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   هاي گز طبیعی هاي بیابانی تحت تاج پوشش درختچه هاي بیولوژیکی خاك ویژگی

)Ledeb. Tamarix ramosissima(  
  

  2و زیبا مقصودي 1مسعود بازگیر*
  ارشد گروه مهندسی خاك و آب، دانشگاه ایالم آموخته کارشناسی دانش2استادیار گروه مهندسی خاك و آب، دانشگاه ایالم، 1

  13/09/1398؛ تاریخ پذیرش:  04/03/1398تاریخ دریافت: 
 1چکیده

تواند تأثیر زیادي بر خشک می ترین گیاهان مناطق خشک و نیمه عنوان یکی از مهم درختچه گز به سابقه و هدف:
آمد نمودن چرخه عناصر غذایی باعث افزایش  فعالیت جامعه میکروبی خاك داشته باشد و از این طریق با کار

عنوان یک پوشش گیاهی طبیعی و سازگار در منطقه مطالعاتی، نقش  این درختچه به چنین حاصلخیزي خاك گردد. هم
رغم اهمیت درختچه گز در راستاي مدیریت پایدار  بنابراین علی؛ ادي داردمهمی در حفاظت خاك و مهار فرسایش ب

رویشگاه این گونه در استان و هاي بیولوژیکی خاك  منابع خاك در منطقه، تاکنون پژوهشی در رابطه با شناخت ویژگی
توده  و زیست ها هاي طبیعی گز بر فعالیت هدف از این مطالعه بررسی اثر درختچهکشور انجام نشده است. حتی 

 هاي بیابانی در منطقه فرخ آباد شهرستان دهلران، استان ایالم بود. میکروبی خاك
  

متري) زیر  سانتی 0-5برداري از خاك سطحی (عمق هاي زیستی خاك، نمونهمنظور بررسی ویژگی به ها: مواد و روش
نمونه  62هاي خاك  تعداد کل نمونه تاج پوشش درختچه گز و فضاي آزاد به روش سیستماتیک تصادفی انجام گرفت.

پوشش درختچه گز بودند. پس از نمونه خارج تاج  31نمونه از زیر تاج پوشش و  31بودند که از این تعداد 
توده  هاي زیستی خاك شامل، کربن و نیتروژن زیستتجزیه ،هاي خاك و انتقال به آزمایشگاه آوري نمونه جمع

ها  خته با سوبسترا، بهره میکروبی، بهره متابولیکی و کربن آلی خاك بر روي نمونهمیکروبی، تنفس پایه، تنفس برانگی
انجام  SAS 9.1افزار  نرم باطرفه و ضریب همبستگی  هاي آماري مانند آنالیز واریانس یک صورت گرفت. تجزیه

  استفاده شد. tهاي زیستی خاك از آزمون گرفت. براي مقایسه میانگین ویژگی
  

هاي گز و فضاي باز اختالف  هاي بیولوژیکی خاك در زیر تاج پوشش درختچهنتایج نشان داد بین ویژگی ها: یافته
درصد)، در زیر تاج پوشش گز  16/2ترین میزان کربن آلی خاك ( داري در سطح یک درصد وجود داشت. بیش معنی

م کربن بر کیلوگرم) و نیتروژن گر میلی 654توده میکروبی ( در مقایسه با فضاي آزاد مشاهده شد. کربن زیست
طور  گرم نیتروژن بر کیلوگرم) در زیر درختچه گز نسبت به خارج تاج پوشش به میلی 79توده میکروبی ( زیست
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طور  تچه گز نسبت به خارج تاج پوشش بهچنین مقدار تنفس پایه و برانگیخته در زیر درخ تر بودند. هم داري بیش معنی
نشان داد،  )qCO2( بستگی مثبتی با بهره متابولیکیمر بودند. تنفس پایه در زیر تاج گز هت بیش )>01/0P( داري معنی

  که این پارامتر یک همبستگی منفی با کربن آلی خاك نشان داد. در حالی
  

توده و فعالیت میکروبی خاك در زیر تاج پوشش  کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که زیست طور به گیري: نتیجه
توده  ترین کربن زیست باشد. براي مثال، بیشیافت که بیانگر اهمیت درختچه گز در منطقه مورد مطالعه میافزایش 

منظور افزایش کیفیت و سالمت خاك و  بنابراین، به؛ میکروبی زیر تاج پوشش در مقایسه با فضاي آزاد مشاهده شد
مطالعاتی ضروري است. براي این منظور اداره کل مبارزه با فرسایش خاك، احیاء و حفاظت از درختچه گز در منطقه 

توانند در کشت و احیاي این گونه بومی و سایر هاي مردم نهاد میمنابع طبیعی و آبخیزداري استان ایالم و سازمان
  هاي بومی مشارکت داشته باشند. گونه

  
   کربن آلیتوده میکروبی،  تنفس پایه، زیست، ایالم کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

دلیل کمبود آب و کاهش پوشش  مناطق خشک، به
گیاهی بادخیز بوده که منجر به تشدید فرسایش بادي 

). حدود 19گردد ( و شرایط سخت آب و هوایی می
 خشک نیمهدرصد اراضی ایران از اقلیم خشک و  85

