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 ما پامیر: وجه تسمیه، موضوعات تاریخی، جغرافیایی، زبانشناسی، و سیاسی و دگرگونی های آنها تا زمان   تمرکز بر

 بخش دوم: پوشش جغرافیایی منطقۀ پامیر

 

 : نوروز علی ثابتیپژوهش و نگارش

 روز شنبه   2016جون  25||  1437رمضان المبارک  20||   1395 سرطان 05

 

 

 

 معرفی عمومی: –مقدمه 

 ورد بحث قرار می گیرد.در بخش اول این مقاله، وجه تسمیه پامیر، و جایگاه تاریخی آن به بحث گرفته شد. در این بخش، پوشش جغرافیایی پامیر، حدود و ثغور آن م

اسی،،  (The Pamirs)هم نوشته اند، که شکل ترجمه انگلیسیی « تپامیرا»، کوه های پامیر، و همچنان به شکل جمع «منطقه پامیر» از نقطه نظر جغرافیایی، پامیر را بنام 

 ترجمه کنم.« پامیر ها»که من ترجیح می دهم آنرا به شکل 

عبارتنید آسیای میانه می باشد. ایین رشیته کیوه هیای بیزرگ  رشتۀ کوه بزرگ پنجر آسیای میانه اس، که محل تالقی دپامیر ها یک رشته از کوه ها و دش، ها و یا فالت نجد 

که سلسلۀ کوه های بزرگ آسیای میانه  یاد می شود پامیر (The Pamir Knot)به این لحاظ، آنرا بنام نجد و یا گره گاه ولون، و هندوکش. ئاز: همالیا، تیان شان، قراقروم، ک

 شهرت یافته اند.« باِم دنیا»، و بنام امپراتوری بریتانیا( به شناخته شدهان از جملۀ مرتفع ترین کوه ها در جهان از زمان ملکه ویکتوریا )ملکۀ زم. پامیر را بهم پیوند می دهد

 خواهید کرد. رشتۀ کوه های پامیر، در زبان های مختلف، بنام های مختلف یاد می شوند. در زیر، نام های کوه های پامیر را در زبان های متفاوت مالحظه

 .(ویکی پیدیا، ترجمه و در اینجا آورده شد، آنالین دایرة المعارف آزاد ومات زیر، از معل) 
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 Памир тоолору Pamir Toolori )تاغ لری(  ېرال : پامیر تا آدر زبان قرغیزی

 )دری و تاجیکی(: رشتۀ کوه های پامیر در پارسی

 : د پامیر غرونهدر پشتو

 Ezgizliki]اِزگیزلیکی[  پامىر ئېگىزلىكى :در اویغوری

 : پامیر کوهستاندر اردو

 می گویند(. Крыша мира« کریشه میره » ، ) به روسی بام دنیا را بنام Памир :روسیدر 

 蔥嶺  در چینی سنتی      ؛   葱岭            :: چینی ساده شدهدر چینی

 Ts'ung-ling: گلیس )خط چینی ایکه با الفبای التین نوشته می شود(-در چینی وید

 Cōnglǐng: )شکل مدرن خط چینی با الفبای رومی )التینی((  (pinyin)در چینی پین یین

 ]پامیر[ آمده، و به این شکل نوشته می شود. « پامی اِئر»در چین مدرن، منحیث یک واژۀ عاریتی 

 .Pàmǐ'ěr؛ با خط پین یین:   帕米尔؛  شکل ساده شده:   帕米爾شکل سنتی،

شناخته شده اند، کیه ایین نیام بخیاطر موجودیی، پییاز « کوه پیاز» به معنای  گ[ڼوڼگ لیڅ] ) Cōnglǐng« )گ لینگتسون» در زبان چینی قدیم، سلسله کو های پامیر را بنام 

  یاد می شود.«  ښـَهڅ»وحشی در این سلسله کوه ها، نامگذاری شده اس،. این پیاز وحشی را در زبان شغنانی بنام 

بیه کیوه تییان موقعی، دارنید. از طیرف شیمال  این رشتۀ کوه ها در والی، خود مختار بدخشان کوهی تاجیکستان، ولی اکثر حدود و ثغور دقیق این منطقه بحث بر انگیز اس،

در قرغیزستان هم مرز هستند. از طرف جنوب به رشتۀ کوه های هندو کش در امتداد دهلیز واخان در افغانستان هم مرز هسیتند. از طیرف  (Alai)شان به امتداد وادی ااَلی 

هم سرحد هستند، قسمی که ئولون ، و بیشتر از طرف شرق با رشتۀ کوه های کبه رشته کوه های چین هم مرز هستند که در برگیرنده قله کانگور تاغ هم می شوندشرق، آنها 
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گور تیاغ را از ولون توسط رود یارکند از هم جدا می گردند. از نقطه نظر جغرافیایی، کدام تفکیک مرز بندی در آنجا وجود ندارد که کیوه هیای پیامیر و کیانئکانگور تاغ و ک

 هم جدا کند، بلکه بیشتر این موضوع بستگی به مرز سیاسی دارد، نه مرز جغرافیایی. 

 لد پامیر قرار زیر اس،:و یا طول البلد و عرض البمختصات جغرافیای 

 .(´E73º30)دقیقه شرقی  30درجه و  73و  (´N38º30)دقیقه شمالی  30درجه و  38

درازای آن از هندسیی مسیتطیل را دارا بیوده و کیه شیکل  ان، پاکستان، و چین( پهن شده انیددر مجموع، کوه های پامیر، در میان پنج کشور )تاجیکستان، قرغیزستان، افغانست

 متر مربع  8000که از این جمله   را احتوا می کندساحه کیلو متر مربع  70000کیلو متر اس، که در حدود  280کیلو متر اس،، و از شمال به جنوب  420شرق به غرب 

 را یخچال ها تشکیل می دهد.
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 آنجا توسط این نجد، با هم گره خورده اند فالت پامیر به شکل مستطیل در میان سلسله کوه های بزرگ آسیا، همه آنها در

 

 .نشان داده شده اس، که با پنج رشته کوه های بزرگ در آسیا پیوند ایجاد کرده (Pamir Knot)در نقشه باال، گره گاه پامیر 
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است. در پامیر غربی قله های سر به فلک و یخچال های بزرگ اخذ موقعیتت  به دو بخش تقسیم شدهبا در نظر داشت خصوصیت رشته کوه هایش به شکل طبیعی  پامیرها

متر ارتفاع دارند. در پامیر شرقی برجستتیی هتای کتوهی تبتت ماننتد دارد  7000متر ارتفاع داشته، و سه تا از آنها بیشتر از  6000بیش از یش، بیشتر از قله ها و نموده، 

 متر ارتفاع دارند، تشکیل شده است. 4500تا  3500 که با دشت های مرتفع که از

 توصیف وضعیت فزیکی و طبیعی سر زمین پامیر ها توسط کاوشگران:

ط طلبتتی شتتفین هنتتدی، چینتتی، روستتی، و انیلیستتی، بتترای مو تتو ات ه دوم قتترن نتتوزدهم، کاوشتتیران و کادر نیمتت توستتعه طلبانتته ستته ، و ستتلطه جتتویی (supremacy)تفتتو 

مورد کاوش قرار دادنتد. چتون  بر نقاط مرتفع در آسیای میانه، بویژه پامیر ها، برای اهداف سوط الجیشی و نظامی، این منطقه رااز جمله امپراتوری  –امپراتوری بزرگ 

یر کننتد، و بستیاری از جاهتای برای امپراتتوری هتای توستعه طلبانته برتانیته، روچ، و چتین بتود. آنهتا توانستتند دییتر جاهتا را تستخ (buffer)فالت پامیر، یک مانع بزرگ 

 د د وی ملکیت آنرا داشته باشند.پامیر برای شان از نقطه نظر و عیت توپولوژی، طبیعی، فزیکی، و اقلیمی نا شناخته باقی مانده بود. بنا براین، هر کدام آنها می خواستن

 بازرگانان به این منطقه ا زام کردند.به این خاطر جاسوسان بسیار دانشمند و ماهر نظامی، و جغرافیه دان را در جامه 

یم هتای متخصتد در  رصته قابل ذکر است که ا زام نمودن ساینچ دانها در این منطقه کم شناخته در قرن نوزدهم، نه تنها منحصر به کاوش های جغرافیایی بود، بلکته تت

)زولتوژی(، گیتاه شناستی )بوتتانی(، تبتار شناستی )اتنتوگرافی(، زبتان شناستی، های مختلف از جمله زمتین شناستی )جیولتوجی(، زیستت شناستی )بیولتوژی(، حیتوان شناستی 

 وغیره را در بر گرفت.

