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مقدمه

Biosphere

موفقیت باززایی درخت میتواند به وسیلهی تحت
تاثیر رقابت یا عوامل دیگر گیاهان همسایه قرار گیرد.
یک مدرک جدید وجود دارد که نشاندهنده اثر
علفخواران بزرگ بر گیاهان است .علفها با جوانههای
درختان به وسیلهی کاهش مکانهایی برای باززایی،
محدود کردن نرخ رشد و بقای زیستی دانهها رقابت
میکنند .به دلیل خاصیت بافت مریستمها ،علفها به
خوبی در برابر از بین رفتن مکرر برگها مقاومت می-
کنند و دانههای تعدادی از گونهها اغلب به واسطهی
رودهی حیوانات پراکنده میشود ( Malo and Suarez,
.)1995
در محیطهای جنگلی علفها کوتاه نیستند و آنها
معموال در نتیجهی فشار علفخواری آهو افزایش می-
یابند ( .)Kirby, 2001در آمریکای شرقی نتایح
سرشاخهخواری آهوی دمسفید باعث افزایش و
ماندگاری علفها و سرخسهای بدطعم میشود ،که
این هم به تجدید نسل تعدادی از گونههای درختی
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پهن برگ منتهی میشود .علفها و دیگر گیاهان می-
توانند از استقرار درختان حتی هنگامی که جمعیت
آهو کاهش مییابد ،جلوگیری کنند ( Rooney,
 .)2001به دنبال رقابت ،دانههای درختان میتوانند
خودشان را با موفقیت در چمنزارها استقرار دهند و
تعدادی از مکانیسمها این اتفاق را ممکن میسازد.
علفخواری سایهاندازی را کاهش میدهد و فشار
لگدزدن میتواند ریشه یا ساقههای زیرزمینی مناسب
درختان را از بین ببرد.
موضوع دیگر اینکه دانهها اغلب چریده میشوند اما
هنگامیکه فشار زیاد نباشد رشد موفق میشود .برای
مثال  Pigottدر سال  1983گزارش داد که دانههای
درخت توس میتواند در علفهای کوتاهتر خارج از
حصار گوسفند جوانه بزند ،اما به محض اینکه علفها
بلند و متراکم شدند ،جوانهزنی درخت توس متوقف
میشود .در مثال دیگر  Vintherدر سال 1983
دریافت که تجدید نسل توسکا در علفزارها فقط در
حضور جمعیت متوسط گاوها امکانپذیر است.
هنگامیکه فشار علفخواری پایین باشد جوانهها نمی-
توانند رشد کنند و زمانیکه فشار علف خواری باال
باشد ،خسارتها بهطور مکرر ایجاد میشوند .جوانه-
های تعدادی از گونههای درختی برای گلهی احشام
نسبتا بدطعم هستند و علفخواری اغلب باعث کاهش
رقابت و بهبود رشد و بقای زیستی دانهها میشود
(Doescher et al, 1987؛ .)Ratliff & Denton, 1995

