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 مقدمه

الحمد هللا رب ا لعلمین والعاقبت اللمتقین والصلوت وسالم علی رسوله محمد وعلی آله واصحابه احمعین. درود بی 

پاک فرخنده عالمیان ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی )ص( که انسانیت شرافت وکرامت انسانی پایان بر روان 

 را آورد وبه همه فهماند.

 معلومات عمومی درباره طالرا تحت عنوان  مقاله خداوند الیزال وبی همتا را شکر گزار که بنده را مجال این داد تا

با تجربه که دارم سعی نهائی خود را کردم تا درمورد توجه  مقالهتحریردر آورم وتهیه نمایم. درنوشتن این  به 

تاریخچه طال، محل از قبیل ،(Gold) طالعالقمندان خاص صورت گیرد. من به طور فشرده معلومات درمورد 

تاریخچه طال، جنگ ، تاریخچه طال، ضرب سکه های طال در دنیا، خواص طال، پیدایش، تحوالت مهم و قیمت آن

معدن طالی معادن طال، ، اکتشافت، آمریکا وطال، جنگ جهانی وتاثیرآن روی طال، این فلز قیمت بهااستخراج 

به تحریر در آوردم  مقالهوغیره  را دریک ، استفاده مهم طال درعصر حاضر در جهان، معدن طالی قره دقن، ویکادر

 داشته باشد.    فلزقیمتی طالتا خوانندگان معرفی مختصری در مورد 
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 (Goldطال )

  آشنایی با موضوع

( یک عنصر فلزی با ترکیب معکب بوده Goldطال) به انگلیسی 

که از اول طالیی رنگ بوده ولی هنگام بریده شدن سیاه و یا بنفش 

می شود. طالشکننده ترین عنصر میباشد. هم چنین بسیار نرم بوده 

صر عنوبه منظور استحکام بیتشر به صورت الیاژ در می آید. این 

هدایت کننده خوب حرارت وجریان برق می باشد. طال معموال در 

رگ قشرمین هم راه با منرال های مس ویا بصورت آزاد وجود 

(. که مخلوط از یک قسمت نایتریت و سه قسمت HAuCl4( و)AuCl3دارد، معمول ترین ترکیبات طال عبارت از )

این عنصر از  طالی جهان از آفریقا به دست می آید. %65. هایدروکلوریک نام دارد که طال را درخود حل می کند

گذشته های بسیار دور شناخته شده بود طال در طبیعت بصورت آزاد یافت می شود. این عنصر به طور گسترده 

طال به صورت رگ ای و به  درطبیعت پخش شده است و در بیشترمواقع هم راه با کوارتز وپایرایت یافت می شود.

ز سنگ ها ودیگر منرال ها در معدن یافت میگردد. حدود دوسوم تولیدات دنیا در کشور آفریقای جنوبی صورت جدا ا

و حدود دو سوم از کل تولیدات آمریکا در ایاالت داکوتای جنوبی و نوادا تولید می شود. این عنصر از امعادن طال 

این عنصر هم چنین توسط الکترولیزنیز .توسط پروسه های سیانورراسیون، آمالگا سیون و ذوب استحصال می شود

ملی گرام در یک تن است که این رقم بستگی به نوع طال  2تا  0.1استحصال می شود. میزان طال در آّب دریا حدود 

نیز دارد. هنوز روشی برای اینکه طال را از آّب دریا استخراج کنند وجود ندارد. طال به علت آنکه فلزی بسیار نرم 

 22خوردن را دارد، باید با فلزات دیگر مخلوط شود تا استحکاک الزم را بیاید. به غیر از طالی  و قابلیت چکش

مس، نقره و نیکل برای استحکام بیشتر و فلز روی جهت اکسیجن هوا  عیار، باقی عیار های دیگر طال الیاژ میباشد.

ال بیشترباشد، زردی آن بیشتر، اما دوام هرچه عیار ط.و جلوگیری از اکسید شدن مس ونقره به طال افزوده می شود

عیار،  22و پایداری آن کمتر ونرم تر است. عیار طال نشان می دهد که چه مقدار از الیاژ آن از طال است. طالی 

 609عیار( و  21درهزار) 188عیار( 01درهزار) 051طالی خالص است. عیارهای رسمی درحال حاضر شامل 

باعالیم زیر نمایش داده می شود. طال از دیر باز در سالمت انسان نقش مهم داشته   عیار( می باشد. که 22درهزار)

ودانشمندان مختلف ایرانی درمورد خواص درمانی طال نظراتی داشته اند. از نطر ابن سینا وابوریحان طال به دل 

ر را ندارد. هم چنین دارای طبیعت گرم تراست واگر باآن برروری پوست داغ زنند، عفونت به همنیروبخشیده و 

بسیار دارد. این اعتقاد نیز وجود دارد که سیاه شدن حلقه طال برروی انگشت دست می  سرمه کشیدن با میل طال فواید

های بدن مردان اثر  هیموگلوبینتواند نشانه بیماری صاحب آن باشد. تحقیقات های علمی نشان میدهد طال روی 

طبقه چربی میان پوست وگوشت های زنان بی تاثیر است وعلت آن را وجود  هیموگلوبیننامطلوب می گذارد، اما روی 

 . های سرخ خون می شود هیموگلوبینزنان می دانند که این طبقه )الیه( مانع تاثیر تشعشات طال روی 
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کردن طال یا  شاید به همین دلیل باشد که دین مبین اسالم استفاده از طال را برای مردان حرام کرده است. )زینت

واگر به مدت طوالنی درمجاورت آن قرار (. چه آشکار باشد یا پنهان.پوشیدن لباس زر بافت برای مرد حرام است

گیرند، آثار نامطلوب به صورت سوزش دستگاه تنفس، خارش وسرخ شدن پوست درآن بروز کند. این افراد باید از 

 رص که کمتر موجب حساسیت می شود، استفاده کنند.د 61زیورآالت پالتین)طالی سفید( با خالصی باالی 

مصارف درمانی طال: از گذشته های خیلی دورطال برای تداوی بسیاری از بیماری ها استفاده می شد. در اینجا به  

 تعداد از این بیماری ها اشاره می شود.

