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 معادن فلزات افغانستان       
اند. معادن فلزات در زیاده نقاط افغانستان معدن فلزات را کشف نموده ۲۸۶در افغانستان الی اکنون 

ب رمحل، س ۱۴معادن طال و پنج معادن نقره، معادن کروم در  ۵معدن مس  ۱۲وجود دارد. تا فعالً 

معادن آهن با  محل  ۸۹معادن آلومینیوم محل  ۷ در  معدن مولیبودیم ۴محل، در هشت  جست و

 .استفیصدی سایر عناصر، معادن قلعی ونکل در این کشور کشف و مورد مطالعه قرار گرفته

بیشترین معادن بارزش که در افغانستان وجود دارد آهن و مس است. ارزش فلزات در افغانستان 

  ذیل میباشد.قرار

  افغانستان فلزیجدول ارزش منابع                        

 ارزش به دالر امریکائی ذخایر شماره

 420,850,000,000$ آهن 1

 

 273,998,000,000$ مس 2

 

 81,200,000,000$ )فلز کمیاب(  منوبی 3

 50,820,000,000$ کوبالت 4

 24,996,000,000$ طال 5

 23,892,000,000$ مولیبد دنیم 6

 7,406,000,000$ عناصر کمیاب 7

 6,322,000,000$ ستاسب 8

 5,335,000,000$ نقره 9

 5,090,000,000$ پوتاشیم 10

 4,434,000,000$ المونیم 11

 547,000,000$ جست و سرب 16

 495,000,000$ )سیماب (  میرکوری 17

 سترونیتیم 18

 فلز نقره شکل

$408,000,000 



 

 

 0.000904.344.45..$  مجموعه

 ملیارد دالر ارزش معادن فلزی افغانستان میباشد.  904.3

 معادن مس در افغانستان

معادن مس تحقیقات  ۱۲رسوبات مستند مس در افغانستان وجود دارد ولی فعالً در  ۳۰۰در حدود 

ندهار، زابل و معادن مس قصورت گرفته است. معادن مس در والیتهای لوگر، هرات، فراه، کاپیسا، 

باشد. تخمیناً افغانستان دارای جنوب افغانستان عبارتند از مس عینک جوهر و دربند وغیره می

و زرکشان( از معادن  ادیبلخاب، ش نک،یاز جمله چهار معادن )ع میباشد.میلیون تن مس  ۶۸۵۰۰

گفته  کایشناسان وزارت دفاع آمر نیگروه زم کی. همچنان شودیبزرگ به سطح کشور شمرده م

یا بزرکترین  یلیچ نیکشور جاگز نیاست که اگر معادن مس افغانستان استخراج شود، پس ا

خواهد شداست کشورصادر کنندٔه مس در جهان  . 

و  یولوجیتن مس در افغانستان وجود دارد، همچنان ادارٔه ج ونیلیم ۶۸۵۰۰در حدود  نیاساس تخم به

از  یمتیق یهامنرال ریو سا میوبینشان داده است که معادن آهن، مس، ن کایمتحدٔه آمر االتیا یسرو

از  شتریب نمذکور، تنها ارزش مس افغانستا ی. به اساس سروشودیمنابع گستردٔه معادن خوانده م

 خوانده شده است. ییکایدالر آمر ۲۷۳٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰$ اردیلیم ۲۷۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکیمعدن مس ع
 ولسوالی محمد آغهمربوط « عینک»کیلومتری جنوب غربی در منطقه  ۳۰معدن مس عینک''' در '''

در سطح مس قرار دارند. این معدن بزرگترین معدن مس در افغانستان و دومین معدن   والیت لوگر

از مس و مقداری  ۲٫۳میلون تن مس دارای فیصدی  ۱۱٫۳عی این معادن باشد. ذحایر مجموجهان می

 .باشدمی طالمحدودی از 

  تاریخچه



 

 

. معدن از کندن کاری این معادن چنین استنطاق می گردد که کوشانیان ازاین معدن استفاده می نمودند