برخوردار بوده که سالیانه با رشد یک درصدي در 
هاي اساسی  ). یکی از چالش5باشد ( حال گسترش می

زایی   ، مشکل بیابانخشک نیمهدر مناطق خشک و 
هاي انسانی  است که عالوه بر کمبود باران فعالیت

تواند در تشدید این تغییر کاربري اراضی می مانند
بادي یکی از  پدیده دخالت داشته باشد. فرسایش

ترین فاکتورهاي تخریب اراضی در مناطق خشک  مهم
از  ششم یککه در حدود  اي گونه بهباشد  و بیابانی می

تأثیر قرار داده است  مساحت اراضی دنیا را تحت
زایی در مناطق  و بیابان گردوخاكهاي ). طوفان31(

خشک از اهمیت فراوانی برخوردار است و خاکی که 
یندها هدر رفته، جبران و احیاء آن بسیار در اثر این فرآ
کی از راهکارهاي مناسب ). ی1بر است ( دشوار و زمان

هایی، حفاظت  و مدیریت چنین اکوسیستمبراي احیاء 
درختچه  مثال عنوان بهو شناخت پوشش گیاهی است. 

هاي  از گونه کیی ).Tamarix apylla L( گز شاهی
خشکی است ، مقاوم به شوري خاك و با رشد سریع

توان از آن در جلوگیري از که عالوه بر تغذیه دام می
هاي روان در مناطق بیابانی فرسایش بادي و تثبیت شن

). شرایط آب و هوایی از عوامل 30استفاده نمود (
مؤثر در ایجاد پوشش گیاهی در مناطق خشک و 

هاي مستعد  چنین در این مناطق خاك بیابانی است. هم
همی در پیدایش و توسعه پوشش و حاصلخیز نقش م

به صورت  مرتعی). گیاهان 34گیاهی و جنگلی دارند (
دهند.  مطلوبی میکروکلیماي اطراف خود را تغییر می

توانند ظرفیت نگهداشت رطوبت و  می مثال  عنوان به
میزان نفوذپذیري آب را در خاك افزایش دهند، چرخه 
عناصر غذایی را تسریع داده و درجه حرارت و 

). بر همین اساس 28و  6( سرعت باد را تعدیل نمایند
با توجه به شرایط اقلیمی در مناطق بیابانی شناخت 

هاي گیاهی طبیعی  هاي خاك و گونهارتباط بین ویژگی
منطقه بسیار ضروري است و با شناخت و کاشت 

ترین موفقیت را در  توان بیش سازگارترین گونه، می
). امروزه با 18باشیم ( امر احیاي پوشش گیاهی داشته

هاي طبیعی،  توجه به افزایش تخریب پوشش جنگل
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هاي مناسب یکی از بهترین  کاري با گونه جنگل
ها  هاي افزایش پوشش گیاهی و تقویت اکوسیستم راه

کاري با انواع مختلف  جنگل درواقع). 37 و 23است (
هاي  اي روي شاخصهاي درختی و درختچه گونه

). 36سزایی دارد ( هخاك تأثیر بشیمیایی و زیستی 
هاي جنگلی با تأثیر بر کیفیت الشبرگ و  توده

ات متفاوتی بر میزان فعالیت هاي خاك اثر شاخص
شدن نیتروژن  توده جوامع میکروبی و نیز معدنی زیست

توده میکروبی  ) که در این میان زیست10خاك دارند (
  هاي اصلی کیفیت  کربن و نیتروژن خاك از مؤلفه

 گز جنسی از خانواده ).7د (نآیشمار می اك بهخ
)Tamaricaceae( ترین فوباشد که بلندترین و معر می 

) .Tamarix apylla L( گونه این جنس گز شاهی
باشد که در مناطق آمریکاي شمالی، اروپا و مرکز  می

طور وسیعی پراکنده شده است. درختچه گز  آسیا به
صاف و عمودي ، داراي تنه سبز همیشه گونه یک
رسد. این  متر نیز می 18ها تا باشد که ارتفاع آن می

دوام رشد بوده و چوبش نسبتاً سفت و با ال گونه سریع
هاي گز با سیستم  گونه .)27باشد ( طبیعی باال می

قادرند مقدار رطوبتی که در خاك  اي که دارند ریشه
در  توانند می د، همچنیننباشد را جذب کن موجود می

هایی که محدودیت شوري، ظرفیت نگهداشت  خاك
آب پایین، بافت نامناسب، شرایط سخت آب و هوایی 

تحمل کنند و سازگاري مناسب و  خوبی بهدارند را 
توان  می طورکلی بهدهند.  مطلوبی را از خود نشان 

توانند از منابع محدود در  هاي گز می گفت که درختچه
ري استفاده کرده و رشد مؤث طور بهآب  ویژه بهمحیط 
). جهت ارزیابی و مطالعه کیفیت خاك در 11کنند (

مناطق بیابانی مطالعات متعددي صورت گرفته که در 
هاي  ها و روش سعی شده با استفاده از مدل ها آن

اي براي آن ارائه دهند. در  متعدد، الگویی منطقه
اي با عنوان اثرات تراکم و تنوع پوشش گیاهی  مطالعه