همچنان، بعضیی از تیاریخ هیای مهیم در زیر، نام و تاریخ بعضی از کاوشگران و جهانگردان که در مورد جغرافیای پامیر معلومات داده اند، بطور گذرا یاد آوری می شود. 

، و دانشینامۀ آنالیین آر. مییدل تیون و اِ . تومیا نوشیته « تاجیکسیتان و فیالت پیامیر» ایین بخیش از کتیاب سی پامیر، تحول بوجود آمده، ذکر خواهد شد. که در جغرافیای سیا

 اقتبا  گردید. بریتانیکا

  سال قبل از میالد، ژانگ چیان  138در حدود(Zhang Qian) .در شمال غربی پامیر، به وادی فرغانه رسید 

   بطلیمو(Ptolemy) افی دان یونانی، در مورد مسیر بازرگانی راه ابریشم که از این منطقه گذشته اس،، نوشته اس،، ولی نوشته او از ابهامات خالی نیس،.جغر 

 ران بودایی از پامیر ها عبور کرده و از چین از طریق پامیر به هند رسیدند.بعد از میالد، زائ 600ر حدود سال د 

  قشون تانگ 747در سال ،(Tang) .در کرانه دریای واخان فرود آمد. در زمینه گزارش های زیادی در منابع عربی و چینی وجود دارد 
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  از این منطقه گذشته اس،. 1274مارکو پولو ممکن اس، به امتداد دریای پنج سفر نموده و ممکن اس، در سال 

  بنتو دو گو  1602در سال ،(Bento de Goes) اس،. طرف یارقند )یار کند( سفر کرده، و در مورد پامیر گزارش مفصل ارائه کرده از کابل به 

  دگر وال جان وود 1838در سال ،(John Wood) در مورد سرچشمه دریای پنج  گزارش خویش را ارائه نمود 

  طور سّری این منقطه را مورد کاوش قرار دادند.می کردند، ب ر، شماری از هندی ها که در خدم، نظام هند برتانوی کا1880تا  1868در بین سال های 

  انگلیس ها و رو  ها، دریای پنج را به صف، خط مرزی برای حکوم، افغانستان وق،، تعیین کردند.1873در سال ، 

  ماموری، ِسر دی. فورسیث 1874در سال ،(Sir D. Forsyth) .،به یارقند نخستین بار از کاوش جغرافیایی منظم )سیستماتیک( کار گرف 

  نی الیا  1885در سال ،(Ney Elias)  کیه جغرافیی « جهییل اژدهیا » سفر مشهورش در پامیر ها از شرق به طرف غرب آغاز کرد، و رنیگ کیول را بیه عنیوان

 د.دان های چینی آنرا به این نام مسمی ساخته بودند، شناسایی کر

  الکارت 1886در سال ،(Lockhart)  ارپ ݑو وود(Woodthorpe)  به امتداد دریای واخان از اشکاشم بدخشان آغاز نمودند و یک عالی ترین تحقیق مانیدگار را

 از خود بر جای ماندند.

 الت ڤبُیین(Bonvalot)  ل ېیی، لیتییل د1887در سییال(Littledale)  کمبرلنیید 1888در سییال ،(Cumberland) ِر ، بییاو(Bower)ـِرن ڤیی، و دا(Dauvergne) و بیییه ،

 کاوش های شان را در پامیر بطور جدا گانه انجام دادند. 1890تا سال  (Younghusband)تعقیب آنها، یانگ هـَزبند 

  دانمور(Dunmore)  شایانی انجام دادند.، در قسم، کشفیات جغرافیایی در پامیر خدمات 1895و  1894ـن هـِدین در بین سال های ڤو س 1892در سال 

  مگر تمام افتخارات نهایی کاوش موفقانه درسطح مرتفع پامیر، بر می گیردد بیه لیـُرد کیورزان(Lord Curzon)  بیه تشیریح جیامع و 1894کیه تحقیقیاتش در سیال ،

 واضح منحصر بفرد در مورد جغرافیای پامیر به انجام رسانید.

 لییـِف ېه نگیار هیا( روسیی هیم از طییرف شیمال پیامیر مصیروف کیاوش بودنید. سیرباز مشیهور روسیی بنیام سکابدر عیین زمیان، کاوشیگران و توپیوگرافر هیای )نقشی

(Skobelev) .شاید یگانه اروپایی باشد که از جهیل قراکول بزرگ بازدید بعمل آورد 

  یچ ڤییسییاینس دانییان نظییامی بیشییتر سییاحات پییامیر را نقشییه بییرداری کردنیید کییه از آن جملییه، الکسییی پییاڤلو و ، چنییدین تیین از هیئییات اعزامییی 1893تییا  1871از سییال

ُ څرڤِ (، نیکوالی سِ  Alexei Pavlovich Fedchenko)نکو ېدچېف ، و دیگران، و پسانتر، نیکیوالی کیور (Putyata)، تورن پوتیاته  (Nicolai Severtzov) ڤـ

(، را مییی تییوان نییام بییرد. در اییین اثنییا، چنییدین گییروه محلییی، بخییاطر محافظیی، خییود از تهییاجم افغانییان )در بدخشییان کییوهی Nikolai Korzhenevskiy)کی سییـ  ڤِژنـِ 

به تعقیب کاوش گران روسی، کاوش گران غیر رو  تبار، به کاوش این منطقه پرداختند که از آن میان،  تاجیکستان(، از رو  ها تقاضای کمک و حمای، نمودند.
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، و (Wilhelm Filchner)، ویلهییم فیلخنیـِر (the Earl of Dunmore)دانمیور  ڤِڎ اِرل اُ  (،George Littledale)ل ېی، جیور  لیتیل د(Ney Elias)نیی الییا  

 ، را می توان نام برد.(Lord Curzon)لـُرد کورزان 

  ماموری، پوتیاته 1883در سال ،(Putiata) .از طرف جنوب آغاز گردید 

  کی سـ  ڤ، گرام چـ1892و  1888در بین سال های(Gromchevsky) .در تحقیق جغرافیایی خود در پامیر تالش زیاد نمود 

  یانوف(Yanov)  تحقیق اش را آغاز نمود، و بعد از یک توقف کوتاه در پروژه اش، او یک تحقیق جامع و مانیدگار را در میورد وادی سیرحد )در 1891در سال ،

 گمبذ نوشته اس،. ل و باَزیېواخان( در بین کوتل بروغ

  رو  ها، فرانِسس یانگ هَزبند 1891در سال ،(Farncis Younghusban)  جاسو  هند برتانوی در پامیر( را آگیاه سیاختند کیه آن سیر زمیین ملکیی، رو  هیا(

 .= Pamir Incident)را به آن ساحه اعزام نمودند )رویداد پامیر  (Davidson)وید َسن ېاس،، و بعد بریدمن د

  یک کنیدک نظیامی تحی، رهبیری میخائییل ایونیوف 1892در سال ،(Mikail Ionov)  بیه طیرف پیامیر رهسیپار گردیید، و مقیر خیویش را در مرغیاب کنیونی لنگیر

 یاد شد.« = Pomirskiy Postپوستۀ پامیر  » ، آنها قلعه مستحکمی را در آنجا بنا نهادند که به نام 1893انداخ،، و  بعداً در سال 

