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 ًضیعت حیات ًحش در افغانستان

ایي عاختاس تاػث تؾکیل . اللیوی هی تاؽذّ  داسای عاختاس پیچیذٍ جغشافیائی ,افغاًغتاى کؾْسیغت کُْی 
اکثش هٌاعك، دسٍ ُا دؽتِا افغاًغتاى داسای اللین غیش هؾاتَ .  گشدیذٍ اعتتیْلْژیکیّپشّسػ اًْاع هختلف حیات 

 پشّسػ  جا ّ هْجْدیت چٌیي ؽشایظ هْجة آى گشدیذٍ اعت تا اًْاع هختلف حیات ّحؼ سا دس خْد. هی تاؽذ
 ًْع پشًذٍ ّ ُن گًَْ ۵۰۰ ًْع جاًْساى پغتاًذاس اص ًْع گْؽتخْاس ّ غیش گْؽتخْاس، ۱۲۸ تیؾتشاص.دُذ

ػوْها صًذٍ . حیْاًات خضًذٍ، رّحیاتیي ، هاُی ُاّ خفاؽاى تْعظ هحممیي داخلی ّ خاسجی ؽٌاعائی گشدیذٍ اعت
گی ایي ًْع حیْاًات دس هٌاعك کُْی، جٌگلی تاالتِا هاًٌذ استفاػات پاهیش هٌاعك هشکضی ّ جٌگالت هٌاعك 

 ّ کوتش هْجْدیت آًِا تثثیت تْدٍ تؼضی اص اًْاع حیات ّحؼ سّ تَ اًمشاك . ؽشلی افغاًغتاى تثثیت گشدیذ اعت
.  ًْع آى دس تِذیذ ؽذى ًضدیک اعت۵ ًْع آى تحت تِذیذ اًمشاك ۱۲ ًْع دس هؼشك خغش ۴اص جولَ . هی گشدد

 ًْع ۳۴ ًْع خشگْػ یکٌْع هیوْى ۲ ًْع خفاػ ۳۷ ًْع گْؽتخْاس ۲۸ ًْع حیْاى ؽٌگل داس ۷تا اکٌْى 
حیْاًات ّحؾی هاًٌذ تثش ؽیش .  اعتؽذى جًْذٍ ّجْد داسد اص جولَ تض هاس خْس ّ پلٌگ تشفی دس حال هٌمشك 

دس افغاًغتاى  تٌاهِای تلثل ًِی ّگٌذؽک عالئی  کویاب دّ ًْع پشًذٍ. دیگش ّجْد ًذاسدتاصی پلٌگ ّآُْ ختي 
هاُی )هٌاتغ آب ُای افغاًغتاى غٌی اص اًْاع ّ الغام هاُی ُا؛ چَ اص ًْع ؽیشهاُی، گل هاُی . صیغت هی ًوایذ

اکثش اًْاع حیات ّحؼ آتی افغاًغتاى دس هٌاعك پاهیش، آب ُای سّاى ٌُذّکؼ . عگ هاُی هی تاؽذ (تشّت
دسیای آهْ داسای هاُی ُای تضسگ . هشکضی، جٌْب ٌُذّکؼ ّ آب ُای دسیای ُیشهٌذ ّ کْکچَ صیغت هی ًوایٌذ

 .ّتذّى خاس هی تاؽذ کَ اص اُویت التقادی تش خْس داس هی تاؽذ

تاریخچو مٌجٌدیت حیات ًحش در افغانستان 

هؾخقات عاختاس جغشافیائی، اکْلْجیکی ّ کُْغتاًی افغاًغتاى صهیٌَ ًوْ ّ تْد ّ تاػ سا تشای ًثاتات ّ 
َ اعت ّ ایي اهش عثة صیغت اًْاع هختلف حیْاًات ّ ًثاتات ؽذٍ اعت دس عْل . حیْاًات هختلف هغاػذ عاخت

تاتش ؽاٍ هغْلی . تاسیخ اکثش هٌاعك افغاًغتاى فالذ صیغت اًغاًی تْدٍ هْجة تؾکیل ّ تمْیَ حیات ّحؼ ؽذٍ اعت
ایي دّ .  پلٌگ دسافغاًغتاى یاد آّسی ًوْدٍ اعتتاصیدس کتاب خاعشات خْد اص هْجْدیت تثش ّ (۱۴۸۳-۱۵۳۰)

