
 

 

 

 

یار محمد متخصص حفاظت محیط زیست رداکت  

ت استبهشپنچشیر  

  است زمین بهشت

کش باغ هایشس  بهشت آساست ودل   ضایش     سازم من ف شرح چگونه  

هدار خدای               زچشم بد نگ         شفایابند مریضان از هوایش  

ر باغ رضوان است پنچشیر  ینظ     

د قاسممشاعرسید مح  

نوشته بنمایم  ریتصپنچشیرمخ زیبای یدم که در مورد طبعتد والزم هندوکش وا قع استبین دوشاخ جنوبی درنچشیر پ

راجع به پنچشیر معطوف نموده  و قشنگ زیبای دره های طبیعتخواندن ودیدن  دوست داران طبیعت را به تا توجه

پیچ وتاب دره های کوبابا  همانند بدخشان در افغانستان .است معلومات داشته باشند سر زبانهاکه   زمینبهشت پنچشیر 

و هر کدام آن بجای خود قشنگ وقابل تماشا است ولی دره  داردد جاهای زیبا ودیدنی زیاوسفید کوه ونورستان وغیره 

ست زمین ابهشت بال شبهه  های شاداب پنچشیر بانزدیک که به کابل دارد و با هم زیبایی هایی که در خود جمع کرده

                                               .وهم یکی از بهترین چراگاه ییالقی های گهستانی افغانستان بشمار میرود

اما اگر بیشتر با آن نزدیک شویم تنوع وسعی از  ,دارد قلل یخچالهای طبیعی و کوهای پرنشیب و برف گیر پنچشیر

سیب ,لیالس گ,آلوبالو  ,زرد آلو ,چهار مغز ,یر  بادامنظ انواع درختان میوه دار آن اتنواحی ده چشم اندازهای طبیعی

ودر دامنه  (  شاتوت  ,کبودتوت ,سفید توت ) وانواع توت (   ..وغیره گششمشی, حسینی) انواع انگور  ,ناک ,شفتالو 

.     انبوه را مشاهده می کنیدپوشش گاهی  کو ه های آن  



                  
        

 

                                                                                                                                   

وده در موسم مملکت بکز دره های شاداب وسرسبز یکی از تفریح گاه های مر پنچشیر با داشتن آب وهوای گوارا و

با شنیدن ببالن  هات ودره های آنانند که ساعتی را درگوشه وکنار دی تعطیل مردم ومامورین می توتابستان به روزها

به خوشی  و دهدند می ان را نوازشن بشاران  نغمه سرای نموده و روان  مهمانلیبان برفراز آبرشاخسار گل و عند 

                                                                                                                       .بگزرانند

مساحت  و گلبهار وجبل السراج امتداد دارد بنام والیت پنچشیر یاد می شودواک تا  خار از پای کوتل انجمن ویپنچش

کیلو متر می  537طول پنچشیراز جبل السراج الی تا کوتل انجمن زیاده از و  هزار کیلو متر مربع بوده 507پنچشیر 

اندازه های مختلفی دارد که هنوز توسط وسایل وسایط فنی پنچشیر به  نسبت موقعیت دره های آن  باشد و عرض

                       . کیلومتر تخمین کرده اند 00تا  00را از  ل این دره هاو معین نشده است ومردم طومشخص 

درنامه  سنجن,ه نجراب ر واندراب واز طرف جنوب بخوست وفرنگ والیت تخا به صل استمتنچشیر ازطرف شمال پ

  .احاطه است جبل السراج به ن وبدخشان واز طرف غربه نورستاب وریزه کوهستان واز طرف شرق وشمال شرق و

 

رینقشه والیت پنچش                                                      

پنچشیرآب و هوای    

 دردلم تمنای کوهسار پنچشیر است

رزوی سیر الله زار پنچشیرا است                       آ  

اره ی دیگر نبود خاطر ملولم راچ  

                          شیراستچبشار پنانچه غم برد از دل آ

گردد  می ه ن روح تازآب آ از هوا و  



                      ار پنچشیر استه زرنج وغم سبزبهردفع 

ب روشن وصافش هر طرف بود جاری آ  

                    در سن کابل شرمسار پنچشیر است رنه

مستی دارد دریایش  پرد هرسو کبک می  

                       جان من تماشاکن نوبهار پنچشیر است

صوفی عشقری                           

 

 

, وتابستان رعایت شده است در زمستان عتدالاکه این , فوق العاده خوب ومرطوب می باشد آب وهوای پنچشیر دارای 

ندارد و چهار فصل در اکثریت نواحی دره های  یانچنان سرد آن به نسبت عدم باد زمستان تابستان انچنان گرم و

 اندک است به نسبتآن  و هوای خوش دارد حاصل غله پنچشیر از جمله اقلیم چارم است. می شوداحساس پنچشیر 

 به نسبت موقعیت کوه های که پنچشیرسمت راست  دهات نواحی  طقامن بعضی شب آن و هم نشر بودنسردی هوای 

  سردتر است و هوای آنها ر نظر به اختالف ارتفاعیپنچش باالی ی از نواحیبعضهم در و رس استآفتاب کم   آن بلند

.رسدنمی هم میوه آن و نمی شود پخته ها هغل نمود یبعض کشت  

         
                    

سرچشمه می  انجمن وخاواک  پوشیده از برف پنچشر از کوه های سربه فلک کشیده و لزال دریای خروشان و پر آب 

در آب هوای  محل خود  سرازیر می شود ها دره قللو از بین پنچشیر می گزرد ودریا های کوچک فرعی که از گیرد

 هوای اگوار سرد ووزیدن باد مالیم باعث  هاآن  هموج جریان تند و طغیان .یونددمی پ وبه دریای کالن تاثیر زیاد دارند

ی هایایه ه کواکثریت دره های نواحی  بدون مبالعه درو .معتدل دلکش وخوش آیند ساخت است تابستان پنچشر را

وادی های  کوچک که در نواحی آن . با دره پعغان وکشمیر همسری کرده می تواندکه  وجو داردمنا ظرمقبول  پنچشیر

به  اخه هندوکششدواینکه  بخاطر و به .باشند به سطح هموارواقع اند در زمستان از باد های سرد موسمی محففظ می

اما هوای دره های نواحی  .شود می د در داخل پنچسیرمانع باد های شدی مانند دیوار عظیم پنچشر را احاط کرده است

یکسان نبوده درجه حرارت دره هایی که تحت تاثیرکوتل ها واقع اند سردی آن شدید تر بوده نسبت به وادی  پنچشر باهم

درجه سانتی گراد در  37تا  30اکثردرجه حرارت درتابستان در وادی ها ازحد . های نواحی آن مقایسه شده نمی تواند

ردریای کالن خروشان ودریا های اگ .ه تحت صفردر شب های زمستان تجاوز نمی کنددر ج 00تا  57روز واز 

سنگی دو  فرعی در پنچشیر جریان آن وجود نمی داشت  البت این دره های دراز وکم عرض به نسبت دو دیواربزرگ

شاخه کوه هندوکش که پنچشر را احاط کرده است وتابش آفتاب هم در سنگ ها وریگ های زیادتر حرارت تولید می 

گفته است پنچشیریشاعر چنانچه .گرد گرم وسوزان آن طاقت فرسا می بود  

میان نارسوزان است پنچشیر    داگردریای پرقهرش نباش  



برج  57از  های نواحی کوهستانی آن هدهدر  پنچشر از نیمه ماه حوت وموسم باران دراکثریت نواحی وادی های 

                                 . رج جوزا دوام میکنداوایل ثور شروع شده کم وبیش تاب در کوه هاحمل شروع می شود و

های مرتفع   ههاول حمل ودرد  شده در وادادی ها تا عقرب شروع هوبعضی اوقات از ما قوس ماه برف باری از 

کرده و بعضی استسنا آت نیز دربین دره های نواحی موجوداست و بعضی  برج ما ثور دوام آخیر تا نواحی کوهستانی

راجع به هوای  عر پریانیشا اسمبدین مناسبت مالق از دره های سطح مرتفع فقط پنچ ماه از برف پوشیده نمی باشد و