  مقر آنها در مقابل افغان ها، به شهر خارق انتقال یاف،.1895در سال ، 

  ،کی کوفییـس  ڤې، هیئیی، اعزامییی روسییی تحیی، رهبییری جنییرال ش1895در سییال در آخییر(Shveikofsky)  بییا هیئیی، اعزامییی هنیید برتییانوی را تحیی، رهبییری جنییرال

خط مرزی را عالمه گذاری کردنید کیه بعید مرز چین بطرف شرق تا ز همان محل در کرانه های جهیل ُزرقول )جهیل ویکتوریا( دیدار کرد و ا (Gerard)جـِرارد 

از آن زمان بیه بعید، گردشیگران دیگیر از پیامیر دییدن کرد. ساقط انگلیس ها و رو  ها را در سطح مرتفع آسیا برای همیش  گرایش منفع، طلبیاز آن، همان خط 

تیا در کنار انداخته شید بیشتر در باالی کوه هندوکش جه، تأیید درس، بودن معلومات صورت گرف،( )بعمل آوردند، اما نقطه اتصال سروی های رو  و انگلیس 

 در آن ساحه از جانب کسی ادعا نگردد.افتخار کشفیات دیگری 

  روسیی تحی، رهبیری ویلیی ریخِمیر ریخِمیرز  –، آخیرین نقطیه نیا مکشیوف پیامیر، توسیط ییک هیئی، آلمیانی 1928در سیال(Willi Rickmer Richmers)  نقشیه

 برداری شد.

 از کتاب بام جهان، نوشته تی. ای. گوردن:اقتباس و برگردان 

گردد: آن یک پشته بزرگ، پهناور، و گرد اس، که به طرف شمال و جنوب گسترده شده، و  به امتداد آن رشتۀ کوه هیای ضیخیم گذشیته کیه می اینگونه توصیف فالت پامیر 

اسی،. آب  ینی تنید محصیوردر بین آنها وادی های مرتفع قرار دارند، بطرف شرق به تدریج باز بوده و به نشیبی میالن دارد، و اما بطیرف غیرب بارییک بیوده و بیه ییک نشی
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بیاش، بیه درییای آمیو میی ریزنید؛ رود آقسیو از قسیم، شیرقی جهییل پیامیر خیورد ]چقمقتیین[ سرچشیمه ثنای آب های جاری از قلۀ تیاغ ُدمهایی که در آن جاری هستند، به است

آید. قسمی که رود تاغ دونگباش شرقی بطیرف رود هیای گرفته و بطرف وادی آقتاش میرود، و به دریای مرغاب می پیوندد که آب آن از پامیر علی چور و پامیر َسریز می 

له کوِه نیزه تاش و وادی قزل سریق قول و یارقند جریان دارد، و رود های قرا کول بزرگ و قرا کول خورد هر کدام به نوبه خود، به رود آمو و رود کاشغر می ریزند. سلس

  (Gordon, p. 161)  .ار گرفته اندکستان شرقی و غربی قرآرت به مثابه یک مرکز آب پخشان بین تر

 

 Innermost Asia:رالف کوبولد و بر گردان از کتاب اقتباس 

(  نوشیته رالیف پیی. Innermost Asia, Travel and Sport in the Pamirs))بیه انگلیسیی: « آسییای میانیه، گردشیگری و ورزش در پیامیرات » بیر گرفتیه از کتیاب  

از پامیر دیدن کیرده. فصیل دوم کتیاب،  ،(هجری خورشیدی 1276میالدی ) 1897و مامور هند برتانوی در آسیای میانه در سال  جهانگرد ،(Ralph P. Cobbold)کوبولد 

 . 35 – 31صفحات 

اثیرات باد و هوا، سکوی کیوه هیا پامیر ها یک رشته جلگه هایی هستند که به رشته کوه هاِی گسترده متصل بوده که در آنجا در طی قرون متمادی عمل یخچالی همراه با ت» 

شیب های پس، تر را سیاییده و  را به تدریج ساییده، و وادی های محاط به خود را پر کرده اس،، جریان نا هموار و خشن  مسیر آبی را آرام و نرم و ساخته، بر آمدگی های

 ای پوشیده از برف و پیر یخ ها، یکی پی دیگری قرار دارند.به یک سلسله دش، های هموار منتهی شده که آن دش، ها در میان  ستیغِ تیز کوه ه

ِن بیایر،  و ییا بعبیارت ویژگی ِی پامیر بودن، موجود بودن مرز بندی توسط کوه های شامخ و پوشییده از بیرف، داشیتن وادی بیا پهنیای نیاهمگون، داشیتن رییگ سینگی و زمیی

، که از تقاطع آبراهه ها بوجود آمده، که آن  آبها در جاهایی باهم یکجا گردیده و به تشکیل جهیل هایی به انیدازه دیگر، که دارای گیاهان کم رشد و قطعات زمین باتالقی باشد

بیه در این تفاوت دارد که فقط قابل مالحظه گسترش پیدا می کنند. مسلماً، یک پامیر، وادی ِی کوهی می باشد که از پیر برف ها تشکیل شده، و از وادی های کوهی معمولی 

پر شیده اسی، تیا اینکیه شیکل ییک دشی، را بخیود گرفتیه اسی،. شیکل قابیل دیید پیامیر هیا، قلّی،  (alluvium)دلیل ارتفاع بسیار بلند و درجه ایکه بواسطۀ آن، ]آنجا[ از آبُرف، 

پوشیده از برف بوده، جهیل هیای آنجیا منجمید، و معبیر هیای درخ، ها، فراوانی مراتع ]چراگاه ها[، و سختی و خشنی اقلیم آنس،. برای بیشتر از نیمی از سال، منطقۀ پامیر 

 «آنجا مسدود می باشد.

 تقسیم بندی سر زمین پامیر ها توسط کوبولد:
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 در مجموع، پامیر ها به هش، حصه تقسیم شده، که مشخصات آن طور زیر به اختصار بیان می گردد.

لک موقعی، دارد. این پامیر از طرف جنوب کوتل واخان شروع شده و تا ې]تاغ دونگ باش = کوه سر بفلک[، در نزدیکی حصۀ شمالی کوتل ک پامیر تاغ ُدمباش .1

بیوده حیر متفیاوت بطرف قلعه تاشقرغان مربوط به چین به سم، شمالشرق گسترده شده، و از آن رود هایی بطرف بقیه پامیر ها جاری هستند. ارتفاع آن از سیطح ب

کیلیو متیر[ را در بیر میی گییرد.این پیامیر اسیماً تحی، ادارۀ  8تا  1.6متر[ بوده، و پهنای آن از یک میل تا پنج میل ] 4500تا  3000ف، ] 15000تا  10000و بین 

سی، کیه در قلعیه تاشیقرغان نفیر سیرباز ا 60چینی هیا اسی،، و نفیو  آنجیا متشیکل از قرغییز هیای کیوچی و آواره هیای واخیانی هسیتند. صیالحی، حکومی، بدسی، 

 جابجای هستند، و برای اهداف عملی، احتمالً  وجود نداشته باشد.

