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 مقدمه
درصها از   40خشهک حهاود    اراضی خشهک و نیمه   

دهناا یوشش گیهاهی   های زمی  را کشکی  می خشکی

ای و متشهک  از   ای  نواحی عمومهاً به  صهورت لکه     

اسه ا آنچه  مسهل  اسه  یهراکنش      های دائمهی   بوک 

ای یوشش گیاهی نتیجة اثر مت اب  و ییچیاة خا   لک 

و گیاهان اس  و غالباً حضهور گیاههان خصوصهیات    

بخشا  ب  طوری  شیمیایی و فیزیکی خا  را بهبود می

ک  سبب کاهش اسیایت ، افهزایش فسهفر، نیتهروژن و    

درصا ش  و همچنی  کاهش درصا رس نسهب  به    

[ا در کأییا ایه  امهر، گهزارش    3شود ] خا  لخ  می

شهود در بهی  عوامه  محیطهی، خها  به  عنهوان         می

گیری یوشهش گیهاهی    کری  عام ِ یراکنش و شک  مه 

مطرح اس  و گیاهان نیز بر چرخة عناصهر غهذایی و   

 [ا9خصوصیات مکانی خا  کأثیرگذارنا ]

ب  دلی  شرایط دشوار زیستی در مناطق خشهک و  

ههای کوچهک، که  بها یهراکنش       خشک، زیستگاه  نیم 

گیرد، با کاهش درجة حرارت،  ای گیاهان شک  می لک 

افزایش کراک  مواد غذایی و جلوگیری از ایجهاد سهل    

سطش خا ، شرایط تزم را برای اسهت رار جوامهآ    در

[ا ضهم  اینکه  گهزارش    18آورنها ]  گیاهی فراه  می

گرفته  از طریهق    ههای خهرد شهک     شهود زیسهتگاه   می

خیهز، عامه     اهی، ب  منزلة جزایهر حاصه   های گی لک 

مهههؤثری در گسهههترش یوشهههش گیهههاهی و بهبهههود  

انا ک  ای   اناا مح  ان بر آن خصوصیات خا  سطحی

ههای بیابهانی و    ههای کوچهک در اکوسیسهت     زیستگاه

شور، ک  از نظر کأمی  شرایط رشا و کوسهتة یوشهش   

انا، اهمی  اکولوژیکی بسیاری  شات ضتیف گیاهی ب 

[ا در ای  زمین ، بررسی خصوصیات خها   21دارنا ]

