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 پیش درآمد  1

کوه بابا که ادامۀ سلسلۀ هندوکش غربیست، به شکل یک بادام در مناطق مرکزی افغانستان قرار دارد 
ق به طرف غرب به طول حدود   کیلو متر ادامه یم یابد. دامنه ها و شیله های این    250که از سمت شر

ق تا نوایح میدان شهر و در شمالغرب تا حوایل بلخاب یم رسد کوهستان   ارتفاع .  به سمت جنوب شر
ز   ق جانب غرب کم شده یم رود. این کوهستان نت  بلند ترین بخش کوهستان بابا را قلۀ شاه فوالدی    از شر

بخشهای وسیع کوه بابا در والیت متر یم رسد.    5049تشکیل یم دهد که ارتفاع آن از سطح بحر به  
، د -میدان  همجوار مانند  بامیان و قسمتهائی از آن در والیات    قرار دارد.  غور  و  ای کندیوردگ، غزئز

ز و شکن، برجستگیها و  کوه بابا تا حدود زیادی به یک سطح مرتفع یم ماند که دارای حوزه های پر چی 
ز یم باشد.    ها بوده و دارای جلگه ها و قطعات هموار نت 

ی
احجار این کوهستان از دوره های مختلف افتادگ
الها پیدجیا  باعث  لوجیک ترکیب یافته که در آن انواع و اقسام طبقات، سنگها و متز

ً
ا یم شوند که بعضا

 تشکیل معادن گردیده اند، مانند معادن آهن حاجیگگ. 
،    در مجموع 

ی
کوهستان بابا پر رنگ و ترکیب ساختمان های طبییع آن خشن ویل جذاب است که بزرگ
 این ساختار ها هر کدام شان زیبائی خاص و ئی مانندی را به تماشا گذاشته  

ز عمق و اشکال مخصوص و معی 
 برای نباتات و حیوانات  را    های گوناگون ه های زیستار  و زمین 

 
بهت سلسله مهیا کرده اند. عظمت کوه بابا، ا

های آن، وسعت افق، خماخم و پیچ و تاب دره ها، پهنای وادی ها، خروش رودخانه ها، صفت  توفانها و 
وی قدرت ش شاری یم پراگند که به انسان و حیوا   ، طبیعت مست و درشت این سلسله کوه  ن هردم نت 

اوار معرفت، صیانت و حفاظت   تازه یم بخشد.  کوهستائز با این همه غنای طبییع و زیبائی و خوشنمائی شز
 پرداخته یم شود. اندگ    این سلسله کوه   فوالدی   یم باشد که در این رابطه رصف به منطقۀ شاه 

 
 و طرح پروژه  ساحۀ شاه فوالدی 2

جنوب غرب شهر بامیان قرار دارد که شامل قریه های سمارا، منطقۀ شاه فوالدی و قلۀ شامخ آن در  
، چپ دره،جوشی، ، سیاه   آهنگران،خشکک، دوکائز سادات، فوالدی، شخجوی، عیل بیگ،آبدره،کمتر

ز دره های اصیل و فریع منطقۀ شاه فوالدی   یم شود که در بی 
تو و دهها قریه و محلۀ کوچکتر الیک، شتی

مردم منطقۀ فوالدی به زراعت مرصوف اند. چون در این ساحه چراگاه  به صورت پراگنده افتیده اند.  
د. پوشش گیایه آن شامل انواع و اقسام نباتات به ندرت یافت یم شود، لذا ما  صورت یم گت 

لداری کمتر
، در حایل که بته های زیستگاههای پوشیده از جنگل در امتداد آبهای جاری تشکیل یافته اند یم گردد.  

 . ( 1-)شکل د نمختلف کویه به وفرت پیدا یم شو 
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 شمایل کوه بابا. یک منطق : 1  -شکل  

ٔ
 فوالدی در دامنه

ٔ
ز و  ساحه  بسیار ناهمگون با تنوع پر شمار طبقات زمی 

 کوهستائز
ٔ
ه

 محیط زیست. 

 
 فوالدی که تحت صیانت قرار دارد، زیستگاه اصیل برای انواع مختلف گیاهان و جانوران و  

ٔ
منطقه

 همچنان محل پیدایش ساحات دست نخورده و بکر طبییع یم باشد. 
 بامیان  

ٔ
است که بخاطر موقعیت جغرافیائی و اقلییم،    افغانستان فوالدی ییک از مناطق معدود    - ناحیه
 پوشش های متنوع و ارزشمند گیایه یم باشد. با    اکوسیستم های طبییع دارای  

انتفایع   حکومتر و غت  سیایس، غت  نهاد تحقیق و تغیت  اجتمایع افغانستان که یک سازمان مستقل، غت 
طرح کردند    2018پروژه ای را در سال    (SGP: Small Grants Program)کمک مایل نهاد   به  است 

د تا بر اساس آن مردم محل  شاه فوالدی مور  ۀ مبتز بر اینکه امکانات انکشاف منطق  د مطالعه قرار گت 
بتوانند با در نظرداشت صیانت از محیط زیست نه تنها خود شان، بلکه باشندگان سایر مناطق را  
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از جانب   نمایند. چون منطقۀ شاه فوالدی  این مست  کمک  ز در   National Environmentalنت 
Policy Act (NEPA)  و مطالعات و تحقیقات    به حیث منطقۀ قابل صیانت شناخته شده بود، ازیتز