 

 20 آن یکی از کوچکترین پامیر ها اس، که متشکل از یک وادی علف دار در امتداد دریاچه واخان اسی، کیه سیر آغیاز رود آمیو میی باشید و درازی ،پامیر  واخان .2

دفی قرغییز کیلو متر[ را احتوا می کند. ]این پامیر[ در تمام مسیر خود خیلی تنگ و باریک بوده و هیچ کسی در آنجا بود و بیاش نیدارد، مگیر بطیور تصیا 32میل ]

 می شود.ها در آنجا می آیند و در ایام تابستان رمۀ خود را در آنجا می چرانند که در کرانه های آن وادی علف بطور وافر پیدا 

 

کیلیو متیر[، و پهنیای  96مییل ] 60در برگیرنده جهیل ویکتوریا ] زور قول؛ سیاریق قیول = جهییِل زرد[ و ییک تعیدادی از آب هیای دیگیر، بیا درازاِی  ،پامیر  کالن .3

 کیلو متر[، می باشد. 6.5تا  1.5متفاوت از یک تا شش میل ]

 

کیلیو مییر[،  96میل ] 60ساحۀ قبلی چینی ها در قلعه آقتاش ]سفید سنگ[. در حدود مجموعی درازای آن به در برگیرنده جهیل چقماق ]چقمق تین[ و  ،پامیر  خورد .4

 کیلو متر[ می رسد. 6تا  1.5و پهنای متفاوت از یک میل تا چهار میل ]

ول ]جهییل بیو گیین، و ییا بید بیو[، و ییا جهییل پوتریید ، این پامیر تا مرز شغنان گسترش یافته و در برگیرندۀ یـَشیل کول ]جهییل سیبز[، و سیـَسیک کیپامیر علی چور .5

(Potrid Lake) .،اس 

 1شامل بخشی از باال مرغاب می شود که شامل اقام، گاه قوای روسی در مرغاب هم می شود. ،پامیر  َسریز .6

 آن سرچشمه جهیل قراکول ]جهیل سیاه[ را در بر می گیرد. پامیر خرگوشی، که

                                                             
از  بور کرده، و بعد از گذشتن از آنجا به قلعه وامر  1898تشکیل شده، و قبالً آن محل تا مرغاب بنام پامیر سریز یاد می شده است. این نویسنده )کوبولد( از آنجا در سال  1911جهیل سریز، در سال   1

 مترجم.  –سال بعد آن حادثه اتفاط افتاده است.  13در روشان آمده است. یعنی 
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 که آن سرچشمه جهیل قراکول ]جهیل سیاه[ را در بر می گیرد. ،پامیر خرگوشی .7

 

 ]جهیل نخچیر[، که شامل جهیلی به این نام بوده، که رسماً بنام چینی ها است، میر اکنون در تصرف روچ ها می باشد. پامیر رنگ کول .8

نها نام پامیر نسبت داده می شود، در اصل هتی  اد تایی بترای ایتن نامیتذاری در دستت ندارنتد. جاهایی که نام گرفته شد، مخصود پامیر بوده، و بر الوۀ آن چندین  القۀ دییر که به آ

مشتال و پتامیر  متومریوم  تین  ل یک پامیر نیست، میر یک سر زمینچنانچه سریقو و یا ناحیه ای است که با تاغ ُدمباش هم مرز است، که از آن مجزا می باشد؛ همچنان در مورد پتامیر  ش 

 کیلو متر مربع[ می باشد. 36210میل مربع ] 22500د دارد، که آنها وادی های کوهی معمولی هستند. ساحۀ مجمو ی که پامیر آنرا احتوا نموده، بالغ بر اد  ا وجو

 ایوانف در مورد پوشش جغرافیایی پامیر چنین اظهار نظر نموده است:

همرای نام همان ساحات نمی آید. مثالً نامی در نزد اهالی، بنام پامیر کالن، پامیر خیورد، پیامیر « پامیر » ند برخالف کوبولد، ایوانف اظهار نموده، که با بیشتر ساحات، پسو

 علی چور، پامیر خرگوشی، و پامیر سریز وجود ندارد، و به اختصار بنام علی چور، خرگوشی، و سریز یاد می شوند. چنانچه می گوید.

منابع آبی  رود آمو از آن سرچشیمه میی گیرنید، اطیالق میی گیردد. و بیرای بخیش هیای متمیایز آن کیار بیرد نیدارد، میثالً پیامیر هیای کیالن، ماً به تمام منطقۀ ایکه پامیر عمو» 

ه شیکل نعیل ارد. پیامیر بیخورد، علی چور، خرگوشی، و سریز. این ساحات برای اهالی این منطقه صرف با یک نام شناخته می شوند، و واژه پامیر همیراه شیان کیار بیرد نید

در رشیته کیوه ااَلی تیا الماییان )در درییای واخیاِن بیاال، در  (Taldyk)[ از شمال بطیرف جنیوب گسیترده بیوده، یعنیی از کوتیل تلیدیک انگلیسی Uو یا به شکل حرف اسپ ] 

 170م ]نام محلی در وادی غنید[ بیه مسیافه ېا به َسرد؛ و از شرق بطرف غرب، یعنی از تاشقرغان کاشغر در شرق تکیلو متر[  321.8] میل 200شمال هندوکش، به مسافه 

 «میل مربع را احتوا می کند.  67000گسترش دارد. در این حدود، مساح، کیلو متر[  273.5] میل 

فیراوان و محییط خیوب بیرای مرتیع و پامیر، پامیر های دیگری هم وجیود دارد. بیه نظیر او، هیر زمیین مرتفیع ایکیه دارای علیف  8گوردن، حتی اظهار نموده که غیر از این 

 یاد می شود. مثالً او اظهار نموده اس، که:« پامیر » چراگاه حیوانات باشد، بنام 

 «یاد می گردد.« پامیِر شیوه » وادی شیوه که بطرف شمال شرقی فیض آباد، بدخشان موقعی، دارد، برای میله های تابستانی مشهور اس،، همچنان بنام »  

 (Gordon, p. 162) 



 

شغنان سیماینشرات اداره                                                                    11                                                                          نوروز علی ثابتی   
 

هم می آورد. و این موضیوع در دیگیر منیابع یافی، نشید، و همچنیان در مییان اهیالی « شیوه » گوردن، حتی از مسیر کنونی پامیر ها عبور کرده، و حتی نام پامیر را همرای 

داشیته باشید، ولیی « رېپیام» اژه، ارتباط معنایی بیا واژه و شاید این و گویند.« وه ښې» حتی در زبان شغنانی، شیوه را  شغنان و بدخشان هم چنین نظری مطرح نبوده اس،.

 به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

 ذکر پامیر در منابع چینی:

 لینگ: -در مورد سلسله کوه تسونگ

 هیوان تسانگ، زائر چینی در قرن هفتم، زمانی که از والیت کنونی کندز گذشته است، در مورد کوه های آن چنین گفته است:

ووو  یپا قرار دارنتد. از طترف جنتوب آنهتا ڤروانه شدیم. این کوه ها در میان جمبو د (T’sung-ling)لینگ  -[، از طرف شرط بطرف کوه های تسونگکندز]  (Hwoh)از ه 

ور هتوُوو ] کنتدز[ و از و هتزار چشتمه، و از طترف غترب تتا کشت (Lake Termurtu)به کوه های بزرگ پوشیده از بترف ]کتوه بابتا[، از طترف شتمال آنهتا بته بحیتره گترم 

[، محاط می باشند. از شرط بته طترف غترب و از شتمال بطترف جنتوب بطتور مستاویانه بته انتدازه چنتدین در قرغزستان کنونی Oshطرف شرط تا قلمرو پادشاهی اوش ] 

پیر یخ ها و یخچال های طبیعتی همیشته ستفید بتوده، و بتاد  هزار لی مسافه دارند، و در مسیر شان صد ها قله شامخ و وادی ها ژرف قرار دارد. سطح مرتفع کوه ها توسط

لینتگ یتاد متی شتود، و یتا بختاطر اینکته صتخره هتای آنجتا  -را تولید می کند، بدین لحاظ بنام تسونگ پیازهای سرد و تندی در آنجا میوزند. قسمی که زمین آنجا مقدار زیاد 

لتی و یتا چیتزی در ایتن حتدود، متا بتا قلمترو پادشتاهی  100را بته ختود گرفتته استت. بعتد از طتی نمتودن مستافت  رنگ سبز مایل به آبی دارند، از این جهت آن کتوه ایتن نتام

کین را منجان ترجمه کرده است. اما این با تسلسل مسیر سفر هیون تستیانگ مطابقتت نتدارد. بختاطری کته  -کین رسیدیم ] بیل مترجم متن چینی به انیلیسی، مونگ -مونگ

روز  رستاط، شهر بزرگ، یفتل، راغ، بدخشان، یمیان، و کران، به منجان می توان رسید. در سفر نامه اش ذکر کرده که وی برای مدت یتک متاه و چنتد بعد از گذشتن از

 بخاطر سردی هوا، یخبندان، و برف باری، در بدخشان توقف نموده است[.

