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مانند کلمبیا، برزیل، روسیه    جهان   نقاط   برخی در افغانستان و  این گوهرسنگ  پس از الماس دومین سنگ قیمتی است   مردز چکیده:  
پس از  افغانستان است.  با توجه به شفافیت آن نسبت به سایر زمرد هاي معادن دیگر کم نظیر شود. زمرد افغانستان یافت می  . و... 

سازد، شفافیت بسیار خوب  باشد. آنچه زمرد افغانستان را غیرمعمول می می   چهارمین صادرکننده زمرد  زامبیا  و کلمبیا  برزیل کشورهاي 
اي تمیز  العاده طور فوق هاي سطحی هستند، ولی زمرد افغانی معموالً به آن است. اغلب زمردها حتی زمردهاي با کیفیت، داراي ترك 

معادن زمرد افغانستان در دل کوهاي دره پنجشیر و   است و با وجود اندازه کوچک دارد ولی از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است. 
معدن در دره   6.زمرد افغان از .هزار متري زمین قرار دارند  4تا  3کیلومتري شمال شرق کابل، در ارتفاع  100هاي هندوکش در کوه 

اهداف    براي دست یابی به   تر است.   از زمردهاي یافته شده در کلمبیا با کفیت برخی از نمونه ها  به مراتب    و   شود. پنج شیر استخراج می 
پس از آماده    این تحقیق، تعدادي از زمردهاي تراش خورده وتراش نخورده از بازار تجاري ایران وکشور افغانستان جمع آوري گردید.و 

آن است که  ها انجام شد. مشاهدات میکروسکوپی حاکی از  همچنین طیف سنجی رامان بر روي نمونه   سازي مطالعات میکروسکوپی و 
هاي طبیعی پنج شیر افغانستان شامل کریستال هاي مهمان، دو وسه فازي هاي نامنظم وکشیده همراه با  ادخالهاي سیال در زمرد 

 4000تا   (cm-1) 4300دهد که تغییرات در بازه  هاي بدست آمده از طیف سنجی رامان نیز نشان می شکستگی هاي فراوان است. داده 

(cm-1)   باشد.  ها  مربوط به کروم می ه در نمون   
 ادخال، شواهد میکروسکوپی، طبیعی، رامان اسپکتروسکوپی   زمرد، پنج شیر، کلمات کلیدي:  

Microscopic Characteristics of Raman Spectroscopy in 
the Detection of Natural Emeralds of Five Lions of 

Afghanistan 

Abstract: Emerald after diamond is the second precious stone found in Afghanistan and in some countries around 
the world. The emerald of Afghanistan is unique in terms of transparency. It is the fourth largest exporter of emeralds 
after countries such as Brazil, Colombia and Zambia. What makes Afghanistan's emerald unusual is its excellent 
transparency. Most emeralds, even quality emeralds, have superficial cracks, but the Afghan emerald is usually 
extremely clean and small in size but of very high quality. Afghanistan's Emerald Mines are located in the heart of 
the Panjshir Valley and the Hindu Kush Mountains, 2 kilometers northeast of Kabul, at an altitude of 3 to 6,000 
meters. And far more effective than emeralds found in Colombia. To achieve the objectives of this study, a number 
of shredded apricots were collected from the commercial market of Iran and Afghanistan. Samples were prepared 
after microscopic studies as well as Raman spectroscopy. Microscopic observations indicate that fluid inclusions in 
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the natural emeralds of the Panjshir of Afghanistan include guest crystals, two irregularly stretched fuzzies with 
numerous fractures. Raman spectroscopy data also show that the variations in the samples range from 4300 (cm-1) 
to 4000 (cm-1) in the chromium samples. 

