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  رج، ایراناستادیار دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، ک
  2/7/96:  ؛ تاریخ پذیرش11/9/95: تاریخ دریافت

  1چکیده
کیفیت  شاخص هايمشخصه ترین عنوان مهم توانند به و زیستی خاك میشیمیایی، فیزیکی خصوصیات :سابقه و هدف

یربومی هاي بومی و غکاري با گونهجنگل. مد نظر قرار گیرندو تغییر اقلیم تغییر پوشش اراضی خاك در ارتباط با 
هایی   براي مطالعه کیفیت خاك ویژگیالًاصو. یافته طبیعی مورد استفاده قرار گرفته استجهت بازسازي اراضی تخریب

 از جمله  خاك و بیوشیمیاییزیستیهاي ویژگی. شوندتر هستند در نظر گرفته میمحیطی حساستغییرات که به 
عنوان  خاك به. دهند واکنش نشان می و مدیریت اکوسیستمیمدت به تغییرات محیط هایی هستند که در کوتاه شاخص

هاي کیفی توجه به نوع گونه و اثر آن بر مشخصه. انتخابی قرار دارددرختی ثیر نوع گونه تأ  شدیداً تحتبستر رویشگاه،
  .شودکاري میهاي جنگلمدت عرصهعنوان راهکار مدیریتی موجب حفظ کمیت و پایداري طوالنی خاك به

اراضی بر ) اي و کاج تهرانگنجشک، سرو نقرهاقاقیا، زبان(هاي مختلف ثیر پوششمنظور بررسی تأ  به:ها  و روشمواد
 حاضر در محدوده پارك پژوهشخاك،  کربناکسید میکروبیولوژي و تصاعد گاز دي هاي فیزیکوشیمیایی، شاخص

صورت  هخاك ب) متري سانتی0-20(و معدنی ) الشبرگ(برداري از الیه آلی نمونه. چیتگر مورد توجه قرار گرفت
 مخصوص ظاهري، بافت، جرم، )کربن و نیتروژن(هاي کیفی الشبرگ مشخصه. سیستماتیک انجام پذیرفت تصادفی

   کربناکسید بی کربن و نیتروژن، تصاعد ديورطوبت، اسیدیته، کربن آلی، نیتروژن کل، نیترات، آمونیوم، زیتوده میکر
  . گیري شددر محیط آزمایشگاه اندازه) هاي مختلف و رطوبتو جریان آن در دما(

هاي جنگلی مورد در توده) جز کربن هب(هاي فیزیکوشیمیایی خاك و الشبرگ ه مشخصههم که نشان دادنتایج  :ها یافته
هاي مشخصهترین مقادیر هر یک از  ، بیشدست آمده  به نتایجطبق. داشتندداري مطالعه تفاوت آماري معنی

 31/510(بی کربن وهاي میکر، زیتوده)مربع در روزاکسیدکربن در متر گرم دي میلی1(کربن متصاعد شده اکسید يد
همچنین، . خاك در توده جنگلی اقاقیا مشاهده شد) گرم بر کیلوگرم میلی13/0(و نیتروژن ) گرم بر کیلوگرم میلی
مشاهده شد و با افزایش دما میزان تصاعد افزایش کربن در شرایط رطوبت عرصه اکسید ترین میزان تصاعد دي بیش
  .یافت
 مورد منطقه در برگ،برگ و سوزنیهاي پهنکاري با گونه جنگل ویافتهنوع پوشش اراضی تخریب تغییر :گیري نتیجه

 تنفس سطوح باالترین. شد هاي زیستی کیفیت خاكشاخص ویژه هبخیزي، هاي حاصلبهبود شاخص باعث مطالعه
                                                

  katayoun.haghverdi@kiau.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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ها در اراضی  ترین مقادیر آن برگ و کمکاري شده پهنهاي جنگل رویشگاه  زیتوده میکربی کربن و نیتروژن درمیکربی،
اراضی و نابودي پوشش گیاهی  کاربري ست که تغییر ا آنبیانگرنتایج . مشاهده گردیددرختی بایر و فاقد پوشش 

 تهدیدي یافته انجام کاربري تغییربنابراین  است،منطقه چیتگر شده  در مذکور هايشاخص شدید اکوسیستم، باعث افت
 به این بایدیافته هاي طبیعی تخریباست که در مدیریت اکوسیستم مورد مطالعه منطقه در خاك سالمت و بر کیفیت

 .  موضوع توجه خاصی شود

  
   هاي خاك برگ، زیتوده میکربی، مشخصهبرگ، سوزنیکاري، پهنجنگل :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 هاي  درصد سطح اکوسیستم40هاي جنگلی  پوشش
محیطی   و داراي خدمات زیستاندخشکی را پوشانده

   باشندها می تري در مقایسه با سایر رویشگاه بیش
برداري از منابع  نامناسب بهرههايشیوه. )54  و52(

ویژه در چند دهه اخیر موجب بروز  هطبیعی ب
خصوص  هیعی بهاي منابع طبهاي شدید به عرصه لطمه

که طبق گفته  طوري به. )5(  شده استها جنگل
 متوسط ساالنه طور  به دهه اخیر5طی  متخصصین تا

هاي کشور تخریب شده یا  هکتار از جنگل هزار 100
سطح  کیفیت خود را از دست داده است و با کاهش

میلیون هکتار به  18طی این دوره زمانی، از ها  جنگل
اي نه رود که در آیندهآن می یلیون هکتار، بیم م14

 چندان دور بخش عظیمی از اراضی کشور تبدیل به
به این ترتیب تخریب و کاهش سطح . بیابان شوند

کاري براي احیا و  ضرورت جنگل دهنده  نشانها جنگل
. )47 و 1 ( این منابع طبیعی تجدیدپذیر است توسعه

ویژه  ي درختی بر محیط اطراف بهها پوششچرا که 
 حضور درختان و تاج ثیرأتروکلیما اثرگذارند و میک

 اتجریانکیفیت الشبرگ،  بر ها آنپوشش حاصل از 
 و هیدرولوژي رطوبت هوا، رژیم ، تغییرات دما،اییهو

 .)49 و 32( باشدیمورد توجه م خاك )سالمت(کیفیت 
 مخصوص جرمبافت خاك،  (فیزیکیهاي  مشخصه

ناصر ، عpH (شیمیایی، )محتوي رطوبتظاهري، 
تنفس (و زیستی )  کربن و نیتروژن،غذایی پرمصرف

