
 
 معلومات اجمالي در مورد منابع آهن افغانستان 

  

يكي از   ميرودشمار  ه  از جمله فلزات سياه ب  كه  است آهندر ساحات مختلف كشور اخذ موقعيت نموده    فراوان بوده كهفغانستان داراي منابع طبيعي  ا

. مدارك نمودند  از آن استفاده مي  مختلفو در موارد     با داشتن اهميت صنعتي زياد، بشر از زمانه هاي دور با آن سر و كار داشته  كه  اين منابع مي باشد

هزار   ٤-٣استفاده صنعتي از آهن در حدود    .ته استسال قبل از ميالد با آهن سر و كار داش  ٤٠٠٠باستان شناسي نشان ميدهد كه انسان ها در حدود  

  . نمودند ل از عصر حاضر آغاز يافت و درين زمان انسان ها از ميتورايت هاي آهني زيورات، اسلحه و وسايل شكار تهيه ميسال قب

تعلق دارند. اين زون از شهر    يافته  فارميشن سنگهاي تحولذخاير آن به    پنجشير بوده كه-مربوط به زون هريرود  عمدتاًدر افغانستان منابع معدني آهن  

اين گونه    ولكانوجيني ميباشد.-كيلومتر امتداد دارد و متعلق به احجار ميتامورفيكي كاربناتي  ٦٠٠  تقريباًهرات تا قسمت هاي علياي درياي پنجشير  

، يمگنيتيت-اين فارميشن به تيپ هاي هماتيت  ،معادن و ظواهر معدني در تهداب كرستالي زون كابل نيز وجود دارند. نظر به تركيب منرالي معادن

گك و پنجشير مخصوصاً معادن بزرگ آهن حاجي –معادن و ظواهر معدني زون هريرود  . ميشود تقسيم و كوارتزيت هاي آهن دار يمگنتيت-سيديريت

  باشد.  مگنيتيتي مي  – سيادره مربوط به فارميشن هماتيت 

گك، سياه دره، حاجي توان از  مي ذخاير آن    كه از مشهورترينشده  شناسايي    آهن  معدن، ظواهر و عاليم معدني   ٧٢نظر به مطالعات انجام شده به تعداد  

ر واليت قلعه اسد و خيش در واليت باميان، تل و نقره خانه در واليت پنجشير، جبل السراج در واليت پروان، پلنگ سور در واليت هرات، حاجي علم د

  نام برد.در واليت بدخشان و پغمان در واليت كابل  خكندهار، سياه جر و فرمار

امكان تغيير اين  ،در صورت تفحص و اكتشاف دقيق تركه  تخمين گرديده استتن بيليون  ٣ به طور احتمالي آهنكلي  ذخاير، در نتيجه اين مطالعات
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