ورد این فعالیتهای اکتشافی در م ۱۹۷۴مجددآ کشف گردید و در سال  ۱۹۷۳مس عینک در سال 

 .معدن آغاز گردید

 وسعت معدن مس عینک خطوط و

های مرکزی، غربی، جنوبی تشکیل معدن مس عینک در والیت لوگر در سه قسمت یعنی قسمت های

متر تحقیق  ۲۰۰تا  ۶۰متر به ضخامت  ۲۰۰است. در قسمت مرکزی طبقات مس دار به طول گردیده

رسد. متر می ۶۰۰ط برمه تثبیت شده، به های معدنی، که توساند. ضخامت اعظمی سنگشده

 .باشندمتر اکساید شده می ۲۰-۱۰های معدنی از سطح زمین تا عمق سنگ

 ۲٫۸۵ – ۰٫۱۷رسد و بصورت کل از فیصد می ۲٫۱  های اکساید شده بهمقدار متوسط مس در سنگ

ده و در حدود میلیون تن متریک تثبیت ش ۱۱٫۳کند. ساحه مس آهنک )عینک لوگر( فیصد تغییر می

            نقره تن متریک  ۷۷۰۰باشد. این معدن دارای میلیون تن متریک بطور پیشبینی موجود می ۱۷

(Ag)   کوبالت هزار تن متریک  ۶۰۰دارای و (co) باشد. از و مقداری از محدودی طال را دارا می

 .باشدمی« انداستراتنی ب»ولکانیکی یا  -شناسی این معدن از نوع رسوبیلحاظ زمین

 استبه صورت زیر گزارش شده مس عینک  مناطق  3عیار و ذخیره ا

  یمرکز نکیع

معدن  نیا یتن مس در ساحٔه مرکز ونیلیم ۱۴۰در حدود  ،یالدیم ۱۹۹۵سال  یاساس کندنکارها به

 .باشدیدرصد م ۲٫۵وجود داردکه مقدار مس آن 

  یجنوب نکیع

تن مس  ونیلیم ۵۰معدن  نیدر ا نک،یع یدر بخش جنوب یدالیم ۱۹۵سال  یهایاساس کندنکار به

 .شده است صیدرصد تشخ ۶/۱تا  ۹/۰مس آن از  یصدیوجود دارد، که ف

  یغرب نکیع

منطقه وجود دارد  نیا یمعدن در بخش غرب نیا ،یالدیم ۱۹۹۵سال  یاکتشاف یهایاساس کندنکار به

 .باشدیدر صد م ۰۵/۲تا ۶۲/۰س در آن از م یصدیتن خوانده شده و ف ونیلیم ۵۰مس آن  رهٔ یو ذخ

 .رسدمی ۲٫۸۵ – ۰٫۱۷میلون تن با فیصدی  ۲۴۰های مس دار منطقه مجموعاً سنگ

کابل که در شرق معدن مس  تیجبار وال خاک یمعدن بزرگ مس در منطقٔه دربند ولسوال همچنان  

. باشدیتن م ونیلیم کیز ا شتریآن ب رهیو ذخ رسدیم لومتریک ۷وجود دارد که طول آن به  نکیع

موسوم به پاچه وجود دارد، اما  نکیمعدن مس ع یوه بر آن  معدن مس جوهر در منطقه جنوبعال

 .ستیمس موجود در آن مشخص ن دارمق

 . باشدیم نکیمنطقٔه مهم مثل کمربند بزرگ مس ع کی نکیمس ع معدن

. در باشدیم یاش منطقٔه باستان گریگنج وجود دارد: که عبارت از مس طال د ۳ نکیمنطقٔه مس ع در

 .وجود دارند گریمواد د ریو سا یباستان یهاها، سکهها، ستوپهمنطقه مجسمه نیا

تن خاک و  اردیلیم ۳است، تا  ازیتن مس ثابت شده ون ونیلیم ۱۱٫۳به دست آوردن  یبراباید گفت 

 .است دهیاز آن برداشته شود که مس مذکور را پوش گیر



 

 

کابل و بخش آن  تیآن تا وال یهامعدن بزرگ مس که شاخه نیمات وزارت معادن، ااساس معلو به

مربع مساحت دارد، اگر امور استخراج مس  لومتریک ۸۰۰در حدود  افته،یلوگر امتداد  تیدر وال

