
 

  

 

 دکتریارمحمد کارشناس محیط زیست

  راه های مقابله باحوادث طبیعی در 

 بدخشان  
خود این ارض طول  تشکیل یافت است و کول شیواه  با  های  خاکی کوه  اراض  نواحی جنوب غربی بدخشان  از تیپه 

با فراهم ساختن آب هواه  بدخشان دوطرف در یای پنچ  جنوب غربی  در ساحه را  یکی از مولد ترین محیط زیست 

گونه های بی شمار بوته ها وگیاهان کمیاب خود رو  و زار  بقاء  پسته  کشت للمی و  می را درمعتدل نقش مهمی را 

باران های وقفی وکوتا مدت در مو جب  دارویی وحیوانات وحشی ایفا می کند. حتی در فصل تابست بابخار شدن آب آن 

وهم سبب تازه  نگهداشت پسته زار کوه تپپه جنوب غرب    جرگاه وادی شیواه سبب شادابی  که  است  شده   منطقه 

بدخشان  شده است.        با کشت  غیر حرفه ای للمی  می توان بخش زیادی از کوه تپه های گلی  نواحی بدخشان   را 



زیر کشت  غالت برد و با گشت  مداوم غالت و  پالیز للمی  دایره  ای  پوشش گیاهی را در کوه تپه های گلی گسترش 

داد. به طور متوسط 53 تا 04  در صد کشاورزی از کشت للمی در گذشته  به دست می آمد  و این  آمار   در حال  

حاظر  از عدم تشویق  وزارت زراعت به دهقانان  در حال کاهش است.                                                            

                کشت للمی   کوه  تپه  ها  به  ضیعت آب وهوای بارندگی تیرما ه ، برف باری  زمستان  و باران های بها 

ری  وا بسط است. کشت للمی  غالت و پالیز و زیره  در در مناطق  کوه تپه های  شمال و شمال  شرق افغانستان 

نسبت  سبب  وارد شدن توده هوای قطبی  سرد سایبریا  در فصل زمستان   در این منطقه  موجب ریزش  برف شدید  

 می شود  برای کشت للمی   خیلی مساعد ساخت است.    

 

                   کوه برف گیر  بدخشان                                                                                                       

                  

برپاکردن و رویانیدن  با  هم  کشت غالت للمی ورا با   بدخشان  ها ی خاکی  منطقه  نواحی  جنوب غرب تپه  کوه    

در خاک . در خت پسته درختی است که مساعد استمنطقه جنوب غرب  بدخشان   که شریط خوب  آن در درخت پسته 

ریاست زراعت و جنگالت باید  و   محیط زیست ما را حیایت می بخشد.  می سبزد و  مطلوب کوه تپه های گل نرم  

نهال شانی قوریه پروری   را هر سال روی دست داشته باشد. پالیسی زار   بدخشان طرح  انکشاف نهال شانی پسته 

و پیش گیر ی از سیالب های مدهش در منطقه را در موسم بارانهای شدید   تپه ها کوه  یا رانش   ریزش   پسته جلو 

        .خواهد داشت   

 

 

        



کشت للمی غالت دربدخشان                           

   ریاست زراعت و آبیاری و اداره محیط زیست و اداره مبارزه با حوادث  بد خشان   موظف هستند برنامه های 

گسترده ای  در مناطق کوهستان  بدخشان   برای  سهل سازی و پیش گیری  از وقوع  حوادث  روی دست گیرند.  اگر 

جدی این برنامه ها  گرفته نشود پیامد های زیانباری دارد. نقاط آسیب پذیر  که از طریق نذوالت  محلی حادثه  آور 

است باید از طریق  ارگان های دولتی وسازمانهای غیر دولتی  تثبیت  با غرس نهال پسته رفع نماید. غرس درختان 

متر از سطح دریا خوب رشد  0444الی  044پسته از آسیب نذوالت محلی جلو گیری می کند، در خت پسته در ارتفاع 

     کند. می 

 

 

  پسته زار دربدخشان                     

ندارد  و برای  آبیاری   نیاز به  در تابستان  است و  درجه سانتی گراد 03در خت پسته قادر به تحمل در جه حرارت    

خاک برای بهترین  فیصد باشد. 53حیات تازه  نگا داشتن  در خت پسته میزان حد اکثر رطوبت نسبی بایستی کمتر از 

ک للمی می باشد که رطوبط را به مقدار زیاد وبرای مدت طوالنی در خود نگاه ا کاشت در خت پسته خاک های چسبن

تپه های هفت نواحی  والیت بدخشان  جنگالت پست بشکل پرا گنده موجود است و کوه  در                    می کند. 

. کاشت  درخت پسته در آب و هوای نواحی  بدخشان  نیاز به ساحات آن ضروت  به  انکشاف جنگالت پسته دارد

بز ، شتر   گله  آبیاری ندارد ، اما  به  احتیا ت از کزند گله بز ، شتر  دارد ، و برای نگهداری پسته زار ها  از گزند

ای  به اهالی ریاست زراعت و  جنگالت  برآکا ه دهی به اهالی  ،  الزم است  تالش  کارشناسان امور  محیط زیست 

 منطقه  از اهمیت جنگالت  در جهت  بهبود محیط زیست ضروری است.

 