SI-YU-KI Buddhist Records of the Western World, Translated from the Chinese of Hiuenn Tsiang (A.D, 629) translated by Samuel Beal, 

1906, Vol. II, p.288) 

 به نظر چینی ها، سلسله کوه های هندوکش و پامیر همه بنام یک سلسله کوه شناخته شده، و بنام کوه پیاز معروف شده اند. 
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بنام کوِه پیاز یاد می کنند. چون این رشته کوه ها بطور تسلسل یکی پی دیگری با قله  [رېکوه های هندوکش و پام]از نظر من شاید چینی ها، بخاطر دو چیز، این کوه ها را 

ام ییـَن ییاد کردنید. همچنیان، در زبیان چینیی، پییاز را بنی« کوه های پییاز ماننید» های شامخ و وادی های گود، مانند الیه های پیاز با هم متصل بودند، به این خاطر آنها را بنام 

دره = واَشیرو دره( و روشیان،  ڤپیاز بهاری و یا نیوش پییاز را در گوینید. در کیوه هیای هنیدوکش، در شیغنان )ڤاشیهر (cong)ونگ څیاد می کنند. و  (yan cong)ونگ څ

ه ها، آنرا بنام پیاز کوه، و یا کوِه پیاز یاد نمیوده انید. رشیته یاد می شود. شاید بنا به موجودی، این نوع پیاز در این کو« ـَهښڅ» پیاز کوهی وجود دارد که به زبان محلی بنام 

، و دیگری در ولسوالی خاش و ارگو والیی، بدخشیان بنیام کوه گل پیازکوه های هندو کش در دو جای در خود نام پیاز را دارند. یکی در ولسوالی خوس، والی، بغالن  بنام 

 یاد می شود. کرگسی و پیازی

 ( نوشته اس،:394در کتاب جغرافیای عمومی والیات افغانستان )ص. سلطان محمد انصاری 

افته تا بیه منطقیه شیمال سلسله کوه دیگر مربوط به سلسله خواجه محمد ]کوه های کران و منجان[، از جنوب غرب کوتل زرد، از هندو کش جدا شده به سم، شمال ادامه ی» 

گ را از ورسج و فرخار جیدا میی سیازد. ارتفیاع ایین کیوه در ناحییه شیمال شیرقی خوسی، زییاد میی گیردد. در ایین غرب مرکز فرخار می رسد. این کوه منطقه خوس، و فرن

 «متر میرسد، در منطقه اخیر الذکر موقعی، دارد. 4817معروف شده اس،؛ بلند ترین قلۀ این کوه به « نمک آب » و باآلخره به کوه «  گل پیاز» حصه این کوه بنام کوه 

وه هیای: کیوه دره وردو ، کیوه زردییو، کیکوه های مشهوری که در شرق و غرب منطقه جرم واقع و از کوه هندو کش و کوه زیباک منشعب گردییده، بنیام کیوه  ... سلسله» 

ای مذکور از سیطح پیامیرات ، کوه چهل تن، کوه کهیب، کوه ختک ها، و کوه خنجان یاد می شوند. ارتفاع کوه هکوه پیازیسرغیالم، کوه سرخ، کوه کسانک، کوه کرگسی، 

 (.414)همان، ص.  «پس، و از دیگر حصص والی، بدخشان بلند تر می باشد.

 

 :ها سلسله کوه های فرعی پامیر

 پامیر ها قرار زیر است.در سلسله کوه های فر ی شناخته شده 

 بوده، و قله لینن )قله ابن سینا(، و قله مارشال ژکوف در آنجا قرار دارند.این رشته کوه ها بین تاجیکستان و قرغزستان  رشته کوه های ترانس آالی )پِس آالی(:

 له انقالب، در این رشته ها اخذ موقعیت کرده اند.قو سکای، قله روسیه، ڤقله اسما یل سامانی(، قله کورژن  قله کمونیزم ) رشته کوه های اکادمی علوم:
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 ، قله انیلچ، در این کوه ها موقعیت دارند. قله کارل مارکچ، قله تاجیکستان رشته کوه شاخ دره:

 قله کوه  پامیر، بلند ترین قله این رشته کوه است. رشته کوه واخان:

 کستان است.رامیدالنی، بین تاجیکستان و ازبشامل رشته کوه فان است که قله های معروف آن قله آقسو، قله الکسندر بالک، قله چ متارگه، قله پ   پامیرو االی:
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و تاجیکستتان ، گستردگی رشته کوه های پامیر ها از شرط بطرف غرب نشان می دهد کته از وادی قتزل ربتاط از مترز چتین و افغانستتان، بنفشی نقشه باال، خطوط نقطه داری رنگدر 

شده، و در ناحیته هتای تتابع مرکتز جمهتوری تاجیکستتان خاتمته متی  شروع و به امتداد دریای پنج تا درواز و قلعه خم ادامه یافته اند. از طرف شمال از منطقه رنگ کول و قراکول آغاز

لینگ، و ناحیه شور آباد والیت ختالن را در بر می گیرد.  یابند که ناحیه های جرگه تال، طویل دره، تاجیک آباد، غرم، خاوم

سان  رب چون ابن حوقتل و ابتن ُرستته )اصتالً ایرانتی استت، امتا کتتابش این گستردگی پامیرف با این وسعت، در دوران ما شناخته شده، بلکه در قرن دهم، هم جغرافی نوی

از سیم، شیرق چنین بییان نمیوده اسی،: ماوراء النهر )پاِر دریا( مرز های  شرقی ابن حوقل در کتاب صورة االرض حدود را بعربی نوشته( با این حدود شناخته شده است. 

 [ محدود اس،.خـُتـَل ]ختالن قسمتی از سر زمین هند در مجاورت به ش،[ ورَ بر یک خط مسقیم به فاِمر ]پامر[ و راش، ]

« راشی، » وادی رشی، در کتیاب هیای جغرافیی دان هیای عربیی، بنیام در اینجا، ختل همان، ختالن فعلی، راش،، همین وادی رش، فعلی، و فیامر، همیین پیامیر فعلیی اسی،. 

تبدیل شد. فعالً وادی رش، در سم، غربی تر هم مرز با وادی فرغانیه در قرغزسیتان اسی،، و بخیش شیرقی آن کیه بنیام « قرا تگین» آمده، که بعداً در دورۀ هجوم ترکان به 

[ بیوده = Garm Oblastد. در دوران شوروی سوسیالیستی، این منطقه بنام منطقیه خیود مختیار غیرم ] غیرم اوبالسی، یاد می شو« غـَرم » قراتگین معروف بوده، فعالً بنام 

 .که شامل رش،، جرگه تال، غرم، طویل دره، و تا حدود قلعه خم در درواز

 

 قله های مشهور کوه های پامیر:

 می باشند، که قرار زیر معرفی می گردند. (peak)مرتفع ترین قله ها در مرکز پامیر ها، سه قله 

متیر  7495ییاد شیده اسی، کیه ارتفیاع آن از سیطح بحیر « قلیۀ کمیونیزم» بنیام  1998تیا  1962، و از سیال «قلیۀ اسیتالین» بنیام  1962تیا  1932قلۀ اسماعیل سامانی: از سیال 

 ف،( می باشد. 24590)

 ف،( می باشد. 23406متر ) 7134یاد می شود که ارتفاع آن از سطح بحر « لنینقلۀ » قلۀ ابن سینا: هنوز هم بطور غیر رسمی بنام 

 ف،( ارتفاع دارد. 23310متر ) 7105(: این قله از سطح بحر Пик Корженевскойکای ) به روسی: قلۀ کار ِژنـِفس  