 یاقتصاد تیوضع یباال ژهٔ یبه و یعموم تیوضع یقابل توجه باال راتیآغاز گردد، پس تأث نکیع

 .داشت هدخوا

   گذاری در معدن مس عینک ایهسرم

 ۲۵بتاریخ   وزارت معادن افغانستان و  MCC گذاری در معدن مس عینک با کمپنیقرار داد سرمایه

میلیارد دالر را در  ۲٬۸۹۸در مراحل اول مبلغ   چینائی به امضا رسید. شرکت  ۲۰۰۸اپریل سال 

میلیارد افزایش خواهد یافت. از این  گذاری به پنجگذاری نموده و این سرمایهاین پروژه سرمایه

نمود. مطابق به  پرداخت خواهد  مالیات میلیون دالر به افغانستان  ۴۰۰گذاری ساالنه مبلغ سرمایه

میلیون دالر را به طور تضمین بپردازد. کمپنی قرار داد کننده  ۸۰۰قرارداد کشور چین باید مبلغ 

میگا   ۴۰۰  برق ل سنگ افغانستان فابریکه تولید است غرض استحصال معدن از ذغا موافقت نموده

  راه آهن را اعمار نماید. در قرار داد کمپنی ساخت   مسجد را با محالت رهایشی آب مکتب و   وات

   یکاولنگ   از آنجا   معدن حاجیگک بعداً   کابل از راه عینک به   تاجیکستان الی   تورخم را از

است. همچنین طالیی که بدست از شمال به تاجکستان موافقت نموده به شمال افغانستان و  دره صوف

گردد نفر کار مساعد می ۸۰۰۰آید به دولت افغانستان تعلق دارد. در مرحله اول این پروژ برای می

  گردد.شرایط کار مساعد می ۱۵۰۰۰در مرحله دوم الی به 

ساله  ۳۲های جنگ پاک کاری مینمیلون دالر را غرض  ۲٫۵قبل از تاسیس کمپنی نامبرده مبلغ 

زخمی منجر  ۹۲مرگ و میر و  ۸۹اند تا فعالً تلفات انسانی و حیوانی در این منطقه به تخصیص داده

  است.شده

 کشف آثار باستانی

برداری کند که به دلیل کشف آثار شروع به بهره ۲۰۱۳این معدن بنا به توافق قرار بود در سال 

افتد برداری تا اتمام عملیات استخراج و کشف تمامی این آثار به تعویق میرهباستانی در این منطقه به

های پیشرفته برای بیرون آوردن این آثار را در اختیار دولت بانک جهانی تضمین کرده که دستگاه

کار خود را به  یگروه مشترک باستان شناسان افغان و فرانسو ک. بدین ارتباط ی افغانستان قرار دهد

مجسمه در  ۳۰از  شیآغاز کرد، آنها ب نکیمذکور در مس ع یخطر منطقه باستان یریلوگهدف ج

شامل آن بود. عالوه بر  زیمتر ن ۵مجسمه بودا به طول  کیکرد که  افتیخود را در قاتیتحق انیجر

 .شد افتیدر آن در زین گو سن یچوب گریها مجسمه دآن ده

 

 

  والیت سرپل معدن مس بلخاب

دارد،  تیمرکز موقع یلومتریک ۱۵۰بلخاب سرپل که در  یمراد " ولسوال دیرسیم یپامنطقٔه "  در

 .باشدیمربع م لومتریک۴۵۷وجود دارد و مساحت آن  یمعدن بزرگ مس به سطح جهان کی

مردم منطقه در  م،یاسبق وزارت معادن و پطرول ریعادل وز میمحمد ابراه ریاساس معلومات انجن به

 نیمعدن توسط زم نیاند. اسرپل استفاده کرده تیز معدن مس بلخاب والسال قبل ا ۲۰۰۰حدود 

 .اندمعدن بزرگ مس در جهان نام برده ثیشده و از آن به ح صیتشخ زین ییکایشناسان آمر



 

 

متر  ۴۰۰درصد مس خالص، ۱٫۶۶با داشتن  ده،یکشف گرد یالدیم ۱۹۷۲معدن مس که درسال  نیا

 .متر طول دارد ۵۰۰۰عرض و در حدود 

دارد که از  تیموقع زیبزرگ و معدن بزرگ زغال سنگ ن یایدر کیمعدن مس بلخاب،  یپهلو در

