
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                        

 داکتریارمحمد

 

 جنگالت طبیعی  افغانستان  ونقش آن

درحفظ بهبود محیط زیست افغانستان    

البته تمام کوههای افغانستان جنگل دار است به استثنای کوههای غربی که عاری از جنگل می باشند . جنگالت افغانستان 

و  دریا آمو کناره های وتخار  شوند : میوه دار وغیر میوه دار درنواحی بدخشان عموما به دو دسته تقسیم می جنگالت  ,

در شرق وجنوب شرق  درختان سوزنی برگ مانند  وجود دارد . مثال در کوههای قره باتور از انواع جنگل   انبوهی

. در کوه های پکتیا , کنر, جلغوزه , ارچه وغیر درختان پهن برگ مانند زیتون دیده میشود , درخت لمنز, نشتر , سرب

هکتار  پوشیده از درختان  0222زیتون خودروی وجودارد, کوه های نورستان در حدود ننگر هار لغمان میلیون درخت 

تاله وبرفکه, غوری, دوشی ,نیک پیی  های سمنگان ودره  کوهچهارمغز رویده است. ,عرعر ,سرور آزاد  ,بلوط صنوبر

دره  ,تالقان  ,کشم, جرم  ,چاه آب. وجودارد رویده بادم کوهی , پسته , ارچه  واع در ختان جنگلیناوکیله گی , نهرین 

پسته وجودارد. کوه های  ن ادر خت وهرات  زاری بادغیس هد نسبت به پستعنبرکوه خان آباد به پیمان زیا,اشکمش  

 . جنگالت که نیز دارای انواع درختان میوه  سیب جلغوزه , بادم کوهی بشکل خود روی وجودارد جاجی منگل جدران 
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. کوه های دره های  پنچشیر و  دره  نجراب  سال است 022الی  022در کنر ونورستان رویده است عمر شان بیشتر از 

  بادم کوهی  وارغوان بشکل پراکنده وجودارد.  و  ,تگاب , دارای جنگالت بلوط وسیاه جوب  بشگل انبوع  

                      

جنگالت کوه  پنچشیر                                                                    جنگالت کوه کنر                 

 

 

 زیبا وگوارا برکت طبعیت از پسته زار در گذشته و هکتار  هزاز 002کوه ودامنه کوههای نواحی والیات افغانستان 

هزار هکتار  02هزار هکتار در کوه دامنه های بادغیس وهرات  و  02ه . ازحملجود داشتغانستان بشکل خود روی اف

ماباقی در در دامنه کوههای نواحی بغالن , تخار , بدخشان و بشکل پراگنده نواحی , سرپل    در دامه کوههای سمنگان

                                                                                               در نواحی جنوب شرق کشور  نیز وجودارد.

عمده  اقالم   یکی در گذشته ساالنه پول هنگفتی را به عایدات دولت می آفرید وهم  ستهجمع آوری حاصل  میوه پ  

  صادرات افغانستان در گذشته به حساب می روفت.

                

جنگالت پسته تخار                                                                  جنگالت پسته بادغیس              

 باوصف کمک های جمع جهانی به باسازی وبهسازی  افغانستان در قسمت احیای وبهبود پسته زارها  اقدامات ناجیزی

اقتصاد ودر آمد ساالنه مردم محل به جمع اوری حاصالت   به دلیل اینکه قبال  .بسنده نیستو ولی بنیادی  صورت گرفته

وزیباترین منابع طبیعی افغانستان افغانستان یکی از گران بهاترین  بومی  روی جنگالت پسته خودد. میوه  پسته وابسط بو

محل های که جنگالت پسته بشکل خود رو  وپرنده گان می باشد.   جانوران  است و هم پناهگاه مناسب برای زنده گی



                                                                             گوارا ومعتدل است. خوش  روید داری هوای مطبوع و می

ا تقلیل نقش جنگل در تغییر آب هوا محل ومنطقه تاثیر خوب دارد از شدت سرمای زمستان می کاهد وگرمای تابستان ر

قه خودرا سرسبز می سازد, هوای  جنگل محل ومنط را صاف وخوشگورا می سازد. ه خودقمی دهد, هوای محل ومنط

را تصفیه می کند واز تخریب خاک منطقه خود توسط  باد های تند وباران های رگ بار جلوگیری می  محیط منطقه خود

های خورارکی آن  از چوب  نیز می باشد که بر عالوه میوه. جنگل داری اهمیت سرشار محیط زیسطی  واقتصادی نماید

.آن نیز برای تعمیرات وسوخت گرم کردن خانه های بی ضرر به  محیط زیست استفاده می نمایند  

          

    زیباک بدخشان                                                               دره نور کنر                

شرایط محیطی چون آب وهوا ,  باد و فرسایش خاک  بوسیله فرسایش  بادی در تخریب جنگل اثرات خود را بجا می 

قطع بی رحمانه   نواحی افغانستان از عدم بی نظارتی  مسوولین نواحی  در خطری جنگالت  اکثر . وضعیت گزارد

ت از محیط زست صورت نگیرد حفاظ وسازمان هایدولت قرار دارد واگر کدام اقدامی جدی در این مورد از طرف 

همچنان در بخش  چرای  چاروا ها به   امکان دار در آینده نزدیک ساحات باقی مانده جنگل وسرسبزی از بین برود. 

را باالی جنگالت   دار ضرر های غیر قابل جبران  شگل عنعنوی  توسط اهالی محل وهم  در فصل  آمدن کوچی چاروا

.است وارده نموده  

      

  قطع بی رویه بته های کوهی                         شتر درخت بادم کوهی در یکی  از نواحی  

 

 



به اثر قطع جنگالت در افغانستان وضیعت محیط زیست خراب شده میرود سبب 

 هوا و محیط زیست میشود .  آلودهگی زیاد تر

 

طبیعی به هر کس آشـــــکار است امروز نقش و اهمیت جنگل و حفاظــــت از منابع 

با استفاده درست و موثر از آن میتوان زمینه های رشد اقتصادی را بخصوص در منابع 

 چوب و کاغذ فراهم کرد و حفاظت و نگهداری از جنگل وظیفه همه ماست .

اگر ما از همین حاال در صــــــــورت امـــــــــکان برای گرم کردن خانه ها و تولید برق 

انرژی آفتاب ، باد و یا آب به جای مواد سوخت استفاده کنیم از یکطرف از آلوده   زا

گی هوا و از طرف دیگر از تمام شدن منابع مواد سوخت در آینده نزدیک جلوگیری 

کرده ایم ، زیرا منابع مواد سوخت محدود است و اگر در مصرف آن زیاده روی کنیم به 

 زودی تمام خواهد شد

 

  