و  Prosopis alpatcaدوانهی دو گونه     در ناحیة ریش 

Atriplex lampa   نشان داد ک  میزان نیتروژن و فسهفر

خهها  کحهه  کههاج یوشههش ایهه  دو گونهه  بهه  طههور  

 [ا5داری افزایش یاف  ] متنی

هها   کوزیآ نهاهمگ  گیاههان اسهاس کتریهف لکه      

آیهاا   شمار می  ان قطتات( ب ها )می )قطتات( و بی  لک 

های گیاهی از نظر انهاازه، کرکیهب و عملکهرد بها      لک 

ههای منفهرد    یکایگر کفاوت دارنا و ب  صهورت یایه   

ها یا هر  سنگ های گیاهی، کخت  گیاهی، گروهی از یای 

مانتی ک  بتوانا منابآ را در خود حفظ کنها مشهاهاه   

هها و   مگنی[ا با بررسی الگو و منشأ ای  ناه1انا ] شاه

بنهای مختلهف ارائه  شهاه      ها، س  طب   غیریکنواختی

اس   نخسهتی  الگهو، بها نهام الگهوی مورفولوژیهک،       

کنناة ساختار و رشها گیاههان اسه   الگهوی      منتک 

دوم، با نام الگوی محیطی، بیانگر واکهنش گیاههان به     

کغییر فاکتورهای کلیای اس   و الگوی سوم، بها نهام   

از طریق آثار مت اب  بی  گیاهان شناختی،  الگوی جامت 

ههای   شهود لکه    گیردا ضم  اینک  بیهان مهی   شک  می

گیاهی، ک  در یوشش گیاهی مناطق دارای محاودی  

شهونا، در قالهب    منابآ آب و مواد غذایی مشاهاه مهی 

ههای   الگوی سوم و کا حا زیهادی کحه  کهأثیر گونه     

خشک  یرستار قاب  کفسیرنا و در مناطق خشک و نیم 

نظهر   [ا در کح یق حاضر نیهز به   13شونا ] هاه میمشا

هها مهؤثر بهوده     گیهری لکه    رسا ای  الگو در شک  می

اس ، زیرا منط ة مورد مطالت  باون یستی و بلنای و 

عارضة کویوگرافیک خاص اسه  و، به  دلیه  اقلهی      

خشهک و شهوربودن، از نظهر آب و کهأمی  مهواد       نیم 

 غذایی محاودی  زیادی داردا

در بیش از صا کشور جهان یکهی از  شوری خا  

برداری از اراضی مطهرح اسه ا    مسائ  اصلی در بهره

شود ک  شوری خا  مشهک    در کأییا ای  امر بیان می

ای اسهه  کهه  روز بهه  روز بهه  دلیهه  کههاهش   دیرینهه 
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ههها و مههایری  نادرسهه  منههابآ آب رو بهه   بارنههاگی

 [ا16افزایش اس  ]

دارای هههای  هها، گیاههانی که  در محهیط     هالوفیه  

های سمّی قادر به  رشها و نمونها،     غلظ  باتی یون

انهاا ایه  گیاههان     کوج  زیادی را ب  خود جلب کهرده 

های محیطی نیز  قابلی  بسیار زیادی در کحم  استرس

های شور را  کوان خصوصیات خا  دارناا بنابرای ، می

[ا 15هها بهبهود بخشهیا ]    با استفاده از کش  هالوفی 

ب  عنوان عماه  +Kو  +Na+ ،Ca2های  عالوه، کاکیون ب 

ها با  اناا آن های شور مطرح های محلول در خا  نمک

بهرداری از خها  را    ایجاد سمّی  یونی قابلیه  بههره  

ها در منهاطق   دهناا کاهش میزان ای  کاکیون کاهش می

هههای  دارای یوشههش گیاهههان شوریسههنای از جههن  

Suaeda spp. ،Salsola spp.  وHaloxylon spp.  نیز

 [ا 22گزارش شاه اس  ]

شهاه دربهارة کهأثیر گیاههان و      در کح ی ات انجهام 

ویژه گیاهان شوریسهنا بهر خها  بیشهتر بهر ن هش        ب 

کأکیها   .Atriplex sppهای گیاههانی همچهون    یای  کک

شاه و بیشتر ب  مطالتة کأثیر گیاهان بر اصهالح مراکهآ   

کاش  یرداخت  شهاه اسه  و عمهاکاً هها  از      دس 

آماه از عملیات اصالح و احیای  دس  ایج ب بررسی نت

[ا لیک ، در ای  کح یهق  19، 11، 10مرکآ بوده اس  ]

های گیاهی، که  کرکیبهی از    ستی شاه اس  کأثیر لک 

 انا، در رویشگاه طبیتی مطالت  شودا چنا گون 

ای گیاههان   مطالتة ساختار و عملکرد یوشش لکه  

بههود هههای مرکتههی و کههأثیر آن بههر به   در اکوسیسههت 

خصوصیات خا  نسب  ب  خا  لخ  اطهرا  ایه    

بینی آثار مهایریتی و   کوانا در ییش های گیاهی می لک 

های اصالح مرکآ و ایجهاد مراکهآ    میزان موف ی  طرح

زار( در کغییهر و   کهاری در شهوره   کاشه  )مرکهآ   دس 

بهبود وضتی  خها  راهگشها باشهاا از ایه  حیه ،      

ههای گیهاهی     مطالتة حاضر با ها  بررسی کأثیر لکه 

های هالوفی ، ب  منزلة زیستگاه خرد، بهر عناصهر    بوک 

غذایی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا  کحه   

های شهور   ها در چراگاه دوانی ای  هالوفی   کأثیر ریش 

 اطرا  دریاچة ارومی  انجام شاا 

 

 شناسی روش
یژوهش حاضر در مراکآ منط هة کهز خهراب واقهآ در     

ای به     سهتان ارومیه  در منط ه    یانزده کیلهومتری شهر 

 Salsolaهکتههار و در کیههپ گیههاهی  1200وسههت  

nitraria  - Aeluropus littoralis  ک  متر  سهطش ،

های شهور اطهرا  دریاچهة ارومیه       وسیتی از چراگاه

اس ، انجام شاا چهار لکهة گیهاهی )اکولوژیهک( بها     

 Salsolaهههای  یوشههش ک ریبههاً مشههاب ، شههام  گونهه 

nitraria ،S. dendroides ،S. gemmascens ،S. 

