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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۸/۰۲/۲۰1۹

عبدالحنان روستائی

معرفی یک اثر ناب علمی
اقای داک تر محمد داود رفیق پور به سلسلۀ لطف همیشگی شان ،چند روز قبل ک تاب حجیمی را به اینجانب به حیث تحفه فرستادند که تحت
عنوان "اکولوژی زون های اقلیمی و پوشش گیاهی کرۀ زمین" با کمک پروفیسور زیگمار بریکلی ،استاد پوهنتون بیلیفیلد المان اخی ًرا از چاپ
برامده.

اکولوژی از دو ٔ
کلمه یونانی اویکوس (خانه ،اسلوب خانه داری) و لوگوس (علم ،دانش ،شناخت) ترکیب یافته .اکولوژی شامل فعل و انفعاالت
میان عوامل غیر حیه (جیولوجی ،مورفولوژی ،خاک ،اقلیم ،پوشش گیاهی ،اب و یا هایدرولوژی) و عوامل زنده (مؤلدین ،مصرف کنندگان،
تجزیه کنندگان) در یک زیستگاه معین می باشد .در حالت عادی میان این دو نوع عامل یک نوع توازن دینامیک موجود می باشد؛ ولی اگر
ٔ
مجموعه سیستم (اکوسیستم) به هرج و مرج مبتال می گردد .در اینصورت از عدم توازن اکولوژیک
در یکی از این عوامل تغییرات رونما گردد،
صحیت می شود.
د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در نخستین صفحات این ک تاب اقایان پروفیسور میشائیل زوکو استاد جیوبوتانیک و اکولوژی طبیعت در دانشگاه گرایفسلد ،برندۀ جوایز
متعدد ،منجمله جایزۀ بدیل نوبل برای محیط زیست ،پروفیسور داک تر ویلهلم بارتلت استاد نباتات در پوهنتون بن المان و برندۀ چندین جایزه
در رابطه با محیط زیست و پوهاند محمد عثمان بابری استاد فاکولتۀ فارمسی پوهنتون کابل این ک تاب را به صورت جامع ارزیابی نموده و از
زحمات نویسندگان ان قدردانی نمود اند.
ژی
طور
در این بررسی ها امده که این ک تاب به ما کمک می کند تا کرۀ زمین را به عنوان خانۀ خود که به شگ فت انگیز از نگاه ایکولو نظم
یافته ،بشناسیم ،اسیب پذیری انرا درک کنیم و در نتیجه با طرز برخورد اینده نگر به ان دست یابیم .همچنین تذکر رفته که در روی زمین بیش
از ده میلیون گونۀ ( 1 )Speziesمختلف از موجودات حیه زیست نموده و زیربنای تمامی اکوسیستمها و بدین ترتیب زیربنای زندگی ما را تشکیل
ٔ
می دهند .انگاه بر اهمیت این ک تاب تاکید صورت گرفته و یاداوری شده که افغانستان دارای مناطق محیط زیست مختلف می باشد که شامل
سلسه های هندوکوش که تا ارتفاع  7500متر از سطح بحر قرار دارد ،مناطق صحرائی و نیمه صحرائی ،پارک ملی و زیبای بند امیر ،پوششهای
گیاهی مناطق نیمه حاره که از حوزۀ سند تا والیات پک تیا و ننگرهار ادامه پیدا می کند ،می باشد .در حوزۀ اخیرالذکر درختان مثمر مانند منگو
(انبۀ هندی) و کیله می روید .همچنین درختان سوزنی مانند نشتر،کاج و غیره نمو می کنند .خالصه افغانستان از تنوع بی نظیر زیستگاها و از
این لحاظ از تنوع عظیم زیستی برخوردار است که در ان گیاهان نادر نیز می رویند.
و اما این محیط های زیبای زیست در نتیجۀ عوامل گوناگون و از جمله تغییرات اقلیم و استفادۀ نا مناسب از منابع ان دستخوش
دگرگونیهای گسترده ای گردیده .عوامل این دگرگونیها را افزایش حرارت ،تغییرات در مناظر طبیعی ،خطرات برای حیات وحش ،باال امدن