کیفیت خاك، نتایج نشان داد که آگاهی از چگونگی بر 

ها براي رسیدن  زمین  نهکیفیت خاك براي مدیریت بهی
بنابراین در مناطق ؛ وري مناسب ضروري است به بهره

هاي متنوع در  استفاده از گونه خشک نیمهخشک و 
هاي بومی و تراکم باالي پوشش گیاهی  کنار گونه

). در 38شد (با جهت حفظ خاك قابل توصیه می
هاي  هاي زاگرس شاخص دیگري در جنگل  مطالعه

کیفیت خاك در مناطقی با تغییر کاربري مورد ارزیابی 
قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اثر تغییر کاربري 

میکروبی کربن،  توده زیستها جنگل به سایر کاربري
تنفس پایه، تنفس برانگیخته، مقدار کلسیم و پتاسیم 

یم، منیزیم و سدیم تبادلی، ماده آلی و محلول، کلس
معناداري کاهش یافته  طور بهظرفیت تبادل کاتیونی 

مقدار ماده آلی در مرتع، باغ و  که طوري بهاست. 
 5/57و  47، 16ترتیب  زراعت در مقایسه با جنگل به
 هرگونه طورکلی به .)14درصد کاهش یافته است (

خاك  خوردگی دستتغییر کاربري که باعث افزایش 
کاهش کیفیت خاك و افزایش  گردد نتیجه آن

بنابراین از ؛ حساسیت اراضی به فرسایش خاك است
هنگام  ویژه بهترین ابزارهاي ارزیابی کیفیت خاك  مهم

توده  تتغییر کاربري اراضی بررسی فعالیت و زیس
  ).22میکروبی خاك است (

هاي خاك و مطالعه روابط ویژگی طورکلی به
هاي  که نیاز دلیل این گیاهی بسیار مهم است به پوشش

هاي اصالح و ثري در طرحؤاکولوژیکی گیاهان نقش م
هاي  احیاء پوشش گیاهی دارد. در همین راستا ویژگی

میکروبی  توده زیستتنفس میکروبی و  مانندزیستی 
ها به تغییرات محیطی  واکنش سریع آن واسطه بهخاك 

بسیار مناسب در  تواند یک شاخص و مدیریتی می
ارزیابی و حفظ سالمت و کیفیت خاك باشند. انتخاب 

هاي گیاهی سازگار و مقاوم با شرایط بیابانی در  گونه
و حفاظت خاك در برابر جهت احیاي پوشش گیاهی 

امري بسیار ضروري است و موفقیت فرسایش بادي 
هاي سازگار و  در این امر منوط به شناسایی گونه
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ها بر روي خاك است. در این  آن تأثیرگذاري مثبت
ی در استان ایالم و حتی در پژوهشزمینه، تاکنون 

هاي  ثیر درختچه گز بر ویژگیأکشور در خصوص ت
بیولوژیکی خاك در مناطق بیابانی صورت نگرفته 

ثیر أبنابراین هدف از این پژوهش بررسی ت؛ است
توده  گز بر زیست  هايپوشش طبیعی درختچه

توده  شامل، کربن و نیتروژن زیستی خاك میکروب
میکروبی و فعالیت میکروبی نظیر، تنفس پایه، تنفس 
برانگیخته با سوبسترا، بهره میکروبی و بهره متابولیکی 
در خاك زیر تاج پوشش و خارج تاج پوشش 

   درختچه گز بود.
  

  ها مواد و روش
به  موردمطالعهمنطقه : موردمطالعهموقعیت منطقه 

کیلومتري جنوب شهر  10هکتار در  340وسعت 
و شور ماهی بین طول  آباد فرخدهلران در منطقه 

و عرض شمالی  47°15´21 و 47°52´16شرقی 
از عرصه جنگلی  32°39´46تا  39°32´26

). 1هاي گز طبیعی انتخاب شد (شکل  درختچه
اقلیمی داراي اقلیم گرم و  نظر ازشهرستان دهلران 

تا  250زان بارندگی منطقه در حدود خشک است، می
متر با پراکنش نامنظم است. حداکثر دماي  میلی 280

 - 1گراد و حداقل مطلق دما  درجه سانتی 53مطلق منطقه 
تغییرات رطوبت نسبی در گراد است. دامنه  درجه سانتی

درصد  67درصد در خرداد و تیر تا  24و  23 منطقه بین
 موردمطالعهم حرارتی منطقه باشد. رژی می ماه ديتا آذر و 

باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته  هایپرترمیک می
عمیق به رنگ  هاي خیلی جزء خاك آباد فرخخاك منطقه 

رنگ با بافت متوسط لومی سیلتی و ساختمان  اي کم قهوه
درختچه گز پر شاخه با نام علمی . باشد فشرده می

)Tamarix ramosissima Ledeb.ترین گونه  ) فراوان
هاي  که گونهباشد دهلران می آباد فرخگیاهی در دشت 
کنار، کنارچه و پده در منطقه نیز  ماننددرختی دیگري 

  وجود دارند. 