Lacrina ،S. Soda، Aeluropus littoralis   و

Tamarix kotschyi ها خا   انتخاب و فواص  بی  آن

ای درنظر گرفته    لخ  باون یوشش یا فضای بی  لک 

 شاا 

ههای   های مذکور از عناصر اصهلی رویشهگاه   گون 

 -  Salsola nitrariaویژه کیپ گیاهی  منط   اس ، ب 
Aeluropus littoralis  و در اراضی شور جنوب غربی

 25درجه  و   37دریاچة ارومی  با موقتی  جغرافیایی 

دقی ة شرقی یهراکنش   16درج  و  45دقی ة شمالی و 

متهر و   میلهی  299داردا متوسط بارناگی ساتنة منط   

خشک  بنای اقلیمی آمبرژه نیم  اقلی  آن بر مبنای طب  

ررسی ب  سبب کأمی  علوفة مورد اس ا اراضی مورد ب

هههای بههزر  و کوچههک )کهه  در روسههتاهای  نیههاز دام

اطرا  از کراک  زیادی برخوردار اس ( در اکثهر ایهام   

ای در کهأمی  علوفهة دام دامههااران    سهال ن هش عمههاه  
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اراضی شور اطرا  دریاچة ارومی  داردا نوع دام مورد 

ههای   استفاده در مراکآ کز خراب گاو با کرکیبهی از دام 

شاه و گوسفنا و بز نژاد ماکوئی اس ا  بومی و اصالح

برداری از اراضی منط   روسهتایی اسه  و    شیوة بهره

دامااران و روستائیان از اوایه  اردیبهشه  کها اواخهر     

روز، از آن اسههتفاده  210آبههان، هههر سههال بهه  مههات  

 کنناا  می

ی  از انتخاب منط ة مورد بررسی، یوشش گیاهی 

مترمربآ  50کا  70ژیک با ابتاد ک ریبی چهار لکة اکولو

ه که  مههوازی بهها   متههری 150در امتهااد دو کرانسههک   

جه  شیب منط   اسهت رار داشهتنا و محه  اسهت رار     

ه  ههها بهه  صههورت کصههادفی انتخههاب شههاه بههود    آن

ههای خها  از یهک ن طه  در      گیری شا و نمون  اناازه 

ها از دو عمهق   وسط هر لک  و دو ن ط  در حاشیة لک 

متههری برداشهه  شههاا   سههانتی 30ه    15و  15ه    0

ای نیهز بها چههار ککهرار      همچنی ، از فضای بی  لکه  

 (ا1برداری شا )شک   نمون 

ها، خصوصیات فیزیکهی   شان نمون  ی  از خشک

گیری شاا بای  منظور، نخس   ها اناازه و شیمیایی آن

متری عبور داده شهاا   های خا  از الک دو میلی نمون 

یارامترهای اسیایت  و هاای  الکتریکی  در گام بتای،

متهر   pHب  روش کهیة عصارة گ  اشباع با اسهتفاده از  

متههر، درصهها سههیل ، شهه  و رس بهه  روش  EC و 

هیارومتری، م اار نیتروژن ب  روش کجلهاال، فسهفر   

کربنهات سهای  و به      گیری با بهی  با استفاده از عصاره

ک و آلی ب  روش والکی بله  روش اولس ، م اار مادة 

های محلول سای ، یتاسی  و کلسی  با دسهتگاه   کاکیون

 [ا6گیری شا ] جذب اکمی اناازه

آمهاه بهرای یارامترههای     دسه   میانگی  م ادیر به  

های خها  داخه  و حاشهیة     شاه در نمون  گیری اناازه

ها محاسب  و برای هر لک  یک م اار درنظر گرفت   لک 

و SPSS17 افهزار    ها از نهرم  شاا برای آنالیز آماری داده

شاه بی  دو ناحی   گیری برای م ایسة یارامترهای اناازه

های گیهاهی از   ای و خا  لخ  بی  لک  با یوشش لک 

 غیرجفتی استفاده شاا Tآزمون 

 

 نتایج
آمهاه از م ایسهة میهانگی  یارامترههای      دسه   نتایج ب 

 15ه   0شههاه در افههق سههطحی )عمههق  گیههری انههاازه

دار  اة وجهود اخهتال  متنهی   دهنه  متری( نشهان  سانتی

(، ههاای  الکتریکهی و   P<01/0م اار کاکیون سای  )

