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چکیده
تنفس میکربی و کربن زیتوده میکربی خاک دو شااخ

مم زیساتی برای ارزیابی کیفیت رویشگاه

هساتند ک میتوان ب کمک آنها ساممت اکوسایسات و سرعت چرخش کربن در تیپهای جنگلی حین
فرآیند تجزی الشریزه را تعیین کرد .هدف از این تحقیق تعیین رابط تنفس میکربی خاک و کربن زیتوده
میکربی با ماده آلی خاک در تیپهای جنگل راش آمیخت در قطع دائمی پارسال  31جنگل شاتت کمت
اسات 36 .قطع نمون ب صاور

منظ  -تتاادفی انتخاب و مشختا

درختان یادداشت و از خاک نمون

شاد .تنفس میکربی خاک ب روش ظروف دربست  ،کربن زیتوده میکربی خاک ب روش تدخین-استخراج
و ماده آلی خاک ب روش والکلی-بلک در نمون های خاک تعیین شااد .تحلیلها توساار رگرس ایون خطی،
آنالیز واریانس و آزمون دانکن انجام شد .چمار تیپ درختی راش خال

 ،راش-ممرز ،راش -افرا و آمیخت

در منطق شااناسااایی شااد .نتایج تجزی واریانس تنفس میکربی ،کربن زیتوده میکربی و ماده آلی خاک در
تیپهای درختی نشااان داد ،بین تیپ راش خال

با دیگر تیپها تفاو

معنیداری در سااطا احتما پنج

درصاد وجود دارد .نتایج رگرسیون خطی رابط مثبت معنیداری بین تنفس میکربی ،کربن زیتوده میکربی
و ماده آلی خاک نشااان داد و ااریب تبیین  93درصااد گویای نقش حائز اهمیت مواد آلی خاک در غنای
میکربی و افزایش ساارعت تجزی الشریزه اساات .کیفیت و سااممت خاک رویشااگاه در تیپ راش-ممرز
ب واسط ی همراهی ممرز حداکثر بود ،از اینرو در نشان گذاری جنگل حین عملیا

جنگلشناسی بر حفظ

ممرز توصی میشود.
واژههای کلیدی :تنفس میکربی خاک ،کربن زیتوده میکربی ،ماده آلی خاک ،راش آمیخت .
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مقدمه

