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تأثیر چرای دام بر شاخصهای سطح خاک با استفاده از روش LFA

(مطالعه موردی :مراتع دونا ،حوزه آبخیز سیاهبیشه)
 منصوره کارگر؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
 زینب جعفریان ؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
*

 محدثه احسانی؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران.

چکیده
جهت اعمال مدیریت علمی و صحیح بر اکوسیستمهای مرتعی داشتن اطالعاتی از اکوسیستم به عنوان شاخصهای سالالمت و کالاککرد
اکوسیستم موکد نیاز است .هدف از این تحقیق ،تأثیر چرا بر شاخصهای سطحی خاک و ویژگیهای عملکالردی مرتال بالا اسالتدادا از
کوش تحلیل عملکرد چشمانداز ( )LFAاست .بدین منظوک ،تحقیق حاضر دک دو منطقه قرق و خاکج از قرق مرات دونالا حالوزا خبزیال
سیاابیشه انجام شد .نمونهبرداکی بهصوکت سیستماتیک با استقراک  3ترانسکت  011متری به فاصله  011متر از هم مسالتقر گردیالد و
کوی هر ترانسکت تعداد  01پالت یک مترمربعی به فواصل  01متر از یکدیگر قراک داا شد .جهت مقایسه شاخصهای سهگانه پایداکی،
ندوذپذیری و چرخه عناصر غذایی دک دو منطقه قرق و خاکج از قرق از خزمون  tمستقل استدادا شد .نتایج نشان داد کاله بالین تمالامی
شاخصهای سطح خاک بهج پوشش سطح خاک ،طوقه گیاهان چندساله ،پوشش تاجی دکختان و دکختچهها ،نالاهمواکی سالطحی و
نوع و شدت فرسایش اختالف معنیداکی دک سطح پنج دکصد وجود داکد ( .)P<1/10بدین ترتیب بین سه شاخص عملکردی مرت دک
دو منطقه مذکوک اختالف معنیداکی وجود داکد.
واژگان کلیدی ،LFA :پایداکی ،ندوذپذیری ،چرای دام ،حوزا خبزی سیاابیشه.

* نویسندا مسئول :شماکا تماس18000010090 :

Email: Jafarian79@yahoo.com
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 .1مقدمه
یکی از فشاکهای مزرب فی یکی بر عرصه مرت که باعال
از بین کفتن عناصر گیاهی حساس میگالردد ،چالرای مدالر
دام است .انجام اقدامات مدیریتی باع تغییر دک خصوصالیات
سطحی خاک و همچنین ویژگیهای عملکردی مرتال مالی-
شوند که برای استدادا مسالتمر و پایالداک از مرتال بایالد مالوکد
اکزیابی قراک گیالرد ] .[3هالر اکوسیسالتم مرتعالی از لکالههالای
اکولوژیک گوناگونی تشکیل شدا است که می ان عملکرد هالر
ویژگیهالای سالاختاکی