گْیٌذ دّفذ عال لثل دس ًْسعتاى ُشکغی . حیْاى الی اّاعظ لشى تیغت دسدؽتِای ایي کؾْس حیات تغش هی تشدًذ
دس آى صهاى دس ُش دسٍ ّدؽت ًْع حیْاى ّپشًذگاى . کَ اص خاًَ خاسج هی ؽذ آُْ ّتض ّحؾی سا هی دیذ

اّ رکش . اهیش تیوْس دس آّاخش ػوش خْد کتاتی سا اص خاعشات خْد ًْؽت. هخقْؿ حیات تغش هی تشدًذ
َ ُای ؽیش سا دس دؽتِای کٌاس آهْ دسیا دیذٍ اعت پظ اص ّسّد تفٌگ هْجْدیت حیات ّحؼ سّص . ًوْدٍ اعت کَ گل

دس ًیضاسُای ۲۰تثش الی اّاعظ لشى . تا سّص کن گشدیذ فؼاًل تؼذاد آى ًاتْد ّتؼذاد دس حال اًمشاك لشاس داسًذ
صًذگی هی کشد کَ تَ عثة کاُؼ عؼوَ ُا ی افلی ایي  (هشغاب)کشاًَ ُای آهْ دسیا ّ ؽوال غشب افغاًغتاى

. ّ ؽکاس تی سّیَ ًغل آى هٌمشك ؽذٍ اعت... جاًْس یؼٌی آُْ، گْسخش ّ

 
 



 جانٌران در افغانستان انٌاع زیستگاه 

عثك تحمیمات داًؾوٌذاى صّلْجی خْک دس تادغیظ ّگلشاى ُشات، گْصى عایثشیائی دس دسٍ آجش، پلٌگ تشفی دس 
هٌاعك ؽوال ؽشلی ٌُذّکؼ، کفتاس دس دؽتِای ؽوال غشب غشب ّ جٌْب غشب آُْ عفیذ دس دؽتِای ؽْس 

ّاسصًَ ؽوال، ًَ ًْع پؾک، هاًٌذ کشٍ کل، عیاٍ گْػ، پؾی پلٌگ، پؾک کُْی، پؾک فحشائی، پؾک جٌگلی 
، خشط عیاٍ ّ هیوْى دس هٌاعك کٌش ّ ًْسعتاى، آُْ سًگ ّختي دس دسٍ ًْس تض هاس خْس دس هٌاعك ؽوال ... ّ

هاس دس تواهی ًْاحی تالخقْؿ هٌاعك خؾکَ ّ . ؽشلی ّ آُْ هاسکْپْلْ دس دسٍ ُای ّاخاى پاهیش دیذٍ هی ؽذ
اگشچَ حیْاًات کْچک ّ خضًذگاى دس اکثش ًْاحی افغاًغتاى ًاؽٌاختَ هاًذٍ اًذ تا . تیاتاًی افغاًغتاى ّجْد داسًذ

َ اعت یک ًْع . هْجْدیت رّحیاتیي کوتش دیذٍ هی ؽْد. ّجْد ایي ُوَ یک علغلَ تحمیمات ا تتذائی فْست گشفت
الغام ّ اًْاع .  دس کٍْ ُای پغواى ّ کٍْ ُای هجاّس آى دیذٍ ؽذٍ اعتBatrachuperus Musteriآى اص لثیل 

حیْاًات ّحؼ چْى  .  تَ کثشت دیذٍ هی ؽْدّ جْالدم عیاٍ ّصسد غٌذل ژ چلپاعَ ُا گ،، عٌگ پؾت تمَ لْس
گشگ ّ سّتا سا . پؾک ُای کُْی ّ دؽتی، پلٌگ تشفی دس ففحات ٌُذّکؼ ؽوال ؽشلی ّهشکضی ّجْد داسد