مادیریاتهاا و کاربریهای مختلف ارا ااای باشاااد

خاک منبع مممی برای ذخیره کربن اسااات ب طوریک

( .)Grecorich et al., 1994; Aletta et al., 2010ماده

مقدار کل کربن نگ داشات شده در خاک برابر با 5659

آلی خااک باا بمبود پاایاداری خااکادانا هاا و کاهش

×  5/331گرم کربن است ،ب همین دلیل خاک در گرم

فرسایشپذیری خاک در افزایش کیفیت و تکامل خاک

شااادن کره زمین ناشااای از افزایش گازهای گلخان ای

نقش دارد .از اینرو با اندازه گیری تنفس میکربی خاک

حائز اهمیت است (.)Raich and Schlesinger, 1992

میتوان نسااابات با کیفیات خااک و مقدار تجزی و

انتشار دیاکسید کربن خاک نتیج تنفس ب وسیل ریش

بازگشات مواد آلی در چرخ عناصر غذایی اکوسیست

گیااهاان ،ریزگیااگاان و جانوران (فون) خاک اسااات

جنگل پی برد Salehi .و همکاران ( )2005در بررساای

( .)Ying et al., 2009ساام تنفس ریشاا نساابت ب

تأثیر کاربریهای مختلف ارا اای روی شاااخ

تنفس کال خاکهای جنگلی در دامن ی بین  36تا 06

کیفیت خاک نتیج گرفتند ک با تخریب پوشش گیاهی

درصد است ( ;Singh et al., 2003; Tate et al., 1993

زمین ،مااده آلی خااک کاهش مییابد Jia .و همکاران

 .)Epron et al., 1999ریزجااناداران خاک در تجزی

( )2005همبستگی مثبت معنیداری بین تنفس میکربی

الشااابر هاای کف جنگال و تبدیل آنها ب مواد آلی

خاک و کربن زیتوده میکربی گزارش کردند و نشاااان

خاااک نقش مممی دارنااد ،از اینرو انتظااار میرود بااا

دادناد ک با افزایش مقدار کربن زیتوده میکربی خاک

افزایش تنفس خاک مقدار ماده آلی افزایش یابد .تنفس

مقادار تنفس خااک و با تبع آن تجزی مواد آلی خاک

مم ارزیابی

افزایش مییااباد Yousefi Fard .و همکاران ()2007

کیفیت خاک و اندازه ساممت اکوسایست مطرح است

طی پژوهشاای با هدف مقایساا برخی شاااخ

های

( .)Parkin et al., 1996; Rey et al., 2002میکربهای

کیفیت خاک در چمار کاربری ارا ای نتیج گرفتند ک

خاک ش اامل باکتریها ،قارچها و جلبکها میباشااند و

تغییر کاربری ارا ای از عرص ا های منابع طبیعی مانند

معموالً کمتر از یک درصاااد از حج خاک را ب خود

جنگل ب کاربریهایی ک کشات و کار نقش اساسی را

اختتاص میدهند ،درحالیک تعداد آنها بسیار زیاد و

در آنهااا ایفااا میکنااد و خاااک ساااطحی را در برابر

تأثیر آنها در فرآیندهای خاک بساایار بااهمیت اساات

فرسایش حساس مینماید ،سبب کاهش تنفس میکربی

( .)Rovira and Greacen, 1957فعالیت متابولیکی و

خاک ،فسافر قابل دساترسی و ماده آلی خاک میشود.

بیولوژیکی این بخش نقش اساااساای در گردش انرژی،

 Ajamiو همکاران ( )2006بیان داشاااتند رابط خطی

عناصاار غذایی ،تجزی ماده آلی خاک و تنفس میکربی

ماثبتی میااان تنفس میکربی خاااک و کربن زیتوده

حاصل از تجزی ماده آلی خاک دارد ( Bowden et al.,

میکربی با ماده آلی خاک وجود داردShalikar (2007) .

 .)1993کربن زیتوده میکربی در خاک ها یکی از منابع

با بررسااای تغییر پذیری مکانی برخی از شااااخ

های

قابل دسترس برای عناصر غذایی گیاهان و عاملی برای

کیفیت خاک در تناوبهای مختلف کشااات برنج بیان

انتقا و چرخ کربن و عناصاار غذایی اساات .عموه بر

کرد کا بین تنفس میکربی خاااک و ماااده آلی خاااک

این کربن زیتوده میکربی ب علت پاساااخ ساااریع ب

همبستگی مثبت وجود داردAghababaii and Raiisi .

مادیریاتهاای مختلف ارا ااای و تیاپهای مختلف

) (2008اثرهاای بومشاااناختی مواد مختلف بر فعالیت

مناسااابی برای ارزیابی اثر

زیتوده میکربی خااک را بررسااای کردنااد .نتاایج این

خااک همننین با عنوان یاک شااااخ

جنگلی میتواند شااااخ
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تحقیق نشااان داد افزودن بقایای گیاهی و اس ایدآمین ب

توده است ،تأثیر زیادی بر جمعیتهای میکربی ،تجزی

خاک افزایش چشمگیر تنفس میکربی خاک را ب همراه

الشریزه و درنمایت حاصلخیزی خاک خواهد داشت.
هدف از تحقیق حا ر تعیین رابط تنفس میکربی

خواهد داشاات و همننین کیفیت ماده ا اااف شااده ب
خااک ،با ویژه میزان نیتروژن نقش بسااایااار مممی در

