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  باشد.سنگ، نقره، نفت، زمرد و سنگ ابرك ميچون: نمك، طلا، ذغالتخار داراي ذخاير فراوان معدني 

  

آب، هاى چاهاين معادن در ولسوالي ؛معدن مختلف است ٤٦داراى ، كه بوده يشرقولايات شمال هجمل تخار از
  .، بنگى و ورسج موقعيت دارندچال ،آبككلفگان، نم

  

خود نهفته دارد، كه به اساس هاي مختلف ولايت تخار و خود شهر تالقان، معادن زيادي را در خاك ولسوالي
 سنگ نمك، طلا، ذغال سنگ، نقره، نفت ومعادن اين ولايت عبارت اند از: ترين هاي انجام شده؛ مشهورسروي

  يابد.ابرك كه به تفصيل تذكر مي

  

 آبولسوالی چاه معـدن طال در .1

هجرى شمسى  ١٣٦٦ درسال و قرارداشته آبچاه ولسوالي شمال كيلومتري )١٠(در نورابه درقريه معدن اين 
 ذخيره تخميني طلاي مذكور اتحاد شوروى سابق كشف گرديد كه در آن وقت هاي سروي تخنيكيتيم توسط

  تخمين شده است. تن )٢٦٠(

   خانهتاقچه  نمک .2

ايجاد خط ابريشم حدود دو هزار سال پيش كشف شده  و از شتهآب موقعيت دااين معدن در ولسوالى نمك
تاحال جريان مذكور بعد كار استخراج معدن به از آن كه  ميلادى مجدداً كشف گرديد ١٩٧٠ است، اما در سال

  دارد.

  معدن نقره .3

جود دارد، اما تا هنوز حجم و اندازه آن معلوم نگرديده واين معدن در ساحه سر رستاق در ولسوالي رستاق 
  است.

  دن سنگ ابرکمع .4

روي  و تحقيق .است نگرفته  ره برداري قرار به مورد هنوز تا كه داشته موقعيت  ولسوالي اشكمش  اين منرال در
  .هاي متفاوت جريان داردمنرال

  معدن نفت .5

م به ه موسواى كوكچه كورهاى ماشده است، ولسوالىعلايم موجوديت نفت( تيل) در ولسوالي بهارك نيز ديده 
  .ارد كه معادن نفت درآن كشف شودتاجك است، احتمال د_حوزه فرو رفتگى افغان
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 قلعه، درقد،يهاي دشت قلعه، ينگشامل ولسوالي كهدر سرحد با تاجكستان واقع بوده  ماوراى كوكچه،
  .است تخار ولايت غار و رستاق بهاوالدين، خواجهخواجه

  تخار معادن ديگر

هاي عايداتى چشمه لحاظ داشتن منابع طبيعي و اى كه ازجمله ولايات درجه دوم افغانستان ازتخارهماگونه
آهن  »سلفر«گوگرد  طلا، ،سنگغالذنمك،  ،داراي منابع طبيعي ازقبيل پترول شود،براي دولت محسوب مي

ازآن استفاده صورت نگرفته  هم يا و نشده كشف تاحال معادن اين اكثر كه است داده جا خود بطن در را  و... 
  است.

 