 ف،( می باشد.  25095)متر  7649کانگور تاغ: این قله در پامیر شرقی موقعی، دارد، و ارتفاع آن از سطح بحر 
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 یی آنها، در جدول لس، گردیده اند )بر گرفته از ویکی پیدیا، دانشنامه آزاد آنالین(:در زیر، مشهور ترین قله های منطقۀ پامیر، و موقعی، جغرافیا

 

 نام قله

ارتفااااااا  از 

سااطب ب اار 

 به متر

 مختصات جغرافیایی
مربااوب بااه کاادام سلسااله کااوه 

 فرعی است
 کشور

 چین کانگور شان N 75.312560°E°38.593428 7649 کانگور تاغ

 چین کانگور شان N 75.195833°E°38.615833 7530 کانگور جیوبی )کانگور تیوبی تاغ(

 چین موزتاغ اتا بزرگ N 75.1161°E°38.275855 7509 موز تاغ اتا )کوِه پدر یخ(

اسماعیل سامانی )سابق به نام قله ستالین و قلیه 

 کمونیزم(

7495 38.943422°N 72.015803°E  تاجیکستان اکادمی علومرشتۀ 

 تاجیکستان و قرغیزستان رشتۀ ترانس االی N 72.877536°E°39.343724 7134 بق قله لِنین(اسابن سینا )

)اکیادمی   رشیتۀ اکادمییه نَئیوک N 72.00983°E°39.057317 7105 سکایڤکار ِژنِ 

 علوم(

 تاجیکستان

 تاجیکستان رشتۀ کوه های یزغالم N 72.354167°E°38.51 6940 قلۀ استقالل )سابق قلۀ انقالب(

 تاجیکستان رشتۀ اکادمی علوم N 72.029°E°38.896 6875 قلۀ روسیه

 تاجیکستان کو های پتر ایررشته  N 71.8344°E°38.948563 6785 قلۀ مسکو

 تاجیکستان رشتۀ کوه های شاخ دره N 72.481667°E°37.1625 6726 قلۀ کارل مارکس

 و قرغیزستان تاجیکستان رشته کوه های ترانس االی N 73.566978°E°39.455812 6614 قلۀ گوره کوُرمدی

 تاجیکستان رشتۀ اکادمی علوم N 72.072344°E°38.810955 6595 کوِه گرما

 تاجیکستان رشته کوه های شاخ دره 6510 37.171671°N 72.522898°E   (Engels)قلۀ انگلس 

 افغانستان سلسله کو های واخان N 73.21°E°37.15 6320 کوِه پامیر

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Pamir_Mountains&params=38.593428_N_75.312560_E_type:mountain_region:CN-65_name:Kongur_elevation:7649
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Pamir_Mountains&params=38.275855_N_75.1161_E_type:mountain_region:CN-65_name:Muztagata_elevation:7509
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 تاجیکستان رشته کوه های شاخ دره N 73.302°E°38.424 6095 قلۀ افسران شوروی

 تاجیکستان رشته کوه های شاخ دره N 71.715138°E°37.021092 6095 کیقلۀ مایاکوفس  

 تاجیکستان رشته کوه های روشان N 72.189167°E°37.889167 6083 قلۀ پَتخوار

 و قرغیزستان تاجیکستان رشتۀ کوها های ترانس االی N 72.477°E°39.348 5725 قلۀ الیپزیک 

 تاجیکستان کوه های شغنانرشتۀ  N 72.227°E°37.6005 5707 تیقلۀ سکالیس  

رشیییته کیییوه هیییای علیییی چیییور  N 72.8435°E°37.4006 5704 قلۀ کیسیل َدنگی

 جنوبی

 تاجیکستان

 

های  مانی، بلند ترین قله در کوهنوت: در بعضی از منابع، قله های کانگور تاغ و موزتاغ اتا مربوط به سلسله کو های کولون ذکر گردیده اند. در اینصورت، قلۀ اسماعیل سا

 پامیر بشمار میرود.

،  (Fedchenko Glacier)  (Федченко) نکوېدچېیبنیام یخچیال ف]پییر ییخ، و ییا پییر بیرف[ منطقه یخچالی پامیر اس،، که این یخچیال قله اسماعیل سامانی بلند ترین قله 

اسی، و کیلیو متیر(  77مییل )معیادل بیه  48درازای ایین یخچیال . شیداوشگر روسیی قیرن نیوزدهم، نامگیذاری کنکو، ېدچېفکشف شد و بنام  1878در سال  کهیاد می شود، 

. ضیخام، ییخ کیلو متر مربع را احتوا نموده اس،. این یخچال، بعد از یخچال های سر زمین های قطبی، دراز ترین یخچیال طبیعیی در جهیان میی باشید 700مساح، بیش از 

کیلو متر مکعب بر آورد شده که نزدیک به ییک بیر سیه حصیه  144ه ها شاخه ایکه از آن جدا شده، به مقدار متر بوده، و حجم یخچال اصلی به همرای د 1000آن بیشتر از 

 می باشد.، )که جهیلی بین ایاالت متحده امریکا و کانادا اس،( (Lake Erie)حجم جهیل ایری 
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اس،. همچنان سه قله بزرگ هیم در اینجیا نشیانی گردییده انید، کیه عبارتنید از قلیه گرمیا، قلیه در نقشه باال، مسیر یخچال فِد چینکو، توسط تیر ها به رنگ زرد، نشان داده شده 

 کای.س  ڤمسکو، قله اسماعیل سامانی، و قله کارژن
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 ، و همچنان ارتفاع شان هم از سطح بحر نوشته شده اس،.در نقشه باال، بعضی از قله های معروف رشته کوه های پامیر نشانی شده اند
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 :ها جهیل های پامیر

جهیل وجود دارد 400رود خانه نامدار و اضافه از  170در منطقه پامیر های بیشتر از 
2

 ، ولی بزرگترین و مشهور ترین آنها قرار زیر، در  جدول گردیدند.

 مختصات جغرافیایی موقعیت نام جهیل

ارتفاااااااااااا  از 

سطب ب ر به 

 متر

 ژرفا پهنا درازا
مسااااحت  باااه کیلاااو 

 متر مربع(
 معلومات دیگر

قاااارا کااااو   جهیاااال 

 سیاه(

پااااااااااامیر خرگوشاااااااااای، 

، باالی وادی تاجیکستان

 مارکان سو

39° 1′ 0″ N, 

73° 27′ 0″ E 
 کیلو متر 23 کیلو متر 33 متر 3914

در قسااامت غربااای 

، در متاااااااااااار 236

قساااااامت شاااااارقی 

 متر 22.5

  کیلو متر مربع 380

و   جهیال ساریق ک

 زرد(

پاامیر کاالن، سارحد باین 

 و تاجیکستانافغانستان 

37° 27′ 0″ N, 

73° 42′ 0″ E 
 متر 4125

شااااااکل بی ااااااوی 

دارد کااااه م اااارا  

کیلااو  20کااالن آن 

متاااااار و م اااااارا  

کیلاااو  4خاااورد آن 

 متر

 کیلو متر مربع 39  کیلو متر 4
شااخابه آن باه دریاای پااامیر مای ریازد و در قریاه لنگاار 

 کشت با دریای واخان یکجا می گردد

 افغانستانپامیر خورد،  و چقمقتین ک

Latitude: 

37°13'49.84" 

Longitude: 

74°10'37.37" 

   کیلو متر 3.5 کیلو متر 17 4024

از برف شر  مصب آن بطرف وادی تگرمان سو بوده 

و آب آن بااه آقسااو و یااا دریاااای مرغاااب، و یااا دریاااای 

بخش غربی آن بَُزی دریاا و یاا دریاای  برتنگ می ریزد.

پامیر خورد با دریای واخجیر در بَُزی گمبذ  گنبد( یکجا 

 شده و دریای واخان را تشکیل می دهد.

