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سال ۱۳۹۸  — حق چاپ محفوظ است. وزارت معادن و پرتولیم، جمهوری اسالمی افغانستان
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افغانستان؛ کشوری با ذخایر طبیعی دست ناخورده

آمارها

ارتباطات منطقه ای

شبکه های ترانسپورتی

اقتصاد افغانستان

مشوق های ارایه شده توسط قانون جدید معادن

اصالحات در بخش استخراج معادن زمین

تحلیل رسمایه گذاری — سال های ۲۰۱۶ — ۲۰۱۸

فرصت های رسمایه گذاری در منابع طبیعی افغانستان

— سمنت

— مرمر

— تالک

— تراورتین

— سنگ گچ

— سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

— آهن

— مس و طال

— هایدروکاربن ها

فهرست



نفوس

۳5.5۳ میلیون
بانک جهانی، ۲۰۱۷م

سن متوسط

۶۳ سال
بانک جهانی، ۲۰۱۸م

میزان باروری

۴.۶۴ طفل 
برای هر زن

بانک جهانی، ۲۰۱۶م

میزان رشد نفوس  

۲.5٪
تغییر ساالنه 

بانک جهانی، ۲۰۱۷م

نفوس شهری

٪۴۶.5
سال ۲۰۱۸م

میزان رشد نفوس شهری  

٪۴.۶
سال ۲۰۱۸م

جنسیت

5۱٪ مرد
۴۹٪ زن

درآمد ناخالص ملی رسانه

۲,000 دالر 
 )PPP( برابری قدرت خرید

بانک جهانی، ۲۰۱۷م

زبان های رسمی 

دری و پشتو

آمارها  افغانستان؛ 
کشوری با 

ذخایر طبیعی 
دست ناخورده

و  داشته  موقعیت  آسیا  قلب  در  افغانستان 
کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی 
را باهم وصل می نماید. این کشور از غرب 
پاکستان،  با  شرق  و  جنوب  از  ایران،  با 
و  ازبکستان،  ترکمنستان،  با  شمال  از 
تاجیکستان، و نهایتاً، از سمِت شمال شرق 
می باشد.  هم مرز  چین  خلق  جمهوری  با 
فراوانی  مرتفع  کوه های  از  افغانستان 
برخوردار بوده و زمین های هموار آن در 
موقعیت  جنوب شرقی  و  شمالی  نواحی 
دارد. قلّه ی نوشاخ با ارتفاع 24557 فوت 
مرتفع ترین  بحر،  سطح  از  متر(   7485(
و  هلمند  دریای  است.  بوم  و  مرز  این  قله 
به  افغانستان  عمدۀ  دریای  دو  آمو  دریای 

۵شمار می روند.  ۴



اقتصاد افغانستانارتباطات منطقه ای 

شبکه های ترانسپورتی 

افغانستان کوتاه ترین مسیر زمینی میان آسیای مرکزی 
و جنوبی است. این کشور در مجاورت با بنادر متعدد 
 3 حدود  دهنده ی  ارتباط  و  دارد  موقعیت  منطقه ای 
میلیارد انسان در بازارهای منطقه ای و بین المللی می باشد. 
به  هوایی  دهلیزهای  و  راه الجورد  طریق  از  افغانستان 
از طریق  افغانستان  است.  متصل  نیز  اروپایی  بازارهای 
چابهار ایران به بازار هند وصل است. این کشور به بندر 
مرزی  فاصله ساحات  دارد.  دسترسی  نیز  ایران  عباس 

افغانستان از بنادر بین المللی قرار ذیل است: 

طور  به  گذشته  سال   18 طی  افغانستان  اقتصاد 
چشم گیری احیاء گردیده است. سکتورهای زراعت، 
خدمات، و تولیدی افغانستان شاهد رشد قابل توجهی 
داخلی  ناخالص  تولیدات  است.  بوده  اخیر  دهه  در 
دالر  میلیارد   19.8 حدود   2018 سال  در  افغانستان 
اقتصادی  رشد  نرخ   ،2018 سال  در  است.  ثبت شده 
ذخایر  است.  گردیده  محاسبه  درصد   2.4 افغانستان 
معادل  دالر-  میلیارد   7 حدود  افغانستان  خارجی  ارز 
ارزش واردات 10 ماهه این کشور می باشد. همچنان 
مجموع صادرات افغانستان در سال 2017 حدود 770 
میلیون دالر و واردات آن 7.8 میلیارد دالر بوده است 
که نشان دهنده ی اتکای بیش از حد افغانستان باالی 

واردات می باشد.

سکتور  به  وابسته  افغانستان  نفوس  درصد   78 حدود 
مستقیماً  آن  درصد   55 میان  این  از  که  بوده  زراعت 
در این سکتور مشغول به کار می باشد. همچنان، 31.4 
زراعت  را  افغانستان  داخلی  ناخالص  تولید  درصد 
وجود  با  که  است  مفهوم  بدین  این  می دهد.  تشکیل 
کشور  نفوس  از  عظیمی  بخش  معادن،  غنی  ذخایر 
بخاطر  به هرحال،  بر سکتور زراعت می باشد.  متکی 
این  در  مرمر  و  تالک  بزرگ  منابع  اخیر  اکتشافات 

حال  در  نیز  معادن  از  بهره برداری  میزان  سرزمین، 
افزایش است. 

انجام  شاخص های  در  را  پیشرفت  بیشترین  افغانستان 
کسب وکار بانک جهانی داشته که توانست از جایگاه 
183ام در سال 2017 به جایگاه 167ام در سال 2018 
انجام  در شاخص های  افغانستان  نماید. صعود  صعود 
اصالحات  تطبیق  نتیجۀ  جهانی،  بانک  کسب وکار 
محیط  تنظیم  برای  اداری  و  حقوقی  بخش های  در 

کسب وکار می باشد.  

تا  است  مصمم  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
این سرزمین  منابع طبیعی  از ذخایر سرشار  استفاده  با 
بلندبردن  تسهیل  به ویژه  اقتصاد،  بهبود  راستای  در 
با  مبارزه  انرژی،  مشکالت  رفع  شغل،  ایجاد  عواید، 
برای  نماید.  کار  مردم،  زندگی  بهبود سطح  و  فساد، 
فعلی، حکومت  اقتصادی  بی پیشینۀ  میزان رشد  ابقای 
بهره برداری  جهت  طبیعی  منابع  بر  متمرکز  افغانستان 
از فرصت های سرمایه گذاری دست ناخورده می باشد. 
راستای  در  را  خصوصی  سکتور  وزارت  این  بناًء، 
به  معدن کاری  پروژه های  بهره برداری  و  اکتشاف 

مقیاس کوچک و بزرگ همکاری می نماید. 

زرنج با فاصله ی 833 کیلومتر متصل چابهار بوده و بر 
این  افغانستان،  حسب فرمان رئیس جمهوری اسالمی 
شد.  خواهد  مبدل  عصری  خشک  بندر  یک  به  بندر 
همچنان، از طریق خط آهن، افغانستان با فاصله ی 7300 
کیلومتر به بازارهای جمهوری خلق چین وصل میباشد. 
این کشور از طریق راه الجورد به بازارهای آسیای میانه، 

ترکیه، و بازارهای اروپایی نیز اتصال یافته است.