تا حاال دّ ًْع ؽادی، خشط عیاٍ دس تلٌذی ُا ّ جٌگالت هٌاعك . هی تْاى دس ُوَ ًماط افغاًغتاى هؾاُذٍ ًوْد
تضُای ؽٌگلذاس ّ غیش ؽٌگلذاس، الغام . ؽشلی ّ غشتی افغاًغتاى دیذٍ ؽذٍ اًذ کَ ؽادی ُا اص ًْع ٌُذی آى هی تاؽٌذ

آُُْا اص جولَ آُْی تاختشی ّ تشکی، گْعفٌذ هاسکْپْلْ، تض کُْی دس علغلَ کٍْ ُای ٌُذّکؼ ّ کٍْ ُای 
دس هٌاعك آتِای اعتادٍ . ففحات هشکضی هْجْد اًذ ّ تؼضی اص اًْاع آًِا اص تیي سفتَ ّ یا خیلی کویاب هی تاؽٌذ

پشّژٍ ُای عشّتی، کْکچَ، ًغلْ، کجکی ّ کوال . ّاع هاُی ُا حیات تغش هی تشًذىتاالتؼا دسیاُا جْی ُا جِیل ُا ا،
یکی اص . یکی اص همافذ صیغتگاٍ حیات ّحؼ ّ هاُی ُا هی تاؽذ. خال تشای چٌذیي همافذ اػواس گشدیذٍ اعت

 ًْع ۱۲۰ایغتگاُِای هِن پشًذگاى دس افغاًغتاى دسیاچَ آب ایغتادٍ ّ تاالب ًاّس ّالیت غضًی اعت کَ تیؼ اص 
کلٌگ عفیذ عیثشیایی کَ اص پشًذگاى کویاب اعت، دس ساٍ . اص پشًذگاى آب تاص دس آى صًذگی ّ سفت ّ آهذ هی کٌٌذ

اًْاع تغیاسی اص پشًذگاى اص جولَ هشغاتی ّحؾی، . تاصگؾت اص ٌُذ، دس دسیاچَ آب ایغتادٍ غضًی تْلف هی کٌذ
 ُضاس فالهیٌگْ ۲۰ُوچٌیي دس حذّد . صیادٍ دیذٍ هی ؽْد... لاص، پشعتْ، جل، تْدًَ، کثک، تیِْ، ؽاُیي، تاؽَ ّ

َ ُای اعشاف ایي دّ ًاحیَ تخن گزاسی هی کٌٌذ (لاصحغیٌی) َ ُا ّ تپ . دس کشاً
دسیاچَ ُاسّى فاتشی ّ پْصک، دساهتذاد هشص افغاًغتاى ّ ایشاى، صیغتگاٍ ّعیغ ّ هِن تشای تغیاسی اص 

 گًَْ پشًذٍ دس دسیاچَ ُاهْى ّ ۱۹۰دسحذّد . پشًذگاًی اعت کَ ُوَ عالَ صهغتاى سا دس آًجا عپشی هی کٌٌذ
 ؽوغی، تیؼ اص ُفتقذ ُضاس پشًذٍ آب تاص ّ هِاجش دس ایي ۱۳۵۶هٌاعك اعشاف آى دیذٍ هی ؽْد ّ دس عال 

َ اعت دس ... پشًذگاًی هاًٌذ دساج، تْغذسی، تمشٍ لشٍ، جل، اگي، تیِْ، ػماب، عٌمش، کشکظ ّ. دسیاچَ ّجْد داؽت
ُوچٌیي پشًذگاى هِاجشی کَ اص آعیای هیاًَ تَ عشف ٌُذّعتاى هِاجشت هی کٌٌذ، . حْالی دسیاچَ فشاّاى اعت

. هذتی سا دس دسیاچَ تٌذ اهیش هی گزساًٌذ
تٌگَ عالٌگ دس خضاى ّ تِاس هؼثش ػوذٍ ای اعت تشای صیادی .  ًْع پشًذٍ ّجْد داسد۱۵۰دس کُِْای تاتا تیؼ اص 

َ ُای تی ؽواسی اص پشًذگاى دیگش، کَ اص صیغتگاٍ ُای صهغتاًی خْد تَ  اص لک لکِای عفیذ ّعیاٍ، صاؽ، ّ گًْ
. هٌاعك ؽوالی هِاجشت هی کٌٌذ

