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 داکتر یارمحمد حیدر زاده کارشناس محیط زیست

 

یخچالهای  طبیعی کوه  نگهداریحفظ و راه های 

 های هندوکش

  بزر گترین    ٬ادامه می یابد  و تا کوه های بابا  آغاز  یخچالهای طبیعی  هندوکش  از قله های بلند نوشاخ پامیر 

در حفظ ونگهداری   دیر  توجه  و روی  کرد جاگ با توجه تحوالت افلمی  مغزن  از آب شرین در کشور  ما هستند. 

       .         رسید د به  آنها صدمه  جدی  خواه  ٬نه شود  کوه های هندوکش  طبیعی یخچالها ی 

گرمی  به اثر  تر از سال های پیش می باشد.  ماهوا در برخی والیات برف  گیر  کشور گرم ٫امسال در فصل زمستان   

علیشنک و  ٫پنچشیر  ٬مرغاب  ٫بغالن  ٫کوکچه  ٫یان دریا آمو غد  طآب و هوا  جهانی  در این چند سال اخیر  شاه

هریرود و  هلمند بوده ا یم.٫کنر  ٫الینگار   

اعالن  ساحه حفاظت شده  ٬ماندگاری یخچالهای کوه های هندوکش کمک شایان  می کند به   یکی از رهکاری جدی    

از پوشش گیاهی  بومی آن  از طرف اداره ملی محیط زیست می باشد.   مراتع  اکوسیستم هایی هستند که مشخصه 

ده و همچنین باروش های اگر از علفزار های مراتع  استفاده بی رویه کراصلی آنها پوشش گیاهی بومی آن  می باشد.  

موجب فرسایش شدید آن را فراهم می آورد.  در کشت للمی    نادرست استفاده از خاک  

 قطع از گزند چرا گله ها  از  جدی تممانعکیلومتر ساحات نزدیک  یخجالها طبیعی   ۳۰تا  ۲۰  نابر این بایستیب  

 و گیاهی پوششاز کندن  نهاآ  تا که  کاری های پروژه ایجاد در برای مردم محل  فوری اقدام و  ها بته و جنگالت

.ورزند اجتناب های کوه دامنه  



شتر از یک یکیلو متر  و  ب ۷۰متر  و طول آن  در حدود   ۷۴۸۵  ین  ارتفاع  قلل آن امیر  بلند تریخچال  نوشاخ پ  

 حوض های   ین پا و باال حد  ارتفاع پوگرافی تو وضعیتیخ  آن  در فصل تابستان  است.  از  کیلو متر  طول پهنا 

قله  ٫یخچالهای آرزو  ٬کوتل دره عبدهللا خیل   کوتل بازک   ٫کول خاواک ٫کوتل جمار     ٫یخجال کوتل  انجمن   یخگیر

نیست.         درست  و غیره  معلوم  کوتل شبر   و قله  قاده  سرخ پارسا   ٬قله نیکی پی  ٫تاله برفک  ٫های سالنگ  

در حفظ  پوشش حجم عظیمی یخ باالی قله های کوه بابا  و کوتل اونی کابل را پوشانده بود ولی  به اثز بی توجهی       

به  در ساحات محتلف  بشکل پراگنده  ذوب شده است و تنها در قله های کوه بابا  حاال اکثر  یحچالها گیاهی  منطقه  

 حجم کم باقی مانده است.   

درجه  حرارت گرمی   گاهشدارد و  باعث   منطقهسنگ گل و چوب    کردن درسرد را نقش ترین مهم گیاهی  پوشش

 های کوه در هی گیا پوششد.    شو می و مندگاری  این یخچالها طبیعی  حفظ باعث  و منطقهیا  اش  سردی موجب

 می ها سیالب و ها روناب راه پیش جلو ها دره و ارتفاعات در کوچ برف آمدن از ممانیت سبب ریز بارن و ریز برف

.شود  

یان و مانع کندن ریشه گیاهان از  زمین ادر صورت بی توجهی مُسوولین اداره مُسول و  در نحوه اداره چراه چهار پ  

ظ باشد همه آن چیزی که  طبیعت  طی قرنهای بسیار برای و مرا تع  و ساحه  یخچالها طبیعی  فاقد پوشش گیاهی محف

رونق زراعت کشور ما  بو جود آورده است ممکن بایک ریزش شدید باران  به یکباره  این نعمت خداد   از دست 

 برود. 