  

 
 

 . در استان ایالم موقعیت منطقه موردمطالعه -1شکل 
Figure 1. The location of study area in Ilam province. 
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 هاي برداري خاك از درختچه نمونه: برداري نحوه نمونه
تعداد  .درصد صورت گرفت 2اي با شیب  گز در دامنه
نمونه زیر تاج  31نمونه،  62هاي خاك   کل نمونه
 0-5نمونه از فضاي باز از عمق سطحی  31پوشش و 

ترانسکت به روش  10امتداد متري، در  سانتی
 صورت بدین) تهیه گردید. 39تصادفی ( -سیستماتیک
هایی (اولین  برداري در طول ترانسکت که نمونه

ترانسکت با شروع تصادفی) در جهت شمالی جنوبی 
متر از یکدیگر فاصله داشتند انجام شد.  250که 

ها  هایی که تمام یا قسمتی از تاج آن درختچه
  برداري  کرد محل نمونهقطع میها را ترانسکت

هاي خاك جهت انجام  بودند. پس از برداشت، نمونه
هاي الزم به آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه  آزمایش

گیري کربن آلی به  ایالم منتقل گردیدند. براي اندازه
بی کربن توده میکرو )، زیست15بالك ( - روش والکی

 انکوباسیون و سپس -به روش تدخین با کلروفرم
مانده و نیتروژن  تیتراسیون برگشتی با سود باقی

توده میکروبی نیز با استفاده از روش تدخین با  زیست
گیري آمونیوم و نیترات  انکوباسیون و اندازه -کلروفرم

شاخص  )qmic(بی دست آمد، میزان بهره میکرو به
حساس به تخریب خاك و کاهش مواد آلی خاك 

میکروبی به کربن توده  است و از نسبت کربن زیست
گیري تنفس پایه  ). اندازه4شود ( آلی خاك برآورد می
  )، تنفس برانگیخته با سوبسترا 2به روش اندرسون (

 )، بهره متابولیکی3از روش اندرسون و دومسچ (

)qCO2 (میلیاکسید از تقسیم دي) گرم کربن)  کربن
در تنفس خاك ( آزاد شده در هر روز از هر گرم

رم) توده میکروبی کربن خاك (گ ستمیکروبی) بر زی
کربن بر اکسید محاسبه و بر حسب میکروگرم دي

توده میکروبی کربن در روز گزارش  گرم زیست میلی
شده قبل از  آوري هاي جمع ادهچنین د هم). 4شود ( می

تجزیه واریانس ابتدا از نظر نرمال بودن مورد بررسی 
قالب صورت فاکتوریل در  قرار گرفتند. آزمایش به

دفی نامتعادل شامل عمق سطحی خاك تصا طرح کامالً
و تاج پوشش درختچه در دو سطح (زیرتاج و خارج 

هاي  تاج درختچه گز) بود. مقایسه میانگین ویژگی
در سطح احتمال پنج و  t-testمختلف خاك با آزمون 

ها و  یک درصد انجام شد. تجزیه واریانس آماري داده
و رسم  SAS 9.1ر افزا ضریب همبستگی با نرم

  انجام شد.اکسل نمودارها با 
  

  نتایج و بحث
هاي زیستی خاك در منطقه  آمار توصیفی ویژگی

  نمایش داده شده است.  1در جدول  موردمطالعه
میزان کربن آلی در خاك بر اساس نتایج تجزیه خاك 

ترین میزان ضریب  بیش ،چنین ، همبودمنطقه کم 
تغییرات خصوصیات بیولوژیکی خاك مربوط به بهره 

ترین میزان ضریب تغییرات مربوط به  میکروبی و کم
   باشد. بهره متابولیکی می
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  .آمار توصیفی متغیرهاي موردمطالعه -1جدول 
Table 1. Descriptive statistics of the studied variables. 

 هاي خاك ویژگی
Soil properties 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر
Maximum 

 میانگین
Mean 

 دامنه تغییرات
Variation 

range 

 ضریب تغییرات
Variation 
coefficient 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

 خطاي معیار
Standard 

error 

 تنفس پایه
Basal respiration  
(mg CO2-C g-1d-1) 

12.60 30.80 23.35 18.20 22.04 5.15 0.82 

 تنفس برانگیخته
Induced respiration 
(mg CO2-C g-1d-1) 

24.75 59.40 39.38 34.65 22.23 8.53 1.37 

 توده میکروبی کربن زیست
Microbial biomass C   

(mg C kg-1)  
37.385 856.10 619.10 470.73 21.00 130.03 20.82 

 میکروبی توده نیتروژن زیست
Microbial biomass N  

(mg C kg-1) 
25.93 97.22 71.10 71.30 23.63 16.92  2.71 

 بهره میکروبی
Microbial quotient (%)  1.00 17.68 4.02 15.27 10.01 4.03 0.65 

 بهره متابولیکی
Metabolic quotient 

(mgCO2-C g-1MBC hr-1) 
25.70 55.89 38.36 30.20 20.23 7.76 1.24 

 کربن آلی
Organic carbon (%)  0.10 5.36 1.78 5.25 76.44 1.36 0.22 

 
نشان داد تمامی  tمقایسه میانگین به روش آزمون 

میکروبی و  توده زیستهاي زیستی شامل  ویژگی
میکروبی در خاك زیر تاج پوشش هاي  فعالیت