خاک ،کربن زیتوده میکربی با مقدار ماده آلی خاک در

ساارعت تجزی و فعالیت میکربی دارد .ب طور خمص ا

تیپهای جنگل راش آمیخت اسااات .تیپ راش آمیخت

اختمف فاحش در ساارعت تجزی بقایای گیاهی ن تنما

یکی از مم ترین و تولیدیترین تیپ جنگلهای شما

پویایی کربن و چرخ عناصر غذایی را تحت تأثیر قرار

اسااات و با توج ب نقش و اهمیت گون راش از نظر

میدهد بلک تولید محتاو و غلظت  CO2در اتمسفر

جنب های تجاری و ب ویژه زیساااتمحیطی ،در مقیاس

را نیز تغییر میدهد Schaefer .و همکاران ( )2009طی

ملی و بین المللی برنااما ریزی برای پایداری ،تداوم و

تحقیقی تاأثیر مقدار ورود کربن گیاه ب خاک و عوامل

بمبود تودههای راش از اهمیت زیادی برخوردار اساات

محیطی را بر مقدار تنفس خاک بررسااای کردند .چنین

و بایسات در ختاوص کیفیت رویشگاه و خاک برای

گزارش شااد ک مقدار کربن ورودی از گیاه ب خاک و

بیشتری تولید کرد.

حفظ ،احیاء و بمرهبرداری اطمعا

مقادار مااده آلی خااک عوامال مم تأثیرگذار بر مقدار

مواد و روشها

تنفس میکربی خاک هستند.
 Kirstenو همکاااران ( )2011تغییرا

منطقه مورد بررسی

ماااده آلی

این تحقیق در قطع بررساای دائمی پارساال  31جنگل

خااک را در ارتبااب باا دیاکسااایاد کربن اندازهگیری
نمودند و مشخ

شاتت کمت با مساحت  50/3هکتار (ب ابعاد × 160

شد ک رابط ی مثبت معنیداری بین

 150متر) انجام شااد .ارتفاآ آن بین  916تا  306متر از

افزایش ماااده آلی و باااالرفتن تنفس خاااک و کربن

ساطا دریا متغیر اسات و دارای اقلی خزری است .بر

زیتاوده میکربی وجود دارد Aponte .و همکاااران

اساااس کلیموگرام آمبرژه مقدار  Qبرابر با  10/1اساات

( )2014بین سااا تیاپ جنگل بلوب ،اثرهای تغییرا
فتااالی و عمق خااک را بر تغییرا

ک گویای اقلی نیم مرطوب سارد است .زمین پارسل

ماده آلی خاک و

از سان های ماسا ای ب همراه شیست متعلق ب اوایل

کربن زیتوده میکربی بررسی کردند .نتایج این پژوهش

دوره مزوزوئیک تشاکیل شده و خاک جنگلی ب رن

نشاااان داد کا با افزایش عمق خاک و تبدیل فتااال

قموهای و بسیار عمیق با بافت لوم ،سیلتی -رسی است.

مرطوب ب فتااال خشاااک ،ماده آلی و کربن زیتوده
میکربی ب صور

افق  Aدر این خاک ب

ه زمان کاهش مییابد .تغییر تیپ و

قموه ای تیره و غنی از مواد آلی اساااات و فعااالیاات

سااااختااار جنگاال بااا تغییر الشریزه ورودی ،تااأثیر

بیولوژیکی خوبی در منطق مشاااهده می شااود .جمت

معنیداری بر هر دو عامل داشت Chavez-Vergara .و

پارسال رو ب غرب و قسامتی نیز رو ب شما است و

همکاران ( )2014در دو تیپ جنگل بلوب و شااهبلوب،
تغییرا

اخامت پنج تا  56سانتیمتر،

شایب آن از  51تا  31درصد تغییر میکند .عرص فوق

جمعیاتهاای میکربی را باا کیفیات ماده آلی

از نظر شارایر توپوگرافی ،ارتفاآ از سطا دریا ،جمت

بررساای کردند و مشاااهده شااد ک ترکیب شاایمیایی

شایب و همننین ترکیب گون ای در و عیت ب نسبت

الشریزه ورودی با جنگال ک متأثر از تیپ و ترکیب

یکنواختی قرار دارد و و اااعیات رویشاااگااه بیاانگر
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متوسااطی از راشااسااتان های شاارق هیرکانی اساات