Keywords: Emerald, Panjshirm inclusion, Microscope evidence, Natural, Raman spectroscopy 
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 ـ مقدمه 1
ه تانسیل مناسب از مواد معدنی به ویژهاي منحصر به فرد زمین شناسی داراي پافغانستان به لحاظ گوناگونی وویژگی

هاي شناخته ترین گوهرسنگ(زمرد)  اشاره نمود.زمرد از قدیمی توان به  بریلهاي قیمتی است که از آن جمله میسنگ
ن را در رنگ منحصر به فرد،تراش وتجارت گسترده آن دانست. مردم افغانستان هزاران آتوان علت  شده در تاریخ است. که می

ها از مناطق دور حمل شده ودر اند. این سنگی از زمین زحمت کشیده ورنج بردههاي قیمتسال براي بدست آوردن سنگ
هاي پادشاهی فراعنه وشهرهاي ثروتمند سومریان هاي مختلف دست به دست گشته تا به نقاط دوردست دنیا،به کاخ قبیله

افغانستان مملو از مواد معدنی گرانبها . ]1[بدوي را برآورده سازد  رسیده تا شاید طمع یک پادشاه ویا یک زن ویا یک مرد 
به خصوص زمرد است که می تواند با زمرد کلمبیا رقابت نزدیکی را داشته باشد. واز این لحاظ افغانستان یک گنج جهانی 

 زده حدود سه میلیون دالر آمریکا در سال تخمین نرخ مبادالت انجام شده در تجارت سنگ هاي قیمتی شود، محسوب می
باشد.گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز نشان شده است که از ان جمله دومیلیون آن سهم زمرد پنج شیر می

واند، تهاي قیمتی افغانستان به طور کلی داراي ارزش مجموعی ساالنه پنج میلیون دالر است واین ارزش میدهد که سنگمی
 هاي مناسب استخراج به مرز صدو شصت میلیون دالر در سال افزایش یابد.زمرد پنج شیر افغانستانبعد از استفاده فنی وروش

که سهم قابل توجهی را در این زمینه  سختی و زیبایی آن باعث شده است.با تجارت باال است.  هاي قیمتییکی از سنگ
بایست به خوبی زمرد می  ازاینرو گوهر  اي حضور موفق سرمایه گزاران ومتخصصین باشد.داشته باشند. وپتانسیلی ارزشمند بر

پتروگرافی و بررسی شواهد میکروسکپی ابزار مناسبی است که می تواند براي  بررسی و نوع طبیعی بودن آن تعیین شود. 
وهرشناسی و بررسی هاي رامان مورد تعیین اصالت زمرد طبیعی پنج شیر افغانستان در کنار سایر آزمون هاي متداول گ

 استفاده قرار گیرد.

 موقعیت جغرافیایی افغانستان ـ  2

درجه 60دقیقه شمالی وبین طول جغرافیایی 40درجه و 38دقیقه تا  35درجه و 29کشور اسالمی افغانستان بین عرض 
کیلومتر مربع   673348وداراي مساحتی بیش از  دقیقه شرقی در محدوده آسیاي میانه قرار دارد    50درجه و  75دقیقه و31و

از   آید. افغانستان سرزمینی کوهستانی ومحاط بر خشکی است، وباشد وچهلمین کشور جهان از نظر مساحت به شمار میمی
 کیلومتر 2384کیلومتراست،که شامل  5800رود که به دریا راه ندارد.طول مرزهاي افغانستان حدودکشورهایی به شمار می

 73کیلومتر از شرق وجنوب با جمهوري اسالمی پاکستان،2240هاي تاجیکستان،ازبکستان وترکمنستان،در شمال با جمهوري
مان نشین سین کیانگ (سنجان) جمهوري خلق  لکیلومتر مربع از سمت شمال شرقی از طریق تنگه واخان با استان مس  93تا

کیلومتر آن با استان خراسان است.موقعیت کشور  619می ایران که کیلومتر در غرب با جمهوري اسال 930تا  855چین و
افغانستان از نظر طبیعی ،سرزمین افراط وتفریط است، آب وهواي خشن  ) نشان داده شده است.)1(افغانستان در( شکل 