آماري تفاوت  ازلحاظدرختچه گز با خارج آن 
  داشت. )>01/0P( داري معنی

  
  . زیستی خاك تحت تاج پوشش درختچه گز و فضاي آزاد هاي ویژگی tآزمون  -2جدول 

Table 2. T-test results of soil biological properties under canopy and open area of Tamarix shrub.  
t شده محاسبه  

Calculated t 
 هاي خاك ویژگی

Soil properties 

 کربن آلی (درصد) **7.54
Organic carbon (%)  

  در گرم خاك در روز) CO2گرم  تنفس پایه (میلی **16.54
Basal respiration (mg CO2-C g-1d-1) 

  در گرم خاك در روز) CO2گرم  با سوبسترا (میلیتنفس برانگیخته   **3.99
Induced respiration substrate (mg CO2-C g-1d-1) 

  گرم کربن بر کیلوگرم) (میلی توده میکروبی کربن زیست **5.03
Microbial biomass C (mg C kg-1) 

 گرم نیتروژن بر کیلوگرم) توده میکروبی (میلی نیتروژن زیست  **8.10
Microbial biomass N (mg N kg-1)  

 بهره میکروبی (درصد)  **7.79
Microbial quotient (%) 

  توده میکروبی در ساعت) در گرم کربن زیست CO2گرم  بهره متابولیکی (میلی  **3.96
Metabolic quotient (mgCO2-C g-1MBC hr-1) 

 درصد.  یک پنج ودار در سطح احتمال  ترتیب معنی به ** و*
* and ** are significant at 5 and 1% probability levels, respectively.  
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 16/2ترین میزان کربن آلی خاك ( بیش: کربن آلی
 دست بهپوشش درختچه گز  درصد) در خاك زیر تاج 

پوشش بود   برابر خاك خارج تاج 40/7آمد، که 
). نتایج پژوهش حاضر بیانگر اختالف 2(شکل 

 کیهاي بیولوژی ) در تمامی ویژگی>05/0Pداري ( معنی
توده میکروبی،  خاك شامل کربن آلی، کربن زیست

توده میکروبی، تنفس پایه، تنفس  نیتروژن زیست
ابولیکی در برانگیخته با سوبسترا، بهره میکروبی و مت

مثبت  تأثیرزیر تاج پوشش و فضاي باز است که نشانه 
درختچه گز بر بهبود کیفیت خاك از لحاظ زیستی 

، تجمع زیاد کربن پژوهشاست. بر اساس نتایج این 
آلی در زیر تاج پوشش درختچه گز در مقایسه با 

دلیل  درختچه گز به واقع درخارج آن مشاهده شد. 

هاي هوایی به خاك  اجزاي اندامورود الشبرگ و سایر 
سبب افزایش ماده آلی در زیر تاج خود شده که نتیجه 

). در 17آن افزایش میزان کربن آلی خاك است (
بلوط نشان داد  درختان تکی در اسپانیا بر روي پژوهش

تر کربن آلی در زیر  که درختان بلوط سبب تجمع بیش
تاج پوشش درخت نسبت به نواحی خارج آن 

چنین در جنوب آفریقا مطالعات  ). هم9ند (شو می
د که میزان روي گیاه کلوفروسپریرم موپانا نشان دا

طور معناداري  انداز گیاه به کربن آلی در زیر سایه
). که نتایج 24باشد ( انداز می تر از خارج از سایه بیش

با نتایج حاصل از پژوهش  پژوهشاز این  آمده دست به
  .حاضر همخوانی داشتند

  

  
  . وضعیت کربن آلی خاك در زیر تاج و خارج تاج پوشش درختچه گز -2شکل 

Figure 2. Soil organic carbon situation under canopy and out of canopy of Tamarix shrub.  
  

ترین  بیش: میکروبیتوده  کربن و نیتروژن زیست
 ترتیب بهتوده میکروبی کربن و نیتروژن (  میزان زیست

گرم در کیلوگرم خاك) در خاك  میلی 79و  654
دست آمد؛ که در   پوشش درختچه گز به  زیرتاج

و  01/36 ترتیب بهپوشش   مقایسه با خاك خارج تاج
در  الف و ب). 3تر بود (شکل  درصد بیش 64/82

توده  ین میزان کربن زیستتر پژوهش حاضر بیش

میکروبی در خاك زیر تاج پوشش درختچه گز 
د. همواره جمعیت میکروبی خاك مشاهده گردی

باشد که میزان مواد آلی و رطوبت خاك می تأثیر تحت
ین با توجه به حضور غالب درختچه گز در منطقه، ا

توده میکروبی سهیم  دو فاکتور مهم در افزایش زیست
که نوع  نتایج نشان داداي مطالعهخواهند بود. در 

توده  بر کربن زیست توجهی قابلاهی اثر پوشش گی
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ها تابعی از میزان کربن آلی  و میزان آن میکروبی دارد
که نتایج  )،37( خاك بوده و رابطه مستقیمی با آن دارد

