
 

 

 

 

 

 

 

 داکتر یارمحمد متخصص محیط زیست

کندن گیاه شیرین بویه باعث                                                                                

 تخریب زیست محیط می شود

آگاه  محل  ممنوعیت  از صا درات  گیاه شیرین بویه  در واقعیت حراست از محیط  زیست  افغانستان  است  مرد م

برخی حاضرند برای کسب مقدار ناچیز درآمد با قطع بی رویه . باید دخالت کند  و مانع  کندن گیاه شیرین بویه شوند

کندن بته سبز شیرین بویه  باعث کمی .  گیاه شیرین بویه  دامنه ها را از پوشش سبز این گیا ه بر هنه و نا بود  کند

.                                                    تابستان  محل و منطقه  می گردد خیلی از رطوبت هوا در فصل گر ماه 

این گیاه  نور . شیرین بویه گیاه  خود رو بومی افغانستان است  در نواحی کم ارتفاع  شمال  به فروانی  می روید  

ن وا می  دارد از  خشکی هوای  پسند است و  درجه  حرارت هوا را کاهش می دهد  و هوا را به حرکت و جریا

.         بهترین بازدهی گیا ه شیرین بویه  شرایط  بهبود محیط زیست است. محیط  اطراف  خود جلو گیری می کند 

تفاوت در . تحمل  در مقابل  تابش  مستقیم  نور خورشید به ویژه در فصل گرما تابستان  می باشد, این گیاه با طاقت 

ب و محیط  واطراف خود را نیز کاهش می دهد  وهم  در مقابل باد  و باران های  تند مقاومت جه حرارت  روز و ش

.                                                                                                                          می نماید 

ترین  اثرات   و به ارتفاع یک  تا  دومتر قد آن می رسد  و یکی از مهم شیرین بویه  گیاهی است چندین ساله و انبوه

پرنده گان و   در سایه بته ای آن  باعث شده تا  زندگی برای  درمحیط  منطقه  درفصل  تابستان   گیاه شرین بویه 

حشی به شمار رفته و د  و در فصل زمستان به منزله روپوشی برای پرنده گان و حیوا نات نکن حیوانات وحشی  تعمل 

نفوذ آب   باران  حیات این  گیاه  با عث افزایش رطوبت  هوا و جزب . مانع  از دست دادن حرارت زمین می کردد

.  ورود خانه ها است  برای چشمه ها  در خاک و بآلخره  انجام  وطیفه  ما در  

   



           

شیرین بویه زار       خه از بته شیرین بویه                                         شا نمونه از             

 

 

 

 

ریشه های بته  گیاه شیرین  بویه  می تواند  خاک  را حفظ و مانع  ایجاد فرسایش خاک  و مفید زمین  درهنگام    

و  است  الی  دو متر  یک  لیریشه طو  داری  گیاه شیرین بویه . سیالب ها وبرف کوچ ها   نقش مهمی   داشته باشد 

می رود  و موجودیت گیاه شیرین بویه  دردامنه ها   فرو   در عمق خاک ریشه  سانتی  متر  02تا   02با فرو رفتن  

پایداری  خاک می گردد  و دامنه های  را  ازلغزش  و رانش  مانند  ستون  جلوگیری   کوه ها  و تبه ها  سبب  افزایش

             .                      ریشه های گیا ه شیرین بویه عمل زهکشی  را نیز  در خاک  انجام می دهنند. ند می ک

گیا ه شیرین بویه  نقش مهمی در سازماندهی  گردش آب . گیاه  شیرین بویه   در کا هش آلودگی هوا  تاثر مثبت  دارد 

حیات  این گیاه   در دامنه .  ب های  زیرزمینی نیز کمک  می رساند در طبعیت  بازی می کند  ودر افزایش  کفیت آ

                                .دکوه ها  باعث  ماند گاری  یخچالها  و دایم   جریان چشمه ها  و  رود خانه ها می شو

دارو سازی استفاده می شود های زیرمینی  این گیا ه در  رشیه و ساقه شیرین بوی که یک گیا هی مهم طبی است و از 

ن وهندستان صادر می اپاکست ,کشورهای ترکمنستان به  وریشه  این گیاه  خورو از عدم کنترل  امروز از افغانستان

  .ات زیست محیطی استیدتهد  از جمله کندن بی ر ویه ریشه این گیاه  خود رو. شود

 

                  
  این موتر بار از شرین بویه که صاحب بار بدرقه دارد                                             ریشه شرین بویه            

 

         در نوشت این مقاله علمی مدارک

افغان پیبر شبک اطالع رسانی از  

  ات یدتهد عموامل استفاد از مقاالت 



  محیطی از مواد سویدی  زیست

  