در زمستان هوایی بسیار  رود،به این معنا که این سرزمینافغانستان یکی از مهمترین ویژگیهاي طبیعی این کشور بشمار می
هاي خشک، زمستان هاي بهاري وتابستانرف، بارانژهاي  سرد ودر تابستان هوایی گرم دارد. کوههاي سر به فلک کشیده ودره
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هاي پست و خشک و سوزان از ویژگیهاي هاي پوشیده از برف در طول سال وسرزمینهاي گرم، بلند هاي بسیار سرد وتابستان
 .]2[ان استافغانست

 
 موقعیت جغرافیایی کشور افغانستان   ): 1( کل  ش 

 زمرد در افغانستان ـ  3

ترین نوع بریل است و در حال حاضر، کشورهاي برزیل،زیمباوه، زامبیا،کلمبیا وافغانستان بیشترین معادن زمرد زمرد با ارزش 
میلیارد دالر است. آنچه  بالغ بر چندین معامالت انجام شده را در اختیار دارند وتولیداتشان در سطح جهانی است ومجموع 

هاي  بسیار خوب آن است .اغلب زمردها حتی زمردهاي با کیفیت، داراي تركسازد، شفافیت  زمرد افغانستان را غیر معمول می
اي تمیز است وبا وجود اندازه کوچک از کیفیت بسیار باالیی سطحی هستند، ولی زمرد افغانی معموال به طور فوق العاده

 برخوردار است.

وجود این عنصر ودر نتیجه  غانستان کروم میباشد عامل رنگ ساز زمرد افشوند زمردهاي افغانستان در دره پنج شیر یافت می
ها بی رقیب که براي قرن ادهند.اندازه بلور وشفافیت آنها با بهترین زمردهاي پیدا شده در کلمبیرنگ سبز تیره را نشان می

ست و مانند پیکانی کیلومتر وبا اهمیت استراتژیکی ا  110کند. دره پنج شیر، دره کوهستانی باریکی به طول  بودند، رقابت می
گیرد ودر این دره جریان دارد. منطقه ایی به همین نام از هندو کش سرچشمه میباشد و رودخانهمستقم به طرف کابل می

). ناحیه معدنی زمرد در )2(  کیلومتري شمال شرق پایتخت افغانستان قرار دارد (شکل113معدنی زمرد دره پنج شیر حدود  
اي جنوبی هندوکش، جنوب رود پنج شیر، در امتداد سمت شرقی دره پنج شیر قرار دارد. در این ناحیه شش هامتداد دامنه

اي به وسعت معدن فعال بین روستاي خنج در جنوب و آرو در شمال به نامهاي خنج، بوتاك، بوزمان، باخی و دارون در منطقه
هتر در منلطق خنج ومیکنی در دایکها وسیلهاي به شدت دگرگون شود. زمردهاي با کیفیت بکیلومتر را شامل می  8ودر    40

 شود. یافت می الیهگابرو ضخیم  -یافته دیوریت
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 موقعیت جغرافیایی دره پنج شیر افغانستان   ): 2( کل  ش 

شدند.  اکتشاف که اغلب توسط زمین شناسان روس شناسایی شده استمعدن سنگ زمرد  172در دره پنچ شیر تا اکنون 
در نزدیکی روستاي  1970کیلومتري در سنگ ) در اوایل دهه  170زمرد افغانستان براي اولین بار درمحل معدن بوزمان ( 

د زمرد، کشور افغانستان از این توانایی برخوردار است تا به دومین منبع تولی].  3[  روات در دره پنج شیر پیدا شده استدست  
) نشان داده شده )3(ایی از زمردهاي دره پنج شیر در (شکل  دومین سنگ گرانبها پس از الماس، در جهان تبدیل شود. نمونه

 است.