  :گفته است که ساحه پریان 

را زیربرفیم          بهار وتیر ماهی نیست ما زعقرب تابه جوزا                         

 

 

 

 هندوکش وعمق دره ها مستقیما  ه های  متعددی تشکیل شده وهم نسبت کو کوهستانی است و از دره چون والیت پنچشیر

در نواحی دره های پنچشیر به وقع پیوسته  صاعقه وبرف کوچ, هزیرتاثیر جوی هندوکش می آید حوادثی از قسم ژال

سرازیر می شود وازاثر اختالل جوی هندوکش درتابستن وزمستان برای چندروز معدود باد به  وسیالب های موسمی

                                                              .پنچشیر آرام می باشدی شدت جریان داشته واکثر سال هوا 

کوتل خاواک سرچشمه گرفته واز و  ارهای کوتل انجمن وچم پنچشیر از سلسله کوه هندوکش یعنی از نشیب دریای

از پریان معاون دیگر خود که از نواحی  دره های  حد به حد  51با  و ,سرازیرمیگردد  ارتفاع بیش از سه هزار متر

را مستقیما  به طرف جنوب  سنگ جریان خود در حصه داالن ن از شرق به جنوب غرب بوده وجریان آ تا داالن سنگ

و نجراب غوربند و سرعت جریان آنکم شده ودراینجا دریای شتل  تبدیل کرده اززیر پل نیالب در گلبهار می برآید

         .شود می رسیده و بادریای کابل ملحق میعد به وادی نغلو بباخود گرفته و ب را در کوهدامن زمینوباریک آ

کیلومتر میرسد 300 دریایطول این   

         

آب از کوتال چار                                 زردآلو آب از   کوتل                 آب کوتل انجمن                                             

 

 



نفشه مسیر جریان دریای پنچشیر است                            

:وباسود به طور عنعنوی می کویند که زال به فزند خود توصیه کرده بودمردم چیزفهم   

پار  پارتورت شود که سم س               نهاررو ای پسرزم به کجکن  

ی ندارد به جز سنگ تیز     گیاه               یای پرقهر دارد ستیز که در  

 فردوسی

 

 

             

منطقه اتصال آب تل و خاواک                

 

)      انجمن  سر چشمه آن از کوتلآب دره کوت اسکابون  با یکجا شدن آب است کهپریان دریای طرف راست آب   

 برخورد محل این. سرچشمه می گیردخا واک است که از کوتل   تل می باشد و آب طرف چپ دریای چمار (ناوک

دره  ,یمکن ,ابدت ,واخی, ب در دره اریوآ با یکجاشدن و .استدشت ریوت   واخی در منطقه پریان تل و دریا  دریا

 پشغور مزه دارد آب نهایت صاف و گوارا و خوش هشاب آبمیم خان است و  از حوض منشاء آن که غوزهآب ,  خنج

از النگ زمردخان   که از کوتل زرد آلو منبع کرفته  رسیدن آب های ولسوالی دره و با  ب های کوچک دیگروغیره آ

.    دب خواجه صفا با دریای کالن پنچشیر ملحق می شودو آ در منطقه واستانه کالن گزشته  و  

رش خداستوجای او به عدرمیان دو آب خواجه صفاست              منزل   

 گرد بر گرد خواجه مردانند                  چون بال را ولی بگر رانند

 

                               

ا                                                 دوآب خواجه صفا منطقه دوآب خواجه صف             



مانند   یگرب های کوچک دپیوستن آ وبا .دره  می باشدآب  ب خاواک ووآب تل آدر یای پنچشیر  هواساس تشلیل دهند

عبدهللا  منجهور که منشاء آن ازغرب کوه بآ وهزار متر  پنچنده  که از کوتل بازارک از ارتفاع اآب دره پار گوت و

به   نقه در خیلطدر م عبدهللا خیل  هغرب کوجنوب  از ک دره حصار  آب ,آب تلخه  نیز از عبدهلل خیل دره  خیل  و

 این آب وآن می باشد  منشاء چمالورده   شفتان ب پیا وشت از علفچر مرتفعرسیدن آ با و دریای کالن وصل می شود

و  و آب شوف که سرچشمه آن از حوض الالن می پیوند به دریای کالن زرد خیل می گ بخش بضان وااز میان قریه ق

از قول  در ناب وچهالک   ب دره تاواخ که ازوآ وصل می شود در منطقه سلیج به دریای کالن  می باشد للم توت پز

درفصل بهار در منطقه سیلی به دریای کالن می ریزد و آب های  هزاره سرچمشمه مگیرد وقبر و کوه عمه نیل از 

و آب فصلی فراج که از کوه شمال  که از قول دری سرچشمه  آن است زمان کور آب اورینگ فصلی دیگر کوچک

.دنناورینگ زمان کور به دریای کالن وصل می شو همدیگر در بولغین سرچشمه میگرد ودر مقابل  

 

 

 

 

به آب  برف چال ها است از شدت گرمی آفتاب و ها طبیعیایش یخچالاصلی دریای پنچشیر در اول جوزا که منابع  

دریای .  کم می شود دره ها در اول سرطان روبه کم آبی گزاشته وتا برج سنبله آب کرده و شروع  آب دره ها  خیزی

افتاده است به غیر از چند قریه پاین  کالن و معاون داخلی آن دریای دره هزاره چون مجرای شان از سطح اراض

جریان  دایمی  که ها دره از دریا های فرعی نواحی پنچشیرآبیاری می کند و زمین و ادی  را ابادی های کوچکو

    .می شود بیاریآ ددارن

             

  دریای پشغور                                                                             دریای تاواخ                         

  

پنچ سی حدود  اراض وسیع بایر می رود و رسانیبآ های هشبک یک ت ساختردریای کالن ظرو استفاد از آب 

        .آبیاری تا هنوز بدون کشت و زرعه با قی مانده است شبکه  از عدمدر منطقه تاواخ وعنابه هزارجریب زمین 

زنده یا د قهرمان ملی احمد شاه مسعود به پاس یاد بود از شهدای قریه تاواخ که از طرف روس های وحشی به قتل 

آن توسط ن نقشه دیزای وکان زیر دست داشت طرح را الی پشته ملطرح سروی کانال ابرسانی سریچه . رسیدنند

شاهان برای زمین  کاگر دولت طرح حفرکانال این پروژ آبرسانی را زیردست گیرد  یک کم .ماده شده بودانجینران آ

زمین زراعتی زیر کشت  در این ساحه بیشتر از یک هزارهکتار هبود وبخاطریک داران قریه تاواخ وعنابه خواهد

  .زیرکشت خواهد رفته وجودارد که در این ساحه هکتار زمین بایر 0700قریب  دوفصله و

دریای کالن  از در پنچشیربود وباش داشت  درحکومت تیمریان ریس وحکمران از قریه ملکان ملک شاهو میکویند   

رخان پاین تا انتهای قریه زمان ن زمین های زراعتی  وباغ های هزاساخت بازرک نهر برای مشروب حصه خانیز از

   .آثار و عالیم آن تاحال پابرجاست هک داشت به شمال سرک فعلی جریان ستقامت دامنه کوهبه ا کورکشیده



               

  ساحه بایر میدان دشت                                                      ساحه بایر پشت تاواخ                                           

 

 

 

  ریپنچش والیت خواجگی داری 

 متعلق چی  مندیو این ثروت در بر گیرنده است را جنگل و چاروا ,باغ ,  زمین یعنی  یدارمالبه معنی  کلمه خواجگلی

 در قدیم در پنچشیر .کویند می دولتمند یا   خواجه را دار شخص خواجگیبه همین خاطر .باشد یا دولت به شخص

خاندان و  الم حیدرخان تاواخغ خاندان ,زندگی داشت الدینو خواجه نیر نصردین خواجهعبدهللا جناب خواجه  هاوالد

و  بازرک سنگونه  سلطان محمدخان نوروزخیلخلیفه صاحب نورمحمد خان  وکیل جان محمدخان تاواخ و خاندان 

