
 

 

 

 

 

 یارمحمد داکتر علوم زراعتی ومتخصص حفاظت محیط زیست

 حفظ یخچالهای طبیعی افغانستان
عمیق  سفید کوه و دره های طویل و, کوه بابا , قله ها یخچالی پر برف و جهیل یخبندان در میان ارتفاعات هندوکش 

.           بوجود اورده است ب وهوا و حاصل خیز وجود دارد که محیط مساعدی برای پرورش درختان میوهخوش آ

ب نیاز ده ها آب تعداد فراوانی چشمه ها تاالب ها ودریاهای خروشان  افغانستان است وهم یخچالهای طبیعی سرآ این

. ملیون ادم را در عرصه کشاورزی صنعت وتولید برق در داخل وخارج اافغانستان تا مین می کند  

می باشند که در مناطق که اب وهوا سرد ویخبندان است تشکیل می  یخچال ها توده های بزرگی از یخ  وبرف   

البته وجود سر ما در یک منطقه برای .در این نوع مناطق ریزش برف بیش از مقدار ذوب وتبخیر ان می باشد.  شود

. یخچال کا فی نیست  

لها طبعی مانند رود های یخچا. برای تشکیل یک یخچال طبیعی عالوه بر وجود سرما ریزش زیاد برف نیز الزم است

بدین ترتیب که بخشی از اب تبخیر شده . سطحی مخزن زیرزمینی اب برای تغذیه خود به اقیانوس ها وابسته هستند

.اقیانوس ها به صورت برف بروی خشکی می بارد  

یل می شود برف ارام ارام به آب تبد. برف منبع بسیار مهمی برای تامین اب ابیاری واشامیدنی به شمار می رود 

چون برف محتوی مقدار زیادی هوا ست ورهنمای ضعیفی برای گرما .وهم برف اهمیت بیشتری نسبت به باران دارد

به همین علت پوششی از برف می تواند سبزی های درحال خواب را محافظت کند و یا از در ختان . شناخته می شود

.  در مقابل سرمای پیش از حد نگهداری کند  

زمانیکه . ز کل آب های شیرین موجود در کشور ما افغانستان به وسیله یخچالهای طبیعی تامین می گرددفیصد ا 58 

.      افزایش درجه حرارت در فصول گرم اندکی یخچال قله ها را آب کرد منشا چشمه ها چهیل ها ودریا ها می شود

ی تشبیه کرد که آب مازادرا در فصول سر ما در واقع عملکرد یک یخچال طبیعی از نظر منابع آب را می توان به سد

.                            پر آبی درخود ذخیره کرده تا در فصول گرم واوقات کم آبی مورد استفاده مناسب قرار گیرد

نظر به اهمیت هیررولوژیکی یخچالهای طبیعی سلسله کوهای هندوکش در تنظیم جریان پایه رود خانه های کشور ما 



ضروت بررسی وشنا خت پتانسیل ها وچالش های پیش روی این منابع باارزش از . حیاتی بلند مدت دارد که نقش

. اهمیت باالیی برخوردار است  

یکم علت  ذوب سریع یخچالها غیر علمی . اغاز شد 0691و  0691ذوب یخچالهای  طبیعی افغانستان از سالهای  

زمین های شور از بکستان وترکمنستان است  که آنها از طریق استفاده بری بخش اعظمی آب آمو در کشت پنبه 

. آبشویی ساالنه خاک  شور بهسازی  کرده  که هنوزهم کشت گسترده  پنبه در زمین های شور آنها  ادامه دارد

روز  بخار وغبار نمک آلو آن   9الی  4آبیاری ملیون هکتار زمین شور پخته طی شش ماه  سال با نارم ابیاری 

بلند روی درجه حرارت هوا در منطقه شده است و درنتیجه  سبب کمی روطوبت هوا در منطقه شده  و ازاثر  باعث

کمی روطوبت محیط صحرای را در منطقه بوجود اورده است در طول سال باران کم وقفوی می بارد  و باعث خشک 

ارام  به یخچالها سلسله کو هنوکش شدن بته ها وگیاهان  دشت ودامنه کوه ها منطقه شده است وگرمی ان ارام 

.  رسیده  و باعث ذوب شدن سریع انها شده است  

 

 

ن جنگ طوالنی افغانستان است  که مردم از سبب کم بود مواد سوخت  ازقطع جنگالت هیزم خود را آ دوم علت 

د بته ها و جنگالت خالی که این کار هنوزهم باشدت ادام داشته وسا النه صدها هکتار زمین از وجو. تامین می کردنند

در نواحی های که وابستگی در امد مردم شان ساالنه از کشت کار باالی زمین می باشد وامکان توان . شده است

خرید مواد سوخت  مانند زغال سنگ و گاز و چوب را ندارند وضروت روز مره مواد سوخت  خود  را مردم این 

ده می کند که  باعث کاهش پوشش گیا هی در منطقه شده است چون نواحی از کندن بته ها ودر ختان کوهی استفا

کوهستان های منطقه یخچالی دارا ی پوشش گیاهی بسیا ر مختص منطقه  خود کو هستانی هستد و در جای دیگر بر 

ساحات مناطق یخچالهای که پوشش گیاهی آنها و بوسیله چرای مفرط وعدم مواد . روری زمین یافت نمی شوند

, دره صوف, یب دیده و نگران کنند است عبارتند از بعضی دره های اهالی مسکن نشین کوبابا  بلخاب سوخت اس

.    پجشیر وتپه کوها ی وادی واخان می باشد,غور , کو هستانات جوزجان , میدان وردک , نواحی بامیان   

 

                                     