ور پنداشته یم شد. ازینکه منطقۀ   در مورد اوضاع طبییع، پوشش گیایه و حیات وحش منطقه رصز
ز صورت   ز پارگ نت  شاه فوالدی تمایم امکانات تأسیس یک پارک میل را دارد، بحث روی ایجاد چنی 

این منطقه دارای اهمیت بسیار    ساختار های طبییع، پوشش گیایه و حیات و حش چون یم گرفت.  
آقایان  . در این تحقیقات  مورد تحقیق قرار گرفت   2020  تا   2018های  در سال این ساحه    ، لذا یم باشد 

 ، واعظز واعظز غ محمد عیل  نظری   ، الم رضا  ابراهییم   جواد  محمد  و    و  داخل کشور  پروفیسور  از 
اک داشتند که   آلمان از   (عبدالحنان روستائی داکتر نگارنده ) پور و   زیگمار بریکیل، داکتر داود رفیق اشتر

 تحقیقات در کتاب فوق الذکر مکتوب شده اند. این  نتائج  
 
 مطالب کتاب  3

صفحه و در دو ستون به    393فصل دارد که در قید    15کتاب فلورا و پوشش گیایه شاه فوالدی  
معلومائر در خصوص پروژه و منطقه ارائه    4- 1یط فصلهای  زبانهای دری و انگلییس نگاشته شده.  

،جیومورفولویحی و اقلیم  5یم گردد. در فصل   مورد   ، باشد  جغرافیای فزییک منطقه که شامل جیالویحی
د. در فصل  ار  امون فلورا و پوشش گیایه و در فصل    6زیائی قرار یم گت  فرش گیایه و    7تحقیقات پت 

فلورا و پروفیلهای گونه های گیایه مورد    9و    8گراِدینت های ارتفایع مورد بحث اند. در فصلهای  
در بارۀ حفاظت از طبیعت    11در خصوص جهان وحش و فصل    10مطالعه قرار گرفته اند. فصل  

ات، فهرست رهنمای ان   گاشته شده. فهرست ن    12لییس و دری و معرفز نویسندگان در فصلهای گ نشر
برای درک بیشتر اوضاع و احوال طبییع منطقه، نتایح این تحقیقات در نقشه    درج گردیده اند.   15تا  

  خواننده، جداول رؤیت داده شده اند که اهمیت کتاب را باال برده و برای  و    ها، تصاویر، پروفیلها 
 د.  ان دلچسپ یم گرد 

در کابل به چاپ برسد و به صورت مجائز    2021قرار بر این بود که کتاب مذکور در تابستان سال  
داده شود.   قرار  و مؤسسات علیم  دانشگاههای شخیص  و  دولتر  پوهنتونهای  ز  اختیار محصلی  در 

و  ر کشور به وقوع پیوست، امکانات مایل  د   الکن نسبت تحوالئر که  چاپ کتاب میش نگردید. ازیتز
  مجازی تاب را از طریق شبکه های  ک بهتر است که  به این باور رسیدند که    ، نگارندگان خارج از کشور 

س   د.   دانش پژوهان کشور قرار دهند به دستر این کتاب از طریق    تا ازین طریق مورد استفاده قرار گت 
 لینک ذیل قابل دریافت است: 

https://t1p.de/qkxx 
 

ی کتاب  4  چند مثایل از مت 
 جیالوج   1.4

 شاه فوالدی از نگاه جیولویحی از رسوبات استحکام 
ٔ
دورۀ پالیئوزوئیک و رسوبات  یافتۀ بحری از   منطقه
ی تشکیل آید(  ئی )ترسبائر که در آبهای داخل قاره ها به میان یم   قاره  یافته که احجار    از دورۀ ترشت 

ز در آنها آ   تشفشائز آ   و   مگماتیک   . (3و    2)شکل    اند   میخته شده نت 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft1p.de%2Fqkxx&data=04%7C01%7C%7C138e8ae3a5444411351608d9eae455a7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799088681487465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0dZrq2DvS8qR3yByy7L8K8BmJZ1UG6ty9v1mOfFwHlY%3D&reserved=0


 

 8تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 ې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
 توفای آهیک در درۀ اژدر )اژدها( در جنوب غرب  : 2  -شکل

ارتفاع   در  از:    3000بامیان  تصویر  بحر.  سطح  از  متر 
(.196710.09Breckle, .) 