یک از خنها با یکدیگر تداوت میکند.
و عملکردی لکههای حاصاللزی مرتعالی دک اثالر فعالیالتهالای
مدیریتی تغییر میکند که از خن میتوان برای تدسالیر نقالش
مدیریت استدادا کرد ] .[09مدیریت مرت بالر اسالاس اصالول
اکولوژی استواک است ولی تاکنون اکزیابیهالای مالدیریتی کاله
دک مرت صوکت گرفته بیشالتر بالر اسالاس اکزیالابی سالاختاکی
بودا و به مدلهای اکزیابی سالالمت مرتال و وضالعیت خنکاله
امروزا با استدادا از کوشهای جدیدی مطالعه میشود ،کمتالر
توجه شدا است ] .[2دک گذشته اکزیالابی وضالعیت مرتال بالر
دیدگاا کلمنتال دکبالاکا تالوالی گیالاا تکیاله داشالت ] .[00بالا
استدادا از  00شاخص سطح خاک ،سه مشزصاله عملکالردی
شامل پایداکی ،ندوذپذیری و نی چرخه عناصر و پنج ویژگالی
سالالالاختاکی شالالالامل :شالالالاخص سالالالطح قطعالالالات ،شالالالاخص
سازمانیافتگی چشمانداز و میالانگین فاصالله بالین قطعالات کا
تعیین شدند ] .[02تج یهوتحلیل مکالانی داداهالای شالاخص
سالالطح خالالاک توسالال لودویالالو و تالالانگوی ] [01دک انالالواع
چشماندازها منجر به اکائه میانگینهایی شد که شاخصهالای
سطح خاک کا دک گرواهایی طبقهبندی مالیکنالد .دک همالین
بازا زمانی کوش اکزیابی سطح خاک بالا چهالاکچوب مدهالومی
اکائه شدا توس تونو وی و هینالدلی منجالر باله پایالهکیال ی
اصالالول کوش تحلیالالل عملکالالرد چشالالمانالالداز ( Landscape
 )LFA ،Functional Analysisشد .کوش  LFAخاسالتگاهی
استرالیایی داکد که اثر فعالیالتهالای مالدیریتی کا بالر اسالاس
ویژگیهای عملکردی مرت از قبیل ندوذپذیری ،چرخه مالواد
غذایی و پایالداکی خالاک ،پالایش مالیکنالد ] .[00دک برکسالی
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شاخصهای سطح خاک و ویژگیهالای عملکالردی مرتال بالا
استدادا از کوش تحلیل عملکرد چشمانداز دک مراتال سالرچاا
عماکی بیرجند نتالایج نشالان دادا شالد کاله بالین تمالامی 00
شاخص سطح خاک بهجال شالکلهالای فرسالایش و پوشالش
کریپتوگام اختالف معنیداکی وجود داشت .هالمچنالین بالین
سه شالاخص عملکالردی مرتال دک ساله منطقاله مالذکوک نیال
اختالف معنیداکی مشالاهدا شالد ] .[09دک برکسالی صالحت
اکزیابی شاخصهای سالطح خالاک بالا کوش  LFAنشالان دادا
شد که از میان شاخصهای سهگانه ،سطح خالاک و شالاخص
پایداکی بیشالترین صالحت و شالاخص ندوذپالذیری کمتالرین
صحت کا دک منطقه موکد مطالعه داکا است ] .[01هالمچنالین
دک برکسی دیگری بیان شد که شاخص پایالداکی ،لکالههالای
اکولوژیک الشبرگ و ندوذپذیری بوتاله -علال گنالدمی دک دو
منطقه قرق و خاکج قالرق گمیشالان اسالتان گلسالتان تدالاوت
معنالالیداکی وجالالود داکد ] .[9هالالدف از پالالژوهش حاضالالر نی ال
برکسی شاخصهای سطح خالاک و ویژگالیهالای عملکالردی
مرت تحالت تالأثیر قالرق و چالرا بالا اسالتدادا از کوش تحلیالل
عملکالالرد چشالالمانالالداز ( )LFAدک مرات ال دونالالا حالالوزا خبزی ال
سیاابیشه است.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
مرات دونا با مساحت  2082 /32هکتاک دک شرق حوزا
خبزی سیاا بیشاله دک اسالتان مازنالدکان واقال شالدا اسالت.
نمونهبرداکی برای پالژوهش حاضالر ،دک دو منطقاله قالرق و
خالالاکج از قالالرق مراتالال دونالالا انجالالام شالالدا اسالالت .موقعیالالت
جغرافیایی منطقه موکد مطالعاله داکای عالر شالمالی 30
دکجه و  8دقیقه و طالول شالمالی  00دکجاله و  22دقیقاله
است .وسعت منطقه قرق  2120/2هکتاک است .حالداقل و
حداکثر اکتداع منطقه موکد مطالعه  2010تا  3908متری
میباشالد .حالداکثر مطلالق دمالا  32دکجاله سالانتیگالراد و
حداقل مطلق دمالا  -02/0دکجاله سالانتیگالراد مالیباشالد.
متوس می ان باکندگی دک منطقه  011میلیمتر دک سالال
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خصوصیات باکز سطح خاک (اعم از خصوصیات فی یکالی و
بیولوژیکی زندا و غیرزندا) سه مؤلده عمدا که میتوانست
دک تعیین اکزیابی وضعیت کاککرد سالرزمین و اکوسیسالتم
موکد اکزیابی قراک گیرد ،برکسی شد .این دسالتوکالعمل باله
دستوکالعمل اکزیابی کاککرد زمین معروف است .دک جدول
 0شالالاخصهالالای سالالطحی خالالاک ،تعالالداد طبقالالات خنهالالا و
هالالمچنالالین توضالالیح مزتصالالری دکبالالاکا هالالر یالالک از ایالالن
شاخصهای سطحی جهت برکسی ویژگیهالای عملکالردی
پایداکی ،ندوذپذیری و چرخه مواد غذایی بالر اسالاس کوش
تحلیل عملکرد چشمانداز ] [00خوکدا شدا است.