خاك )  میکروبی کربن و نیتروژنزیتودهخاك، 
 شاخص هايمشخصه ترین عنوان مهم توانند به می

و تغییر تغییر پوشش اراضی خاك در ارتباط با کیفیت 
  ).61 و 58، 31، 29 ، 3( مد نظر قرار گیرنداقلیم 

هایی  ویژگی براي مطالعه کیفیت خاك اصوالً
ها و  گیرند که به آشفتگیمینظر قرار   مدتر بیش
. دهند هاي محیطی حساس و سریع پاسخ می تنش

 از جمله  خاك و بیوشیمیاییزیستیهاي  ویژگی
مدت به تغییرات  هایی هستند که در کوتاه شاخص
 دهند  واکنش نشان می و مدیریت اکوسیستممحیطی

باشند که  یی میها شامل ویژگیعموماً و ) 62 و 42(
 خاك ریزجاندارانطور مستقیم با تعداد و فعالیت  به
 و همچنین با )توده زنده میکروبیتنفس میکربی و (

تجزیه ترکیبات آلی موجود در خاك و آزاد شدن 
 خاك  میکروبیتنفس .)16 و 11( عناصر رابطه دارند

 پوشش تغییر به خاك کیفیت حساس هايشاخص از
 سرعت و میزان کننده تعیین ید وآمی شمار به اراضی
 از یکی خاك تنفس .است خاك از کربن خروج
 در استفاده مورد زیستی پارامترهاي ترین متداول
 سوي از. )25( باشدمی هاي میکروبیفعالیت سنجش

 تغییرات در مؤثر عوامل یکی از این مشخصه دیگر
 تلقی اتمسفر به اکسیدکربن دي ورود و اقلیم جهانی

 خاك اکسایش مواد آلی توسط تنفس. گردد می
 اکسیدکربن ریزجانداران هوازي و به دنبال آن خروج دي

ترین عالمت معدنی شدن از خاك بوده و مشخص
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ماده آلی و بقایاي گیاهی در خاك توسط فعالیت 
آلی  کربن شدن معدنی یا و  تنفس.باشدمیکروبی می

 عنوان به اکسیژن آن، طی که است فرآیندي خاك
 تر بیش  مقادیر.کند  میعمل نهایی الکترون ندهگیر
 دهنده نشان تنفس، فرآیند طی شده آزاد کربن اکسید دي

 ها هتروتروف فعالیت ویژه به هاعمومی میکروب فعالیت
 شدن معدنی قابل بخش تعیین براي شاخصی و بوده

  .    )24( شودمی محسوب خاك آلی کربن
ژن تابعی از نیترو  کربن و زیتوده میکروبیمیزان

میزان کربن آلی خاك است و رابطه مستقیمی با آن 
 درصد میزان 3تا  1 تر مواقع که در بیش طوري ه ب،دارد

متفاوت بودن  .)6( شودکربن آلی خاك را شامل می
توجهی روي زیتوده   اثر قابلی پوشش اراضنوع

کربن . )37  و12( میکربی کربن و نیتروژن خاك دارد
  گیري دقیق کند و اندازهی تغییر میآلی خاك به آرام
  تر   اما زیتوده میکروبی کربن سریع،آن مشکل است

   دهداز مواد آلی کل به تغییرات مدیریت پاسخ می
 زنده میکروبی عالوه بر نیتروژن توده. )59  و14(

دهنده جمعیت میکروبی که شاخص مهم و نشان این
وژن آلی از نیترباشد، ذخیره ارزشمندي زنده خاك می

 شود است که به سهولت به نیتروژن معدنی تبدیل می
)6(.    

هاي انجام شده در کشور کاريبسیاري از جنگل
فقیت روبرو ودلیل انتخاب گونه نامناسب با عدم م به

ها باید  از طرفی امروزه آشکار شده که انسان. اند بوده
تري را بر منابع طبیعی داشته مدیریت بسیار دقیق

دلیل  چون فشار بر فضا و منابع طبیعی بهباشند، 
افزایش جمعیت در حال فزونی است و واضح است 

ها  که جمعیت زیاد، بدون تولید غذا و مواد از سیستم
هاي  بنابراین درك ویژگی. تواند پایدار بماند نمی

 شده براي اجتناب کاري هاي جنگلاکولوژیک اکوسیستم
ت اکولوژیک ها، به حداقل رساندن خسارا از شکست

و مناسب بودن استفاده از خاك، آب و منابع انرژي 

که سطح  با توجه به این .)44  و40 (ضروري است
 سال گذشته روند رو 30هاي شمال ایران طی  جنگل

 از  درصد7 سال گذشته تا 10 به کاهش داشته و در
کاري با  جنگل،)43(ها کاسته شده سطح این جنگل

ی جهت بازسازي اراضی هاي بومی و غیربوم گونه
. یافته طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است تخریب

ثیر نوع أت شدیداً تحتعنوان بستر رویشگاه،  خاك به
گونه و اثر آن بر نوع  توجه به .گونه انتخابی قرار دارد

عنوان راهکار مدیریتی  هاي کیفی خاك به مشخصه
 هاي مدت عرصه موجب حفظ کمیت و پایداري طوالنی

 به حاضردر همین راستا، مطالعه . شودکاري می نگلج
 هاي  اراضی بر شاخص مختلفيهابررسی اثر پوشش

 کربناکسید یی، میکروبیولوژي و تصاعد گاز ديفیزیکوشیمیا
برگ و  شده پهنيکار جنگليهاخاك در سطح توده

اي و کاج گنجشک، سرو نقرهاقاقیا، زبان( برگ یسوزن
  . پردازد می) تهران

  
  ها مواد و روش

منطقه مورد مطالعه به وسعت : منطقه مورد مطالعه
در مسیر اتوبان ( هکتار در غرب شهر تهران 814

و در محدوده پارك چیتگر ) 16کرج، کیلومتر  -تهران
 و 15' تا 51°  و10'  موقعیت جغرافیاییواقع شده و

 عرض 35° و 45' تا 35° و 42' طول شرقی و °51
از لحاظ اقلیمی جزء . )1کل ش (شمالی قرار دارد

شیب کلی . اي خشک استمحدوده اقلیمی مدیترانه
غرب بوده و متوسط ارتفاع منطقه  منطقه رو به جنوب

دماي هوا از حداقل . باشد متر می1269از سطح دریا 
 6/41ماه تا حداکثر  گراد در بهمندرجه سانتی -10

اریخ ت. باشدگراد در تیرماه در نوسان میدرجه سانتی
در  ).53(  بوده است1347احداث این پارك سال 

 شده اقاقیا، يکارهاي جنگل حاضر گونهپژوهش
اي و کاج تهران مد نظر قرار گنجشک، سرو نقره زبان

  . گرفته است
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  .  موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه در غرب تهران-1شکل 
Figure 1. Location of study area in West of Tehran.  