َٔ تغیاسی اص پشًذگاى ُیوالیایی هی تاؽذ (ًْسعتاى، پکتیا )جٌگلِای ؽشق کؾْس  اًْاع پشًذٍ ُایی چْى . آؽیاً
لشلاّل، عْعی، هیٌا، تلثل، کثک، عی عی ، ُذُذ، تاص، تاؽَ، صاؽ، تْم، کثک صسی ّغیشٍ دس ایي جٌگلِا 

. صًذگی هی کٌٌذ

پستانذاران 

پغتاًذاساى تَ حیْاًات اعالق هی ؽًْذ کَ هاًٌذ اًغاى تْلیذ چْچَ سا ًوایٌذ ّتا هذتی چْچَ سا اص ؽیش خْد تغزیَ 
 ًْع خفاػ یک ۳۴ًْع حؾشات ۷اص جولَ . حیْاى پغتاًذاس تؾخیـ گشدیذٍ اعت۱۲۰دس افغاًغتاى تااکٌْى . ًوایٌذ

دس .  ًْع هْػ هی تاؽذ۳۴ ًْع خشگْػ ّ ۴ًْع ؽٌگلذاس ۹ ًْع گْؽتخْاس یک ًْع عن داس ۲۸ًْع هیوْى 
افغاًغتاى پغتاًذاساى گْؽتخْاس هاًٌذ گشک ؽغال سّتاٍ، کفتاس، پلٌگ، پؾی پلٌک، پؾک ّحؾی، هْػ خشها، 
ساعْ، دلَ خفک، عوْس عٌگی ّ غیشگْؽتخْاس هاًٌذ گْصى، جیشٍ، خاسپؾت، تض آُْ گْعفٌذ عٌجاب خشگْػ 

ػالٍّ تشایي یکتؼذاد پغاًذاساى رّهؼیؾتیي یؼٌی گْؽتخْاس ّ ػلف . گْعفٌذ هاسکْپْلْ گْصى آتی غضگاّ هی تاؽذ
خْاسًیض ّجْد داسد هاًٌذ خشط عیاٍ خشط ًقْاسی ؽادی ّتؼضی آًِا ُن دسآب ّ ُن دس خؾکَ صًذگی داسًذ 

. هاًٌذ عگ آتی عوْسآتی هی تاؽذ



جانٌران شناًر 

 ًْع هاُی هاس هاُی عگ هاُی لمَ عٌگ پؾت اًْاع لْستمَ عگ آتی ۲۷جاًْساى آتی افغاًغتاى ػثاستٌذ اص 
عک آتی دس هٌاعك هشکضی افغاًغتاى یافت هی ؽْد جیْاًات آتی دس آتِای . عوْسآتی ، خشچٌگ ّغیشٍ هی تاؽذ

هاُی تضسگ هؼوْاًل دس سّد خاًَ ُیشهٌذ کْکچَ ّآهْدسیا یافت . اعتادٍ سّد خاًَ ّ عاحات آتی دیذٍ هی ؽْد
. هی ؽْد کَ داسای ػوك صیاد هی تاؽٌذ

پرنذگان 
 ًْع پشًذٍ گْؽتخْاس ّغیش ۵۰۰تا اکٌْى حذّد . دس افغاًغتاى پشًذگاى گْؽتخْاس ّغیش گْؽتخْاس ّجْد داسد

اص جولَ لاچاق . پشًذگاى گْؽت خْاس چْى تاؽَ ؽاُیي کلوشؽ ّ ػماب هی تاؽذ. گْؽتخْاس تؾخیـ گشدیذٍ اعت
َ اعت ایي پشًذٍ عْس لاچاق تَ پاکغتاى تشدٍ ؽذٍ عپظ تَ کؾْسُای ػشتی . ؽاُیي ّتاؽَ دسیي اّاخش اصدیاد یافت

پشًذگاى غیش </>. تاؽَ ّؽاُیي سا ػشتِا توٌظْس تذعت آّسدى فذف خشیذهی ًوایٌذ. تفشّػ هی سعذ
اًْاع کَ دسافغاًغتاى ّجْد داسد . گْؽتخْاسپشًذگاى اعت کَ آّاص همثْل داسد یااص گْؽت آًِا اعتفادٍ هی ؽْد