طرح »کمربند و جاده«

دهلیز ترانزیت و ترانسپورتی 
بین املللی چابهار

راه الجورد

پروژه ی ارتباطی زمینی ترانس-شبکه خط آهن افغانستان
هندوکش 

دهلیزهای هوایی

بندر سپین بولدک

بندر تورخم

بندر کراچی، پاکستان

بندر کراچی، پاکستان

بندر گوادر، پاکستان

بندر واگاه، هندوستان
بندر گوادر، پاکستان
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100 درصد مالکیت 
خارجی

خدمات اعطای 
ویزۀ حین ورود برای 

سرمایه گذاران

معافیت از پرداخت تعرفه 
گمرکی برای واردات 

ماشین آالت

رژیم پرداخت رویالتی ثابت 
) 7 درصد برای منرال های 
پروسس ناشده، 5 درصد 

برای منرال های نیمه پروسس 
شده، و 2.5 درصد برای 
منرال های پروسس شده(.

اعطای امتیاز 5 درصدی 
برای تدارک کاالها از 

تولیدات داخلی

جلوگیری از خسارات )روش 
حسابدرای که خسارات خالص 
عملیات سال جاری را به سود 
سالهای آینده به منظور کاهش 

بدهی های مالیاتی اعمال 
می کند(.

رژیم مطلوب حقوقی و 
مدیریتی

عضویت سازمان تجارت 
جهانی

۹ ۸

ویزه یک ساله با حق ورود 
مکرر  برای سرمایه گذاران

قوانین افغانستان بسته های تشویقی جالبی را برای 
رسمایه گذاران ارایه می کند که شامل موارد ذیل 

می گردد.

مشوق های 
ارایه شده توسط 

قانون جدید معادن
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مجموع رسمایه گذاری و اشتغال زایی 
از سال 2016 الی 2018 توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی

کوشش  اکثر  حد  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
جذب  برای  اصالحات  آوردن  راستای  در  خویش را 
است.  نموده  عطف  معادن  سکتور  در  سرمایه گذاری 
برای دستیابی به اهداف خویش در زمینه توسعه معادن 
اصالحات  سلسله  یک  حکومت  پایدار،  صورت  به 
دولت  نخست  گام  در  است.  گرفته  روی دست  را 
افغانستان نقشۀراه سکتور معادن را طرح نمود. این سند 
راهبرد توسعه و مدیریت سکتور صنایع استخراجی را 
ساحات  مذکور  نقشۀراه  برعالوه،  می نماید.  معرفی 
تا  می کوشد  و  نموده  اولویت بندی  را  سرمایه گذاری 
عواید حاصله از سکتور معادن سهم مهمی در پایداری 

مالی کشور ایفا نماید. 

وزارت  معادن،  سکتور  نقشۀراه  تطبیق  برای  همچنان 
ایجاد نموده  استراتیژی اصالحات را  پترولیم  معادن و 
اکتساب  و  مدیریت  برای  نهادی  اصالحات  تا  است 
شفاف  مدیریتی  سیستم  ایجاد  جغرافیایی،  دیتای 

و  اداری،  فساد  علیه  مبارزه  معدن کاری،  قراردادهای 
سکتور  برای  مناسب  محیط  ایجاد  و  شفافیت  تضمین 

خصوصی، تطبیق گردد.  

استراتژی  و  نقشۀراه  نمودن  عملی  و  طرح  تعقیب  به 
قانون  پترولیم  اصالحات هفت ساله، وزارت معادن و 
جدید معادن را به هدف بهبود روند تدارکات پروژه های 
و  رویالتی،  نرخ  تنظیم  جواز،  رژیم  اتخاذ  با  معادن 
ساده سازی جواز معدن کاری به مقیاس کوچک که از 
تغییر نخوردن شرایط قرارداد و نرخ رویالتی زودهنگام 
به سکتور خصوصی اطمینان می دهد، طرح نمود که طی 

فرمان تقنینی نافذ گردید.

استراتیژی اصالحات  نقشۀراه سکتور معادن،  در ُکل، 
و چارچوب حقوقی جدید یک آغاز درست را برای 
استخراجی  صنایع  سکتور  در  سرمایه گذاری  جذب 

افغانستان می گذارد. 

مشاغل 
ایجادشده خارجی

مشاغل ایجاد 
شده داخلی

مجموع رسمایۀ ابتدایی 
)دالر امریکایی(

جوازهای 
صادر شده

سکتور

778 23,588 960,982,256 5,664 داخلی

2 879 18.451.801 197 زراعت

107 8.341 411.658.502 2.395 ساختامن

193 8.809 359.781.814 1.547  صنعت

133 703 56.389.739 120 معادن

343 4.856 114.700.401 1.405 خدمات

816 733 75,231,746 149 خارجی

9 3 30.000 2 زراعت

105 328 28.756.818 52 ساختامن

7 20 4.716.513 9  صنعت

0 4 44.705 2 معادن

695 378 41.698.711 84 خدمات

1,594 24,321 1,036,214,002 5,813 مجموع کلی

منبع: وزارت صنعت و تجارت

اصالحات در بخش 
استخراج معادن زمین

۱۱ ۱۰
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تحلیل رسمایه گذاری                                           از سال 2016 الی 2018

مجموع رسمایه گذاری ابتدایی داخلی

960 میلیون دالر
دالر امریکایی

مجموع جوازهای صادر شده داخلی

5۶۶۴

مجموع رسمایه گذاری ابتدایی خارجی

75 میلیون 
دالر امریکایی

مجموع جوازهای صادر شده خارجی

۱۴۹

۱۳ ۱۲



عمدتا  که  دارد  فراوانی  طبیعی  منابع  افغانستان 
دست ناخورده باقی مانده است. تحقیقات زمین شناسی 
ایاالت متحده امریکا نشان می دهد که افغانستان دارای 
ذخایر معادن بیش از 1 تریلیون دالر است. این کشور 
منرال های  طال،  مس،  آهن،  جهانی  ذخایر  دارای 
خاکی کمیاب و تعدادی از منابع طبیعی دیگر است. 

و  سرب  آلمونیم،  مس،  آهن،  مانند  عمده  فلزات 
ِزنک در مناطق مختلف کشور قرار دارند. سنگ های 
و  گچ  تالک،  گوگرد،  خاکی،  نادِر  فلزات  قیمتی، 
کرومایت در قسمت مرکزی افغانستان، بغالن، کندز، 
لوگر، خوست و سایر نقاط وجود دارد. ذخایر معادن 
افغانستان شامل بیش از 2.2 میلیارد تُن سنگ معدنی 
سنگین، 1.3 میلیارد تُن سنگ مرمر، حدود 30 میلیون 
 2700 و  معدنی،  سنگ  تن  میلیون   1.4 مِس،  تُن 

کیلوگرام طال است. 