  
پس از  :برداري خاك و تجزیه آزمایشگاهی نمونه

شده  کاري هاي جنگلبازدیدهاي مقدماتی در توده
مذکور، بخش همگنی از هر توده جنگلی مدنظر قرار 

،  و الشبرگهاي خاكمنظور برداشت نمونه به. گرفت
در .  سیستماتیک استفاده شد-از روش تصادفی

  یل خاك از  پروف16ها مجموع در هر یک از توده
 50× متر سانتی50متري و در سطح  سانتی0-20عمق 
برداري  زمان با نمونه هم. متر گودبرداري گردید سانتی

آوري  خاك، الیه الشبرگ نیز در سطح مورد نظر جمع
منظور کاهش اثرات  کلی سعی شد که به طور هب. شد

برداري در نظر گرفته ها براي نمونهمرزي، حاشیه توده
ها متمایل به بخش مرکزي هر برداري نمونهنشود و

ثیر منظور بررسی تأ همچنین به. )26( توده باشد
هاي مختلف خاك، ها بر روي مشخصه کاري جنگل
صورت مشابه از سطوح بایر مجاور با  هبرداري ب نمونه
  کربنمحتوي. کاري شده انجام شد هاي جنگل توده

به روش آلی الشبرگ به روش احتراق و نیتروژن کل 
). 15( قرار گرفت گیرياندازهسازي مورد  معدنی
هاي خاك نیز در فضاي باز پخش و پس از  نمونه

خشک شدن، خاك حاصله خرد و از الک دو 
 مخصوص ظاهري به جرم. شدمتري عبور داده  میلی

دهنده  درصد اجزاء تشکیل(ندر، بافت خاك روش سیل

ه به با استفاده از روش هیدرومتري، اسیدیت) خاك
  متر الکتریکی،pHروش پتانسیومتري از طریق دستگاه 

بالك، ازت کل به روش  کربن آلی به روش والکلی
وم، ی کادميایترات به روش احی، غلظت نکجلدال

ک در محیط یمتریوم به روش کلریغلظت آمون
   ).15(گیري شد آزمایشگاه اندازه

محتوي رطوبت خاك به  يریگ منظور اندازه به
 ،يولوژیکروبی ميهامشخصهو ) 15(ن روش توزی

میزان .  تازه خاك مورد استفاده قرار گرفتيها نمونه
. گاز متصاعد شده به روش بطري بسته سنجش شد

لیتر محلول هیدروکسید سدیم به  میلی20 منظور، بدین
اي داراي درپوش ریخته و مقدار درون ظروف شیشه

نی، هاي نایلو گرم خاك مرطوب، داخل کیسه25-20
در قسمت . اي قرار داده شددر درون ظروف شیشه

 محلول کنار در و باالي کیسه، منافذ ریز ایجاد
در   ساعت24 مدت به  موالر1/0سدیم  هیدروکسید

براي تهیه نمونه  .گردید درجه انکوباسیون 25 دماي
پایان  از پس. شاهد، همان روش بدون خاك اجرا شد

د باریم نیم موالر به سی کلری سی2انکوباسیون، مقدار 
 قطره محلول شناساگر افزوده 3-4ها اضافه و  نمونه

 در  وشدند  موالر تیتر1/0شد و با اسید کلریدریک 
 خاك محاسبه گردید گاز متصاعد شده ازنهایت میزان 
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بی کربن، به و میکرزیتودهگیري منظور اندازه به). 2(
با  مرطوب  استخراج، ابتدا خاك-روش تدخین

 دسیکاتور درون در ساعت 24 مدت به رمکلروف
 محلول با تدخین شده، خاك سپس. تدخین شد

) لیتر  میلی20( موالر نیم پتاسیم گیر سولفات عصاره
 کار همین. شد گیريعصاره و شیک دقیقه 30 مدت به
 4  مقدار.شد انجام هم) نشده تدخین(شاهد  خاك با

ه درون لیتر از عصاره استخراج شده برداشته و ب میلی
لیتر   میلی2سپس مقدار . هاي هضم انتقال داده شد لوله

لیتر اسید سولفوریک  میلی5کرومات و  پتاسیم دي
 قطره 3پس از آن . غلیظ به این محلول اضافه شد

از محلول شناساگر اضافه شد و در ) لیتر میلی 3/0(
نهایت با استفاده از فرو آمونیوم سولفات، تیتراسیون 

 آلی کربن با توجه به تفاوت. ت گرفتها صور نمونه
 خاك و) شده تدخین(ها نمونه خاك از شده استخراج

زیتوده میکروبی کربن  مقدار) نشده تدخین (شاهد
زیتوده گیري جهت اندازه). 2(شد  خاك محاسبه

 استخراج، -نیتروژن خاك، به روش تدخینمیکروبی 
 با محلول با کلروفرم، از تدخین پس خاك هاي نمونه

 تا موقع هاعصاره و گیريعصاره پتاسیم سولفات
 گراد نگهداري درجه سانتی4دماي  در گیري اندازه
  بهزیتوده میکروبی نیتروژن در نهایت مقدار. شدند
منظور بررسی  به). 2(شد  گیرياندازه ایندوفنل روش

شده در  کربن متصاعد اکسید تغییرات جریان گاز دي
 گرم 50 خاك، میزان اوت متف رطوبتی و دماییشرایط

خاك (ها در تیمارهاي رطوبتی  از هر یک از نمونه
، خاك خشک شده و ظرفیت مزرعه رطوبت يمحتو

 20 درجه و 10 يدما(و دمایی ) شده خاك اشباع
نظر قرار گرفته و میزان  مدمختلف ) گراد یدرجه سانت

جریان گازي بر . گیري شد شده اندازه گاز متصاعد
ها در طول   تغییرات غلظت آنمبناي نسبت خطی

    ).10( هاي مختلف محاسبه شد زمان
شده در  آوريهاي جمعداده: ها تجزیه و تحلیل داده

. خیره شدذعنوان بانک اطالعات  افزار اکسل به نرم
منظور تجزیه و تحلیل و همچنین مقایسه  سپس به

ها با آزمون کولموگروف  ها، ابتدا نرمالیته آن داده
و همگنی واریانس با آزمون لون تست اسمیرنوف 

منظور بررسی تفاوت یا عدم تفاوت مقادیر  به. گردید
 در ارتباط با  و الشبرگ خاكهاي مختلف مشخصه

 طرفه یک از تجزیه واریانس ،شده کاري هاي جنگل توده
منظور مقایسه چندگانه  آزمون دانکن نیز به. استفاده شد

ر بررسی ارتباط بین منظو به .کار گرفته شد همیانگین ب
 هاي فیزیکوشیمیایی هاي میکروبیولوژي و مشخصه شاخص

. خاك و الشبرگ همبستگی پیرسون استفاده گردید
 يافزار هاي آماري در بسته نرم ه تجزیه و تحلیلهم

SPSS انجام پذیرفت 16 نسخه .  
  