( به مصرف الکل می Dipsomaniaدرآمریکا طالی کلوئیدی به عنوان درمان دیپسومانیا) 0115در حدود سال  .0

 باشد، به کار می رفت.

صورت گرفت. در این سال داکتر رابرت کخ  0161اولین تحقیق طبی مستند ومدرن درمورد استفاده طال درسال  .2

 کشف کرد که باسیل سل نمی تواند در حضور طال زندگی کند.

به ارزش پنج دالر را در زیر پوست، داکتران برای درمان درد ای مفصلی، قطعه ای از طال  0611دراوایل دهه  .8

 موارد درر کاهش یافته یا کامال برطرف می شد. مثال در ناحیه مفصل زانو کار می گذاشتند در نتیجه در بیشتر

 طال به طور مداوم برای درمان آرتروز به کار گرفته شده است.  0620از سال  .2

ه و دراحیاء مجدد فعالیت های غددی، تحریک طال در مورد ناهنجاری هیا غددی و عصبی مورد استفاده بود .5

 اعصاب و آزاد کردن فشار عصبی سودمند است.

بدن تاثیر مثبت داشته باشد. بِویژه در مورد عرق کردن های شبانه، تشنگی  طال می تواند برمیکانیزم حرارت .9

 شدید و ضعف وکاهش حرارت بدن موثر است.

  ت آنتاریخچه طال، محل پیدایش، تحوالت مهم و قیم

سال قبل برمیگردد که در نوع خود  0111تاریخچه طال به حدود 

نشان دهنده تاریخ شگفت آوری است که این فلز قیمت وارزشمند 

پشت سر گذاشته است. فلرکمیاب وبسیار باارزش که شاید ابتدا هیچ 

روزی اقتصاد تمام کشور های دنیا بر پایه کس تصور نمی کرد، 

اما به هرترتیب اکنون این اتفاق رخ داده است طال بنا گذاشته شود. 

وبه نظر نمی رسد که درآینده خلل چندنی به جایگاه بی نظیر طال 

اما فکر می کنید داستان طال در دنیای ما چگونه آغاز شده است وطول تاریخ چه نقاط عطفی درسطح دنیا وارد شود.

ما همراه باشید تا درباره تاریخچه طال در جهان بیشتر برای این فلز زیبا وخوش رنگ رقم خورد است در ادامه با 

 بحث کنیم.
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 خواص طال

شاید بد نباشد که نگاهی به خواص این فلز قیمت بها بیندازیم. واقعیت این 

است که بیشتر مردم از زیبایی وقیمت باالی این فلز استقبال می کنند، اما 

 زمرغوب ترین وبا کیفیت اهل فن به خوبی می دانند که طال به عنوان یکی ا

ترین فلز موجود درکره زمین است. برخی از مهم ترین ویژگی ها وخواص 

  فیزیکی طال عبارت اند از.

 هادی برق میباشد .0

 لکه دار نمی شود .2

 اکساید نمی شود .8

 قابلیت چکش خوردن را دارد .2

 انعطاف پذیری بسیار باالی را دارد .5

شاید تنها فلزی است که به عنوان ارزمرجع درسطح دنیا پذیرفته می طال دربین فلزات موجود درسطح کره زمین، 

شود و حکم دارایی نقدی را دارد. البته سال ها است که اقتصاد دنیا از ستاندارد طال فاصله گرفته است وبسیاری از 

ی نقطه ارزیابکارشناسان مطرح اقتصادی دنیا، شروع گرفتاری ها و بحران های مالی درسطح دنیا را دقیقا درهمین 

 این نکات بیایید در ادامه نگاهی به تاریخچه طال بیندازیم.می کنند. با ذکر

 تاریخچه طال، اولین اکتشاف

اها از دل دریآثار تاریخی ونتایج مطالعات درباره تاریخچه طال نشان می دهد که برای اولین بار این فلز قیمت بها 

این ماده ارزشمند بوده است که توجه انسان ها را به خود جلب کرده کشف شده است. در واقع زیبایی وجالی ظاهری 

سال قبل از میالد مسیح بر میگردد که درنوع خود جالب  5111است. هم چنین از نظر زمانی کشف طال به حدود 

ای ه البته ناگفته نماند که کشف طال بی ارتباط با شکل گیری تمدن ها در دنیا نیست. هزاران سال قبل تمدناست.

موجود در دنیا به زحمت به تعداد انگشتان یک دست بود. اسناد تاریخ مصر باستان را به عنوان نخستین سرزمین نام 

سال قبل از میالد،  2111بررسی های تاریخ نشان میدهد که در حدود  می برند که ارزش طال در آن کشف شده است.