افغانستان  وسیع  معادن  منابع  ملی  وحدت  حکومت 
در  درازمدت  اقتصادی  رشد  ظرفیت  عنوان  به  را 
برای  را  امیدواری ها  سکتور  این  است.  گرفته  نظر 
از  کشور  وضعیت  تغییر  و  عواید  تولید  شغل،  ایجاد 
این،  بنابر  می آورد.  بوجود  خودکفایی،  به  وابستگی 
وزارت معادن و پترولیم چندین سند مرتبط را در این 
زمینه طرح ریزی کرده است. در سال های 2017/18 

نقشۀراه سکتور معادن و راهبرد جامع اصالحات برای 
عملی کردن نقشۀراه و قانون معادن جدید را به عنوان 
بخشی از تعهدات خود برای باز کردن سکتور معادن 
برای سرمایه گذاری های خصوصی طرح نمود. عالوه 
بر این، وزارت اقدامات خاصی را برای توسعه زیربنای 
قوی روی دست گرفته است. همچنین، پالیسی خویش 
را جهت ایجاد محیط مناسب کسب وکار برای رشد 
توجهی  قابل  طور  به  خصوصی  سکتور  پیشرفت  و 
جذب  روی  شدت  به  وزارت  این  است.  داده  تغییر 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای بهره برداری از 
نتیجه،  افغانستان تمرکز دارد. در  منابع معدنی فراوان 
چندین شرکت داخلی و خارجی اخیراً عالقه فراوانی 
طال  سمنت،  مِس،  پروژه های  در  سرمایه گذاری  به 
شورای  بنابراین،  اند.  داده  نشان  قیمتی  سنگ های  و 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  کابینه  و  اقتصادی  عالی 
بزرگ  و  مقیاس کوچک  به  معادن  38 ساحه جدید 
داوطلبی  برای  اکنون  که  است  کرده  مشخص  را 
اعالن  به  ساحات  این  از  بخِش  می باشند،  آماده 
به  توجه  با  معدنی  ساحات  این  است.  شده  سپرده 
کیفیت زیرساخت ها و دسترسی به پارک های صنعتی 
تالک، سنگ  برای پروسس سنگ مرمر،  نیاز،  مورد 
انتخاب  نیمه قیمتی  و  قیمتی  سنگ های  و  تراورتین 

گردیده اند. 

فرصت های رسمایه گذاری در 
منابع طبیعی افغانستان
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منبع: اداره ملی احصائیه و معلومات

سایر کشورهاتاجکستانایران
-

نی
غا

اف
ن 

یو
میل

جواز سنگ آهک گچ خاک رس ذغال سنگ موقعیت والیت
 اکتشاف/بهره

برداری
نامعین نا معین نا معین کافی شور اندام قندهار

 اکتشاف/بهره
برداری

 112 میلیون
تن

 6.3 میلیون
تن

کافی کافی  پلخمری/فاز
 سوم سمنت

غوری

بغالن

 در حال
ارزیابی

 1327 میلیون
تن

 4 میلیون
تن

کافی کافی زنده جان هرات

برای  تقاضا  افغانستان،  در  بازسازی  روند  به  توجه  با 
مواد  فراوانی  وجود  با  است.  زیاد  کشور  در  سمنت 
جمله  از  کشور  سراسر  در  سمنت  تولید  برای  خام 
کیفیت  با  ذغالسنگ  و  گچ  سنِگ  آهک،  سنِگ 
باال، افغانستان حدود 5 الی 6 میلیون تُن سمنت را از 
کشورهای همسایه وارد میکند. اکثر مواد اولیه برای 

تولید سمنت دست ناخورده باقی می مانند. 

تولید  را  جهان  در  سمنت  میزان  کم ترین  افغانستان 
 2 تنها  کشور  در  سمنت  ساالنه  تولید  می کند. 
کیلوگرام سرانه است که در مقایسه با 92 کیلوگرام 
سرانه در پاکستان، 200 کیلوگرام سرانه در انگلستان، 
تولیدات آن در افغانستان به طور سرسام آوری پایین 
بوده و این کشور 96 درصد نیازهای سمنت خود را 
از کشورهای همسایه وارد می کند، در حالی که فقط 
داخلی  تولیدات  توسط  بازار  تقاضای  از  درصد   4
عرضه می شود. در طول دهه گذشته، به طور متوسط، 
افغانستان 80000 تُن سمنت در سال تولید کرد. طی 
  20 از  کمتر  کشور  این    2017 الی   2007 سال های 
درصد از ظرفیت حداکثر خود را تولید کرده است. 

و  احصاییه  ملی  اداره  گزارش  طبق  دیگر،  سوی  از 
سمنت  تُن  میلیون   4 از  بیش  افغانستان  در  معلومات، 

)تولیدی+ وارداتی( ساالنه به مصرف رسیده است.
 در سال 2016  بیش از 96 درصد سمنت مورد نیاز 
وارد  تاجیکستان  و  ایران  پاکستان،  از  افغانستان  در 
وارداتی  سمنت  تُن  میلیون   1 از  بیش  با  است.  شده 
از پاکستان، این کشور بزرگترین صادرکننده سمنت 
توسط  شده  انجام  تحقیقات  است.  بوده  افغانستان  به 
سال  در   TBSFO و   2006 سال  در  انترنشنل  باکس 
افغانستان را حدود  2013، تقاضای ساالنه سمنت در 
قیمت  به  توجه  با  است.  کرده  برآورد  تُن  میلیون   7
بینالمللی سمنت، صنعت سمنت در افغانستان را میتوان 
تقریباً 700 میلیون دالر امریکایی در سال تخمین نمود. 
همچنان  )بغالن(  پلخمری  در  غوری  سمنت   3 فاز 
است.  سمنت  تولید  برای  منطقه  امیدوارکنندهترین 
و  هرات  پروان،  در  سمنت  تولید  فرصت های  ظمناً، 
کندهار وجود دارد. سایت هرات دارای مقدار زیادی 
سنگ آهک بوده و نیازهای برق را میتوان از طریق 
زون ذغال سنگ یا گاز طبیعی سبزک پس از رسیدن 

لوله گاز تاپی به شهر برآورده ساخت. 

ترکمنستانپاکستان

سمنت
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فهرست پروژه ها/ساحات سنگ مرمر آماده برای دواطلبی 
که از جانب شورای عالی اقتصادی و کابینه جمهوری اسالمی افغانستان تایید شده است. 

افغانستان  در  صادرات  بخش  پویاترین  مرمر  سنگ 
است. مزیت نسبی سنگ مرمر در کشور ناشی از در 
دسترس بودن رسوبات بزرگی از سنگ مرمر با کیفیت 
زمین شناسی  تحقیقات  است.  کشور  سراسر  در  باال 
امریکا تخمین می زند که منابع سنگ  ایاالت متحده 
 150 ارزش  به  تن  میلیارد   1.3 تقریبا  افغانستان  مرمر 
سنگ  جهانی  بازار  قوی  رشد  می باشد.  دالر  میلیارد 
مناطق  از  بسیاری  در  آن  روزافزون  تقاضای  و  مرمر 
تولید  برای  عالی  فرصت سرمایه گذاری  جهان، یک 

و صادرات سنگ مرمر از افغانستان را نوید می دهد.