  نتایج
:  و الشبرگهاي فیزیکوشیمیایی خاك مشخصه

زیکوشیمیایی خاك هاي فیتجزیه واریانس مشخصه
لت، رس، یترین مقادیر س  آنست که بیشبیانگر

وم در توده یترات و آمونیتروژن کل، نیرطوبت، ن
هاي آماري  مشاهده شد و تفاوت ای اقاقیجنگل
 مورد مطالعه ی جنگليها ر تودهیداري را با سا معنی

ز ی خاك نpHر ی مقادترین بیش). 1جدول  (نشان دادند
 گنجشک اختصاص داشته و  زبانیبه توده جنگل

تروژن ی و نسبت کربن به نیر کربن آلین مقادیتر شیب
). 2جدول ( مشاهده شد يا خاك در توده سرو نقره

 مخصوص جرمترین مقادیر  اراضی بایر نیز بیش
اند و تفاوت آماري  ظاهري و شن را شامل شده

  نشان دادندشده کاري هاي جنگل تودهبا داري را  معنی
هاي شیمیایی  تجزیه واریانس مشخصه). 2جدول (

ترین مقادیر نیتروژن   آنست که بیشبیانگرالشبرگ نیز 
الشبرگ به توده جنگلی اقاقیا اختصاص داشته در 

ترین مقادیر نسبت کربن به نیتروژن  که بیش حالی
.  مشاهده شديا سرو نقرهالشبرگ در توده جنگلی 

ورد هاي جنگلی ممیزان کربن الشبرگ در بین توده
داري را نشان نداد مطالعه تفاوت آماري معنی

  ). 2و  1 هاي جدول(
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 . هاي جنگلی مورد مطالعه و الشبرگ در توده شیمیایی خاكفیزیکی و تجزیه واریانس خصوصیات -1جدول 
Table 1. ANOVA for physical and chemical properties of soil and litter in studied forest stands.  

  منبع تغییرات/ مشخصه 
)Character / variable sources(  

  مجموع مربعات
)Sum of squares(  

  درجه آزادي
)DF(  

  میانگین مربعات
)Mean of squares(  

  Fمقدار 
)F-value(  

  داري میزان معنی
)Sig.(  

  ها بین گروه
)Between groups(  1.052 4 0.263 18.443 0.000  

  ها درون گروه
)Within groups(  1.069 75 0.014     جرم مخصوص ظاهري 

(Bulk density)  
  کل

)Total(  2.121 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  4519.364 4 1129.841 65.729 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  1289.206 75 17.189     

  شن 
)Sand(  

  کل
)Total(  5808.570 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  1189.784 4 297.446 30.220 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  738.201 75 9.843     

  سیلت 
)Silt(  

  کل
)Total(  1927.985 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  1075.489 4 268.872 11.200 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  1800.447 75 24.006     

  رس 
)Clay(  

  لک
)Total(  2875.936 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  1457.453 4 364.363 7.686 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  3555.337 75 47.404     

  رطوبت 
)Water content(  

  کل
)Total(  5012.790 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  22.764 4 5.691 15.091 0.000 

  ها  گروهدرون
)Within groups(  28.284 75 0.377     pH 

  کل
)Total(  51.048 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  45.467 4 11.367 19.760 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  43.142 75 0.575     

  کربن آلی 
)Organic carbon(  

  کل
)Total(  88.609 70       
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  - 1ادامه جدول 
Continue Table 1.  

  منبع تغییرات/ مشخصه 
)Character / variable sources(  

  مجموع مربعات
)Sum of squares(  

  درجه آزادي
)DF(  

  میانگین مربعات
)Mean of squares(  

  Fمقدار 
)F-value(  

  داري میزان معنی
)Sig.(  

  ها بین گروه
)Between groups(  0.242 4 0.060 20.503 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  0.221 75 0.003     

  نیتروژن کل 
)Total nitrogen(  

  کل
)Total(  0.463 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  6683.893 4 1670.973 11.775 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  10642.850 75 141.905     

  نسبت کربن به 
  نیتروژن خاك

)Soil C/N ratio(  
  کل

)Total(  17326.473 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  5517.406 4 1379.352 123.967 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  834.508 75 11.127     

  نیترات 
)Nitrate(  

  کل
)Total(  6351.914 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  950.926 4 162.731 16.177 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  754.475 75 10.060     

  آمونیوم 
)Ammonium(  

  کل
)Total(  1405.401 70      

  ها بین گروه
)Between groups(  264.960 3 88.320 1.861 0.146 

  ها درون گروه
)Within groups(  2847.463 60 47.458     

  کربن الشبرگ 
)Litter carbon(  

  کل
)Total(  3112.423 63       

  ها بین گروه
)Between groups(  16.540 3 5.513 148.194 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  2.232 60 0.037     

  ژن الشبرگ نیترو
)Litter nitrogen(  

  کل
)Total(  18.772 63       

  ها بین گروه
)Between groups(  6499.821 3 2166.607 50.366 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  2581.030 60 43.017     

  نسبت کربن به 
  نیتروژن الشبرگ

)Litter C/N ratio(  
  کل

)Total(  9080.851 63       
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 . هاي جنگلی مورد مطالعه در تودهو الشبرگ شیمیایی خاك  وی  فیزیکخصوصیات) اشتباه معیار(هاي   میانگین مقایسه-2جدول 
Table 2. Comparison of the means (standard error) physical and chemical properties of soil and litter in 
studied forest stands.  