 صلهیکرده است، اما تا کنون کدام ف شتریالعاده بمعدن مس را به شکل فوق نیا تیاهم نرویهم

 .وزارت معادن صورت نگرفته است یاستخراج و قرار داد معدن مس بلخاب از سو

  ۱دیمعدن مس ش

 ۸–۲٫۴ضخامت ٬متر طول  ۱۵۰متر عرض و  ۴درصد مواد خالص،  ۱٬۱با داشتن  دایس شم معدن

 نیهرات، در منطقٔه مشترک ب تیوال یلومتریک ۶۵معدن در نیمترمساحت دارد. ا ۲۴۰۰متر ، 

تن است و  ونیلیم ۵معدن  نیمس ا رهٔ یدارد. ذخ تیپشتون زرغون و ادرسکن موقع یهایولسوال

 .است دهیگرد تیو افغان تثب یروس رانیانجن رکمشت یسرو یط ،یدیخورش ۱۹۷۳درسال 

  معدن مس زرکشان

وجود دارد که توسط  یغزن تیقره باغ وال یمس زرکشان در منطقٔه زرکشان ولسوال معادن

مواد موجود در معادن مس و طال  یاند. ارزش مجموعشده صیتشخ یو خارج یداخل نیمتخصص

 .رسدیالر مد اردیلیم ۳۰منطقٔه زرکشان به 

دارد که در  تیکابل موقع تیجنوب وال یلومتریک ۲۲۵در  یغزن تیمس و طال زرکشان وال معدن

معدن  کیپنج سال با  یو درط شودیصوف کوچک از آن آغاز م کیطال به سطح  دیدو سال اول تول

 یسرو یط یالدیم ۱۹۷۱باراول درسال  یبرا یمعدن مس غزن نی. اشودیم لیبزرگ مس تبد

 .و افغان کشف شده است یروس رانیشترک انجنم

 یادآوریمختلف کشور وجود دارد، که  یهادر بخش زین گریها معدن کوچک و بزرگ دده همچنان

 قیاما معلومات مستند و دق م،یشویم ادآوریشده،  تیآن امکان ندارد، تنها از معادن مس که تثب یتمام

 .در مورد استخراج آن وجود ندارد

 

  کیمعدن مس نا

و اکتشاف آن در دسترس  رهیدارد، اما معلومات در در مورد ذخ تیهرات موقع تیمعدن در وال نیا

 .ستین

  عدن مس دوبرادرم

 یدر سرو ،یالدیم ۱۹۷۲آن وجود ندارد، درسال  رهٔ یدر مورد ذخ قیمعدن که معلومات دق نیا

 .است دهیکشف گرد یافغان و روس نرانیمشترک انج

  کوه میس معدن مس

 یسرو کیو افغان به اساس  یروس رانیانجن یاز سو ،یالدیم ۱۹۷۳کو درسال  میمس س معدن

 .ستیآن هنوز هم مشخص ن یمس و امور استخراج رهیکشف شد، اما مقدار ذخ

 ی رعلیمس م معدن

و استخراج آن صورت نگرفته، در سال  رهیذخ قیدق یکه تا هنوز هم سرو یرعلیمس م دنمعد

 .است دهیکشف گرد یالدیم ۱۹۷۰

  معدن مس دهانه



 

 

توسط  ،یالدیم ۱۹۷۱متر طول در سال  ۱۲۰۰متر عرض و  ۲۰۰مس دهانه با داشتن  معدن

 .است دهیهرات کشف گرد تیو افغان در وال یروس رانیانجن

 

 معدن مس دوثر

تن هرات با داش تیدر وال یافغان و روس رانیتوسط انجن ،یالدیم ۱۹۷۳مس دوثر درسال  معدن

 .است دهیمتر طول کشف گرد ۲۲۰۰متر عرض و  ۱۵۰

  وقرهیمعدن مس با

افغان و  رانیتوسط انجن یالدیم۱۹۷۴در سال  ست،یآن هنوز هم معلوم ن رهیمعدن که مقدار ذخ نیا