به  مرمر  سنگ  تُن   17000 افغانستان   ،2016 سال  در 
ارزش 50 میلیون دالر به ایران، چین، پاکستان، امارات 
متحده عربی، ایتالیا، هند، کانادا و عراق صادر کرده 
تنها 27  است. از مجموع کل صادرات سنگ مرمر، 

درصد محصوالت پروسس شده بوده است. همانطور 
در  جهان  در  مرمر  سنگ  تولید  از  نیمی  تقریباً  که 
مصرف  اروپایی  کشورهای  و  دور  شرق  خاورمیانه، 
می شود، سرمایه گذاران کافی برای سرمایه گذاری در 
محصوالت  صادرات  و  مرمر  سنگ  پروسس  بخش 
دارد.  وجود  منطقه،  کشورهای  به  آن  پروسس شده 
قانون معادن سال 2018 تولید محصوالت پروسس شده 
را  پروسس شده  کاالهای  کمتر،  حق االمتیاز  وضع  با 
در   ٪2.5 معادن  پروسس  رویالتی  می کند.  حمایت 
پروسس  کاالهای  باالی  که  رویالتی    ٪7 به  مقایسه 

 نشده وضع گردیده است، خواهد بود.

سنگ  پروسس  بالقوه ی  و  فعلی  ظرفیت  زیر  شکل 
مرمر را نشان می دهد. 

 ظرفیت فعلی در مقایسه با ظرفیت بالقوه
پروسس سنگ مرمر

ظرفیت فعلی
۱۳0,000 تُن

ظرفیت بالقوه
۶00,000 تُن

ذخایر تخمینی )تُن(مساحت  )کیلومترمربع( کاالوالیتشمرمر

کاپیسا۱

0.407132.024.816سنگ مرمر سفید
0.335110.283.120سنگ مرمر نقره یی و ُسرخ
0.696175.329.360سنگ مرمرنقره یی و ُسرخ

31.1771.199.545.200سنگ مرمر نقره یی و خط دار
0.36270.426.260سنگ مرمر سفید و نقره یی

پروان۲

 1.696.500 0.0261سنگ مرمر خاکستری
 1.696.500 0.0279سنگ مرمر خاکستری و سفید

 24.640.200 0.0351سنگ مرمر نقره یی
 605.691.580.4 1.0584سنگ مرمر نقره یی
 0.071635271.317.65سنگ مرمر نقره یی

33.548.588 0.162سنگ مرمر سفیدغزنی۳

هرات۴

 0.459531.360.875سنگ مرمر نقره یی
0.63643.543.500سنگ مرمر نقره یی
0.78953.849.250سنگ مرمر نقره یی
1.722117.526.500سنگ مرمر نقره یی

دایکندی ۵

0.4919113.761.865سنگ مرمر سفید و نقره یی
0.4331163.539621.8سنگ مرمر سفید و نقره یی
0.07321.268.089سنگ مرمر سفید و نقره یی
0.7029195.956.208.8سنگ مرمر سفید و خط دار

0.276959.756.580سنگ مرمر سفید و سبزکابل۶
14.134.144.125.847-کرن۷
---ننگرهار۸

از میان مناطق تعیین شده فوق، والیت های پروان، کابل، هرات، و ننگرهار دارای پارک های صنعتی می باشند.
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تالک، سنگ نرم معدنی، موارد استفاده در بسیاری از 
صنایع تولیدی مانند دواسازی، لوازم آرایشی و تولید 
تایر و نفت دارد، و در تعدادی از والیتهای افغانستان 
با بزرگترین منابع واقع در والیت ننگرهار، استخراج 
فقط  حاضر  حال  در  تالک  افغانستان،  در  می شود. 
استفاده می شود.  در صنایع رنگ و صنایع پالستیک 
این مواد معدنی در  میزان مصرف  از  اما آمار دقیقی 

صنایع فوق وجود ندارد. 

کاپیسا،  پروان،  کابل،  ننگرهار،  والیات  در  تالک 
کنر  والیت  و  وردک  میدان  کندهار،  غزنی،  لوگر، 
اولیه،  مطالعات  اساس  بر  است.  بغالن کشف شده  و 
جهان  تالک  کیفیت  بهترین  ننگرهار  والیت  تالک 
و  معادن  وزارت  اخیر  نظرسنجی  اساس  بر  دارد.  را 
پترولیم در حال حاضر 32 شرکت مشغول استخراج 
این  میان  در  اند.  افغانستان  در  تالک  پروسس  و 
پروسس، 10 شرکت  شرکت ها، 18 شرکت مشغول 
طور  به   هم  باقی مانده  و  بوده  مشغول  استخراج  در 
معدنی  مواد  این  پروسس  و  استخراج  در  هم زمان 

دخیل هستند.

را  غیرمستقیم  و  مستقیم  شغلی  فرصت  صنعت  این 
زنجیره  مطالعات  می کند.  فراهم  نفر   7500 برای 

تالک  اخیر  ارزش 
که  است  داده  نشان 
سرمایه گذاری  مجموع 
 30 به  سکتور  این  در 
امریکایی  دالر  میلیون 
رسیده است. با این حال، 
ارایه  وجود  با 
فرصت های عظیم برای 
تنها  سرمایه گذاری، 
پارک  در  شرکت  دو 
مصری،  شیخ  صنعتی 
برای  ماشین آالت 

تبدیل تالک به پودر را دارند. ظرفیت پروسس ساالنه 
می تواند  و  است  تُن  هزار   130 حدود  کارخانه  هر 
مبلغ  حداقل  دهد.  برش  میکرون   45-5 را  تالک 
میلیون   3.5 ایجاد چنین شرکتی  برای  سرمایه گذاری 

دالر می باشد.

تُن  میلیون   7.31 تالک  جهانی  تولید   2016 سال  در 
به  تولید جهانی  انتظار می رود در سال 2020  و  بوده 
پاکستان  و  افغانستان  یابد.  افزایش  تُن  میلیون   8.77
بیشترین سهمیه )14.62٪( تولید تالک هستند.  دارای 
چین  و  پاکستان  به  را  فرآورده شده  تالک  افغانستان 

جواز مساحت )کیلومتر مربع(موقعیتوالیت ش
اکتشاف 171.94اچینننگرهار۱
اکتشاف 1.2 با تخمین روزانه 434311.2دره افغانیه ناحیه نجرابکاپیسا۲

تالک

در  می کند.  صادر 
حدود  چین  حالیکه 
جهان  تالک  سوِم  یک 
می کند،  تولید  را 
قوی  بازیگران  حضور 
اروپا،  به رشد در  و رو 
ایاالت   و  برازیل  هند، 
متحده امریکا مانع شده 
تالک  بازار  در  تا  است 
تولیدکننده  یک  تنها 
بیاید.  بوجود  غالب 
تالک  منابع  استخراج 
بزرگترین  میان  در  را  کشور  می توانند  افغانستان  در 

تولیدکننده گان جهان در دهه های آینده قرار دهد.