شیخی ئیالنلو.
چارپایان علفخوار علت توسعهی درخت و بوتههای
کوتاه رشد نکرده در چمنزارهای مناطف گرمسیری و
خشک هستند .چندین فاکتور در استقرار بوتهزار
شرکت دارند ،شامل :انتشار دانه و کاهش آتشسوزی
(.)Roques et al, 2001
استقرار بوتهزارها ،بهخصوص گونههای بدطعم یا
خاردار میتوانند از جوانهها در برابر گیاهخواران
محافظت کنند .چندین درخت بلوط در مناطق
چراشده توسط گلهی احشام یا اسبها برخی بوتهها و
شاخهها را افزایش میدهد (.)Kuiters & Slim, 2003
همانطور که چندین راش و بلوط میتوانند محافظت از
راج و بلوط سبز را تسهیل کنند ( Garcia & Obeso,
 .)2003برخی نویسندهها بیان کردند که سرخدار
هنگامیکه راج چرا شد بهتر محافظت شد و رشد آن
گسترش پیدا کرد .زمانیکه گوزن و دیگر علفخواران
توانایی تغذیهی گیاهان خاردار را دارند ،این شکل از
حفاظت اثر کمتری بر علفزارها دارد .برای مثال
 Buttenschønدر سال  ،1985بیان کرد که بلوط در
غیاب گلهی احشام و در حضور گوسفند احیا نمیشود.
تعدادی از نویسندگان گزارش دادند که سرشاخه-
خواری گوزن توالی زمینهای جنگلی در مناطق باز یا
نزدیک حاشیهی جنگل را به تاخیر میاندازد ( Cooke,
1994؛  .)Lawson et al, 1999با اینحال همارد و
 Ballonدر سال  1998دریافتند درختان چوبی که
(فقط تعدادی از گونههایی که خاردار بودند) ،نزدیک
دانههای بلوط رشد کردند ،موجب بهبود رشد و بقای
گوزن قرمز شدند.
در اسکاتلند درختان مخروطی جوان تا زمانیکه روی
علفزارها و گیاهان رشد کنند از آسیب رهایی دارن
( .)Welch et al, 1991در مناطق معتدل اکثر گیاهان
خاردار قابلیت تحمل باالیی دارند.
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بلوط در شمالشرق اروپا بسیار گسترده است ،ولی
گاهی در باززایش آن عدم موفقیت وجود دارد .وجود
شاخهها و همچنین رقابت گونههای زیرزمینی برای
گوسفند و گوزن خوشایند است (Pigott, 1983؛
 .)Rozas, 2003مطالعات اخیر  Veraدر سال 2000
گزارش داد که حفاظت از گیاهان خاردار برای
تولیدمثل مهم است و کاهش موجودی علفزارها و
زمینهای جنگلی وسیع مسئول عدم موفقیت
تولیدمثل است.
تاثیر علفخواران بزرگ بر روی مواد مغذی خاص به
منظور تولیدمثل درختان بسیار مهم است .علفخواران
بزرگ جریان مواد مغذی را به وسیلهی تغییر محیط-
زیست یا تراکم علفخواران تحت تاثیر قرار میدهند
( .)Pastor et al, 1992تغییر در رشد یا رقابت برخی
گونهها ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی رشد
درختان تاثیرگذار است .در جنگلها سرشاخهخواری
به وسیلهی گوزن شمالی و گوزن قرمز به کاهش مواد
مغذی و تولید مثل برخی گونههای درختی پیوند
یافته است ( .)Ritchie et al, 1998برخی گونههای
خاردار وظیفهی بهبود رشد گیاهان در مکانهایی با
مواد مغذی باال را دارند و این در برخی فشارهای
باالی علفخواری سودمند است .تغییر در میزان مواد
مغذی خاک اغلب منجر به تغییر در رقابت گونههای
درختی و گیاهان می شود.