نتایج

(.)Bahramnia, 1995

تفکیک پوشش درختی درنمایت منجر ب تشکیل چمار

برای بررس ای و تعیین تیپهای درختی در سااطا

تیپ درختی در منطق شاااد .گون راش در سااا تیپ

قطع مورد بررسااای ،ب روش منظ  -تتاااادفی 36

درختی غالب بود و گون اصالی ک سبب تفکیک تیپ

قطع نمون دایرهای ب شاعاآ  51/91متر برداشت شد و

دوم از تیپ او شد ،گون درختی افرا بود ک ب همراه

قطر برابرساین درختان اندازه گیری شده و با استفاده از

راش در این تیاپ قرار گرفت .تیپ ساااوم نیز ب علت

آن سااطا مقطع کلی درختان ب تفکیک گون محاسااب

حضور گون همراه ممرز از دو تیپ دیگر متمایز شد و

شد .سپس از روش تیپ بندی ویژه ب منظور دست بندی

در نمایت تیپ چمارم ب علت حضاااور هم گون ها و

و تفکیک تیپهای درختی اسااتفاده شااد ( Shataee,

فقادان گون غالب ب نام تیپ آمیخت نامگذاری شاااد.

 .)2004پنج نمون ا خاااک ب ا وسااایل ا اُگر ( Auger

گون هایی چون خرمندی ،توسکا ،انجیلی ،ون ،گیمس

 )Samplerاز عمق کمتر از  16سااانتیمتر خاک معدنی

وحشاای و بارانک نیز در سااطا منطق مورد بررساای

در هر قطع نمون برداشت شد و پس از مخلوب نمودن

حضاور داشاتند ،اما نتوانستند جزو گون های اصلی در

یک نمون انتخاب شاد .بمفاصل بعد از انتقا نمون ها

تیپ بندی باشند .از اینرو در مجموآ چمار تیپ راش،

با آزمایشاااگاه  11گرم نمون تازه برای تعیین تنفس

راش -افرا ،راش -ممرز و آمیخت در منطق شناسایی و

میکربی و کربن زیتوده میکربی در ارلن قرار داده شد

تفکیک شااد .در جدو  5خمص ا اطمعا

و مقاداری از هر نمون نیز برای تعیین ماده آلی خاک،

روی زمینی گون های درختی در تیپهای تفکیکشده،

در معرض هوا خشااکشااده و پس از کوبیده شاادن از

ارائ شاده اسات و همان گون ک ممحظ میشود در

الاک دو میلیمتری عبور داده شاااد .تنفس میکربی باا

تیپ او تا سوم روی زمینی گون راش غالب است.

مربوب ب

اساااتفاده از روش ظروف دربسااات ( Closed Bottle

در جادو  1مقدار تنفس میکربی ،کربن زیتوده

 )Methodباار حسااااب مایاالاای گاارم  CO2در روز

میکربی خاک و ماده آلی هریک از تیپها آمده اساات.

( ،)Anderson, 1982کربن زیتوده میکربی خااک ب

تجزیا واریانس تنفس میکربی ،کربن زیتوده میکربی

روش تدخین -اسااتخراج برحسااب میلیگرم کربن در

و ماده آلی خاک در تیپهای درختی تفکیکشده انجام

خاک ( )Vance et al., 1987و ماده آلی خاک ب روش

شد تنما بین تیپ راش با دیگر تیپها

شاد و مشخ

والکلی -بلک ( )Walkley- Blackبرحسااب درصااد

تفاو

( )Nelson and Sommers, 1982اندازهگیری شاااد.

دارد.