یشاایل کااو   جهیااال 

 سبز(

علی چاور، بااالی ناحیاه 

 غند، تاجیکستان

37° 45′ 0″ N, 

72° 54′ 0″ E 
 دریای غند از آنجا سرچشمه می گیرد بعکیلو متر مر 36 متر 52 متر 52 کیلو متر 22 متر 3734

رنااگ کاااو   جهیااال 

 آهو(

-کیلومتری شما  60در 

شاااااار  مرکااااااز ناحیااااااه 

38° 30′ 14″ N, 

74° 27′ 41″ E 

تااااااااااااا  3600

 متر 4000
 متر 6  

مسااحت رناگ کااو  

کیلو متر مرباع و  8
 

                                                             
2  Tajik National Park (Mountains of the Pamirs) , [Online], Available at : http://whc.unesco.org/en/list/1252 (Retrieved: 20 June 2016) 
 

http://whc.unesco.org/en/list/1252
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مرغااااااب قااااارار دارد، و 

شامل دو جهیل می شود 

کاااه توساااط آبناااا باااا هااام 

 وصل شده اند

 7شاارکو  مساحت 

 کیلو متر مربع

 جهیل سریز
باااااااااالی در  برتنااااااااگ، 

 روشان، تاجیکستان

38° 12′ 6″ N, 

72° 45′ 27″ E 
 کیلو متر 3.3 کیلو متر 55.8 3263

 505تااااااا  280از 

 متر

کیلااااااو متاااااار  79.9

 مربع
 از آن جریان دارد  مرغاب(  دریای برتنگ

 َدوجهیل شَ 
در نزدیکی جهیال ساریز 

 است
       

 کو بُلون 

کیلااااااو متااااااری  130در 

شهر خاار  در دره غناد 

قاارار دارد، و فاصاالۀ آن 

کیلااو  1.5از یشاایل کااو  

 متر است

37° 43′ 10″ N, 

72° 57′ 20″ E 
  هکتار 3900 متر 6   

 د ُرم کو 

کیلو متاری شاهر  75در 

خار  قرار دارد و باالی 

دریاااای ُدمااادره در شاااا  

 دره تشکیل شده

37° 16′ 50″ N, 

72° 5′ 35″ E 
 کیلو متر 3.5 3345

 300تااااااا  200

 متر
  کیلو متر مربع 150 متر 45

 تُُرمتای کو 
 110از مرکاااااز خااااااار  

 کیلو متر فاصله دارد

37° 29′ 0″ N, 

72° 32′ 0″ E 
  هکتار 800 متر 18 کیلو متر 2 کیلو متر 7 4202

 

 بع ی معلومات دیگر در قسمت تشکیل بع ی از جهیل ها:

حصیه در دارد کیه عمیق آن  (tectonic)تشیکیل، کیه گیودال و ییا چالیه آن منشیاء تکتیونیکی قاکوی بیل دره دهانه از برخورد یک شهاب سنگ در  این جهیل  :قراکو جهیل 

تلخ اس،. آب آن از جویبار های کوچیک کیه از شور و ظ مزه آن ه کدام طرفی جریان ندارد بدین لحامتر میرسد. آن جهیل ب 236متر و در حصه غربی تا به  22.5شرقی تا 

ز طیرف شیمال درییای کوه های اطراف آن جاری هستند، تغذیه می شود. بزرگترین جویباری که در آن جریان دارد، از سم، جنوب دریای موز کول ]جهییل ییخ[ اسی،، و ا

بخیاطری کیه دریاچیه هیایی کیه در آن میریزنید، همیرای خیود میواد  بیه نظیر نمیی رسید؛حدی شیفاف  تاآن متر، درجه شفافی، آب  9عمق از قرا جلگه ]وادی سیاه[ اس،. بعد 

رب[ تا ماه می ]برابر با ثور[ سیطح سنگین را انتقال می دهند، و رنگ آن آبی تیره اس،، و بدین لحاظ به قرا کول ]جهیل سیاه[ شهرت پیدا کرده. از ماه نوامبر ]برابر با عق
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قوکویبیـِل این جهیل تا صد ها سال، کدام جریانی به بیرون نداشته تا آنکه تمام چاله و یا گودال بزرگ را پر کرده، و بعداً، مسیر آن بطیرف درییای  آن پوشیده از یخ می باشد.

 ) بر گرفته از: جهیل ها در آسیای میانه( جریان پیدا نموده اس،.

 

 جهیل قرا کول )بر گرفته از گوگل اِرݑ(

یشییل کیول از یکی از جملۀ زیباترین جهیل ها در پامیر ها اس،. این جهیل در اثر بنید شیدن جرییان درییای علیی چیور بوجیود آمیده اسی،. این جهیل  یشیل کو  ]جهیل سبز[:

غنید کیه یکیی از شیاخابه  رییایدریاچه های دور و بر سلسله کوه های علی چور و بازار دره تغذیه می گردد که بزرگترین آنها دریاچه های بال شای و ماِل مرجانی اس،.  د

ام ماهی هیا پییدا میی شیود. های دریای پنج اس،، از همین جهیل جریان دارد. جهیل یشیل کول با جهیل بلون کول از طریق یک کانال پیوس، می شود، در جهیل انواع و اقس
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بیر )  رغابی ها، قیاز هیا، و میرغ نیوروزی در آنجیا بیرای شیان آشییانه بسیازند.پرنده های زیاد در آنجا پیدا می شود. اما به عل، اینکه اطراف آن از صخره ها تشکیل شده، م

 .جهیل ها در آسیای میانه(گرفته از: 

 

بنیام جهییل سیبز ییاد میی  تصویر جهیل یشیل کول، بعضی اوقات رنگ آن در اثر پدید آمدن ابر ها در آسمان سبز می شود، قسمی که در تصویر دیده می شیود، و بیدین لحیاظ

 ولی در اکثر موارد، رنگ آن به شکل آبی روشن اس،. شود.
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 از طریق گوگل اِرݑ ، بلون کول، توز کول، و ساسیق کولیشیل کولتصویر                                                                      

 

در دهکیده هیای زلزلیه در اثیر  1911به تازگی به میان آمده اس،. این جهیل در میاه فبیروری سیال های جواِن پامیر ها اس،، یعنی این جهیل یکی از جهیل  این :جهیل سریز

 کیلیودو  بیه انیدازه حجیم آن  ریای مرغاب )دریای برتنگ( گردیید،کوهی ایکه در اثر زلزله باعث سد شدن د را در خود فرو بلعید.سای و سریز بمیان آمد، و این دو دهکده اُ 

ییاد میی شیود. در  (Usoi Dam or Obstruction)« سیای ّسیِد اُ » بوده و بنام  متر  567بلندی آن کیلو متر(،  1.37متر ) 1370درازای آن بوده که  (𝑘𝑚3 2) متر مکعب

متر بود. هنوز هم از نقطه نظر ژرفا، این عمیق تیرین جهییل بعید از جهییل ایسییک کیول )ایسییق کیول( در  280کیلو متر و عمق آن  28، طول این جهیل 1913اکتوبر سال 
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مشهور شده اس،؛ زیرا که در اثر سرازیر شدن آب آن، مناطق « خفته اژدهای » چون سطح آب این جهیل ساالنه بلند و بلند تر می شود، از اینرو بنام  آسیای میانه می باشد.

 .جهیل ها در آسیای میانه(بر گرفته از: )  ما ورای دریای آمو را از روشان به آن طرف در خود فرو خواهد برد.