سال قبل رد پای طال  0511درحدود از این ماده قیمتی رفتند.مصری ها با ذوب کردن طال به دنبال ساخت زیورآالت 

دربت هایی که مردم شبه جزیره عربستان برای پرستش می ساختند مشاهده شده است. نخستین سکه های طال در دنیا 

درحکومت هخامنشیان وتوسط داریوش کبیر ضرب گردید وبه عنوان ابزاری تجاری مورد استفاده قرار گرفت. هم 

ابزار تجارت استفاده کردند وبهای کاالهای خریداری مصریان باستان در ادامه از این فلز قیمت بها به عنوان چنین 

( ضرب کردند و Shekelگرام به نام شکل ) 00.8شده خود را با استفاده ازطال پرداختند. آن ها سکه طالیی به وزن 

ود معرفی نمودند. این سکه الیاژی بوده که ترکیب طال آن را به عنوان واحد ستاندارد معامالت تجاری درسرزمین خ

  ونقره ساخته شده بود و چیزی درحدود دو سوم وزن آن را طال تشکیل می داد.
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 سکه های طال در دنیا تاریخچه طال، ضرب

همان طور که مشاهده کردید، در تاریخچه طال نخستین بار ایرانیان 

برای تجارت تولید کردند. با توجه   بودند که سکه هایی از طال ونقره

 به وجود معادن طال نسبتا زیاد در ایران، طال در پادشاهی های م

ختلف ایران بیش از کشور ها وتمدن های هم سایه یافت می شد 

وهمین مسئله در رونق وشکوه حاکمیت های مختلف در ایران بسیار 

ادشاهی سال قبل از میالد نیز در پ 591اثر گذار بود. درحدود 

سال قبل  51کوچکی در قاره آسیا به نام لیدیا نخستین سکه های طالی خالص ضرب شد. پای رومیان نیز در حدود 

( نام گذاری کردند. بعد ها Aureusاز میالد به ضرب سکه طال باز شد وآن ها این سکه ها را تحت عنوان آنوریس)

 را برای طال انتخاب کرد.  Auهمین جا گرفت وکلمه مخفف مندلیف نام فلزطال در جدول دورانی عناصر را نیز از 

میالدی توسط ویلیام پادشاه انگلستان راده  0199نخستین سیستم ارزی یکپارچه مبتنی برسکه های فلزی نیز درسال 

به ااندازی شد. سکه طال دراین کشور تحت عنوان فلورین نام گذاری شد. بعد از انگلیس نوبت ایتالیا بود که مسیر مش

را در پیش گرفت و اولین سکه طالی رسمی خود را منتشر کرد. در ایاالت متحده آمریکاه نیز ستاندارد طال از سال 

سیستم اقتصادی این کشور به همان صورت اداره می شد.  0609برای نخستین بار پایه گذاری شد و تاسال  0062

 ندارد طال به سمت ستاندارد ارزهای فیات حرکت کرد. درنهایت دراین سال اقتصاد آمریکا در چرخش تاریخ از ستا

 تاریخچه طال، جنگ استخراج این فلز قیمت بها

قاره آفریقا وبه طور   خاص کشور آفریقای جنوبی بیشترین میزان استخراج طال درطول تاریخ رابه خود اختصاص 

دنیا در کشور آفریقای جنوبی  درصد طالی استخراج شده در سراسر 21میالدی حدود  0191داده است ودرسال 

صورت گرفت که هنوز تا به امروز این رکورد دست نخورده باقی مانده است. البته چند سال که آفریقای جنوبی جایگاه 

خود را از دست داده است وکشور هایی مانند چین و آمریکا در صدر جدول تولید طال ی دنیا را بخود اختصاص داده 

 پرفرارتاریخچه طال در ایران هم همواره ها حتی به رکورد آفریقای جنوبی نزدیک هم نشده اند.اماهیچ یک از آن  اند.

تن  911هزار و  85معدن فعال در والیات مختلف دارد که در سال حدود  22نشیب بوده است. ایران درحال حاضر 

ولید شده ساالنه در دنیا در فیصد طالی ت 1.2سنگ طال از آن ها استخراج می کند. درحال حاضر چیزی در حدود 

 در دنیا به خود اختصاص داده ایم. 2121را در سال  29ایران تولید می شود واز این حیث ما رتبه 

 جنگ جهانی وتاثیرآن روی طال

دوجنگ جهانی خانمان سوز اول ودوم درقرن اخیر باعث ایجاد ویرانی های بزرگ در اقتصاد جهان شد. حد فاصل 

را می توان  0681نیز رکود اقتصادی وحشتناک درسراسر اقتصاد های بزرگ دنیا شکل گرفت. دهه بین این دوجنگ 

اوج این داستان درنظر گرفت. آمریکا یکبار تجربه کنار گذاشتن ستاندارد طال را از سیستم اقتصادی خود داشت وبا 

رد طال روی آورد. اما بازهم تنگنای شدید بار دیگر به سیستم ستاندا0606ننده آن موجه شده بود.درسال نتایج ویران ک
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ستاندارد طال را کنار بگذارد. درجریان دوجنگ جهانی نیز آمریکا  0681که در دهه اقتصادی آن ها را مجبور کرد 

هوشمندانه از صحنه جنگ فاصله گرفت. نتیجه این سیاست قدرت گرفتن دالر آمریکا دربرابر ارزهای اروپایی بود. 