با نتایج حاصل از پژوهش  پژوهشاز این  آمده دست به
توده  نیتروژن زیستمعموالً  .حاضر همخوانی داشتند

گردد،  ز ماده آلی خاك ناشی میمیکروبی خاك ا
ترین شکل نیتروژن در خاك شکل  که بیش دلیل این به

) و ورود ماده آلی از طریق 35باشد (آلی آن می
ش این شاخص تواند در افزای الشبرگ درختچه گز می

دیگر نیز نتایج  ي در مطالعه ثر باشد.ؤبیولوژیکی م
هایی که زیر تاج پوشش گیاهی  خاكکه نشان داد 

تري مواد آلی و  داراي مقادیر بیش هستند معموالً

هاي جنگلی  اثر پوشش چنین هم. )8( باشند نیتروژن می
هاي میکروبی خاك  برگ بر شاخصبرگ و سوزنی پهن

نشان داد با افزایش  نتایج و گرفتقرار  موردبررسی
توسکا ییالقی و ون،  زیرگونهمیزان نیتروژن در خاك 

 است یافته افزایشتوده میکروبی نیتروژن نیز  زیست
برگشت  کهبیان شد  دیگري نیز پژوهشدر . )20(

هاي هوایی گیاه به خاك و حجم زیاد  اجزاي اندام
 کننده تثبیتهاي  ارگانیسمایش میکروریشه در خاك و افز

 پاي خاكتوانند سبب افزایش نیتروژن در  نیتروژن می
با نتایج این  پژوهشگران. نتایج این )13( گونه گز باشد

  خوانی داشت.پژوهش هم
  

       
  

  . پوشش درختچه گز توده میکروبی خاك (ب) زیر و خارج تاج توده میکروبی (الف) و نیتروژن زیست کربن زیست -3 شکل
Figure 3. Soil biomass carbon and soil biomass nitrogen under canopy and open area of Tamarix shrub.  

  
تنفس پایه در زیر : تنفس پایه و برانگیخته با سوبسترا

با  )>05/0P(طور معناداري  تاج پوشش درختچه گز به
گرم خاك در روز  در CO2گرم  میلی 56/25مقدار 

گرم  در CO2گرم میلی 5/14تر از فضاي آزاد ( بیش
ترین میزان تنفس  خاك در روز) مشاهده گردید. بیش

گرم خاك  برگرم  میلی 07/40برانگیخته با سوبسترا (
پوشش درختچه گز حاصل  در روز) در خاك زیرتاج

ترین میزان تنفس  پوشش کم شد. خاك خارج تاج
گرم خاك در روز) را به  برگرم  یلیم 2/32برانگیخته (

یکی از  الف و ب). 4خود اختصاص داد (شکل 
گیري  معیارهاي مهم براي ارزیابی کیفیت خاك اندازه

تنفس خاك است که خود بیانگر فعالیت میکروبی 
). در پژوهش حاضر 33شود ( خاك در نظر گرفته می

ریز تاج درختچه گز هم تنفس پایه و هم برانگیخته در 
همسو با نتایج این  تر بود. داري بیش معنی طور هب

داري  همبستگی مثبت و معنی پژوهشگران ،پژوهش
توده  میکروبی خاك و کربن زیستبین تنفس 

ن دادند که با افزایش میکروبی گزارش کردند و نشا
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توده میکروبی کربن خاك مقدار تنفس  مقدار زیست
  آن تجزیه مواد آلی خاك افزایش  تبع بهخاك و 

توان گفت افزایش تنفس  می نتیجه در، )16( یابد می

دلیل وجود مواد  میکروبی در زیر تاج درختچه گز به
  آلی زیاد است.

  

       
  

  . درختچه گز پوشش تنفس پایه خاك (الف) و تنفس برانگیخته با سوبسترا (ب) در خاك زیر و خارج تاج -4شکل 
Figure 4. Soil basal respiration and substrate induced respiration under canopy and open area of Tamarix shrub. 

  
 ترین میزان بهره بیش: متابولیکیبهره میکروبی و 

 پوشش زیرتاج) در خاك درصد qmic( )2/11( میکروبی
ترین میزان بهره  دست آمد و خاك فضاي باز کم  به

را به خود اختصاص  درصد 16/2 به مقدارمیکروبی 
ترین میزان بهره متابولیکی  الف). بیش 5داد (شکل 

(qCO2)  گرم  میلی 40با مقدار  پوشش زیرتاجدر خاك
CO2  میکروبی در ساعت توده زیستدر گرم کربن 

هاي اندکی پژوهش ب). 5مشاهده گردید (شکل 
  انجام) در مناطق خشک qmicدرباره کسر میکروبی (

است. بهره میکروبی بیانگر این است که وضعیت  شده
ماده آلی خاك بعد از اضافه شدن ماده آلی چگونه 

). در پژوهش حاضر میزان این شاخص 21است (
 طور بهدرختچه گز  پوشش زیرتاجبیولوژیکی در 

معناداري نسبت به فضاي آزاد بیشتر بوده است که 
یر به خاك و پذ شانه ورود مواد آلی تازه و تجزیهن