رابطا بین تنفس میکربی و ماااده آلی خاااک ،توسااار
رگرساایون خطی تعیین شاااد و آمارههای برازش مد
برای تشاخی

بمترین مد اساتفاده شد .برای بررسی

روابر بین عوامل اندازهگیری شاااده خاک و تیپهای
درختی از آنااالیز واریااانس و از آزمون دانکن برای
مقایس میانگینها استفاده شد.
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جدو  -5میانگین  ±انحراف معیار روی زمینی گون های درختی (مترمربع در هکتار) در تیپهای مختلف راش آمیخت
Table 1. Average ± standard deviation of tree ground basal area (m2/ha) in different mixed beech forest
type
آمیخت
راش – ممرز
راش – افرا
راش خال
گون درختی
Tree species
راش

Pure beech

Beech - Maple

Beech - Hornbeam

Mixed

20.36±7.40

18.87±8.40

21.36±7.80

11.38±6.20

Beech

افرا

0.01±0.03

1.76±0.90

6.26±3.70

2.05±0.30

Maple

توسکا

0.00±0.00

6.05±3.40

2.04±1.40

6.48±3.60

Alder

انجیلی

1.38±0.60

2.02±1.70

2.72±2.10

4.94±2.30

Persian Iron Wood

ممرز

0.97±0.04

7.38±4.50

3.88±2.60

8.02±3.50

Hornbeam

خرمندی

0.01±0.01

0.80±0.03

0.25±0.02

0.81±0.09

Date plum

جدو  -1میانگین  ±انحراف معیار تنفس میکربی ( ،)mg CO2.day-1کربن زیتوده میکربی ( )mg C.gr-1و ماده آلی خاک
(درصد) در تیپهای مختلف راش آمیخت
Table2. Average ± standard deviation microbial respiration (mg CO2.day-1), microbial biomass C
(mg C.gr-1) and organic matter (Percent) in different mixed beech forest type
آمیخت
راش – ممرز
راش – افرا
راش خال
خاک
Soil
تنفس میکروبی خاک

Pure beech

Beech - Maple

Beech - Hornbeam

Mixed

0.126±0.03b

0.199±0.03a

0.206±0.02a

1.196±0.03a

Soil microbial respiration

کربن زیتوده میکربی

13.13±6.55a

4.68±1.79b

13.14±3.71a

12.15±6.19a

Microbial biomass C

ماده آلی خاک

2.97±1.30a

1.21±0.26b

3.04±1.07a

2.56±1.22a

Soil organic matter

نتایج تجزیه و تحلیل

با کربن زیتوده میکربی  6/311محاساااب شاااد .نتایج

CCA

همبساااتگی مثبات معنیداری (در ساااطا احتما 33

حاصاال از رگرساایون خطی گویای رابط ی قوی ماده

درصاااد) بین ماده آلی خاک با تنفس میکربی و کربن

آلی خاااک بااا تنفس میکربی و کربن زیتوده میکربی

ریب

خاک اسااات .اااریب تبیین این روابر بین  91تا 93

زیتوده میکربی خاک وجود داشت ،ب نحویک

پیرسااون بین ماده آلی خاک با تنفس میکربی  6/331و

درصد ب دست آمد.

رابط ()5

r2 = 6/91

ماده آلی ×  = 6/555 + 6/63تنفس میکربی خاک

رابط ()1

r2 = 6/93

ماده آلی ×  = -6/031 + 1/001کربن زیتوده میکربی خاک
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بحث

