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  داده است. از جمله ولاياتي است كه بيشترين منابع معدني را در خود جا بغلان

هاي زيادي را در خاك خود نهفته دارد كه به اساس سرويهاي مختلف ان معادن شهر پلخمري و ولسوالي
و   چنارك  معدن ذغال سنگ، كشمعادن كركر و دود مشهورترين معادن اين ولايت عبارت اند از: ،انجام شده

 و معادن گچ ،معدن ُسرب ،معدن طلا ،برفك و معدن ذغال سنگ تاله ،معدن ذغال سنگ آلوگك ،دره  نيش
  ابد.يباشد كه به تفصيل تذكر ميت ميمعدن سنگ گراني

اين دو معدن در پانزده كيلومتري شمال شرق شهر پلخمري مركز ولايت  :معادن كركر و دود كش .1
شمسى توسط يك چوپان كشف شد كه يكي از بزرگترين هجرى  ١٣١٧داشته و در سالموقتيت بغلان 

ذغال سنگ اين معدن به دليل موقعيت جغرافيايى  .گرددمعادن ذغال سنگ افغانستان محسوب مي
 نيز كندز، -كابل شاهراه به آن بودن نزديك همچنين و  آن كه در مجاورت مراكز صنعتى پلخمرى 

  .است بوده اهميت حايز

اين دو معدن در حدود پنج كيلومترى شرق شهر پلخمري  و خُرد دره:معدن ذغال سنگ آهن دره  .2
  استخراج از آن آغاز گرديده و تا فعلًا جريان دارد. 1378واقع است و در سال 

كيلومتري شرق پلخمري و در ولسوالي  ٧٥اين معادن در  دره:  و شين  چنارك   معدن ذغال سنگ .3
 تصدي چوكات در   1391الي  1386از سال  كشف و 1380نهرين واقع است. اين معادن در سال 

استخراج معادن ياد شده را در  افغانستان، دولتقرار گرفت.  برداري بهره مورد شمال سنگ ذغال
  سال واگذار نموده است. ١٠به كمپني هاشمي گروپ براى  ١٣٩١زمستان سال 

 ولسوالى در و پلخمري شهر   كيلومتري 120 در اين معدن معدن ذغال سنگ آلوگك: .4
 اجاره به شمال مهمند برادران شركت به سال ١٠ براى 1387 سال در كه داشته موقعيت   صلاحده
 فسخ   1390 سال در ژيكيلوجي   مسايل ده شد، اما قرار داد مذكور به علت بعضي مشكلات امنيتي ودا

  .گرديد

 در و پلخمري شهر غرب جنوب   كيلومترى ١١٠اين معدن در  معدن ذغال سنگ تاله برفك: .5
 ذغال تصدي چوكات در اينطرف به 1386 سال از معدن ازين .دارد قرار  برفك  و تاله ولسوالى

برفك در سرحد با ولسوالى كهمرد ولايت باميان قرار  معدن تاله و .شودمي برداري  بهره شمال  سنگ
  .باشدمي سنگ ذغال سرشار معادندارد. ولسوالى كهمرد نيز داراى 

سنگ به شكل كمربند در طبقات مختلف سلسله كوه هاي هندوكش واقع است كه از  معادن ذغال
بد و به معدن ياسرپل امتداد مي ولايت بدخشان شروع و تا ولايات تخار، بغلان، سمنگان، باميان و

  شود.يسبزك هرات منتهي م

ولسوالي  غرب شهر پلخمري در) كيلومتري به طرف جنوب80معدن طلا قره زخن در( :معدن طلا .6
توسط حكومت وقت كشف گرديده و تاجايي  1374 الي 1371هاي دوشي موقعيت دارد كه در سال
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 داده قرار شركت يك با سروي بخاطر بدينسو سال سه از   هم دست خورده است. دولت اين معدن را
 .است نموده

 ولسوالي در و پلخمري شهر شرقشمال كيلومترى 80 در سفيد شخ نامه ب معدن اين معدن سُرب: .7
  .است نشده اقدامي كدام آن استخراج بخاطر   تا اكنون كه است واقع جلگه

 ولسوالي جلال شيخ منطقه در   پلخمري شهر شرقشمال  كيلومتري  54اين معدن در  معادن گچ: .8
  .شودمي استخراج آن از اكنون تا 1358 سالهاي از كه داشته قرار مركزي بغلان

 ٩٠معدن در منطقه گولايي سالنگ شمالي در ولسوالي خنجان در اين  معدن سنگ گرانيت: .9
توسط مردم محل كشف گرديده و  1392كيلومترى جنوب شهر پلخمري موقعيت داشته و درسال 

 ت.استخراج آن به تازگى با يك شركت خصوصى قرار داد شده اس

 