 
 ایی از زمرد دره پنج شیر افغانستان نمونه   ): 3(   شکل 

 ها روش   مواد و ـ  4

نمونه زمرد طبیعی تراش نخورده از بازار تجاري ایران وکشور  نمونه زمرد طبیعی تراش خورده  ودو 13در این مطالعه
هاي مذکور، در آزمایشگاه موسسه توسعه گوهرشناسی ایران واقع در افغانستان فراهم گردید. مطالعات گوهرشناسی نمونه
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طالعه دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی انجام شد که شامل مشاهدات چشمی به صورت مسلح و غیر مسلح، م
باشد.  مشخصات نمونه ها در جدول خواص نوري و چند رنگی، ضریب شکست، مشاهدات میکروسکوپی و وزن مخصوص می

آمده است. مطالعات طیف سنجی رامان نیز در همان آزمایشگاه بر روي نمونه هاي مشابه صورت گرفت. دستگاه مذکور  1
هاي مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی از شرکت  532nm)لیزر    طول موج  ((Takram P50C0R10)تولید شرکت تکسان مدل  

 .د باشمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث نتایج و    ـ 5

 مطالعات گوهرشناسی  ـ 1ـ 5

بنابراین به لحاظ شکل ظاهري قبل از   است،داراي سیستم تبلور هگزاگونال در نمونه صحرایی  زمرد دره پنج شیر افغانستان
  انواع تراش خورده، باشند اماکه در نگاه اول کامال قابل تفکیک می هستند  زمردهاي تراش خوردهتراش کامال متفاوت از 

 هاي متداولروشباشند که با استفاده از شیمیایی کامال مشابه یکدیگر می به لحاظ خصوصیات فیزیکی ووتراش نخورده 
نمونه زمردتراش خورده و دو نمونه تراش   13هاي انجام شده بر روي  شود.در بررسی  نیز نتایج مشابه حاصل میگوهرشناسی  

ضریب شکست، فلورسنسی وچگالی نمونه ها نتایج حاصل از مطالعات  لحاظ بررسی خصوصیات نوري، نخورده  پنج شیر به
نمونه تصادفی دیگر نیز   10هاي فوق بر روي الزم به ذکر است که تمامی آزموندرج شده است.  2گوهرشناسی در جدول 

 هاي اصلی بود. مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج حاصل نیز مانند نمونه

 مطالعه   مورد   هاي   نمونه   مشخصات ):  1(   جدول 

 Clarity color Transparency تصویر نمونه 
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 مشخصات نمونه هاي مورد مطالعه   ): 2( جدول  

 مطالعات میکروسکوپی ـ  2ـ 5

 Van den kerkhof and Hein, 2001 shepherd, et ai.1985)هاي میکروسکوپی بر مبناي معیارهاي اراِئه شده توسط  بررسی

ROEDDER, 1984)  ]4.[.بایست از میکروسکوپ جهت مطالعه شواهد میکروسکوپی میبر این اساس  انجام پذیرفت
 زمردهاي. شواهد میکروسکوپی ا باشد دار را 40xبا بزرگ نمایی  مشاهدهگوهرشناسی دوچشمی استفاده نمود که امکان 

هاي طبیعی زمردهاي هاي موجود در ادخال) نشان میدهد که )6( ) وتراش نخورده ( شکل)5(تراش خورده (شکل  طبیعی
همراه با دو یا سه فازي (اولیه، ثانویه) به صورت نامنظم وکشیده  قابل تقسیم و  هاي دیگر، کانی هاي ازشامل کریستال

  شوند میتوزیع مهمان  زمردباشند که با زوایاي خاصی در داخل می )فینگر پرینتهمچنین داراي  پدیده اثر انگشت (

 
وسه    فازي (شکل سمت چب) ، وجوددو 20xهاي تراش خورده  مورد مطالعه با بزرگنمایی تصاویر شواهد میکروسکوپی در زمرد ):  5( شکل  

 نامنظم وکشیده  وشواهدي از اثر انگشت در زمردهاي طبیعی پنج شیر افغانستان   (شکل سمت راست)   فازي 
 

Natural Emerald(Panjshir)  
Uniaxial negative Optic character 

DR SR/DR/AGG 
1.57to1.578 RI 

2.70(+0.18/0.05) SG (نمونه تراش خورده)    

Inert UV(lw- sw) 
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هاي  ي از دو وسه فازي در زمرد ، شواهد 20xهاي تراش نخورده  مورد مطالعه با بزرگنمایی تصاویر شواهد میکروسکوپی درزمرد ):  6( شکل  

