اصل مضمون تائید:

97 /1 /18 - 98 - 45

بررسی انواع محیط زیست و معرفی خصوصیات آن
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نسرین پیرزاده

خالصه

محیط زیست دانشی از محل یا محیطی است که به مطالعه روابط انسان با محیط اطرافش می پردازد ،محیط زیست خود از سه
محیط جداگانه ولی مرتبط با همدیگر پدید آمده است .و تعامالت بین هریک از این سه محییط بیا یییدیگر و نییت ارتباطیات و
تعامالت انسان در محیط های یاد شده بین خو د انسان ها و بین انسان و محیط های نامبرده در مجموع محیط زیست را بوجیود
می آورد.
بنابراین اولین مفهوم محیط زیست ازعلوم طبیعی ناشی شده منابع طبیعی را در برگرفته و محیط طبیعی را بوجود میی آورد.
دومین مفهوم محیط زیست از علوم انجنیری نشات گرفته ،ساختمان و ساخته های دست بشر را شامل بوده و محیط مصنوعی یا
ساخته دست انسان را بوجود می آورد .سومین مفهوم محیط زیست از علوم اجتماعی بوجود می آید ،تمام انسان هیایی کیه در
کنار و ماحول ما وجود دارند و با ما طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط هستند مد نظر بیوده و از اریر همیین روابیط محییط
اجتماعی بوجود می آید .در این مقاله سعی شده که به شیل مختصر اما مفید به بررسی عوامل آلوده کننده محیط زیست ناشی
از این سه بخش پرداخته شود.
مقدمه

پیش بردن پروسه حیات ذریعه انسان در محیط های مختلف اکولوجییی(مطالعه روابط موجودات زنده با محیط زیست) صورت
میگیرد .که در مجموع شامل اکوسیستم(بررسی محیط و موجودات زنده آن میباشد ).خشیه یا بیری میی باشید .اکوسیسیتم
خشیه در درون خود اکوسیستم های کوچیتری دارد که جنگل  ،کوهستان  ،سواحل  ،دشت  ،جلگه و امثال آن بارزترین شیان
هستند .به عبارت دیگر شهر یا روستا که محل ز ندگی و محیط زیست اصلی انسان است در ییی از این اکوسیستم ها قرار دارد.
در واقع این محیط زیست طبیعی است که بستر و گهواره ی محیط های مصنوعی و اجتماعی محیط زیست را مهییا میسیازد .از
طرف دیگر تعامالت داخل محیط های مصنوعی و اجتماعی و ارتباط آن با محیط طبیعی در تعامالت طبیعی بین عناصر طبیعیت
سیته گی ایجاد نموده و به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می انجامد.
عوامل انسانی تخریب و آلوده گی محیط زیست متفاوت و متنوع است .ولی با همه گوناگونی اش از یک عامل اصلی و اساسی
بیولوجییی یعنی تولید مثل سر چشمه میگیرد .که نتیجه ی آن رشد و افتایش نفوس بوده و همین تولیید مثیل سیبب بوجیود
آمدن عوامل مهم تخریب و آلودگی محیط زیست میشود .چهار عامل مهم تخریب محیط زیست عبارتند از:
( افتایش دما ،افتایش جمعیت ،تخریب جنگالت ،مصرف انرژی) (لواسانی)1372،
رشد نفوس بر آماده گی منابع و کیفیت محیط زیست در پدید آمدن فقر نقش دارد .نفوس بیشتر به معنی تقاضای بیشتر برای
مواد غذایی ،منازل رهایشی،خدمات صحی ،خاکهای زراعتی و زمینهای شهری بیشتر است .تقاضا برای زمینهای زراعتیی و ییا
شهری و امثال آن به مفهوم کاهش جنگالت ،عل فچر و سایر منابع طبیعی است .که هر یک بنوبه خود سبب آلیوده گیی بیشیتر
صوتی  ،آلوده گی آب ،آلوده گی خاک ،آلوده گی هوا از طریق تولید بیشتر دود ،زباله ،فاضالب و کثافات دیگر میگردد و نتیجیه
ی نهایی این همه آلوده گی ها پیدایش انواع بیماریها ،پدیده ی فقر ،گرسنگی و بییاری و بالخره وابستگی کشیور بیه کمیک و
امداد سایر ممالک خواهد بود .چیتی که بدبختانه امروز کشور زراعتی افغانستان به آن دست به گریبان شده است.
هنگامی که بشر به دالیل مختلف از شهرسازی ،ییی از منابع طبیعی را از بین ببرد در زنجیره ی غذای و چرخه ی بیولوجییی
حیات ،ی ک خال و سیتگی ایجاد می نماید .که همین خال و سیتگی اگر به زودترین فرصت جبران نشود .تخریب و نابودی منیابع
طبیعی و به تعقیب آن تخریب و آلوده گی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت.
بعنوان نمونه اگر در یک نقطه از کشور (در ییی از اکوسیستم ها) به قصد تجارت یا به لحاظ امنیتی و یا تفریح و شیار ییی از
انواع حیوانات مثالً :روباه را طور وسیع و گسترده شیار نمایند .تبعاً بعداز مدتی نسل آن منقرض میشود .همین روباه در زنجیره
ی غذایی بیولوجییی و چرخه ی حیاتی اکولوجییی جتو گروه شیارچیان بوده و در رده ی حیوانات گوشتخوار طبقه بندی شده
است .که بیشتر از حیوانات جونده و کوچیتر از خودش تغذیه مییند .جونده گان نیت در ردیف حیوانات علفخوار قیرار دارنید و
شامل تعداد زیادی از گونه های نظیر مانند انواع موشها ،موش خرماها ،خرگوشها ،سنجابها ،دله خفک و امثال آنها میباشد.