تغییر موقعیت گونههای درختی
علفخواران بزرگ به غذاهای انتخابی نیاز دارند و اثرات
این انتخاب بر روی جامعهی گیاهی جنگل بسیار
آشکار است .برخی گونههای درختی بیش از سایر
گونهها تغذیه میشوند؛ بهطوریکه در ترمیم آنها
تفاوت وجود دارد ( .)Miller et al, 1998که در
نتیجهی آن مصرف درختان خوش طعم افزایش می-
یابد Tilghman .در سال  1989در آمریکای شمالی
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دریافت که کونههای درختی غنیتر با افزایش تراکم
گوزن کاهش مییابند؛ اما گونههای بدطعم مانند
گیالس سیاه افزایش مییابد .برخی از نویسندگان
بیان کردند که کاهش گونههای خوش طعم موجب
تغییر رژیم غذایی گوزن خواهد شد ( & Stewart
.)Burrows, 1989
هنگامیکه جمعیت آهو در برخی مناطق معتدل
افزایش یافت ،عدم موفقیت گونههای حساس به میزان
بیشتری گزارش شد .در بخشهای دریاچه بزرگ
تولیدمثل شوکران ،سرخدار کانادایی و سدر به وسیله-
ی آهوی دم سفید کاهش یافت ( Alverson et al,
.)1988
این گونهها در زمستان به میزان بیشتری سرشاخه-
خوار هستند و نواحی زمستانی خسارات آشکارتری
دارند .عالوه بر اثرات رشد ،سرشاخهخواری موفقیت
گلدهی و گردهافشانی در سرخدار کانادایی را افزایش
میدهد .در جزایر آنتیکاستی در طول قرن گذشته
تراکم درخت صنوبر به علت حضور گوزن دم سفید
کاهش یافت ( .)Potvin et al, 2003در غرب آمریکا
درخت صنوبر به علت حضور سمداران سرشاخهخوار
کاهش یافت .آزمایشات نشان داد که بیشتر خسارات
به وسیلهی گوزن شمالی صورت گرفت ،اما ترکیب
گوزن شمالی و گاو فراوانی را به میزان بیشتری کاهش
داد ( .)Kay, 2001کاهش در فراوانی بید ساحلی در
کلرادو به دلیل سرشاخهخواری گوزن شمالی توجیه
شد .یکی از موارد دیگر صنوبر نقرهای اروپایی است که
عدم موفقیت کافی در باززایی آن به دلیل حضور
گوزن قرمز و شوکا توجیه شد ( Konig & Baumann,
 Eiberle .)1990در سال  1975بیان کرد که صنوبر
نقرهای بسیار خوشطعم است و تحت تاثیر سرشاخه-
خواری به تدریج ترمیم میشود .در حقیقت اکثریت
گونههای درختی خوشطعم هستند و تمایل گوزن به
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آنها منجر به کاهش تنوع زیستی میشود .در این
مطالعات تاثیر گوزن بر روی تنوعزیستی گونههای
درختی بهوسیلهی طرحهای بدون حصار و حصاردار
انجام شد .نتایج نشان داد گوزن تنوعزیستی را کاهش
میدهد و تنوع باالتر این کاهش افزایش مییابد.
اگرچه دادهها برای بوتههای آنالیز شده ناکافی بود ،اما
نتایج گزارش شده بهوسیلهی چندین نویسنده نشان
داد که اغلب در تراکم باالی گوزن تنوع بوتهها کاهش
مییابد .در جایی که دانههای درخت بهوسیلهی بوتهها
یا گیاهان خاردار محافظت شوند ،ممکن است
علفخواری یا سرشاخهخواری ترقی پیدا کند یا تنوع
زیستی حفظ شود .در صورتیکه گیاهان چیره بدطعم
نباشند علفخوار معموال به کاهش رقابت واکنش می-
دهد و این باعث بهبود تنوع زیستی خواهد شد ( Olff
 .)& Ritchie, 1998دلیل کاهش دانهها در زمینهای
جنگلی فقط این نیست که تعدادی از دانههای گونه-
های درختی به طور نسبی خوشطعم هستند ،بلکه به
این دلیل است که تحت تاثیر رقابت فرار دارند .این
آشکار است که گوزن همیشه اثر یکسانی بر روی
ترکیب گیاهان ندارد .تفاوتها همیشه به وسیلهی
سرشاخهخواران ایجاد میشود و این در نواحی مختلف
متفاوت است .در شرایط اروپایی کاهش در بلوط ،بید
و ممرز در همهی موارد گزارش داده شد و کاهش
حداقل گونههای درختی اجتنابناپذیر است .در مقابل
این ،گونههایی مانند راش و توس گاهی اوقات افزایش
مییابند .سرشاخهخواری به وسیلهی گوزن کوچک بر
روی سرخدار بیشتر در جاییکه بوته خوشطعم
موجود باشد یا زمانیکه بهوسیلهی برف پوشانده شده
باشد بیشتر است ( .)Mysterud & Ostbye, 1995در
جاییکه صنوبر نقرهای فراوانی بیشتری داشت،
سرشاخهخواری بر روی ممرز و صنوبر نروژی کاهش
مییافت .انتخاب همچنین به فراوانی هر گونه وابسته
است .توس نقرهای هنگامیکه در نسبتهای پایینتر
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از توس کرکدار بود ،انتخاب شد .در حالیکه زبان
گنجشک صرفنظر از تراکم بیشتر از بید  ،بهوسیلهی