از انتقال طال در دنیا رابه سوی آمریکا به طمع کسب سود بیشتر روانه کرد. در نتیجه دالر آمریکا بیش این اتفاق موج 

 .از پیش سلطه خودرا در سطح دنیا بیشتر کرد

 آمریکا وطال

این اتفاق زمینه ساز شکل گیری یک تغیرات بزرگ در تاریخچه طال 

یاست جمهوی در نهایت در دوران ر 0601بود. آمریکایی ها در سال 

نیکسون تصمیم گرفتند که ستاندارد طال را برای همیشه از اقتصاد 

درنتیجه پول فیات تا به امروز مبنا واساس اقتصاد  خود حذف کنند.

این کشور وبه تبع آن سایر کشور های دنیا شده است. به هرحال ازآن 

روز به این طرف تاریخچه طال دستخوش فراز وفرودهای زیادی 

طال به عنوان مطمئن ترین سرمایه برای درامان ماندن از تورم وحشتناک  2101تا  2111. درسال های بوده است

به بعد به خاطر رشد اقتصاد آمریکا وارزش گرفتن دالر تقاضا برای طال نزول  2108اقتصادی بود اما در سال های 

 کرد وقیمت آن نیز کاهش یافت.

 معادن طال در افعانستان

معادن طال درافغانستان از قدیم االیام مورد استخراج طال گران قرار می گرفت. استخراج طال توسط زرشویی با 

 کشورتاجکستانکهدرپوست گاو دربدخشان و استخراج طالکانی در غزنی از قرن ها قبل وجود داشت. طالی ریگی 

از معادن بزرگ طالی بدخشان سرچشمه گرفته وازبکستان و والیت های تخار وبدخشان افغانستان وجود دارد، همه 

است. ذرات طال این معادن درطول میلیون ها سال توسط دریای کوکچه به آمو انتقال یافته، ذریعه دریای آمو به 

 سمت های مختلف انتقال داده شده است.

 اکتشافت

 رده افغانستان دست زدند.کمپین های اکتشافی فضایی آمریکایی آغاز به کشف معدن دست خاخو 2002پس از سال 

معدن دست ناخورده را تشخیص نموده است که بعضی از آنها پیش تر غیر دقیق محاسبه  330سازمان ناسا تا کنون 

تفورم، معادن موجود طال در افغانستان عبارت ازند از، معادن گردیده بود.براساس معلومات وزارت معادن و پال

طال چاه آب، نورابه سمتی، حصار ومعدن طالی انجیر در والیت تخار، معدن طال ویکادر و راغ در بدخشان، معدن 

طالی زرکشان در والیت غزنی، معدن طالی حصارک دروالیت لوگر، معدن طالی کندالن دروالیت زابل ومعدن 

طالی قره دغن که دروالیت بغالن موقعیت دراد. افزون براین طور درصدی درمعادن مس لوگر هرات وجست 
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پی پی ام)ذره درمیلیون(  3قندهار بغالن وجود دارد. مقدار طال در معادن کشف شده در مجموع بیش از وسرب 

 از معادن این کشور کشف گردیده است، که ازجمله معادن طال نیر میباشد.  %10میباشد. در مجموع 

 معدن طالی ویکادر

کیلومتری شمال شهر فیض آباد در ولسوالی راغ والیت بدخشان موقعیت دارد که موجودیت طال با  51این معدن در 

متر طول دارد، اما در مورد ذخیره آن تاکنون کدام  851متر عرض و  2کیفیت بلند، درآن ثابت شده است. این معادن 

 سروری صورت نگرفته است. 

 معدن سمتی طال

 02ر معدن طالی نورابه درولسوالی چاه آّ والیت تخار موقعیت دارد. ذخیره معدن طالی این کان از این معدن درجوا

 011متر طول، در هرمترمکعب  1111متر عرض و  0.011تن تخمین شده است.معدن طالی سمتی با داشتن  22تا 

دوسال به یک شرکت افغانی بنام درصد حق االمتیازبرای مدت  21ملی گرام طال دراد. قرار داد این معدن در بدل 

کیلو گرام استخراج می نماید. بخش دیگر معدن طالی  00111کمپنی وست لند تریدنگ داده شده است. که ساالنه 

مترطول درهر مترمکعب به شکل تخمینی  5121متر عرض و  261سمتی، بنام طرف راست نامیده می شود، باداشتن 

مترطول  2111متر عرض و حدود  511ش سوم یا مرکزی معدن طالی سمتی ملی گرام طال دارد. هم چنان بخ 268

 ملی گرام می باشد. 221دارد که ذخیره طالی آن در هرمترمکعب 

 معدن طالی نورآبه

این معدن طال نیز درمنطقه نورآبه در ده کیلومتری ولسوالی چاه آّ والیت تخار موقعیت دراد. ذخیره مجموعی طالی 

 0899کیلوگرام طال خالص میباشد. معدن طالی نورآبه درسال  151تن تخمین شده که دارای  291معدن نورابه، 

خورشیدی بایک شرکت آمریکایی امضا  0819خورشیدی توسط روس ها کشف شده وقرارداد استخراج آن درسال 

ارد که به اساس گردید که استخراج آن فعال نیز جریان دارد در معدن نورآبه سمتی چندین نقطه استخراج وجود د

میالدی هرکدام از این نقاط دارای ذخایر مشخص خود بودند که  0601سروی انجام شده در زمان روس ها در دهه 

کیلوگرام نیز تثبیت گردید. این معدن از نوع معادن طالی تخریبات  280درنقطه ای بنام "حصار" ذخیره به مقدار 

بدخشان وتاجکستان می باشد. هم اکنون کمپنی وستالند تریدنگ ساالنه  فزیکی بوده که منشاء اصلی آن از معادن طالی