سطح اب رودخانه ها ،افزایش خشک سالیها ،اتش سوزیها ،سیالبها و غیره تشکیل می دهند .ازینرو بر اهمیت محافظت از محیط زیست
ٔ
تاکید فراوان صورت گرفته.
استادان فوق الذکر این ک تاب را منحیث یک تحفۀ بزرگی که ارزش ابدی دارد ،ارزیابی نموده و انرا برای سیستم های دانشگاهی کشور بسیار
مفید دانسته ،نقش چنین اثار را در فراهم اوری منابع علمی و ک تب درسی در مؤسسات تحصیالت عالی و انهم به زبانهای رسمی کشور مؤثر می
دانند.
این ک تاب در چهار بخش بزرگ و  13فصل که شامل دهها عنوان خرد و بزرگ می گردد ،در قید  705صفحه با قطع و صحافت زیبا در دو
ٔ
ستون به چاپ رسیده .در اخیر ک تاب منابع عمده و فهرست ماخذ اورده شده .نویسندگان برای تدوین این ک تاب از حدود  440اثر به زبانهای
المانی ،انگلیسی و فرانسوی استفاده کرده و به کمک انها مطالب و فرضیه های خود را قوام بخشیده اند .واژه نامه و فهرست رهنما در قسمتهای
اخیر ک تاب درج گردیده .در واژه نامه اصطالحات علمی که در ک تاب به کار برده شده اند ،توضیح شده .همچنین فهرست رهنما کار جست و
جوی مطالب را در ک تاب اسان ساخته.
در این اثر ناب علمی حدود  600شکل که شامل دیاگرامها ،نقشه ها ،شیماها و چارتها می باشند درج گردیده .به کمک این اشکال مطالب
مورد نظر به صورت واضح بیان و قابلیت درک انها اسان شده .نویسندگان در طول دهها سال فعالیتهای علمی خویش روی محیط های زیست
بسیاری کشور های جهان کار کرده ،عکسهای جالبی از عالم نباتات و پوششهای گیاهی بیوم های مختلف برداشته و در این ک تاب انها را درج و
توضیح داده اند .همچنین برای درک مطالب و فهم و مقایسه ،اعداد و ارقام را در جدول ها و مطالب برجستۀ علمی را در قالب باکسها رؤیت
داده اند .در مجموع این اثر علمی تصویر کاملی از پوشش گیاهی در سطح جهان ،منجمله در افغانستان ،به دست می دهد .چون اوضاع
امنیتی کشور مجال تحقیقات گسترده تر را نمی داد ،لذا برای نویسندگان این اثر مقدور نبود تا در بسیاری مناطق افغانستان سفر نموده و در
خصوص ایکولوژی و پوشش گیاهی انها تحقیق بیشتر نمایند.
با انهم در فصل  12تحت عنوان "افغانستان در حاشیۀ شرقی مناطق مدیترانه ای" روی اقلیم افغانستان و پوشش گیاهی ان صحبت
صورت گرفته ،یاداوری شده که "تنوع و تفکیک شدید فک تور های غیر حیه از قبیل اقلیم ،توپوگرافی ،جیولوجی ،جیومورفولوجی ،اب و خاکها
در طبیعت ،باعث تفکیک شدید زیستگاهها برای یک فلور (نباتات) فوق العاده غنی در این کشور گردیده .دانشمندان دریافته اند که در
افغانستان به علت تنوع عظیم زیستگاهها ،حدود  5000گونه گیاه موجود است .از جمله 25 ،در صد این گیاهان را گونه های بومی تشکیل
 1گونه )  (Speziesاز التین امده و از نگاه تکسونومیک کوچک ترین واحد تقسیم بندی موجودات ز ٔ
نده گیاهی و حیوانی را تشکیل می دهد .کلمۀ گونه شامل یک
ً
واضحا قابل تفکیک بوده و اعضای این دسته فقط با همدیگر عملی ٔه تک ثر را انجام داده و اخالف بارور به دنیا
دسته از موجودات حیه است که از موجودات حی ٔه دیگر
می اورند.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