برخوکد شدا است و بر اساس طبقهبندی دوماکتن اقلیم خن
مدیترانهای و بر اساس طبقه بندی خمبروژا ،مرطوب سالرد
است .خاک منطقه شنی-لالومی اسالت .از گونالههالای ایالن

،Astragalus

منطقالالاله مالالالیتالالالوان بالالاله pakravani

Rosa canica، Festuca ovina، Bromus briziformis

اشاکا کرد ].[2

 .2.2روش تحلیل عملکرد چشمانداز
کوش تحلیل عملکرد چشمانداز بر اساس دستوکالعملی
برای اکزیابی وضعیت سطح خالاک دک مراتال اسالترالیا باله
چالالا کسالالید ] .[00دک ایالالن چالالاکچوب بالالا اسالالتدادا از

جدول  .1شاخصها و ارتباط آنها با ویژگیهای عملکردی مرتع
شاخصهای سطح خاک
پوشش سطح خاک

پایداری

نفوذپذیری

چرخه

تعداد

موادغذایی

طبقات



پوشش گیاهان چندساله

توضیحات

0

پوشش سطحی مان از تزریب خاک توس جریان سطحی





2

دکصد پوشش تاجی و طوقهای





0

دکصد بقایای گیاهان قابلتبدیل به هوموس



2

جلبکها ،خ اایها ،قاکچها و سرخسها
اکزیابی شکنندگی سله سطح خاک

الشبرگ



پوشش نهانزادان



شکستگی پوسته



2

نوع و شدت فرسایش



2

اکزیابی فرسایش و هدک کفت خاک و شدت فعالیت

مواد رسوبی



2

اکزیابی مواد پوششداک

ناهمواری سطحی



0

اکزیابی پستی بلندیهای کوچک سطح خاک

طبیعت سطح خاک
پایداری در برابر رطوبت
بافت









0



2



2

 .3.2روش نمونهبرداری
پس از مطالعه اولیه و بازدید از منطقه مالوکد مطالعاله،
دو منطقه قرق و خاکج از قرق دک مرات دونا حالوزا خبزیال
سیاا بیشه انتزاب گردید .قرق موکد مطالعه به وسالعت 0
هکتاک حدوداً  01سال است کاله توسال اداکا کالل منالاب
طبیعالالی اسالالتان مازنالالدکان-نوشالالهر قالالرق شالالدا اسالالت.
نمونه برداکی بهصوکت سیستماتیک انجام شد .دک هر یالک

استحکام الیه سطحی خاک دک مقابل ضربههای واکدا از
قبیل فشاک سم دام و ضربه قطرات باکان
اکزیابی توانایی سله سطح خاک دک مقابل کطوبت
تعیین بافت خاک تا عمق  cm0از طریق لمس کردن

از دو منطقه  3ترانسکت  011متری به فاصله  011متر از
هم مستقر گردید و کوی هالر ترانسالکت تعالداد  01پالالت
یک مترمربعی به فواصل  01متر از یکدیگر قالراک داا شالد.
هر ترانسکت دک برگیرندا پنج ناحیه شامل ناحیه عالاکی از
پوشش ،لکه با پوشش بوتهای ،ناحیه دکختچاله کز ،ناحیاله
با پوشش گراس و ناحیه فوکب بود .شاخصهالای سالطحی
خاک برای برکسی وضعیت ندوذپذیری ،پایداکی و چرخاله
مواد غذایی دک خاک برای هر شش ناحیاله مالوکد برکسالی
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 .)3با توجه به جدول  2می ان طوقاله گیاهالان چندسالاله،
پوشش تالاجی دکختالان و دکختچالههالا ،منشالأ ،پوشالش و
تج یه الشبرگ ،پوشش نهان ادان و ناهمواکی سالطحی دک
منطقه قرق بیشتر از منطقه خاکج از قرق میباشالد .بالرای
برکسی شالاخصهالای سالطح خالاک دک دو منطقاله قالرق و
خاکج از قرق دک مرات دونا از خزمون  tمستقل استدادا شد
که نتایج خن دک جدول  0نشان دادا شدا اسالت .بالا توجاله
به جالدول  0بالین پوشالش سالطح خالاک ،طوقاله گیاهالان
چندساله ،پوشش تاجی دکختان و دکختچههالا ،نالاهمواکی
سطحی و نوع و شدت فرسایش اختالف معنیداکی وجالود
نداکد ولی امتیاز نوع و شالدت فرسالایش دک منطقاله قالرق
بیشتر از منطقه خاکج از قرق میباشد.

