
 

  

 

 داکتر یار محمد کارشناس محیط زیست

 

نماد کابل به یک پایتخت مانند استآیا   
 

دره ای  متری بالی سطح دریا  و 0011کابل پایتخت و مرکز اداری وسیاسی  افغانستان می باشد ودر 

                  .کیلومتر مربع است 524و مساحت  کابل در حدود  واقع است کوه های هندوکش  بین باریک

مردم   آن محل های  نواحی   بعضی  در  و است  شهر کابل در حال  حاضر  در حال توسعه سازی جدید   

نظارت  مسوولین عدم  ف وبصورت غیر معماری استفاده از ضعی شی در تبه ها ودامنه کوه یخانه های رها

خانه ها  نقشه شاروالی  طرح  بدوناهالی    شهر ، زمین های دولتی  وفضای سبز حفظ   از  شاروالی

   بنا کرده اند. شی ایره

 



          
   

 

و هم نابلد  عدم مدیریت شاروالی در خدمات  نظارت وحفاظت از شهراز  و  مردماین عمل خود سرانه   

بیش از  قشالق پر جمیعتکابل که پاینخت افغانستان است به  نماد شهر بودن مردم از  فرهنگ شهر نشینی 

  تبدیل ساخت است. چهار میلیونی 

 

            

 

 

شهروندان در یک شهر پر جمیعت است.  شاروالی  اداره  امور محلی و اراّیه خدامات عمومی  مورد نیاز  

خالصه  شاروالی ادره ومدیریت از شهر است. وظا یفه شاروالی عمران شهر ، خدمات شهری ، نظارت 

                         است.                                                   حال مردم  رفاهوحفاظت از شهر و   

یک  پروژه رهایشی  ساختار  دیزاین یا که در یفه انجینیر ساختمانی استاظو اکثریت خدامات امور شهری   

می تواند  یا ساختار  دیزاین این نوع گیرد. می  در نظر ، حایط  حصار سبز حاط اساحه سبز ،باغچه ،  

کند وذهن در حویلی  سودگی موجب می شود  تا چشمان ما احساس آزندگی ما را توسعه ببخشد و همچنین 

 فرصت صعود پیداکند.

 



وظایفی که باید شاروالی انجام دهد قرار ذیل است:     

لوله کشی برای  دفع فاضالب   ، ساخت آبراهه  ـمانند احداث جاده ها یا خیابانها ی شاروالی  وظیفه عمران 

در  آرامشیفواره ها  ساخت سرک های اسفالت  احداث حوض و  موتر شویی های ، و فاضل آ ب  حمام 

تفکیک نقشه شهر و پزیرش نقشه های  و  شهر  زببه فضای سآب  های  یا کانال  و  امتداد جوی  شهر

.   و نظارت از  نظام مهندسی شهرساختمانی مناسب و سازگار با محیط زیست   

 

           
      

ایجاد تاسستسات عمومی در جهت بهبود  محیط شهر  از نظر  بهداشت ،  ـ  شلروالی  وظیفه خدمات   

  فضالب آب و خط لوله  سیستم  شبکه  انتقال خط ) لوله (  ومجاری آب  تنظیف ونگهداری  تسطیح معابر و

 وپارک ها شهر  در خیابان و  فاضالب هاهای   لولهحاد  آبراهه ها و  نارساییمی یهم ترم و اپار تمانها 

. شهر  ی محیط زیستپیشگیری از آلودگ  برای  تعین محالت مخصوص برای تخلیه زباله ها   

                 

آب بارن از سقف یا پشت بام ها  وخیابان ها یی که به خاک  نفوذ  نمی شود و همچنان آب از  آبراهه پی 

گرد  آب فاضل آب ها  می تواند باعث  بسیار مشکالت  .این بنام فاضل آب سطحی  یاد می شونند  خانه ها 

دارقابل توجهی از آلودگی که از انیم که آب  طوفان حاوی مقما مد  در منطقه مسکونی  شود. امروز وغبار 

. آورده است  آسفالت و سنگ فرش  سرک های  ها نخیابارا به گلی  پشت بام ها  



بروز از   کند  تالشی و   نظارت است که شاروالی از آثارتاریخی این وظیفه   وظیفه نظارت وحفاظت  