یخچال قله پنچشیر                                   سفید کوه       یخچال هندوکش                           نمونه پوشش گیاهی نزد  یخچال      

سوم علت ان علل مختلف ازجمله مسایل اقتصادی هرروز شاهد نابودی دامنه کوه ها و دشت ها از پوشش گیاهی از 

بویه  پیاز کوه  گل های وحشی  وجنگل ها هستیم که در صورت غفلت شاید تا چند سا ل قبیل هنگ بد بوی  شرین 

مسولین اداری ملی محیط زیست باید مانیع  کندن ولگد مال کردن وتخریب . دیگر تنها نا می از انها باقی خواهد ماند

برخی . مندگاری این یخچالها می شوداین گیاهان شوند که تا مردم  جدآ  خود داری کنند که حیات این گیا هان باعث  

پس نابودی جنگل و کندن بته ها برای شان مفهوم نخواهد داشت وحتی . حاضرند حسا ب بانکی خود را افزایش دهند

حا ضرند برای کسب مقدار ناچیز در امد با قطع جنگالت وکندن هنگ گل های وحشی وپیاز کوهی این دامنه کوه های 

.ش گیا هی برهنه و نابود کنندبی نظیرسرسبز را از پوش  

 



                                            

بوته هنگ بدبوی      این موتر شیرین بویه بار است                 بوته شیرین بویه است                          رشه شرین بویه                             

 

کوهای والیت سمنگان مملو ازهنگ و بته های شیرین بویه بود از اثر بی توجه عدم در سالیان گذشته تمام دامنه 

مسولیت وزارت زراعت وادره  محیط زیست هزارن هکتار زمین در طی دو ده اخیر از این منا طق از پوشش گیاهی 

.ان بوده ایمبومی برهنه شده است که ما شاهد پیامید فوری ان یعنی آمدان سیالب های اخیر در والیت سنمگ  

 

 

. تنها در والیت سمنگان چهار صد جریب  تاک باغ  و دوصد هزار جریب زمین زراعتی به اثر سیالب  تخریب گردید 

بشتر از نود هزار هکتار زمین در دامنه های دره صوف والیت سمنگان هنگ رویده وجود داشت که از جمع آوری  

.   های هنگ باقی مانده استمحصوالت  از ان طور گسترده تعداد اندک بته    

      

نمونه از سیالب درجوزجان                          نومنه  نواحی  درسمنگان                                در درنواحی مزارشریف              

 

چهارم علت آن زندگی وچرانیدن گله بز ها در چرا گا ه های  منطقه یخچالها است که  بز شاخه  و برگ  در ختان    

با استادن روی دو پای عقب خود  شروع به خوردن می کند وحتی قادر است که تا نوک در ختان نیز باال برود و به 

. نقش تخریبی اش بپر دازد  

سرو فک ها  در موقع تغذیه به کمک اوره های  قوی خود  گیا هان چراگاه  را گرفته   بز به دلیل عادت ونوع حرکت

این در حالیست که گو سفند گیاهان را  بدون  اسیب به . وبا ضر به  ان را  همرا ه با ریشه از خاک خارج می کند 

زیان اور بدانند که  با عث   همین ویژگی ها باعث شده است که بز را حیوان. ریشه از روی سطح زمین اره می کند

فقیر شدن وحتی از میان رفتن چرا گاه وجنگل ها و نا بودشدن پوشش گیاهی افزایش خاک ودر نتیجه تخریب محیط 

.  زیست می شود  

                                   

بز در درخت باال شده              بز سر دو پای استاده شاخ در خت مخورد بز های زیان رسان                      بز شاخ نوجست درخت میخورد               

 



بز زیان اور ترین حیوان به شمار می رود این حیوان تقریبا کلیه شاخ های سبز ونوجست های نهالها بذری را از  

رفته برای نگهداری امروه در کشورهای پش. بین می برد شاخه های جوانه را گاهی تا ارتفاع قابل مالحظ می خورد

وتغذیه بز محل های مخصوص تدارک دیده اند وبه این تر تیب محیط زیست را از کزند های احتما لی این حیوان 

. زیان اور محا فظت  می کنند  

                                          
بز در محل نگهداری                       بز ها باالی درخت                       بز در احاطه سیم خار دار               نگهداری در جای چرا     

 

 

:                                                                                راه عالج حفظ یخچالها طبیعی 

بنا براین . نستان از منابع یخچالها وبرف چال های طبیعی تامین می شودبا توجه به اینکه اب تمام دریای های  افغا  

.                                                       مطالعه و کنترول و حقاظت از این منابع آبی با ارزش ضروری است

ن بته ها و انواع  پوشش کند,عالم ساحه حفاطت شده مناطق دور طرر از یخچالها از گزند چرا وقطع درختان .0 

به غیر افغانستان در تمام جهان مناطق یخچالها  ساحه حفاظت شده از طرف دولت های شان اعالن شده . گیاهی

. است  

مطالعه وبرسی و شناخت پتانسیل ها ی منا بع آبی وچالیش های پیش روی  یخچال ها قله های سلسله کوه .  2 

. هندکش  

:                                               ا بع  با ارزش از اهمیت  باالیی بر خوردار است کوه بابا وسفید کوه این من

.                                                                                       مساحت ومحیط موقعیت خط برف. الف  

.                                                                سه یخگیرانوضعیت توپوگرافی ارتفاع حد باال وپا ین کا. ب

.                                                                            وضعیت توپوگرافی منطقه وحوضه آبریز آنها. ت

                                                             .                                          سرعت حرکت یخچالها. ث

.  برسی گونه های گیاهای بومی وجنوران منطقه یخچالها از منظر اهمیت حفاظت این مناطق. ج  

