طرح کمپاین نهال شانی بهاری سال 1399

وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری
معینیت آبیاری ومنابع طبیعی
ریاست عمومی منابع طبیعی

موقعیت کمپاین :تپه های قلعه مسلم ،قرغه ،قصبه ،شیر دروازه ،بینی حصار ،منشی میر غالم ،تنگی غارو
تاریخ کمپاین نهال شانی :بهاری (  51حوت سال  5318الی  51حمل سال ) 5311
تطبیق کننده :ریاست عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

مقدمه:
ریاست عمومی منابع طبیعی کمپاین نهالشانی را همه ساله در شهر کابل و والیات کشور طرح و تنظیم مینماید تا
به وسیله آن به نیازمندی های محیط زیستی ،تقویه پوشش جنگالتی ،کاهش خطرات سیالب ها  ،تغیرات اقلیمی به
جامع ترین شکل آن رسیدگی نماید .ریاست عمومی منابع طبیعی در نظر دارد که به تعداد (  03333هزار) اصله نهال
مختلف نوع را طی کمپاین های وسیع نهال شانی ( در ساحات تپه های قلعه مسلم ،قرغه ،کوه های ،بادام باغ ،تنگی غارو،
و قصبه) که از تاریخ  51حوت  5018الی  51حمل  5011ادامه خواهد داشت برگذار مینماید.
این طرح محصول مشوره های گسترده در سطح ملی ،والیتی و محلی میباشد ،که در آن تمام نهاد های دولتی،
موسسات ملی و بین المللی ،جامعه معدنی و مردم محل سهم فعال خواهند گرفت کمپان نهالشانی را در ساحات فوق
الذکر شهر کابل راه اندازی می نماید که با تطبیق آن تغیرات سریع و قابل مالحظه در قسمت زیبای کوه ها و تپه ها،
کاهش در تراکم گازات مضره ،حفاظت آب و خاک  ،مهار نمودن سیالب ها ،کاهش اثرات تغیرات اقلیمی و ایجاد محیط
پایدار برای تنوع حیات رونما میگردد.
پالیسى سکتور جنگالت اینست که "مردم و موسسات کشور ،جنگالت را احیا ،حفاظت و توسعه دهد؛ درین مورد روشى
بکار برده شود که حفاظت وانکشاف دوامدار جنگالت ،تآمین گردد" .جوانب ذیدخل مردم  ،حکومت و موسسات
مسئولیت دارند تا از طریق روش جنگلدارى شهری و اجتماعى و بکار گیری اساسات و تخنیک نهالشانی در سرسبزی
کشور سهم فعال گرفته و مصدر خدمت به جامعه گردند.
بر عالوه ریاست عمومی منابع طبیعی نظر به پالن توسعوی خویش در نظر دارد در ساحات کمربند سبز کابل حدود
 444هزار اصله نهال را غرس مینماید.
 .1توجیه راه اندازی کمپاین نهالشانی:
افزایش نفوس ،آلودگی هوا (موجودیت گازات مضره مانند کاربن دای اکساید  ،کاربن مونواکساید  ،نایتروجن اکساید ،
هایدروکاربن ها  ،اکساید های سلفر ،ذرات معلق ،موجودیت گرد و غبار و استفاده از جنراتور ها) ،آلودگی صوتی ،ملوث
بودن آب های تحت االرضی ،استفاده از مواد سوختی و فوسیلی بی کیفیت ،ضایعات بیولوژیکی ،کمبود فضای سبز،
بادشکن ها و پوشش نباتی که سبب تخریب خاک ،آلوده شدن آب ،وقوع سیالب های موسومی ،امراض مزمن و غیره
گردیده است ،دامن گیر شهر کابل بوده ،مشکالت و چالش های جدی را در قبال محیط زیست این شهر به وجود آورده
است؛ گاز های کلوردار در طبقات پاین ثابت بوده اما در طبقات بلند هوا شعاع ماوراى بنفش را جذب و کلور فعال را به
سرعت ازاد میسازد و هوا را کثیف مینماید .سوختن ذغال سنگ ،نفت و گاز به پیمانهُ وسیع در شهر ها ،کاربنداى
اوکساید را به هوا ازاد نموده هوا را کثیف و درجهُ حرارت را باال برده و سبب مختل شدن میزان حرارتى نیز میگردد.