های گیهاهی بها    ( در خا  لک P<05/0م اار یتاسی  )

خا  لخ  اطرا  اس   ب  طوری ک  م اار کهاکیون  

برابهر کمتهر از    78/1ههای گیهاهی     سای  در خا  لک 

ها بودا همچنی ، حضور گیاهان، م اار  مناطق بی  لک 

هها   ی  الکتریکی و کاکیون یتاسی  خا  داخ  لک هاا

را بهه  کمتههر از نصههف کههاهش دادا همچنههی ، میههزان 

های گیاهی کغییهر   اسیایتة خا  نیز در اثر حضور لک 

داری نشان نهاادا دربهارة م هاار کلسهی  گفتنهی       متنی

ها و  دار آماری در خا  داخ  لک  اس  اختال  متنی

شها، امها از نظهر    ها مشهاهاه ن  خا  لخ  اطرا  لک 

ها کمتر بهودا   عادی م اار کلسی  در خا  داخ  لک 

عههالوه، دربههارة مههواد غههذایی فسههفر و نیتههروژن و  بهه 

رغ  ف هاان   همچنی  درصا سیل ، ش  و رس نیز، ب 

دار آماری، گفتنی اس  م ادیر فسهفر و   اختال  متنی

نیتروژن و درصا سیل  و رس خها  نیهز در داخه     

ز نظهر عهادی بهاتکر از خها      ههای اکولوژیهک ا   لک 

دس  آما  در حهالی که     های گیاهی ب  مناطق بی  لک 

ها از نظر عادی کمتهر   درصا ش  در خا  داخ  لک 

 (ا1بود )جاول 
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 های گیاهی . تصویری ای منطقه مورد مطالعه و لکه1شکل 

 

غیرجفتی  Tها با استفاده ای آیمون  نواحی بین لکه های گیاهی و ( خصوصیات خاک بین داخل لکهMean±SE) . مقایسة میانگین1جدول 

 های شور اطراف دریاچة ارومیه متری( در چراگاه سانتی 15ـ  ۰در افق سطحی )عمق 

 منابآ  کغییر            

 خصوصیات
 F Sig میانگی  مح 

pH 
 لک 

 بی  لک 

070/0±73/8 

088/0±51/8 
334/0 ns 094/0 

EC 
 )میلی موس(

 لک 

 بی  لک 

07/1±91/4 

92/1±32/10 
033/3 **049/0 

 آلی درصا ماده
 لک 

 بی  لک 

18/0±034/1 

23/0±988/0 
417/0 ns881/0 

 درصا نیتروژن
 لک 

 بی  لک 

017/0±074/0 

017/0± 068/0 
816/0 ns93/0 

 فسفر 

(ppm) 

 لک 

 بی  لک 

04/7±61/29 

95/1±81/12 
870/5 *061/0 

 درصا سیل 
 لک 

 بی  لک 

74/3±00/40 

25/9±0/37 
122/6 ns774/0 

 درصا ش 
 لک 

 بی  لک 

85/5±50/36 

71/2±0/47 
41/3 ns482/0 

 درصا رس
 لک 

 بی  لک 

03/4±50/23 

24/4±0/16 
031/0 ns247/0 

Na+ 
 )میلی اکی واتن در لیتر(

 لک 

 بی  لک 

23/9±57/54 

53/5±25/97 
201/0 ***007/0 

K+ 
 )میلی اکی واتن در لیتر(

 لک 

 بی  لک 

24/0±80/1 

58/0±75/3 
388/2 **021/0 

Ca2+ 
 )میلی اکی واتن در لیتر(

 لک 

 بی  لک 

17/3±5/13 

25/6±25/27 
070/1 ns098/0 

 nsدرصطد(،   10دار در سططح   )اخطتالف معنطی   درصطد(، *  5دار در سططح   )اختالف معنی درصد(، ** 1دار در سطح  ***)اختالف معنی

 دار( اختالف معنیفقدان )
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غیرجفتی  Tها با استفاده ای آیمون  های گیاهی و نواحی بین لکه ( خصوصیات خاک بین داخل لکهMean±SE) سة میانگین. مقای2جدول 