می دهند ،یعنی به جز از افغانستان در هیچ جای دیگر نمی رویند .ازینرو اقای رفیق پور و همکارانش در نوشته های دیگر قسمتهای شرقی و
مرکزی افغانستان را به حیث یکی از مراکز تنوع زیستی در جنوب غرب اسیا تشخیص نموده اند .در این فصل عوامل تنوع زیستی و ساحات
گسترش انها در اراضی مختلف مورد مداقه قرار کرفته اند.
همچنین در فصل  1013تحت عنوان "اوروبیوم ) VII (r IIIدر افغانستان" ،اقلیم مناطق شرقی مملکت مورد مداقه قرار گرفته ،تذکر
ً
مخصوصا غنای گونه های بومی ،در مقایسه با کوههای َالتو (قزاقستان و
داده شده که در کوههای هندوکش غنای گونه ها در مجموع،
قرغزستان) به مراتب بزرگ تر استً ،
مثال در نورستان (شکل  37-10از صفحۀ .)559

شکل  37-10از صفحۀ  :559جنگلهای دشتی از  Pinus gerardianaدر دامنه شکل  41 -10از صفحۀ  :560کمربند گیاهان متکائی خاربن در ارتفاع
های دره های عمیق در شرق هندوکش (بخش فوقانی درۀ نورستان) و بته زار های  3200متر از سطح بحر در بامیان با گونه های Acantholimon
auganum, A. cabulicum, A. leucochlorum, Artemesia
کنارۀ رودخانه ها در بستر دره.
 glanuligeraو غیره.

در ارتفاعات بین  2800تا  3800متر از سطح بحر حد اعظم گونه ها تمرکز یافته اند (شکل  41-10از صفحۀ  )560در حالیکه در ارتفاعات
بیشتر از  3800متر از سطح بحر در شمار گونه ها به تدریج کاهش به عمل می اید .در ارتفاعات باالتر از  5000متر از سطح بحر فقط حدود
 40گونه گیاه گلدار یافت می شود.
به همین ترتیب در فصل  15تحت عنوان "زیر زونیوم صحراهای سرد در سطح مرتفع تبت و پامیر ( )sZB VII, tIXاوضاع جغرافیائی این
دو سطح مرتفع بیان گردیده و اقلیم انها شرح داده شده .انگاه به پوشش گیاهی این سطوح مرتفع پرداخته شده ،اذعان گردیده که در این
نواحی پوشش گیاهی نسبت سردی هوا پراگنده بوده ،دستگاه ترکیب ضیائی در گیاهان فقط در ساعات قبل از ظهر فعال می باشد .پیمانۀ
روزانۀ ترکیب مواد به  25میلی گرام در هر دیسی متر مربع اندازه شده .درجات پائین حرارت شبانه از ضیاع بزرگ و شدید تنفس نباتات جلوگیری
می کند (شکل  48 -10از صفحۀ  569ک تاب).

د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

(شکل  48 -10از صفحۀ  :569دشتهای صحرائی باالی خاکهای سنگریزه ای در شرق پامیر ( 4000متر از سطح
بحر) با پوششی از سبزه های دستۀ کوچک از گونۀ  Stipa glareosaو بته های قد پست.