 Ajamiو همکاران ( )2006مطابقت نشان میدهد .طبق

یکی از عملکردهای اسااااسااای ماده آلی خاک تأمین

نتایج ب دساتآمده از تحقیق حا ار مقدار دو شاخ

انرژی برای انجام فعالیتها و فرآیندهای زیسااتی خاک

فوق با طور معنیداری بین تیپ راش خال

اساات ( .)Baldock and Nelson, 1999تغییر شااکل

تیاپها تغییر می کند (جدو  ،)1ب گون ای ک در تیپ

کربن ب وس ایل فرآیندهای زیسااتی ساابب تأمین انرژی

راش خااال

مقاادار تنفس میکربی و ماااده آلی خاااک

برای خاکزیان میشاااود .ریزجانداران در تغییر شاااکل

پایین است اما همزمان با حضور گون های افرا و ممرز

ماده آلی و عناصااار غذایی نقش مممی بازی میکنند و

ب صااور

همراه در تیپهای دوم و سااوم ،ماده آلی و

 36-96درصاد متابولیس کل خاک ب علت فرآیندهای

تنفس میکربی افزایش مییابد .تیپ آمیخت نیز نسااابت

میکربی است ( .)Brady, 1990کربن زیتوده میکربی،

با تیپ راش دارای مقادیر باالتری از تنفس میکربی و

آنها وارد

ماده آلی خاک و نساابت ب دو تیپ راش-افرا و راش-

زنجیره کربن خاک میشاااود ،از اینرو از آن ب عنوان

ممرز دارای مقدار پایین تری تنفس میکربی و ماده آلی

مم ترین بخش واکنشدهنده ماده آلی خاک یاد میشود

اساات Cornelssen (1996) .نشااان داد ک حضااور

( .)Smith et al., 2001پااایااین بودن کربن زیتوده

الشبر

گون های پیشگام توالی در پوشش کف جنگل

میکربی میتواند نشااااندهنده پاساااخ ریز جانداران ب

( )Forest Floorسبب غنای بیشتر میکربها شده و در

تنشهای محیطی یا ناهماهنگی در اکوسیست باشد.

نتیج ا مقاادار تنفس میکربی و کربن زیتوده میکربی

کربن بادن ریز جانداران اسااات ک با مر

با دیگر

دامن تنفس میکربی گزارششده در محدوده 6/51

افزایش مییابد .پایین بودن مقدار تنفس میکربی و ماده

تا  6/15میلیگرم دیاکسااید کربن در روز قرار داشاات

آلی خااک در تیپ راش خال

ناشااای از پایین بودن

ک مشاب مقادیر گزارششده برای جنگل راش اروپایی

فعالیت میکربهای خاک ب علت پایین بودن سااارعت

و آمریکایی است ( Epron et al., 1999; Tate et al.,

تجزی الشبر های راش نسبت ب دیگر گون هاست و

 .)1993این محدوده کمتر از مقدار گزارششااده برای

کیفیت ک خاک را در این تیپ نساابت ب دیگر تیپها

جنگل شااااخ زاد بلوب اروپایی اسااات ( Rey et al.,

را نشاااان میدهاد ،کا در تحقیق  Salehiو همکاران

 )2002کا علت آن را میتوان ب وجود نور و رطوبت

( )2005نیز بیان شده است .پژوهش Marvi Mohajer

بیشتر در جنگلهای شاخ زاد نسبت داد ک نشان داده

) (2005نشاااان داده کا باا افزایش سااارعات تجزی

مکانی و زمانی تنفس میکربی تا

الشبر  ،ماده آلی خاک افزایش می یابد .سرعت تجزی

شااده اساات تغییرا

گون ممرز نسابت ب افرا و راش بیشتر است

حد زیادی وابساات ب مقدار رطوبت در دسااترس خاک

الشابر

است (.)Raich and Schlesinger, 1992

( )Amini, 2010و در منطق تحقیق نیز مقادیر ماده آلی

ریب همبستگی باالی پیرسون ک از نظر آماری

خاک ،تنفس میکربی و کربن زیتوده میکربی خاک در

در سااطا احتما  33درصااد معنیدار بود و ااریب

تیپ راش-ممرز نسابت ب دیگر تیپها بیشتر ب دست

تبیین باااالی رگرسااایون خطی برازش شاااده در این

آمد ک میتواند نشاااندهنده نسااابت  C/Nکمتر ،از

تحقیق ،روابر خطی مثباات معنیداری بین ماااده آلی

بیشااتر و باال بودن کیفیت ش ایمی الشاابر

خااک باا تنفس میکربی و کربن زیتوده میکربی خاک

خاکزیان باشاااد .تنفس میکربی بیشاااتر معرف خاک با

کرد کا با پژوهشهای ) Shalikar (2007و

کیفیت باالتر اسات و هرچ تنفس میکربی بیشتر باشد

را اثباا
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ممرز برای

رابطه تنفس میکربی و کربن زیتوده میکربی با ماده آلی خاک در تیپهای مختلف جنگل راش آمیخته
فعالیت بالقوه میکربی بیشاااتر خواهد بود ( Parkin et

زیتوده میکربی و مقادار تنفس پاایا را برای ارزیابی

 .)al., 1996نتیج حاصاالشااده با یافت های محققینی

کیفیت خاک مناسب گزارش نمودهاند.

