
 
 

 

 

 ۱۳۹۸گزارش فعالیت های سروی جیولوجی طی سال 
 

 مقدمه: 

د های و مدیریت قرار دا، اکتشاف تفحص عرصه های سروی،در  ی کهو تنها نهاد  سکتوری وزارت معادن و پترولیم به عنوان وزارت

لکیت، حمل و نقل و لیت حراسؤؤؤت از مامسؤؤؤ ن ها فعالیت می نماید و هم چنان وزارت معادن و پترولیم دروکاربیو هاها منرال 

م ثر  ایجاد اداره ع طبیعی را مطابق به قانون منرال ها و هایدروکارین ها به عهده دارد. اهداف درازمدت وزارت شؤؤؤاملبازاریابی مناب

ستفاده م  سرمایهشاد اجای منابع طبیعی، از ثرجهت ا شویق  ن ها و بلند بردن عواید و گزاری در بخش معادن و هایدروکارب تغال و ت

 دولت میباشد. اقتصادی و مالی توانایی های

انون که یکی از معینیت های کلیدی وزارت معادن و پترولیم بوده فعالیت های خود را با در نظر داشت ق افغانستان سروی جیولوجی

شه راهمعادن ستخراجی ، نق صنایع ا ستراتیژی سکتور  ستی،  به و ریفورم ا صاتی، جیوفزیکی، محیط زی مطالعات جیولوجیکی، تفح

سروی کادستری و  ساحات معدنی، نقشه برداری، نگهداری نقشه های  شرتثبیت  معلومات جیولوجیکی برای مردم، ارائه معلومات  ن

  رکز نموده است. متم علمی زمین شناسی را برای ملت افغانستان

 یم سه هدف ذیل را تعین نموده است: برای وزارت معادن و پترول راه سکتور صنایع استخراجینقشۀ عالوتاً

روی آن تاکید کرده است؛ تضمین شفافیت در سکتور صنایع استخراجی، کلیدی ترین موردی است که نقشه راه  شفافیت: .1

جیولوجی افغانسؤتان نیز با در نظر از ضؤایع شؤدن عواید ملی در فعالیت های معدنکاری جلوگیری صؤورت گیرد. سؤروی 

، داشت اصل مبارزه با فساد اداری، وبه منظور ایجاد شفافیت خود را مکلف میداند تا از تمام فعالیت های تفحصاتی خویش

 د.معلومات الزم ارائه نمای

سنگین در   :اولویت بندی منرال ها .2 سبت به فلزات  صنعتی و فلزات قیمتی را ن ساختمانی، منرال های  قرار دادهای مواد 

یاز در پروسؤؤؤه اسؤؤؤتخرا   تامین انرژی مورد ن قل  مل و ن هت ح نای الزم ج تا اکنون زیرب هد زیرا  یت قرار می د اولو

 و جود ندارد.  آهن، مس و غیره(مخصوصاً)

ش پالیسی ساز و کاهش قالیت های اساسی از جمله پیشبرد نادن و پترولیم روی فعتمرکز وزارت معاصالحات ساختاری:   .3

 فعالیت های عملیاتی و تنظیم سکتور میباشد. 

روی ، مطالعات خود را راه سکتور صنایع استخراجیبا توجه به اهداف مندر  نقشۀ سروی جیولوجی افغانستان در روشنایی قانون و

 ۱۳۹۸روی این ملحوظ پالن کاری سال فلزی اولویت بندی نمود.  ، سنگ های قیمتی و معادنصنعتیمواد ساختمانی، مواد معدنی 

 بر اساس آن ترتیب نموده است. خود را 



 
 

 

 ۱۳۹۸های سروی جیولوجی سال . پالن سروی ریاست 1جدول 

 مواد معدنی والیت  شماره 

 آهن بامیان ۱

 ذغال بغالن  ۲

 مرمر دایکندی  ۳

 مرمر ننگرهار ۴

 مرمر ها و مواد ساختمانی  کاپیسا ۵

 مرمر ها و مواد ساختمانی  بلخ ۶

 مواد ساختمانی ، نفرایت ومرمر بامیان ۷

 مرمر و گرانیت تخار  ۸

 مرمر میدان وردک ۹

 نفرایت و کرومایت کنر  ۱۰

 مرمر و آهن تراورتین، غزنی  ۱۱

 تالک و مرمر بامیان  ۱۲

 گچ و آهن هرات  ۱۳

 مرمر  بغالن  ۱۴

 

 : خالصه فعالیت های تفحصاتی

 یها میت ،یکیولوجیج یقاتیتحق یکارها یبند تیو اولو مارکیت های داخلی و خارجی به مواد خام معدنی یازمندیاسؤؤؤاس ن بر

نفرایت،  ، ذغال، مرمر،سمنت مواد اولیه یرا رو شیخو قاتیتا تحق دیسال روان موظف گرد یافغانستان ط یولوجیج یسرو یساحو