و حفظ   ملی باغ ها  و  پارک های وپیش گیری وممانعت از تخریب  ظ آثار تاریخی تخلفات ساختمانی ،حف

                ت تفریحی ( شهر.              فضای سبز ) تپه ها ، دامنه کوه ها  و محال

       

                                                                                      

،  دولت مامورین اهالی  بی سرپنا  بخصوص  ساخت  مسکن  برای  ـ  حال مردم  رفاه شاروالی وظیفه     

 های  ساختمان شهروندان   و   ر مرو در کاهش ترافیک شهر  برای سهولیت  عبور و ساختمان سرک  ها 

های بهداشتی )  توالت ، بدرفت ، رفع حاجت خانه ها (   کشتارگاه  حیوانات ،  بوستان   مورد نیاز  سرویس

.  نواحی شهر  گل از درختان ، باغ پرمیوه (  در) باغ پر   

 

         

 

 

در پوست   باید اتسخدام  افراد آگاه  و اهل کار سنگین است وو  مهم بسیار وظایف  شاروالیمعلوم شد که     

 انحصار چوکی های  نواحی شاروالی  از طرف  افراد واسط دار رشو ه خور ازو  کرد  ها نواحی شاروالی

افراد  کهبا تسف کرد و خود داری و  پرهز  آ فرا هم  می سازند جد  زمینه را برای استفاده غیر قانونی  که 

 آن  استخدام شده است پیامد  شهر در پوست های شاروالی نواحی وغیر مسلکی  روشوه خور واسط دار



ت ا ، دامنه کوه ها  ومحالی ، تپه هبا عث بروز  تخلفات مانند  غصب  فضای سبز  ساحات دولت که  امروز 

 لوله ی  بدونقشه و  بدون شبه به قشالق  شی یخانه های رهانواحی کابل  در این ساحات   ،تفریحی  شده اند

از  جریان میلیون لیتر ادرا انسانی عمار شده است  که ها یا حویلی ها  سیستم شبکه انتقال  فضالب  ساختمان

را کد  که  باعث ماندگاری زهرابه های اسیدی ترش در جویچه ها شهر کابل  در جوی  کوچه ها   حویلی ها 

مانده  است و  مشکالت زیست محیطی را بار آورده است. این  آب های اسیدی ترش  میکر وبی  و نقش 

 عمده در انتقال انواع  بیماری  دارند.

          

  

عدم نظارت از طرف مسوولین  شاروالی  در ساخت  بی کیفیت  سرک های اسفالت , ذرات ریزه  گرد 

وغبار از اثر سایش طیرهای  وسایل نقلیه سنگین از سرک اسفالت  درهوا پرتاب می شود    فعالً  یکی از 

بزرگترین مشکالت آلوده گی  خطرناک  محیط زیست  شهر کابل  همین  سایش سرک ها اسفالت است که  

داشمندان محییط زیست  در جهان ثابت کرده اند . این گرد وغبار سایش طیر ها  به دستگا تنفسی ـ راه  ریه ) 

 شیش ( حاوی سرطان زا است. 

  

            

 

 وظیفه مهم شاروالی  ایجاد فضای سبز  در شهر کابل است که فضای سبز  در سالمتی وآسایش ساکنان 

بخاطریکه برگ  در ختان  وبته های سبز آکسیجن  تولید می کنند آب را به چرخه  ، شهرها سهم بزرگ دارد

 طبیعت دوباره باز می کردانند. 



        

 

   چمن کاری  در بخش  از کنار  جاده ها  محل های خاک و گرد خیز نواحی کابل  یک را ه عاجل  کاهش 

جلو  ها  از برخاستن  گرد وغبار که در اثر وزش باد چمن کاری    است.از گرد وغبار   کابل  آلودگی هوای

اطرافش  را  مصون از آلودگی می نماید.  در چمن کاری   ری گراس  برای  وومحیط  می کند  گیری 

مناطق گرم ومتعدل کاشت آن  مناسب است. در مناق معتدل  مثل آب وهوای  کابل  چمن کار در اول بهار  

.واگر آب کافی در دسترس داشته باشید در اوایل  فصل تابستان نیز  توصعه می شود  

 

      

  

این مقاله از مواد محیط زیست سویدن استفاده  شده است  در نوشته    

  


