
 

 
 

 

 داکتر یارمحمد کارشناس محیط زیست

  

توصیه های برای جلوگیری از تخریب محیط  

 زیست

 

 کنار گذاشتن آن به هیچ وجه قابل  انگار نیست به محیط زیست است  که  هزندگی انسان چنان وابست

که سان و حیات بشری منجر می شود. در واقع باید توجه داشت نچرا که  در بار نخست  کنار گذاشتن ا

ون محیط زیست نمی توانند زنده محیط زیست می تواند بدون  انسان ها زنده بماند، اما  انسان ها بد



در سالهای اخیر که بحث حفاظت از محیط زیست  و اهمیت در زندگی  انسان ها بشتر مطرح  شند.با

رده و در اهمیت محیط زیست همین بس که در سالمت، توسعه و آرامش جامعه نقش گست شده است.

زندگی انسان را در بر می گیرد ونبودش  اساسی دارد و آن قدر این نقش گسترده است که تمامی  ابعاد

م برای انسان است. کسانی که به محیط زیست آسیب می رسانند، فقط منافع کوچک های عظی  ضایع

ن ها را می را می بینند، اما متخصصن محیط زیست  منافع عام و همگانی و بزرگ انسا وشخصی خود

بینند. هم انسان ها بر محیط زیست تاثیر می گذارند وهم محیط زیست بر انسان ها . اما مشکل اساسی 

ان یک طرفه  تنها آسیب رسان و در این است که  محیط زیست یک طرفه تنها بخشنده است و انس

نابودی ویرانی محیط و تخریب  هر روزه ادارات   ولیت ئساز بی م نابودی آن است. وسیله    مضر

عیت افغانستان به یک  امر عادی بدل شده است. توصیه های برای جلوگیر از تخریب زیست و طب

   . زیست افغانستان قرار ذیل است ط محی

جدی  ی و  از محیط زیست ضرور ت برای حفاظ جدی گرفتن پیام  مسئولین ادارات مسئول    ــــــ 

 است.

از تخلیه غیر قانونی  زباله  ها و تخطی افراد از مقررات.گزارش  دقیق      ــــــ  

کاغذ  (  دگر پس ماندها  و خاک   ، بارمصرفک تفکیک زباله ها از هم )   پالستیک  مواد ی    ــــــ 

   .روبه ها

و فهرستی  از مواد آلوده کنند را  شناسایی  کنند   منابع اصلی آلودگیموظف  آند   اداره مسئول    ــــــ 

رفع آن در نظر  تدبیر برای ادارات مسئول که تا  مشخص شود زیست   از طرف  کارشناسان محیط 

  گرفت.

آفت   ار ریختن پس مانده های ساختمانی , رنگ کمیایی  ، سرش ها ، خطر زار و مسموم مه   ــــــ 

   .کش ها 

در جهت بهبود   آبیاری  مناسبسیستم های    آلودگی  و استفاده  آن به آبها  مراقبت  و جلوگیر     ــــــ 

 محیط زیست.

 معادن. ی و از اسخراج غیر معیار (آب ، چوب ، نفت ، گاز  )اصاراف نکردن در منابع طبیعی    ــــــ

       

و مراتع .  نابودی جنگلها  و از قطع بی رویه درختان  رییجلوگ   ــــــ  

ازصادرات گیاه شرین بویه ، هنگ بد بوی و  کیاهان داروی.  یتممنوع    ــــــ  

       .از شکار بی رویه  حیات وحش ، پرندگان جلوکیری ــــــ    

  .اقدامات مفید و موثر و عملی تر برای جلوگری از تخریب و نابودی بیشتر چراگاه   ــــــ

ا .   یخچالهای طبیعی ، حفاظت تالب ها  وکوله حفظ   ــــــ   

.جلوگیراز نابودی تنو زسیتیــــــ     



.ونی شهرکحفظ و نگهداری فضای سبز محل های مس ــــــ    

  .با الودگی  دریاچه و حوض ها  در تعدیل آب وهوای منطقه مبارزه  حداث ــــــ   ا

.غیر اصولیاحداث سرک   از جلوگیر ی      ــــــ  

    .درجه  02منع  توسعه  فعالیت های  زراعتی  در دامنه های شیبدار بیشتر     ــــــ

عوامل محیطی مضر برای سالمتی انسان و تشخیص وپیشگیری آن . مطالعهـ   ـــــ  

پیاده روها.  و  منع فروش موادغذای  و کاال در جاده هاــــــ       

.    نظارت از ضد عفونی سالمت برتهیه ، توزیع و فروش موادغذای  ــــــ     

ایی افراد در کنار جاده وکوچه ها.صحرنشست   حاجت  راه ندادن  رفع ــــــ       

  پالست در کوره های خشت پزی . رابری و سوزاندن تیر ها  منع  ــــــ    

               .تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب ها     ـ ـــــ

حفظ سالمت.    جرای طرح های آموزشی برای فرهنگ سازیا ــــــ    

حل مشکالت  سالمت محیط زیست در چهار چوب شرایط کنونی و اتی ، نیاز مند مشارکت سایر  ــــــ  

  گروه های . 

  یط زیست باسایر ارگانهای.مححفاظت  اجرای طرحهای همکاری سازمان    ــــــ

  .چات  در پاگ کاری شهر، نواحی ؛ دهات، قریه با همکاری مردم  کار اشر    رایج     ــــــ 

. استدر نواحی  قریه و دهات  حفاظت از محیط  زیست  یگانه را حل  بهبود تشکیل محیط بان ـــــ     

در جهت  است با افزایش سطح آگاه دهی عمومی و فرهنگ سازی مناسب  وظیفه انجمن های مردمی   

مال امان مساجد  محلی ، محلی  تلویزیون  ، رادیویی های  حفاظت از محیط زیست از طریق رسانه ها 

است و در مقابل مسئولیت  ان .   بهر مندی  از محیط زیست   سالم حقوق اساسی شهر وندصورت گیرد

 ارگانهای مبتنی بر مصلحت عمومی ودفاع از این حق آحاد جامعه افغانی از وظایف حفظ محیط زیست 

  دولت است.  مسئول 

مدارک     

 ویکی پیدیا

 



 

 

 

 

 

 