ػثاست هشغاتی، کلٌک عایثشیائی، کْک صسی، تْدًَ، کثک، کٌشی، گل عش، ؽاًَ عشک، تیِْ، تْدًَ، لک لک، 
فاختَ، لوشی، تلثل، عی عی، کلٌگ، عیاٍ عیٌَ، کثْتش، صاؽ، کشکظ، لاص، جل، تاص، ُذُذ، ًیلَ صاؽ، عائشٍ، لشٍ 

[ ۱].هی تاؽذ... عیٌَ، هشغاتی، هْعیچَ، هیٌا، عْعی، جغذ ّ

 انٌاع پرنذگان افغانستان

 فیصذ در ۵۰ فیصذ پرًذگاى در تحت ًام گٌجشک شکالى یا گٌجک ساًاى یا سبک باالى ّ ۵۰در جِاى اهرّزی 

 گًَْ پرًذگاى افغاًستاى از جولَ غیر گٌجشک شکالى ۲۵۳ خاًْادٍ یا ۳۸حذّد . جولَ غیر گٌجشک شکالى هی آیذ

در ًْشتَ زیر ُر کذام از ایي .  فاهیل درجولَ کٌجشک ساًاى شاهل اًذ۳۵ گًَْ یا ۲۴۷. یا غیر سبک باالى هیباشذ

 .خاًْادٍ ُا چٌذیي  ًْع را در خْد دارًذ

 غیر گنجشک شکالن 

 , قْ,  قاز ,  آًقْت  ,هرغابی ,  اردک ُا,  هرگْشاى ,  عقاب هاُیگیر,سارگیَ ,  کْربال ,  عقاب ,ُوا  ,کْکْ  

 ,بْدًَ , بلذرچیي  ,  قرقاّل,  جل ,  کلٌگ    یلٍْ  چٌگر   هیش هرغ    باز  لک لک   حْاصیل  قطاى ازهٌذ  کشین 

هرغاى  ،   هاُی خْرک   شاُیي  تاالبی  باز  سٌق   فالهیٌگ   قرٍ ًاز ,  ر الشخْا,قرقی  , ,  سی سی   , کبک

    جاساى , هٌقار دراز , کج ًْل  , چاخ لق ,  گالریْل, کلی   ّ خرّ   سلین یاى, چاخ لق آبچلکِا,   تلیلَ دریائی،

 ، خْار، زًبْر خْارُا    پرستْ،هاُی   زًبْرخْر،   سبس قبا دارکْبِاخْار  صذف  , یاشلک  , لیل   ,سیورغاى

هرغ قبا   شاًَ سرک ّ دار کْبِا     کاکایی ، شبگرد   ،  جغذُا   ،  کْکْ  ،   طْطی  ، کْکریاى، کبْتراى

  .هیباشذ

گنجشک شکالن 

َٔ,هگس گیر  ,حشرٍ خْار , هگس خْاراى,چرخ ریسکاى    اًْاع ,بال الکی,هیٍْ خْر ,زیر آبرّک ,صعٍْ  ,طرق

 ,زاغ,ساریا هیٌا   ٔ, زرد پر, سِرٍ,گٌذشک, درخت خیسک, دم جٌباًک,چلچلَ,پرستْ  ,چکاّک ,بلبل,سسکاى 

 دیْار خیسک ، ,تیت کور کلی, شیریک ,درخت خیسک,  عسل خْرک  ,سٌگ چشواى ، شاُرخ طالیی ,بْجاًگا

 . الیکایی  ، عسل خْرک 

 

 
 

 خسنذگان

َ اعت تا ّجْد ایي ُوَ یک علغلَ تحمیمات فْست . تا اکٌْى تحمیمات ّعیغ دس هْسد خضًذگاى فْست ًگشفت
َ اعت  ًْع آى ؽٌاعایی ؽذٍ اعت، ۲۳ ًْع آى ّ عْعواسُا کَ ۲۷اًْاع خضًذگاى هاًٌذ هاسُا کَ دس کؾْس . گشفت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9_%D9%84%DA%A9_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9_%D9%84%DA%A9_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9_%D9%84%DA%A9_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C