ایجاد یک پایگاه اطالعاتی برای بررسی تمام  یخچال های طبیعی افعانستان و حفا ظت کم وکیفی این منابع از . 2

.    تابع آبی و زیست محیطی می با شدجنبه های   

به خصوص ساحات نزدیک یخچالها و اقدام فوری در ایجاد پروژه های کاری  بته ها ممانیت جدی قطع جنگالت و. 3

. برای مردم قریه جات  نواحی که تا  انها اجتناب ورزند ازکندن پوشش گیاهی و دامنه کوه های مناطق یخچالها  

کیلومتری منطقه یخچالها  در حفظ یخچال  31الی  21ه بز ها و رمه ها ی گوسفند در فاصله مما نیت زندگی گل. 4 

:  ها ظروری است وهم مفیدیت خاص خود را دارد  

بهتر شدن وضیعت پوشش گیاهی در نتیجه هنگام برف باری وباعث نگهداری حجم زیاد برف در کوه ها  می . الف

                                                                                                 .                               شود

.                            پوششگیاهی مهم ترین نقش را درسرد کردن منطقه نزدیک یخچالها وگاهش گر ما دارند. ب

نیت از آمدن برف کوچ در ارتفاعات ودره ها جلو پوششگیا هی در کوه های برف ریز و بارن ریز سبب مما. ت  

.                                                                                        پیش راه روناب ها و سیالب ها می شود



.            گردداز برکت یخچال ها سفره آب های زیرزمینی تغذیه شده چشمه ها رودها وقنات ها پر آب می . ث      

                                                                                                                    

.    توقف ابشویی زمین های شور از بکستان و ترکمنستان که سبب بلند روی درجه حرارت در منطقه شده است. 9 

کیلومتری یخچالهای موجب سردی منطقه و باعث   31تا  21و کاشت بوته ها ی الپی دربا غرس درختچه های . 9   

.         حفظ یخچال ها می شود  

مناطق کوهستانی کمی دور تر از یخچالها که داری خاک حاصلخیز وباران کافی دارد برای کشت زراعت للمی . 5 

یب دار انرا از بذر گیاهی ریواس و هنگ بد بوی مناسب  می باشد به زیر کشت للمی اورد و مناطق صخره ی وش

.  استفاده  کرد  

 

 

 

  

ای اکو هاحداث جاده ای غیر اصولی در محیط کو هستان زخمی بر سیمای زیبای کوهستان وهم اسیب به جز.  6

.        کندسیستم کو هستانی ورارد می  

کاج ارچه جنگلی نموده و بدین , سرو , ارار,سفیدار , مسیر چشمه ها و رودخانه ها  را باغرس درختان بید. 01 

هی حفا ظت از فر سایش کو حفا ظت از اکوسیستم . صورت می توان حفاظت اکوسیتم کوهی  را  در منطقه نمود

جنگالت . ا شت جنگلی نقش عمده داردرود خانها  ک کنار  بی واظت حوض های آدرحف و. است ها  خاک  شیب

.ارچه مهم ترین نقش در کا هش گر ما  محل خویش دارند, سرو ,  درختان سوزن برگ  

 

                  

اکخواهنان                                                          زیب                                                 کشم         

گیاه هنگ و گیاه ریواس هردو درماه اول فصل بهار شروع به رشد ونمو می کند و مناظرزیبا ودیدنی را درصحرا   

.وکوه تپه صخره ای ودره ها به بار می اورد  

گیاه ریواس و هنگ در اخیر فصل تابستان تخم ان پخته ومی رسد و برای تکثیر این دوگیاه  به وسیله تخم در ماه  

این دوگیاه معموال درجاهای شیب دار کوهستانها ال بالی تخته سنگ وریگزار ها به . ت ان انجام می گیردخزان کاش

.خوبی  سازگاری پیدا می نماید وریشه هردو یک دو متر در خاک رشد می کند  

برگهای ریواس معموال به حالت پهن برروی زمین گسترده شده ویا فرش می شود و برگ هنگ بشکل شاخ شاخ  

برگهای این دو گیاه در طول شش ماه خاک را ازمقابل شعاع . در جه خود را ارسته می نماید 91درتنه ان به زاویه 

. یش جلوگیری می کندافتاب محا فظت نموده و از بلند روی در جه حرارت گرما در محل خو  



 

                                            

نطقه فرش شده از ریواس       بته هنگ بدبوی                              گل هنگ                                  تازیانه بته ریواش                        م   

   

ریواس در مناطق پر برف وباران . ت و درجه حرارت پاین را تعمل می کندریواس از گیاه های فصل خنک اس

مهم ترین  محل های رشد نمو ریواس دامنه کوه های دره پغمان . درخاک های نرم وحاصلخیز بهتر رشد می کند  

بهار نیز در فصل بهار ریواس به فراوانی در بازار های کابل پروان گل. پنچشیر و دره ارزو در فصل بهار می باشد

.  یافته می شود  

 

 

ریواس دارای . اشتهار را تحریک نموده وبرای تقویت معده وکبد مفید است: خوردن ریواس فایده در مانی دارد

ث و آ  ریواس دارای ویتامین های . ریواس دارای امالح معدنی پتاسیم سیدیم وکلسیم نیز است. طبیعتی سرد است

.می باشد  

                                

محصول ریواش زیر ریگی                 نمونه از فرش ریوش                            محصول ریواش   

ایجاد منطقه جنگلی در وادی های جهیل شیواه  جهل زرکول وجهیل چقمقتین که منابع اصلی سرچشمه  در یای    