 کیلو گرام درسال استخراج می نماید. 0011

 معدن طالی زرکشان

کیلومتری جنوب غرب کابل دروالیت غزنی موقعیت  225کیلومتر مربع در 212این معدن باداشتن مساحت تخمینی 

خورشیدی که توسط متخصصان روسی، جرمنی وآمریکایی دراین کان  0850و  0886دارد. براساس تحقیقات سال 

 کیلوگرام تشخیص شده است. 0511صورت گرفت. تصریح شد که ذخیره طالی این معدن 
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 معدن طالی پاشانی

متر طول دارد. این معدن به سه بخش تقسیم شده  0011متر عرض و  1این معدن دروالیت تخار موقعیت دارد که 

کیلومتر  512متر عرض و  511که دارای است که طرف راست،مرکزی وچپ نامیده می شود.طرف راست این معدن 

اشانی که بخش مرکزی است، با داشتن ملی گرام طال دارد. بخش دیگر طالی پ 268طول می باشد، در هر متر مکعب 

ملی گرام طال دارد. بخش دیگر طالی پاشانی که بخش مرکزی  805کیلومتر، دارای  21متر وطول  251عرض 

ملی گرام درهر مترمکعب می باشد. هم چنان بخش  805کیلومتر،دارای  21متر وطول  251است، با داشتن عرض 

مترعرض و  091دودسته یعنی چپ وراست تقسیم شده است.طرف چپ آن  دیگر آن، اطراف نام دارد که با زهم به

ملی گرام طال می باشد. طرف راست این معدن با داشتن  215طول دارد که هرمتر مکعب آن، دارای کیلومتر 01

 ملی گرام طال درهر متر مکعب می باشد. 805کیلومترطول، دارای  021متر عرض و  211

 معدن طالی قره دقن

 0800کیلومتری جنوب غرب والیت بغالن درولسوالی دوشی موقعیت دارد که از سال  11معدن قره دقن طال در 

از کندن کاری های شخصی مسئون مانده ازسوی وزارت معادن و پطرولیم کشف شده و تاکنون  0802خورشیدی تا 

میلیون دالر، برای  51دی به هزینه خورشی 0816است. قرار داد اکتشافی معدن طالی قره ذقن، در ماه جدی سال 

مدت سه سال از سوی دولت به یک شرکت خصوصی داده شد. تا اندازه ذخایر موجود طال دراین معدن را تشخیص 

 نماید. معدن جست والیت هرات که دارای ذخایر زیادی از طال است.

 معدن طال پریان

خورشیدی صورت گرفت، معدن  0862درسال به اساس سروی تیم ریاست سروی و جیولوجی وزرات معادن که 

طال در ولسوالی پریان این والیت کشف گردید وقرار است در سال جاری روی معادن تذکر حفاری های عمیق جهت 

وزارت  0812سرطان سال  28قرار اعالمیه مورخ تثبیت کمیت و کیفیت آن از سوی وزارت معادن صورت گیرد.

گرام بدست خواهد  011ی غنی از طال بوده که می توان گفت درهرتن سنگ حدود معادن افغانستان، ذخایر هرات خیل

 آمد. به مقدار کمی طال در ترکیب معدن مس عینک نیز وجود دارد.

 استفاده مهم طال درعصر حاضر در جهان

طال ازآغاز تاریخ مکتوب بشر همواره فلزی قیمت بها و محبوب بوده 

درگذشته  ها از طال برای قا چیست. است. اما موارد استفاده طال دقی

ضرب سکه ، ساخت جواهرات و استفاده هنری بکار برده می شده 

است. درگذشته سیاست مالی بسیار از کشور ها بر پایه ستاندارد طال 

استوار بود، یعنی پول هر کشور معادل مقدار مشخصی از طال بود. 
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زندگی انسان ها غیر قابل انکار است. اگر به رویداد ها و نقش واهمیت طال براقتصاد، سیاست، فرهنگ و درمجموع 

، بدون شک می توان به این موضوع پی برد که این فلز اتفاقاتی که درطول تاریخ برای طال حادث شده توجه شود

زرد به تنهایی قادر است سرنوشت یک ملت راتغیر دهد. اما یکی از دالیل اهمیت طال، کاربرد های است که درصنایع 

 وزمینه های مختلف دارد. داین مطلب از بورسینس قصد داریم موارد مهم طال را شرح دهیم.

 . جواهرات وزیورآالت0

گسترده ترین کاربرد طال، استفاده ازآن جهت ساخت زیورآالت 

هرات است، خواص منحصر به فرد طال، این فلز گران بها  وجو

سازی مبدل کرده را به عنوان جزئی بی همتا برای صنعت جواهر 

است، این خواص شامل جال ودرخشندگی بسیارباال، رنگ زرد 

خوشایند، مقاومت دربرابر کدرشدگی، قابلیت چکش خوردن 

 وقابلیت تبدیل شدن به ورقه ها درطرح وشکل های مختلف است.

 آید، ماهیت طال همه این خصوصیات از این فلز، عنصری جذاب ساخته که به راحتی به اشیای زیبا وباارزش در می

به گونه ای بوده که انگیزه داشتن دالیل مختلف، از جمله قابلیت نقد شوندگی باال، سالم ماندن، مصونیت دربرابر 

تقریبا همه مردم دنیا طال را یک سرمایه آسیب برجستگی طال درگذر تاریخ دربسیاری از کشور ها وجود داشته است.