 مشخصه خاك و الشبرگ
Soil and litter character  

 قاقیاا
Robinia pseudoacacia  

 زبان گنجشک
Fraxinus excelsior  

 سرو نقره اي
Cupressus arizonica  

 کاج تهران
Pinus elderic  

  اراضی بایر
Bare lands  

 جرم مخصوص ظاهري
(Bulk density) (gr/cm3)  

1.13 (0.00) c  1.18 (0.03) c  1.22 (0.03) bc  1.22 (0.03)b  1.43 (0.04) a  

 (%)شن 

(%)) Sand(  26.62 (0.58)e  32.76 (1.90)d  37.64 (0.84)c  43.72 (0.31)b  47.65 (0.77)a  

 (%)سیلت 

(%)) Silt(  39.82 (1.16)a  37.12 (0.98)b  34.19 (0.57)c  31.17 (0.22)d  29.18 (0.60)d  

 (%)رس 

(%) )Clay(  33.55 (1.43)a  30.11 (1.79)ab  28.16 (1.16) bc  25.10 (0.37)cd  23.16 (0.85)d  

 (%)رطوبت 

(%)) Moisture(  20.82 (2.89)a  17.41 (1.90)a  12.50 (0.87)b  11.74 (1.34)b  8.91 (0.45)b  

pH  7.03 (0.16)a  7.14 (0.18)a  6.43 (0.15)b  6.92 (0.11)a  5.69 (0.13)c  

 (%)کربن آلی 

(%)) Organic carbon(  2.41 (0.19)ab  1.91 (0.31)b  2.91 (0.14)a  2.80 (0.12)a  0.84 (0.05)c  

 (%)نیتروژن کل 

(%)) Total nitrogen(  0.24 (0.01)a  0.16 (0.01)b  0.10 (0.01)c  0.13 (0.01)bc  0.09 (0.00)c  

  ن به نیتروژننسبت کرب
C/N ratio 

11.04 (1.55)c  13.59 (2.50)c  33.96 (4.47)a  25.11 (3.36)b  11.03 (2.06)c  

  )ppm(نیترات 
Nitrate (ppm)  

30.74 (0.92)a  26.61 (0.76)b  16.43 (0.87)c  18.02 (1.00)c  6.98 (0.51)d  

  )ppm(آمونیوم 
Ammonium (ppm)  

16.28 (0.88)a  13.86 (0.76)b  10.41 (0.81)c  11.50 (0.83)c  8.00 (0.63)d  

 (%)کربن الشبرگ 
(Litter carbon) (%)  

31.09 (2.83)  28.41 (1.34)  33.99 (1.25)  30.03 (0.67)  -  

 (%)نیتروژن الشبرگ 
(Litter nitrogen) (%)  

2.14 (0.03)a  1.25 (0.08)b  0.82 (0.02)d  0.98 (0.00)c  -  

 نسبت کربن به نیتروژن الشبرگ

)Litter C/N(  14.50 (1.26)d  23.67 (1.53)c  42.10 (2.49)a  30.59 (0.76)b  -  

 .  باشدهاي جنگلی مورد بررسی میکار گرفته شده در هر ردیف بیانگر متفاوت بودن میانگین متغیرها در توده هحروف انگلیسی ب
The English letters in each row are indicating of significant statistical differences between mean variables in related to 
studied forest stands. 

  
تجزیه واریانس : هاي میکروبیولوژي خاك مشخصه
 آنست که بیانگرهاي میکروبیولوژي خاك  مشخصه

هاي میزان ترین مقادیر هر یک از مشخصه بیش
هاي  کربن متصاعد شده از خاك، زیتودهاکسید دي

نیتروژن در توده جنگلی اقاقیا بی کربن و ومیکر
داري را با سایر هاي آماري معنیمشاهده شد و تفاوت

اند  هاي جنگلی مورد مطالعه به نمایش گذاشته توده
هاي  نتایج همبستگی بین شاخص ).4 و 3 هاي جدول(

هاي فیزیکوشیمیایی خاك و میکروبیولوژي و مشخصه
ربن کاکسید  آنست که بین میزان ديبیانگرالشبرگ 

هاي شن و نسبت متصاعد شده از خاك با مشخصه
دار و  کربن به نیتروژن الشبرگ همبستگی منفی معنی
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هاي رس، نیتروژن کل، نیترات و نیتروژن با مشخصه
جدول (دار وجود دارد الشبرگ همبستگی مثبت معنی

دار  زیتوده میکروبی کربن نیز همبستگی منفی معنی). 5
کربن به نیتروژن الشبرگ هاي شن و نسبت با مشخصه

هاي سیلت، دار با مشخصهو همبستگی مثبت معنی
رس، نیترات، آمونیوم و نیتروژن الشبرگ نشان داد 

بی نیتروژن وهمچنین پارامتر زیتوده میکر). 5جدول (
هاي نسبت کربن دار با مشخصههمبستگی منفی معنی

به نیتروژن خاك و الشبرگ به نمایش گذاشته است 
هاي رطوبت، که مشخصه مذکور با مشخصه در حالی

نیتروژن کل، نیترات، آمونیوم و نیتروژن الشبرگ 
). 5جدول (دار نشان داده است  همبستگی مثبت معنی

کربن متصاعد اکسید بررسی تغییرات جریان گاز دي
شده از خاك در شرایط رطوبتی و دمایی مختلف 

هاي مورد مطالعه ه عرصههمبیانگر آنست که در 
 متصاعد شده در کربن اکسید  ديترین میزان گاز یشب

شود و با   ایجاد میظرفیت مزرعهشرایط رطوبت 
خشک و یا اشباع شدن خاك میزان تولید و جریان 

). 2شکل (یابد  کربن خاك کاهش میاکسید گاز دي
همچنین شرایط دمایی نیز بر تغییرپذیري میزان گاز 

که با  طوري هثیرگذار بوده بأمتصاعد شده بسیار ت
گراد میزان گاز   درجه سانتی20 به 10افزایش دما از 

  ).  2شکل (یابد   تولیدي افزایش میکربناکسید دي

  
 . هاي جنگلی مورد مطالعههاي میکروبیولوژي خاك در توده  تجزیه واریانس مشخصه-3جدول 

Table 3. ANOVA for soil microbiological indices in studied forest stands.  