 .است دهیبدخشان کشف گرد تیدر وال یروس

  معدن مس فارموره

 ره،یدر مورد مقدار ذخ قیدق یام سرواما کد ده،یگرد صیبدخشان تشخ تیمس فارموره در وال معدن

 .اکتشاف واستخراج آن صورت نگرفته است

  کو یمعدن مس س

توسط  یالدیم ۱۹۷۲مساحت دارد، درسال  لومتریهفت ک هیعشار کیمعدن که در حدود  نیا

 .است دهیکشف گرد ابیفار تیدر وال یافغان و روس رانیانجن

  معدن مس آهنکشان

 نیکه شش منطقه مختلف مس در ا دهیکشف گرد سیبادغ تیدر وال یدالیم ۱۹۷۴معدن درسال  نیا

 .وجود دارد زیسرب و فلز ن نوم،یمعدن عالوه بر مس طال، مولبد نیمشخص شده است. در ا

 مس کشکک معدن

 .است دهیو افغان کشف گرد یروس رانیمشترک انجن یسرو یط ،یالدیم ۱۹۷۲معدن در سال  نیا

  یمعدن مس گبرغ

هزار  ۱۲تا  ۱۰معدن از  نیا رهیکشف شده است، مقدار ذخ یالدیم ۱۹۷۱درسال  یبرغمس گ معدن

 .در آن وجود دارد زیتن خواند شده و عالوه بر مس، فلز و سرب ن

  معدن مس کندالن

 تیزابل موقع تیمتر طول در وال ۱۵۰۰متر عرض و  ۴۰۰ رٔه،یتن ذخ ۱۳۶۰۰معدن با داشتن  نیا

شده که  میتثبت شده، اما معدن مس آن بر سه بخش تقس تیوال نیدر ا زیدارد. عالوه بر مس طال ن

 .کپترغار – ۳ الیسرخ ش-۲کندالن -۱عبارت است از: 

 معدن مس کنداالن والیت زابل

 وجود دار.  وسایر عناصر معدنی ٪۳٫۸ با فیصدی  تن مس ۳۷۰۰دارای  C1+C2 ذخیره 

  "الیمعدن مس " سرخ ش

متر طول در سال  ۱۰۰۰متر عرض و  ۱۲۰و با داشتن  شودیتن م ۴۱۰۰معدن در حدود  نیا رهیذخ

طال  رهیاست. عالوه بر مس چند تْن ذخ دهیو افغان کشف گرد یروس رانیتوسط انجن یالدیم ۱۹۷۱

 .معدن وجود دارد نیدر ا زین

  "معدن مس " کپترغار



 

 

و افغان کشف  یسرو رانیتوسط انجن یدیخورش ۱۹۷۱تن مس، درسال ۲۱۴۰۰معدن با داشتن  نیا

 .معدن وجود دارد نیدر ا زیطال و سلور ن م،ینیمولب ریو عالوه بر مس مقاد دهیگرد

 

 

  "معدن مس"چارسو

 دهیزابل کشف گرد تیدر وال یالدیم ۱۹۷۱درسال باشد،یهزار تن م ۱۳۰۰۰آن  رهٔ یمعدن که ذخ نیا

  .است

   "یمعدن مس"تگاب سون 

بخش آن درسال  کیشده که  میدارد، با دوبخش تقس تیهرات موقع تیمعدن که در وال نیا

کشف شده است.  یافغان و روس رانیتوسط انجن یالدیم۱۹۷۲و بخش دوم آن در سال  یالدیم۱۹۷۰

 .متر طول دارد ۳۰۰۰متر عرض و درحدود ۹۰۰معدن  نیا

   دنیمعدن مس ب  

 یافغان و ورس رانینتوسط انج یالدیم ۱۹۷۲دارد که در سال  تیغور موقع تیمعدن در وال نیا

 .درصد مس خالص وجود دارد کیاست. در معدن مذکور در حدود  دهیکشف گرد

   "معدن مس"سردخانه  

در صد مس خالص  ۳۱ هیفراه کشف شده و دو عشار تیدر وال یالدیم ۱۹۷۳معدن درسال  نیا  

 .دارد

   "مس " گالآغا معدن

 دهیفراه کشف گرد تیدر وال یالدیم۱۹۷۰ال درصد، در س( ۶تا  ۳معدن با داشتن مس خالص ) نیا