نسبت خویش را به می باشند و خواجه عبدهللا از اوالده  پشت شان .نداگان  خواجه زاداینها   خواجه رضا سفید چهر

از  رخهجه خقریه  تاواخ و زراعتی اکثریت زمین های  .حضرت خلیفه اول ابوبکر صدیق رض هللا تعال میرسانند

سراج الدین  پدر  غالم حیدرخانجناب  جه راخقریه  وزمین های  میرزای کاالن خان جد بزرگ سراج الدین خان بود

باخاطرسکونت دایمی  عزیز احمد معروف به حضرت پیرزادهحب مجدی به حضرت صا  اخالصمند از روی  خان

تاواخ در اخیتا ر خود در  دزیا یغالم حیدرخان صاحب ملک وجای ای وفعال هم اوالده .کردهدیه  پنجشیر شان در

                                                                                                                              .دارنند

خلیفه  ایدادج و  ملک داشت و امروز در اختیار خود دشت ریوت و فرخار تاواخجایدادزیاد در  ملک خلیفه صاحب

                                                             .وپاس داری می کنند نگهداری را نواده های شان  صاحب

سلطان محمدخان جد بزرگ  که زمردخان  بن خواجه عبدهللالدین از اوالده خواجه نیر بازارکخیل وززمردخان نور

ز زمردخان ا دره   خیلهللاخواجه عبد  دره و بازرک وباغات که اکثریت زمین های زراعتی می باشد  سنگونه بازارک

.می باشد سنگونهنوروز خیل   

زراعت        

با این هم در بعضی ولسوالی  مساعد نیست است و خاک آن انقدر برای زراعتر زمین پنچشیر کوهستانی وسنگزا  

 دروالیت پنچشیرحدود هفت هزارهکتار زیمین تحت کشت .های آن زمین های خوب حاصلخیز دو فصثله وجود دارد

 رخه والیولس , ولسوالی دره,ولسوالی خنج   ,ولسوالی  پریان پنچشیر والبت ساحه زراعتی کالن و .ساالنه می رود

گندم جو جواری لوبیا کچالو از جمله محصوالت زراعتی آن به شمار رفته . باشد ولسوالی شتل  می و عنابه  ولسوالی

.       و سبز یجات مفتلف  النوع محتاج باشنگان آن را تامین می کند  



 

 

 

 که یاد می شود  خورد صحرای وکالن  صحرایوجودارد بنام  دوصثحرای در این منطقه که  تاواخ قریه  منطقه 

صحرای کالن آن ازمنطقه . ندنرموقعیت دا میالن هموار و شکل هم به  به دوطرف قریه تا واخ زمین های زراعتی 

که تقریباٌ پنچ هزازجریب عنابه امتدا ددارد  میر قلعهتا قسمت باغچه توت  و سیلیآسیاب  ل شروع  الیخی مله قلعه و

 عییبود شدن یخچال طب نا آن به نسبت مانده وباقیاست دوفصل  زیرکشت آن جریبهزارسه ه ملزمین زرعتی از ج

بدون کشت  به کم ابی می رود و به همین نسبت  ل تابستاندر فص دریای تاواخ کمی آب در یای  تاواخ  کوه تاواخ 

.رودفصله میدو زیر کشت که تقریبا  یکنم هزار جریب زمین است که اکثر زمین آن وصحرای خورد آن. باقی می ماند  

طول هرکدام  آبرسانی عنعنویجوی  سیله هشت و بهاز دریای  تاواخ  این دوصحرا زمین های زرعتی  وباغات ساحه 

                                                                                      .با شد می سه کیلومترالی  جوی های  دو

                

واخ جوی قاضی تا                                                      صحرای تاواخ دروقت حاصل جمعی  

به شکل آنها در دامنه کوه ها  کشت وزمین های اما زمین هموار ندارد ,ی دارندزمیندار یک مقدارقریه دربند وفراج 

آب آن فصلی می باشد ودر آخیر هم  و وآب  زمین های دربند وفراج ازکوه بولغین سرچشمه می گیرد میالن قراردارند

مشکل مردم از جهت  رفع ودر این منطقه برای .ی مواجع هستندآبجوزا مردم دربخش زراعت وباغداری به قلت کم 

صورت گیرد در حقیت یک از طرف دولت  اگر  احداث این بند  .رود آبی می  ذخیر بند  احداث یک  کم آبی ایجاب

   .شد  با برای مردم در بند و فراج می یان  دولت خدمت شا



 

                      

از حوض الالن و کوه للم توت  نوسرچشمه آب آ دره از ناحیه آب کدام مشکل ندارد آب آن دایم جریان است قریه آب

برف گیر است وبه تدریج برف آن آب می شود وشرایط  هم  چوپ  و سیاه  ,پراز جنگل بلوط پز می باشد وکوه آن

ام را در تموتاکداری شرایط خوب باغداری آب و هوای آبدره  .خوب زمین داری وباغ داری را مساعد کرده است

مشهور ترین میوه  قریه . رده است و اکثریت مردم آبدره  پیشه شان باغداری  و چارواداری استساحات آن مساعد ک

شهرت  از  در بازارهای پنچشر تیا ر  می کنند از شیر بز بزی که  پنیرتولید ابدره در  آبدره انگور حسینی است وهم

انگور وبه خصوص  ابدره جات ه میو پر از انواع بازر میوه فروشی عنابه ورخه روزانه .استخوبی برخور دار 

  . می باشد و  کشمشی  آن حسینی

 

 

 

 

 

         

انگور کشمشی              ه                                                       آب در  طبیعت                          

جه پاین ختا شده  ان شروعبضقا ستان وکه از کل رخه است ولسوالی فراخ دوم قسمت زمین داری پنچیشر ساحه    

که دوفصل کشت می  دوهزار جریب زمین استاز  بیشترزمین های حاصلخیز این منطقه تقریبا   .دایر است وآب داوه 

دارد ومنشاء آب  وهم آب وافر ودایم جریان .زار وتاکستانهای قشنگ وزیبا افتاده است رخه در میان باغها وکشت. شود

می باشد وهم دارای ارتفاع بلند  است برف گیرچمال ورده کوه  طبیعی رایطشو می باشدچمال ورده  آن از کوه شفتان 

     .آب می شود در فصل گرماه  وبه تدریج برف آن



 

خواجه  قریه تی گلستان                                                                                         زمین های زراعتیزمین های زرع      

ت اس در اینجا واقع  پنچشیر مرکز والیت که  بازارکسنگونه  و نوولیچ, هتلخ, ناحیه استانه سوم قسمت زمین داری 

هزار جریب زمین زرعتی با  حدود دو  تقریبا  آن به دوطرف دریای کالن قراردارد که  وباغات زمین های زرعتی که

     .بازارک در تاکداری انگور کشمشی مشهور است ناحیه سنگونه .کشت دوفصل در این منطقه وجودارد دارد

         

استانه بازرک                                 زمین زراعتی  بازرک                                                           

 

 

 

 

 

زمین  جریب هزاردوآن تقریبا   هموارزراعتی پنچشیر ولسوالی پریان است که زمین های  چهارم قسمت زمین داری

مدت فصل گرمی  پریان سرد و هوای منطقه موقیعت ارتفاع به نسبت و می باشد للمی آن یک هزارجریب  اتریآبی وز

پریان محروم ناحیه  تمام ساحه . شود می کشت ذرت حبوبات و ,است و در این منطقه تنها جو ما  شش حدود آن کوتاه 

  دره های سطح مرتفع پریان.اندک است هم کم و در اینجا  داره باشد وحتی درختان غیر میواز در ختان میوه دار می 

   فقط پنچ ماه از برف پوشیده  نمی باشد

       

زمین زراعتی پریان است                                                                             دریای پریان                        

 زمین  جریب 000ی آبی آن در حدود ین های زرعتاست که زم آن  خنج ولسوالی پنچیشر  پنچم قسمت زمین داری

جواری و میوه  ,جو ,آب و هوای ولسوالی خنج برای کشت گندم   .زیر کشت دوفصله می رونندهم ساله  است که