ماااننااد  Jiaو همکاااران (،Shalikar (2007) ،)2005

تیاپ جنگال ،ترکیااب و سااااختااار توده جنگلی

 Ajamiو همکاااران ( )2006و  Schaeferو همکاااران

مم ترین عوامل اثرگذار بر کیفیت یا شاایمی الشریزه

( )2009مطابقت دارد.

ورودی ب جنگل معرفی شادهاند ک تأثیر بسیار زیادی
بر جمعیات میکربی ،سااارعت تجزی الشریزه و نرخ

کربن زیتوده میکربی برای تعیین ساااطا پاساااخ
مایکروبی خاااک نساااباات ب ا ماادیریاات ،تغییرا

ورود مواد غاذایی با خااکهاای جنگلی و در پاایان

زیساااتمحیطی ،ب ه خوردگی محل و جمعیت خاک

حاصاالخیزی خاک خواهد داشاات ( Aponte et al.,

اناادازهگیری میشاااود Jomura .و همکاااران ()2004

 .)2014; Chavez-Vergara et al., 2014در این تحقیق

زیتوده میکربی را در رابطا بااا واریزههااای

همراهی ممرز با راش ب عنوان تیپ برتر ک بیشاااترین

تغییرا

درشااات چوبی بررسااای کردند و مشااااهده کردند ک

ماده آلی خاک ،تنفس میکربی و کربن زیتوده میکربی

حضاااور واریزههاا منجر با افزایش ماده آلی خاک و

را داشااات ،معرفی شاااد .ب منظور غنای کیفیت خاک

زیتوده میکربی میشاااود .رابطا ی رگرسااایونی بین

رویشاگاه پرورش گون راش ب صور

درصااد تاجپوشااش گونۀ بلوب و گردوی آمریکایی با

اصامحکننده ممرز با نرخ تجزی باالی الشبر

زیتوده میکربی محاسااب شااده اساات ( Dawn and

میشاود و پیشانماد میشاود نشان گذاری در طرحهای

 Friedel .)Kim, 2006و همکاران ( )2006مم ترین

و کیفیت

جنگلاداری باا رعایت نرخ تجزی الشااابر

ختوصیت تأثیرگذار رویشگاه جنگلی معتدل مرطوب
در تغییرا

شااایمیااایی آن صاااور

زیتوده میکربی را ماده آلی خاک و سااپس
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Abstract
Soil microbial respiration (SMR) and microbial biomass C (MBC) are two important site quality indices
that can be used to assess the health status and rate of carbon cycling in forest ecosystems during litter
decomposition processes. The purpose of this study was to determine the relationship between SMR and
MBC with soil organic matter (SOM) in mixed beech forests in a permanent plot in compartment 32 in
Shastkolate Forest, Golestan province, northern Iran. Using systematic random sampling, tree
characteristics were recorded and soil samples collected in 90 sample plots. SMR determined using
Closed-Bottle method, MBC by fumigation-extraction method and SOM by Walkley-Black method.
Linear regression analysis, ANOVA and Duncan test were conducted. In this study, four forest types
including pure beech, beech-hornbeam, beech-maple and mixed beech were distinguished. ANOVA
tests revealed significant differences (α=5%) between SMR and MBC in pure beech stands compared
to other forest types. Linear regression showed positively significant relation between SMR and MBC
with SOM. Regression R2 was about 0.89 indicating the importance of SOM in enhanced microbial
richness and litter decomposition rate. Soil quality and health were shown to be highest in beechhornbeam forest type, suggesting the importance of hornbeam intermixed with beech. Silviculturists
should thus acknowledge the crucial role of hornbeam in silvicultural interventions.
Keywords: Soil microbial respiration, Microbial biomass C, Soil organic matter, mixed beech.
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