ی پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی عالوه براینکه منظره آمو وسر انجام جهیل ارال است و بیقین باید گوفت احیا

ی زیبایی دیدنی را دراین مناطق بوجود می اورد و حیوانات وحشی واهلی استفاده از پوشش گیاهی جنگلی  به 

                   .                                                                                     زندگی خود ادمه می دهند

که ما می توان از این طریق در حفظ دارد  وادی شیواه صد ها هکتار زمین مناسب برای باغداری وجنگل کاری   

ب این کول خیلی نسبت به سالهای پیش سطح آ. شیواه را  گرفتکول ب آ و جلوخطر طغیان کوها ی  شیواه  یخچال

ژرف ترین نقطه این کول . ب رود خانه را به یاد ندارندسطح آافزایش که ساکنان محل تاحال چنین . باال امده است

باید همشه در تحت بررسی متخصصان . متر از سطح دریا قرار دارد 3181کول شیواه  درارتفاع . متر است 291

.  حفاطت محیط زیست باشد  



                      

وادی شیوا                                                                                        کول شیوا                        

خطر و احتمال ترکش  ازسد کول وجودندارد وسد این کول کمتر از دوکیلومتر پهنا دارد و ازانواع  مواد سخت ترکیب 

خطر لغزش ناگهانی یخ و برف  کوچ به کول در صورت بلندروی اما . یافته بشکل طبیعی ساخت آن بوجود آمده است

. درجه حرارت منطقه در فصل گرما واثر آن باالی یخچلهای منطقه وجودارد  

          

آبریز از یخچال به کول           نمای سد طبیعی کول شیواه                                                                       نمادی از ساحه                  

 

 

 

 

یگانه راه جلو آن ای خطر احتمالی در عکس دوم طرف راست کول که ساحه وسیع برای رشدونمو بوته های  

جنگلی وجودارد و می توان در این ساحه با کاشت بوته های حبه ی میوه دار از قبیل گونه های  تمشک وحبه ی 

و با کشت بوته های مذ کور این . دآبی  زرشک  عناب وسنجد تلخ  که این بوته ها سرمای شدید را تحمل می کن

منطقه را متوان جنگلی ساخت و هوای آنر سرد ساخت و به این شیوه مدت یخبندان کول را طوالنی کرد وهم از ذوب 

فقط توسیع جنگالت جنگلی در حفاطت از یحچالها وحوض چه ها و رود خانه ها . سریع یخچالها  آن جلوگیری کرد

.نقش موثری دارند  

نابع اب اشامیدنی سالم وارتقای کیفیت آب اشامیدنی نیز از طریق بوته های جنگلی و جنگل ها صورت می ذخیره م 

وجود جنگل ها نه تنها حفا ظت از تنوع زیستی بلکه ژنتیکی گونه های گیا هی وجانوران وحفظ اکوسیتم را . گیرد

وگیری کرد و بوته ها  جنگلی مهم ترین صرف با کاشت جنگل می تون از گرم شدن هوا جل. نیز به برعهده دارند

.    نقش را در کاهش گرمای محل دارند  

                                 



کیک تمشک  بته حبه ابی است                         بته تمشک سرخ                              بته تمشک سیا ه                                   

در قدیم حکیمان و بخصوص ابوعلی ابن سینا  در رابط خوردن فایده میوه های دارویی به بیان : ای داروییمیوه ه 

خواص انها  پرداخته بود که امروز کشف شده که بسیاری از میوه ها خاصت ضد سرطانی دارند از قبیل توت زمینی 

خت عناب از چهار هزار سال به این طرف در در ... انواع تمشک   میوه حبه ابی  عناب  زرشک  سنجد تلخ  وغیره

عناب میوه ای خوشمزه دارد وهم داروی موثری برای جگر به شمار .چین به صفت میوه دارویی کشت می شود

.  وهم ضد بیماری های سرطانی است وهم تصفیه کنند خون بوده و به هضم غذا کمک می کند. میرود  

گالخ ها می روید و رشد ونمو می نمایند و از میوه ان روغن می گیرند بته سنجد تلخ در کنار رود ها جوی ها سن 

. ودر درمان زخم معده و زخم رحیم زنان موثر است و از خونریزی هر دو زخم  جلوگیری می کند  

            

بوته عناب یا تارانی                                        بوته زرشک                                        بته سنجد تلخ                   

متر است و منطقه  3311این عکس زیر وادی بام دنیا یعنی پامیر خورد است که ارتفاع ان از سطح در یا   

مساحت وادی ان تا اکنون معلوم نیست که . ت های در طول تاریخ افغانستان بوده واست استراتژی زیرچشم ابر قدر

. فقد در این منطقه بوته ها ی الپی وعلوفه می روید. چقدرهکتار زمین است درکدام اسناد افشا نه شد است  

 

 

 

 

ترول از کاسه های یخگیری ضرورت  به ایجاد یک دفتر پایگاه اطالعاتی دراین منطقه واخان می رود که هر سال کن

. کیلومتر که تنها در واخان وجودارد 98وذوب شوی  یخچال های  بدخشان بخصوص یخچال بزرگ که به طول 

ضرورت مطا لعات کاسه یخ گیری یخچالهای و سرعت حرکت انها در این منطقه برای حفظه انها وهم بخاطر پیش 

و آ گاهی اهالی نواحی مسکونی سواحل دریای آمو در فصل آب  گیری از حوادث طغیان  در یای آمو در فصل گرما 

.  خیزی آمو واجب  وضروری است  

وظیفه کارمندان محیط زیست در مقابل اکوسیستم کوهستان بسیارسنگین است پس ماباید درحفاطت از محیط های   