هنگامی که دشمنان این جونده گان یعنی روباه ،پیشوپلنگ ،مرغان شیاری و امثال آنها ذریعه ی انسان یا حتی عوامل طبیعی
و بیولوجییی یعنی امراض و غیره از بین برود طبعاً تعداد نفوس جوندگان زیاد میشود .بیا ازدییاد روز افیتون تعیداد جونیدگان
علفخوار آنان از لحاظ منابع غذایی با مشیل مواجه خواهند شد .یعنی اگر در سابق بر اساس سلیقه صرف یک نوع از علفهیا ییا
فقط یک بخش از علفها را میخورد امروز به دلیل کمبود ماده غذایی انواع از علفها و یا بخشهایی دیگر غییر از بیرن نباتیات را
مجبورند که تغذیه نمایند .یعنی در هنگام قحطی و کمبود مواد غذای ی به شاخه ،ساقه ،حتی به پوست و ریشه نباتات هم متوسل
شده تا ذریعه ی خوردن آن به پروسه حیات خویش ادامه دهند از همین جاست که اندک اندک با خشک شدن و نابودی پوشش
نباتی در منطقه روبرو خواهیم شد.
طبعاً از این حادره نه تنها خود جوندگان بلیه تمام حیوانات علفخوار خورد و بترن و حتی پرنیدگان و حشیرات نییت مت یرر
میشوند .چرا که مواد غذایی برای آنها نیت کم میشود به ناچار یا از گرسنگی تلف میشوند و یا هم بیه مهیاجرت و کیوس دسیته
جمعی به دیگر مناطق اقدام میینند .که به تعقیب آنها حیوانات شیارچی و گوشتخوار نیت بر ارر نابودی و مهاجرت منابع غذایی
شان متارر و مت رر میشوند.
همین مهاجرت گروهی به سایر نقاط باز سبب بروز مسائل و مشیالتی در مناطق سر راه و نهایتاً منطقه ی مقصود میگردد .که
حمله و هجوم دسته جمعی موشها ،ملخها ،مورچه ها و انواع حشرات و امثال آن به باغها ،متارع و کشتتار هیا یییی از طبعیات
منفی آن است .حال آنیه رسیدن این سیل عظیم از تازه واردین مهاجر ،به منطقه ی جدید چنانچه اضافه تر از ذخیایر غیذایی
باشد آنجا را هم بعداز مدتی تبدیل به منطقه ی خشک و لم یترع و فاقد پوشش نباتی ساخته و آرار حیات را در آنجا نیت از بین
برده و بدین ترتیب با نابودی منابع طبیعی تخریب محیط زیست هم اتفاق می افتد البته کار به همین جا ختم نمیی شیود .زییرا
بعداز خشییدن و از بین رفتن جنگالت و نابودی پوشش نباتی  ،سطح زمین  ،عریان شده و خاک بدون سپر و محافظ باقی میی
ماند.
<< خاک خود اکوسیستم کامل است .یک هیتار خاک حاصلخیت در منطقه معتدله حاوی  300میلیون موجودات هماننید بیی
مهرگان ،حشرات ،ذرات ریت ،کرمها و موجودات ذره بینی است>> ( معتمد )1382 ،پوشش نباتی و خصوصاً جنگالت نه تنها برای
