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  وزارت معادن و پتروليم

  رياست اطلاعات و ارتباطات عامه
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  است. سنگ مرمرو  آهن، طلا، سُرب، زمردپنجشير داري منابع معدني 

  

كابل در بين دو شاخة جنوبي  شرقشمال كيلومتري ١٢٠است كه در فاصلةيت كوهستاني پنجشير؛ يك ولا
  .واقع شده است هندوكش غرب موازي به امتدادشرق به جنوبهندوكش، از شمال

  

ن لايت معادو در اين باشد؛ي ميمنابع طبيعي غن پنجشير، ازجمله ولاياتي است كه از نظر داشتن معادن و
متعددي از قبيل احجار قيمتي و نيمه قيمتي، معادن فلزي، معادن سنگ مرمر و معادن مواد ساختماني 

  .وجود دارند

ترين هاي انجام شده مشهورخود نهفته دارد كه به اساس سروي ا در خاكولايت پنجشيز معادن زيادي ر
  معادن اين ولايت عبارت اند از:

  زمرد -

  سُرب هاي قيمتي وسنگ -

 طلا -

 آهن -

 سنگ مرمر -

  :براي معلومات بيشتر روي لينك كليك نماييد

  

 

 پتروليم_و_معادن _وزارت#

#MoMP 

  دانستيد؟آيا مي

  است. سنگ مرمرو  آهن، طلا، سُرب، زمردپنجشير داري منابع معدني 
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كابل در بين دو شاخة جنوبي  شرقشمال كيلومتري ١٢٠است كه در فاصلةيت كوهستاني پنجشير؛ يك ولا
  .واقع شده است هندوكش غرب موازي به امتدادشرق به جنوبهندوكش، از شمال

  

ن لايت معادو در اين باشد؛غني ميمنابع طبيعي  پنجشير، ازجمله ولاياتي است كه از نظر داشتن معادن و
متعددي از قبيل احجار قيمتي و نيمه قيمتي، معادن فلزي، معادن سنگ مرمر و معادن مواد ساختماني 

  .وجود دارند

ترين هاي انجام شده مشهورخود نهفته دارد كه به اساس سروي ا در خاكولايت پنجشيز معادن زيادي ر
  معادن اين ولايت عبارت اند از:

  ردزم -

  سُرب هاي قيمتي وسنگ -

 طلا -

 آهن -

  سنگ مرمر -

 زمرد: .1

 داراي اول، حصة ولسوالي مربوطات از خنج منطقة و دارد وجود پنجشير ولايت مختلف نقاط در زمرد، معادن  
باشد كه عبارتند از معادن دشت ريوت، ميكني، درخنج، بوتاك، بزمال، باخي و دارون؛ معدن فعال زمرد مي ٦

  شود.ترين و بهترين نوع زمرد از معادن ميكني و درخنج استحصال ميمعادن فوق، خوشرنگكه از ميان 

  هاي قيمتي وسُرب:سنگ .1

است كه  لومات ظواهر معدني لاجورد، ياقوت، بيروچ و ظواهر معدني سرب، در اين ولايت موجودمع اساس به  
  مشخصات مواد متذكره معلوم خواهد شد.ها و اكتشاف؛ مقدار، كيفيت و ديگر بعد از تحقيقات و سروي

  طلا: .2

خورشيدي صورت گرفت،  ١٣٩٢به اساس سروي تيم رياست سروي و جيولوجي وزارت معادن كه در سال 
  ه است.معدن طلا در ولسوالي پريان اين ولايت كشف گرديد

  آهن: .3
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اساس سروي كه  صورت گرفته است، معادن آهن در ولسوالي شُتُل؛ وبه 1387به اساس سروي كه در سال 
  نيز كشف گرديده است. در ولسوالي پريان صورت گرفته، معادن آهن در آن ولسوالي 1391در سال 

  سنگ مرمر: .4

و در شش ولسوالي اين ولايت وجود دارد، كه معادن متذكره به شكل طبيعي باقي  نقطه 13سنگ مرمر در 
  مانده و تاهنوز، كدام قراردادي در زمينه صورت نگرفته است.

در رابطه با معادن  باشد؛ اما تاحال هيچ قرارداديازنظر معادن از جمله ولايات غني مي كه ولايت پنجشير،با آن
 ولايت منعقد نشده است. آن