 درنتیجهتوده میکروبی و  تر شدن کربن زیست بیش
ره ). به12باشد ( افزایش کسر میکروبی خاك می

کربن متصاعد شده  اکسید ولیکی که بیانگر مقدار ديمتاب
توده میکروبی  در غالب تنفس پایه به کربن زیست

هاي مناسب براي ارزیابی کیفیت  است از شاخص
). هر قدر میزان این 4شود (خاك در نظر گرفته می

باشد بیانگر تبدیل کربن به  تر شاخص زیستی کم
ر مقدار توده میکروبی است. در پژوهش حاض زیست

تر از خارج تاج  گز بیش پوشش زیرتاجاین پارامتر در 
ها و  سمتر میکروارگانی باشد که بیانگر فعالیت بیش می

). در پژوهش دیگري مقدار 32تر است ( تنفس بیش
با افزایش کربن آلی،  راستا همضریب متابولیکی 

نسبت کربن به نیتروژن افزایش یافت  رطوبت خاك و
)29(.  
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  . پوشش و فضاي آزاد درختچه گز بهره میکروبی (الف) و بهره متابولیکی خاك (ب) در خاك زیرتاج -5شکل 
Figure 5. Soil microbial quotient and metabolic quotient under canopy and open area of Tamarix shrub.  

  
نتایج  3جدول : هاي زیستی همبستگی بین ویژگی

هاي زیستی خاك در  ضرایب همبستگی بین ویژگی
دهد. در پوشش را نشان می و خارج تاج پوشش زیرتاج
، تنفس پایه با بهره متابولیکی، پوشش زیرتاجخاك 

داري و با کربن آلی خاك  همبستگی مثبت و معنی
داري نشان داد. بین تنفس  همبستگی منفی و معنی
داري  هاي زیستی رابطه معنی برانگیخته و سایر ویژگی

توده میکروبی با نیتروژن  زیستوجود نداشت. کربن 
توده میکروبی رابطه مثبت و با بهره متابولیکی  زیست

چنین بین کربن آلی خاك  هم همبستگی منفی داشت.
داري در  منفی و معنیبا بهره میکروبی همبستگی 

که در خاك  سطح یک درصد مشاهده گردید. در حالی
بین بهره متابولیکی و پوشش، تنها  خارج تاج 

توده میکروبی کربن همبستگی منفی و  زیست
دست آمد و سایر  داري در سطح پنج درصد به معنی

در پروژه  پارامترها با یکدیگر همبستگی نشان ندادند.
هاي زیستی با  تگی شاخصترین همبس حاضر بیش

 پوشش زیرتاجیکدیگر در جهت مثبت و یا منفی در 
خوانی آن با درختچه گز مشاهده گردید که بیانگر هم

باشد. همسو با نتایج این پژوهش، برخی مطالعات می
نتایج اي در بخشی از مراتع زاگرس مرکزي،  در مطالعه
 که نسبت بین کسر متابولیکی و نسبت کربن نشان داد

قوي، منفی و  میکروبی به کربن آلی نسبتاً توده زیست
ی دیگر همبستگی پژوهش در .)32( دار است معنی

آلی، نیتروژن کل خاك و کربن باالي میزان کربن 
دهد که تغییرات  توده میکروبی خاك نشان می زیست

این خصوصیات به هم وابسته بوده و از یک روند 
نتایج یک بررسی چنین  ). هم26نماید ( می پیروي

توده میکروبی نیتروژن به  نشان داد میزان زیست
که  نیتروژن آلی خاك وابسته است و با توجه به این

گیرد،  نیتروژن آلی خاك از نیتروژن کل خاك منشاء می
توده  میزان نیتروژن کل خاك میزان زیستبا افزایش 

   .)25میکروبی نیتروژن نیز افزایش پیدا کرده است (
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 . پوشش (رنگ خاکستري) (رنگ سفید) و خارج تاج پوشش زیرتاجهاي زیستی خاك در  ضرایب همبستگی بین ویژگی -3 جدول
Table 3. Correlation coefficients between soil biological properties under canopy (white color) and open area 
(gray color).  

 زیستی ویژگی
Biological property 

 تنفس پایه
Basal 

respiration 

تنفس 
  برانگیخته
Induced 

respiration 

 توده زیستکربن 
  میکروبی

Microbial 
biomass C 

 توده زیستنیتروژن 
  میکروبی

Microbial 
biomass N 

بهره 
 میکروبی

Microbial 
quotient  

بهره 
  متابولیکی

Metabolic 
quotient  

  کربن آلی
Organic 
carbon  

 تنفس پایه
Basal respiration 

1  0.056 ns  0.053 ns 0.194 ns 0.211 ns 0.491** -0.364**  

  تنفس برانگیخته
Induced respiration 

0.561 ns 1  -0.066 ns -0.061 ns 0.048 ns 0.216 ns 0.071 ns  

  میکروبی توده زیستکربن 
Microbial biomass C 

0.286 ns 0.073 ns 1 0.487** 0.122 ns -0.754** -0.270 ns  

  میکروبی توده زیستنیتروژن 
Microbial biomass N 

0.278 ns 0.182 ns  0.395 ns 1  0.079 ns  -0.244 ns -0.414 ns 

  بهره میکروبی
Microbial quotient 

-0.156 ns -0.375 ns -0.009 ns -0.432 ns  1  0.017 ns -0.510** 

  بهره متابولیکی
Metabolic quotient 

0.173 ns 0.243 ns -0.784* 0.085 ns -0.276 ns 1  0.046 ns  

 کربن آلی
Organic carbon 

-0.323 ns 0.137 ns 0.421 ns 0.316 ns -0.558 ns -0.278 ns  1  
 دار.  درصد و عدم معنییک درصد، پنج دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به nsو  **، *

* and ** are significant at 5 and 1% probability levels and ns not significant, respectively.  
  