 شمایل شاه فوالدی با یخچالها و پارچه های    : 3  -شکل
ٔ
دامنه
 (. Breckle, 1969یخ. تصویر از: )

 
 جیومورفولوج   2.4

به   منتج  است که  هائی  پروسه  و  ز  زمی  روی  اشکال  پژوهش  علم  ز جیومورفولوژی  اشکال،    همی 
ز یم  ز شامل فعالیتهای  گردند.    ساختارها و مناظر طبییع در روی زمی  پروسه های شکلدیه روی زمی 

یا   و  ییک  ز فت  عملیات   
ٔ
بوسیله فرساییسر  فعالیتهای  است.  تخریبائر  عملیات  و   )

ی
)هوازدگ فرساییسر 

ز یم گردد. پروسه های تخریبائر شامل به  کیمیائی  رد کردن مواد در روی زمی 
ُ
 سبب شکستاندن و خ

ز   ب  ، حرکت در آوردن مواد تخریب شدٔه سطح زمی 
ً
 فعالیت های امواج بحر،آبهای های  ه  مثال

ٔ
وسیله

 آن به وجود آمدن یک نمای طبییع 
ٔ
است    (Landscape) جاری، بادها و یخچا لها یم باشد. نتیجه

 (. 5و    4)شکل    یم یابد طبیعت پیوسته تغیت  شکل   که بر اثر قوه های 
 

  
سطح  :  4  - شکل یک  افغانستان.  مرکزی  مناطق  کوههای 

تقسیم  بالکها  به  رودخانه  و  ها  دره  وسیلۀ  به  مرتفع که 
ز پرواز.  Breckleگردیده. تصویر از   حی 

خزائز  :  5  -شکل با  نمای  بامیان  والیت  در  یکاولنگ   
ٔ
واحه

از:   تصویر  چنار.  درختان  از  هائی  رسته 
(https://t1p.de/21q1 .) 
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 فرش گیایه  3.4
ان   ز  با مت 

 کوهستائز
ً
ز تنوع    باالی افغانستان یک کشور شدیدا    طبقات زمی 

ٔ
"( و با ساحه )"جیودایورزیتر

است.    و گوناگونفراخ   تنوع  متناسباکولوژیک   
ٔ
ساحه این کشور  در  آن  انواع   با  و  های گیایه  گونه 

ز   نت  ب   ،این تنوع  .یم باشد   پرشمار مختلف فرش گیایه  علت موقعیت کشور در محل تقاطع ه  درست 
  هستر ن حوزه ها با تفاوتهای عظیم در  شاهراههای چندین حوزٔه جغرافیای حیائر افزونتر یم گردد. ای

)شکل   نمایند   سهم بارزی را در غنای فلوریستیک و در نظم پوشش غتز گیایه کشور ایفا یم  ،گیایه شان
6 ) . 
 

  
ش، محیط زیست،  Astragalusاز جنس    گیایه  پروفیلیک    ۀنمون  : 6شکل   اکولوژی،ارتفاع محیط زیست، گل، میوه و نحوۀ    با ساحۀ گستر

 کوه بابا است. خالصۀ  که  Astragalus صورتهای مختلف استفادۀ از آن. 

 
 جهان وحش  - 4. 4

 گیایه)فلورای( غتز یم باشد، بلکه جهان وحش  
ٔ
ارتفاعات افغانستان مرکزی نه تنها زیستگاه یک مجموعه

ز قابل توجه است، هرچند همانند بسیاری از مناطق   از حیوانات    ،دنیا   دیگر   )فونای( آن نت 
ی

بخش بزرگ
ات شدید در دامن طبیعت  ناپدید گردیده اند.   و اکوسیستم   (Landscape)بر اثر شکار فراوان و تغیت 

ُسم داران در    پستانداران عظیم الجسه همچون "گربه" های بزرگ و   بسیاری از منابع تاریخز از وجود 
ز    مناطق کوه بابا حکایت یم کنند.  در والیت بامیان    ه گونه پرند  273ود  احتمال موجودیت حدهمچنی 

این مجموعه،   از  ز زده یم شود.  از طبیعت   17تخمی  الملیل حفاظت  ز  بی   
ٔ
اتحادیه از جانب  گونۀ آن 

(IUCN)  در جنب سایر گونه ها، شامل سلیم دشتر  که    در لیست گونه های تحت مخاطره ثبت گردیده
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 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 ې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ز اردک و یا به شدت تحت خطر استکه  باشد  یم  (Vanellus gregarius, e)   و یا مرغ باران . همچنی 

ز  (Oxyura leucocephala, f) مرغائی سفید ش انقراض مواجه است  نت  ز ترتیب  به خطر  . به همی 

ز زیر تهدید اند   سیب پذیر و هشتهفت گونۀ آ   . ( 7)شکل  گونۀ دیگر نت 
 

 
 خطر انقراض تهدید یم کند. که عده ای از آنها را    مثایل چند از پرندگان منطقۀ شاه فوالدی:  7  -شکل
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 8تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 ې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 اظهار سپاس  - 5
در پایان جا دارد که از دوستان ارجمند هرکدام جناب پروفیسور بریکیل که حدود نیم قرن در خصوص  

اند و جناب محمد داود رفیق پور که   نباتات و  از سالها  افغانستان تحقیقات کرده  تنوع پیوسته روی 
رای این دوستان افغانستان و یک شی مطالب دیگر یم نویسند، اظهار سپاس نمایم. نگارنده ب زیستر در  

 موفقیت بیشتر و صحت و عافیت فراوان آرزو یم نماید. 
 

 پایان 
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