نظر به شرایط متغیر و  .با بی جا کردن حتی یک سنگ اکوسیستم کوهستانی برهم می زند.  کو هستانی بکوشیم

متضاد آب و هوا و تغییرات در ارتفاعات همگی باعث می شوند کوجکترین دخالت منجر به تخریب شدید این مناطق 

.گردد  

 



 

وادی بام دنیا یعنی پامیر خورد                                    

شیواه و پامیربام دنیا درنقطه پاین در این منطقه نسبت به وادی . وادی جهیل زرکول سرچشمه دریای پنچ است 

متر از سطح در یا قراردارد وهم نسبت  به منطقه شیواه وبام دنیا این منطقه محفوظ از با د رس است  2511ارتفاع 

و گرمی تابستان . و وادی جهیل زرکول را کوه ها احاط نموده است و تابستان گرم وزمستان سرد وپر از برف  دارد

. درجه روزانه می رسد و در این منطقه زمین های زیادی زیر گشت از مردم ناحیه  واخان وجودارد 28ان تا مثبت 

ولی مدت تابستن ان خیلی کوه تا است و بعضی وقت از اثر خرابی هوا بعضی از گونه های حاصالت ان پخته  نه می 

.  شود وهم میوه ان نه میرسد  

                            
در کناردریای پنچ  طرف راست زمین کشت                                     زرکول                                     زرکول وای       

 

تنها راه ممکن برای استفاده مطلوب و حفظ منابع آبی احیا وتوسعه پوشش گیاهی در منطقه نزدک خود یخچال ها 

یخچالها  با عث سردی ارتفاع  کوه ها می شود کوه ها بر اثر سردی  موجب وجود نبات پوششی  درمنطقه .  است

.نگهداری برف و از جهت ارتفاع حکم مخزن آب را دارند  

 

 

 

در ارتفاعات کوه ها میزان دما سردی بسیار است وبرف باران به سان یخچالها طبیعی در انجا ذخیره می گردد ودر  

ند رفتن درجه حرارت برف ها ویخ ها به تدریج آب شده و به صورت چشمه اخیر فصل بهار و تابستان در اثر بل

.         سارها رود ها جاری می شونند  

عکس اول یخچال دره نیکپی است که منطقه ان فرش ازگیا هان خوشخور علفی است و آلت یخچال ان ازنگاهی اکو 

.                                                                                                  سیستم کوهی قناعت بخش است

  

چشیر است که اول ماه فصل تابستان یعنی فصل گرما ست که ساحه نزدیک عکس دوم  یکی از یخچالهای خاواک پن 

یخچالها غبار الو است و یخچال طبیعی ان درآلت بخار  و ذوب شدن است و هم دامنه ان فرش از علف تر وتازه 

.   است که نشان خوب از حفظ  اکو سیستم محیط  کوهی است  



                      

  ه نیکپی                                                                                 یخچال خاواک پنچشیریخچال در          

.          عکس اول ناحیه تشکان والیت بدخشان است که نظیر منظره آن در دیگر گوشه افغانستان یافت نمی شود 

.          ی الله است که نماد از اکوسیستم کوستانی استدامنه کوه های ان انبوه از بته های جنگلی و گل ها  

عکس دوم یخچال دره سالنگ است که از اکوسیستم خوب برخوردار است که دامنه کوه های ان سرسبز از   

کج بید چشم انداز خوبی اراسته , سفیدار,وپوشیده از پوشش گیاهی است وهم مردم این محل با غرس درختان چنار 

. جود پوشش گیاهی در منطقه نقش خوبی را در حفاظت یخچالهای نموده استو.      اند  

 

                     

  ناحیه تشگان والیت بدخشان                                                                  یخچال کوه سالنگ         

آب دره آرزو ازشرق به جنوب . دارای طبعیت خاص می باشد دره آرزو بین دو کوه ای اندراب و پنچشیر  قراردارد و

کیلو متر انر   21کیلو مترمی باشد و حدود  51طول این دره بیش از . غرب موازی به  دریای  پنچشیر امتداد دارد

کیلو متر ان به نسبت هوای سرد و کوهای ان همیشه پوشیده از  91را ولسوالی شتل تشکیل  داده است و حدود 

.می باشد به همین علت خالی از سکنه است و قله های ان دارای یخچال طبیعی استبرف   

 

 

 

  

در .  واز آب برف های دریاچه  های خورد منشا می گیرد و آب این دریاچه ها تشکیل کننده ای  دریا ی شتل  است 

است که در جه  عتدلچشمه های شفاف وصحی جریان دارند آب و هوای دره آرزو در تابستان م ارزو  دره های

و این دره . درجه سانتی گراد می باشد 01الی  8درجه سانتی گراد در روز و از طرف شب سرد  28الی  21  حرارت

.دارای چندین آبشار است که مهشور ترین ان بنام آب شار مرغی یاد می شود  

.  علوف مرغه می باشد علوف غوغن و هنگ بد بوی در خت خنجک و, دره آرزو  مملو از بته های ریواش  

بزکوهی وقوچ کوهی سبب شده  که ,وندک  , گرگ ,  حضورحیوانات وحشی گوناگون در این دره از قبیل پلنگ برفی

. این منطقه به عنوانه نمونه  ای بارز در جنوب دامنه کوه هندوکش مشخص شود  

 



                                     

یخچال ارز                                         آب ارزو                                     پاین آرزو          

با نگاهی به توپوگرافی این دره طویل  مملو از قله ها و دره ها می باشد و هم خالی از سکنه است و برای پارک 