توت خنج از شهرت . خیلی خوب مساعد است و دراین ولسوالی انواع میوه جات پخته می شود (سیب زردا لو) جات

.خوبی بر خور دار است  

 

ساحه ولسوالی خنج                                        

که در مبدا آن دهنه گلبار وانجام به قله آرزو مرغی می رسد و از  ششم قسمت زمین داری پنچشر ولسوالی شتل است

دوطرف این ولسوالی پرخم وپیچ زیبا و سرسبز را کوه های مرتفع وطویل احاط کردیده وپوشیده از درختان بادام 

ی عت زمین های زراعتی هموارندارد وزمین های زرا .چون این ولسوالی  مکمال کوهستانی است. وبلوط میباشد

     .وباغات آن دوطرف دریای شتل وبالتر ازسطح دریا قراردارنند وبوسیله حوی عنعنوی آبیاری می شوند

        

ولسوالی شتل قسمت یآرزو                             زمین های زراعتی ولسوالی شتل                                       

 

 

موجوداست که مردم آنر کشت می  ساحه مراتع یک یکه دراین جا ولوسوالی دره استهفتم قسمت زمین داری پنچشیر 

در  ولسوالی دره  آب وهوای گوارا دارد و .ورندآکنند و حاصالت فراوان زرعتی را از این منطقه زراعتی بدست می 

  .می نوازدده ای را نهر بین ه که چشمآورد ناظر چشم اندازی را بوجوداطراف روود خانه خروشان آن م

 

                        

قریه عبدهللا خیل                                             طبیعی دره است هرمنظ                         قریه عبد هللا خیل   زراعتی  

 

  باغداری 



    دره از دره های بهشت یکی                     

به بر صخره بر هوای بهشت                     

قهار عاصی                              

  ا جریان آنهسرچشمه ها از دره ی فرعی آن که ریزه آب ها و(  حوض)موقعیت دریاچه ها  و پنچشر  خاک سنگزار

برای باغداری  شرایط را هم نبود وزش باد های شدید و استمنطقه  به طر ف وادی های کوچک وادی های بزرگ 

زمان  مردم پنچشرازو  ساحه عملی وتجربیوی دارد هعمایات باغداری جنبه تیوری نداشت .است ساخته  خیلی مساعد

را دوست می داشتند ومهمان نواز  چونکه مهمان بسیار  دور و قدیم تجربه باغ داری دارند و تمام معززین پنچشیر

باغ خود می اراستن ودرتابستان  خود را از میوه های( سفره ) داشتن و دستار خان بودند از خود باغ های میوه پروری

را با  برداشته واطراف آنها بلند محل از سنگ را صفه های قبول می گردن و  خود  باغ های ایمهما ن را  در صفه 

 انگلیسبا  سرهنگ  ,کرنیل ,سپه ساالر ذ کی  زهن و معززین پنچشیر ریتواکث .ندنمی گرد احاط  بوته های زینتی

 حیدرخان دشتک  لنگرخان معززین عبارت از .در مجادله وگیرو دار نورستان  خد مات انجا داده اندو  جنگیده آند

   سنگونه  زخیلوخان نور سلطان محمد  یل جان محمد خان تاواخ  خلیفه صاحب  نور محمد خان  تاواخ وک تاواخ 

حاکم غالم  فتح محمد خان دشتک   خان  کنکوی آبدره رسکنر شفات خان فراج   مرزا هزله خان قریه گلستان رخه 

غالم محی استایچه   جندار خان  رحیمداد خان  تاواخ  محد ولی خان تاواخ  غالم جان تاواخ  بها الدین خان  تاواخ  

وکیل صاحب محمد کریم گداره شصت  سنا   پایچنارمرزاخان سرهنگ میر جنار یکرنیل حیات خان پا  الدین پیاوشت 

محمد محسن خان بلندی  محمد نجم خان بخشی خیل   مدیر عبدالرحیم مقصودی قابضان   قابضان  ن تور ولی محمدخا

ن یمع ملک محمد ایوب خان قابضان   شصت دوست محمد خان قریه قاسمخیل   قلعه دارخان بخشی خیل   بخش خیل 

توره خان از  بابا علی دره هزاره   نیاز محمد خان هزاره  محمدپردل خان بازارک  عبداالحمدخان مالخیل بازارک 

حمد نواب خان  کرنیل م  فتح خان سفید چهری قباد خان از قریه کرمان دره   شابدل خان پشغور  بابا علی دره هزار 

مال میر  میرفقیر اعنابه سید عبد هللا قریه عنابه  ان  دشت ریوت مدیر احمد خان خنچ  حا جی احمد یار خ  سفید جهر 

.می باشندسکندر خان  , حسن علی خان الرسپ سا   تور جنرل غالم عل خان  آغا میرخان فراجی خان فراجیی   

 

 

وخود  ه بودنددونسبت کار وفعالیت به درجه علم واقتصادی رسی بودند باغدار وزمین دار  معززین پنچشیربسیار 

پنچشیر  آبادنی ی وعمران در درختان اقدام می کردند وبه این وسیله میوه یا کاشت وبردا شت بادست خود وبه غرس و

 .حفظ وحراست از درختان اهمیت می دادندبه  آنها وهم. اندانجام داده  منطقه این  محیط زیستبه خدمت شاهان 

   .از نواحی پنچشیر درختان چهارمغز وچنار دیده می شود که عمران آنها از چندین عصر پیش است ر دربسیا

جلس و را عیه ترتیب داده در کنار دریای پیاوشت م  (پنچ پیران ) از بستن بند سلطان غزنی پنچ شیران بعدگواه    

این چنار در  هم حاال هک کردند غرسناری را به نسبت یاد و بود این روز فرخنده ل چصرف طعام نموده بودند ونها

    .برجاستا پ پای چنار

          

چشیر   پن دشتک در چنار قدیم ترین در زیر ساحهاحمد شاه مسعود  ن ملی اهر مق      



 

                                             باغداری عه وابسط به توس پنچشیروال یت  یرونق وشکوفای 

     دارد علمی  زون بندی های  یرهنمای به ضروتاست و 

تابش  پنچشیر هوای سرد دارد وهم میوه جات مختلف به طول زمان مختلف  به سردی و بعضی مناطق والیت  چون 

اران پنچشیر طبیعی کوهس هوای سرد پیوند غچه پنچشیر وابستگی به اباغ وب .ندی گورا ضرورت دارهوا و آفتاب

 نیل همهو, بازرک ,زرد آلودره  ,چمار, خواک , انجمن  یض  رونی بخشپرف داشته و دارد زیرا کوتل های  نام دار و

می روید که تخم یا  یمناطق در درختان میوه دار  .دندار پنچشیر می باش دریای نامی و سرچشمه دریای فرعکه تاواخ  

هوای اکثر ساحات وادی های نواحی پنچشیر در شب و  و آب بنانبراین  اید حرارت منفی صفر را سپری کندپندک آن ب

برای پنچشیر   آب هوا ضیعتوبا این نسبت و می رسد   در فصل گرماه در جه سانتیگراد 37الی  57روز  بین 

حرارت مناسب برای رشد ونمو خوب   جه ر به  سنجش  تحقیقات علمی درنظ و هم باغداری خیلی مساعد است و

منطقه  در شتل ,پریان , دره  ولسوالی های  چون.درجه سانتیگراد قراردارد 37الی  57اکثریت نباتات  در بین 

ی ریخت شناس وهم  .دنقش اساسی دار شان  در شکل گیر سیمای امروزییانی پا  است که فازهای الپ واقع کوهستانی

 ولسوالی ها رابط ای مستقیم باساختار (های سطح قرینهی بلندی وپستنقشه  ) توپو گرافی وجوان است  پنچشیر  منطقه

                                                                                                            .دارد های زمین شناسی

 که درقرار دارد   آن های طبیعیحوض و یخچالهای طبیعی مستقیم زیر تاثر های ولسوالی وادی های  آب هوای  

