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 بند یایی خاك، کیفیت علوفه، آقشیم -های بیولوژیک، خصوصیات فیزیکیپوسته هاي كليدي:واژه

 

 33-323-33  شناسه طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 بایرام کمکی، عبدالحکیم توغدری، زاده، چوقینهاد قرماخر، محسن حسینعلیحمید نیک نویسنده)گان(:

  زادهمحرم اشرف

 گیاهی  هایبرخی گونه علوفهکیفیت ات خاك و های بیولوژیک با خصوصیرابطه پوسته بررسی عنوان:

 33-323-33 شماره:

 23/8/6331   تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهميت موضوع

های پوسته خشک جهان، توسطاز هفتاد درصد از فضای بدون پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمهبیش

 و خشک مناطق در ویژهبه خاك سطح بیولوژیک هایزیاد پوشش اهمیت دلیلشود. بهاشغال می خاك بیولوژیک

نقش  به توجه گردیده است. با معطوف گیاهان از دسته این به ایتوجه ویژه اخیر دهه چند طول در خشک،نیمه

خاك، مطالعه کمی تغییرات فوق و اثرات آن بر  شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بهبود های بیولوژیک درپوسته

  باشد.خصوصیات خاك و کیفیت علوفه مراتع ضروری می

 له(أمقدمه )شرح مس

این، این نوع برعنوان شاخص سالمت اکولوژیک در نظر گرفت. عالوهتوان بههای بیولوژیک خاك را میپوسته

های آهکی نیز مورد استفاده قرار شاخصه شناخت برخی از پارامترهای غیرزنده مانند خاكعنوان تواند بهپوشش می

عنوان شاخصی در تعیین میزان حضور انسان، دام و تردد وسایل توانند بههای بیولوژیک میگیرد. بسیاری از پوسته

توانند از طریق به دام ای بیولوژیک میه، پوستهعالوه بر تغییر فرآیندهای فیزیکی خاكنقلیه در مرتع استفاده شوند. 

انداختن رسوبات بادی، تثبیت و آزاد کردن کربن و ازت و نیز نگهداشت رطوبت خاك باعث افزایش حاصلخیزی 

  خاك شوند.

 هاترین یافتهمهم

 بندنتایج نشانگر آن است که در منطقه آق

 .باشدبیشتری می دارای کربن آلی و ازت کل های بیولوژیکخاك مناطق دارای پوسته ◄

چرا و افزایش های یکساله نیز با کاهش فشار پذیری و انرژی متابولیسمی گراسخام، درصد هضمدرصد پروتئین ◄

 . های بیولوژیک، افزایش یافته استدرصد پوشش پوسته
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 و سایر مستندات( هاولها، جداطالعات تکميلی )مشتمل بر شکل
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 و سایر مستندات( هاها، جدوليلی )مشتمل بر شکلاطالعات تکم

 
 

 

 