  منبع تغییرات/ مشخصه 
)Character / variable sources(  

  مجموع مربعات
)Sum of squares(  

  درجه 
  آزادي

)DF(  

  میانگین مربعات
)Mean of squares(  

  Fمقدار 
)F-value(  

  میزان 
  داري معنی

)Sig.(  

  ها بین گروه
)Between groups(  3.668 4 0.917 16.959 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  4.055 75 0.054     

  کربن اکسید دي
 متصاعد شده

(Emission CO2)  
  کل

)Total(  7.722 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  633319.289 4 158329.822 20.197 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  587952.689 75 7839.369     

 زیتوده میکربی کربن
Microbial biomass 

carbon (MBC)  
  کل

)Total(  1221271.978 70       

  ها بین گروه
)Between groups(  0.078 4 0.020 9.407 0.000 

  ها درون گروه
)Within groups(  0.156 75 0.002     

 زیتوده میکربی نیتروژن
Microbial biomass 
nitrogen (MBN)  

  کل
)Total(  0.234 70       
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، کاج تهران )ب(، زبان گنجشک )الف(هاي جنگلی اقاقیا کربن متصاعد شده از خاك تودهاکسید یان گاز دي تغییرپذیري جر-2شکل 
  . در شرایط رطوبتی و دمایی مختلف) ه(و اراضی بایر ) د(اي  ، سرو نقره)ج(

Figure 2. The variability of CO2 emission flux from soil in Robinia pseudoacacia (a), Fraxinus excelsior (b), 
Cupressus arizonica (c) and Pinus elderica (d) stands under different water content and temperature 
condition.  
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  گیري بحث و نتیجه
عنوان یک استراتژي  توانند بهها می کاري جنگل

یافته و بهبود  مدیریتی براي احیاي اراضی تخریب
، 33(  مورد توجه قرار گیرندهاي کیفی خاك شاخص

هاي مختلف  آنست که پوششبیانگرنتایج  ).49  و41
، اثرات متفاوتی بر روي )برگبرگ و سوزنی پهن(

ویژه با  هکاري، بجنگل. گذارندهاي خاك می مشخصه
هاي  هاي پهن برگ، منجر به افزایش مشخصه گونه

خیزي خاك نسبت به اراضی بدون پوشش  حاصل
ین تغییرات ممکن است در نتیجه ا. استشده ) بایر(
و ) عنوان منبع غذایی در خاك به(ثیر الشبرگ درختان تأ

 هاي فیزیکوشیمیایی درختان بر روي مشخصهتأثیریا 
باشد که نهایتاً منجر به ) مستقیماثر غیر(خاك 

). 27 و 23( اند تغییرپذیري خصوصیات خاك شده
وسط عوامل تجزیه الشبرگ آن تبرگ با هاي پهن گونه

کننده، منابع غنی از عناصر غذایی را در داخل  تجزیه
برگ  هاي سوزنیکه گونه کنند، در حالیخاك ایجاد می

هاي خود حاوي دلیل داشتن مقادیر باالي تانن در برگ به
 ).21( باشند برگان می تري نسبت به پهن عناصر غذایی کم

گنجشک  نهاي اقاقیا و زبابر همین اساس گونه
 خاك خیزي هاي حاصل از نظر مشخصه) برگان هنپ(

. اند اي و کاج تهران بودههاي سرو نقرهتر از توده غنی
هاي مختلف فیزیکوشیمیایی خاك نیز در  مشخصه

ثیر نبوده تأ حفظ و نگهداشت عناصر غذایی بی
که رویشگاه اقاقیا و زبان گنجشک مطابق با  طوري هب

 از درصد رس و دست آمده، مقادیر باالیی هنتایج ب
که حاوي مقادیر  سیلت را شامل شده ضمن این

 pHبا تري از کربن آلی بوده و همچنین خاك  پایین
و ) 1997(کوچکی و همکاران . اند داشتهباالتري
 خود عنوان در پژوهش) 2006(گر و همکاران  دوات

ها نقش بسیار مهمی در عرضه عناصر نمودند که رس
ایی را براي جذب سطحی هغذایی دارند زیرا مکان

هاي رس با داشتن بار کانی. )28 و 9( کنند تولید می

. )28 (کنندهاي غذایی را جذب میمنفی کاتیون
گنجشک داراي محتوي رس رویشگاه اقاقیا و زبان

 داراي بنابراینها بوده  باالتري نسبت به دیگر رویشگاه
تري براي عناصر غذایی بوده  جذب سطحی بیش

دلیل عواملی مانند کم  هفزایش درصد شن ببا ا. است
 تبادلی در این جزء معدنی، بزرگ هايمکانبودن 

بودن منافذ و زهکشی خوب، آبشویی عناصر غذایی 
 شود ها کاسته میتر شده و از غلظت آن موجود بیش

که چنین حالتی در اراضی بایر و رویشگاه کاج تهران 
  . )18( اي قابل مشاهده استو سرو نقره

pH ترین عوامل  تواند یکی از مهمخاك نیز می
ثیرگذار در حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاك تأ

که اسیدیته خاك باعث  طوري هب. مورد توجه قرار گیرد
افزایش قابلیت حل شدن آهن و آلومنیوم شده و در 

 هاي هاي پایه از کمپلکسنتیجه باعث جدا شدن کاتیون
هاي جدا شده در اثر ون کاتینهایتاً. گرددتبادلی می

تر رانده هاي پایینهاي باالتر به افقآبشویی از افق
تر بودن خاك در اراضی بایر و  اسیدي).48( شوند می

اي شرایط و هاي کاج تهران و سرو نقره رویشگاه
عناصر غذایی بستر نامناسبی را براي حفظ و ذخیره 

هاي  ترین مشخصه  کمموجود ایجاد کرده بنابراین
. ناصر غذایی را نیز به خود اختصاص داده استع
 هاي  پژوهشدر) 2003(ساریلدیز و اندرسون  کلی طور هب

هاي اسیدي مقادیر  اند که در خاكمتعددي بیان داشته
هاي لگنین و همچنین عناصر غذایی کم، غلظت

هاي ترکیبی لگنین و سلولز بسیار باالست که  غلظت
هاي  چنین حالتی در اراضی بایر و رویشگاه گونه

پترسن و . )46( باشدبرگ قابل مشاهده می سوزنی
هاي کیفی مشخصه اند که بیان داشته)2004(بم  هگ

ارزیابی  در بررسی مورد ترین عوامل از مهم خاك یکی
 به حساب زیستی قلمرو پایداري و خاك مدیریت