. باشد حرارت  منطقه میدر جه  به وابسط آن میوه رسیدن محصوالتمحیط نمو نبات و .قرا دارد واقع اند فراز کوه

به  و نقش اساسی دارد تتاابرگ و حتی میوه دهی نب,شکوفه گل کنی یا  ,روند پندک  در و کمتر ردرجه حرارت  بیشت

سردی  حرارتدرجه  )اقلیم  به اساس هم  به منظور محیط نمو اقسام مختلف میوه جات منطقه زون بندی همین خاطر

نمی  خشکی و  ,وزیدن باد ,سایه , آفتابتابش  روزوقت  در نقشه زون بندی  نطقه صورت می گیرد وهمم (و گرمی

     .می شوده گنجانید ساختمان خاک  و خاک

 

                                                                                                                                     

شته با شد  که  سا زگاری به آب وهوای منطقه ندااز کاشت نباتات  که هشدار میدهدداران  برای باغ  زون بندیمفیدیت 

از هدر هم  و وقت یع جلوگیری از ضاباعث  منطقه آگاهی از ارقام درجه حرارت فصول زون  هم وورزند اجتناب 

  با کیفیت آن میوه پخته شدن اما ,نمو آن سازگار استدر بعضی زونها  چون درختان میوه دار. می کند هزینه روی

 .به میوه دهی آغاز می کنند د از دو الی سه سالبعدر ختان میوه دار  وهم  مهم استها  ومنرال ها  از ویتامین حاوی 

                                                                   :توصیه زون بندی والیت پنچشیر همه چیز بطورنسبی است

قرار  کوتل خاواک ,کوتل انجمن, چمار,یر کوتل زیر تاث ولسوالی پریان های مربوط احهسباغدار وزمینداری  .5 

درجه  باالتر  07الی  00از  های تابستان آن هوای روز .گرفته هوای زمستان آن خیلی سرد و پر از برف می باشد

 هم و حاصل کشت گندم پخته نمی شودوسرد است تابستان آن  شبهوای چون  پریان منطقه ساحات در و. نمی رود

       (5) زوناین منطقه فاقد درختان میوه دار است 

ولسوالی خنج زیر تاثیر حوض میم خان که در فراز کوه  دره غوزه  واقع است که  ساحه و زمنداری  باغ داری. 0 

و هوای منقطه را مرطوب  را قرص یخ می زند و در تابستان آب آن به اثر تابش آفتاب بخار می کند در زمستان آن

درجه حرارت این منطقه و  یوه جات پخته می شودانواع م و جواری , گندم  جو در سا حات ولسولی خنج .ساخته است

                                                                 (0) زون  در جه سانتی گراد می باشد 33ی ال 07در تابستان 

یخچال دره عبدهللا خیل وحوض الالن که در فراز  بغار ولسوالی دره که تحت تاثیر ساحه باغ داریو  زمین داری. 3 

ابستان در فصل ت کمتر است فشار هوا  درجه حرارت و دربلندی های این منطقه .اردد قرارواقع است  کوه دره هزاره 

و  ساخته است اتوببح کشت کجالو فراهم خوب را برای این منطقه شرایط هوای ونیز بارندگی صورت می گیرد 

 نیز  دارای دو دره فرعی دیگر دره  چون ولسوالی. پخته می شود هانآفتاب رس و آ فتابیآمحل انواع  میوه جات در 



در جه  .درجه حرارت  شان یک سان نیست فرق می کنند و مان  درهی جهر علی ودره عبد هلل خیل  دره کرا می باشد

  (3)زون  درجه سانتیگراد   30الی  00دره از ولسوالی  حرارت ساحات

 هند و  در دامنبل و هم زمین های زرعتی از سطح دریای شتل اندک است شتل ساحه ولسوالی وزمیندار باغداری. 0 

کچالو  از جمله , نسک , جواری , جو, گندم. و به وسیله جوی  های عنعنوی آبیاری می شونند کوه قراردارد

 و انگور ,ناک  ,شفتالو ,زردالو ,بادام ,محصوالت باغ داری آن چهار مغز .محصوالت زراعتی آن به شمار می رود

حرارت . دهات والسوالی شتل نسبت به توپو کرافی منطقه آن  فرق دارد در جحه حرارت ساحات. توت تشکیل می دهد

  . (0)زون  در جه سانتیگراد می باشد  37الی  00 از  فصل گر ماه های  روز

ودامنه کوه  ریادوطرف د های  وادی ساحات داری بازارک که  مرکز والیت پنچشیر است و زمین باغداری و . 7

پتخته نمو و  در آب وهوای این منطقه رشد و ان میوه داردر خت  باغداری خیلی مساعد است و هر نوع  های آن برای

بلند ترین کوتل  هکوتل بازارک ک پنچ هزار متر زیر تاثر ارتفاع  منطقه ایندر جه حرارت  .می رسدمیوه آن  و

در جه سنتی  37الی  00 از این منطقه  فصل گرماه درجه حرارت . به حساب می رودپنچشیر  برف گیر  مرکزی

(.7)زون گراد در روز  تجاوز نمی کند   

 تنگی جای از  اهالی رخه  بنا بر  نظر به تعداد اهالی آن اندک است و بعض زمین داری ولسوالی رخهباغداری و. 6 

 , در کابل  مردم رخه اکثریت  ودیار شده اند  ترک   مجبور به  هوحتی جای خان و باغچه   باغ قلت زمین زارعتی 

     .اند مسکن کزین شده اشکمش  ,نهرین, خوست و  فرهنگ, پلخمری ,  آبادن خا,شهر قندوز  ,مزارشریف

 

 

 

 

 

ای است و آب هو واقع الن ساحه جغرافیایی رخه  بین بازرک وتاواخ  در بلندی دردامنه کوه به شکل می یتموقع  

دارد وهم از برکت برف گیری  کوه شفتان دریای رخه دایم جریان است و زمین  که مالیم  در تابستان شمال گوارا

, زرد آلو, سنجید   رخه ساحه  محصوالت باغداری. گندم وجواری  کشت می شود یعنی های زراعتی آن دوفصل

        فصل گرما ساحات  روزانه   جه حرارتدر  .توت  تشکیل می دهد و چهار مغز ,انگور ,سیب  ,یالسگ ,آلوبالو

  .(6)زوندر سانتیگراد می باشد   37الی  07رخه  

واخ  وللمی توت پز  تا کوتل همه نیلآب هوای  عنابه زیر تاثیر یولسوالسمربوط باغداری وزمین داری ساحات  . 5

این منا طق  در  باعث هوای مرطوب این دو کوتل برف گیر و. واقع استند که هردو کوتل برف گیر مقابل هم آبدره 

جه  در در نظم هموجنگل های خودروی هنجیر و   ,بادام کوهی,بلوط  ختاز جمله  درشده  که شرایط رشد گیا هان  

 کنی نباتات پندک و گل,  تخمی هسته کفاندن   در روند  که حوت وحملسرد  ماه حرارت بیشتر وکمتر هوای 

  .نقش اساس دارنند منطفه این مخصوص 

که  این منطقه هوادر  مقدار آب آخیر ماه جوزا  شروغ  به آب شدن و بخارشدن  می گیرد ودر  کوه للم توب پز برف  

سرسبزی را در دامنه کوه های این منطقه بوجود  در ساحه شده و تشکیل شبنم  و ایجاد رطوبت زیاد با عث در شب  

درجه سانتیگراد  00ی ال 37در جه حرارت  دراکثرساحات مناطق ولسوالی عنابه  در روز های  تابستان  .آورده است

         .(5)زون می رسد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

کاشت در ختان میوه برای آنها  سرد شرایط آب هوای شتل ,دره , پریان  ی هایساحات ولسوالدر زون بندی ما دیم که 

و حتی ولسوالی پریان تمام ساحات آن  فاقد در ختان مثمر می باشد و هم درختان غیر مثمر  دارانقدر مساعد نیست

 میوه که  عض از درختانکاشت ب می کنم که من منحیث یک متخصص توصیه .درساحات  این ولسوالی  اندک است

