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ر    مس عينکددلو

ار په  ن کې پروت دی. دغه کان د تاريخي شته شواهدو  ٣٠د عينک د مسو کان د کابل  رۍ وا کيليوم
او تاريخ پيژندنې له مخې د پخوانيو ډبرو د ويلي کيدو پربنس پيژندل شوی دی. پخوا مس لرونکې ډبرې 

ه کېدلې. د دې کان  و ه  و ونو په وسيله  يو پورېد سترو سترو هاون خه مخکې پي  کيندنه له اسالم 
ي. و کې و برخو کې ډيرې پخوان کيندنې ترستر نيو او لويدي   اړوند ده چې د مس عينک دکان په من

لي وموندل شو او په  ١٣٧٣د عينک د مسو کان په  هجری لمريز کال  ١٣٧۴هجري لمريز کال کې بيا
نې پيل شوې. نوموړی کان د کابل په ی موندلی چې د  کې يې نوې سپ ای  ای  تکتونيکي زون کې 

وليز مساحت  ي. ٨٠٠کابل مس لرونکو سيمو  ره مربع ته رسي   کيلو م

د يادولو ده چې د عينک د مسو کان کې تر دې مهاله دری معدني توکي موندل شوي چې مس، دربند او 
نيو ويجاړې دونکو ي ٩۴ ا رسوبي ډبرو او لکانوجنی لعلونه ( جوهر) رانغاړي. د مسو منرالونه په لوم

او ژورو سيمو کې شتون لري. معدني ډبرې او صنعتي مس بيا د سيندونو، د خوړونو تر غاړو ( ساحلي)، 
يپيد فاسس اويند کيمبري پورې اړوند دی، ميشته دي. دغو ډبرو د وخت په تېريدو سره  -سيمو چې عمر

  کې ته بدلون موندلی .امفيبوليت–وت

و او سويلي برخو  اوس مهال د عينک د نيو، لويدي ر واليت کې ميشته دی چې د من مسو کان په لو
ندې  کيلو متر مربع ٤٠خه تشکيل شوی دی. چې مس لرونکي برخې يې تر  ر مکې پرمخ را پورې د

وړونو پ کيمبری-عمرويندرسوبی ميتامورفيکي -شوې دي. په دغه کان کې مس په رسوبي، ولکانيکي
ي. کې شتون لري. په ژو و کې يدونکو) ډبرو کې د مس منرالونه تر ستر   رو ناريه( سو

ويدنې)  تر  مترو سيالبي  ۵٠٠چې په دې برخه کې مس لرونکې ډبرې د جهيلي يا سيندي رسوباتو ( 
ل شوي دي.    ويدنې او سيندونو له امله پو

نی برخه د مس لرونکو پوړونو د  نې رمت ٢٠٠خه تر   ٦٠و په ژورتيا د متر ٢٠٠من ي و پورې 
ې شوې ده . ان   شوې دي چې د کاني ډبرو وروست کچه د برمې په وسيله 

خه د  مکې د سطحی  نی کچه د مس لرونکو ډبرو  اکسايد و پورېمتر ٢٠-١٠کاني ډبرې د  شوي. من
٢اکسايد تر  وليز ډول د  ١ ٠سلنې او په  ٢ – ١٧   سلنې پورې بدلون کوي. ٨٥

کاني مخلوط شوې ډبرې د ٣٠ نه تر ٧٠ سلنې اکسايديشن له درجې سره له ٨٠  – ١٠٠ مترو پورې 
نی  ٣ سلنې پورې بدلون کوي چې په من ٠ نه تر ٩٢ پراخوالی لري. چې په هغې کې د مسو کچه  ٦٤

نيو سلفيدي ډبرو کې شتون  يزې زيرمې په لوم ي. د مسو بنس کچه يې مس تر ٢ سلنې پورې رسي
ي. ٢ سلنې پورې رسي ن کچه  تر٥  لري چې په هغو کې د مسو من

نی  ي چې په هغې کې دمسو من نيو سلف لرونکو ډبرو کې پيدا کي يزې ذخيرې په لوم د مسو بنس
ه برخه د مرکزي برخې  ٢٫۵اندازه تر  ي.  چې په هغه د عينک د مسو د کان لويدي سلنې پورې رسي

ي. د دې برخې مس لرونکي پوړونه تر دوو کيلو يدا بلل کې ل شوي چې  ژورتيا  غ ي رۍ پورې  م
ن کچه  م ٩۴ خه تر ۴يې له    ٠۵٫٢- ۶٢٠رۍ پورې بدلون مومي چې په دې کان کې د مسو من

کل شوې ده.    سلنې پورې ا

په ورته پوړونو کې بدلون موندلی د  و لکانوجنی کاربناتی – تريجنید لعلونو ( جواهرو)  د مسو کان د 
يدو چې په کې  مترو ٣٠٠مسو منرالونه د  رو په غ والي د دوو کيلو م معدني جسمونه( باډۍ)  ٢٢په پن
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ير د  والي، او له متر ٣٢ نه تر ۵٫١د عدسيي په  و په اوږدوالي يي متر ١۵٠ خه تر ١٠٠و په پن
کل شوی دی.   شتون ا

 