میانگین قیمت هر تُن تالک در بازار جهانی در سال 
گران قیمت ترین  و  بود  امریکایی  دالر   155 2016م، 
ایتالیا ثبت شده  تالک به مبلغ 214 دالر در هر تُن از 

است. اکثر شرکت های افغانی تالک را به شرکت های 
تُن  فی  دالر  متوسط 60  قیمت  در  پاکستان  واسطه ای 
شرکت های  است  ممکن  که  می رسانند  فروش  به 
جهانی  بازارهای  در  را  معدنی  مواد  این  پاکستانی 
به  تُن  فی  دالر  قیمت 129  به  برچسب خویش  تحت 

فروش برسانند.
 ارزش تولید جهانی تالک در سال 2018 مبلغ 2.34 
انتظار  است.  شده  برآورد  امریکایی  دالر  میلیارد 
می رود بازار مورد مطالعه تا سال 2023 به 2.97 میلیارد 
دالر برسد و در سال CAGR 2023-2018 حدود 4.9 
درصد ثبت نام کند. در واکنش به تقاضای روبه رشد 
اخیراً  افغانی  شرکت های  جهانی  بازارهای  در  تالک 
عراق،  اُرُدن،  کشورهای  به  را  تالک  پودر  صادرات 
اند.  متحده عربی، هند، و روسیه آغاز کرده  امارات 
مکان های  از  بررسی  یک  پترولیم،  و  معادن  وزارت 
برای  را  داوطلبی  روند  تا  است  داده  انجام  را  زیر 

سرمایه گذاری آغاز کند.
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گرمت رین روزها جذب نمی نماید و این خصوصیت 
استفاده  برای  ایده آل  گزینه  یک  به  را  تراورتین 
می نماید.  تبدیل  آب بازی  حوض های  اطراف  در 
لغزندگی  عدم  خصوصیت  دارای  همچنین  تراورتین 
است که استفاده از آن در حوض ها مصون می باشد. 
این مواد حین دویدن بر آن با پاهای تر از مصدومیت 

شخص جلوگیری می نماید.
 

ِدکور  در  وسیع  شکل  به  تراورتین  افغانستان  در 
خارجی  دیکور  در  علی الخصوص  ساختمان ها 
از  بسیاری  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  ساختمان ها 
بر  عالوه  چونکه  می دهند  ترجیح  را  تراورتین  مردم 
می گذارد  بجا  خویش  استفاده  از  که  مادی  ارزش 
استفاده  می باشد.  نیز  اقتصادی  مرمر  سنگ  به  نسبت 
بین 15 الی 30 دالر  از باکیفیت ترین تراورتین عموماً 
که  می دارد  بر  هزینه  مربع  فوت  هر  در  آمریکایی 

هزینه ها بستگی به کیفیت سنگ تراورتین دارد.

افزایش ساخت وساز  با  پیشبینی می شود که در آینده 
زیبایی  برای  مصرف کنندگان  تقاضای  نیز  و  شهری 
دهد.  افزایش  را  تراورتین  بازار  تقاضای  معماری  در 
ظهور  حال  در  اقتصادهای  در  زیربنایی  پروژه های 
بوجود  تراورتین  بازار  برای  را  بزرگی  فرصت های 
ساختمانی  صنعت  هندوستان،  و  چین  در  می آورند. 
ترتیب  بدین  و  به شکل سریع در حال رشد می باشد 
ساحه  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  که  می رود  انتظار 
 38 میان  در  باشد.  تراورتین  بازار  برای  در حال ظهور 
توسط  تایید شده  کوچک  و  بزرگ  مقیاس  به  ساحۀ 
اسالمی  جمهوری  کابینه  و  اقتصادی  عالی  شورای 
افغانستان، ساحات ذیل تراورتین آماده داوطلبی بوده 
اشتراک  آن  در  می توانند  عالقمند  سرمایه گذاران  و 

نمایند:

دخیره تخمینی )تن(ساحه )کیلومتر مربع(موقعیتوالیتش

 میدان۱
وردگ

 0.83726.460.381دشت رضا، شنبه، قوِل خویش، بهسود
 1.32218.013.648کاه خانه، قول خویش

 14.103.679.8 0.592071قول خویش
 0.45290211.519.595.26سبز آب، قول خویش

0.543127.605.900کورله، ناهورغزنی۲
0.456579.855خولنکاش، مرکزبامیان۳
0.082.035.040دستارزن، سرخ پارساپروان۴

تراورتین یک شکل از سنگ آهک است که توسط 
گرم  معدنی  آب  منابع  خصوصا  معدنی،  آب  منابع 
ته نشین می شود. تراورتین توسط منرال های منحل شده 
سطح  در  بعداً  که  گرفته  شکل  زمین  سطح  آب  در 
زمین توسط دریاها و منابع آب معدنی ترسب نموده 
اند. تراورتین با خصوصیت داشتن سوراخ ها و حفره ها 
متخلخل آن می باشد.  بافت  بیانگر  است و سطح آن 
مورد  سطوح  پوشش  و  کاشی  در  معموال  منرال  این 

استفاده قرار می گیرد.
 

غالب  انواع  از  یکی  افغانستان  رنگ  زرد  تراورتین 
تراورتین معدنی در کشور است. این سنگ خصوصاً 

رویشویه،  کابینت،  میزهای  ساختمان،  احداث  برای 
زینتی،  سنگ های  پایه ها،  حوض ها،  لوحه ها، 
طرح های  سایر  و  خارجی  داخلی،  طراحی های 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  ساختمانی  پروژه های 
افغانستان صاف، جال، برش و شستشو  تراورتین زرد 
می شود و می تواند در قالب های سنگ، جغل و ماسه 
و غیره اشکال تبدیل شود. والیت های هلمند، غزنی، 
دارای  فراوان  به شکل  پروان  و  میدان وردک  بامیان، 

باکیفیت ترین ذخایر سنگ تراورتین می باشند.

سال  هزاران  برای  ساختمانی  مواد  منحیث  تراورتین 
در  را حتی  تراورتین گرما  است.  بوده  استفاده  مورد 

سنگ تراورتین
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که  است  غیرفلزی  منرال های  از  یکی  گچ  سنگ 
دارای مقادیر متفاوت از کاربونایت ها، ِگل ها و دیگر 
سنِگ گچ  طبیعی  صورت  به  می باشد.  ناخالصی ها 
)فیبری(،  اسپار  در اشکال متعدد چون سلنیت، ساتن 
گیپسایت و گچ وسیع یافت می شود. سنگ گچ عمدتاً 
در صنعت سمنت، سرامیک و احداث ساختمان مورد 
وسیع  ذخایر  دارای  افغانستان  می گیرد.  قرار  استفاده 
سمنگان،  تخار،  بغالن،  والیت های  در  گچ  سنِگ 
والیت های  و  می باشد  هلمند  و  غور  بامیان،  هرات، 
برای سنگ گچ محسوب  مهمترین ساحات  متذکره 
 SO3 می شوند. کیفیت سنِگ گچ بستگی به فیصدی
و CaO آن دارد. بنابر تحلیل جیوکیمیاوی، افغانستان 
می باشد.  کیفیت  عالیترین  نوع  از  گچ  سنگ  دارای 
عمده ترین استفاده سنگ گچ در سطح جهان استفاده 
الی   50 که حدود  می باشد  سمنت  در صنعت  آن  از 
در  می دهد.  تشکیل  را  آن  مصرف  کل  فیصد   60
و  خاورمیانه  در  خصوصاً  در حال توسعه،  کشورهای 
منحیث  یا  سمنت  تولید  در  عمدتاً  گچ  سنگ  آسیا 

محصول پالسترکاری مورد استفاده قرار می گیرد.
 