 های شور اطراف دریاچة ارومیه متر( در چراگاه سانتی 3۰ـ  15در افق ییرین )عمق 

 منابآ کغییر

 خصوصیات
 F Sig میانگی  مح 

pH 
 لک 

 بی  لک 

104/0±58/8 

047/0±43/8 
210/1 ns225/0 

EC 
 لک 

 بی  لک 

31/1±40/5 

52/2±85/9 
816/6 ns185/0 

 آلی درصا ماده
 لک 

 بی  لک 

17/0±32/1 

15/0±20/1 
011/0 ns633/0 

 درصا نیتروژن
 لک 

 بی  لک 

13/0±096/0 

018/0±099/0 
401/0 ns861/0 

 فسفر

(ppm) 

 لک 

 بی  لک 

07/9±09/25 

14/10±14/26 
009/0 ns941/0 

 یل درصا س
 لک 

 بی  لک 

55/7±5/36 

97/5±0/37 
168/0 ns960/0 

 درصا ش 
 لک 

 بی  لک 

07/7±0/40 

22/7±5/42 
19/0 ns813/0 

 درصا رس
 لک 

 بی  لک 

92/3±5/23 

2/3±5/20 
000/0 ns575/0 

Na+ 
 )میلی اکی واتن در لیتر(

 لک 

 بی  لک 

033/9±65/57 

73/10±35/74 
12/0 ns279/0 

K+ 
 در لیتر( )میلی اکی واتن

 لک 

 بی  لک 

51/0±25/2 

015/1±77/3 
293/1 ns228/0 

Ca2+ 
 )میلی اکی واتن در لیتر(

 لک 

 بی  لک 

60/4±25/16 

32/2±25/19 
547/1 ns582/0 

ns (اختالف معنی فقدان )دار 

 

هههای خهها    بهها بررسههی خصوصههیات نمونهه    

 30ه   15شههاه از افههق زیههری  )عمههق دوم  برداشهه 

دوانهی گیاههان    ر کح  کأثیر ریشه  متر(، ک  کمت سانتی

دار آمهاری بهی  یارامترههای مهورد      بود، اختال  متنی

هها   های گیاهی و نواحی بی  لک  بررسی در خا  لک 

دهنهاة   مشاهاه نشا و ف هط اختالفهات عهادی نشهان    

کاهش م اار عناصر شهورکنناه، ههاای  الکتریکهی،    

درصا سیل  و رس و مواد غذایی نیتهروژن و فسهفر   

های دارای یوشهش اسه ا همچنهی ،     ر بخشخا  د

های اکولوژیک به  م هاار    اسیایتة خا  در خا  لک 

دسه  آمها    ها به   اناکی بیشتر از خا  لخ  بی  لک 

 (ا2)جاول 

 

 گیری بحث و نتیجه
آماه از آنالیزههای آمهاری، در افهق     دس  طبق نتایج ب 

سطحی )عمهق اول(، که  بیشهتر کحه  کهأثیر ریشهة       
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ها  صیات شیمیایی خا  داخ  لک گیاهان اس ، خصو

