
 

 

 

   

  

 

 داکتر یارمحمد

 

رقدد جزیرهاهمیت    

  حفظ بهبود طبیعت در 

به تاجکستان وهم مرز آمو  کیلومتر شمال والیت تخار در کنار دریای 16جنگالت ینگی قلعه و در قد  در فاصله  

در آن انواع حیوانات   دارای جنگالت انبوحی بوده که سرسبز و قراردارد و ینگی قلعه ناحیه زراعتی سیرآب و

 وحشی زیست می نماید. حفاظت جنگالت ینگی قلعه ودر قد اهمیت بزرگی در تحکیم ساحل دریای پنچ ورطوبت 

   کوه های  برف   مدت آب شوی ن طوالن نمود و ر حفظد منطقه وتوسعه و انکشاف پسته زار های تپه های تخار و

 کشم بدخشان کمک شایانی نمود است. 



                     

پسته زار تخار                                دریا پنچ در ساحه ینگی قلعه                 جنگل ساحه ینگی قلعه                 

 

 

 

 

 

 

باره با هم  قد  دو در جنوب در جداشده و دوشاخه  در شمال در قد به که دریای پنج ) آمو( نجایآاز  جزیره در قد 

 کهت معلوم اس آن   روی نقشه از  دیگر نقاط والیت تخار ندارد و  به هخشکی  هدرقد هیچ را ه جزیراست . پیوست 

از سه قطعه زمین هموار به طول چهل کیلو متر وعرض شش کیلو متر در منطقه در قد مرز به تاجکستان در جزیره 

قرار دارد.  پنج  مسیردر یای   

برای تکثیر  خوبی زیبا از لحاظ داشتن آب کافی وهم وجود پنا گاه های جنگل طبیعی شرایط این ساحه هموار

 ونباتات  برای پرورش و نگهداشت حیونات وحشی عی  جنگل  آن است  وضع طبیساخته   مساعدوپرورجانوران 

بوجود آورده است.  شرایط خوبی را  باغ  بوتانیکیحداث ابرای   

که   سعی شود بومی وغیر بومی برای تکثیر گونه ای از گیاهان مختلف  احداث باغ بوتانیک دریکی ازاین جزیره ها 

کاشت  . ب کندجلطبیعت عالقه دارند را به خود  و افرادی که به کشاورزی   رشته  منابع  طبیعی و شجویان ندا برای

به طور طبیع نگداری زنده گیاهان برای مطالعات تخصصي هم چون گیا ه شناسی ـ چونگی تکثیر وبرسی ویژه گیاهان 

                                .                                  می دهد گی های زیست محیطی گیا هان  مورد استفاده قرار

می باشد که وضع طبیعی همیشگی آن خاصی  طبیعت نمایانگر نمونه های ویژه ای از  قد و هوا جزیره در آب   

گیاهان وهم از جهت پناگاه حیات وحشی منطقه طبیعی  و  آبی  محیط مناسبی برای تکثیر وپرورش جانورارن ,مرغان

که راه  خاکی  برای پارک ملی از بیشترین شدت حفاظت شده  طبیعی  خودجزیره  این حفاظت شده می باشد وشرایط  

بر خوردار است.   ندارد  
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                                      درجنگل در قدباختری  گوزن ها                                            درقد است           جزیره  نقشه منطقه            

 

و کاهش طعمه از سبب شکار بی رویه  آهو ,گوزن  دببرزندگی می کر گله های  در نیزار در قد   02در اوسط قرن 

با جا بجای   6991ازسبب جنگ داخلی سال   باختری  نسل  ببر در این محل  منقرص شده است. گوزن  این جانور

و حیات  گوزن های فهم  در حفظ  عدم  از در جزیره درقد افراد مسلح  و اهالی حمام صاب رهزار مهاج 02شدن  

                    پا به  فرار به جنگل های تاجیکستان نموده اند.   را پرداختن  گوزن ها  این محل شکار آنها  وحشی 

      دیده شده است .   خرگوش صحرایی  روبا  شغال , , پشی پلنگ, سیاه گوش   ینگی قلعه و فعالٌ در جنگل در قد 

اکوسیستم ها و چرخه های مواد  وانرژی  جزء های  در واقع حیوانات وحشی ارزش وکار کرد مهمی در پایداری

  دارند. مثل در انتشار دانه ها خسته ی  جوندگان در طبیعت  و زیر و رو کردن خاک نقش مهم دارند.

 

 

 

 

در محالتی که خاک های است  منطقه همان  ل  نمایان گر وضعیت طبیعی  خوب وجود حیوانات وحشی در یک مح  

 داشت باشد حیوانات وحشید  جوکه و مناسب  )علف خوش خوار(  پوشش گیاهیو  لجن زار یا مرداب  نی  خوب 

                        .                                   فراوان در آن جای زیست می کنند  ودگر حیوانات  باختری  گوزن

                      

  خرگوش صحرای                      شغال            روبا قرسک                                 پشی پلنک                     سیاه گوش         

 

جنگل در قد که  فضای  باز ساحه و سیع و هموار و نیمه هموار و مرداب این محل  انواع  مرغان آبی , وپرنده گان  

حیوانات وحشی نادر گوزن باختری , خرگوش صحرایی , روبا قرسک , شغال  ,سیاه گوش , پشی پلنک  در این 

ظ شده شکل طبیعی در قد است بایست  اداره ملی ارزش اکوسیستم  محل حفامحیط  زیست دارند این حیوانات وحشی  



حفاظت در تقویت بخشیدن به حفظ محیط زیست ونگهداری ار این حیوانات وحشی ونباتات کوشش و ظیفه مسولیت 

 نماید.

 

 مدارک  استفاده شده است

 استفاده از مقاالت راجع به  محیط زیست از  انترنیت

سویدنیمقا الت راجع به زون بندی از  مواد   

     0262مورخ  جوالی   

 


