
 

 

 

 داکتر یارمحمد  حیدر زاده  کارشناس حفظ محیط زیست

 

زار ها  سرمایه  ملی  خدا دادی  که  به ما تعلق  پسته

.یافته است   

 

در منطقه و جهان می باشد نعمت  خد دادی    این ستان  یکی از نکات عطف  تعداد گونه های  نباتاتافغا ن

افغانستان بومی هستند ، که اکثریت آن  به  شکل خود روی در صد مجموعه از نباتات  35،  حدود بیش از 



هزار هکتار   پسته   430رویید است. در حدود  با عظمت ترین کوه افغانستان  در سلسله جبال هندوکش 

خود رو  ارزش گزاری مواهب طبیعی  کشور از آنجایی که برای  سرمایه  گز اری  وجود این  منابع  

                                                                                              طبیعی ضروری است.      

این موهب  الهی  طبیعی کشور  را  با حفظ  از  گزند های  احتمالی   چرای  حیوانات اهلی  حفظ و        

ند های احتمالی  مدت استفاده از نگداری کنیم . در صورت  حفظ این  منابع طبیعی با ارزش از هر نوع  گز

این مو هب الهی را  برای  مردم  دوام  نا محدود می کند.  ساالنه پولی هنگفتی را به عایدات دولت می 

 افزاید و هم یکی از اقالم عمده صادرات افغانستان در گذشته به حساب می رود.      

 

 

 

 

 

اهی  مردم  و فرهنگ سازی  را در حفظ این  نعمت  اداره  ملی حفاظت  محیط زیست  افزایش سطح  آگ   

الهی  منابع  مهم  کشور است  باید در جهت  حفظ و حراست  از این سرمایه  ملی  که بصورت خدا دادی  

به کشور ما تعلق یافت است  تالش کند.                                                                               

اداره  جنگالت به هکاری  مردم محل موظف است  از این موهب طبیعی پسته زار را  که به عنوان      

نعمت الهی برای کشور است  حفظ و نگهداری کند.                                                                  

گ  خطر  تخریب  محیط زیست   برای  چرای گله بز ها ،  پاده گاو  و شتر در پسته  زار ها  یک  زن  

کارشناسان  محیط زیست  محسوب می شود و باید در جهت حراست  از این سرمایه ملی کشور که  

بصورت  خداددی  به ما تعلق یافته است و دست به دست هم  داده  تال ش کنیم .                                

ین باور اند و می گویند اگر بی احتیات و  بی توجیهی در چرا کارشناسان  محیط زیست به ا            

حیونات اهلی  در پسته زار ها   انجام   گیرد.  تپه های  پسته زار کشور ما  دارای  اکوسیستم  شکننده 

 است که  شکننده  بودن وظیفه و مارا  برای  حفاظت صد چند می کند.       



همواره  آگاهانه و غیرآگاهانه مورد سوء استفاده  افراد چاروا دار  محیط زیست طبیعی  پسته زارها  ما   

متجاوز  بوده ، تداوم بی رویهء این روند از مدتی بدین سو ؛ این ساحهء سرسبز و حیاتی را با خطر 

نابودی مواجه ساخته است. اما  با تاسف  ادارات  مسئول از عدم مدیریت در این مورد کدام   بررسی کنترل 

ق  انجام  نه داده است.  دراین ارتباط ضروت  ایجاد کمیته های  اجتماعی  از طرف دیده بانها برای دقی 

 حفظ جنگالت پسته  گزینه بسیار مناسب می باشد.            

 

 

 

محیط زیست طبیعی  پسته زارها  ما  همواره  آگاهانه و غیرآگاهانه مورد سوء استفاده  افراد چاروا دار    

ز  بوده ، تداوم بی رویهء این روند از مدتی بدین سو ؛ این ساحهء سرسبز و حیاتی را با خطر متجاو

نابودی مواجه ساخته است. اما  با تاسف  ادارات  مسئول از عدم مدیریت در این مورد کدام   بررسی کنترل 

از طرف دیده بانها برای دقیق  انجام  نه داده است.  دراین ارتباط ضروت  ایجاد کمیته های  اجتماعی   

 حفظ جنگالت پسته  گزینه بسیار مناسب می باشد.          

محیط زیست طبیعی  پسته زارها  ما  همواره  آگاهانه و غیرآگاهانه مورد سوء استفاده  افراد چاروا دار    

را با خطر  متجاوز  بوده ، تداوم بی رویهء این روند از مدتی بدین سو ؛ این ساحهء سرسبز و حیاتی

نابودی مواجه ساخته است. اما  با تاسف  ادارات  مسئول از عدم مدیریت در این مورد کدام   بررسی کنترل 

دقیق  انجام  نه داده است.  دراین ارتباط ضروت  ایجاد کمیته های  اجتماعی  از طرف دیده بانها برای  

    حفظ جنگالت پسته  گزینه بسیار مناسب می باشد.         



 

 

جنگالت پسته از جمله منابع طبیعی کشور بوده که در حفظ محیط زیست اهمیت خاص دارد.  و جود     

درختان پسته در دامنه ها و  تپه های  خاکی کشور ما  متراکمی  ریشه  آن   باعث  پایداری  و استقامت  

هم  از  رانش   خاک  دامنه  در مقابل شدت  بارندگی  جلوگیر از حرکت  توده های  زمین  مرطوب  و 

جلوگیری می کند.  درخت پسته در سنین جوانی خود  نظر به  بافت خاک ضرورت به آب دهی دارد .      

روز  است.  در خت پسته رشد و    14الی    7سالگی   5مدار  یا مدت آبیاری آن از سن  یک  ساله تا 

می توانند برای چندین دهه حاصل دهی  خوب داشته  نوی بطی داشته و عمر طوالنی  دارند. درختان پسته

 باشد.

منابع   

ویکی پدیا    

 

 