موجودات زنده ی مییروسیوپی و ماکروسیوپی بلیه برای پدیده های غیر زنده مخصوصاً خاک نیت است .بطوری که بعنوان یک
پوشش محافظ و عامل نگهدارنده و حتی عامل حاصلخیتی خاک قلمداد میشود << .پس از اینیه پوشش گیاهی از بیین رفیت،
فرسایش سطحی آغاز شده در نتیجه ی بارندگی و جاری شدن آب در روی خط بترگترین شیب دامنیه در مسییری نامشیخ
شروع به حرکت مییند>> (احمدی  )1372و به اصطالح خاک از منطقه شسته میشود.
همچنین انواع مختلفی از بارشها خصوصاً دو نوع خطرناک آن یعنی ژاله و رگبار برای خاک بسیار م ر است .چرا که به دلییل
بترگی دانه ها و همچنین شدت ضربات شان وقتی که سطح خاک عریان و بدون پوشش نباتی برخورد نمایند از لحیاظ فیتیییی
خاک را خورد و شیسته نموده و سست میسازند.
خاک سست و سبک طبعاً ذریعه ی آبهای جاری و یا وزش باد از منطقه خارج میشود .در صورتی که اگر پوشش نباتی و درخت
و بوته ها موجود باشند .ذریعه ی شاخ و برن انبوه و برگهای مختلف النوع خود در مقابل قطرات بارش قرار گرفته و آنهیا را بیه
قطرات خوردتر با قدرت کمتر تبدیل ساخته و با سرعت آرام به سطح زمین هدایت مییند.
این قطرات کوچک دیگر قدرت تخریب کننده گی نداشته و یا حداقل چندان شدید نمی باشد چرا که باز همان پوشش نبیاتی
این بار ذریعه ریشه های خویش که در اعماق مختلف خاک دویده است .ذرات خاک را هم از لحاظ فیتییی ذریعه ی تارها ریشه
به هم پیوسته میسازد .و هم توسط مواد کیمیایی چسپ ناک مترشحه از خود ریشه و یا باکتریهای اطراف ریشه و ساقه این ذرات
خاک به همدیگر چسپیده و قطرات کوچک و کم زور بارش و جریانات کم قوت آب و بیاد نمیتوانید خیاک را سسیت کیرده و از
دسترس دور بسازد.
اما در صورت فقدان پوشش گیاهی و به تبع آن نبود باکتریها و قارچهای وابسته به نباتات ،خاک ،عرییان ،سسیت و متالشیی
شده و ذریعه جریانات آب و باد به راحتی فرسایش یافته و از دست میرود .با از دست رفتن خاک امیان رویش نبات هم از بیین
میرود .چرا که << گیاهان جهت رشد و نمو موفقیت آمیت خویش به حدود  16عنصر شیمایی نیاز دارند .و ازت ،فسفر و پتاسییم
مهمترین آنها میباشند>> (گریک  ) 1382هر سال میلیونها تن خاک در ارر فرسایش آبی و بادی نابود شیده ییا توسیط آب بیه
اقیانوس ها میریتد یا توسط باد به دیگر نقاط منتقل شده و از دسترس دهقان خارج میگردد.