 .انجام دهدو مواد ساختمانی گچ، آهن 

اندازه  ،یسؤؤاحات معدن یکنتور بند ،یکیو توپوگراف یکیولوجیج ینقشؤؤه بردارمیتوان  آن ها تفحصؤؤاتی یها تیعمده فعال جینتا از

مطالعات  معادن و تثبیت انومالی با استفاده از رهیذخ یاحتمال تیتثب، ها یرینمونه گ ،یمواد معدن یها هیال یضخامت ظاهر یریگ

 .  برد جیوفزیکی نام

 باشد: لعات در ساحات ذیل میمطادر حال انجام  ۱۳۹۸در سال سروی جیولوجی  با در نظر داشت ملحوظات فوق

 . ساحاتیکه عماًل تحت مطالعه توسط سروی جیولوجی افغانستان است.2جدول 

 نوع مطالعات مواد معدنی والیت  شماره 

 سروی جیوفزیکی آهن بامیان ۱

 سروی و نقشه برداری ذغال بغالن  ۲

 سروی و نقشه برداری مرمر دایکندی  ۳

 نقشه برداری سروی و و نفرایت مرمر ننگرهار ۴

 سروی و نقشه برداری مرمر ها و مواد ساختمانی  کاپیسا ۵

 . نقشه والیات تحت مطالعه سروی جیولوجی1شکل 



 
 

 

 سروی و نقشه برداری مرمر ها و مواد ساختمانی  بلخ ۶

 سروی و نقشه برداری و مواد ساختمانی، تراورتین مرمر بامیان ۷

 سروی و نقشه برداری مرمر و گرانیت تخار  ۸

 برداریسروی و نقشه  مرمر میدان وردک ۹

 سروی و نقشه برداری نفرایت  کنر  ۱۰

 سروی و نقشه برداری مرمر و آهن تراورتین، غزنی  ۱۱

 سروی و نقشه برداری گچ  هرات  ۱۳

 سروی و نقشه برداری مواد اولیه سمنت بغالن  ۱۴

 

را  ۱۳۹۷و تعداد ساحات باقیمانده سال  ۱۳۹۸ساحات معدنی سروی شده سال  ۱۴ یتایید سروی جیولوجی افغانستان توانست تا

شامل  متذکره  ساحات .دبدست بیاورگ کوچک و بزر اسیمعادن مق یکیولوجیج یراپور ها یابیارز یکیم قت تخن تهیکمجانب  از

 سروی نمود. ،ساحه کوچک می باشد ۱۷و  بالک ۷ساحه بزرگ شامل  ۴

 

 شورای عالی اقتصادی بهساحه تایید شده و قابل ارائه  ۱۴. 3جدول 

 نوع مواد ساحه شماره والیت
مساحت به 

 کیلومتر مربع
 مقیاس پروژه تقسیمات

 دایکندی

 8.6 مرمر مش سفلی و علیا ۱

دو  بالک به مساحت   

، و چهار ۲.۶و  ۲های  

بالک خورد به مساحت 

 کیلومتر مربع  ۱های 

 بزرگ

 8.3 گرانیت شهر نیلی ۲

به  سؤؤؤه بالک بزرگ 

 ۲مسؤؤؤؤاحؤؤت هؤؤای 

کیلومتر و سؤؤؤه بالک 

، ۰.۸خورد به مساحت 

 ۰.۷و  ۰.۸

 کیلومترمربع

 بزرگ

 کوچک یک بالک 0.23 مرمر قوتندر ۳ پروان

 هرات
 کوچک یک بالک 0.009 گچ گذره ۴

 بزرگ یک بالک 2 مرمر بلند بالق ولسوالی ورس ۵

 بامیان

 کوچک یک بالک 1 مرمر شتر مرده ولسوالی ورس ۶

 کوچک یک بالک 0.9 مرمر سرقول ولسوالی ورس ۷

 کوچک یک بالک 0.4 تراورتین  پشته مالیان -پیتولغمان  ۸



 
 

 

 بزرگ یک بالک 2 مرمر لستانگ ۹

 کوچک یک بالک 0.4 کنایس –رانیت گ قول ها ولسوالی شکردره ۱۰

 کابل

۱۱ 
ساحه چهل دختران چهار 

 آسیاب
 0.1 تراورتین 

 یک بالک
 کوچک

 کوچک یک بالک 0.6 مرمر خیر آباد چهار آسیاب ۱۲

 کوچک یک بالک 0.8 کورسیت لوی کنج بگرامی ۱۳

 کوچک یک بالک 0.8 کنایس –گرانیت  فرزه ۱۴

 

 ها تیفعال نیا نیشتریرا که ب دنمعا یستیز طیمحمطالعات  ۱۳۹۸در سال وری است که سروی جیولوجی افغانستان آقابل یاد 

ی قبل از ستیز طیمحمطالعات مفصل و  کیوتخنیج ن،یخطرات زم ،یولوجیدروجیها، ها یشکستگ ،یکیزمولوجیمطالعات س یرو

 : قسیم نمودندقرار ذیل ت را برای اجرای وظایف فوق ذکرمس ل ، اجرا نمود. که تیم های ساحوی باشدیم معدنکاری

خطرات زمین، جیوکیمیا و هایدروجیولوجی، جیولوجی محیطی،  کارمندان از متشکل تیم مختلط: Bو  Aتیم  .1

 منرال ها.

