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 ��� ع�دالحنان روستا�  دا
وری  8آلمان،  $� 2022ف

  معر�� �ک اثر ناب عل� تحت عنوان 

  کوە ,ا,ا"   –"فلورا و پوشش گ$ا# شاە فوالدی 

 
  
  پ0ش درآمد   1

کوە 3ا3ا که ادامۀ سلسلۀ هندوکش غ=>;ست، 3ه ش7ل 5ک 3ادام در مناطق مرکزی افغا+ستان قرار دارد 
ق 3ه طرف غرب 3ه طول حدود   JK له های این    250که از سمتP5ا3د. دامنه ها و ش Q ادامه ��کPلو م

ق تا نواV مPدان شUر و در شمالغرب تا حواS 3لخاب Q رسد.  کوهستان   JK ارتفاع 3ه سمت جنوب
  [ \�م شدە Q رود. این کوهستان ن ق جانب غرب̂  JK ن 3خش کوهستان 3ا3ا را قلۀ شاە فوالدی    ازa=3لند ت

 3خشUای وسیع کوە 3ا3ا در وال5ت م�� Q رسد.    f5049شکPل Q دهد که ارتفاع آن از سطح 3حر 3ه  
، دای کندی -مPدان  همجوار مانند  3امPان و قسمتUا� از آن در وال5ات [    قرار دارد.  غور  و  وردگ، غز

] و شکن، برجستگیUا  \qماند که دارای حوزە های پر چ Q ادی 3ه 5ک سطح مرتفعaکوە 3ا3ا تا حدود ز
] Q 3اشد.   \�ن  ها بودە و دارای جلuه ها و قطعات هموار 

v
wوهستان از دورە های  احجار این کو افتاد
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 مختلف جPا
y
الUا پPدا Q شوند که 3عضا [�لوجPک ترکPب 5افته که در آن انواع و اقسام ط�قات، سنگUا و م

 .|}Pل معادن گرد5دە اند، مانند معادن آهن حاجPشکf 3اعث  
،   در مجم�ع 

v
wجذاب است که بزر Sآن خشن و �Pب ساختمان های طبPکوهستان 3ا3ا پر رنگ و ترک

] این ساختار ها هر کدام شان ز�aا� خاص و $ مانندی را 3ه تماشا گذاشته   \qعمق و اش7ال مخصوص و مع
 مهPا کردە اند. عظمت کوە 3ا3ا،  برای ن�اتات و حیوانات  را    های گونا�ون و زمینه های ز�ستار  

�
بهت سلسله ا

های آن، وسعت افق، خماخم و پیچ و تاب درە ها، پهنای وادی ها، خروش رودخانه ها، صف�\ توفانها و 
وی   ، طبPعت مست و درشت این سلسله کوە  \�قدرت K شاری Q پرا�ند که 3ه ا+سان و حیوان هردم ن

اوار معرفت، صPانت و حفاظت کوهستا] 3ا این همه غنای طب�P و ز�aا� و خوشنما� K]   تازە Q 3خشد. 
 پرداخته Q شود. اندw    این سلسله کوە   فوالدی   Q 3اشد که در این را3طه �ف 3ه منطقۀ شاە 

  
 و ط6ح پروژە  ساحۀ شاە فوالدی  2

منطقۀ شاە فوالدی و قلۀ شامخ آن در جنوب غرب شهر 3امPان قرار دارد که شامل ق=aه های سمارا، 
، چپ درە،جوKی،آهنگران،خش7ک،   [ا ، سPاە   د̂و سادات، فوالدی، Kخجوی، ع� بPگ،آ3درە،^م��

] درە های اص� و فر� منطقۀ شاە فوالدی  \qشود که در ب Q ��تو و دهها ق=aه و محلۀ کوچک $�ال5ک، ش
مردم منطقۀ فوالدی 3ه زراعت م�وف اند. چون در این ساحه چرا�اە  3ه صورت پرا�ندە افتPدە اند.  

د. پوشش گPا� آن شامل انواع و اقسام ن�اتات 3ه ند \�م�� صورت Q گ رت 5افت Q شود، لذا مالداری̂ 
، در حاS که بته های ز�ست{اههای پوشPدە از جن{ل در امتداد آبهای جاری fشکPل 5افته اند Q گردد.  

