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  هاي تزئيني و سنگ مرمر است. مس، تالك، ياقوت، سنگمنابع معدني كابل داراي 

 14ناحيه و  22به تعداد كه  شتهدر زون مركزي كشور موقعيت دابه عنوان پايتخت افغانستان  كابل
 ولسوالي را در خود جا داده است.

اساس  رخود نهفته دارد، كه بولسوالي هاي مختلف ولايت كابل و خود شهر كابل، معادن زيادي را در خاك 
هاي تزئيني و مس، تالك، ياقوت سنگ :بارتند ازهاي انجام شده؛ مشهورترين معادن اين ولايت عسروي

  يابد.ه به تفصيل تذكر ميسنگ مرمر ك

 جوهر: مس معدن -١ 

متر مي  ١٥٠ طول داراي و متر  ٣٢الي  ٥,١ ضخامت داراي اين معدن به نام (معدن جوهر) شهرت دارد كه 
 و رسدفيصد مي ٥٦،٢الي  ٣٣درجنوب كابل موقعيت دارد، به باشد. كميت معدن مس درمعدن جوهر كه 

   متر تثبيت گرديده است. ٣٠٠عمق معدن الي 

  :بند در معدن مس -٢

 ١٠٠٠الي  ١٠٠از  باشد و ضخامت اين معدنن معدن، بيش از يك ميليون تُن مياي يهذخاير تثبيت شد
  دارد.جبار ولايت كابل موقعيت اين معدن در ولسوالي خاك ،باشدكيلومتر مي ٧متر و طول آن 

  معدن تالك: -٣

دن داراي چهار زون غرب كابل در ساحه تنگي للندر موقعيت دارد، اين مع معدن تالك در قسمت جنوب
ضرب  ٣اجسام تالكي  هاي ذكر شدهدر زون ،متر است ٨٠٠الي  ١٠٠ها باشد كه طول زونمعدني تالك مي

  .متر جدا مي شوند ٣٠ضرب  ٢٠الي  ٥

  معدن ياقوت:  -٤

غرب ولسوالى سروبى كيلومترى جنوب ٣٥ياقوت جگدلك؛ در صد كيلومترى شهر كابل، نزديك به معدن 
ها بالاى معدن باشد. هرچند روسكيلومتر مربع مي ١٥موقعيت دارد كه مساحت مجموعى آن، بيش از 

ه هم ذخيرة معدن جگدلك مشخص نيست و تنها گفته شد ياقوت جگدلك تا حدى كار كرده اند؛ اما هنوز
  .دارد وجود ياقوت گرام ١٥٧/٣  تا ١٢٢/٢كه درهرمتر مكعب، از 

 شمچ به فولوگونيت كروم كروند، پيروتين،   ياقوت منطقه جگدلك؛ به رنگ هاى مختلف از قبيل، زنگ،
اول، ياقوت اين معدن بزرگ؛ در زمان شاه جهان از سوى وى،  بار   .باشدمي ياقوت انواع همه اين كه خوردمي

 سفيد مرمر هاىسنگ از شده ساخته كاخ يك محل، تاج  قصر تاج محل مورد استفاده قرار گرفت. در اعمار
 اگره منطقه در خود محبوب خانم از يادبود خاطر به  جهان، شاه به موسوم هندى مغلى شاه كه است،

تكميل خورشيدى  ١٠٢٦خورشيدى آغاز و درسال  ١٠٠٩. امور اين ساختمان درسال كرد اعمار هندوستان
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هاى اسلامى درهند خوانده شده كه توجه هربيننده را به خود جلب شد. تاج محل، يك نمونة خوب ساختمان
  كند.مي

  هاي تزئيني:معادن سنگ -٥

هاي ترين معادن سنگمهم هاي تزئيني در ساحه كاريزمير واقع در شمال كابل، يكي ازمعدن سنگ .1
    شود. ئيني در سطح ولايت كابل شمرده ميتز

  هاي تزئيني الغوي، كه به نام (معدن الغوي) شهرت داشته و در ولايت كابل موقعيت دارد.معدن سنگ .2
  .دارد موقعيت كابل شهر  هاي تزئيني ده كيپك، در ساحه شمالمعدن سنگ .3
  هاي تزئينى گوك، در ولايت كابل موقعيت دارد.معدن سنگ .4
ولسوالي ده سبز در اطراف شهر كابل و نزديكي ساحه معدن سنگ هاي تزئيني ساحه خواجه رواش در  .5

  ميدان هوايي بين المللي كابل، موقعيت دارد.
  معدن سنگ هاي تزئيني شهرآرا در منطقه شهرآرا در مربوطات ناحيه چهارم شهر كابل موقعيت دارد. .6
  معدن سنگ هاي تزييني شاخ برنتي، كه در اطراف ولايت كابل موقعيت دارد. .7
 تزئيني سطان پاچا نيز در اطراف شهركابل موقعيت دارد. معدن سنگ هاي .8

   

  :مرمر سنگ معادن -٦

  .دارد موقعيت كابل ولايت خاكجبار ولسوالي "كروخيل" كه در منطقه  معدن سنگ مرمر گزك .1
  دره ولايت كابل موقعيت دارد.كه در ولسوالي شكر مرمر انجيرك معدن سنگ .2
 موقعيت كابل ولايت جبارخاك ولسوالي "بيك فرمان" كه در منطقه  معدن سنگ مرمر فرمان بيك .3

  .دارد
  .دارد موقعيت كابل ولايت "تندوري بيبي" كه در منطقه  معدن سنگ مرمر .4
در ساحه جنوبغرب شهر كابل ونزديك ولسوالي چهارآسياب  "ريشخور"كه درمنطقه  معدن سنگ مرمر .5

  موقعيت دارد.
  كه در منطقه خُردكابل واقع ولسوالي خاك جبار ولايت كابل موقعيت دارد. معدن سنگ مرمر .6
  كه درسمت غرب شهركابل نزديكي ولسوالي پغمان ولايت كابل موقعيت دارد. معدن سنگ مرمر قرغه .7
  كه در شمال شهر كابل موقعيت دارد. معدن سنگ مرمر بادام باغ .8
  شهرت داشته و در ولايت كابل موقعيت دارد. "معدن غريب غز"كه به نام  سنگ مرمرمعدن  .9

  شهرت داشته و در ولايت كابل موقعيت دارد. "معدن قلم كار"ـ معدن مرمر ، كه به نام  .10
  شود و در ولسوالي ده سبز ولايت كابل موقعيت دارد.ياد مي "معدن تره خيل"كه به نام ـ معدن مرمر،  .11
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  :خشت و سقف سفالي هايگل  معدن -٧

شود و در ولايت كابل ياد مي "معدن ده كيپك"كه به نام معدن گل هاي سفالي سقف و خشت، 
  مكعب تخمين شده است.ليون متريم ٢١٢موقعيت داشته و داري 

 