 گیري کلی نتیجه
 هاي هاي این پروژه فعالیت یافته براساس طورکلی به

هاي خاك در  بیولوژیکی و جمعیت میکروارگانیسم
است، که  یافته  افزایشدرختچه گز  پوشش زیرتاج

باشد.  بیانگر اهمیت این گونه گیاهی در منطقه می
مثبت درختچه گز بر  تأثیرچنین با توجه به  هم

با افزایش ماده آلی به  موردمطالعههاي منطقه  خاك
خاك که نتیجه آن بهبود چرخه عناصر غذایی و 

باشد، حفظ توده میکروبی میترغیب فعالیت و زیست
باشد.  و احیاء این درختچه با ارزش بسیار حیاتی می

هاي بسیار مهم جمعیت میکروبی  چرا که یکی از نقش
ها تجزیه بقایاي گیاهی است و  باکتري ویژه بهخاك 
شدن مواد آلی، آزاد شدن عناصر  آن معدنی نتیجه

؛ باشد غذایی ضروري و افزایش حاصلخیزي خاك می

بنابراین حفاظت درختچه گز در منطقه براي افزایش 
هاي کیفیت و سالمت خاك بسیار ضروري  شاخص

با توجه به  آباد فرخاست. از سوي دیگر دشت 
تواند  جنگل درختچه گز، می مانندهاي طبیعی  زیبایی

 موردتوجهجذب گردشگر از سایر نقاط کشور  لحاظ از
از سوي دیگر بهترین روش مبارزه با قرار گیرد. 

فرسایش و حفاظت از خاك نگهداري و توسعه 
اداره کل منابع طبیعی و که  پوشش گیاهی است

هاي مرتبط با کمک  آبخیزداري استان ایالم و سازمان
گونه توانند در حفظ و احیاي این  مردم محلی می

تر مؤثر باشند و موجبات کاشت این گیاه  گیاهی بیش
  و سایر گیاهان بومی را در منطقه ترویج نمایند.
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Abstract1 
Background and Objectives: Tamarix shrub is one of the most important plants in the arid and 
semi-arid regions which can more effect on soil microbial activities and community and it increases 
soil fertility through efficient nutrient cycling. In addition, this plant as a natural and adapted 
vegetation cover in the study area has important role in soil conservation and wind erosion control. 
The aim of this study was investigation of the natural tamarix shrub effect on soil microbial biomass 
and activities of desert soils in Pharokhabad plain of Dehloran, Ilam province. 
 
Materials and Methods: In order to study of soil biological properties, soil sampling carried out 
from soil surface (0-5 cm) under canopy of tamarix shrub and open area by using systematic 
randomized method. Total soil samples were 62 samples including 31 samples under canopy and 31 
samples out of canopy. After collecting soil samples, it transfer to the laboratory and soil biological 
analyses including microbial biomass carbon and nitrogen, basal respiration, substrate induced 
respiration, metabolic quotient, microbial quotient and soil organic carbon were carried out on soil 
samples. Statistical analyses such as one-way analysis of variance (ANOVA) and correlation 
coefficient were performed by SAS 9.1 software. The t-test was used to compare mean of soil 
biological properties.  
 
Results: The results of this study showed that there was significant differences (P<0.05) between 
under canopy and open area in terms of soil biological properties. The highest soil organic carbon 
amount (2.16%) observed under canopy of tamatrix comparison with open area. Soil microbial 
biomass carbon (654 mg C kg-1) and nitrogen (79 mg N kg-1) were higher significantly under canopy 
of tamarix than out of canopy. In addition, basal and induced respiration was higher statistically 
(P<0.01) under canopy than open area. Basal respiration under canopy found positively correlated 
with metabolic quotient (qCO2), while there was a significant negative correlation between basal 
respiration and soil organic carbon.  
 
Conclusion: To sum up, according to results, soil biological activities and microbial biomass 
increased under canopy which indicates tamarix shrub is important plant in the study area. For 
example, the highest microbial biomass carbon found under canopy compared to open area. 
Therefore, in order to increase soil quality and health as well as combating soil erosion, reclamation 
and protection of tamarix shrub is essential in the study area. In this regards, department of natural 
resources and watershed of Ilam province and Non-Governmental Organization (NGO) can 
contribute for plantation and reclamation of this plant and other native vegetation cover. 
 
Keywords: Basal respiration, Ilam, Microbial biomass, Organic carbon   
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