  . ) 1-(ش7ل د نمختلف کو� 3ه وفرت پPدا Q شو 
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] و  ساحٔه فوالدی در  : 1  -ش:ل   \qار ناهمگون 3ا تن�ع پر شمار ط�قات زمPس� [دامنٔه شماS کوە 3ا3ا. 5ک منطقٔه کوهستا

 محPط ز�ست. 
  

منطقٔه فوالدی که تحت صPانت قرار دارد، ز�ست{اە اصPل برای انواع مختلف گPاهان و جانوران  
  و همچنان محل پPدا¡ش ساحات دست نخوردە و 3کر طبQ �P 3اشد. 

3امPان   است که 3خاطر موقعPت جغرافPا� و    افغا+ستان فوالدی 5£ از مناطق معدود    - ناحPٔه 
  ،¤Pدارای  اقل �Pوس;ستم های طب�  پوشش های متن�ع و ارزشمند گPا� Q 3اشد. 3ا    ا

و   حکوم��  \�غ سPا¥،  \�غ مستقل،  سازمان  5ک  افغا+ستان که  اجتما�   \�تغی و  تحقیق  نUاد 
انتفا� است  \�مک ماS نUاد   غ   2018پروژە ای را در سال    (SGP: Small Grants Program)3ه̂ 

د تا بر اساس  شاە فوالدی مور  ۀ ط=ح کردند مب�] بر اینکه ام7انات انکشاف منطق  \�د مطالعه قرار گ
آن مردم محل بتوانند 3ا در نظرداشت صPانت از محPط ز�ست نه تنUا خود شان، 3ل±ه 3اشند°ان  

را   مناطق  جانب  سایر  از  فوالدی  شاە  منطقۀ  چون  نمایند.  مس�\ ^مک  این  در   [ \� Nationalن
Environmental Policy Act (NEPA)    و [�aانت شناخته شدە بود، ازPث منطقۀ قا3ل صP3ه ح

ور پنداشته   مطالعات و تحقPقات در مورد اوضاع طب�P، پوشش گPا� و حPات وحش منطقه �]
تماQ ام7انات تأس;س 5ک «ارک م� را دارد، 3حث روی ا5جاد  Q شد. ازaنکه منطقۀ شاە فوالدی  

] صورت Q گرفت.   \�] «ارw ن \qات و حش این منطقه  چون  چنPا� و حPپوشش گ ،�Pساختار های طب
.  مورد تحقیق قرار گرفت   2020  تا   2018های  در سال این ساحه    ، لذا دارای اهمPت �سPار Q 3اشد 

، آقا5ان محمد  در این تحقPقات   از داخل    و محمد ابراهP¤   جواد نظری   ، الم رضا واع¾] غ ع� واع¾]
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�� داود رفیق کشور و  ��� ع�دالحنان روستا� ن{ارندە (پور و   پروف;سور زa{مار ب=�7a، دا�  آلمان از   ) دا
اÁ داشÀند که   ��  تحقPقات در کتاب فوق الذکر مکتوب شدە اند. این  نتائج  اش

  
  مطالب کتاب   3

صفحه و در دو ستون 3ه    393فصل دارد که در قPد    15کتاب فلورا و پوشش گPا� شاە فوالدی  
معلوما� در خصوص پروژە و منطقه ارائه    Æ1 -4 فصلهای  ز>انهای دری و ان{ل;Å ن{اشته شدە.  

،جیومورفولوV$ و اقلPم  Q5 گردد. در فصل   $VالوPمنطقه که شامل ج £aÇای فPمورد   ، 3اشد  جغراف
د. در فصل   \�امون فلورا و پوشش گPا� و در فصل    6ارزaا$ قرار Q گ \�فرش گPا� و    7تحقPقات پ

فلورا و پروفPلهای گونه های گPا� مورد    9و    8گراِدیÊت های ارتفا� مورد 3حث اند. در فصلهای  
طبPعت    در 3ارۀ حفاظت از   11در خصوص جهان وحش و فصل    10مطالعه قرار گرفته اند. فصل  