اًْاع عٌگ پؾت . اًْاع گژدم عیاٍ صسد ؛ غٌذل دساکثش ًماط افغاًغتاى توؾاُذٍ هی سعذ. دس ُوَ ًماط دیذٍ هی ؽًْذ
 [۲].افغاًی راسای جغاهت کْچک تْدٍ دس ًضدیکی آب حیات تغش هی تشًذ

خفاشان 

 ًْع خفاػ ۳۴حذّد . ًْع پغتاًذاس تْدٍ هؼوْاًل اص حیْاًات کْچک تغزیَ هی ًوایٌذ« ؽة پشک چشهی»خفاػ 
خفاؽاى تْهی داسی جغاهت . هؾکل یافتٍ اص جولَ دّ ًْع آًشا هی تْاى ب. تْهی ّهؼاجش تؾخیـ گشدیذٍ اعت

. کْچک تْدٍ دس ًضدیکی ؽِشُا صًذگی هی کٌٌذ

علل کم شذن حیات ًحش در افغانستان 

َ اعت۸۵حذّد  . فیقذ اص حیات ّحؼ دس کؾْس تٌا تش ػْاهل هتؼذد اص تیي سفت

دس عْل تاسیخ ؽکاس حیْاًات توٌظْس پْعت گْؽت ّ تفشیح ؽکاس گشدیذٍ تاػث اًمشاك ّیا ًاتْد ؽذى :غشتت.۱
.  تؼذادی صیاد اص فاهیلِا توٌظْس تاهیي هؼؾیت اص ؽکاس حیْاًات اعتفادٍ هی ًوایٌذ. حیْاًات گشدیذٍ اعت

اکثش هشدم افغاًغتاى حیات ّحؼ سا دادخذا ّتی . دس حفظ حیات ّحؼ ّ هحیظ صیغت:ػذم فِن ّداًائی هشدم.۲
.  فاحة داًغتَ تَ ؽکاس آى هی پشداصًذ

َ اعت دس ۳۳دس :ػذم پالى تذاتیش ّکٌتشّل لْی اص عشف دّلت  .۳  عال جٌگ کَ جشیاى داسد دّلت ًتْاًغت
.  تذیي هٌْال اللاًًْیت ّخْد عشی دسیي هٌاعك هشّج گشدیذٍ اعت. اکثشدُات حاکویت دّلتی سا تحمك تثخؾٌذ

تا اکٌْى دّلت افغاًغتاى احقایَ لْی دس هْسد ًفْط اًغاى دس خاک ًذاسد چَ سعذ کَ اص حیات :احقایَ . ۴
..  ّحؼ احقائیَ گیشد

ّظایف هقشفی ّ . اکثش دس افغاًغتاى پشّژٍ ُای سّیکاس هی گشدد کَ دس آى ساٍ دسآهذ ّجْد داؽتَ تاؽذ:دسآهذ.۵
فمذ دس ّسلِا . ّکظ ػاللوٌذی تَ چٌیي هغایل ًذاسًذ. تی دسآهذ سا هؼْاًل تذّػ اًجیُْا ّخاسجی ُا هی گضاسًذ

.  تشای سفغ هغْلیت چیضی هی ًْیغٌذ
 لاچالثشاى جض پْل تَ ّعي ّحیات چیضی. یکی اص تضسگتشیي ػْاهل ًاتْدی حیات ّحؼ لاچاق اعت:لاچاق  .۶ 

خشیذ ّفشّػ غیش لاًًْی لاچاق آثاس تاسیخی ، ااحجاس لیوتی، حیْاًات ّحؾی، پشًذٍ، پْعت . ًوی کٌٌذ فکش
اکٌْى هافیای تیي الوللی کَ دس کؾْسُای ُوغایَ . حیْاًات ، ّ ًثاتات ًادس دس افغاًغتاى اصهذتی تذیٌغْ اداهَ داسد

سّص تا سّص داسایی ػاهَ ّهلی سا . ّ دّستش الًَ کشدٍ تْعظ اجیشاى خْد ُوَ سا تَ خاسج کؾْس اًتمال هی دٌُذ
.  غاست هی ًوایٌذ