 .است

که از  دهیکشف گرد یدیخورش۱۹۷۰فراه در سال  تیوال یمعدن مس در منطقٔه سرحد کی همچنان

آن در درسترس قرار  رهٔ یدر مورد ذخ قیپنج درصد مس خالص دارد، اما تعداد دق هیتا دو اشار کی

 .ندارد

   "دیسف یمعدن مس"غور  

 رانیتوسط انجن یدیخورش ۱۹۷۰طول در سال  لومتریک ۳۵۰متر عرض و  ۵۰تن معدن باداش نیا

 .است دهیکشف گرد یافغان و روس

 "مس " کوه عروس معدن

 ۱۹۷۰فصد مس خالص در سال  کیطول و  لومتریک ۶۰۰متر عرض،  ۲۰۰معدن باداشتن  نیا

 .است دهیکشف گرد یافغان و روس رانیتوسط انجن یدیخورش

   معدن مس مارکو  

کشف و عالوه بر آن  یالدیم ۱۹۷۰درصد مس خالص دارد، درسال  کیفراه که  تیمارکو وال معدن

 .در آن وجود دارد زیسلور، طال، سرب، فلز و جست ن

   "بایمعدن مس"گار  

متر طول دارد که  ۳۰۰متر عرض و  ۶۰درصد مس خالص،  ۵/۳معدن با داشتن در حدود  نیا

 .است دهیفراه کشف گرد تیدر وال یالدیم ۱۹۷۲درسال 



 

 

   "معدن مس "دربس  

متر  ۲۰۰که  دهیو افغان کشف گرد یروس نرانیانج یاز سو یدیخورش۱۹۷۳معدن درسال  نیا

 .متر طول دارد ۵۰۰۰عرض و 

  

   "معدن مس "غورما 

که  دهیفراه کشف گرد تیو افغان در وال یروس رانیتوسط انجن یدیخورش ۱۹۷۳معدن درسال  نیا

 .متر طول دارد ۱۰۰۰عرض و متر  ۱۲۰

   "یمعدن مس " چون 

 دهیو افغان کشف گرد یروس رانیانجن یکندهار از سو تیدر وال یدیخورش ۱۹۶۷معدن درسال  نیا

 .است

   "لیمعدن مس " گازوغ  

 یبغالن وجود دارد، اما سرو تیمتر طول در وال ۵۰۰متر عرض و  ۳۰۰مذکور باداشتن  معدن

 .معدن صورت نگرفته است رهٔ یدر مورد ذخ قیدق

   "معدن مس" اندراب  

و افغان  یروس رانیتوسط انجن ،یدیخورش ۱۹۷۲متر طول در سال  ۱۰۰۰عرض و  ۱۰۰داشتن  با

 .است دهیکشف گرد

   " دواب یلیمعدن مس " ت  

 یکشف، اما سرو یدیخورش ۱۹۷۲متر طول در سال  ۷۰۰مترعرض و  ۲۰۰معدن با داشتن  نیا

 .آن صورت نگرفته است رهٔ یخدر مورد ذ قیدق

   "سنگ یمعدن مس"غور  

شده  تیدرصد ثب ۱۰دارد و اندازٔه مس خالص آن در حدود  تیبغالن موقع تیمذکور در وال معدن

 .است دهیو کشف گرد یسرو یافغان و روس رانیتوسط انجن یالدیم ۱۹۷۲معدن درسال  نیاست. ا

   "معدن مس" آشپشته  

متر طول دارد. مس خالص  ۲۰۰کشف و  یالدیم۱۹۶۷درسال  انیبام تیمس " آشپشته" وال معدن

 .باشدیدرصد م۳معدن  نیا

   "معدن مس"سرخ پارسا  

 نیکه ب باشدیمربع م لومتریک ۹پروان وجود دارد و مساحت آن در حدود  تیمعدن در وال نیا