 طبیعی پنچ شیر افغانستان 

 مطالعات طیف سنجی رامان ـ  3ـ 5

هاي غیرتخریبی و تخصصی گوهرشناسی نظیر پالریسکوپ، هاي بهادار، عالوه بر اینکه با آزموندر مطالعه گوهرها و سنگ
ترین شود که امروزه از متداولرامان نیز استفاده میهاي نوین دیگري مانند طیف سنجی  رفرکتومتر و وزن مخصوص؛ از روش

هاي ارتعاش معمولی و ارتعاش مختلف و سطوح هاي مطالعه گوهرها است. طیف رامان اطالعاتی را در مورد فرکانسروش
هاي سازنده کولهاي اصلی در مولسنجی رامان اغلب براي شناسایی گروهکند. بنابراین طیفارتعاشات مولکولی را آشکار می

سنجی رامان، گیرد. فرکانس ارتعاشی از یک گروه اصلی در مواد مختلف اثر یکسان دارد. طیفمواد مورد استفاده قرار می
ها هایی که با مولکولشود. غالبا فوتونکنش بین نور و ماده است که در آن نور دچار پراکندگی میي نوعی از برهممطالعه

 پراکنده هايفوتون و شودمی گفته ریلی پراکندگی، پراکندگی این به   شوند می طور االستیک پراکندهکنند، بهیم کنشبرهم

 متصل مولکولی ساختار عاملی، گروه با ارتباط مستقیمی شده داده دست از دارند. انرژي را فرودي نور موج طول همان شده

مانند   آن از توانمی رو این است. از فرد منحصر به مولکول هر رامان هايدارد. طیف آن محیط و مولکول هاياتم نوع آن،  به
در مقایسه طیف رامان بدست   کرد. هوا استفاده در یا مایع یک درون سطح، یک روي مولکولی ترکیبات تشخیص در انگشت اثر

از آنالیز  باشد.شود که نشانه پیک کروم میدیده میدو پیک   (cm-1) 4000تا  (cm-1) 4300، در بازه ))4(آمده (شکل 
انتخاب   تراش خورده  ودونمونه تراش نخورده    مونهسیزده نشیمیایی    هاي مولکولی وویژگیتوان نتیجه گرفت که   ها مینمونه

 . را نشان نخواهد داد رات فاحشییتغیدر انواع با میزان کروم مشابه، شده توسط آزمون رامان 
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هاي مورد مطالعه. نتایج حاصله از تمام نمونه هاي تراش خورده وتراش نخورده  با محتواي کروم مشابه، تغییرات  طیف رامان نمونه ):  4( شکل 

 کمی را نشان می دهند. 

 نتیجه گیري   ـ 6

زمرد است که می تواند با زمرد کلمبیا رقابت نزدیکی را از آنجایی که افغانستان مملو از مواد معدنی گرانبها به خصوص 
ها حدود سه میلیون دالر شود، مجموع ارزش این سنگداشته باشد. واز این لحاظ افغانستان یک گنج جهانی محسوب می

 غانستانباشد..زمرد پنج شیر افآمریکایی در سال تخمین شده است که از ان جمله دومیلیون آن سهم زمرد پنج شیر می
هاي بسیاري از و رنگ سبز زمردي آن باعث شده تا با زمرزیبایی  ،با تجارت باال است. سختی هاي قیمتییکی از سنگ

 .  .ازاینرو گوهررقابت نزدیکی را با توجه به ارزش آن در بازار تجاري داشته باشد کشورهاي دیگر به خصوص زمرد کلمبیا 
پتروگرافی و بررسی شواهد میکروسکپی ابزار مناسبی  نوع طبیعی بودن آن تعیین شود. بایست به خوبی بررسی و زمرد می

است که می تواند براي تعیین اصالت زمرد طبیعی پنج شیر افغانستان در کنار سایر آزمون هاي متداول گوهرشناسی و 
 بررسی هاي رامان مورد استفاده قرار گیرد.
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