
  

 رياست اطالعات و ارتباط عامه

 

 

 

 

خوستواليت ظواهر معدني   

 

 

  
   1399 اسد 25تاريخ: 

 
 
  
 



  

  ! ديبدان شتريبخوست واليت در مورد ظواهر معدني 

اين  ميرسد. متر )١١٤٦ ( به از سطح بحر بوده كه ارتفاع آن جنوب شرقي افغانستان واليت  واليت خوست از جمله
حوزه  هشرق ب از طرف، )حوزه بنو و ميرامشاه( پشتونستان هجنوب ب از طرف واليت پكتيا، هشمال ب طرف  واليت از
 سرحدي

سرحد ميباشد. واليات پكتيا و پكتيكا هم بهو از طرف غرب  )پاره چنار(   

ثبات اقتصادي مي گردد. واليت خوست داراي منابع منرالي مختلف بوده كه استخراج آن باعث رشد و  

بوده كه قرار ذيل  اين واليت داراي ظواهر معدني متعدد ،نظر به سروي هاي انجام شده توسط سروي جيولوجي افغانستان
 ميباشد.

  واليت خوست  يمعادن و ظواهر معدن لست

 

  نوعيت معدن وظواهرمعدني ساحه معدن واليت شماره
 ظواهرمعدني كرومايت سپركي خوست 1
 ظواهرمعدني كرومايت شدل خوست 2
 معدن ازبيست شدل خوست 3

تعميراتي سنگ قريه خاني خور خوست 4  
 سنگ تعميراتي لكن سره حوله خوست 5
 ريگ و جغل قريه شمل بوخيخيل خوست 6
 ريگ و جغل مرديخيل خوست 7
 ظواهر معدني مس زندر غاري خوست 8
 ظواهر معدني آزبست كوپرا خوست 9

 ظواهر معدني آزبست روكي خوست 10
 ظواهر معدني آزبست روسانا خوست 11
 ظواهر معدني آزبست افضل خيل خوست 12
 ظواهر معدني آزبست سمندكي خوست 13
 ظواهر معدني آزبست كندين خيل خوست 14
 ظواهر معدني آزبست سپيركاي خوست 15
 ظواهر معدني كرستال كوارتز علم كان خوست 16
 ظواهر معدني كرستال كوارتز شمالي خوست 17
يتاظواهرمعدني كروم كوچان خوست 18  
يتاظواهرمعدني كروم سپيره خوست 19  
يتامعدن كروم تره خيل خوست 20  
يتامعدن كروم حصارك لوي كلي خوست 21  
يتامعدن كروم حصارك كوچني كلي خوست 22  
يتاظواهرمعدني كروم مليزي خوست 23  



  

يتامعدن كروم چري، پخي ورژله خوست 24  
يتاظواهرمعدني كروم جاجي ميدان خوست 25  
يتاظواهرمعدني كروم تني خوست 26  
يتاظواهرمعدني كروم شينكي خوست 27  
يتاظواهرمعدني كروم ويرژله خوست 28  
يتاظواهرمعدني كروم بنده خيل خوست 29  
يتاظواهرمعدني كروم توره خيل خوست 30  
يتاظواهرمعدني كروم ايسپارك خوست 31  
يتاظواهرمعدني كروم يعقوبي خوست 32  

 

 مأخذ 
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