
 

 

 

 داکتر یارمحمد کارشناس محیط زیست

  

 حفاظت از محیط زیست
حفاظت از محیط زیست ، عبارت از تالشی که به منظور حفظ سالمتی محیط وانسان ها ، در سطوح  شخصی،  

سازمانی  یا دولتی از محیط طبیعی امروز کشور های  جهان  محافظ می کند. در بعضی کشور ها  با توجه به رشد 

برای نگهداری  محیط ون عملیات ها  به سبب های  گوناگ جمعیت و تکنو لوژی، محیط  بیوفیزیکی گاهی اوقات 

زیست نادیده گرفته می شود. این موضوع باید به رسمیت شناخته شود و دولت ها باید محدودیت هایی علیه فعالیت 

های تخریب محیط زیست ایجاد کنند.. متاسفانه در افغانستان به دلیل مسائل امنیتی هیچ  گونه عملیاتی که برای 

جلوگیری از تخریب آن صورت نمی گیرد.   نگهداری محیط زیست یا  

بیشترین صدمه به گیاهان و جنگالت  کشور از سوی قچاقبران  چوب و تجارت  گیاهان داروی صورت ز امروــــــ    

به اثر قطع جنگالت وضیعت محیط زیست خراب شده می رود،  سبب آلودهگی زیاد تر هوا ومحیط زیست  می گیرد. 



همیت جنگل وحفاظت از منابع طبیعی به هر کس آشکار است با استفاده درست وموثر از آن می شود.امروز نقش وا

می توان زمینه های رشد اقتصادی را بخصوص در منابع چوب وکاغذ فراهم کرد و حفاظت ونگهداری از جنگل وظیفه 

 همه ما شهروندان افغانستان است.

بهره برداری بی رویه ی چوپانان از چراگاه های کشور در اغلب موارد، تاثیری در تخریب و نابودی  پوشش   ــــــ  

گیاهی داشته است از این رو تاثیر چوپانان در نابودی چرگاه ها عمده مساله است که باید راه حل های مناسب و 

ظت محیط زیست  برای جلوگیری از تخریب و نابودی بیشتر اقدامات مفید  وموثر و عملی تر از طرف  اداره حفا

 چراگاه در معرض نگاه قرار داده شود .

شکار بی رویه پرنده گان از طرف شکارچییان حروفه ای  از سوی افراد سود جوی وفرصت طلب که در قالب    ـــــ  

باندهای  حرفه ای تماس با قچاق بران  مرغان وحشی صید شده را جمع آوری وزنده به خارج از کشور در قفس های 

یک محل به محل دیگر برای گسترش درختان میوه مخصوص انتقال می شود. پرنده گان در انتقال دانه ها میوه یی  از 

دار جنگلی رول اساسی دارند. حکه پرنده انتقال دانه ها ، شاهین پرنده کوچک حشره خوار، زاغ ها اکثراً الش خوار 

 ودانه خوار اند.  

ـــــ  شکار بی رحمانه حیات وحش  بخصوص   نژاد پلنگ سفید ، هوا ی قچ قهار بدخشی  زندگی  آنها  در دهلیز 

واخان قرار دارد. پلنگ برفی یکی از نمونه های بسیر خوب حیات وحش در دنیا قلمداد شده است که در اثر بی 

حتیاطی صرف بیش از 07 دام آن در دهلیز واخان باقی مانده است. در واقع حیوانات وحشی ارزش وکار کرد مهمی در 

ند. مثل در انتشار دانه ها خسته ی  جوندگان در طبیعت  و زیر و پایداری اکوسیستم ها و چرخه های مواد  وانرژی دار

رو کردن خاک نقش مهم دارند. وجود حیوانات وحشی در یک محل  نمایان گر وضعیت طبیعی  خوب منطقه بوده در 

محالتی که خاک های خوب وپوشش گیاهی )علف خوش خوار( مناسب وجوداشت باشد حیوانات وحشی فراوان در آن 

حفاظت از  آهوی قوچقهار بدخشی ) مارکوپلو(  پلنگ نادر برفی ودیگر حیات وحش نادر کمیاب  یست می کنند.جای ز

جهان که زیستگاه  بومی شان در کشورما است که حفظ ونگهداری آنه جیبه مشترک بخشی از میراث بشریت در جهان 

 در قبال نسل ها آینده آنها است.

سعت یافتن شهر ها سبب تخریب  تصرف زمین ها بصورت غیر قانونی وبدون رعایت یک پالن منظم شهری و    ــــ  

زمین می گردد. بین تراکم نفس وضیاع محیط زیست طبیعی رابط مستقیم وجودارد. در اینجا هرقدر تراکم نفوس زیاد 

 باشد به همان انداره ضیاع محیط زیست طبیعی زیاد می شود.              

با عث لغزش توده  های خاک  و  زخمی بر سیمای   حداث سرک  غیر اصولی می تواند در ایام موسم بارندگیا   ـــــ

زیبای کوهستان وهم آسیب به جز ء های  اکو سیستم  کو هستانی  ورارد  کند.  جزء های اکوسیتم کوهستان نعمت 

خداد داد  است.  اکثر دانمه کوه ها  زیستگاه  انواع گیاها ن و حیات  وحشی است و ودره ها  آن محل چشمه ساران و 

جریان دریا های  است و احداث  سرک  موتر رو  با عث  دو باره کردن محل زیست جنواران می شود.            مسیر 

تی   بهترین و مهمترین ویژگی برای اندیشیدن به حفاظت  از  محیط زیست. مسوولیت  پذیری ادارات دول            

 است. در سال های آخیر که بحث حفاظت از محیط  زیست در کشور ها  بیشتر مطرح شده است. 

مدارک    
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