.   ملی پروش  نگهداری حیوانات وحشی گیاهان شرایط نهایت مساعد دارد  

آب وکوهستان آرزو  نمایانگر نمونه های ویژه ای از  طبیعت می باشد که وضع طبیعی همیشگی آن محیط مناسبی   

 برای تکثیر وپرورش جانورارن وگیاهان وهم از جهت پناگاه حیات وحشی منطقه حفاظت شده می باشد وشرایط  این

. برای پارک ملی از بیشترین شدت حفاظت بر خوردار استمحل   

                      

وندک               پلنگ برفی همرای چوچه ان                آهو بره قوچ وماده ان                                     بز کوهی                          

وردک قراردارد  ,حفاظت یخچال قله قاده زرد سلسله  کوه هندوکش در وسط دره ترکمن در مرز میان کوه های پروان

جریان یایه سرچشمه دریای غوربند و بهسود میدان درولوژیکی این یخچال طبیعی در تنظیم و نظر به اهمیت هی

وردک و از منابع با ارزش از اهمیت بالیی برخوردار است که دره سرسبز پارسا که  دراز ترین دره ان می باشد که 

دره سرخ  زیبا و سرسبز هم سرحد به دره های خوش آب وهوای ,  به در شکردره و گلدره کابل اختتام  می یابد

حفاظت ونگهداری از پوشش گیاهی دره های مذکور با عث . گلستان و باغستان ناحیه بهسود میدان وردک می باشد

. مانده گاری  یخچا ل طبیعی منطقه شده است  

 

 

 

  

یخچال قله قاده                                                                            دامنه کوه دره ترکمن                           

در  واقع عملکرد یخچال طبیعی  قله قاده از نظر منابع آب انرا می توان به یک سد آب تشبیه کرد  که آب مازاد را   

در خود ذخیره کرده ودر شروع  ماه ثور با گر م شدن هوا اندک اندک در آخیر  فصل تیره ماه  تا اول فصل بار 



بواسط وجود چشمه های . شروع به ذوب شدن می گیرد واز برکت این یخچال چشمه سارها ودریا ها جریان می یابد

متعد وپر آب و همچنین وجود زمین های حاصل خیز کشاورزی  در این روستا ها رونق چشمگیری دارد بطوری که 

. کمتر زمین را می توان مشا هده کرد در ان محصول وجود ناشته باشد و کشت وکار در ان صورت نگرفته باشد  

 

                  

ناحیه سرخ پارسا پروان                                              ناحیه بهسود میدان وردک             

احتوا نموده منبع بزرگ ,  یخسار, سرکلور آهنگر, سر کلو, ای شاه فوالدییخچالهای فراز سلسله کوه بابا که قله ه

این . فیصد  منبع آبی کشو ما را همین کوهای هندوکش مر کزی  تشکیل  می دهد  91. آبی کشور به حساب  می آید

, بلخ ,  رودهری, قله ها اکثر اوقات از برف پوشیده است وشرایط خوبی برای  دایم جریان رود های مهشور هلمند

. بامیان و بهسود ازهمین قله های رشته کوه ها کوبابا سر چشمه می گیرد  

حفاظت یخچالها وظیفه ادره ملی محیط زیست است که بکوشد و حفظ آنها حایز اهمیت حیاتی ملیونها انسان که  در 

  .  مسیر در یاهای مذکور مشغول کشاورزی هستند وابسط به این منابع بزرگ طبیغی است

              

  یخسار کوه بابا                                           حوض سر دوکان کوبابا                                 یخچال قله فوالدی          

ولی دامنه های غربی . در دامنه های شمالی وجنوبی این ریشته کوه بابا پوشش گیاهی خوبی به چشم می خورد  

علت آ نرا دراستفاده  مردم  محل از . نوب غریی آن تقریباَ برهنه از پوشش گیاهی شده اند که نگران کننده استوج

قبل از زمان مناسب  پوشش گیا هی  دامنه ها برای هیزم وپخت پز و گرم کردن خانها وهم بی توجه ای آنها در چرا

نموده است که در فصل گر ما درجه حرارت بلند رفتن و باعث ورود حیوانات در چرا گاه به پوشش گیاهی لطمه وارد 

بستر های خشک مسیر دریا بر سرراه   وحتی. منطقه شده است ذوب سریع یخچالهای و موجب طغیان موقتی دریای

. طغیان آب قرار کرفت است  

 

 

ار پاین است که بخا طر بسی رشد و اگاه مردم محل نسبت به اهمیت محیط های طبیعی به ویژه اکو سیتم کوهستانی 

   .و  باید سلها بگزرد تا دوباره پوشش گیاهی احیا شود. باعث تخریب منابع طبیعی می شوند اندک منفعت شخصی

                        



ش گیاهی درساحه غور  اسیب طغیان آب هریرود                                                              احیای دوباره پوش            

 

. آب کول از ذوب یخچال  طبیعی منطقه می باشد.  کول تاله وبرفک  در دامنه ی کوه  تاله و برفک واقع است 

بخاطریکه این کول در موقعیت . مطالعه وبرسی این کول از نگاه ی گرما یش اقلیم جهان یک امر ضروری است

ند که از اثرلغزیدن یخ و یا لغزش برف کوچ  به داخل کول و با ال یک روز خدا نک. خطرناک و نگران کننده قرارد

. شدن سطح آب کول بطرف مسیر خود و کشاندن سنگ الیه به سمت ناحیه تاله وبرفک صورت گیرد  

 

کول تاله وبرفک                      

کیلومتر شمال والیت تخار در کنار دریای پنچ وهم مرز به تاجکستان قراردارد و  90جنگالت ینگی قلعه در فاصله  