 

 تصویر جهیل سریز از طریق گوگل اِرݑ
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 تصاویر جهیل سریز و سد اُسای

نیز مشهور اس،، در حصه جنوبی پامیر ها موقعی، دارد. دگروال جان وود، « جهیل ویکتوریا» و « ساریق کول» این جهیل که بنام های  :(ساریق کو ، زار کو   ُزر کو 

ملکیه ویکتورییا، نامگیذاری  ن وق،، بنیاممامور هند برتانوی در آسیای میانه، منبع دریای آمو را رد یابی کرد، و بعد به این جهیل رسیده، و آنرا بنام ملکه بریتانیای کبیر هما

به وجود آمده اس،. از سم، شرق به سم، غرب، این جهیل با حلقه های دورانی به اندازۀ چهار کیلو متر احاطه شده اس،، که  (moraine)نمود. این جهیل در اثر یخ ُرف، 

متیری ایین جهییل قیرار دارنید، گیواه  6)پله ها( کیه در فاصیله  بوده، زیرا ترا  هایحلقه های یخ ُرف، )یا روبیدگی یخ( را نشان می دهد. در گذشته، سطح این جهیل بلند تر 

سیطح آن پیایین آمیده  19در قیرن تیا اینکیه این مطلب اند. در اثر سرازیر شدن دریای پامیر از این جهیل، فرو رفتگی و عمل فرسیایش در مصیب ایین جهییل صیورت گرفتیه، 

ی میانه(جهیل ها در آسیا بر گرفته شده از:) اس،
3

 

 

                                                             

3  The Lakes in the Central Asia, Available at:  http://www.cawater-info.net/bk/water_land_resources_use/english/docs/lakes.html 

 

http://www.cawater-info.net/bk/water_land_resources_use/english/docs/lakes.html
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 در تصویر فوق جهیل زرقول که بین افغانستان و تاجیکستان مرز مشترک دارد، از گوگل اِرݑ گرفته شد.

 امتداد رشته کوه های پامیر در افغانستان:

ه اشیتراغ از کیوه هنیدوکش جیدا در افغانستان، رشته کوه های پامیر، به همراهی رشته کوه های هندوکش، تا حصه کوه های قریه قاضیده، واخان ادامه یافته، و بعد توسط در

قسیمی کیه در کتیاب جغرافییای عمیومی والییات نید. می شود، و بعد رشته کوه های هندو کش بطرف چترال پاکستان، و همچنان به مناطق مرکزی افغانستان ادامیه پییدا میی ک

 افغانستان آمده اس،:

ه شمال قله معروف نوشاخحصه اشتراغ هندوکش اصلی از ناحی سلسله کوهی که از» 
4
شروع شده، از جنوب اشکاشیم گذشیته، بیه کنیار رود پنجیه )یعنیی جرییان بیاالی رود  

و درواز بدخشیان ییاد میی شیود. آمو( داخل خاک افغانی به سم، شمال ادامه یافته و تمام مناطق کوهستانی شغنان و درواز را تشکیل داده اس،، بنام سلسله کیوه هیای شیغنان 

کاشم میرسد کمترین ارتفاع را بخود اختیار می کند و بعد به تدریج به ارتفاع خود افزوده از جنوب جهیل شییوه میی گیذرد. بعید از اینکیه این سلسله کوه وقتی که به جنوب اش

سیله کیوه را از ه ایین سلبه جنوبی ترین نقطه جریان رود شیوه میرسد، به دو شاخه بزرگ جدا شده به کنار راس، و چپ رود شیوه، سم، شمال را پییش میی گییرد. رود پنچی

رسیتاق را بیه مییان  شمال، شرق، و غرب، احاطه نموده اس،. در حصه غرب شهر فیض آباد قسمتی از این کوه با سم، جنوب ادامیه یافتیه، کیوه بچیه هیای شیرقی و جنیوبی

وه بوم )قسم، های آخر( یاد می شود. بلند ترین نقاط ، و کآورده اس،. این کوه در قسم، غربی رود شیوه و مناطق شرقی درواز به نام کوه سفید خر  )در قسم، وسطی(

 (.401)جغرافیای عمومی والیات افغانستان، ص.  «متر بالغ می گردد. 5329وقعی، دارد که ارتفاع آن به این سلسله کوه در جنوب شرق درۀ تنگ درواز م

 ین دو سلسله کوه را از هم جدا ساخته اس،.، که آب پنچ انقشه های زیر، تالقی کوه های پامیر و هندو کش را نشان می دهند

 

                                                             
رد. بلند ترین قله کوه هندوکش بنام تراجمیر است که در چترال پاکستان موقعیت اخذ کرده و ارتفاع آن از سطح متر از سطح بحر قرار دا 7485قله نو شاخ که در دره قریه قا یده واخان قرار دارد،    4

 متر بلند تر از قله نو شاخ(.  265متر است ) 7750بحر 
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 :نتیجه گیری

ساحه ای  معرفی گرفته شدند.در بخش دوم این مقاله، حدود و ثغور پامیر ها، رشته کوه های معروف آن، قلل شامخ و موقعی، آنها، و جهیل های مشهور آن بطور فشرده به 

)  ( یک بر سه را که منطقه پامیر اشغال نموده اس،، برابر با
1

3
)  ( خاک تاجیکستان، و برابر با یک دهم حصه 

1

10
 حصه خاک افغانستان اس،.

ه کو های آن به تدریج زیاد قسمی که ذکر شد، مرز شرقی پامیر ها، از کشور چین از رشته کوه های سریقول شروع شده و به طرف غرب ادامه پیدا نموده اند و ارتفاع رشت

آبیاد،  جرگیه تیال، تاجییکونیج )از طیرف جنیوب(، که بلند ترین قله آن بنیام اسیماعیل سیامانی در نزدیکیی ناحییه هیای )ولسیوالی هیای(  متر میرسد 7000شده، و تا بیشتر از 

کاوشیگران نیا شیناخته باقیمانیده تا آخرین دهه قرن نیوزدهم، بیشیتر از نیواحی پیامیر بیرای  در قلب تاجیکستان اخذ موقعی، نموده اس،.طویل دره، و غرم )از طرف غرب(، 

آن، درییای پینج،  . در قسم، شمالی آن با رشته کوه های ترانس االی، بین جمهوری قرغزستان و تاجیکستان مرز رسمی ایجاد نموده اسی،، و در جنیوب و جنیوب غیرببود

فکر می کردند که پامیر تنها در باالی واخان موقعی، دارد و بس، ایین مقالیه به این ترتیب، قسمی که بعضی  این سلسله کوه را از سلسله کوه های هندوکش جدا ساخته اس،.

قلعه )شاخ دره(، غند، برای شان واضح می سازد که دش، های پامیر به هش، حصه تقسیم شده اس،، و این دش، ها در نزدیکی ناحیه های )ولسوالی های( اشکاشم، راش، 

م های پامیر خورد )در داخل خاک افغانستان(، پامیر تاغ دمباش )در داخل خاک چین(، پامیر کالن، پیامیر رنیگ کیول، پیامیر مرغاب، روشان )در برتنگ( می باشند، که بنا

 )این پنج دش، بنام پامیر در داخل خاک تاجیکسیتان قیرار دارنید( ییاد میی شیوند. ایین دشی، هیا بیشیتر در حصیه شیرقی پیامیر قیرار خرگوشی، پامیر علی چور، و پامیر سریز

زی تاجیکستان ادامه پییدا میی کننید، و در مجمیوع نکو موقعی، دارد، و رشته کوه های آن تا در بخش مرکېد چېگرفته و در حصه غربی یخچال های بزرگی چون یخچال ف

ه کیوه هیای هنیدو کیش در بدخشیان تیا بنام سلسله کوه های پامیر یاد می شوند. بطور خلص، در طرف راس، دریای آمیو سلسیله کیوه هیای پیامیر، و در طیرف چیپ آن، سلسیل

 مضافات درواز های ادامه یافته اند.

ربیی )والیی، بدخشیان، به این اسا ، رشته کوه های شغنان شرقی )والی، خود مختار بدخشان کوهی، تاجیکستان(، مربوط بیه کیوه هیای پیامیر، و رشیته کیوه هیای شیغنان غ

شیروع شیده از جنیوب اشکاشیم « نوشاخ » از حصۀ اشتراغ ، هندوکش از ناحیه شمال قلعه معروف به نام ه این سلسله کوه ها وط به رشته کوه های هندوکش هستند کافغانستان( مرب

 .گذشته سپس از جنوب رود شیوه ) جهیل شیوه ( عبور میکند
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