هاي تنفس و در این میان بر مشخصه) 39(آمده 
بی و میکر، زیتوده)کربناکسید تصاعد گاز دي(بی ومیکر
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در تفسیر  .)19( کید شده استکربن و نیتروژن تأ
بی وهاي خاك، غالباً تنفس میکرنتایج ارزیابی مشخصه

دانند، زیرا هر تر را معرف خاك با کیفیت باال می بیش
تر باشد فعالیت بالقوه  بی بیشورچقدر تنفس میک

 نتایج پژوهش ).55( تر خواهد بود بی بیشومیکر
کاري اراضی بایر منجر به حاضر نشان داد که جنگل
این . بی خاك شده استوافزایش میزان تنفس میکر

  مشابه است)2001(سگر و همکاران  نتایج با مطالعه
 داد که  نشان)2009( خرمعلی و شمسی مطالعه. )45(

طور  لخت و بایر به اراضی در خاك تنفس میکروبی
 است کاري شدههاي جنگل شگاهیرو از تر کم دار معنی

 نیز) 2009(نوربخش  و ناهیدان بررسی نتایج. )20(
 و لخت شدن عرصه، جنگل تخریب با که داد نشان

کاهش  دارمعنی طور به بی خاكومیزان تنفس میکر
 نماید یید میأپژوهش حاضر را تیابد که نتایج  می

)34( .  
استرس رطوبتی از عوامل دیگري است که تنفس 

 باال ).51( دهدثیر قرار میتأ میکروبی خاك را تحت
برگ منجر هاي اراضی پهنبودن میزان رس در پوشش

وبت خاك در این اکوسیستم تر رط به نگهداشت بیش
ها   مقادیر رطوبت خاك در این رویشگاهشده، بنابراین
برگ و اراضی بایر هاي سوزنی ویشگاهنسبت به ر

باشد که همین موضوع منجر به فعالیت تر می بیش
ها در اکوسیستم جنگلی شده و تر میکروارگانیسم بیش

. بی خاك را افزایش داده استومقادیر تنفس میکر
 خشک )1985( بنماتی و همکاران مطابق با نتایج

 شدن و غرقاب شدن خاك باعث از بین رفتن مقادیر
بی شده و میزان تنفس خاك را وزیادي از زیتوده میکر

ترین  در پژوهش حاضر نیز کم. )7( دهدکاهش می
بی درشرایط خاك کامالً خشک و ومیزان تنفس میکر

 مطابق با پژوهش. خاك غرقاب شده مشاهده گردید
، باال بسیار رطوبت شرایط ، در)2006( پنگ و توماس

 انتشار محدودیت علت به خاك اکسیدکربن دي جریان

 تنفس میزان کاهش در هیپوکسی اثرات و اکسیژن
، )2012(مطابق با پژوهش کوچ . )38( است اثرگذار

تر  افزایش درجه حرارت خاك منجر به تحریک بیش
کربن اکسید هاي خاك شده و تصاعد دي میکروب

 حاضر نیز در پژوهشدهد که در خاك را افزایش می
هاي مختلف پوشش(لعه هاي مورد مطا تمامی رویشگاه

تفاوت در ترکیب . )22( باشدقابل مالحظه می) اراضی
برگ  هاي سوزنیمواد آلی ورودي به خاك در توده

و تجزیه کند الشبرگ در ) فنل لیگنین، سلولز و پلی(
بی وهاي میکراین رویشگاه نیز باعث کاهش فعالیت

برگ شده است هاي پهنخاك نسبت به سایر توده
ثر ؤیت الشبرگ یکی از پارامترهاي بسیار م کیف).23(

بر میزان فعالیت میکروبی خاك گزارش شده است و 
با افزایش نسبت کربن به نیتروژن الشبرگ از میزان 

 در ).22(شود ها در خاك کاسته می فعالیت میکروب
 حاضر نیز بین مشخصه نسبت کربن به پژوهش

 رابطه معکوس میکروبی نیتروژن الشبرگ و تنفس
برگ با  هاي پهن بر همین اساس توده. مشاهده شد

تر داراي تنفس  داشتن نسبت کربن به نیتروژن کم
   . اند باالتري بودهمیکروبی

عنوان یکی از  بی کربن خاك نیز بهوزیتوده میکر
شمار  ترین پارامترهاي زیستی کیفیت خاك به مهم
هاي مختلف تغییرات ثیر فعالیتتأ رود که تحت می

در مطالعه حاضر نیز . دهدا نشان میشدیدي ر
کاري اراضی بایر منجر به افزایش این مشخصه  جنگل

فر  مطابق با نتایج فروغی. از کیفیت خاك گردیده است
هاي محتوي رس ، در خاك)2011(و همکاران 

بی کربن وتر میزان زیتوده میکر قلیاییpHتر و  بیش
تر است که در پژوهش حاضر این شرایط در  بیش

برگ مشاهده گردید پوشش اراضی جنگلی پهن
 باالترین مقادیر زیتوده میکروبی را نیز شامل بنابراین

 )2006(رئیسی و اسدي ی، پژوهشدر . )13( شده است
 که تخریب جنگل و ایجاد اراضی بایر و بیان نمودند
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تواند از طریق کاهش ورود بقایاي خالی از پوشش می
فعالیت میکروبی و گیاهی به سطح خاك باعث کاهش 

مطابق با . )42 (زیتوده میکروبی کربن در خاك شود
ایجاد پوشش گیاهی  ،)2000( اسالم و ویل هاي یافته

 افزایش در اراضی لخت و خالی از پوشش موجب
 یافته این که گردید، میکروبی توده در کربن چشمگیر

همچنین،  .)17( دارد  همخوانیاین پژوهش نتایج با
طور مستقیم بر وضعیت فیزیولوژي  هرطوبت خاك ب

ثیر دارد، زیرا دسترسی به آب، دسترسی به ها تأ باکتري
کند که به نوبه خود بر  مواد آلی را نیز تنظیم می

رطوبت خاك با . جمعیت میکروبی خاك اثرگذار است
مستقیم نیز بر طور غیر ثیر بر مقدار ترشحات ریشه بهأت

  بنابراین)8( ثر استؤبی خاك موترکیب جامعه میکر
تر بودن مقادیر رطوبت خاك در  با توجه به بیش

 ،)برگان  پهنخصوص به(کاري شده هاي جنگل رویشگاه
عنوان یکی از  تواند بهمحتوي رطوبت نیز می

 خاك میکروبیثر بر میزان زیتوده ؤپارامترهاي بسیار م
 مطابق با پژوهش. )4( در این کاربري قلمداد گردد