ینگی قلعه ناحیه زراعتی سیرآب وسرسبز ودارای جنگالت انبوحی بوده که در آن انواع حیوانات وحشی زیست می 

یم ساحل دریای پنچ ورطوبت منطقه وتوسعه و حفاظت جنگالت ینگی قلعه ودر قد اهمیت بزرگی در تحک. نماید

انکشاف پسته زار های تپه های تخار ودر حفظ طوالن نمود مدت آب شوی برف کوه های کشم بدخشان کمک شایانی 

.نمود است  

  

                      

ار جنگل ساحه ینگی قلعه                                        دریا پنچ در ساحه ینگی قلعه                             پسته زار تخ           

 

 

 

 

 

جزیره در قد که از سه قطعه زمین هموار به طول چهل کیلو متر وعرض شش کیلو متر در منطقه در قد مرز به  

این ساحه هموارزیبا از لحاظ داشتن آب کافی وهم وجود پنا گاه های جنگل . تاجکستان در مسیردر یای آمو قرار دارد

ونات وحشی وهم باغ  بوتانیکی بوجود آورده طبیعی شرایط مساعد را برای پار ک ملی پرورش و نگهداشت حی

احداث باغ بوتانیک دریکی ازاین جزیره ها جهت جمع آوری و به طور طبیع نگداری مجموعه ای زنده .  است

گیاهان مختلف برای مطالعات تخصصي هم چون گیا ه شناسی ـ چونگی تکثیر وبرسی ویژه گی های زیست محیطی 

. یردگیا هان  مورد استفاده قرار گ  

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/18754724.jpg


                  

نقشه منطقه درقد است                                                                       قبالٌ درجنگل در قد این گوزنها بودن                                                  

بیاری زمین های زرعتی  مسیر خود در منطقه چنار ذوب یخچال کوه کلفگان منبع آب تاالب کلفگان است که بعد از آ

حفاظت یحچال طبیعی کلفگان از گزند چرای مفرط اطراف تاالب و منطقه یک . گینچشکان به در یای کوکچه می ریزد

اگر توجه ایی در حفاطت این یخچال طبیعی صورت  نه گیرد امکان طغیانی شدن دریای بنگی  .  امر ضروری است

چال و بنگی زیرخطر فرسایش آب , قشالق دهنه , رود وزمین های حاصلخیز خوست او فرنگ  در فصل گرما می

. خیزی این دریا قراردارنند  

               

تاالب کلفگان                

بنگی , حفاظت و اهمیت یخچالهای طبیعی کوه انجمن وخاواک که  با ذوب تدریجی این برف ها دریا های مهم  فرخار

, قندوز, اندرآب  پنچشیرو شتل به جریان افتیده است که صده  هزارهکتار زمین حاصلخیز وباغستان دروالیات تخار 

طراوت وپرآبی والیات مذکور ,رونق وشکوفایی .  ار دارنندگاپیسا وننگرهار زیر ابیاری  دو فصله قر,پروان , بغالن

. از برکت انبار برف یا این سد ها طبیعی می باشد  

 

 

 

 

             



یخچال شمال غرب کوه خاواک  منطقه آب باریک                                            یخچال غرب کوه انجمن منطقه تل کندال               

 

جهت حفاطت این منابع بزرگ آبی از گزند چرای مفرط وبی رویه محافظت منظره ای زیبا های کشور را حمایه در  

کرده و هر یک از اهالی این شهرها ونواحی  باید درحراست از محیط کوهستانی  بکو شند و پوشش گیاهی این 

اگر بی احتیاطی در . ثابت نگهداشتمناطق را بخاطر جلوگیری از اسیب آلودگی بصری محیط زیست منظره ها را 

به دلیل شکل فیزیکی واکولوژی این مناطق آسیب پذیر محسوب . بخشی  ازعوامل اکوسیستم کوهستانی صورت گیرد

. وضعیت پیچیده ای را در این محیط بوجود می آورد. می شوند وجود شیب وقله ها ودره ها ویا لها  

ترمیم پوشش گیاهی تخریب . ه اکوسیستم کوهستانی به حساب می رودپوشش گیا هی یکی از بخشی از عوامل عمود 

سرسبزی وخرمی دشت و یا خشک شدن . شده در شیب های تند مشکل است وسالیان طوالنی را در بر می گیرد

وتفید ن دشت ها به لطف ومرحمت کوه ها بستگی دارد وبطوریکه با کم شدن بارندگی برف درکوه ها بی آبی دشت 

:                                                              عوامل تهدید کننده اکوسیستم کو هستانی  .بود می کند ها را نا

ـ پاک تراشی پوشش گیاهی سیستم کوهستانی از اثر بهره برداری بی رویه بته کنی وقطع جنگالت و از  0            

.                                   مل تهدید کنند وتخریب محیط زیست استبین بردن علوفه چرگاه یکی از مهمترین عوا

ـ  پوشش گیا هی چراگاه کوهستانی افغانستان به شدت تحت فشار چرای بی رویه گله ها که  قرارمی 2            

وخاکی  خاک در معرض فرسایش آبی. بمرور زمان باعث کم شدن پوشش کیاهی وسخت شدن خاک می شود. گیرنند

.                                 شرایط برای رشد علوف واستقرار بته ها ونهالها جوان دشوار می گردد. قرار می گیرد

ـ  هر نوع بهره بر داری های غیراصولی یکی از عوامل اصلی کاهش رشدد جنگلداری است و 3                     

                                                                                    .  هم سرگیری حیات جنگل را بی ثمرمی کند

چرای دامها در بلندی وارتفاعات باعث از بین رفتن پوشش گیاه  و بدون رشد ونمو گیا در سالهای                 