تخشیة کؾتضاسُای عثیؼی ّلغغ جٌگالت تاػث هی ؽْد کَ الًَ ّغزای یک تؼذاد اص حیات :فمذاى هْاد غزائی .۷
ّحؼ اص تیي سّد تا اص تیي سفتي چٌیي فکتْس تغلغل عثیؼی ایکْعیغتن اص تیي سفتَ حیات ّحؼ دیگش گشعٌَ تالی 

.  دسیي فْست آًِا هجثْس هی ؽًْذ هٌغمَ سا سُاکٌٌذ ّ یا تویشًذ. هی هاًٌذ
کَ ُوَ عالَ هحالت کَ . فیقذ هی تاؽذ۱۰دس افغاًغتاى سؽذ ؽِشی ؽذى : تیاتاى صائی ّؽِشی ؽذى صهیي ُا.۸

خؾک ؽذى تاالتِا خؾک عالی ؽکاس تی سّیَ جوغ آّسی تخن . حیات ّحؼ صًذگی هی کٌٌذ تخشیة هی گشدد
ّچْچَ حیات ّحؼ ًیض اص ػْاهل ػوذٍ اعت کَ تاالی تؼذاد حیات ّحؼ تاثیش داسد  

 علل حفاظت حیات ًحش ۹

دس فْست اًمشاك . تغلغل عثیؼی چٌیي اعت کَ صًذگی ُش حیات صًذٍ تا دیگش صًذٍ جاًاى استثاط هغتمن داسد
یک حیْاًات دیگش حیْاًات آًمذس صیاد هی ؽًْذ کَ دیگش تشای آًِا غزا ًشعیذٍ ُوَ هیوشًذّیا دیگش حیْاًات 

تَ ُویي عْس عایش صًذٍ جاًاى . اًغاًِا ًوتْاًذ تذّى حیْاى ًّثاتات صًذگی ًوایذ. تٌغثت کوثْد غزا اص تیي هی سًّذ
یکتؼذاد حیْاًات ّحؾشات هثاًل هلخ، هْػ، گٌجؾک ّغیشٍ تٌام . تذّى صًذٍ جاًِای دیگش ًوی تْاًٌذ صًذگی ًوایٌذ

اگشیکی اصیي حیْاًات دس حالت اًمشاك . هلخ ّ هْػ ّگٌجؾک غزا فذُا حیْاى ّپشًذٍ اعت. آفات یاد هی ؽًْذ
گاُی تا خْد هشك تثاٍ کي سا ًیض . لشاس گیشد تؼذاس آفات اصدیاد هی یاتذ ّایي آفات تَ ؽِش ُجْم هی آّسًذ

. هگظ ّ پؾَ سا پشًذگاى جْالُا خضًذگاى ّغیشٍ خْسدٍ ًغل ایي حیْاًات هضش سا کٌتشّل هی ًوایٌذ. هی آّسًذ
تخن . یؼٌی حیات ّحؼ ًَ تٌِا دس حفظ هحیظ هْثش اعت تلکَ اًغاًِا سا اص اهشك ّآفات ًیض هحافظَ هی ًوایٌذ

.  حؾشات سا هی خْسًذ. ًثاتات سا هخفی هی کٌٌذ تاػث اصدیاد فشػ عثض هی گشدًذ
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-1


 پارکيای ملی ۱۰
الی اکٌْى هٌاعك دؽت ًاّس غضًی، تٌذ اهیش . پاسکِای هلی افغاًغتاى تاالتِا جٌگالت عثیؼی کٍْ ُا ّدؽتِا هی تاؽذ

، جِیل ُاهْى، جٌگالت کٌشُاس ّ پکتیا ّ تادغیظ، لْل آب چکاى کاتل، دسٍ آجش، کُْای جٌگل داس ًْسعتاى 
ایي کٍْ ُا اص ًظش هحل تْد ّ تاػ آُْی هاس خْس، خشط . هٌحیث پاسکِای هلی ها دس ًغش گشفتَ ؽذٍ اعت

ًقْاسی ّ تغیاسی اص حیْاًات ّحؾی دیگش لاتل تْجَ اعت عْاحل دسیای آهْ اص ًظش گْصى تاختشی تغیاسی 
ُاهْى پْصک ّ ُاهْى فاتشی اص ًظش هحیظ صیغت پشًذٍ گاى . حیْاًات ّحؾی ّ پشًذٍ گاى، هؼشّف اعت

