
  

  

  

  

  جمهوري اسلامي افغانستان

  وزارت معادن و پتروليم

  عامه رياست اطلاعات و ارتباط

  

  معدني ولايت باميانمنابع 

 
    ١٧/٤/١٣٩٨ تاريخ:



٢ 
 

معدني آهن حاجيگكـ، آهن سياه دره، معادن ذغال سنگ ، سنگ ها و احجار كريمه  باميان داراي منابع
  باشد.مي

  .ستاباميان يكى از ولايات مركزى و كوهستانى بوده و سرشار از ذخاير زيرزمينى 

ولسوالي هاي مختلف ولايت باميان و خود شهر باميان معادن زيادي را در خاك خود نهفته دارد، كه به اساس 
معدن آهن حاجيگكـ، آهن سياه دره، معادن ذغال سنگ هاي انجام شده؛ مشهورترين آن عبارت اند از:  سروي

  باشد.، سنگ ها ،حجار كريمه و ظواهر معدني چون: مس، سرب، جست، سيماب، سلفر و گچ مي

 

 :گكحاجي آهن معدن .١

ميدان وردگ واقع بوده و يكى معدن آهن حاجيگك( آجه گك ) در سلسله كوه هاي هندوكش، ميان باميان و 
  رود. از بزرگترين معادن دنيا به شمار مي

هجري شمسى توسط زمين شناسان مختلف مطالعه شده و تثبيت گرديده ١٣٣٩اين معدن در سال 
  مترعمق دارد. ٥٥٠ و طول كيلومتر ١٦ حاجيگك معدن است. 

 قرار   مي باشد وبراي ساخت ذوب آهن %٦٢ميليارد تُن و فيصدي مقدار آهن  ١,٨   معدن اين احتمالي ذخيره  
  . گردد استفاده سمنگان  غال سنگ ولسوالى يكاولنگ باميان و دره صوف ذندين معدن چ از است

دولت افغانستان گفته است كه استخراج معدن آهن حاجيگك سالانه حدود سه صد ميليون دالر را به 
  .كرد خواهد واريز كشور خرانة 

 : درهسياه آهن معدن .٢

رب مركز ولسوالي يكاولنگ موقعيت دارد. طبق سروي وتفحص تيم غ كيلومتري جنوب ٢٢اين معدن در 
فيصد  ٦٣ميليون تُن ميرسد و ٥٠٠انجام شد، ذخاير اين معدن به  ١٣٩٠انجينري وزارت معدن كه در سال 

  . آهن دارد

 غال سنگ:ذ  معادن .٣

 مناطق در كهمرد  غال سنگ ذغال سنگ است. ذولسوالي هاى كهمرد ، سيغان ويكاولنگ داراى معادن سرشار 
 واليولس ودر   مُرغي سر منطقه در يكاولنگ ولسوالي در زرين ميخ ودوآب كريمك، چهارتاق ، ،آشپشته كليچ

  دارد. موقعيت سيغان سر قسمت در سيغان

  غال سنگ كهمرد:ذمعدن  .٤



٣ 
 

رديد وقبل از آن توسط روسها كشف گ سنگ كهمرد در زمان سلطنت ظاهر شاه استخراج ميغال ذمعدن 
  گرديده بود .

غال سنگ به شكل كمربند در طبقات مختلف سلسله كوه هاي هندوكش واقع است كه از ولايت ذمعادن 
هي ن سبزك هرات منتبدخشان شروع و تا ولايات تخار، بغلان، سمنگان، باميان وسرپل امتداد مي يابد و به معد

  مى شود.

  معادن ديگر باميان: .٥

 دارد وجود باميان در نيز مقصود شاه و  سنگ ها واحجار كريمه مانند اكسري، گالز ، كوارس ، لعل پيازي 
تن  ٥٠٠سنگ رخام به مقدار  فقط كه است موجود   تناورتن ، رخام ، ،گرانيت مرمر مانند تزئيني وسنگهاي

و همچنان ظواهر معدني چون: مس، سرب، جست، سيماب، سلفر و گچ نيز در باميان  استخراج شده است .
 باشد.مي

 