قراک گرفت .پس از امتیازدهی به هر یالک از شالاخصهالای
مذکوک دک هر پالت ،دکنهایت از جم خنهالا ،ویژگالیهالای
عملکردی ندوذپذیری ،پایداکی و چرخه عناصر غالذایی دک
خاک برای هر منطقه به دست خمد .برای تحلیل داداها از
خزمالالون  tمسالالتقل دک نالالرمافالال اک  SPSS16و هالالمچنالالین از
نرماف اک ضمیمه  Excelبرای خزمون  LFAاستدادا شد.

 .3نتایج
مقداک پوشش سالطح خالاک ،منشالأ ،پوشالش و تج یاله
الشبرگ ،پوشش نهان ادان و شکستگی پوسته دک منطقاله
قرق بیشالتر از منطقاله خالاکج از قالرق بالود .نتالایج نشالان
میدهد که می ان پایداکی الیه سالطحی دک برابالر کطوبالت
دک منطقه قرق کمتر از خاکج از قرق میباشد (جالدول  2و

جدول  .2مقایسه شاخصهای سطح خاک در ارزیابی ویژگیهای عملکردی پایداری خاک با استفاده از آزمون  tمستقل
منطقه
شاخصهای سطحی خاک
پوشش سطح خاک
منشأ ،پوشش و تج یه الشبرگ
پوشش نهان ادان
شکستگی پوسته
نوع و شدت فرسایش
مواد کسوبی
ناهمواکی سطحی
پایداکی دک برابر کطوبت
* :معنیداکی دک سطح پنج دکصد

قرق

خارج قرق

2/13
2/21
0/30
2/91
2
2/01
2/03
0/01

0/10
0/33
0/03
2/11
2/00
2/10
0/03
2/91

sig
ns

1/020
* 1/103
* 1/121
1/192 ns
1/00 ns
* 1/100
1/008 ns
* 1/129

 :nsعدم معنیداکی

جدول  .3مقایسه شاخصهای سطح خاک درجم ارزیابی ویژگیهای عملکردی نفوذپذیری خاک با استفاده از آزمون  tمستقل
منطقه

قرق

خارج قرق

sig

طوقه گیاهان چندساله ،پوشش تاجی دکختان و دکختچهها
ناهمواکی سطحی
پایداکی دک برابر کطوبت
منشأ ،پوشش و تج یه الشبرگ
مقاومت خاک سطحی به تزریب

2/10
2/03
0/01
2/21
3/01

0/93
0/03
2/91
0/33
3/21

1/091 ns
1/008 ns
* 1/129
* 1/103
1/102 ns

بافت خاک

2/03

2/12

* 1/100

شاخصهای سطحی خاک

* :معنیداکی دک سطح پنج دکصد

 :nsعدم معنیداکی
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جدول  .4مقایسه شاخصهای سطح خاک در ارزیابی ویژگیهای عملکردی وضعیت چرخه مواد غذایی خاک با استفاده از آزمون  tمستقل
منطقه
شاخصهای سطحی خاک
طوقه گیاهان چند ساله،پوشش تاجی دکختان و دکختچهها
منشا،پوشش و تج یه الشبرگ
پوشش نهان ادان
ناهمواکی سطحی
* :معنیداکی دک سطح پنج دکصد

قرق

خارج قرق

sig

2/10
2/21
0/30
2/03

0/93
0/33
0/03
0/03

1/091 ns
* 1/103
* 1/121
1/008 ns

 :nsعدم معنیداکی

جدول  .5مقایسه شاخصهای سطح خاک در دو منطقه قرق و خارج از قرق مراتع دونا با استفاده از آزمون  tمستقل
منطقه
شاخصهای سطحی خاک
پوشش سطح خاک
طوقه گیاهان چندساله ،پوشش تاجی دکختان و دکختچهها
منشأ ،پوشش و تج یه الشبرگ
پوشش نهان ادان
ناهمواکی سطحی
پایداکی دک برابر کطوبت
مواد کسوبی
مقاومت خاک سطحی به تزریب
بافت خاک
شکستگی پوسته
نوع و شدت فرسایش
* :معنیداکی دک سطح پنج دکصد