باید اذعان کرد که بررسی و ارزیابی چنین یک ک تاب حجیم علمی با محتوای غنی ان در حد یک مضمون نمی گنجد و ایجاب یک رساله را
می نماید .با انهم الزم می افتد تا صرف یکی دو تا از نتایج این تحقیقات را از قلم نویسندگان ان بخوانیم که در فصل جمعبندی ک تاب امده:
"انسانها یک سیستم اقتصاد جهانی وابسته به تخنیک را ایجاد کرده که با رشد روز افزون پدیدۀ "شهری شدن" انسان نیز به طور روز افزون
با طبیعت بیگانه شده رفته و از این طریق بنیاد طبیعی خویش را به تدریج از دست داده و می دهد .بدین معنی که انسان امروزی همه چیز را
از نظر تخنیکی امکان پذیر پنداشته و معتقد به رشد الیتناهی تکامل اقتصادی می باشد.
تحقیقات به اثبات رسانیده اند که این تصورات خیالی اند و پیشبینی نموده بودند که اگر به زودترین فرصت تدابیر الزمه اتخاذ نگردد،
جهان دامنگیر یک بحران اقتصادی عمیق خواهد شد .با وجود بحرانهای موجود اقتصادی هنوز هم نظامها به رویای پیشرفت اقتصادی دل
بسته اند .تقری ًبا تمامی تئوریهای اقتصادی از رشد الزامی حرکت می کنند .اما سؤال در این است که رشد دایمی را چگونه می توان پایه دار نگه
داشت .این نوع رشد یعنی رشد الزامی هیچگاه اینده نگر و قابل تحمل نخواهد بود .از دید طویل تنها سیستم اقتصادی با توازن دوامدار اما
بدون استثمار طبیعت ،پا بر جا خواهد ماند.
کشور
ما و برای ما کرده
در پایان از اقای پروفیسور بریکلی و همه انسانهای بزرگی که با قبول زحمات زیاد کار های علمی و غنابخشی را در
و می کنند ،اظهار سپاس می کنم .همچنین از دوست ارجمندم داک تر رفیق پور که شب و روز برای کشور خویش کار می کند و این پنجمین اثر
گرانبهای شان در ده سال اخیر می باشد ،تشکر می نمایم .اقای رفیق پور با کمک استادان المانی ک تابهای حجیم "رهنمای سیر علمی افغانستان-
فلور و پوشش گیاهی"" ،گیاهان رگدار افغانستان – یک چک لست جامع"" ،رهنمای سیر علمی افغانستان -و لیورورت ها و خزه ها" و
"اکولوژی زونهای اقلیمی و پوشش گیاهی کرۀ زمین" را به چاپ رسانیده اند و اینک روی ک تاب جدید شان تحت عنوان "رهنمای سیر علمی
افغانستان -گیاهان داروئی" که به زودی به چاپ می رسد ،کار می کنند .هنر داک تر صاحب رفیق پور نه تنها در اینست که در بارۀ مطالب مدرن
علمی می نویسند ،بلکه پیوسته کوشیده اند تا دانشمندان المانی را برای کار های تحقیقاتی در افغانستان تشویق نمایند که در این مسیر نیز
همیشه مؤفق بوده اند .جا دارد که برای این دوست گرانمایه مؤفقیت های مزید ارزو نمایم.

د پاڼو شمیره :له  4تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ٔ
مؤسسه همکاریهای بین المللی المان ( )GIZبه تیراژ  3000جلد چاپ شده و در ماه فبروری 2019
این ک تاب که فروشی نیست ،از جانب
جهت توزیع مجانی در تمام دانشگاهها و مؤسسات علمی مربوط به محیط زیست در افغانستان به کابل فرستاده شد.
با عرض حرمت
داک تر عبدالحنان روستائی
لطف کرده،برای دیدن فالیر به صفحۀ بعدی مراجعه نمائید.

د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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Das erste moderne Ökologie-Lehrbuch für Afghanistan in der Landessprache Dari für
Studierende und Hochschullehrer
Vegetation, Boden und Klima sind die wichtigsten Komponenten ökologischer Systeme. Das Buch stellt eine kompakte Synthese
unseres aktuellen Wissens dar über die Ökologie der Erde und ist damit die Basis für das Verständnis der großen Zusammenhänge
in globaler Sicht.
Das gut eingeführte Buch behandelt im ersten Teil mit einer reichen Ausstattung an Abbildungen und Fotomaterial die wesentlichen
Prozesse und Vorgänge auf der Erdoberfläche, die zur Ausbildung der Vegetationsdecke mit ihrer ausgeprägten Zonierung führen.
Im zweiten Teil werden die einzelnen Vegetationszonen als Großökosysteme (d.h. Zonobiome der Biosphäre) konsequent nach
bestimmten Kriterien vergleichend beschrieben. In kurzer und kompakter Form wird auf die wesentlichen Kennzeichen und Strukturen sowie auf Beispiele für Ökosystemprozesse eingegangen. Die Großökosysteme sind zugleich auch Grundlage und Bezugssystem für alle anthropogenen Veränderungen, die in den letzten Jahrtausenden, vor allem aber im 20. Jhdt. die Vegetation verändert haben. Die ökologischen Raumeinheiten Afghanistans werden in den Zonobiomen jeweils in globalen Kontext eingeordnet.

Die Verteilung der natürlichen Vegetation in Afghanistan (nach FREITAG et. al 2010).

Hartpolster-Fluren in den trockenen Gebirgen von Zentral-Afghanistan (Foto: Stefan Michel)