اعالن  های دولت طرف از شده حفاظت ساحه طبیعی  یخچالهاساحات   جهان تمام در یر از افغانستان  بغ به همین سبب

 باعث و باری برف هنگام نتیجه در گیاهی پوشش وضیعت شدن بهتر . مفیدیت  ساحه حفاظت شده  برای  است شده 

.شود می  ها کوه در برف زیاد حجم نگهداری  

می   افعانستان طبیعی های یخچال  تمام بررسی برای اطالعاتی پایگاه یک ایجاد از دیگاه کارشناسان  ضروت به   

برای  رونق زراعت  کشور  محیطی زیست و آبی تابع های جنبه از  منابع این وکیفی کم رورد که هرساله  اطالعات از

. شد با میما ضروری   

که  از با بت  تغیرات آب و هوایی   روی پیش های شچال و آبی بع منا ی ها پتانسیل شناخت و وبرسی مطالعهــــ   ۱

ها  رشته کوه های هندوکش چند فیصد آنها کاهش یافته  و چند فیصد آنها  خدا  قله ها یخچال  ٬دهه  جنگ  ۴در 

روستا  ناخسته در معرض فروریزی  توده های یخ به به سوی  کول  آب  ها همرا با رسوبات خواهد آفتاد  می توان 

را نابود کند.  مسیر خود  ها ی نواحی  

. یخجال یح  فاعـــــ  اندازه کمترین ارت ۲   

د.که ساالنه چند متر از دست می دهیخجال  برف خط موقعیت محیط و مساحت ــــ ۳    

یخچالها .  یخگیر حوض های   نیی پا و باال حد  ارتفاع پوگرافی تو وضعیت ــــ   ۴    

.یخچالها  آبریز وحوضه منطقه توپوگرافی وضعیت ــــــ   ۵    

ــــــ  رابط تعادل آب ویخ منطقه مورد بررسی قررا گیرد.  ۶   

ـــــ  سنجش میزان  درجه حرارت  متوسط گرمترین  و سر دترین  منطقه . ۷  

ی ذوب شده منطقه . یخچالها ساحات  ـــــ  آثار بر داری از  ۸   

هوای منطقه  ای  آثار یخچالهای هنوز هم  در محل وجود ارد .   ـــــ  بازسازی وضیعیت آب  ۹    

ت منطقه هم از بارش برف و باران.ــــ  سنجش  میزان نزوال ۱۰  



می باشد.  یخچالهای طبیعی   ها قنات و رودها تغذیه  ٫ ها چشمه٫ زیرزمینی های آب سفرهطبیعی  زاینده    ها یخچال

فیصد  منابع آبی کشور از آن طریق بدست می آید و دریا های  ۸۵بسیاری در کوه های هندوکش  وجودارند که حدود 

چشمه می گیرد.                   مهم افغانستان عمدتاْ  از ذوب یخچالها کوه های هندوکش  وجهیل های یخبندان  آن  سر

ذوب یخچالهای طبیعی رشته کوه های  هندوکش  در حال حاضر باعث افزایش رانش  زمین محلی با  ٫در کوتاه مدت

 است.  اگر ما  در حفظ  غیری وارد کرده ت جنبش زمین  و جاری شدن سیل منطقه به طور کلی در سیستم های دریا ها

 یخچالها طبیعیها ی   یخ  مدت  این  نکنیم  در دراز جدی  سعی وتالش یخچالها برف چالهای کوه های هندوکش 

کشور ما  را به خشکسالی مواجع می  شود.خدا ناخسته  ٫از بین می رود  کشور   

بحرانی کمبودی آب  در شمال غرب  ٫ینده غییر آب و هوا  می تواند در سال آکم بارشی  برف امسال زمستان  از بابت ت 

ر های آزاد افغانستان از آب بح اضافه کند.  شاید کشور  نو جنوب غرب به مشکالت مردم زراغت پیش و چاروادار

را کوه ها پوشانیده است.      جنانچه شاعری  راجع به وضیعت طبیعت  آن  مساحت فصید ۸۰آفتاده است و دور  

   پنچشیر نوشته است.

.میان نار سوزان است پنچشیر       اگر دریای پر قهرش نباشد   

در پای این  جهت غنامندی طرح در صفحه فیسبوک عمومی   نه باشد  شما محترم ه دوست گرامی اگر زحمت برای

 مضمون تبصره کنید
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 منلبع

ویکی پیدیا سویدی   

 

 

 

 

 