فعالیت های نظارتی خود را از سایزمیک استیشن های هرات، قرغه، بدخشان و همچنان  ،تیمزمولوجی: یتیم سا .2

اجرا  فعالیت های تکتونیکی در والیت پنجشیر و بغالنبررسی و  به منظور مطالعه شکستگی ها GPSنصب 

  . نمود

فزیکی،کیمیاوی و تعین  یفعالیت بررسی سطح آب های زیر زمین، تعین کیفیت ها ،تیم هایدروجیولوجی:تیم  .3

 سطح آب های زیرزمینی را بعهده دارد. 

 را میتوان در جدول ذیل خالصه نمود.  ۱۳۹۸فعالیت های محیط زیستی معادن سروی جیولوجی افغانستان در سال 

 ۱۳۹۸ل مطالعات محیط زیستی معادن سال . جدو4جدول 

 مالحظات تیم  نوع مواد ساحه شماره والیت

 مس عینک ۱ لوگر
مطالعات محیط زیستی قبل از 

 تکمیل  Aتیم  معدن کاری

 مس بلخاب ۲ رسپل
مطالعات محیط زیستی قبل از 

 در جریان  Aتیم  معدن کاری

 حاجی گک ۳ بامیان
مطالعات محیط زیستی قبل از 

 تکمیل  Bتیم  معدن کاری

 شیدا ۴ هرات 
مطالعات محیط زیستی قبل از 

 Bتیم  معدن کاری

ایط  نظر به نامناسب بودن رسر
امنیتی این فعالیت تکمیل 

 نگردید



 
 

 

 بدخشان ۵ بدخشان

 های 
ی

مطالعات شکستگ
تکتونیگ و ساحات معروض به 

مولوجی  خطر ز  در جریان  سی 

یف ۶ بلخ  مزار رسر

فزیگ مطالعات خصوصیات 
میخانیگ و مقاومت اگریگات 

 های مواد ساختمانز 
ز و  خطرات زمی 

 در جریان جیوتخنیک

 

 : ه فعالیت های اکتشافیصخال

سرمایه ستفاده م ثر از این منبع معدنی؛ فرصت  سکتور خصوصی را جهت  وزارت معادن و پترولیم به منظور تقویت بنیه مالی کشور و ا گذاری 

ستخرا  این  شاف و ا ستاکت ساعد نموده ا سال  .سرمایه ملی م سی وزارت معادن در جریان  سا میتوان از عقد قرار داد  ۱۳۹۸از فعالیت های ا

 اکتشافی مس شیدای والیت هرات نام برد. 

شیدا در  سکن  ۶۵ظواهر معدنی  سوالی گذره و ادر شهر هرات، در خط مرزی ول  ۵ساحه  در اینموقعیت دارد. ذخیره تخمینی مس کیلومترى 

  .تتثبیت گردیده اس میالدی ۱۹۷۳درسال و طى سروى مشترک انجنیران روسى و افغان  بوده میلیون تن

شته یبه داوطلب ۲۰۱۲مارچ  ۱۶به تاریخ  دایپروژه مس ش  با کمپنی ۲۰۱۸سپتمبر  ۱۲آن در  یبردار و بهره یو بعداً قرارداد اکتشاف شده گذا

Silk Road Mining & Development  است گردیده عقد.  

شاف  ساس مواد قرارداد مکلف بود تا پالن اکت سنجش از راه دور ) یشرکت مذکور به ا شامل مطالعات  (، Remote Sensing Analysisکه 

ه احجار آن سؤؤاحه می و تجزیه نمونه های خاک ها و نمون برمه کاری ها و تحلیل مطالعات اکتشؤؤافی جیوکیمیاوی، جیولوجیکی و جیوفزیکی،

 ئتیه ی. بعد از منظورنمود ارائه میبه وزارت معادن و پترول نهیمع ادیمع در نگیشؤؤرکت سؤؤلک رود ماینکه  به این وزارت ارائه نماید را د، باشؤؤ

 .دجواز آغاز خواهد گردی یاکتشاف معدن مذکور با اعطا مرحله عمالً ،یاقتصاد یعال یو شورا یارزیاب

مذکور  معدن را در مدت سؤؤه سؤؤال در مرحله اکتشؤؤاف در یدالر امریکای ونیلیم ۲۱.۱تعهد نموده اسؤؤت تا مبل   نگیسؤؤلک رود ماین شؤؤرکت

  مذکور، مرحله استخرا  این معدن آغاز خواهد شد. معدن مرحله اکتشاف لینماید. پس از تکم یگذار سرمایه

 

 


