" به صورت عام بسیار شباهت دارد، 

 عماق بیشتر این منطقه ممکن است. ازینرو پیدایش لیتیوم در ا 

هامون دلتای سیستان یک ساختار جدید طبیعی است، هرچند حوزهٔ جنوب غرب افغانستان در اصل  

خشک است، اما اکنون یک دورهٔ مرطوب را تجربه می کند. در عصر یخچالی زمین، این حوزه به  

آن زمان وضع جهیلهای سیستان )ه در  تا جائی که  بود  مانند آب  مراتب خشکتر  به  امون هلمند( 

 ایستادهٔ نمکی "گود زره" امروز بود، یعنی اینکه از نمکها مشبوع شده بود. 

در حوزهٔ جنوب غرب افغانستان چشمه های آب گرم دیده نشده و شکستگیهای این منطقه نیز کمتر  

ا در  آتشفشانی  خاننشین والیت هلمند احجار  در منطقهٔ  ازینکه  اند. الکن  متداد خطوط  شناخته شده 

در   آبهای داغ زیرزمینی  بیشتر سیستم  امکان موجودیت  لذا  دارد،  افغان" وجود  شکستگی "بالک 

حوزهٔ جنوب غرب افغانستان می رود. این سیستم آبهای داغ زیرزمینی در زیر ترسبات سطحی  

 د. یعنی ریگستانهای حوزهٔ جنوب غرب کشور پنهان مانده اند که دارندهٔ منرالهای لیتیوم ان

با شرح مختصر باال دیده می شود که افغانستان از معادن اولی و مخصوصاً از معادن ثانوی لیتیوم  
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که گستردگی بسیار دارد، غنی می باشد. با در نظر داشت اهمیت و قیمت این فلز که اکنون در بازار  

به آسانی به  دالر امریکائی ارزش دارد، استخراج این فلز می تواند    300جهان یک کیلوگرام آن  

 اقتصاد ورشکستهٔ افغانستان مدد رسانیده و مردم این کشور را به آسایش و تنعم برساند. 
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