مصدر اساسى ملوث شدن هوا عبارت از گاز کاربن مونو اوکساید و همچنان  CO2است که نهایت مضر و تخریب کننده
میباشد و از سوختن غیر مکمل مواد کاربندار تولید میگردد.
جهت فایق آمدن بر این مشکالت تطبیق و عملی نمودن همچو کمپاین ها و ایجاد کمربند سبز کابل نیاز مبرم در
حفاظت از محیط زیست میباشد .کشور عزیز ما افغانستان بخصوص شهر کابل با داشتن ابریزه های کوچک  ،متوسط و
بزرگ ،محیط نهایت مساعد برای نهالشانی و رشد سریع نهال دارد ،اگر مردم در همکاری با نهاد های دولتی و موسسات
غیر دولتی در این ساحات غرض سرسبزی و نهالشانی فعالیت نمایند واضح است که ساحات متذکره به در آینده دوباره
به حالت قبلی خویش برگشته و سبب ایجاد فضای سبز دایمی ،بهبود اقلیم و محیط زیست شهری و جلوگیری از تخریب
خاک در شهر کابل خواهد گردید .اگر چه نهالشانی در کابل و تمامی والیات کشور یک فرهنگ رایج میباشد ،همه ساله
قشر وسیع از مردم در آن سهم میگردند چون اهمیت نهالشانی را درک نموده و میدانند که مفاد ان به سطح وسیع به
مردم میرسد .نظربه احصایه ریاست جنگالت طی سال جاری در حدود  2میلیون اصله نهال در سطح کشور توسط قوریه
های تولید وزارت زراعت طبق طرزالعمل آماده توزیع می باشد .موفقیت این کار نیز وابسته به تحرک و اشتراک اجتماعی
مردم میباشد بنا بران سهم گیری ادارات دولتی وغیر دولتی ،جامعه مدنی انجمن های جنگلداری و شورا های انکشافی
در نهالشانی ،کنار رودخانه ها  ،تفریح گاه ها ،مساجد و سایر اماکن عامه امر ضروری شمرده میشود و در این راستا شورا
های محلی و مردمی جهت تشویق در نهالشانی تقویت و حمایت خواهند گردید.
 .2نقش شرکاء و نهاد های ذیدخل در حشر نهالشانی:
در تطبیق این پروگرام وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری و اداره ملى حفاظت محیط زیست ،منحیث رهبری کننده،
شاروالی ها و سایر ادارات دولتی منحیث شرکاى کاری و حمایت کننده بوده ،انجوها ،نهاد های اجتماعی ،انجمن های
جنگلداری جوامع محلی رضا کار و مسئولیت های ذیل را دارا میباشند.
.1.2نقش وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری:
 رهبری همه ساله کمپاین و حشر نهال شانی  ،بسیج ارگان ها ،موسسات و مردم جهت سهم گیری فعال.
 تهیه انواع مختلف نهال های قابل غرس در ساحات کمربند سبز و یا توزیع آن به ادارات دولتی و غیر دولتی
 ،جوامع محلی و جامعه مدنی
 فراهم آوری خدمات آموزشی و تخنیکی به نهاد های مربوطه جهت غرس نهال ها.
 فراهم آوری تسهیالت و وسایل کار برای غرس نهال ها با استفاده از منابع دست داشته در ساحات تحت
فعالیت.

 نظارت و ارزیابی دقیق از روند تطبیق حشر نهالشانی ،و مراقبت های بعدی ساحات احیاء شده.
 .1.1ادارات دولتی ،موسسات و نهاد های غیر دولتی:
 سهم گیری فعال به صورت دوامدار در سرسبزی و شگوفایی کشور با غرس نهال و حفظ و مراقبت آن.
 حمایت مالی و فزیکی با وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در بسیج جوامع محلی ،آگاهی اذهان عامه و جلب
مساعدت های بیرونی در این پروسه.
.1.2جوامع محلی و مردم:


سهم گیری فعال در سرسبزی و شگوفایی شهر با غرس نهال و حفظ و مراقبت آن.

 تشویق ،ترغیب و آگاهی دهی به مردم در قسمت غرس و حفظ و مراقبت از نهال ها.
 جلوگیری از تخریب ساحات سبز (قطع نهال ها و از بین بردن پوشش نباتی) و جلوگیری غصب زمین و
چرای مواشی در ساحات پالن شده.
.1.2شاروالی:
 سرسبزی شهر ،نهالشانی اطراف سرک های داخل شهر ،پیاده روها ،پارک ها وغیره ساحات تفریحی.
 آبیاری ،حفاظت و مراقبت از نهال ها در همکاری با جوامع شهری.
 همکاری با وزارت زراعت ،در راه اندازی کمپاین های آگاهی عامه و حشر نهالشانی از طریق نواحی مربوطه و
وکالی گذر.
.1.2اداره ملی حفاظت محیط زیست :
 بلند بردن اذهان عامه در مورد اهمیت نهالشانی ،ایجاد وگسترش فضای سبز ،از طریق راه اندازی برنامه های
صوتی و تصویری به منظور حفاظت محیط زیست سالم و گوارا.
 همکاری با وزارت زراعت در تطبیق برنامه های سبز.
 نظارت از تطبیق فعالیت های سرسبزی در سطح مرکز و والیات کشور.
 حفظ ومراقت از نهال های غرس شده توسط در شهر و کمربند سبز کابل

