
 

 

 

 

 

 

یالب ، رانش  ،خشکسالی  س  نظیر عوامل  

چاروا  و  بوته کنی و برداشت بیش از حد از گیاهان می  رویه بی چرای ، سیالب ،  رانش خشکسالی ، نظیر عوامل

شود. هرنوع تخریب پوشش سبز،  دره های کوهستانی  شیب دار و  در مناطق تواند سبب نابودی  بسیاری از گیاهان 

عالوه   برنا بودی گونه های نادر گیاهان ،  منجر بر عریان شدن زمین از پوشش گیاهان  وفرسایش خاک می شود.  

با  قطع بی رویه  پوشش جنگلی  حالت مناسب و تراکم خود را از دست می دهد. و خاک آن منطقه به علت کمبود شاخ 

ین آنها در برابر بارنهای شدید و رگبار تند بی دفاع مانده و مقاومت خود را ازدست می و برگ وفاصله ایجاد شده ب

دهد و  باکمترین بارش تند، مرگبار ترین سالب را بوجود می آورد. و ریشه نباتات با  فرورفتن آن  درخاک احساس به 

پاشیدن قطعه زمین ناپایدار لغزش  لغزش را مانند ستونهایی عمل کرده و با ایجاد شبکه متراکم ریشه ای از بهم

 جلوگیری می کند.                         



                 

چرای چاروا                                                                                                                                      

از چند جهت به کوهستان های  لطمه وارد می کند؛ اول چرای مفرط یعنی  چاروا ی  که در کوهستان ها و نقاط شیب 

چرا می پردازد ، با شرایط محیطی موجود منطبق  نیست.  دوم چرای خارج  از فصل که به دوبخش  دار کشور به

چرای زودرس و دیررس تقسیم می شود.  منظور از چرای زودرس آن است که وقتی هنوز در ابتادی فصل بهار و 

از گیاهان علفی گل ندا ه اند،  چاروا آخر زمستان،  علوفه قابل استفاده برای  چاروا  و جودندارد و  تقربیاً هیچ یک  

ها  وارد علفزار می شود. گیاهان در دو ره رشد خود باید مراحل رویشی وگلدهی را سپری کنند تا به  تخم دهی برسد. 

با چراندن زود هنگام  گل  گیاهان  فرصت تخم دهی را  خواهیم گرفت و در سال های بعدی کوهستان را از رویشن 

واهم کرد. و همچنین در این زمان ، خاک هنوز در مناطق کوهستانی  تر و مرطوب است که ورود گیاهان محروم خ

 چاروا سبب کوبیدن شدن وتخریب  چرگاه  می شود. بنابر این چرای چاروا  در این هنگام نامناسب است.     

                

 

وته کنی و چرای بی رویه   باعث ند طبیعت  از عوامل  بکار شناسان وصاجب نظران براین باور  

. این حوادث معموالً غیر قابل پیش بینی بوده و یا حداقل از مدتهای شود ایجاد حادثات  زیانبارمی 

طوالنی قبل نمی توان وقوع آنها را پیش بینی نمود.                                                    بالیای  

جود آورنده شان که می توان طبیعی یا ناشی از دخالت انسان باشد.  به  طبیعی  اغلب براساس عومل

متاسفانه همه ساله سطوح بسیار زیادی از جنگل گیاهان لطیف کوهستان  به  اثر عوامل متعدد از  

 جمله بهربرداری غیر اصولی و مفرط  منهدم می  کنیم.         



       

اکوسیستم قرار دارند وبا نابودی آن دیگر سیستم ها نیز جنگل گیاهان دریک اکوسیستم  در ابتدای   

نابود خواهند شد.   تنها عاملی که می تواند جلوی نابودی کامل آنها را بگیرد استفاده عاقالنه تر و 

محتاطانه تر از جنگل گیاهان  وتالش گسترده وجدی برای کاشت مجدد درختان وبته های  در آنها 

اری آسانترین ، پاک ترین و زبیاترین راه حل برای ایجاد یک امکان است و درخت کاری  وبته  ک

مرطوب  خنک است. جنگل و گیاهان در روز های گرم صدها لیتر آب را از ریشه ها به سمت برگ 

های خود پمپاژ می کنند. تبخیر این آبها موجب باران و  خنک شدن محیط اطراف جنگل و گیاهان  می 

 گردد. 

        

 

درختان و  گیاهان  همان گونه که ریه زمین هستند و اکسیژن تولید می کنند هم چنین در تغذیه انسان 

و چاروا وجانوران وتولید حرارت و آتش نقش مهم واساس را ایفامی کنند. هم چنین می توان گفت که 

آن بستگی دارد.  پوشش و جامه انسان ها نیز به اشکال مختلفی به  جنگل  گیا ها ن  و مواد تولیدی 

      



           

نگاه کردن                                                                                                                   

به سبزه و سبزه زار ) مزارع وجنگل ودرختان سرسبز ( نظر...دلپزیر آن و منظره چشم نواز و هوای 

بخش آن و بی گمان  جنگل و  گیاهان  نقش  بسزایی در تعدیل   محیط زیست  بشری دارند لطیف وفر

 و از سوزش و گرمای آفتاب می کاهند و محیط مناسبی را برای آدمی فراهم می آورند.

         

نقش  که انسان در زمین  به عهده دارد و این بمعنی  حفظ و حراست از زمین وزمینی ها وکمک  

تکامل هر موجودی در راستای دست یابی به کمال شایسته آن است. در این صورت  حفظ محیط برای 

 زیست و جلوگیری از فساد وتباهی خشکی و دریا و ظیفه ومسولیت انسان است. 

        



همچنین جنگل ها توانایی تعدیل آب وهوایی کل  منطقه  را  پایدار نگه می دارند. این نقش آنها به 

مم است که تخریب آنها می تواند موجب  تغیراتی در مقیاس عظیم  و گسترده  درآب وهوای حدی مه

 محل شود. 

مدارک    

 ویکی  پیدیا

 از انت نیت

 