بعبارت دقیقتر << هر ساله یازده میلیون هیتار خاک مورد فرسایش قرار می گیرد تا سال  2000میالدی حدود  275میلییون
هیتار زمین مورد فرسایش قرار گرفته که حدود  18در صد زمینها قابل استفاده را شامل است .تا سال  2025میالدی این عدد 2
برابر خواهد شد>> معتمد  1382یعنی به  550میلیون هیتار خواهد رسید.
فرسایش خاک از گذشته ها تا امروز در همه جای دنیا وجود دارد منتها کمیت و کیفیت آن متفاوت است .بطوری که خیلیی از
تمدن های کهن بر همین اساس از بین رفته اند .نمونه آن کشف آرار مدنیت از زیر ریگهای دشت سوزان " صحرای گبی" بیین
چین و مغولستان و اکثر مناطق خاورمیانه را باید نام برد .بطور مثال نواحی جنوب و جنوب غرب افغانستان کیه فعیالً در قلمیرو
دشتهای بی آب و علف قرار دارد .هتاران سال قبل دارای پوشش جنگلی انبوه آب فراوان و نتیجتاً مدنیت بوده ولیی بیه دالییل
اقلیمی آرار حیات نباتی و تعامالت بیولوجییی آن از بین رفته و به دشتهای سوزان امروزی مبدل گشته است.
چنانیه پروفسور "گوردن چایلد" مورخ و باستانشناس استرالیایی در کتاب "سیر تاریخ" خود مینویسد << :در هتاره آخیر
پیش از میالد امپراطوری خاور نتدیک پس از آنیه از آشور به بابل انتقال یافت بدست پارسها افتاد و دارییوش (هخامنشیی) از
سند تا نیل را به اختیار خویش در آورد .....و برای بنای کاخ خود در ایران دستور داد که از چوب سدر لبنان ،بلوط کندهار ،طالی
سارد ،عاج هند و حبشه ،مس ایران و مصر استفاده شود( >>...چایلد )1369
این در حالی است که نه تنها از مدنیت گندهارا بلیه از پوشش گیاهی و جنگالت بلوط آن جت از نام هیچ نشان دیگری بر جای
نمانده است .و همه آرار مدنیت و حیات فعلی نیت مثل گذشته های خود در معرض پیشروی صحرا و تبدیل شدن به بیابیان هیای
خشک و سوزان است .که اگر فیری به حال نابودی زراعت فرسایش خاک و پیشروی دشتها نشود تا چنید سیال دیگیر شیاهد
پیوستن نواحی هلمند ،قندهار ،زابل و غتنی به دشتهای سوزان  ،ریگی و بی آب و علف مارگو و بگواه خواهیم بود.
همچنان است اگر که منابع جدید انرژی و سوخت برای مردم تامین نشود از درختان و جنگالت خوست و پیتیا نیت جت نام در
کتابها چیت دیگری باقی نخواهد ماند .و آن مناطق نیت به سرنوشت مناطق غرب و جنوب غرب دچار خواهید شید .و ایین بیرای
افغانستان بلیه برای منطقه هم یک فاجعه خواهد بود .چرا که << برای تشییل  2/5سانتیمتر خاک حیدود  1000تیا 2500سیال
وقت الزم است >> .معتمد 1382
از طرف دیگر انهدام پوشش نباتی خصوصاً در مناطق مرتفع و حوزه های آب خییت باعیج جیاری شیدن سییالبهای عظییم و
خطرناک میشود .زیرا نباتات نه تنها ذریعه ی شاخ و برن انبوه خود از سرعت و قدرت بارش کم مییند .بلیه << شیاخ و بیرن
درخت مقداری از بارندگی را گرفته و مانع از رسیدن آن به سطح زمین میشود به آن بخش از باران که توسیط پوشیش گییاهی
گرفته میشود" .برگاب" یا انترسپشن گفته میشود.
برگاب در آغاز بارندگی بسیار زیاد بوده و ممین است در یک پوشش گیاهی متراکم تا  100درصید مقیدار بارنیدگی را شیامل
شود(.یعنی همه بارش را به خود جذب نماید) اما بتدریج که شاخ و برن از آب اشباع گردد .آب از نوک برگها به زمین چییده و
یا بصورت جریان کوچیی از روی ساقه گیاه به زمین ریخته میشود(.علیتاده  )1379این جریانات کوچک نیت به راحتی در خیاک
نفوذ کرده و ذریعه شیافها و منفذهای حاصل از فعالیت باکتریها و تونلهای ساخته شده ذریعه ریشه ی نباتات به اعمیاق زمیین
منتقل شده و ذخایر زیر زمینی آب را غنی ساخته و آن را برای سالهای خشیسالی ذخیره میسازد.
اما در نبود پوشش نباتی نه تنها این عمل صورت نگرفته بلیه آبها در سطح زمین جاری شده و از به هیم پیوسیتن جریانیات
کوچک سیل عظیم و خروشان به وقوع می پیوندد .که نه تنها خاک منطقه را بین میبرد .بلیه برارر شسته شیدن خیاک از بییخ
سنگ ها و سخره ها تخته سنگهای عظیم الجثه را نیت از جا کنده و با خود به پائین انتقال میدهد که وجود همین تخته سنگها بر
قدرت و تخریبگری سیل دو چند می افتاید.
به همین دلیل است که امروزه در اکثر مناطق افغانستان به محض باریدن باران ،جریانات عظیمی از سیلها سهمگین به راه می
افتد .و با حرکت به سمت دشتها تمام آرار حیات را زیر و رو کرده و از بین میبرد .که خسارتهای جانی و مالی ناشی از سییلهای
والیاتی چون تخار ،بدخشان ،ننگرهار ،داییندی و نقاط دیگر کشورمان در سال گذشته از آن جمله است .چرا که هم بیه دلییل
سالها جنگ متمادی هم به دلیل فقر مطلق و نیت شیوه و سبک معیشت مردم تمام پوشش نباتی دشت و کوهسیتان همگیی بیه
منظور ته یه سوخت ،علفچر ،تجارت چوب ،ساختن تعمیر و دالیل مختلف دیگر از بین برده شیده و ییا حیال از بیین بیردن آن
هستیم.
نتیجه گیری:

بنابراین به این نتیجه میرسیم که نابودی پوشش نباتی در ارتفاعات سبب جاری شدن سیالب در دشتها شده و تخریب پوشش
نباتی در دشتها باعج ایجاد طوفان های گرد و خاک در مناطق هموار می گردد .که نتیجه ی هردو عمل یعنیی فرسیایش آبیی و

فرسایش بادی به کلی خاک را از منطقه ی اصلی و از دسترس زارعین و دهاقین بیرون ساخته تا جایی که تیرار ایین عمیل بیه
نابودی کامل خاک منجر شده و به اصطالح جیومرفولوژی ،سنگ اصلی یا سنگ مادر در سطح زمین نمایان می گردد.
سنگ همانطورییه می دانید نه تنها قدرت رویاندن نبات را نداشته و باعج نابودی زراعت و پیدایش فقر می گردد .بلیه توان
جذب و ذخیره ی آب را هم در درون خود ندارد .و به حرکت سیلهای روان کمک می نماید .و حتی سطح صاف و شفاف برخی از
سنگها در انعیاس نور خورشید تاریر کرده و باعج تغییرات اقلیمی و گرم و سوزان شدن آب و هوای یک منطقه می گیردد .کیه
طوفان گرد و خاک  120روزه نواحی هرات و فراه و آب و هوای تفتیده و تبدار دشت بگواه نمونه بارز آن است.
همچنین به دلیل اینیه پوشش نباتی و خصوصاً درختان ذریعه ی ع ملیه فیتوسنتت ،توسط برگهایشیان دی اکسیاید کیربن را
جذب و آن را پس از تبدیل به آکسیجن دوباره آزاد می سازد .در تصفیه ی هوا و تولید و تامین آکسیجن مورد نییاز موجیودات
حیه بسیار رول مفید و ارزنده دارد .که با نابودی پوشش نباتی خصوصاً در مراکت انسانی به ویژه در شهرها با افتایش آلیوده گیی
هوا و کمبود آکسیجن مواجه گشته و زمینه تبارز انواع بیماری ها خصوصاً امراض تنفسی و قلبی را برای ساکنان شهرهای شلوغ
و به ویژه افراد کهنسال بوجود می آورد.
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