گوزن قرمز خورده شد ( Chevallier-Redor et al,

.)2001

جدول :6-3نتایج مدل خطی ساده برای ارزیابی اثر سرشاخهخواری گوزن بر روی غنا و تنوع گونهای

متغیرهای توضیحی
P
0.0001
0.002
0.002
0.0068
0.0001
)0.1(ns
0.02
0.002
0.001
0.002

d.f.
11
1
8
1
1
4
1
2
1

F
10.39
10.36
5.1
8.06
47.9
1.9
4.9
62.2
70.9
55.2

Name
L
d
L
d
N0
L
D
H0
L
D

r2
0/65

d.f.
12/39

F
10/39

Model
N= 9.64+L-1.645d

1

0.53

9.44

5.43

H= 2.07+L-0.332d

2

0.81

6.15

10.6

Nd= 2.2092+0.796N0+L-0.165D

3

0.98

4.4

64.8

H0= 1.1372+0.708H0+L-0.0826D

4

تنوع با استفاده از شاخص شانون اندازهگیری شد .در مدل  1و  2تنوع و غنای گونهای در جاهای حصاردار ( )d=0و
بدن حصار ( )d=0در مکانهای متغیر اندازهگیری شد .در مدل  3و  4اثر تراکم گوزن بر روی غنای گونهای ( ) Ndو
تنوع گونهای ( )Hdدر مکانهای مختلف آزمایش شد .دادهها بر مبنای درختان جوانتر از  11سال و در  15مطالعه در
جنگلهای معتدل اروپا و شمال آمریکا است .گونههای درختچهای در این بررسی وجود ندارند