 جهت به طال وجواهرات نگاه می کنند.ناپذیر می دانند، ازاین رو، از چند 

 اول: خرید برای سرمایه گذاری

 دوم: خرید برای استفاده کردن 

 خرید برای هدیه دادن«: سوم

 .چهارم: خرید به عنوان یک کاال هنری وقابل توجه از نظر ارزش

باالترین مقدار را اما به طور معمول درسه ماه آخر سال، تقاضای طال برای جواهرات درطول سال تغیر می کند.

ننشان میدهد ودربسیاری از کشورها، باالترین میزان تقاضای طال درروز های قبل از سال نو آن هاست که به دللل 

( WGCنشان دهنده این مطلب است که اگرچه درسالیان اخیر، تالش ها و )مصرف طال درساخت جواهرات می باشد.

های صنعتی، حجم باال ورز افزونی از مصرف طال را دربرداشته  منتشرشده توسط شورای جهانی طال فعالیتآمار

درصد مصرف سالیانه طال رابه خود اختصاص  05به طور متوسط،بیش از اما هم چنان ساخت جوهرات وزیورآالت 

 آیا سرمایه گذاری بر روی طال ساخته شده)زینتی( صحیح است.داده است.

. موارد استفاده طال در الکترونیک2  

ترین استفاده طال از صنعت، استفاده ازآن درصنایع الکترونیک است. وسایل الکترونیکی به حالت جامد در مهم 

یی طال به دلیل رساناولتاژها وجریان های بسیار پائین، درنقاط تماس به آسانی فرسایش یافته وزنگ زده می شوند.

جریان را به خوبی هدایت کند، بدون اینکه خورده  باال ومقاومت زیاد در برابر خوردگی و زنگ زدن ) یعنی می توان
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فلزاتی مثل نقره ومسف یا اینکه  رسانا های بهتری نسبت به طال هستند، امابه مراتب شده یا زنگ بزند درحالیکه 

اجزای الکترونیکی ساخته  پایداری کنتری در برابر خوردگی یا زنگ زدن دارند( از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ز طال، دارای ماندگاری بسیار باال هستند، طال در اتصاالت و پست های تقویت کننده، لیم کاری ها، سیم های شده ا

درهرحال تقریبا درهر وسیله الکترونیکی ارتباطی و نوارهای ارتباطی) سیم های برهنه( نقش مهمی را ایفا می کند.

ن کاربرد طال از استفاده برای موبایلها، ماشین حساب که تصور می شود، کمی طال مورد استفاده قرار گرفته است ای

ها، وسایل دیجیتالی، جی پی اس ها و غیره گرفته تا وسایل الکترونیکی بزرگ مانند تلویزیونها، کمپیوتر ها و ابر 

صفحه های نمایش، به عنوان مثال در تکنولوژی های نمایشی مانند حسگرهای لمسی پرداز شگرها را شامل میشود.

ای دی ها و ال سی دی ها و همچنین د رتکنالوژی های ذخیره اطالعات مانند فلش میموری ها و مادر بورد ها از ال 

اژ فلزات ویا بصورت الیت ،معموال به صورت آبکاری بر روی دیگر طال در این صنعاستفاده  طال استفاده می شود.

ماندگاری قطعاتف سیم ها و کابل ها وهم چنین افزایش سرعت با مقادیر کوچک از نیکل یا کوبالت به منظور افزایش 

 انتقال اطالعات است.

 . دربخش دندان سازی3

با وجود هزینه گزاف، طال در طبابت ندان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که به دلیل عمل کرد عالی و قابلیت فوق 

در تاج ها و هم چنین در اتصاالت و کاربرد های ارتودنسی  العاده این فلز است. الیاژ های طال برای پرکردن دندان ها،

استفاده دارند ا زمهم ترین دالیل استفاده گسترده طال در بخش طبابت دندان، میتوان به ِویژگی کیمیاوی این فلز اشاره 

برای دندان  سال قبل از میالد مسیح، طال 055از  ساختار ثابت و غیر قابل ترکیب با دیگر مواد راداراست.کرد که 

پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. میزان اتالف باال و قیمت باالی آن ، درزمان های گذشته انگیزه ای شد تا از 

با این حال مقداری طالی استفاده شده در دندان پزشکی دوباره در حال زیاد  موارد جایگزین در این زمینه استفاده شود

گزین شده داریا خاصیت غیر ترکیبی کمتری نسبت به طال است واین موضوع زیرا برخی از مواد جای شدن است.

 ممکن است د رزمان های طوالنی در سالمت دهان اثر منفی ایجاد کند.

 . طبابت4

رطان های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله آنها می جهت تشخیص بیماری ها وسرحال حاضر طال د

به عنوان مثال برای بیماری های مالریا وایدزو هم چنین سرطان های پروستات و دهان اشاره کرد. توان به تشخیص

تشخیص تشخیص بیماری مالریا، با ستفاده از تست تشخیص سریع تنها کافی است،یک قطره خون بر روی نوار تست 

ال تغیر رنگ می دهد، این آزمایش دراین حالت اگر، انگل مالریا وجود داشته باشد دیسک نانو ذرات ط قرار گیرد.

الریا م ساده بسیار قابل اعتماد است ومی تواند در هر نقطه از جهان بدون نیاز به تجهیزات گران قیمت استفاده شود.