تاالتِای افغاًغتاى ػثاستٌذ اصتاالب اؽکوؼ . ایي پاسکِا پٌاٍ گاٍ ُضاساى جاًْساى هی تاؽذ. هِاجش آتی هؾِْس اًذ
دس ّالیت تخاس، تاالب غْس دس ّالیت فشاٍ، تاالب غْسی دس ّالیت تغالى، تاالب تغالى دس ّالیت تغالى، تاالب 
َٔ تٌذ اهیش دس ّالیت تاهیاى ّ تغیاسی اص ًماط دیگش  ًْس دس ّالیت غضًی، تاالب هحوذ دس ّالیت لٌذُاس، دسیاچ

. هاًٌذ کُِْای ؽوال ؽشلی ّ غشتی ّ جٌگلِای تذخؾاى اص صیغتگاُِای هِن پشًذگاى هختلف تَ ؽواس هی آیٌذ

 افغانستانًمناطق پر اىمیت برای حیات ًحشجيیل ىا

  ُاهْى ُلوٌذ دس جٌْب غشب افغاًغتاى 
   ُاهْى پْصک دس جٌْب غشب افغاًغتاى
   ُاهْى فاتشی دس جٌْب غشب افغاًغتاى
   تٌذ اهیش دس تاهیاى
   جِیل صسلْل دس تذخؾاى افغاًغتاى
   جِیل چمومتیي دس تذخؾاى افغاًغتاى
   جِیل ؽیْا دس تذخؾاى افغاًغتاى
   جِیل عشغیالى تذخؾاى
  ُکتاس  ۲۷۰۰۰آب اعتادٍ غضًی 
 ُکتاس  ۲۰۰۰۰دس لذ 
  ُکتاس  ۲۷۰۰۰دؽت ًاّس 
  ُکتاس  ۳۵۰۰۰ّادی ُشیشّد 
  ُکتاس  ۲۰۰۰۰اهام فاحة
  ُکتاس  ۲۵۰۰۰جالل آتاد
  ُکتاس  ۱۹۰لْل حؾوت خاى 
  ُکتاس  ۱۲۰۰۰۰ّادی پیچ ّ ّایگل
  ُکتاس  ۳۰۰۰۰۰۰۰دؽت ساجغتاى
  ُکتاس  ۱۵۰۰۰۰خْعت
  ٍُْکتاس  ۲۰۰۰۰۰عفیذ ک
  ۲۰۰۰ّادی عالٌگ ُکتاس  

 منابع ۱۴ 

  اًمشاك حیات ّحؼ دس افغاًغتاى ًْؽَ ّتگاٍ اسهغاى هلی
[ ۱]http://armaghanmille.wordpress.com/2010/11/04/ 

حیات ّحؼ دس افغاًغتاى ًْؽتَ ّیکی پیذیا اًگلیغی  *
جفشافیای عثیؼی افغاًغتاى ًْؽتَ عفاست کثشا ایشاى دس افغاًغتاى هؼلْهات دس هْسد جِیلِا  

[۳]http://www.iranattache-afghan.ir/about-af/ 

َ ُای جاًْساى دسافغاًغتاى*  ؽثکَ اعالع سعاًی افغاًغتاى گًْ
http://www.afghanpaper.com/info/joghrafia/janevaranafghanestan.htm 

 خضًذگاى افغاًغتاى ًْؽتَ جاى ام سیگي دسهْسداًْاع هاسُاّچلپاعَ ُا*
http://www.northwestwildlifeonline.com/Afghanistan%20Reptiles%20Homepage.htm 

 

  

http://armaghanmille.wordpress.com/2010/11/04/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://armaghanmille.wordpress.com/2010/11/04/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://armaghanmille.wordpress.com/2010/11/04/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://armaghanmille.wordpress.com/2010/11/04/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://www.iranattache-afghan.ir/about-af/
http://www.iranattache-afghan.ir/about-af/
http://www.iranattache-afghan.ir/about-af/
http://www.afghanpaper.com/info/joghrafia/janevaranafghanestan.htm
http://www.northwestwildlifeonline.com/Afghanistan%20Reptiles%20Homepage.htm