ات، فهرست رهنمای ان   ن{اشته شدە. فهرست  JÍ+ } ن��سند°ان در فصلهای [Îو دری و معر Å;12ل  
برای درک ب;ش�� اوضاع و احوال طب�P منطقه، نتایح این تحقPقات در نقشه    درج گرد5دە اند.   15تا  

اند که اهمPت کتاب را 3اال بردە و  و    ها، تصاوaر، پروفPلها    برای خوانندە، جداول رؤaت دادە شدە 
  د.  ان دلچسپ Q گرد 

ا3ل 3ه چاپ برسد و 3ه صورت مجا]    2021قرار بر این بود که کتاب مذکور در تا�ستان سال   در̂ 
دادە شود.   قرار  و مؤسسات عل¤   Óدا+ش{اههای شخ و  دول��  ] پوهنتونهای  \qار محصلPاخت در 

و  ر کشور 3ه وق�ع پیوست،  د   ال�ن +سÔت تحوال� که  [�aنگرد5د. از Í;چاپ کتاب م Sام7انات ما
  مجازی تاب را از ط=aق ش�که های  ک به�� است که  3ه این 3اور رسPدند که    ، ن{ارند°ان خارج از کشور 

س   ��د.   دا+ش پژوهان کشور قرار دهند 3ه دس \�این کتاب از ط=aق    تا ازaن ط=aق مورد استفادە قرار گ
  لینک ذ5ل قا3ل درaافت است: 

https://t1p.de/qkxx  
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� کتاب   4 CDاز م Eچند مثا  
1.4   IJج$الو  

5افتۀ 3حری از دورۀ «الیئوزوئPک و رس�>ات   ن{اە جیولوV$ از رس�>ات استح7ام منطقٔه شاە فوالدی از  
ی fشکPل آ5د)  � (ترس�ا� که در آبUای داخل قارە ها 3ه مPان Q   قارە  \�5افته که احجار    از دورۀ ترش

] در آنUا آ   fشفشا] آ   و   م{ماتPک  \�  . )3و    2(ش7ل    اند   مPخته شدە ن
  

   
 توفای آه£ در درۀ اژدر (اژدها) در جنوب غرب  : 2  -ش:ل

ارتفاع   در  از:    33000امPان  تص�aر  3حر.  سطح  از   ��م
).196710.09Breckle, .(  

دامنٔه شماS شاە فوالدی 3ا 5خچالUا و «ارچه های    : 3  -ش:ل
  ). Breckle, 1969یخ. تص�aر از: (

  
2.4   IJجیومورفولو  

3ه   منتج  است که   �ها پروسه  و   [ \qزم روی  اش7ال  پژوهش  علم  ] جیومورفولوژی  \qاش7ال،    هم
 Q [ \qدر روی زم �Pای  گردند.    ساختارها و مناظر طبUشامل فعالیت [ \qپروسه های ش7لد� روی زم

5ا   و   £a [ \�ف عملPات  بوسPلٔه   JÅ¡فرسا فعالیتUای  است.   �تخ=�aا عملPات  و   (
v

wهوازد)  JÅ¡فرسا
 �] Q گردد. پروسه های تخ=�aا� شامل 3ه  کPمPا \qب شکستاندن و ُخرد کردن مواد در روی زمÔس 

 [ \qب شدٔە سطح زمa=3  ، حرکت در آوردن مواد تخ Ýًای های  ه  مثUت های امواج 3حر،آبPلٔه فعالPوس
 �Pجٔه آن 3ه وجود آمدن 5ک نمای طبPÀ3اشد. ن Q اUجاری، 3ادها و 5خچا ل (Landscape)    است

  ). 5و    4(ش7ل    Q 5ا3د طبPعت پیوسته تغی�\ ش7ل   ر اثر قوە های که ب 
  

   
سطح  :  4  - ش:ل 5ک  افغا+ستان.  مرکزی  مناطق  کوهUای 

تقسPم  3ال�Uا  3ه  رودخانه  و  ها  درە  وسPلۀ  3ه  مرتفع که 
] پرواز.  Breckleگرد5دە. تص�aر از  \qح  