میلیون  200معادل  1522( براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO(تست تشخیص سریع)RDTsدرسال )

اوی بیماری ها وسرطان ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله آنها می دالر فروخته شده است. طال جهت تد
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تداوی سکته قلبی وسرطان دانه رحم با استفاده از نانو ذرات طال اشاره کرد. درسال های اخیر موضوع توان به 

  استفاده از طال در علم طبابت بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 فضاییاستفاده طال در صنایع  .0

طال درمدارات موجود درفضا پیما ها مرود استفاده قرار می گیرد، چون طال یک رسانا ورابط)متصل کننده( قابل 

به عالوه بخش های از اغلب  وسایل فضایی به وسیله فیلم پلی استری از طال پوشیده می شود، این فلم اعتماد است.

ارت، وسیله فضایی کمک شایانی می کند. بدون این پوشش اشعه مادون قرمز را منعکس کرده وبه تثبیت درجه حر

طال هم چنین  به عنوان یک روان  بخش های با رنگ تیره فضاپیما، مقدار زیاد از حرارت را جذب خواهد کرد.

ساز)روغن( بین قسمت های مختلف مکانیکی عمل می کند. درخالء فضا، روان ساز های ارگانیکی، تبخیر شده بوه 

درحالیکه  طال تابش موجود درآن سوی)ماورای( اتموسفیر)زمین درهم می شکند)تجزیه می شود(. به خاطر شدت

دارای قدرت برش خیلی کمی است و فیلم های نارک از طال بین قسمتهای درحالت حرکت بحرانی به عنوان یک رون 

ک دیگر سر خورده و ساز به کار برده می شود و مالیکول های طال تحت نیروی سایش و اصطحکاک بر روی ی

هم چنین کاله ایمنی که یک فضا نورد می پوشد نیز با فیلم نازک  تحت عنوان یک روان ساز و روغن عمل می کند.

از طال پوشیده شده است. این فیلم نازک بیشتر اشعه خورشیدی خطر ناک موجود درفضا را منعکس کرده و از چشمان 

 و پوست فضانورد محافظت می کند.

 طال در صنایع غذایی استفاده .9

طال به صورت یک افزودنی می تواند به خوراکی  ها ونوشیدنی ها افزوده شود. به عنوان مثال برگ طال به صورت 

گرد یا پوسته پوسته د رپخت یا برای زیبایی روی برخی خوراکی ها ونوشیدنی های تجمالتی مورد استفاده قرار می 

های دارای طال، در عصر حاضر، می توان به یک نوشیدنی سنتی آلمانی اشاره گیرد. از جمله مشهورترین نوشیدنی 

ویا نوشیدنی های کوکتل دارای برگ طال  گی برگ طال است.رای اندکرد که به معنی "آب طال" ترجمه شده است و دا

میزان برخورداری دالر آمریکا قیمت دارد، درقرن وسطی پاشاهان وافراد برجسته برای نشان دادن  0111که در حدود 

میزبان و یا با این باور که عنصری چنین ارزشمند و کمیاب که باید برای سالمتی مفید باشد درنوشیدنی ها یا خوراکی ها 

از گرد یا پوسته های طال استفاده می کردند. الزم به ذکر است که طال درساختار کیمیاوی بدن انسان هیچ گونه جایگاه 

 عادی فاقد هرگونه مزه یا ارزش غذایی است.ندارد. هم چنین درحالت 

 دربخش دواسازی .7

درعصر حاضر استفاده از طال ) به ویژه نانو ذرات طال( درصنعت داروسازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، 

که این موضوع بهدلیل خواص منحصر به فرد این فلز گران بها است. به عنوان مثال به منظور درمان بیماری هیا 

 ورم مفاصل، روماتیزم، ایدز وسل ازطال استفاده می شود.لف از جمله مخت
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 استفاده طال در شیشه سازی  .1

 

طال استفاده های فراوانی درصنعت شیشه سازی دارد. اساسی  ترین کابربرد طال در شیشه سازی، استفاده از آن به 

به صورت معلق در شیشه( رنگ یاقوتی با  عنوان رنگ دانه است. در هنگام حرات دادن، مقدار بسیار کمی از طال)

طال هم چنین ساخت شیشه های مخصوص برای ساختمان ها وقالب کنترول شده  شکوهی درشیشه ایجاد خواهد کرد.

در شرایط آب و هوایی مختلف کاربرد دارد. اگر مقدار کمی از طال در شیشه پراگنده شود، یا برروی سطح شیشه 

ن حالت اشعه گرمایی به طرف خارج منعکس می شود وباعث می شود تا ساختمان درتابستان اندود) پوشیده ( شود، درای

درزمستان ها نیز به علت انعکاس حرارت داخل ساختمان  ها به علت انعکاس نور خورشید به خارج خنک باقی بماند.

لبان، دربسیاری از به طرف داخل، ساختمان حرارت خودرا حفظ می کند. هم چنین پنجره ای اکرلیک، کابین خ

هواپیماهای نظامی دارای روکشی از طال است، استفاده از این روکش باعث می شود که این پنجره ها، حامل جریان 

برق باشند و همین ویژگی موجب از بین رفتن استفاده از این روکش باعث می شود که این پنجره ها، حال جریان برق 

قطرات یخ زده وبرفک از روی پنجره های کابین پیلوت می شوند تا دید  باشند وهمین ویژگی موجب از بین رفتن

طال به دلیل بازتاب حرارت به هنگام پرواز درآّب وهوای بسیار گرم، موجب می شود که هوای کابین  .پیلوت کم نشود

که طال »، به دلیل آبه هنگام پرواز در ارتفاعات بسیار بلند وسرد نیز پیلوت، برودت الزم را حفظ کرده وخنک بماند.

 رسانای حرارت و گرماست،هوای کابین گرم باقی می ماند.

