
 

 

 

دکتر یارمحمد کارشناس محیط زیست   

 

  فاظت از جنگل ها وعلفچرها علل ح

 

است  و سمت افتاده کوهها  یکی  از عوامل  اساسی در تغیر اقلیمی  فصل های سال  آن   افغانستان کشور کوهستانی

سلسله جبال  آن هرنوع  کتله های مرطوب  و یا   جبهه   های سرد  می گذرد  مرتفع   بشمار می رود.  از فراز  نقاط 

و انواع  گونه های و در اکثریت  جغرافیایی  کشور عزیز  ما   برفباری و بارندگی   محتلف را  به  بار می   آورد 

طبیعی  کشور است  و هم   ساس از سرمایه ملیی  نباتات بومی  در کوه ها  بخش اگیاهی   روی  یده  است.  گونه ها

در بر گیرنده بسیار از نیاز و پشتوانه ای علف  چاروا دارن  اهالی  منطقه  و  منبع  خوب  اقتصاد ی  به  کشور  ما   

    از بابت  صادرات  میوه  پسته  ، جلغوزه   ،  روغن  بادام کوهی و  روغن زیتون   است.



 

 

 

یترانه ای ونیمه خشک صحرایی مد  کنتیننتال وایکولوژیکی   از نگاه موقعیت جغرافیایی افغانسنتان  آب وهوای     

و یگانه عامل طبیعی  آن  سلسله جبال آن   است که  وضع صحرایی بودن  را  از جغرافیایی  افغانستان  برهم است 

   وهستانی فراهم ساخته است.                         زده و زمینه مساعد را برای  برف های  دایمی و  بارنده گی  های ک

        

 

 

سرچشمه  جریان دایمی  آب  دریا  هلمند ، پنچشیر ، هریرود ، دریای بغالن  ،کوکچه  ، آمودریا  و دریای  کنر از     

  .است مردم  کشور عزیز ما  برای   بهترین نعمت وهدیه خداوند می باشد و  سلسله کوه های بلند   کشور ما



 

 

             

در  ۸۵نزدیک به   هکتارمی رسد. ۶۵۲۲۲۵۰۰کشوریست محاط به خشکه ومساحت یا پهنای آن به  افغانستان     

مصروف هستند واز این راه امرار معیشیت می   داریچاروا  و ، یاغداری و جنگداری  صد مردم کشور به زراعت

        را تشکیل می دهد. ما  بنیاد اقتصاد کشور اساس و اری چاروا د  و ، باغداری   زراعتفر آورده  های    کنند،

 

 

 

درصد ساحه  ۳۶نزدیک به  انجام شده است  1985الی   1975در سالهای     طبق سروی وپژوهشی که               

در صد ساحه آن را جنگلهای طبیعی چوب چهار تراش وارچه وبلوط ودر ختان سبز پسته   ۳،۵کشور را علفچر ها 

   .می سازد



 

 

 

ملی )جنگلها طبیعی وعلفچرها ودرختان سبز  این دو ثروت سرمایه های ملی کشور ما  بخصوص   که حیف است 

نباتات  و چرای  از اثر بی توجهی  ادارات مسول  برخی حاضرند برای کسب در آمد ناچیز با قطع بی رویه پسته (

دامنه ها را  از پوشش سبز این گیاهان  نادر  برهنه کنند. این پوشش سبز نباتات  بومی  نادر در اکثر والیات   مفرط 

.  در حال نابودی واز بین رفتن هستند  

 

 

نابودی علفجراها باعث می شود که النه  حیات وحش  و غذای یک تعداد حیونات اهلی وحشی  از بین قطع جنکالت و 

رود با از بین رفتن چنین فکتور تسلسل طبیعی ایکوسیستم از بین رفته  چهار پایان  اهلی  و  حیات وحش دیگر 

د ویا بمیرند ویا دیگر حیونات بنسبت گرسنه باقی می مانند. در این صورت آنها مجبور می شوند منطقه را رها کنن

کمبود غذا از بین می روند. انسانها نمیتواند بدون حیوانات ونبات زندگی نماید. به همین طور سایر زنده جانان بدون 

 زنده جانهای دیگر نمی توانند زندگی نمایند.