افغانستان ساالنه به مقدار 140000 متریک تُن سنگ 
گچ نیاز دارد. با وجود داشتن ذخایر عظیم سنگ گچ 
متریک  در حدود 80000  هنوز هم ساالنه  افغانستان 
ترکیه  و  ایران  چین،  پاکستان،  کشورهای  از  را  تن 
تأمین  را  داخلی  تولید  کمبودی  تا  می نماید  وارد 

دیوار  مربع  متر  میلیون   1.6 درحدود  عالوتاً،  نماید. 
که  می شود  وارد  فوق الذکر  از کشورهای  نیز  گچی 
در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند. 
و  می باشد  گچ  سنگ  کافی  ذخایر  دارای  افغانستان 
فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی مهیا بوده تا در استخراج و پروِسس منرال ها 
مرفوع  را  داخلی  تقاضای  و  نموده  سرمایه گذاری 

سازند.
 

ارزش بازار جهانی سنگ گچ در سال 2016 میالدی 
که  است  شده  ارزیابی  آمریکایی  دالر  میلیارد   1.49
و  فیصد   33.3 فیصدی  با  تُن  میلیون   252 حدود  در 
60.9 فیصد به ترتیب در صنایع تخته گچی و سمنت 
اسمیترس  آمار موسسه  بنابر  است.  به مصرف رسیده 
بازار  که  می شود  پیشبینی   ،)Smithers Apex(اپیکس
رشد  فیصد   9.9  CAGR در   2018 سال  تا  سنگ گچ 
آمریکایی  دالر  میلیارد   2.4 بر  بالغ  تقریباً  که  نماید 
می شود و تا سال 2026 به 3.8 میلیارد دالر امریکایی 

خواهد رسید. 

بزرگ  مقیاس  به  معدن کاری  ساحات  ذیل  جدول 
سنگ گچ در والیت بغالن را نشان می دهد که توسط 
اسالمی  جمهوری  کابینه  و  اقتصادی  عالی  شورای 

افغانستان برای داوطلبی تایید گردیده است. 

سنگ گچ

جوازذخایر تخمینی )تن(ساحه )کیلومتر مربع(موقعیتوالیتش

اکتشافیمعلوم نیستمعلوم نیستتاله و برفکبغالن۱

قیمتی  سنگ های  عظیم  ذخایر  دارای  افغانستان 
جامع  به گونه  قیمتی  سنگ های  که  هرچند  می باشد، 
گشایش  منظور  به  اند.  نشده  نقشه برداری  و  کشف 
قانون  افغانستان  حکومت  سرمایه گذاری،  برای  آنان 
نقطه نظر  از  که  نموده  نهایی/نافذ  را  معادن  جدید 
رویالتی به نفع سرمایه گذاران می باشد. مطابق احکام 
برای  درنظرگرفته شده  رویالتی  معادن،  جدید  قانون 
نیمه پروِسس شده  پروسس ناشده،  قیمتی  سنگ های 
و  درصد   5 درصد،   7.5 ترتیب  به  پروِسس شده  و 
منرا ل های  اهمیت  حکومت  می باشد.  درصد   2.5
باورمند  و  می نماید  درک  خوبی  به  را  پروِسس شده 
است که منرال های کاماًل پروِسس شده می تواند ابزار 
سکتور  این  فراگیر  رشد  ایجاد  برای  قدرت مندی 
فعالیت های  از زمره  باشد. در غیر این صورت می تواند 
افغانستان  در  قیمتی  سنگ های  باشد.  فراموش شده 
قریه جات  ساکنین  توسط  تزئینی  بخش  در  معموالً 
واقع اطراف معادن مورد استفاده قرار می گیرد. برای 
با  استخراج سنگ های قیمتی تونل ها حفر گردیده و 
توسط  گاهاً  و  دینامیت  دستی،  برمه های  از  استفاده 
انفجارهای قوی سنگ های قیمتی استخراج می شوند. 
توجه  قابل  ضیاع  و  خسارت  به  منجر  شیوه ها  این 

سنگ های قیمتی می شود. 
افغانستان  استخراج شده  قیمتی  از سنگ های  بسیاری 
الی   90 حدود  و  می شوند  صادر  غیرقانونی  شکل  به 
انتقال  پاکستان  به  غیرقانونی  به گونه  آن  درصد   95
می شود.  کیفیت  تنظیم  آنجا  در  و  می شوند  داده 
سنگ های با ارزش کمتر برای بازار داخلی پاکستان 
با ارزش متوسط و اعلی  برش می شوند و سنگ های 
به اطراف جهان برای برش و پالِش کاری به بازارهای 

نشان  تجارت  از  نمونه  این  می شوند.  فرستاده  غربی 
می دهد که افغانستان ارزش کمی از سنگ های قیمتی 
خویش بدست می آورد و تخمین ارزش تولید ساالنه 

عاری از دشواری نمی باشد. 
سنگ های  غیرقانونی  تجارت  متوقف سازی  غرض 
وضع  با  تا  است  گرفته  تصمیم  حکومت  قیمتی، 
پروِسس شده  محصوالت  باالی  اندک  رویالتی های 
قانون  معرفی  از  قبل  نماید.  تشویق  را  معادن  سکتور 
افغانستان در یک خالء  جدید معادن، صنعت سنگ 
معادن  جدید  قانون  داشت.  فعالیت  نظارتی  و  قانونی 
چشم انداز جدیدی را برای سرمایه گذاری های داخلی 
و خارجی در سکتور سنگ قیمتی ایجاد خواهد نمود.

داخلی  عواید  تا  است  مصمم  افغانستان  درحالیکه 
خویش را افزایش داده و فرصت های شغلی متنوع و 
قیمتی  بهره برداری سنگ های  نماید،  ایجاد  را  پایدار 
و  اجتماعی  اقتصادی،  قوی  مفهوم  دارای  می تواند 
قیمتی  سنگ های  بهره برداری  برای  باشد.  سیاسی 
عماًل در هر بخش از کشور فرصت های زیادی وجود 
داشته و حمایت های اولیه از جانب حکومت مبنی بر 

تدارک بازار واضح و روشن می باشد. 
سنگ های  عمده  تولیدی  ساحه  چهار  افغانستان  در 
یاقوت  پنجشیر،  دره  در  زمرد  دارد:  وجود  قیمتی 
الجورد  و  قیمتی  سنگ های  و  جگدلک،  ساحه  در 
تولید  بدخشان  در  نیز  جهانی  مشهور  و  معروف 
انواع وسیع سنگ های  از نورستان  می شود. همچنان، 
اکواریوم،  کونزیت،  تورمالین،  همچون  نیمه قیمتی 

اسپودومن و بریل بدست می آید. 