 هدراقتصاد مردم این منطق مساعد است وهم  در ساحات  سرد سیر این سه ولسوالی است و  وی وقایویلجامع  گوشتی

که در طب قدیم حکیمان بخصوص ابو علی ابن سینا ی  وقایوی میوه های دارویی ومعالجوی .کند شاهان می  کمک

بلخی در رابط خوردن فایده میوه های وقایوی معلجوی به بیان خواص آنها نیز پر داخته بود که امروز کشف شده که 

عناب  سنجد , تقا قراآبی  میوه حبه ,تمشک , بسیا از این میوجات خاصیت ضد سرطانی دارند از قبل توت زمینی 

:رشک وغیرتلخ وز  

عناب درخت عناب از چهار هزار سل به این طرف در جین به صفت میوه داروی معلجوی وقایوی کاشت می . 5 

وهم ضدبیماری های  در خت عناب میوه خوش مزه دارد وهم داروی موثری برای جگر به شمار می رود. شود

.   سرطانی است وهم تصفیه کنند خون و به هضم غذا کمک می کند  



     

میوه خشک عناب                 آب میوه عناب                      شربت عناب                           درخت عناب                                   

 

 از میوه آن روغن می گیراند درگ آب های سنگالخ می روید و جوی ها و ه هاسنجد تلخ بته آن در کنار رود خان.0

. جلوگیری می نمایدزخم رحیم  وزخم رحیم زنان موثر است واز خون ریزی زخم معده و  ودر در مان زخم معده

به علت داشتن خاصیت ضد کلسترول اهمیتبه سزایی دارد همچنین برگ این گیاه سر شار از انواع آنتی اکسید  سنجدتلخ

  .آنها بوده که برای جلوگیری از اختالالت کبدی مفید است

                         

روغن آن                       شربت آن                             کپسول های آن   اب میوه آن                        میوه سنجدتلخ یدرخت همرا        

 

 

 

 

ه داروی اقد در ختچه آن بلند می شود و میوه این گی بدون خار وبه طول یک الی سه متر قراقات گیاهی است.3

کند  را کم می اورد وهم فشار خون یرا پاین  م وهم چریبی خون معالجوی است ومیزان قند خون را کنترل می کند

وهم ضد ورم پرستات ودرمان شب  استهای ادرای  تعفون ضدده است ونیز توصیه ش وبرای معالجه مرض قند

.ضد دل بیچی ضد اسهال وقابض می باشد,التهاب  ادراری است وه ضد  

                       

  قطی یخ زده قراقات               باالی تورت قراقات                          یوگود قراقات                       گیاه قراقات همرای میوه   



درختچه ایست که خاردار به طول یم تا چهار متر قد درخت ان می رسد ومیوه رنگ جگری و ترش مزه  زرشک.0 

ودرخت زرشک . غنچه های زرشک زرد رنگ است و در فصل تیر ماه رنگ جگری را با خود می گیرند. دارد

ضدباکتری وضد  میوه زرشک داروی است وخواص انتی بیوتیکی. گیاهی بومی مناطق معتدل ونیمه استوای است

.موثر است( ریه , روده , ی ادرارمجار ,گلو ,معده) عفونت دارد ومیوه زرشک درمان عفونت های   

                 

زرشکه                               زرشک پلو                                  شربت زرشک                       مربای درخت زرشک همرای میو   

 

گیاهی است با ساقه های خادار که در کنار جوی ها ومزارع به صورت وحشی وانبوه  در مناطق مرطوب   تمشک.7

میوه ای تمشک شبیه شاه توت است ودارای مزه . جنگل ها وصحرای می روید وگاهی هم بته تمشک را می کارند

خواص  میوه تمشک داروی است وخون را تصفیه می کند  .یا مربا وشربت خورده می شود ترش بوده وبصورت خام

شربت تمشک مخلوط با آب جوش . وکسانی که به رو ماتسیم و مرض قند مبتال هستند خوردن آن بسیار مفید است

ضد عفونی کننده است وبه علت دارا بودن ویتامین برای رفع  تب تو صیه شده است و هم میوه تمشک دارای خاصیت 

.ار خون مفید استث وک برای فش  

 

 

 

 

               
ا تمشک مرب                                          تمشک  تورت               گیاه تمشک                                                        

 کشت آن جنگل  به زمین زراعتی  در فرانسه  از  راولین با وبود  یجنگل تا قرن چهارد بشکل وحشی  توت زمینی. 6

یگر جوش ین گیا هی علفی با ساقه ها با یک دتوت زم.  یدداستفاده گر از آن به عنوان یک گیاهی اهلی منتقل شد و

زمینی با عث کاهش خطر بروز حمله قلبی و ت میوه ای خوش مزه است و خوردن تو  یتوزمین. خورده می باشد

برای مقابله با انواع مختلف   (ک,  6ب,, 7ب, 0ب, ث )های  ارای ویتامینزمینی  دت تو. ی شودسکته مغزی م

  .سرطان ها و همچنین کمک به کاهش کلسترول بدن خون مفید است



                

  توت زمینی                                          مربا توت زمینی                                  گیا ه توزمینی       

 

ار به پنچ ب یک نبات در یک مرحله حد اقل. ب زیاد نیاز دارندجوانه زدن وتولید تخم ویا گل به آاکثر نباتات در زمان 

ه منطق و مناسب ترین اکثریت نواحی  پنچشیر داری آب شیرین فراوان می باشدبنا براین  .ب فراوان ضروت داردآ

.   دبمصرف میرس شیرین برای کشت نبات های بترین آ زیادو بدین لحاظ   برای باغداری است   

 

          

  ایجاد باغ در دشتک                                                                              باغ داری تاواخ                      

 

 

 

 جنگالت

را برای رشد گیاهان از جمله درخت شده است که شرایط  ریپنجش مرطوب آب وهوایباریدن نزوالت موسمی باعث  

  است وهم این نذوالترویده پراگنده دربعضی از مناطق پنچشر  به شکل بادم کوهی  وجنگل های خورد روی ,بلوط

در پراگندگی   ب وهوا و نوع خاکعوامل آ.نقش موثر دارد آن رود خانه هادر حفاظت از  ودر ذخیر آب دره های 

از برف های  که متری کوهای پنچشیرچهار هزار ارتفاعات نزدیک  در. گیاهان نقش به سزایی دارد جنگل و رویشن

ولی در داخل ورده است  بوجود آچراگاه خوبی را دراین مناطق  ومی روید   هان علوفه عموماٌ گیادایم مسلط هستند و

هم زصورت گرفته و هنو نهال ها رسغمحل  توسط مردم  دره ها وکوپایه ها عموما درختان چنار  عرعر وچهار مغز

ط یگرد که باعث سرسبزی و مح صورت میوتوت   سنجد  جنار عرعر بید سفیدار چهار مغز نهال هر ساله غرس

         .از طریق جنگل ها صورت می گیرد لم سازی ارتقای کیفیت آب اشامیدنی نیزوهم سا  .سالم پنچشیر شده است

زیاد تر دیده می  فراج وآبدره,  در ساحه ولسوالی شتل  ودر بند خنجک بادام کوهی درخت های خورد وکالن بلوط 

گزند آسیب گله بزها  از واست کوچی داده نشده جازه چرای برای  رمه وگله بز های ا در این مناطق باخطریکه. شود

                                                       .استنده  ما هظومحفکه   است  این مناطق شکر خداکوچی جنگالت  

 .دنورآو جامعه سالم را ببا  خود بعدیرشد وصحتمندی نسل های  خواهند که فضای مطمین برایمردم پنچشیر اگر ب



و در  .زیر شدن گله بزها و رمه ها بیش از حد در عافچرها ی کوهی شان مانع شوند سراشر  جنگالت خود را از

همگانی  لیتو حفاطت از نظا فت وسالمت محیط زیست مسوو شکوفای و سرسبزی محالت خود تالش بیشتر نموده