 لیزر .6

یکی زا مهم ترین کاربرد های طال در بخش لیزر، درعلوم طبابت )لیزریونی( است. سطوح داخلی که به وسیله طال 

  که قرمز با دانسته باالپوشیده شده، تمرکز اشعه را کنترول می کند. درانتشار لیزر، بخار لیزر طال می تواند نور 

های سرطانی را بدون هیچ زخمی درمجاورت سلول های سالم نابود نیاز به طول موج باال دارد را تولید کرده و سلول 

سازد. لیزر کم وزن جدید به وسیله افراد نظامی طراحی شده ودرمحل تماس با صفحات طال کاربرد دارد که برای 

نس ابه وسیله این تکنالوژی، از دست دادن خون کاهش یافته و ش زخم های ایجاد شده درمناطق جنگی استفاده می شود.

هد تا درصدمه درشفاخانه ها نیز این تکنالوژی جدید، اجازه می د زنده ماندن درمورد زخم های جدی افزایش می یابد.

درحقیقت لیزرهای وابسته به طال که  ) بدون حرکت دادن بیمار( شانس زنده ماندن افزایش یابد.های جدید و اورژانس

اربرد های فراوانی هستند) ازتخریب سلول های سرطانی تا جراحی انقالبی درعرصه پزشکی ایجاد کرده اند دارای ک

 های عاجل وجراحی های حساس روی چشم و بافت مغز را امکان پذیر کرده است.

 پشتوانه پولی  .01

از  استفاده سال است که طال به خاطر کمیاب بودن وارزش باال به عنوان یک وسیله مبادله شناخته شده است.هزاران 

 پشتوانه پولی، کاربرد قابل توجهی دارد، طال دارای ویژگی های منحصر به فردی به شرح زیر است. طال به عنوان

 



- 13 - 
 

a) داشتن ارزشی نسبتا پایدار 

b)  قابل حمل ونقل بودن 

c) فساد ناپذیربودن 

d) غیر خورنده بودن 

e) داشتن ویژگی عدم واکنس پذیری با سایر عناصر درشرایط عادی 

f)  دربین مردم درنقاط مختلف دنیارنگ متمایز و داشتن مقبولیت داشتن 

 درحقیقت این رسید ها نوعی پول بود که با پشتوانه صد درصد طال انتشار یافته بود.

 جمع بندی

جواهرا وزیورات آالت، الکترونیک، صنایع فضایی، لیزر وشیشه سازی از مهم ترین صنایع هستند که از طال در آن 

صنایع دیگر نیز کاربرد دراد که از جمله آن ها می توان به صنعت هوا  ها استفاده میشود.هم چنین طال دربسیاری از

پیمایی )به عنوا مثال در موتور هوا پیما ها( صنعت موترسازی ) به عنوان مثال در کیسه هوای موترها( و صنعت 

مل ونقل ر، قابل حطال به دلیل داشتن ارزشی نسبتا پایدا عکاسی ) به عنوان مثال برای چاپ سیاه وسفید ( اشاره کرد.

بودن، فساد ناپذیر بودن، غیر خورنده بودن ودالیل دیگر به عنوان پشتوانه پول بسیاری کشور ها مورد استفاده قرار 

 می گرفت. 

 پشنهادات

 زمینه را برای سروی، اکتشاف وبهره برداری محیا بسازد. شار از معادن طال بوده، دولت افغانستان سر .2

 احجارناریه عمقیه تشکیل شده، تیم اکتشاف باید رگ های احجار ناریه را مورد مطالعه قرار دهد.های دررگطال  .1

 تیم سروی واکتسشاف باید سعی نهای خودرا راجع به تحقیق وارزیابی خویش راانجام دهد. .3

 بخاطر کارهای اکتشافی و سروی باید انجینران متخصص و مسلکی برگزیده شود. .4

 صورت گیرد. هنگام استفاده ازآن مراقبت جدی گران بها بوده بایدز نرم و طال یک فل .0

 هر دولت مکلف است تازمینه استخراج معادن طال را در راستای منافع ملی کشور خود محیا سازد. .6

استفاده طال  پشتوانه پولی بوده که بسیاری کشور های انکشاف جهان از آن درپشتوانه پولی استفاده بهترین یکی از  .0

 کشور ما نیز ازآن استفاده کرده است. ایدمی نم

 درتعین نرخ طال دولت ها باید سهم فعال داشته باشد. .8

 .کار گرفت آنمیتوان از آن درتمام ارسه ها از طال فلز نرم و بارزش بوده  .9
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 نتیجه گیری

قیمت بها پیچ وخم  تاریخچه طال خیلی فراتر از آن چیزی است که دراین مطلب مطالعه کردید. داستان ما واین فلز

های زیادی را تجربه کرده است وبه نظر می رسد که این ماجرا تا مدت ها بعد نیز ادامه داشته باشد. هرچه که بیشتر 

درباره طال وتاریخ آن مطالعه کنید،یک نکته برای شما بیش از هرچیز مشخص می شود. طال به عنوان یکی از امن 

سال پیش از میالد مسیح، هندی ها درکتاب  2111ایه درطول تاریخ بوده است. ترین دارایی ها برای حفظ ارزش سرم

مقدس شان درباره اهمیت طال صحبت کرده اند. احتماال آن ها کاشفان طال هستند. طال در ایران از زمان مادها 

 وهخامنشیان به عنوان کاالیی ارزشمند درمیان ایرانیان شناخته می شده است.
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