 سنگ های قیمتی و
نیمه قیمتی
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یاقوت منحیث شاهِ سنگ های قیمتی شناخته می شود 
و از شمار سنگ های قیمتی کورودوم )سنگ سنباده( 
کابل  والیت  جگدلک  ساحه  از  یاقوت ها  می باشد. 
دارای  جگدلک  واقع  یاقوت های  می شود.  استخراج 
رنگ های از تقریباً بی رنگ به سرخ وافر و سرخ براق 
مهتابی  تشعشع  را در  قوی  فلورسانس  و  دارند  وجود 
از  واقعی  یاقوت های  می دهد.  نشان  فرابنفش  تابش 
کبود  یاقوت  با  همراه  در جگدلک  تولید  15 درصد 
شکل  را  فیصد   5 آبی  یاقوت  و  درصد   75 گالبی 
می دهد و 5 درصد باقی مانده متشکل از ترکیب آبی و 
 .)Bowersox,1990( سرخ تا گالبی کورودوم می باشد
اما  با کیفیت شفاف کمتر یافت می شوند  یاقوت های 
رقابت  جهان  یاقوت  منابع  بهترین  با  کیفیت  نظر  از 

می کنند. 
به  بستگی  قیمتی  سنگ های  سایر  مثل  یاقوت  قیمت 
قیمت  از  دارد؛  آن  شفافیت  و  اندازه  رنگ،  اصلیت، 
دالر آمریکایی  الی 15000  امریکایی  دالر  پایین 100 
یاقوت ها  وسیع  اکثریت  دارد.  قیمت  قیراط  هر  در 
استخراج شان  محل  کشوِر  در  بومی«  »برش  دارای 
کنترل  باال  قیمت  با  درشت  یاقوت های  بر  می باشند. 
شدید وجود دارد و برش های سفارشی آن به ندرت 

انجام می شود. 

هم  هنوز  کیفیت  و  لحاظ کمیت  از  بدخشان  الجورد 
یکی از منابع برتر الجورد جهان محسوب می گردد. از 
این سنگ بیشتر در ساخت فرش سنگ ها؛ محفظه ها و 
دیگر اجناس زینتی استفاده می شود؛ اغلب برای  ساخت 
مجسمه ها حکاکی شده و از جواهرات مشهور مردانه به 

حساب می آید.
 الجورد از ساحه ا ی بنام کوهِ آبی در کناره های سمت 
به ضخامت  بدخشان  والیت  رودخانه کوکچه  راست 
قباًل  می گردد.  استخراج  مرمر  میان سنگ  از  متر   1-4
هفت معدن استخراج سنگ الجورد وجود داشت که 
از آن جمله در حال حاظر تنها یک معدن به نام سرسنگ 
موجود می باشد. معدن متذکره 3500 متر از سطح بحر 
ارتفاع دارد و بنابر سردی هوا در زمستان تنها در ماه های 
می تواند.  کار صورت گرفته  آن  در  سپتمبر  الی  جون 
الجورد  سنگ  تُن  دارای 1300  تخمیناً  مذکور  معدن 

می باشد.
از قدیمی ترین   معدن سرسنگ والیت بدخشان یکی 
معادن دنیا به شمار می رود و بیش از 7000 سال است 
که از این معدن استخراج صورت می گیرد. حال آنکه 
معادن دیگر الجورد نیز شناخته شده اند اما در مقایسه با 
الجورد افغانستان از اهمیت خاص برخوردار نمی باشند. 
و  شگرف  ماده  اما  نیست  گران قیمتی  سنگ  الجورد 
قیراط الجورد کم کیفیت  فی  قیمت  کمیاب می باشد. 

در حدود کمتر از 1 دالر امریکایی می باشد اما فی قیراط 
الجورد درجه اعلی از 100 الی 150 دالر امریکایی در 
بازار جهانی به  فروش می رسد. الجورد را در قطعه های 
چندین کیلویی می توان یافت اما سنگ های 10 تا 20 
قیراط نوع اعلی آن بسیار کم یاب می باشد. قیمت این 
نیلی  می گردد. الجورد  تعیین  آن  رنگ  توسط  سنگ 
می شود.  محسوب  نوع الجورد  بهترین  بنفش  به  مایل 
سطح دانه های درجه اعلی آن صاف و صیقلی بوده که 

در الجوردهای کم کیفیت دیده نمی شود.

اعلی ادنی کیفیت

525 دالر آمریکایی 30 دالر آمریکایی تجارتی

1.125 دالر آمریکایی 525 دالر آمریکایی خوب

2.900 دالر آمریکایی 1.125 دالر آمریکایی عالی

Gemstone Afghanistan/Facebook :منبع

Gemstone Afghanistan/Facebook :منبع

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

یاقوت
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

الجورد

جوازمقدار / وسعت موقعیت معدن والیت جواهر سنگش

اکتشاف-0.342488 غرب- 0.130954 شرق خنج پنجشیرزمرد۱
اکتشاف 500-1000 مترجگدلک کابل یاقوت ۲
اکتشاف1300بدخشان سرسنگبدخشانالجرود۳
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جنوب  از  آهن  سنگ  معروف  معادن 
افغانستان در امتداد شکست زمین از والیت 
به  و  پنجشیر  الی  مرکزی  والیت های  هرات؛ 
گردیده  کشف  بدخشان  والیت  اغلب  گامن 
سیاه دره  و  حاجی گک  مشهور  معادن  است. 
نیز در همین کمربند موقعیت دارد. در سیاه 
شکست  میان  پائینی  طبقه  سنگ های  دره 
که  گرفته  قرار  لند«  »گاندوانا  و  هرات  زمین 

منایانگر اقیانوس »تتیس« می باشد. 


آهن پنجشیر
سروی جیولوجی این سنگ برای تشخیص موجودیت 
پنجشیر  والیت  در  آهن  دیگر  عناصر  یا  و  هماتیت 
افغانستان دو  تیم سروی جیولوجی  یافته است.  انجام 
معدن را شناسایی نمودند: 1- معدن آهن نقره خانه؛ و 

2- معدن آهن دره تُل. 

۱ - معدن آهن نقره خانه
والیت  پریان  ولسوالی  در  خانه  نقره  آهن  معدن 

پنجشیر با مسافت 65 کیلو متر از گلبهار و 180 کلیو 
متر از کابل موقعیت دارد. نقشهبرداری جیولوجی از 
نمونه برداری  و  مربع  کیلومتر   20 مساحت  به  معدن 
آهن  دیگر  عناصر  موجودیت  نمودن  مشخص  برای 
جیولوجی  سروی  معلومات  است.  گرفته  صورت 
همیتیت  یا  و  آهن  عنصر   49 موجودیت  افغانستان، 
را تایید میکند. جدول ذیل جزییات آهن معدن نقره 

خانه والیت پنجشیر را ارایه می نماید. 

۲- معدن آهن درۀ تُل
معدن آهن دره تُل در ولسوالی پریان والیت پنجشیر 
با فاصله 60 کیلو متر از مرکز والیت و 180 کلیومتر 
مجموعی  مساحت  دارد.  موقعیت  کابل  والیت  از 
معدن آهن به 284701 متر مربع می رسد. سروی نشان 
می دهد که 54 عنصر آهن )شامل نقره؛ دیان؛ کاربن 
پالیوزوییک می گردد.  به عصر  نقره و غیره.( مربوط 
والیت  تول  دره  معدن  آهن  جزییات  ذیل  جدول 

پنجشیر را ارایه می نماید.