ها متفاوت بود، در حهالی   در م ایس  با مناطق بی  لک 

داری در  ای گیاهان کفاوت آماری متنی ک  حضور لک 

 30ه    15خصوصههیات خهها  افههق زیههری  )عمههق   

هها ایجهاد نکهردا     متری( نسب  ب  خا  بی  لک  سانتی

کوانا کأثیر حضور ریشة گیاهان بها کهراک     عل  آن می

بیشههتر در عمههق اول یروفیهه  خهها  باشههاا جههذب و 

کوانا عامه    کرشش کرکیبات مختلف از طریق ریش  می

مههؤثری در کغییههر خصوصههیات خهها  در ناحیههة     

در خها    EC[ا کهاهش  12دوانی گیاهان باشا ]  ریش 

ههای   کوانا ب  کصهفی  و جهذب نمهک    ها می داخ  لک 

محلول از طریق ریشه  مربهو  باشها، زیهرا گیاههان      

کواننها از طریهق فراینهاهای خهاص در      لوفی  مهی ها

باف  ریشهة خهود افهزایش حاللیه  آههک خها  را       

کسریآ کننا و از ایه  طریهق به  مهرور زمهان باعه        

کاهش شوری خها  شهوناا در ایه  زمینه ، کهاهش      

درصها در اثهر حضهور     85هاای  الکتریکی خا  کا 

 Suaedaو  Haloxylon recurvumههههای  گونههه 

nudiflora های مختلف از طریق ریشهة   یون و جذب

 [ا 20ها گزارش شاه اس  ] آن

دربارة اسیایتة خا  گفتنی اس  هرچنا اخهتال   

هها و محهیط    داری در خها  داخه  لکه     آماری متنی

خها    pHاطرا  مشاهاه نشا، کاهش انها ِ م هاار   

وشهوی بیشهتر    کوانا به  دلیه  شسه     ها می داخ  لک 

ارنههاگی در هههای دارای ب هههای خنثههی در مههاه  نمههک

ههای بهاون یوشهش باشها که  سهبب کتهای          بخش

افهزایش  [ا 7شهود ]  خها  مهی  شان  فرایناهای قلیایی

دار مادة آلی، فسفر و نیتروژن خا  کحه  کهأثیر    متنی

 Stipaهههای  هههای گیههاهی حاصهه  از گونهه    لکهه 

tenacissima ،Rosmarinus officinalis ،Olea 

europaea ،Pistacia lentiscus ،Retama 

sphaerocarpa  وRhamnus lycioides  گزارش شاه

ه ف هاان اخهتال     [ ک  با نتایج کح یق حاضر4اس  ]

دار بی  یارامترهای نیتروژن و مواد آلی در خها    متنی

ه  هها  های گیاهی و خا  لخ  اطهرا  لکه    داخ  لک 

کوانا مربو  باشا به  چهرای    مغایر اس ا عل  آن می

بازگش  و کجزیهة   مات در ای  منط   و عام طوتنی

بیوماس کولیاشاه ب  خها ا هرچنها از نظهر عهادی     

ها بیشتر  آلی و نیتروژن در خا  داخ  لک  م ادیر مادة 

بود، در ای  زمین  بیان شاه ک  حضور گیاهان ب  طور 

غیرمسههت ی  بهها حفههظ خهها  و افههزایش کخلخهه  و   

نفوذیههذیری نسههب  بهه  آب باعهه  افههزایش بیومههاس 

آ محلهی مهواد آلهی و غهذایی،     شود و بالطبآ کجم می

گیهرد   همچون فسفر و نیتروژن، در خا  صورت مهی 

انا،  ای هایی ک  دارای یوشش لک   [ا همچنی ، بخش3]

های کوچک در حفظ مهواد   ب  دلی  ن ش ای  زیستگاه

غههذایی خهها ، در م یههاس خصوصههیات فیزیکههی،    

شیمیایی و بیولهوژیکی خها ، کحه  کهأثیر ریشه  و      

کننا و ب  همی  دلی  با  ی کغییر میهای میکروب فتالی 

دارنهها، چنههی  کغییراکههی در    خهها  لخهه  کفههاوت 

خصوصیات خا  بر ساختار جوامآ گیاهی و کارکرد 

ویژه در نواحی اسهتتی و بیابهانی کهأثیر     ها ب  اکوسیست 

 [ا  14گذارنا ] می

در درصا سیل ، ش  و رس در بی  خا  داخه   

دار مشاهاه  ها و خا  لخ  اطرا  اختال  متنی لک 

ههای غیرآلهی، که  شهام       نشاا کهاهش م هاار نمهک   

هههای  در داخهه  لکهه  +Kو  +Na+ ،Ca2هههای  کههاکیون

دوانههی گیاهههان اسهه ،    گیههاهی و در عمههق ریشهه   

دهناة ن ش و اهمی  حضور گیاهان در کهاهش   نشان

کوانها قابلیه     میزان شوری خا  اس   دلی  آن مهی 
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از خها   های محلول  ها در جذب نمک زیاد هالوفی 

، +Naههای   باشاا در ای  زمین ، کاهش م هاار کهاکیون  

Ca2+  وK+    خا  در اثر حضهور گونهةLeptochloa 

fusca [  ا همچنههی ، کههاهش 2گههزارش شههاه اسهه]

هههای مههذکور در خهها  کحهه  کههأثیر حضههور  کههاکیون

 Suaeda martimia ،Clerodendronهههای  گونهه 

inerme ،Sesuvium portulacastrum ،Ipomoea 

pes-caprae ،Excoecaria agalloch  و

Heliotropium carassavicum   نیههز گههزارش شههاه

[ا کغییهرات مکهانی خصوصهیات خها  در     17اس  ]

م یاس کوچک، سبب در دسهترس قرارگهرفت  مهواد    

کوانها   شود و مهی  های خا  می غذایی و بهبود ویژگی

بهر  و   بر یویایی یوشش گیاهی، کولیا و کجزیة تش

یی خا  کأثیر بگذارد  ایه  امهر در   چرخة عناصر غذا

ها اهمی  کلیهای دارد   یایااری و گسترش اکوسیست 

 [ا8]
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