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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  ار این قاموس آرزو داردذگ تیم بنیان

7201  جنوری 21 تاریخ: زمین شناسی  بخش:   داکتر عبدالحنان روستائی نویسنده:   
 

 در قاموس کبیر افغانستان مرمرشرح 

  Marmor : التین

  Marble : انگلیسی 

  Marmor : آلمانی 

 

در   نستان دارای معادن مهم مرمر است کها رنگهای متنوع ظاهر می گردند. افغ نواع و اقسام مختلف داشته و بهها امرمر

والیات بدخشان، بلخ، فاریاب، سمنگان، بامیان، پروان، کابل، وردگ، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، قندهار، هلمند و  

وردگ و هرات استخراج می  ر،  والیات مانند کابل، ننگرها  مرمر تا دو، سه سال قبل در بعضی  هرات تثبیت گردیده اند.

با مرمر درجه اول ایتالیا قابل مقایسه   از منطقۀ چشت   کیفیت معادن مرمر هراتفابریکه پروسس می شد.    21ید و در  گرد

اما نسبت مرمر پالش شدۀ هرات به ایران، هند، چین و بعضی کشور های دیگر صادر می شد.    پسیندر سالهای     است.

 . و سقوط کردند اوضاع بد امنیتی، بسیاری این کارگاها به رکود مواجه شدند

در منطقۀ سولدک و    (4)تصویر    شود( یاد می  Onyx marble)  به نام ُرخام  که در افغانستاندیگر  یک نوع مرمر  معادن  

 ات این منرال بر اثر ترسبهمچنین سنگ رخام در والیات بامیان و فاریاب نیز تثبیت گردیده.  د.  ندار  قرار   ملک دوکان هلمند

 . (4)تصویر  و دارای رنگهای مرغوب می باشند آمدهبوجود  بودند،که با آهک مشبوع شده  آبهائی 

ها در ساختمانها قدیم و جدید به کثرت مورد استفاده قرار گرفته و ارزش فرهنگی پیدا کرده اند، چنانکه شاهکاریهای مرمر

انداز مرمر  و هنریفرهنگی   عمارات، بلکه در  هیکل تراشی و  . مرمرها نه تنها در  (6تا    1)تصاویر    ها ساخته شده 

بکار میروند. استخراج سنگهای مرمر که از نیز  حوضها و غیره    فرشهای اطاقها، زینه ها، روی دیوارهای ساختمانها،

 کار بسیار پر مشقت است.  ،هزاران سال قبل آغاز گردیده

 

 
 

 افغانستان.پالش شدۀ سنگ مرمر   ای از  هنمون : 2ویر صت سنگ مرمر.ای از    هنمون  :1تصویر 
http://www.bing.com/images/search?q=Marmor&qpvt=Marmor&qpvt=Marmor&qpvt=Marmor&FORM=IGRE   
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تراش    هایهیکل  :3تصویر   پیکره  توسط  که  مرمرین 

ساخته شده    Jean-Jacques Pradierفرانسوی به نام  

موزیم   در  حفاظت    Musée du Louvre, Parisو 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Marmor می شود.

 

 .سنگ رخام هلمند )افغانستان(  :4تصویر 

  

  
از عصر تمدن  "آی خانم" قصر پایه های مرمرین :5تصویر 

جنگساالران   توسط  که  افغانستان  در  آثار یونانی  سائر  با 

 چپاول شد. تاریخی این ساحه 

مرمرین عصر تمدن یونانی که قصر  پایه های یک  :  6تصویر  

پیدا شده و توسط جنگساالران تخریب، چپاول و در منزل    در بلخ

 شخصی بکار رفته. 

  

 http://www.geodz.com/deu/d/Marmor  : ذیل را کلیک کنید هایبرای معلومات بیشتر لینک 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marmor 
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