
 

   

 

 داکتریارمحمد متخصص حفاظت محیط زیست 

 

 کندن گیاه  اسپند باعث

  مشود آسیب محیط زیستی 

ی متر رشد قدآن تسان 03تا  03حدود  و ارتفاع این گیاه  به  اسپند یا اسفند گیاهی چنندسال است 

دراز ونا منظم است. میوه اسپند  یک ورفند داری برگ های سبز باتقسیمات باسبوته امی رسد. 

 مواد ضد میکروبی می  ای در بردارند  گیاه اسپند گویا  حاوی دانه های متعدد برنگ سیاه است.

برای دفع  بد بویی  در خانه ها  ه  فضا به عنوان  خوشبو کنند  ودرطب سنتی  در قدیم  باشد, 

 مورد توجه زیاداستفاده از دانه گیاه اسپند برای  در مان  امراض   وهم  دود می نمایند  سوزانده 

.اند گرفته  قرار  



         

 

که این ماده  مطالعات جدید در باره  بکار بردن  خواص  در مانی  و دود دانه ها اسپند ثابت می کنند

نادرست   ضد عفونی کننده دود آن باعث عوارض تضعیف سیستم اعصاب  می شود. مصرف 

گرم  وخشک دارند , مسموم کننده است افرادی که مزاج  درمان امراض در اسپند  این گیاه خوراکی 

دی  ( ) استفراغ , دل ب  حالت تهوع به شدت ن را بخورند دچار مشکل سردردی وحتی مقادیر کم  آ

 یی است که حتی  حیوانات از خوردن ناگهانیبودن این گیاه اسپند به اندازه  . سمیایجاد می کند  

مرگ حیوانات نیز گزارش شده است. , مسموم شده   آن   

در دشت بکوا و مزارشریف, این بته یا  گیاه  زیست بومی این  زیست  گیاه اسپند  سود بخشی   

پدید آمدن آب وهوای گوناگون در عرض منطقه می باشند. گیاه اسپند مناطق  است  که یکی عوامل 

جز اساس منا بع طبیعی تجدید شونده محیط زیست بوده که نقش مهمی در حفظ خاک و تنظم چرخه 

وبقای حیات وحش است. پوشش گیاهی   جانوران   نمودن شرایط زیست م آب در طبعیت وفراه

باعث با ال رفتن نفوذ اب در خاک می شود. بنابر این در هنگام بارندگی مناطقی که دارای پوشش 

گیاهی مناسب می باشند حجم کمتری از آب به صورت رواناب بروی سطح زمین جاری می شود. 

قیم قطرات ودر نتیجه متالشی وهمچنین پوشش گیاهی  با گرفتن اولیه قطرات باران از ضرب مست

توفان  شدن ذرات خاک جلوگیری می کند. وریشه گیاهان از حرکت وجابجایی ذرات خاک توسط آب و

گیاه اسپند در شرایط  خشک وکم آب رشد می کند. سیتم  .جلوگیری می کند از خیزش گرد وخاک  باد

به تنش خشکی شده است و   اهریشه ای  عمق و گسترده این گیاه با عث مقاومت مطلوب این گی

  .بی این گیاه  نسبت به سایر گیا هان علوفه ای دیگر  کمتر استنیاز آ

علل مختلف ازجمله مسایل اقتصادی هرروز شاهد نابودی دامنه کوه ها و دشت ها از پوشش از 

ای ) ملگیش(  پیاز کوه  گل ه دن ریشه شرین بویه هنگ بد بوی  و کنان از قبیل  اسپند,  گیاهی

وحشی  وجنگل ها هستیم که در صورت غفلت شاید  تا چند سا ل دیگر تنها نا می از انها باقی 

, هنگ شیرین بویه   ریشه های  صادرات  خواهد ماند. مسولین اداری ملی محیط زیست باید مانیع  

ه حیات این گیاهان شوند که تا مردم  جدآ  خود داری کنند کو جدی مانع تخریب   بد بوی و اسپند

این گیا سبز می توانند آب را ذخیره  کنند وآنرا به مرور زمان و به آهستگی به منابع  آبیاری روی 

ذخایر زیرزمینی بدهند. بته زار های مناطق سبز نیز با عث سرد شدن  زمین مانند جوی ها در یاها و

.منطقه و  ما ند گاری این یخچالها می شود  



         

  قاچاق  گیاه اسپند                                                                     شه شیرن بویهریقاچاق        

آب هوای مناطق شمال و شمال غرب آن شبا هت به اقلیم نیمه صحرایی دارد  یعنی دشت لیل    

دروالیت جوزجان  دشت کیله گی دروالیت بخالن  دشت ابدان میرعلم وشیر ماهی در والیت قندوز 

دربرخی از این دشت ها نزوالت زمستانی به مدت یک دو ماه آب کافی را برای رشد بوته ها 

فراهم می کند. دراین دشت های آب ها   تحت ارضی زیر  اسپند را  گیاهی  مانند دساله دچنوگیاهان 

                                                                   زمینی در سطح بسیار نزدیک قرادارد. 

    سویدن   3380اگست  81مورخ 
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 داکتریارمحم

 د

کاهش های یکی از راهچمن کاری   



آلودگی  شهر کابل از گرد وغبار   
 

گرد   د توجه است.  چمن کاری از برخاستنسالمتی مور و   ای وبرلطافت محیطبچمن کاری در محوط عاالوه  برزی 

مصون از آلودگی می نماید.  در چمن کاری   را  اطرافش وزش باد جلو گیری  نمو ده ومحیط  وغباری که در اثر

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

برای کاشت گل کاری یا  فصل تابستان نیز  توصعه می شود .بهار  واگر آب کافی در دسترس داشته باشید در اوایل  

هوده است. یکی از بی زحمات کاشت چمن کاری بستر مناسب خاک باید درنظر گرفته شود وآماده ساخت, درغیر آن

ارکان اصلی و مهم باغداری بستر نبات ) خاکی که درآن بذر یانهال کاشته می شوند( باید به دقت زیاد تهیه شود. 

سانتی متری بوسیله بیل بر گردان و  اصالح گردد,  اراضی که  خاک رس  نسبت   33چمن کاری  را  تا عمق  خاک

شده  تهیه و ن کاری است.  خاک غربال شده را مبیشتر باشد مناسب ترین خاک برای چموجود یت اش  به خاک شن 

 سانتی متر 80با کود حیوانی مخلوط  نموده وپس از پخش نمودن آن به طور یکنواخت در سطح زمین به عمق  را 

 بعد از بذر پاشی آبیاری به طرز یا روش  سیستم  بارانی  زمین را هموارزیبا ترسازید. باخاک مخلوط  و کود 

   و مشروب کردن آن با آب  پا برجاست. به اثر آب پاشی  سال 6الی  0چمن کار برای   صورت گیرد.  آبیاری 

                

 

چمن کاری عالوه بر کارگیری  واستعمال آن در منظر سازی حاط هویلی ها  و اطراف جاده ها وبستر سازی جهت 

, نقش های برجست دیکری آن در نقشه حفاظت از خاک , تولید اکیژن ,  استفاده از دیگر گهیا هان  یا سایر گیاهان

  تصفیه هوا , جذب وکاهش  آلودگی  محیطی  وترسیب مواد معلق در هوا دارد.

 

.مدارک ترجمه از مواد حفاظت ومحیط زیست  سویدنی  

 

 

 

  

 