قرق

خارج قرق

sig

2/13
2/10
2/21
0/30
2/03
0/01
2/01
3/01
2/03
2/91
2

0/10
0/93
0/33
0/03
0/03
2/91
2/10
3/21
2/12
2/11
2/00

1/020 ns
1/091 ns
* 1/103
* 1/121
1/008 ns
* 1/129
* 1/100
1/102 ns
* 1/100
1/192 ns
1/00 ns

 :nsعدم معنیداکی

نتایج نشان داد که بین سه شاخص عملکالردی سالطح
خاک دک دو منطقه قالرق و خالاکج از قالرق دک سالطح پالنج
دکصد اخالتالف معنالیداکی وجالود داشالت ،بالهطالوکیکاله

شاخصهای پایداکی ،ندوذپذیری و چرخه مواد غالذایی دک
منطقه قرق به طوک معنیداکی بیشالتر از منطقاله خالاکج از
قرق بود (شکل .)0

شکل  .1مقایسه ویژگیهای عملکردی شاخصهای سطح خاک در دو منطقه قرق و خارج قرق مراتع دونا

080

مرت و خبزی داکی ،مجله مناب طبیعی ایران ،دوکا  ،08شماکا  ،3پایی 0380

بود و پس از خن به ترتیب دکختچه ،گراس ،فوکب و خالاک
لزت قراک داشالتند .دک شالاخص چرخاله عناصالر خالاک دک
منطقه قرق ،قطعه اکولوژیک بوته بیشالترین مقالداک کا داکا
بود و پس از خن به ترتیالب قطعالات اکولوژیالک دکختچاله،
گراس و فوکب قراک داشت.

دک منطقه موکد مطالعاله ،پالنج نالوع قطعاله اکولوژیالک
شناسایی شدند که عباکت اند از :گالراس ،بوتاله ،دکختچاله،
فوکب و فضای بین قطعات که همالان خالاک لزالت اسالت.
شاخصهای برکسی شالدا دک جالدول  0نشالان دادا شالدا
اسالالت .دک مالالوکد شالالاخصهالالای پایالالداکی و ندوذپالالذیری دک
منطقه قرق ،قطعه اکولوژیک بوته بیشالترین مقالداک کا داکا

جدول  .6مقایسه شاخصهای سطح خاک ارزیابی شده روش  LFAدر قطعات اکولوژیک و فضای بین قطعات

پایداری

بوته

فورب

گراس

درختچه

خاک لخت

قرق

09/2

03/3

00

09/0

0/03

خارج از قرق

00/8

29/0

20/0

08/0

21/2

* 1/129

1/000 ns

* 1/103

1/000 ns

* 1/110

قرق

03

23/8

32/9

20/2

29/2

خارج از قرق

20/2

08/2

01

01/2

21/0

* 1/120

1/020 ns

* 1/100

* 1/133

1/100 ns

00/1

01/2

38/9

39/9

00

Sig

نفوذپذیری

Sig

قرق
چرخه مواد غذایی

خارج از قرق
Sig

03/8
ns

1/100

 .4بحث و نتیجهگیری
نتالالایج نشالالان داد کالاله پوشالالش گیاهالالان چندسالالاله و
الشبرگ دک منطقه قرق بهطوکبه طوک معنیداکی بیشتر از
منطقه خاکج از قرق است که ایالن مطلالب نشالان دهنالدا
اف ایش ندوذپذیری ،پایداکی و وضعیت بهتر شرای خالاک
دک این منطقه میباشد .مقاومت سطحی خاک دک منطقاله
قرق بیشتر از خاکج از قرق بود که این نتیجه با یافتههالای
تعدادی محققین ]0و [2مطابقت داشت .منطقه تحت چرا
به علالت کالاهش میکروتوپالوگرافی و کالاهش الشالبرگ از
ندوذپالالذیری کمتالالری نسالالبت بالاله منطقالاله خالالاکج از قالالرق
برخوکداک است ] .[03نتالایج نشالان داد کاله منطقاله قالرق
نسبت به خاکج از خن به لحاظ شاخصهالا داکای میالانگین
باالتری بود که مؤید این مطلالب اسالت کاله قالرق دک ایالن
منطقه باع بهبود نسبی مرتال شالدا اسالت .دک تحقیقالی
اثرات قطعه شدن خاک بر کوی پایداکی خاک دک قطعالات