نمودار :6-1اثر فشار سرشاخهخواری بر روی غنا و تنوع گونهای ،مقایسه در دو موقعیت حصاردار و بدون حصار
دایرههای توخالی نشان دهندهی تنوع کمتر از میانگین است و دایرههای توپر نشان دهندهی تنوع باالتر از میانگین
است .مثلثها در مکان هایی است که تنوع گزارش نشده است .خط مستقیم تراکم منحصر به فرد را نشان میدهد.
اطالعات از جدول  6-3بدست آمدهاند) Gill & Beardall, 2001(.
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تغییرات زمانی و مکانی در تراکم علفخواران
تعدادی مثال چگونگی بقا و نرخ رشد دانهها یا
محدودیت افزایش جوانهها در تراکم باالی علفخواران
را نشان میدهدنوسان طبیعی در جمعیت علفخواران
به دلیل تغییرات در تجدید نسل دانههای درختی و
ساختار گیاهی جنگل است .جنگل جدید یکی از
مناطق باقی مانده در اروپاست ،جاییکه علفخواری در
جنگل طی چندین قرن صورت گرفت و تحلیلهای
سن میزان تجدید نسل را آشکار کرد و گزارشهای
تاریخی تعداد محدودی از علفخواران را نشان داد
( .)Peterken & Tubbs, 1965بیشتر تغییرات مهیج
در پوشش زمینهای جنگلی رخ داده در شرق آفریقا
به دلیل تلفات جمعیت علفخواران ،ناشی از بیماری
همهگیر در قرن  19رخ داده است .سن زمینهای
جنگلی بالغ میتواند دورههای این بیماری همهگیر را
نشان دهد (.)Prins & Van Der Jeugd, 1993
مناطق وسیع اکوسیستمهای سرنگتی مرا واقع در
زمینهای جنگلی در ابتدای قرن بیستم توسعه یافت،
و هنگامیکه سمداران و جمعیت فیلها ترمیم شد،
دوباره به چمنزار بازگشت ( .)Dublin, 1995تغییر
کوتاهمدت در تعداد علفخواران باعث تغییرات در بقای
زمینهای جنگلی شده بود .طول زندگی درختان در
مقایسه با علفخواران زیاد است و تعدادی از گونهها
یک دگرگونی سالیانه در تولید دانه را برای تکثیر
ایجاد میکنند .بهعالوه ،تعدادی از گونههای درختی
میتوانند پس از آسیب در ساقهی از جوانههای مجاور
به سرعت جوانهزنی میکنند .این تدابیر راههای کوتاه-
مدتی را برای تجدید نسل فراهم میکند .چندین
مکانیزم نمایان ساخت که علفخواران میتوانند تجدید
نسل درختان را ترفیع دهند .این اثرات عمدتا در
زمینهای باز عمل میکنند و اثرات مخرب علفخواری
در زمینهای جنگلی متراکمتر را کاهش خواهند داد.
تاکنون مدارک اندکی وجود دارد که بیانکنندهی این
زیست سپهر ،1395 ،جلد  ،11شماره .39-30 ،3
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است که نرخهای تجدید نسل علفخواران با تراکمهای
علفخواران وابستگی مثبت دارد ،با اینحال این
احتمال ممکن است رخ دهد .اگرچه این روشن است
که دگرگونی در تراکم علفخواران اغلب با نرخ تجدید
نسل درختان پیوند خورده است .تفاوتهای زیادی
بین مناطق از لحاظ موفقیت در باززایی وجود دارد.
تعدادی تفاوت بین مناطق وجود دارد که میتواند در
میزان تفاوت بین نرخهای تجدید نسل دخالت کند.
یک دلیل آنست که علفخواران بزرگ از تاج پوشش-
های بیشتر تغذیه میکنند و اینرو باعث کاهش
رقابت با علفخواران میشوند .همچنین ،علفخواران
نفوذ به اعماق زمین را افزایش میدهند و از این
طریق موجب تجدید نسل درختان و سودمندیهایی
برای چریدن سمداران کوچک و متوسط جثه می-
شوند.
علفخواران زیستگاهی درون گسترهی خانگیشان
انتخاب میکنند و آسیب به درختان جوان از این
طریق بیشتر میشود .اثر گوزن شمالی و گوزن می-
تواند بیشتر از جایی باشد که حیوانات در زمستان
تجمع میکنند .با مدلسازی مناسب زیستگاه صنوبر
نشان داده شد که باززایی صنوبر به واسطهی مناطق
تغییر خواهد کرد .مناطق محصور شدهی کوچکتر در
زمستان استفاده شد ،بهطوریکه تراکم جمعیت گوزن
شمالی افزایش یافت .یک بررسی مربوط به اثرات
علفخواران در استرالیا نشان داد که آسیب وارد شده
توسط گوسفند در سالهای خشکسالی بیشتر از
کانگروها بودهاست .به این دلیل که آنها توانایی بهبود
علوفه در مکانهایی دارای شرایط بهتر را نداشتند.
محصور کردن علفخواران اختالل بیشتری بر روی مواد
مغذی و دانهها خواهند داشت .باززایی آکاسیا در
نزدیکی آغلها افزایش یافت؛ جاییکه چارپایان اهلی
به میزان بیشتری نگهداری میشوند ،به علت اینکه
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شیخی ئیالنلو.
سطح مواد مغذی و رطوبت خاک افزایش یافته است
( .)Reid & Ellis, 1995امروزه به اطالعات بیشتری
در رابطه با اثر رابطههای متنوع بین علفخواران و
توتنایی پراکندگی آنها نیاز است .ای احتمال وجود
دارد که آسیبها زمانی افزایش مییابند که علفخواران

