
 

 

 

 

 داکتر یارمحمد متخصص محیط زیست

              محل  شیر مناسب تیرینجپن ودره ارز

افغانسان است یگرگردش  سیاحت    
گفته می شود ح به کسی اسی, احت  به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شودیگر, سگرد ش    

آب , هوا , فرهنگ  مقصد عالقمندی    دارد و به مناطق دوردست به دیدن چشم اندازها  طبیعیکه توان مالی بیشتر 

 نزدیک با داشتن آب و هوا گوارو  شیردره آرزوی پنج  زیادارد وعمر خود را به سفر کردشگری طوالنی می کنند.

آن یکی از تفریح گاه کردشگر  انآبشار بر فراز  بلبالن وعندلیبان حیوانات وحشی و  و هم موجودیتدارد کابل به  که

                                                                                             به حساب میرود.  افعانستان  سیاحت 

این  و دارای طبعیت خاص زیبای  می باشد.واقع است  ریی  پنچشکوه اندرآب و میانه کوه میان شر دره آرزو پنج  

        سیاپچ است . دارد که مشهور ترین آنها چرگاه  مرغی و و مرغزار   تعامر دره داری  چندین چراگاهی 

در  ه ودر  چراگاهی سیاپچ طرف راست است  و اقعسالنگ و شرق  کوتل در دره  سمت چپ ف چرگاهی مرغی طر

آرزو ازشرق های فرعی ه در آب در یای  شتل از وشمال  کوه میر جان کشته  تاواخ  قراردارد. کغرب کوتل بازار

دریا  دره های فرعی آرزو  به جنوب غرب موازی به  دریای  پنچشیر جریان دارد و از برکت یخچالهای طبیعی

را ولسوالی  کیلو متر آن  08حدود کیلو مترمی باشد و  08طول  دره  آرزو بیش از  ولسوالی  شتل  دایم جریان است. 

در طول شش ماه    همیشه کیلو متر آن به نسبت هوای سرد و کوهای بلند آن 08شتل تشکیل  داده است و حدود 

       خچال ها طبیعی است.      ارای یبه همین علت خالی از سکنه است و قله های آن دو از برف می باشد   پوشیده

  آب جریان  با یکجا شدن منشا می گیرد  که  و کالن  دریاچه  های خورد این دره  زیبا دایمی  برف های ذوب از 

جریان  صحیزال ل  آب  چشمه های شفاف و  فرعی آرزودره های از  است.شده  تشکیل دریای شتل  این دریاچه ها

الی  2در روز و از طرف شب سرد   درجه سانتی گراد 02الی  08دره آرزو در تابستان معتدل    و هوای  آب,د دار

دارای چندین آبشار است که مهشور ترین آن بنام آب شار مرغی یاد  آرزو  می باشد. دره گرم  درجه سانتی گراد 08

.      می شود  



                    

یخچال دره آرزو درفصل تابستان                                            یخچال دره آرزو درفصل بهار                   

 

و ار مرغه وریواش , علوف غوغن و هنگ بد بوی در خت خنجک و علوف  خوش خ دره آرزو  مملو از بته های 

  زیره , نند ما پختنی  سبز سبزی های  ,زیبا خود رو مانند گل چار چشمه,  پیاز کوهی , سان زی های  انواع گل

دره ها   رو بوشش گیاهی در این  شرایط  رویشن خود باشد. می   سمارق سیای علف,  بولند  ,کوشک , سیچ ,

 قوچ  و  گرگ , وندک  ,بزکوهی گربه , از قبیل پلنگ برفی, گوناگون   سرسبز  باعث  حضورحیوانات وحشی 

         که این منطقه به عنوانه نمونه  ای بارز در جنوب دامنه کوه هندوکش مشخص شود. سبب شده  کوهی 

 

              

  دره آرزو پنچشیر                                                      پنچشیر دره آرزو                   

 دره ها می باشد و هم خالی از سکنه است و برای پارک ملی مملو از قله ها وکه   نگاهی به توپوگرافی این دره طویل

شرایط نهایت مساعدی دارد.    دارویی گیاهان  پروش  نگهداری حیوانات وحشی و  

نمایانگر نمونه های ویژه ای از  طبیعت می باشد که وضع طبیعی همیشگی آن محیط مناسبی آب وکوهستان آرزو   

گیاهان وهم از جهت پناگاه حیات وحشی منطقه طبیعی  حفاظت شده می و ان  ,مرغبرای تکثیر وپرورش جانورارن 

خود  بر خوردار است.   باشد وشرایط  این دره  برای پارک ملی از بیشترین شدت حفاظت شده  طبیعی  

                      

آهو بره قوچ وماده ان                                     بز کوهی                              وندک                       پلنگ برفی همرای چوچه ان    

دره خوش گوارای آرزو  به نسبت  کوه ها ی صغره ای آن  وهم مملو از انواع  های بته های  میوه دارشرایط زیست 

موقعیت  لبل هزاز خوان وب , خته , عند لیباان , قمری , فوکبک آوازخ  ,دری برای اقسام مرغان وحشی  مانند کبک

   خالی بودن از سکنه برای زیست آرام  این مرغان  و عاری از مزاحمت انسان  مساعد ساخته است.



                    

  قمری                   کبک آوازخوان              کبک دری                                   مرغ  کبک دری                  

منبع تامین آب دریا غوزه ازحوض میم خان می باشد واین حوض در فراز کوه در آرزو  واقع است و در زمستان  

قرص یخ میزند و اطراف این حوض نیاز به  کاشت گیا هان نیمه الپنی دارد و دامنه کوه های  آن را باید سرسبز  

ساخت که تا  گیا هان این محیط به اثر تابش افتاب آب خود را  تبخیر کند و دوباره  در ساحه  این محیط  آب  مرطوب

کول ها از مهم ترین ومفید ترین اکوسیستم های جهان هستند وحفظ آنها حایز اهمیت . به شکل باران وبرف فرو آید

  .وچ کوهی وپالنگ برفی  استبز کوهی وقهوی ارزش اکوسیستم حوض میم خان آ  جهانی است.

 

  می گیرد دریای غوزه از آن سرچشمه واقع اسست  آروز  هالی کوه دراب است که  حوض میم خان                 

وانرژی دارند. مثل در   وحشی ارزش وکار کرد مهمی در پایداری اکوسیستم ها و چرخه های موادحیوانات در واقع 

در یک  حیوانات وحشی وجود خاک نقش مهم دارند. رو کردن زیر و و  جوندگان در طبیعت خسته ی  انتشار دانه ها

 (اروعلف خوش خ)ت طبیعی  خوب منطقه بوده در محالتی که خاک های خوب وپوشش گیاهی نمایان گر وضعی محل 

  .مناسب وجوداشت باشد حیوانات وحشی فراوان در آن جای زیست می کنند

              

  قوچ کوهی دره آرزوی پنچشیر است                                              گاه بزکوهی درآرزوی پنچشیر است         

 مدارک  استفاده شده است



 نگای به سرزمین  پنچشیر  محمد هاشم انتظار

 استفاده از مقاالت راجع به  محیط زیست از  انترنیت

کهزاداستفاده از آثار  احمد علی   

 بی بی سی در مورد حفظ یخچالها 

 مقا الت راجع به زون بندی از  مواد سویدنی

 

 

 

 

 

 


