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 چکیده
های   عرصهبه حفظ کيفيت خاک بستگی دارد، آگاهی از وضعيت خاک  طبيعی های  سازگان  مدت بومدرازپایداری که  آنجایی از     

-Ziziphus spina) کنار پوشش درخت تاج تأثير، بررسی رو  پيش پژوهشاز هدف  ثر باشد.ؤم آنهاتواند در مدیریت صحيح   می طبيعی

christi L. ) خاک سطحی )عمق  از برداری  بود. نمونهایذه در دهستان مرغا منطقه  خاک یشيميایی و بيولوژیک ی،های فيزیک  ویژگیبر
برخی  .شد انجام تصادفی نمونه خط روش از استفاده با کنار درختان( شاهد نمونه) تاج خارج و  تاج متری( زیر سانتی 70صفر تا 
کربن تاسيم و فسفر( و بيولوژیکی )پ ،آلی ، کربنpHفيزیکی )جرم مخصوص ظاهری و درصد رطوبت اشباع(، شيميایی ) های مشخصه

کربن آلی خاک ميانگين شدند.  گيری  ( خاک اندازهو بهره متابوليکی بهره ميکروبیتنفس ميکروبی،  ،، تنفس پایهتوده زیستو نيتروژن 
گرم  ميلی 25/722) خاکدسترس   قابل. پتاسيم بود بيشتر از خاک خارج از تاج درصد 5/72 کهگيری شد   اندازه درصد 3/8 زیر تاج

تفاوت و  تان کنار قرار نگرفتدرخ تأثيرتحت  pHداشت. تاج تر نسبت به خارج يشب یغلظت ،کنار اندرخت تاجزیر ( خاک کيلوگرمبر 
در گرم  ميلی 8/00و  2/542ترتيب  به) ميکروبی توده زیکربن و نيتروژن مشاهده نشد. بيشترین بين فضای آزاد و زیر تاج  یدار معنی

کربن در هر  اکسيد گرم دی ميلی73/83بيشترین مقدار تنفس پایه )خاک زیر تاج،  ،همچنين دست آمد. در زیر تاج به (کيلوگرم خاک
 که طوری به ،معکوس را نشان داد یروند ،بهره متابوليکی مقدار .را داشتدرصد(  01/8کيلوگرم خاک( و بيشترین بهره ميکروبی )

مطالعه  کنار در منطقه مورددرختان وجود ، نتایج این پژوهش براساس .مشاهده شد انانداز درخت بيشترین مقدار آن در خارج از سایه
 .بودشده و فعاليت ميکروبی خاک  توده زیستبهبود  نيز منجر به افزایش حاصلخيزی خاک و

 
 .ماده آلیحاصلخيزی، های خوزستان،  جنگل خاک، تنفس پایه تاج درخت،کليدی:  های واژه

 

 مقدمه
 رکن ،کدر بين منابع گوناگون موجود در کره زمين، خا

 شود  می وبهای خشکی محس بوم  اصلی و مهم زیست
(Moreno et al., 2007.)  ترین  یکی از مهم عنوان بهخاک

های طبيعی   در حفاظت و احيای رویشگاه عوامل طبيعی

درختان و پژوهشگران بوده است.  توجه موردهمواره 
توليد  .باشند مؤثرخاک بر تحول توانند  میها  آن پوشش تاج

ریشه بر اسيدیته خاک تأثير دیگر اسيدهای آلی و ترشحات 
و قابليت دسترسی عناصر غذایی خاک را افزایش دارند 

با تأمين مقادیر متفاوتی ها  آن پوشش تاجدرختان و  دهند.  می
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شيميایی باعث توليد  های مختلف از مواد آلی با ترکيب
 ی،فيزیکای ه  ویژگی و برشوند   میدر سطح خاک برگ  الش

& Dong گذارند ) می تأثيرخاک  یشيميایی و بيولوژیک

, 2000Dunstan.) 
گرمسيری و  در مناطقکاری  درختتوسعه های  در برنامه

 (Lchristi -Ziziphus spina.) گرمسيری، درخت کنار نيمه
 قرار گرفته است توجه موردگونه مناسب یک  عنوان به
(Hasanvand et al., 2015.)  طبيعی در صورت  بهکنار

کند و نسبت به   رشد میگرمسيری  نيمهمناطق گرمسيری و 
دارد  ای مالحظه  قابلتحمل  ،زیادخشکی، شوری و دمای 

(1991 et al., Beniaminoدر پژوهش .) Shaltout  و
Mady (8332)، ای در  شش گونه مختلف درختی و درختچه
طی محيسخت های طبيعی مرکز عربستان با شرایط  عرصه

تحت کنار و گز  که فقطنشان داد ها  آننتایج  بررسی شد.
به نسبت مقاومت کنار بر  عالوه تأثير فشار محيطی نبودند.

توليد چوب، ميوه و  ازنظرشرایط سخت محيطی، این درخت 
Gallardo ,) دارد کاربرد آن در طب سنتی نيز اهميت

کنار، کنارک و گون بر  تأثير پژوهشی کهدر (. 2008
 جنوب درواقع  خاک در مراتع قشالقی کيفيتهای  شاخص

که  مشخص شد شد،بررسی  بویراحمد و کهگيلویه استان
باعث مخلوط )کنار و کنارک( گياهی پوشش  باخاک 

چرخه عناصر بهبود خاک و  های  خاکدانهپایداری افزایش 
 ،همچنين (.Heshmati & Karimian ,8201)شود   میغذایی 
های گياهی در ارتباط با عناصر غذایی خاک در  ویژگی

