
 

 

 

    

  

 

 داکتر یارمحمد متخصص حفاظت محیط زیست

کوچی ها    
نیستند و  دارای زمین و خانه ایدر فصل بهار به چراگاه های افغانسان از بیرون کشور می آیند, آنها   اقوام کوچی

چراگاه های مناطق کو هستانی علف خوش خوار به  در ایام تابستان برای استفاده ازچادرنشین ) غژدی( اند,  

مرتفع  چراگاه های  مناطقبه همرای چاروا ) گله بز , رمه گوسفند, گله گاو , شتر ,اسپ ( به افغانستان طور مؤقت 

.نمایند کوچ مي  

                

این سیستم چرای عنعنوی مفرط وغیر علمی در واحد های چراگاهی افغانستان از طرف کوچی ها  معمول بوده  که  

 باعث تخریب فرسایش نبتات و فرسایش خاک در مناطق  دشتی وکوهی افغانستان گردید ه است.



                 

 

 

رویه چوپانان از بی مسولیت  آنها موجب تخریب  بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی افغانستان  بعلت چرای بی

بیش از حد با بحرانی عمیق مواجه شده اند وادامه ی این روند کشور ما را با مشال ت بسیار مانند آمدن برف کوچ 

طوفان شن های روان و پیامد آن الوده یر شدن سیل های  مخربه  و کم آبی ,ها روا ناب بارانها های موسومی  سراز

ی محیط زیست در بعضی محالت  و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان روبه رو کرده است.   گی بصر  

           

در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان دچار مشکالت بیشتر می شود و با انقاض روبر خوا هد شد.      

باید تصویب به اجرا در اید تا گیاهان و جانوران برای کمک  این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی 

 بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند.

           

چرای بی رویه  دام ها یک از دالیل سرزمین های تخریب شده ای  کاهش  پوشش گیاهی می باشد. واین نوع چرای 

رده اند.  ترمیم پوشش گیاهی تخریب شده در بی مسولیت  طبیعت سرسبز زیبای  کشور ما را  لکد مال و خاک آلوک 

شیب ها ی تند تپه ها و دامنه کوه ها مشکل و تقریبا غیر ممکن است.  رعایت فصل چرا و آماده گی چراگاه  جهت 

استفاده از  چرا گاه ها  الاقل یک ماه  بعد از آب شدن برف ها ویا از اولین بارنده گی در منطقه تا موقع ای که 

                                                       سانتی نرسیده اند چرا غیر علمی  و غلط است.  21ارتفاع گیاهان به 



چرای دامها در بلندی و ارتفاعات  چراگاه ها  باعث از بین رفتن پوشش گیاه  وبدون رشد ونمو گیا در سالهای      

شود و نیز از جمله عوامل تهدید کنند اکوسیتم کوهستانی است و آینده و هم  موجیب اصلی تخریب منابع طبیعی می 

  پیامد  آن آمدن برف کوچ , فرسایش آب ,خاک  و سیالب های ویرانگری را به بار می آورد.
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