00/2
*

1/122

08/9
*

1/132

01
*

1/120

01
*

1/109

اکولوژیکی گراسلندهای مناطق خشک برکسی شد ،خن هالا
ویژگیهای فی یکالی و شالیمیایی خالاک کا دک طالول پالنج
ترانسکت که دک یک اکوتون واق دک گراسلند مستقر شدا
بود اکزیابی نمودند و نتایج حاصل از تحقیالق خنهالا نشالان
داد که می ان میانگین پایداکی خاک دک قطعات اکولوژیک
گندمی که داکای اندازا ب کگتری مالیباشالند ،نسالبت باله
قطعات اکولوژیک با اندازاهالای متوسال و کوچالک بالاالتر
میباشد ] .[0دک منطقه خاکج از قالرق دک اثالر لگالدکوبی و
چرای شدید دام بر خاکدانالههالا ،پوشالش گیالاهی حالذف،
هوموس و ندوذپذیری خالاک کالاهش یافتاله اسالت .نتالایج
نشان داد که قطعات خاکج از قرق دک اثر چالرای بالیکویاله
دام خسیب دیدا بهطوکیکه کالاهش الشالبرگ قاباللتوجاله
بودا است .نتیجه اینکاله تزریالب قطعالات باعال کالاهش
پایداکی خاکدانه ها و پایالداکی کویشالگاا مالیشالود و ایالن
عامل باع عملکرد مشالابه لکالههالای مزتلال گیالاهی بالا

تأثیر چرای دام بر شاخصهای سطح خاک با استدادا از کوش ... LFA

یکدیگر شدا است .از طرف دیگر کاهش پوشش گیالاهی و
الشبرگ نیال باعال کالاهش مقالداک چرخاله مالواد غالذایی
میشود ] .[0همچنین کاهش پوشش گیالاهی و الشالبرگ
سبب کاهش مقداک چرخاله مالواد غالذایی مالیشالود ].[02
بهطوکیکه عملیات اصالحی باع تغییر دک شالاخصهالای
سطح خاک و ویژگیهای عملکردی مرتال مالیشالوند کاله
برای استدادا مستمر و پایداک از مرت بایالد مالوکد اکزیالابی
قراک گیرد ] .[1وجود پوشش نهالان ادان بیشالتر دک منطقاله
قرق دک مقایسه با خاکج از قرق ،یک نوع تالوالی ثانویاله دک
حال شروع کا دک این منطقه نشان مالیدهالد .دکواقال ایالن
پوشش نهان ادان بهعنوان یک شالاخص دک ایالن مراتال باله
شماک میکود ] .[0با توجه به پره یناله و وقالتگیالر بالودن
انالالدازاگی الریهالالای صالالحرایی و خزمایشالالگاهی دک مقیالالاس
مدیریتی ،میتوان کاکبرد کوش  LFAکا دک چنین شرایطی
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توصیه کرد .اما باید توجه داشت که با توجه به نتایج ایالن
تحقیق کاکبرد شاخصهای به دسالت خمالدا از کوش LFA
دک شرای بومشناسی و اقلیمی مشالابه بیشالتر بالهصالوکت
نسبی و برای مقایسه و برکسی تداوت نقش انالواع قطعالات
اکولوژیالالک و فضالالای بالالین قطعالالات دک تعیالالین پایالالداکی،
ندوذپذیری و چرخه عناصر یک اکوسیسالتم مرتعالی قابالل
توجیه است .نتایج حاصل از این تحقیالق بالرای تحقیقالات
خیندا جهت مقایسه و تغییرات زمانی پوشش گیاهی و نی
برکسیهای توالی و تالواتر اکوسیسالتمهالای مرتعالی مدیالد
خواهد بود ] .[01با توجه به نتایج به دست خمدا میتالوان
چنین اظهاک داشت که کوش  LFAکوشی سالادا ،خسالان و
کالالمه ینالاله بالالرای برکسالالی شالالاخصهالالای سالالطح خالالاک و
ویژگیهای عملکردی مرت میباشد.

0380  پایی،3  شماکا،08  دوکا، مجله مناب طبیعی ایران،مرت و خبزی داکی
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