هدید کنند اکوسیتم کوهستانی است و آینده و هم  موجیب اصلی تخریب منابع طبیعی می شود ونیز از جمله عوامل ت

.                            خاک  و سیالب های ویرانگری را به بار می آورد,فرسایش آب , پیامد  آن آمدن برف کوچ 

                                              

                      

  نمونه از چرا سرد سیر کوچی ها خیلی نزدیک یخچال                                              دام مردم محل در دامنه کوه های تخار  

 

 

 

ـ  اکوسیستم که مترادف آن زیست بوم می باشد عبارت است از مجموعه تشکیل دهنه عوامل موجود در یک محیط 

ت خاص را بوجود می آورد اطالق می گردد این عوامل ممکن است اسان ـ سایر که در کنار هم قرار گرفته وضعی

.                                                                    سنگ و پوشش گیاهی می باشد,خاک,آب,موجودات زنده 

ا چرای طوالنی مدت  در یک از طرف تعداد گله ها زیاد ی( چرای بیش از ظرفیت  درچراگاه )ـ  چرای مفروط    

گیاهان در اثرفشار چرای مفرط دام ها قدرت گیاهی خو را از دست داده ودر نتیجه رشد سالیانه وتجدید حیات . جراگاه

درسلهای اخیر به دلیل کمک های سازمانهای خارجی تعداد دام ها در بعضی نقاط کشور . طبیعی آنان کاهش می یابد



.                  ده فشار ازحد را به چراگاه کوهستانی به ویژه درارتفاعات وارد شده استبرابر حد استاندرد  رسی 3

                                                                                                                                        

  

                           
            

ورود حیوانات  به چراگاه ها قبل از زمان مناسب عالوه بر (  چرای بی موقع وزود هنگام  )  ـ چرای بی رویه     

به دلیل رطوبت زیاد خاک ودر آمد ورفت زیاد حیوانات درچراگاه باعث ,اینکه به پوشش گیاهی لطمه وارد می نماید 

با چرای بی رویه تنوع گیاها وحیوانات وحشی  دچار مشکالت . فشرده شدن خاک وکم شدن تخلخل آن می گردد

چرای بی رویه همواره مضر است و بخاطریکه هر حیوان در . بیشتر می شود وباانقراض روبرو خواهد شد

.      می باشد( جست یا نهال ) جستجوی علف و همچنین شاخه های جوان چوبی  

          

چرای بی رویه                                                                          چرای بی رویه بز جستجوی علف را دارد                       

بسیا ری از چراگاه های . چرای دام ها یکی از دالیل سرزمین های تخریب شده  کاهش پوشش گیاهی می باشد

یش ازحد دراثرچرای بی رویه ومفرط بابحران عمیق مواجه شده اند کوهستانی  کشور ما افغانستان بعلت تغریب ب

آبی طوفان , سیل های مخرب کم ,ادامه ی این روند بعضی نواحی کشور ما را با مشکالت بسیار مانند برف کوچ  

شن های روان آلودگی بصری محیط زیست خشکسالی های پی در پی روبه رو کرده که ما هم شاهد آن در نواحی 

سیالب های پی در پی ومتواتر درنواحی بدخشان ک . غور و پنچشر وغیره هستیم, سمنگان, سر پل, ان  تخاربدخش

و ادامه .ساکنان محل درمورد این سیالب می گویند که این سیالب ها بی سابقه بود از مدت های طوالنی  در یاد ندارند

.زنگی در این نواحی نگرا کننده شده است  

 

 

 

د علفها وگیاهان در بلندی ها در تامین آبهای زیرزمین بسیار مهم است وهم باعث کا هش سرعت محافظت از وجو 

.  رواناب حاصل از بارندگی در سطح زمین می شود  

                   



                 

 

با توجه به پوشش گیاهی یک منطقه چه مقدار : نکاتی را باید مورد قرارداد تا اکوسیستم چرا به خوبی  حفظ شود

بخاطراینکه گیاهان در اثر فشار چرا  قدرت گیاهی خود را از دست داده ودر . می توان دام ها را وارد منظقه کرد

ادامه برهم زدن فعالیت فیزلوژی گیاه موجب از بین . بدنتیجه رشد سالیانه وتجدید حیات طبیعی آنان گا هش می یا

از بین رفتن بیشتر گیاه بیشترناشی از کاهش عملیات فتوسنتز رقابت گیاهی سن زیاد وخشکسالی .  رفتن آن می شود

                  .                                                                         که موجب کا هش رشد می گردد است

             

اگربه . رعایت ظرفیت چرا و برداشت مجاز از چرا گاه ها دشتی و کوهستانی افعانستان یک امر ضروری است  

افزایش . خواهید که سالیان طوالنی ازچراگاه استفاده کرد باید به منابع پوشش گیاهی وخاک آن صد مه وارد نکرد

بز حیوانیست . خاکی وبادی است, درعلف چراگاه وجلو گیری از از فرسایش  آبیپوشش گیاهی باعث نگهداری آب 

که باعث فقیر شدن وحتی از میان رفتن چراگاه وجنگل ونابودی شدن پوشش گیاهی افزایش فرسایش خاک ودر 

ین و اما در چراگاه بز هنگامی زیان آور است که به روش های سنتی چادر نش. نتیجه تخریب محیط زیست می شود

.      در چراگاه می چرد  

 

بعمنا  

    کابل 0652اتلس جمهوری دموکراتیک افانستان سال  

 شبکه اطیاع رسانی افغان پیپر

بخش فارسی بی بی سی  

 آریانانت سرویس خبررسانی

مقاالت در مورد محیط زیست ستفاده  انتر نیتا  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