                                                   :را دارا میباشد اساسی صحتمندی انسانها نقش و رشدکه نباتات  در است 

و غبار وکاربن داکساید از  عمده نباتات بوده که اکسیجن را به هوا ازاد نموده ودر مقابل گرد صفیه هوا از وظایفت. 5

                                                                                                                 .هوا جزب می نماید

پوشش گیاهی  هحفاطت خاک ونگهداری آب دارد هر چا کنقش موثر در ( های جنگلی بوتهجنگل و) پوشش گیاهی .0

باد کمتر اتفاق می افتد ویا اتفاق نمی افته  ریب خاک به وسیله آب ویاتخ باشد هوجود داشت از علوفه غنیجراگاه انبوه یا 

پوشش گیاهی سبب میشود که آب بیشتری در زمین , ودر موقع  بارنده گی های شدید سیالب ها کمتر جاری میگردد

                 .                                               بصورت آب های سطحی هدربرود آب  نفوذ کند وگمتر

 .را سرد می سازد وبرف وباران در فصل زمستان در انجا ذخیره می گردد جنگالت و پوشش نباتی کوه ها.3

وقسمت اعظیم این مایه زندگی  ب شده وبه صورت چشمه سار ها جاری می گرددبه تدریج آ گرمابرف ها ودرفصل

                                                                                                  .حه کو ه ها تامین می گرددازسا 

ی بیاری روی زمینآ به مروزمان وبه اهستگی به منابع انرمی کنند وآ ب را ذخیره ل زار ها ومنا طق سبز آجنگ. 0

ه غرس درختان واز بوته های جنگلی انبوع اند  مدت ایی کجوی ه. هند وذخاهر زیرزمینی می د  دریاها مانند جوها 

      .منابع آبی طوالنی زیر زمینی را بیشتر تغزیه می کنند این نوع جوها در مسیر خود, ب می داشته باشندطوالنی آ

                                                                                                                                        

میتواند از آب های زیرزمینی استفاده نموده زیرا نباتات ( بید, سفیدار, عرعر,چنار , توت, چهار مغز)نبات بلند قد  .7

.      بلند قد خود ذخیره کنند آب درخاک  در خود ودر محیط ماحول می باشد  

             

بید ساحه پریان ,سفیدار ,عرعر                  جنگل راه تنگ                                                               جنگل در بند      

 

 

 

حیات انسان وحیوان وحتی بعضی از گیا هان در چرخه طبیعت نقش ارزنده ای  هدرختان نبض زمین هستند ومای. 6  

ر تبخیر از هرگونه سطح مرطوب از اث طبیعت آب در رخهچ .ب مهم آستدر بارندگی و مصرف آ  نقش نباتات. دارد

می رود  و سپس جمع و متراکم شده و قطرات ریزی را در ابر  باد به هوا سر عتوافتاب وگیا هان به اثر تابش  خاک

ب باز قطرات آ.  را تحمل کند هشدب جمع آحجم سنگین قطرات که هوا دیگر نمی تواند  وقتی  .ها به وجود می اورد

        .به صورت باران وبرف به زمین بر می گردد



         

  النه و جنگالت در منطقه .سان ها ودیگر موجودات کمک می کندنجنگالت در ایجاد فضای مطمین برای زندگی ا.5

پلنگ , گرگ  ,میش, قوچ  ,هوآ  ) می آورد فراهم و پرنده گان زیستگاه  خوبی را برای گونه های مختلف جانوران

(. برفی  وندک پیشو پلنگ  

پرند گان یکی  .فات نیز محافظ می نمایندآحیات وحش نه تنها در حفظ محیط موثر است بلک انسانها را از امراض و

مخفی می کنند  وپرندگان و شینات وححیوا را تخم نباتات . ه طبیعت به شمار می روندداز عوامل اصلی متعادل کنن

  .باعث ازدیاد فرش سبز می گردند

                                        
پلنگ برفی                  گرگ                          بز کوهی                      کبک دری                           وندک                

غوغن علوف خوش  ,هنگ بد بوی,ریواس  ,بادم کوهی  ,خنجک ,جنگلی از قبیل بشالمملو از بته های رزوی آ دره 

یات وحشی ی حزیستگاه  سبب شده که این منطقه به عنوان نمونه ای بارز حیواناتاین حضور. خوار مرغه می باشد

                                        .ه  در جنوب دامنه کوه هندو کش مشخص شوداز بیشترین شدت حفاظت سشد

ای از طبیعت می باشد که وظع طبیعی همیشگی آن محیط مناسبی برای  نمایانگر نمونه های ویژه یکوهستان ارزو

کیلومتراین ساحه خالی از  50هم  تکثر وپرورش جانوران از جهت پنا گاه حیات وحشی منطقه حفاظت شده می باشد و

به  خوردار است و هم نزدیکبر  لی از بیشترین شدت حفاظت شدهمبرای پارک  آرزوی شرایط این درهسکن است و 

 .                  دومی ش یاد  است ودارای چندین آبشار شفاف وصحی دارد که مشهورترین آن بنام آبشار مرغیکابل 
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  .درجه سانتی گراد می باشد

 

 

 

دامداری,  یردا مال)چارواداری    

 

دره خاواک و دره آرزو از .  پنچشیریکی از ییالق های کوهستانی افغانستان بشمار میرود وطبیعت زیبا مینسرز   

فصل  از اوسط بهار تا اوسط خزان علف خوش   کوه های  این مناطق در سه. باشد می منطقه  جمله چرگاه کوهستانی



یات شاخ در بدل پرداخت مال اجازه دولت با در قدم دوم کوچی ها ر فراوان داشته که مردم اهالی در قدم اول واخو

امیر شرعلی  شته مسولیت این دوچرا گاه بزرگ از طرف که در کذ. ن استفاده می کردنداز آطی سه فصل شماری در 

و چادر  چاروادارهای  کزاشت شده بود که کوچی پنچشرباشیده ی قدیم   زمعز دو به  بد الراحمن خان و امیر ع خان 

. نیستند نمیتوا ورود داده ی دام های خود را  به چراگاه خاواک وآرزوبا نفوذ  شخص بدون اجازه این دو نشین 

چراگاه   جمع آوری مالیات شاخ شماری و تاواخ  الم حیدر خانغمالیه پنچشیر از طرف  دولت  بدوش  مسولیت

نواب خان الم حیدر خان و غ. داشت کرنیل محمد نواب خانخود  را خا واک  از چرگاه و  را غالم جان تاوخ ی آرزو

 دولت میبه  گرفتند و می ساالنه  مالیات شاخ شماریچراگاه ها شان به  شدن ورود با مجرد راد ی های چارواازکوچ 

از  ملک بود که حال هم این  خود غالم حیدر خان ی ازآرزو هدراکثریت زمین های کشت هنگار  و .می پر داختن 

و از علفچر های پنچشیر استفاده می کنند  اجازه از مردم  وبدون سرخود امروز کوچی های  .اوالده ی آن می باشد

, کوهیبادام  در ختان شان باعث انقراضاین عمل  خود را می چرانند ورمه  وگله بز های  حتی در  نقاط آسیب پزیر 

. در کوه ها ی منطقه تاواخ  نیز شده است دیگر ز گیاهانبعض ا و بشال  سیاه چوب  خنجک   

اکنون تاثیرات نا گوارآن باعث افزایش سیالب ها برف  و بر منابع طبیعی پنچشیر وارد شده هدیدی است کاز جمله تح

                                                                                    .باشدپنچشیر می  والیت  کوچ ها  در نواحی

به محیط زیست است و باعث از فقیر شدن وحتی از میان رفتن چراگاه ها وجنگل ها ونابودشدن  ورحیوان زیان آ بز  

                         .                           و تخریب محیط زیست می شود پوشش گیاهی و افزایش فرسایش خاک 

شاخه های جوانه را گاهی تا  و از بین می بردرا  بز تقریبا   کلیه شاخ های سبز ونو جست های نهال بزری وبوته ها

      .می خورد  ارتفاع قابل مالحظه

                            

داشتن وهنوز هم  شکلف احتیا جات کوشت ولبنیات خودپیشه چار واداری را به خاطر رفع م نچشیر از قدیممردم پ   

