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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  این قاموس آرزو داردار ذگ تیم بنیان

 

 در قاموس کبیر افغانستان  تلک معرفی 

  Talcum : انگلیسی 

  Talk : آلمانی 

 

ن  نام این منرال که   مده.  زبان  از    ،به نام سنگ سابون نیز یاد می گرددیک نوع ا  این  فارسی و عربی به اروپا ا 
در    بورکس نیز یاد می گردد و در ایران به نام "پودر بچه" مشهور است. تلک   و  منرال به نامهای تلک، تالک 

هن،  اضافی، بی رنگ است، الکن بر اثر موجودیت مواد (10O4Si3Mg(OH)2) صورتیکه خالص باشد چون ا 
   .(2و   1)تصاویر  ی مختلف ظاهر می گرددبه رنگها یوممگنیزیوم، الومینیوم و تیتان

 

  
 والیت ننگرهار. تلک از  سپید  پارچه های    : 1تصویر  

https://lmy.de/doBQ4 

 خیره. تلک به رنگ سبز:  2تصویر  

 

ن  .  (، سخترین منرال استم الماس با درجۀ ده)مقایسه:   است یکتلک نرمترین منرال بوده که درجۀ سختی ا 
ید و    تلک ب را از خود دور نگه دارد. تلک  از تخریب منرالهای عمقیه مانند اولیفین به وجود می ا  در  می تواند ا 

مثاًل در صنایع کاغذ سازی، رنگسازی، رابر سازی، چینی سازی،    ،تخنیک و صنعت موارد استفادۀ زیاد دارد 
ت  یبعض   طبابت و غیره. انواع  اند که در  لاز  مانند سنگ ریشه از رشته های بسیار باریک ساخته شده  به  ک 
ن صورت تنفس   . رود میخطر مصاب شدن به مرض سرطان  ،کردن ذرات ا 

 2017 نجو  1: نگارش

 2021اکتوبر  27بازنگری: 

 نویسنده: داکتر عبدالحنان روستائی بخش: زمین شناسی 

http://www.afghan-german.com/
mailto:aroostai@hotmail.com?subject=گرانیت
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-dic.com:8080/DocLib/roostai_h_sharhe_talk_in_qka.pdf
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. در  در والیات ننگرهار و پک تیا دیریست که تثبیت گردیده اندو غندی  تنغه    ،معادن تلک اچین، ماماخیل
  [1]کا  ریاست سروی جیالوجی ایاالت متحدۀ امری.  تلک وجود داردبعضی از والیات دیگر افغانستان نیز معادن  

  ملیون تن بالغ می گردد  1,3تنها ذخائر تلک اچین به    پیدایش بیشتر این منرال را در افغانستان ممکن می داند.
 . [1]  هزار تن مگنیزیت نیز وجود دارد 31در این معدن  ،. عالوه بر این[1]

توسط ریاست استخراج معادن    1977استخراج تلک در والیت ننگرهار در منطقۀ اچین و ماما خیل در سال  
غاز گردید. با تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان، این معادن  وزارت معادن و صنایع   به دست  نخست  ا 
نجا    انتقال می دادند   به پاکستان  را   ست طالبان و داعش افتاد که تلک استخراج شدهمجاهدین و بعدًا به د و از ا 

خذهای  . شدمی    صادر  و بعضی کشور های دیگر به چین
 
گروه داعش و  تذکر داده شده،  [3]  و   [2]چنانکه در ما

 .ه اندطالبان خسارات عظیمی بر معادن تلک ننگرهار وارد کرد

عده ای ازین معادن را از چنگ طالبان و داعش بیرون   2021و    2020توانست در سالهای  دولت افغانستان  
ورد  ، در حالی که عدۀ دیگر ازین معادن هنوز هم در اختیار داعش و طالبان قرار دارد.(3)تصویر  ا 

 

 

پترولیم افغانستان  استخراج تلک  :3تصویر   و  در    توسط وزارت معادن 
 . 2021منطقۀ سرخرود والیت ننگرهار در سال 

                                                          https://lmy.de/tHZ9m 

  

خذ به مبرای معلومات بیشتر 
 
 د:ذیل مراجعه نمائیلینک های  و  ا
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[1] United States Geological Survey (2008): Preliminary Non-Fuel Mineral Resource 
Assessment of Afghanistan. USGS Open-File Report 2007-1214. 
http://pubs.usgs.gov/of/2007/1214/ 

[2] https://www.voanews.com/a/taliban-islamic-state-illegal-mining-talc-
afghanistan/4405488.html 

[3] „AT ANY PREICE WE WILL TAKE THE MINES” - THE ISLAMIC STATE, THE 
TALIBAN, AND AFGHANISTAN’S WHITE TALC MOUNTAINS. 

file:///D:/Downloads/AfghanistanTalcInvestigation_May2018%20(2).pdf 
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