در منطقهای محصور یا محدود شده باشند .برای
بهبود این نوع مشکالت ،ایجاد کریدورهایی در مناطق
شمالشرق اروپا پیشنهاد شد ( Groot Bruinderink
.)et al, 2002

جدول  :6-4اثر ممانعت گوزن بر روی فراوانی نسبی تعدادی از گونههای درختی
نسبت موارد %
اندازه نمونه
24
10
8
11
6
6
10
10
5
13
12
6
5
4

فراوانی افزاینده

17
30
30
40
38
8
17
20
50

فراوانی کاهنده
100
100
100
91
83
83
70
60
60
54
92
83
80
50

درختان
بلوط
بید
ممرز
سمان کوهی
زبان گنجشگ
صنوبر
توس
کاج اسکاتلندی
افرا
راش
تمشک جنگلی
پیچک
ولیک
پیج امینالدوله

اطالعات مربوط به مطالعات مختلف صورت گرفته در این  .تعداد نمونهها نشان دهندهی مکانهایی است که بیش از
 5گونهی منحصر به فرد گزارش شده است.

بحثها
این بسیار روشن است که علفخواران بهوسیلهی آسیب
رساندن و تغییر نرخ بقا اثر مهمی بر روی درختان
دارند .اگرچه کمبود شواهد برای اثبات طوالنی مدت
بر روی ساختار گیاهی وجود دارد ،این وضعیت به
ویژه در نواحی معتدل رایجتر است؛ جاییکه
زیست سپهر ،1395 ،جلد  ،11شماره .39-30 ،3

علفخواران بزرگ طی قرنهای گذشته وجود دارند .اثر
علفخواران بزرگ بر روی تجدید نسل درختان به دو
نوع مهم گروهبندی میشوند :اوال ،اثرات تغذیه بر روی
دانهها ،جوانهها و پوست درختان؛ که این هم توالی
جنگل را به تاخیر میاندازد و کهولت را تسریع می-
بخشد .دوما ،اثراتی که باززایی را بهبود میبخشد و