و هم آمدن کوچی با رمه وگله بز ها  .عالقه مردم پنچشیر به چارواداری روز به روز فزونی یافته استامروزو. دارند

ا کره وهم کاش مواد عضوی در ودر نتیجه زمین فشرده گی پید شده است وارد های پنچشیرفچرفشار زیاد باالی عل 

.شده است ث کاهش پوشش نباتی آنعشده وبا نخاک آ  

                          

 

 

یم ظوزه تحفظ خاک وتنپر یک ایجاب برهنه از پوشش گیاهی شده است وکه  زمان کور,عنابه ,کو های مناطق تاواخ  

چشمه سارها وعلفچر ها  بع طبیعی وافزایش محصوالت زراعتیبا عث احیا مجدد منا پروژه نرا می کند که ای آب

                                         .می شود سیالب ها و موسمی هایروناب شدن آب  جلوگیری از فرسلیش خاک 

ریواس در مناطق برف و باران در خاک  از گیاه های فصل  خنک است و درجه حرارت پاین را تحمل می کند ریواس

شتل  و عنابه  زمان کوردامنه کوهای تاواخ مهم ترین محل های رشد نمو ریواش . نرم  وحاصلخیز بهتر رشد می کند

 مناطق می توان دامنه کوهای (بوته کمال)و هنگ بد بوی ( کریچو) ریواس  کاشت بته های با افزایش .می باشد



پیش گیری  به این شیوه را و ی موسمیها روناب شدن باران وخاک  فرسایشگیری از جلوسرسبز ساخت و  را مذکور

را در کوه  گیاه ریواس هنگ  در ماه اول بهار شروع به رشد ونمو می کند ومناظر زیبا ودیدنی. سیالب ها را گرفت

           .وردبار می آ دره ها به تپه صخره ای و

               

خاک  در والیت غور پروژه تحفظه نمونه                                                                        ریواس نمونه                  

وسیله تخم آنها در  رسد وبرای تکثر این دو گیاه به گیاه ریواس وهنگ  در اخیر فصل تابستان تخم انها پخته ومی   

این دو گیاه معموال در جای های شیب دار وکوهستانها ال بالی تخته سنگ . صورت می گیردنها ماه خزان کاشت آ

    .رشد می کند خاک زیردر ر حدود یک مترانها د ریشه  وریگزار ها به خوبی ساز گاری پیدا می نماید و

 

             

. مفید است(  جگر)  کبد  تقویت معده واشتها  را تحریک نموده و برای  خوردن ریواس فایده در مانی دارد و   

       .ریواس دارای ویتامین های ث و آ می باشد

 کاشتباید بید  ی وکجیسو های  بوته را الکچه و قول قول  درنآب مسیر در یای که  تا واخ پیشنهاد به مردم شریف 

ب را به مدت طوالنی ند آمی توا در مسیر دریاها وجوی بار ها سویی  های  بوته کج بید و  در خت  موجودیت, کنند

آب دریای تاواخ از ارتفاع  دو کوتل بر . دشو می   در فصل تابستانجریان دایمی دریا ها باعث افزایش  و ذخیره کند

.می گیرد ف گیر عمه نیل و قبر هزار از  دو قول سر چشمه  

 

 

 

بود و به مروزمان  دایمی دارای یخچال طبیعی ارتفاعات کوه تاواخ سال پیش صد سی صد الی دنگویپیران منطقه می  

انبوه از درختان بادام  دامنه کوه ها  ده کیلومتر پاینتراز ارتفاعات سال پیش  60الی  70 هم و است به تدریج ذوب شد

عال دلیل آنرا  منطقه یز فهمو مردم چ .در خت بادام کوهی  دیده می شود و اندک به شکل پرا گنده و حاال بود کوهی

چرای بی رویه  اگر بدین منوال, ضی از مردم محل به نگهداشت گله بز  در چرای بی رویه  گله بز می دانندبع قمندی

   .وبادام کوهی منطقه روز به روز در حالت تحدید انقراض است کند ه پیداادام از طرف دام پروران



 

  گله بز در تاواخ  از یک نفر است                   

حوض ها  طبیعی می باشد ومطالعه وشناخت  آنها از جنبه  و  دارای یخچالهای طبیعی نچشیرپسر به فلک  کوهای 

های گوناگونی ونظیر نقش آنها به عنوان منابع آب اهمیت و کار کرد این یخچالها در چرخه های زیست محیطی وبهره 

ن شاخص های اقلیم از مهم ترین مواردی است که در طرح بین المللی حفاظت از یخچالها گیری از آن ها به عنوا

با توجه به اینک جریان آب دایمی دریای پنچشیراز منابع یخچالها وبرف چال های طبیعی تامین . مورد توجه قرار دارد

. ط زیست ضروری به نظر می رسدمی شود بنا بر این مطالعه وحفا ظت از این منابع از طرف اداره ملی حفاظت محی

. و می توان از این منابع بزرگ  برای بهبود وضعیت محیط زیست منطقه های والیت کابل مورد استفاده قرار گیرد 

یک گانه رای مرطوب . ومحیط این منطقه را طوری مرطوب کنیم که خود محیط به شکل تبخیر آب بدهد آب را بگیرد

.  مثمر در ساحات  خالی از پوشش گیاهی  این مناطق می باشد کردن کاشت درختان مثمر وغیر   

                             

یخچال دره عبدهللا خیل دره                  یخچال انجمن                                                  یخچال دره آرزو                                      

گنجینه طبعیت زیبای پنچشیر و , چشیر واقع استندنسژاب در فراز کوه های پحوض حوض میم خان  و ,حوض الال 

    زیستگاه  آهو بز کوهی  و آهو مارخور به شمار می آیند و هم  سود مندی های فراوانی دارند که از جمله می توان

. ب اشاره کردبه مهار سیالب ها وحفظه ذخایر آب های زیرزمینی و تصفه آ  

 

 

 

است و چشمه این حوض ها موجب پدید آمدن هوای مرطوب نواحی محل خود با چشم انداز های جنگلی بی نظیرشده 

ت ودارای آب گرم می باشد در نه کیلومتری کوتل خاواک واقع اس که حوض سژاب. آورده استسار ها را نیز بوجود 

این حوض در فراز کوه واقع است و در میم خان می باشد و و جالب است که منبع تامین آب دریا غوزه ازحوض

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



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

. شکل باران وبرف بگیرد  

       

                  

  بز کوهی                                                                                حوض میم خان                            

حتی  همیشه سرسبز و استوار ووان یک درخت این در خت به عن پوشیده از برگهای  سوزنی است و که و ردر خت س

مساعد  والیت پنچشیر در آب هوای تمام ولسوالی ها آن  شرایط غرسه پایداری دارد و بنابر این ادر هوای سرد سرم 

بخاطریکه درخت همیشه .  کاشت ومنازل جوی و جوی بار ها در اطراف باغ ها این در خت زینتی را است و میتوان

در خت سرو  یک خصوصیت دارد که ریشه های  آن چند سانتی . ای سبز می باشدسبز است و هم مناسب برای فض

بیاری درخت سرو چند آ. کستر ش می یابند و ماباید در قسمت آبیاری آن توجه داشته باشیممتر دوتر از تنه در خت 

این قایده  آبیاری  ب کافی برای درخت فراهم گردد و اگربه ه تا آکگیرد  سانتی متر دور تر از تنه در خت انجام 

شود ومنجر به زرد شدن ه برای جزب توسط ریشه فراهم ن موجب می شو که صورت نگیرد وآبیاری در اطراف تنه

    . سرو می شود زیبای  برگ های در خت

   

 مدارک  استفاده شده است

پنچشیر  محمد هاشم انتظار سرزمین  نگای به  

انترنیت از  راجع به  محیط زیست قاالتاستفاده از م  

 استفاده ااز آثار  احمد علی کهزاد

 بی بی سی در مورد حفظ یخچالها 

مواد سویدنی از  مقا الت راجع به زون بندی  

     0053  ریو مورخ  فبری

 

 