.1.2ارگان های امنیتی:
 تامین امنیت بهتر در ساحات تحت پالن به منظور تطبیق پالن و پروگرام های نهالشانی.
 تثبیت و اولویت بندی ساحات از لحاظ وضعیت امنیتی توسط نیرو های امنیتی.
 با استفاده از نیروی بشری ،اشتراک فعال در فعالیت های نهال شانی در ساحات تحت مدیریت خویش و
حفظ و مراقبت آن
 همکاری در تنویر اذهان عامه.
 .3چارچوب نتایج:
 .2.2هدف:
آغاز پروسه سبز و گسترش فضای سبز (پوشش جنگالتی و علوفه ای) در شهر کابل از طریق غرس نهال های غیر مثمر و
زینتی با همکاری مردم از طریق راه اندازی کمپاین نهالشانی جهت تقویت پوشش نباتی ،حفاظت آب و خاک ،کاهش
خطرات تغیر اقلیم ،بهبود محیط زیست ،ایجاد پناه گاه مناسب برای پرندگان و ایجاد زیبایی و صفایی در شهر کابل.
 .2.1مقاصد:
سروی و مشاهده مقدماتی ساحات تحت پالن کمپاین نهالشانی جهت شناسایی و تثبیت نیازمندی ها غرض نهال شانی و
طرح پالن عملی ساحه .بسیج جوامع محلی و مردم جهت اخذ سهم فعال در سرسبزی ،کمپاین نهالشانی حفظ و مراقبت
ساحات سبز و جلب مساعدت و همکاری نهاد های دولتی و غیر دولتی در تطبیق کمپاین نهالشانی ،حفاظت و مراقبت
ساحات سبز.
.2.2تاثیرات کمپاین نهالشانی:
ایجاد فضای سبز  ،غرس نهال و کمپاین نهال شانی تاثیرات قابل مالحظه باالی محیط زیست  ،اجتماع  ،اقتصاد  ،حیات
و حش و ایکوسیستم میگذارد.
الف :بسیج جوامع محلی و مردم :با تطبیق این پروژه جوامع محلی و مردم سهم و مسئولیت خویش را در فعالیت های
سرسبزی و حفظ و مراقبت آن احساس نموده و سبب میگردد که در جامعه ظرفیت را ایجاد نماید در آینده ها قشر
وسیع مردم در همچو روند ها برای سرسبزی و شگوفایی وطن به صورت وسیع اشتراک نموده ،شورا ها و انجمن های
سبز را تشکیل داده و تدابیر بهتر را با منابع دست داشته با همکاری و حمایت دولت سازماندهی ،اجراء و مراقبت نمایند.

ب :محیط زیست :آغاز این روند سبب تشویق مردم در سرسبزی گردیده که بالخره سبب سرسبزی و پوشش سبز در
بهبود محیط زیست ،زیبایی شهر ها و روستا ها ،در کاهش تغیرات سوء اقلیم ،امراض مزمن و آلودگی ها نقش برجسته
داشته و نیز در ایجاد زمینه کار برای کارگران و جوامع محلی دارای اهمیت خاص میباشد که با نهال شانی و اشتراک
مردم در حشر ،فضای سبز تآمین گردیده و در نتیجه یک محیط زیست سالم بوجود میآید .خصوصا آب های زیر زمینی
تقویه گردیده و با احیاء و ایجاد ساحات جنگالت کاهش در فرسایش خاک ،جلوگیری از توسعه صحراشدن  ،تحفظ
محیط و بهبود در اقلیم از طریق جذب گاز کاربن دای اکساید صورت خواهد گرفت.
ج :تاثیرات اجتماعی و اقتصادی:
امراض محیطی از شهر وندان کابل میلیون ها دالر در هفته جهت مصارف صحی در داخل و خارج از مرز کشور میگیرد،
وساالنه صدها نفر به اثر مریضی که عامل آن سیستم تنفسی است از بین میرود .در صورت تولید و غرس نهالهای زینتی
و ایجاد فضای سبز ،آلوده گی هوا کاهش و مصارف صحی ناشی از پرابلم های محیط زیستی جدآ تقلیل میابد .بصورت
اوسط هر درخت ساالنه  44پوند اکسیجن تولید نموده و  464پوند گازات کاربن را جذب مینماید .درصورت ایجاد
فضای سبز،محیط زیست مناسب ،ساالنه از فرار صد ها ملیون دالر از مرز های کشور که به منظور تداوی امراض انتقال
میکند جلوگیری مینماید.

با احترام