مدت  تغییر نوع پوشش اراضی در بلند، )2012(یاداوا 
دهنده بافت خاك  منجربه تغییرپذیري اجزاي تشکیل

بی کربن خاك نیز وگردد که بر میزان زیتوده میکر می
در پژوهش حاضر نیز تغییرپذیري . اثرگذار خواهد بود

هاي اراضی مختلف اجزاي بافت خاك تحت پوشش
اثرگذار بی کربن خاك وتواند بر میزان زیتوده میکر می

  .  )56( بوده باشد
 بی نیتروژن نیز بیانگروبررسی میزان زیتوده میکر

  بهآنست که تغییر نوع پوشش اراضی منجر
. بی نیتروژن شده استوتغییرپذیري میزان زیتوده میکر

 گزارش )2002(نوربخش و همکاران در همین رابطه 
بی نیتروژن به نیتروژن وکردند که میزان زیتوده میکر

داري وجود  ك وابسته بوده و ارتباط مثبت معنیکل خا
بی وبنابراین علت افزایش زیتوده میکر. )35( دارد

خصوص  بهشده،  کاريهاي جنگل نیتروژن در رویشگاه

علت تجمع نیتروژن  برگان، نسبت به اراضی بایر به پهن
این . باشد ها می تر در داخل خاك این رویشگاه بیش

نرتن و همکاران   مختلفننتیجه با مطالعه پژوهشگرا
 همکاران و یانگ ،)2008( یوآن و همکاران ،)2003(
 همخوانی دارد )2012( و زایا و همکاران )2010(
مشاعی و همکاران  سودایی. )60  و59 ،57 ،36(
 خود پژوهشدر ) 1386(و لطفی و همکاران ) 1386(

نشان دادند که افزایش رطوبت خاك منجر به افزایش 
بی نیتروژن خواهند شد که این شرایط وزیتوده میکر
 پژوهشهاي تحت اراضی پوشش جنگلی  در رویشگاه

از طرفی . )50  و30( باشند حاضر نیز قابل مشاهده می
ترین   که کمندعنوان نمود) 1386(لطفی و همکاران 
بی نیتروژن مربوط به خاکی است ومقدار زیتوده میکر

وقانی  فالیهعلت عدم وجود   سطحی آن بهبخشکه 
چنین شرایطی . )30( توسط فرسایش از بین رفته باشد

 حاضر در اراضی بایر و فاقد پوشش قابل پژوهشدر 
ترین مقدار زیتوده   داراي کمباشد بنابراین مشاهده می

با توجه به افزایش روند . باشد بی نیتروژن میومیکر
هاي طبیعی ایران، ایجاد  تخریب در اکوسیستم

هاي  کاري با گونهجنگل(لف هاي گیاهی مخت پوشش
روشی مناسب براي ) برگ برگ و سوزنی درختی پهن

هاي مخروبه و اراضی بایر  احیاء و بازسازي اکوسیستم
به در انتخاب گونه عالوه بر مالحظات مربوط . است

ثیر گونه در روند کمیت و کیفیت رویش باید به تأ
نوع پوشش  تغییر. احیاء اکوسیستم نیز توجه گردد

برگ هاي پهنکاري با گونه یافته، جنگل اضی تخریبار
بهبود  باعث مطالعه مورد منطقه در برگ، و سوزنی

هاي شاخص خصوص  بهخیزي، هاي حاصل شاخص
 تنفس سطوح باالترین. شد زیستی کیفیت خاك

 بی کربن و نیتروژن دروبی، زیتوده میکرومیکر
ترین  برگ و کم شده پهن کاري هاي جنگل رویشگاه

ها در اراضی بایر و فاقد پوشش مشاهده  ادیر آنمق
اراضی و  کاربري  آنست که تغییربیانگرنتایج . گردید

 شدید نابودي پوشش گیاهی اکوسیستم، باعث افت
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 منطقه چیتگر شده است، در مذکور هاي شاخص
 و بر کیفیت تهدیدي انجام یافته کاربري تغییربنابراین 
است که در  مورد مطالعه منطقه در خاك سالمت

 به این بایدیافته  هاي طبیعی تخریب مدیریت اکوسیستم
  .  موضوع توجه خاصی شود
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Abstract1 
Background and Objectives: Soil physical, chemical and biological properties can be 
considered as the most important features of soil quality indices related to land cover and also 
climate changes. Afforestation with native and non-native species were employed for 
rehabilitation of natural degraded lands. Usually due to the study of soil quality, some properties 
are regarded that are more sensitive to environmental changes. Soil biological and biochemical 
properties are the features that response to environmental changes and ecosystem management 
in the short term. Soil as the site bed is affected by selected species type. Regarding to species 
type and its effect on soil quality properties is as management algorithm that is due to quantity 
preserve and long term stability of afforested areas.    
Materials and Methods: To aim studying the effect of different land covers (Robinia 
pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Cupressus arizonica and Pinus elderica) on soil physical-
chemical, microbiological and CO2 emission characters, the present research was regraded in 
the Chitgar park. Sampling was done from the organic (litter) and mineral (0-20cm) layers using 
of the randomly systematic method. Litter quality properties (carbon and nitrogen), soil bulk 
density, texture, water content, pH, organic carbon, total nitrogen, nitrate, ammonium, carbon 
microbial biomass, nitrogen microbial biomass, CO2 emission (and their fluxes in different 
temperature and moisture regime) measured in the laboratory.  
Results: Results is indicating the afforested stands had significantly different effects on the 
whole of the physical-chemical properties of soil and litter (except carbon content). According 
to our findings, the highest amount of CO2 emission (1 mg CO2 m-2 d-1), microbial biomass of 
carbon (510.31 mg kg-1) and nitrogen (0.13 mg kg-1) were belong to Robinia pseudoacacia 
stand. In addition, the maximum of CO2 emission was occurred in field capacity moisture 
regime and higher temperature.  
Conclusion: The change of degraded land covers, afforestation with needle leaved and broad 
leaved species, improved the fertility indices, especially biological indices of soil quality in the 
study area. The highest amount of microbial respiration, microbial biomass of carbon and 
nitrogen were found under afforested site with broadleaved species and the least amount were 
detected in bare land. The results are indicated that the land use change and destroying of 
ecosystem plant covers is due to a severe reduction of mentioned indices in Chitgar region. So, 
land use change is a treat for soil health and quality in study area that must be considered in 
management of degraded natural ecosystem.  
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