
 

 

 

 داکتر یارمحمد حیدر زاده   کارشنان  محیط زیست

 

 وادی فالت پامیر
 



متر  از سطح  دریا قرار دارد    4000وادی فالت  پامیر   که جزء  خاک افغنستان  است در ارتفاع    

و  به  همین  علت سردی  در این وادی درخت  میوه ، سبز یجات و حبو بات  نمی  روید ،  تنها  علف 

ر آسا ، مناظر عی   می روید ، چمن های عنبگلهای  رنگا رنگ  طب  خوش  خار و  بوته   چه ها 

طبعی  و همچنان  محالت  سیرو  سیاجت  ودیدنی  نهفته است . همچنان این منطقه  باستانی از نگاه 

داشتن کوه های سربه فلک و قله های بند تاریخی  چون  بام  دنیا ، سلسله  کوه های  هندوکش ، قله  

. برف  و داری  آبهای  فراوان می باشدنوشاخ  که از جمله  بلند  ترین قله ء  افغانستان  پوشیده  از  

 اراضی  وادی فالت پامیر  از نگاه موقیت  جغرافیای  و استراتیژکی  خود  در سطح   منطقه   می باشد .

 

 

 

راضی  وادی  فالت پامیر   برای پرورش و تکثر گاوهای  غژ گاو مناسب است, ا وضع طبیعی  

نطقه سازگاری دارند ,درجه  حرارت این  منطقه  داری  بخاطریکه این گاو ها به سرما وفشار این م

و  در این منطقه  باران . می رسد 48به منفی   اختالف  شدید درسایه آفتاب است وگاهی سردی ) دما(

در ایام  زمستان سردی هوای این  منطقه  کمتراز میلیمتر درسال می بارد.    100الی   75اندکی  بین 

درجه گرم  و در تابستان گرمی آن بین   12الی  15درجه  می رسد و درتیرماه  در حدود   50منفی  

  5یخچالهای  واخان   درجه  حرارت مشبت    درجه  در تحول  بوده  اما  در مناطق   25الی   15

کوه های آن  برف  گیر است  ولی  دشت های  آن انقدر برف  و  درجه  در تابستان  ریکا رد شده  است

نشین  نیست و  چارو ا   دران  علف  تد ارک   برای  گله   گا و ها  ) غژگا وه (  و گوسفندان  در 

  زمستان  نمی  بی نند.    
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ار  را چاق ساحه چرگاه وادی فالت پامیر مملو از علف خوش خوار سر شار از انرژی  است که  چارو

نگه میدارد  و دشت این ساحه وسیع  در زمسان  انقدر برف نشینی ندارد  و چاروا در زمیستان به 

راحت می چرد و ازعلف خوش خوار  آن در هر وقت موسم  سال کفایه  برای  چرا  غژ گاوه ها و 

و  پروری  را در گوسفندان می کند. و در سا حه  دشت وادی فالت پامیر ایجاب یک فارم دولتی غژگا

 اینجا  مساعد  کرده است.

  



 

 

در فالت پامیر خانه گلی به ندرت به چشم میخورند و مردم آن  خرگاه  نشین هستند و  بیشتر در خانه 

های پشمی  که  آسان  به  نزد ک چراگاه ها کوچ  می کنند که با محل زیست حیوانات شان بسیار 

 نزدیک زندگی می کنند.
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