تاثیر غیر مستقیم علفخواران بزرگ بر روی تجدید...
بدینگونه باعث پیشرفت توالی جنگل میشود .در
گروه دوم چهار مکانیزم پیچیده وجود دارد :باززایی از
طریق پراکندگی دانهها بهبود پیدا میکند ،حفاظت از
گیاهان خاردار ،کاهش رقابت و در نهایت کاهش
فراوانی آتشسوزی.
بهطور کلی ،به تاخیر افتادن اثرات ظاهری علفخواران
بیشتر در زمینهای جنگلی یا مناطق پوشیده از
درخت رایج است ،با اینحال بهطور کلی در چمنزارها
یا دیگر مناطق باز استفاده شده بهوسیلهی حیوانات
علفخوار بسیار متداول است .در حقیقت دو فرآیند در
جوامع مختلف رخ میدهد که علفخواران موجب
چرخهی توالی میشوند (Vera, 2000؛ Kirby,
 .)2003علفخواران جنگلی در جاییکه پوشش درختان
تغییر میکند و جاییکه گونههای پرتحمل وجود دارد،
زمین جنگلی پویا ایجاد میکنند .اگرچه شواهدی
وجود دارد که وجود همهی مراحل این چرخه را اثبات
میکند .گذشته از حضور علفخواران ،شواهد اندکی
نرخهای باززایی را متعادل خواهد کرد .نرخهای
باززایی درختان و آسیب ،بهوسیلهی علفخواران بزرگ
میتواند متغیر باشد و تسهیل بهوسیلهی گیاهان
خاردار به وضعیت مکانها برای حفظ گونه بستگی
دارد .بهعالوه ،هرگونه یا اجتماعی از علفخواران یک
الگوی رژیم غذایی منحصر به فرد انتخاب میکنند .
در نتیجه ،تغییرات میتوانند به چمنزار زمینهای باز،
یا تاج پوشش بستهی زمینهای جنگلی سوق داده
شوند.
برای مثال ،اثر علفخواران بر روی جریان مواد مغذی
ممکن است موجب تغییر در ترکیب گیاهی شود .از
اینرو مقدار غذا برای علفخواران به وسیلهی سایه
کاهش مییابد و جمعیتها هنگامی که گیاهان برای
شکلدهی تاج پوشش متراکم رشد میکنند ،کاهش
مییابند ( .)Gill et al, 1996که این ممکن است
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توسعهی علفخواران را محدود کند .در آفریقا
کریدوری بین زمینهای جنگلی و چمنزار در مناطق
ساوانا رخ میدهد .در نتیجه ترکیب فیلهای علفخوار
و آتشسوزی  ،زمینهای جنگلی در سرنتی مارا 1را در
سال  1980به چمنزار تغییر شکل داد .اما هنگامیکه
تعداد فیلها شدیدا کاهش یافت ،قسمتهایی از این
مناطق در طول سال  1980دوباره ترمیم شد
( .)Dublin, 1995این تغییرات نشان دادند که
اکوسیستمهای ساوانا ممکن است ناپایدار باشند یا
وضعیت پایدار متناوبی داشته باشند .تعداد علفخواران
یا فشار علفخواری میتواند موجب تغییرات مهمی در
ساختار گیاهی شوند .شواهد نشان داد که سرشاخه-
خواری انتخابی بهوسیلهی گوزن ،تنوع گونهای را
کاهش داد .متاسفانه اطالعات کافی برای دیگر
علفخواران در زمینهای جنگلی وجود ندارد.
با اینحال یک مطالعه در رابطه با اثر فیلها نشان داد
که تنوع درختان و بوتهها کاهش یافت ،اما تنوع
گیاهان نزدیک سطح زمین افزایش یافت (Lenzi-
 .)Grillini et al, 1996یک نتیجهی مشابه در رابطه
با گوزن شمالی سرشاخهخوار گزارش شد که تنوع
درختان کوچکتر (1متر>) افزایش یافته بود .اما ظاهرا
برای درختان باالتر از این طبقه اینچنین نیست
(.)Risenhoover & Maass, 1986
این نباید وانمود شود که اثرات بر روی وضعیت تنوع
زیستی در کاهش تنوع در چشمانداز منعکس خواهد
شد ،بلکه عکس این حالت هم وجود دارد .به این دلیل
که علفخواران را در میان زیستگاهها تغییر میدهند،
که این بر روی گیاهان و و جریان مواد مغذی اثرگذار
هستند و موجب تغییر تنوع فضایی خواهد شد.
علفخواران تنوع ساختمانی را در زمین جنگلی بهبود

1- Serengeti Mara.
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.شیخی ئیالنلو
.میبخشند و به نگهداری حفرهها کمک خواهند کرد
 علفخواران برای افزایش تنوع گیاهان،درچمنزارها
 در.)Olff & Ritchie, 1998( شناخته شده بودند
نهایت حفاظت ایجاد شده به وسیلهی گیاهان خاردار
میتواند تنوع را به وسیلهی اجازهی رشد دیگر
 از اینرو دلیل متقاعد.درختان و گونهها افزایش دهد
کنندهای برای محدودهی آزاد علفخواران در مواقع
 که حفاظت،حفاظت از زمینهای جنگلی وجود دارد
از مناطق جنگلی صرفا با یک جمعیت آهوی مستقر به
 در مقابل تنوع باالتر به.آسانی صورت نمیگیرد
وسیلهی پیوند زمینهای باز و جنگلی انجام شده بود
و به دنبال آن ترمیم جمعیت حیوانات علفخوار بزرگ
.و توالیهای طبیعی انجام میشود
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