 

 

  

 

                                                                                                                                                      

از اینکه جنگل ها وعلفچر ها دو ثروت ملی ومیراث طبیعی خدا داد است که در حفظ ونگهداری پاکی محیط زیست 

صحت وسالمتی انسانهارول عمده داشته ، همچنان از میوه جات ، مانند پسته ،جغلوزه ،بادام  وتصفیه هوا وبهبودی

وغیره فراورده های آن عاید سرشار که در تقویه بنیه اقتصادی کشور رول مهم وارزنده ای یفا می زیتون    ، ،انجیر

.  نماید قابل توجه ودر خور اهمیت است  

 



 

 

 

 

 

تا باشد  را تشکیل می دهد ، همکاری های الزم بعمل آورند ، ما  علفچر ها که رکن مهم واساس اقتصاد جامعه ملی 

داده اند،از فراورده های این منابع   رنجدیده کشور که سالیان دراز به اینطرف رنج ها کشیده اندودیده وتلفات  مردم

.طبیعی خدا داد استفاده وبهره برداری کرده باشند  
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مطلوب ترین روش جهت حفظ  گونه های گیاهی  از انقراض  در روش های اصلی و طبیعی  تحت عنوان ذخیرگاه   

مدیریت  علمی اکوسیستم   بررسی  گونه های  گیاهی های جنگلی  با مدیریت علمی  اکوسیستم امکان پذیر است.  

به  لحاظ فراوان و  وهم  از لحاظ  پراکنش  در نقاط  مختلف کوه های  افغانستان  سعی داد  تا با مشخص  

کردن  جایگاه هر گونه  از گیاهان  در محیط زیست  روابط   متقابل  بین گونه ها را  شناسایی  کرد  و  از این 

ا در نظر  گرفتن نقش انسان  در محیط زیست   آموزش  و روش  ابتدایی   را جهت  مدیریت بهتر  اطالعات ب

  اکوسیستم های مختلف آرائه کرد.                 

 

 

 

نگهداری وبهره برداری از جنگل  موضوع حفاظت وجلوگیری از قطع جنگل های طبیعی صنعتی مثمر وغیر مثمر ،  

و با لخصوص  چهار پایان  ونگهداری وحفاظت علفچر ها که در تربیه  یادام کوهی  جلغوزه  پستهها سر سبز 

قره قل کشور در خور اهمیت است ، در زمینه باید توجه بیشتر مبذول گردد تا مدرک عواید   و گوسفند  گوسفندان

) کنان ، پنبه ، زعفران ، شرشم و گیاهان صنعتی  وهکذا در قسمت زراعت  .واسعار خارجی بیشتر نصیب کشور گردد

ولی چاوا داری  توجه بیشتر بعمل آید، گرچه افغانستان عزیز کشوریست زراعتی وهکتار  آن  عواید فی ابریشام  

متاسفانه با این همه کمک های ملیارد دالر کار اساسی زبر بنای اقتصادی  در کشور طوریکه الزم  طوریکه الزم است 

.  وجه الزم بعمل نیامده است، باید در این زمینه هرچه زودتر وبیشتر توجه خاص بعمل آیددر این قسمت تاست    

 



در اهمیت محیط زیست  در سالمت، توسعه و آرامش جامعه نقش گسترده و اساسی دارد و آن  جنگل ها وعلفچرها 

د ونبودش ضایع  های عظیم برای انسان قدر این نقش گسترده است که تمامی  ابعاد زندگی انسان را در بر می گیر

است. کسانی که به محیط زیست آسیب می رسانند، فقط منافع کوچک وشخصی خود را می بینند، اما متخصصن محیط 

زیست  منافع عام و همگانی و بزرگ انسان ها را می بینند. هم انسان ها بر محیط زیست تاثیر می گذارند وهم محیط 

ما مشکل اساسی در این است که  محیط زیست یک طرفه تنها بخشنده است و انسان یک طرفه  زیست بر انسان ها . ا

 تنها آسیب رسان و مضر   وسیله نابودی آن است.

علفچر ها وظیفه اصلی دولت  از آنجایی که حفاظت وجلوگیری از قطع بی مورد جنگل ها ونگهداری از شکستاندن 

وبا ارزش کشور اقدام الزمه وجدی از طرف دولت ، طوری که   منابع طبیعی مهماست ولی متآسفانه در حفاظت این 

.الزم است بعمل نیامده است  

 

مدارک   

اویکی پدی   