3ا  :  5  -ش:ل 3امPان  وال5ت  در  75اولنگ  خزا] واحٔه  نمای 
از:   تص�aر  چنار.  درختان  از   �ها رسته 

)https://t1p.de/21q1 .(  
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  فرش گ$ا#   3.4
ان   [ \� کوهستا] 3ا م

y
] تن�ع    3االی افغا+ستان 5ک کشور شد5دا \qو 3ا ساحٔه   ط�قات زم (" ��aجیودایورز")

است.    و گونا�ونفراخ   تن�ع  متناسبا�ولوژaک  ساحٔه  این کشور  در  آن  انواع   3ا  و  های گPا�  گونه 
  [ \�ن تن�ع  .Q 3اشد   پرشمار مختلف فرش گPا�  3   ،این  تقاطع ه  درست  علت موقعPت کشور در محل 

  هس�� شاهراهUای چندین حوزٔە جغرافPای حPا� افزون�� Q گردد. این حوزە ها 3ا تفاوتUای عظPم در  
(ش7ل   نمایند   گPا� کشور ا5فا Q  سUم 3ارزی را در غنای فلور�سPÀک و در نظم پوشش غ�]   ،گPا� شان

6 ( .  
  

   
ش، محPط ز�ست،  Astragalusاز جÊس    گPا�  پروفPل5ک    ۀنمون  : 6ش:ل   ��ا�ولوژی،ارتفاع محPط ز�ست، °ل، میوە و نحوۀ    3ا ساحۀ گس

  کوە 3ا3ا است. خالصۀ  که  Astragalus صورتUای مختلف استفادۀ از آن. 

  
  جOان وحش  - 4. 4

افغا+ستان مرکزی نه تنUا ز�ست{اە 5ک مجموعٔه گPا�(فلورای) غ�] Q 3اشد، 3ل±ه جUان وحش  ارتفاعات  
] قا3ل توجه است، هرچند همانند �سPاری از مناطق  \� از حیوانات    ،دنPا   د5گر   (فونای) آن ن

v
w3خش بزر

ات شد5د در دامن طبPعت  \�5دە اند.  نا«د5د گرد و ا�وس;ستم   (Landscape)بر اثر ش7ار فراوان و تغی
ُسم داران در    éستانداران عظPم الجسه همچون "گ=>ه" های بزرگ و   �سPاری از منابع تارèa] از وجود 
]    مناطق کوە 3ا3ا ح7ا5ت Q کنند.  \qان    ە گونه پرند  273احتمال موجود5ت حدود  همچنPدر وال5ت 3ام

این مجموعه،   از  ] زدە Q شود.  \qالمل  17تخم  [ \qب اتحاد5ٔه  از جانب  از طبPعت گونۀ آن  � حفاظت 
(IUCN)  ت گرد5دەÔم دش��  که    در ل;ست گونه های تحت مخاطرە ثPدر جنب سایر گونه ها، شامل سل

] اردک و 5ا که 3ه شدت تحت خطر است3اشد  Q  (Vanellus gregarius, e)   و 5ا م=غ 3اران \qهمچن .
K دPسف $]  (Oxyura leucocephala, f) مرغا \�انقراض مواجه است  ن ] ترت;ب  3ه خطر  \q3ه هم .

] زaر تUد5د اند   س;ب «ذیر و هشتهفت گونۀ آ  \�  . ) 7(ش7ل  گونۀ د5گر ن
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  که عدە ای از آنUا را خطر انقراض تUد5د Q کند.   مثاS چند از پرند°ان منطقۀ شاە فوالدی:  7  -ش:ل

  
  اظOار سRاس  - 5

در «ا5ان جا دارد که از دوستان ارجمند هرکدام جناب پروف;سور ب=�7a که حدود نPم قرن در خصوص  
اند و جناب محمد داود رفیق پور که   ن�اتات و  از سالUا  افغا+ستان تحقPقات کردە  تن�ع پیوسته روی 

رای این دوستان افغا+ستان و 5ک Kی مطالب د5گر Q ن��سند، اظUار سóاس نما5م. ن{ارندە ب ز�س�� در  
  موفقPت ب;ش�� و صحت و عافPت فراوان آرزو Q نما5د. 
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  «ا5ان 