زرکشان 
زمین شناسی  تیم  توسط  معدن  ساحه  سروی  اولین 
گرفت.  صورت   1960 سال های  میانه  در  آلمان ها 
و   1960 سال های  اواخر  در  روس ها  و  افغان ها 
انجام  نیز  را  اکتشافی  سروی   1970 سال های  اوایل 
ارزیابی  امریکا  جیولوژیک  سروی  تیم  اخیراً  دادند. 
تحقیقات  نمودند.  تکمیل  را  افغانستان  منرال های 
روس ها  قبلی  نقشه برداری  تلفیق   )1( شامل:  تیم  این 
اطالعات  جیوفیزیک،  اطالعات  آلمان ها،  و 
تولیدات  از  استفاده  با  آن  ادخال  و  نمونه برداری 
معلومات  سیستم  دیتابیس  به   )ESRI( ایسری  شرکت 
جغرافیایی )GIS(. )2( سروی و تحلیل گرانش هوایی، 
و آزمایش رادیومترک و مقناطیسی و )3( سنجش از 
راه دور: تصویر برداری فراطیفی: آستیر )ASTER(، و 

.)Landsat( لندست

در  که  است  آن  نشانگر  موجود  باستانی  حفره های 
گرفته  صورت  معدن کاری  ساحات  این  در  گذشته 
و یافته های روس ها و تیم سروی جیولوجی افغانستان 

طالی  شامل  معدن  این  سنگ های  که  می دهد  نشان 
کیفیت  و طال کم  در حین حال مس  و  اعلی  درجه 

می باشد. 

معادن طاِل سمتی و نورابه
با  تخار  والیت  شرق  شمال  در  سمتی  طال  معدن 
فاصله 30 کیلومتر از ولسوالی چاه آب موقعیت دارد. 
 14 در حدود  تخمیناً  نورابه  و  معادن سمتی  مساحت 
کیلومتر   10 آن جمله  از  که  می باشد  مربع  کیلومتر 
آن  مربع  کیلومتر   4 و  معدن طال سمتی  مربوط  مربع 
مربوط معدن طال نورابه می گردد. مقدار طال تخمین 
شده معادن سمتی و نورابه در حدود 550 کیلو گرام 

می رسد. 

مس و طالآهن

)۱(
تعداد عنارص تناسب فیصدی آهن  عمق آهن )تخمینی( مقدار به تن 

49 ٪47.6
25 متر 17.204.564.04
50 متر 34.409.128.08

100 متر 68.818.256.16

جواز مساحت کیلومرت مربع مقدار تخمینی والیت

اکتشافی 484 7.7 تن طال غزنی

)۲(
تعداد عنارص تناسب فیصدی آهن  عمق آهن )تخمینی( مقدار به تن 

54 ٪47.65
25 متر  34.388.529.2
50 متر  68.777.058.4

100 متر  137.554.116

۲۹ ۲۸



از  افغانستان  زیربناهای  بازسازی  برای  نفت وگاز  منابع 
اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی از دالیل بیشتر 
از دو دهه نزاع کمبود و یا عدم انرژی برای بهتر ساختن 
وضعیت زندگی در افغانستان بوده. با آنکه نفت و گاز در 
افغانستان از زمان مدید موجود می باشد اما مقدار محدود 

آن استخراج گردیده است. 
اکثریت منابع نفت وگاز و تمامی نفت خام و گاز طبیعی 
در شمال افغانستان دردو حوزه پتروشیمی موقعیت دارد. 
حوزه آمو دریا و حوزه افغان- تاجک. پیشرفت زندگی 
و توسعه اقتصادی در افغانستان مستلزم افزایش انرژی و 

مخصوصاً استخراج معادن نفت و گاز می باشد. 
مبنی بر روش سروی جیولوجیکی و ارزیابی مشترک 
تیم  و  پترولیم  و  معادن  وزارت  تیم سروی  نفت وگاز، 
سروی جیولوجی ایاالت متحده امریکا، معادن نفت وگاز 
کشف ناشده را در شمال افغانستان تخمین زده اند. نتیجه 
این تخمین عبارت از موجودیت 1.6 میلیارد بشکه )0.2 
تریلیون  تریلیون فیت مکعب )0.4  نفت خام، 16  تن( 
متر مکعب( گاز طبیعی و 0.5 میلیارد بشکه )0.8  بیلیون 
مترک تن( گاز طبیعی مایع بوده است. بیشترین نفت خام 
کشف ناشده در نواحی افغان-تاجک و گاز طبیعی در 

حوزه دریای آمو موقعیت دارد. 

طوطی میدان 
شناخته  نفت وگاز  ذخایر  دارای  دریا  آمو  حوزه 
)عمر  جیوراسک  و  کریتشیوز  پالیوجن،  در  شده 
قسمت های  از  حصه  این  می باشد.  جیولوژیکی( 
فوقانی  جوراسک  عصر  دست ناخورده  فرورفتگی 
معرفی  را  زمینی  راسبه  احجار  در  بحری  رسوبات  که 

شده  اثبات  حوضه  مخزن  سنگهای  می باشد.  می کند، 
کاربن های  شامل  میدان  طوطی  بالک  در  بالقوه  یا 
زیرزمینی دوره جوراسک و احتماال سنگ های آهکی 
و سنگ ریگ های دوره تباشیر تحتانی و فوقانی می باشد. 
سنگ های منبع شناخته شده سنگ شیل و ذغال سنگ 

جوراسک فوقانی هستند. 
چاه های اکتشافی ترکمنستان و ازبکستان مقادیر تجاری 
هایدروکاربن ها را در سایر ساحات کشف نموده است 
جوراسک  دوره  ساحات  گاز  اکتشافات  شامل  که 
می باشد. در حال حاظر ترکمنستان و ازبکستان گاز را از 
مخازن جوراسک و نفت را از مخازن دوره تباشیر تولید 

می نماید.
آمو  دریا  حوزه  معادن  روی  اکنون  تا  افغانستان  در 
حالیکه  در  است  گرفته  صورت  محدود  اکتشافات 
تالش های اتحاد جماهیر شوروی سابق منجر به کشف 
هفت ساحه نفت گردید بود و دو ساحه آن در بالک 
باشی کورد  قرار دارد. ساحات جمعه و  طوطی میدان 
کشف و آزمایش گردیده اما تا اکنون استخراج نگردیده 
اند. حفرمجدد، آزمایش و کار تکمیل چاه های جمعه و 
باشیکورد برای تائید ذخایر و تولیدات تخمینی آغاز شده 
است. معلومات جاذبوی، مقناطیسی و لرزای بیشتر از 50 
ساختار احتمالی ثابت شده را در بالک طوطی میدان 

تثبیت موقعیت نموده است. 
از  کیلومتر  از 162  لرزای  بعدی  دو  معلومات  برعالوه 
آمده.  بدست   2012 تابستان  در  احتمالی  ساختارهای 
 1.935 سروی  معلومات  لرزای،  بعدی  دو  معلومات 
کیلومتر اتحاد جماهیر شوروی و دیگر معلومات مرتبط 

در دسترس دواطلبی های واجد شرایط قرار گرفته اند.

 هایدروکاربن ها
USGS :منبع
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سال ۱۳۹۸  — حق چاپ محفوظ است.
وزارت معادن و پرتولیم، 

جمهوری اسالمی افغانستان