 .است دهیکشف گرد یالدیم ۱۹۶۷تا  ۱۹۶۰ یهاسال

 ان کشان فاریاب معدن مس با سرب وجست اوخ

 وجست بمس با سر٪۱٫۵–۰٫۱مترعیار  ۲۷۰–۲۰کیلومترعرض  ۲٫۵طول زون 

کوچک  ها معدنده نیبر ا عالوهدرافغانستان وجود دارد،  زیشدٔه مس ن تیاز معادن ناتثب یشمار

در بخش اکتشاف و استخراج آن  شرفتیدر کشور وجود دارد، اما کدام پ گرید وبزرگ  نا تثبیت شده 

آن تنها  تیصورت نگرفته، اما موقع زیمعادن مذکور ن ریذخا قیدق ینگرفته و همچنان سرو صورت

  :قرار ذیل اند که  است دهیمشخص گرد تیبه سطح وال

 



 

 

.  معدن مس بلخاب سرپل 

 معدن مس در کوتل خاواک پنجشیر 

 معدن مس فرنجل غوربند 

 معدن مس جیرعلی پنجشیر و تاواخ پنجشیر 

 کیلومتری کابل ۶۰وه چراغانی کهنه خمار والیت میدان در معدن مس ک 

 معدن مس لوگر در منطقه گلدره 

 معدن مس گل دره کوهدامن 

 معدن مس کوتل قلیچ عالقه کهمرد بامیان 

 معدن مس ارغنداب، توخی قندهار 

 معدن مس دربند والیت کابل 

 فیصدباسرب روی و آهن ۱معدن مس گلوغه فراه اعیار  

 میلیون تن ۸۰کیلومتر عرض اکیلومتر زیاده از  ۷معادن مس دربند کابل طول زون  

 .۰٫۱متر معیار  ۳۰متر طول عرض  ۲۰۰معدن مس دره علیسنگ بغالن  

 میدان وردک  منطقۀ منگسکمعادن مس 
 

 منابع

معرفى معادن طالى افغانستان نوشته فرشته فیضی در ویبسایت پژوال صفحه مخصوص معان  .1

 فغانستانا

http://mines.pajhwok.com/dr/content/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-

%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

 ه سنگر یار در ویبسایت پژواک نوشت افغانستان مس معادن یمعرف.2
-7%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%A-http://mines.pajhwok.com/dr/content/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3 

 یدیا فارسیکییمعادن مس عینک در ویبساید و .3
.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B3_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9https://fa.wikipedia 

.جیو لوژی ومنابع منرالها در افغانستان نوشته تو سط عبداله در وبگاه سروی و جیو لوژی معادن .4

 http://www.bgs.ac.uk/downloads/browse.cfm?sec=7&cat=83 انگلستان
5 .Mess Aynak Copprer Project نوشته وزارت معادن و پترولیم افغانستان 

project-aynak-http://mom.gov.af/en/page/mes 

.منرالها معادن احجار قیمتی جیولوژی وساختمان افغانستان در وبگاه ریاست سروی و معادن 6

 افغانستان

http://www.bgs.ac.uk/AfghanMinerals/ 

 افغان پیپر معادن افغانستان نوشته شبکه اطالعات خبری افغانستان در وبگاه .7

 http://www.afghanpaper.com/info/joghrafia/maaden.htm 

 المللی سروی و جیو لوژی آمریکا.معادن و منرالهای افغانستان نوشته اداره بین8

  http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of02-110/of02-110.pdf 

.جیولوجی و منابع منرالهای افغانستان نوشته تحقیقات ریاست سروی جیولوژی افغانستان و اتحاد 9

 شوروی وقت در وبگاه سروی جیولوژی انگلیس

110.pdf-110/of02-file/of02-http://geopubs.wr.usgs.gov/open 

 معادن طال  منابع .10 

http://mines.pajhwok.com/dr/content/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://mines.pajhwok.com/dr/content/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B3_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9
http://mom.gov.af/en/page/mes-aynak-project
http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of02-110/of02-110.pdf


 

 

الی  ۱۳۸۳.گزارش وزارت معادن و صنایع دولت جمهوری اسالمی افغانستان: از برج عقرب سال 

 ۱۳۸۴اخیر میزان 

 .منابع معدنی جامد افغانستان، در سایت وزارت معادن افغانستان11
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