 ,Blake & Hartge) بررسی شددشت سنران آمریکا 

گياهان چوبی و  نشان داد کهپژوهش مذکور نتایج  .(1986
و غلظت آلی خاک  ادهمافزایش  باعثها  آنبرگ  الش

 دنتوان میدرنهایت  که دنشو می نيتروژن و فسفرعناصر 
 .بهبود دهندرا خاک حاصلخيزی وضعيت 

ویژه در   در استان خوزستان به کنارپراکنش زیاد  دليل به 
رو با هدف بررسی رابطه بين   ، پژوهش پيشمنطقه ایذه

خاک زیر  یشيميایی و بيولوژیک ی،های فيزیک  ویژگی
انجام شد تا با  های کنار با تودهو فضای باز  پوشش تاج

این درخت بر خاک و جلوگيری از  اثراتآگاهی از 

 توجه موردفرسایش خاک، اهميت حفظ آن در منطقه 
 قرار گيرد.بيشتری 

 

 ها مواد و روش
 مطالعه منطقه مورد

دهستان در  هکتـار 1874با مساحت مطالعه  منطقه مورد
های  بين طولو شمال شرقی استان خوزستان مرغا در 
 های شرقی و عرض 50° 77′ تا 43° 71′ جغرافيایی

 شمالی واقع شده است 20° 74′تا  25° 72′جغرافيایی 
متر از سطح دریا  201 متوسط این منطقه ارتفاع .(8)شکل 
 به باتوجه. استماهور  تپهشکل   به اغلبآن توپوگرافی است. 

از  ،مطالعه منطقه موردایستگاه هواشناسی در  وجود عدم
اطالعات هواشناسی  تهيهایستگاه هواشناسی ایذه برای 

 ،اقليم منطقه ایذه با استفاده از روش آمبرژه. شداستفاده 
رندگی ساالنه این شهر مقدار متوسط با .مرطوب و سرد است

بندی  طبقه براساسمتر گزارش شده است.  ميلی 8/034
USDA  زریکترتيب  بهرژیم رطوبتی و حرارتی این منطقه 

(Xericو هایپرترميک ) (Hyperthermic )درختان  .هستند
ها  آن پوشش تاجو هستند طبيعی  ،دهستان مرغاواقع در کنار 

های   در این منطقه، کنار با نام .استدرصد  85تا  80 حدود
شود   محلی رمليک، ریميليک، کنارک یا ریمله شناخته می

(Browicz, 1982.) 

 
 روش پژوهش

 متر( سانتی 70از خاک سطحی )صفر تا  برداری  نمونه
پوشش درختان کنار و فضای آزاد در فصل بهار   تاج زیر

 امتداد وشش نمونه خاک در انجام شد. سی 8235سال 
متر از  750با فاصله  متر 800طول  نمونه به خط 80

 (Zobeiry, 2009) منظم -تصادفی روش یکدیگر و به
ها پس از برداشت، به آزمایشگاه انتقال  شد. نمونه تهيه

منظور انجام  های خاک به  نمونهداده شدند. نيمی از 
های بيولوژیک در یخچال و در دمای چهار درجه   تجزیه

 سانتيگراد نگهداری شدند.



 های فیزیکی ...  مطالعه ویژگی   724

 
 خوزستان استان در ایذهشهرستان  جغرافیایی موقعیت -1 شکل

 
سنگ و  حذف وپس از یک هفته ها  این نمونه

شدند. سپس متری عبور داده   ميلیچهار از الک  ریزه سنگ
کربن های بيولوژیک شامل   آزمایشها،  بر روی آن

انکوباسيون  -تدخين با کلروفرم روش بهميکروبی  توده زی
 ;Nelson, 1982)مانده  و تيتراسيون برگشتی با سود باقی

1998 Mebratu, ،) ميکروبی با استفاده  توده زینيتروژن
گيری  انکوباسيون و اندازه -از روش تدخين با کلروفرم

 و (& Powlson Jenkinson, 1976آمونيوم و نيترات )
ميکروبی به  توده زیستنسبت کربن  ازطریقبهره ميکروبی 

 ،همچنين (.Kenshloo, 2001) انجام شدکربن آلی خاک 
گرم کربن(  )ميلیکربن  اکسيد دیبهره متابوليکی از تقسيم 

در تنفس در هر ساعت از هر گرم خاک )آزادشده 
( محاسبه گرمميکروبی خاک ) توده زیکربن ( بر ميکروبی

دیگر خاک برای انجام  يمن .(Aliasgharzad, 2011شد )
کربن آلی گيری  شيميایی شامل اندازه -های فيزیکی تجزیه

، فسفر (Ghazanshahi, 2006) بالک -والکی روش به
Nourbakhsh ) اولسون با دستگاه اسپکتروفتومتر روش به

et al., 2002)،  استوانه  روش بهجرم مخصوص ظاهری
(6Blake & Hartge, 198 )از روش تبادل   قابلپتاسيم  و

,Thomas یک موالر )آمونيوم  استاتگيری با  عصاره

نرمال بودن بررسی  ازنظرها  داده .شدندکار برده  به (1982
رسم  Excelافزار  های مربوطه در نرمو نمودار شدند

ميانگين صفات ، یجفت t با استفاده از آزمونسپس . ندشد
برای تجزیه واریانس  .مقایسه شدند هممختلف خاک با

 SASی افزار آمار از نرم ها و ضریب رگرسيون آماری داده

 .شداستفاده  9.1
 

 نتایج
های فيزیکی، شيميایی   ویژگیهای توصيفی برای  آماره

پوشش و خارج از   زیر تاجخاک در  یو بيولوژیک
شده است. ارائه  7و  8های   جدول در ترتيب به پوشش  تاج

 در 57/17) ميکروبی بهره در تغييرات ضریب بيشترین
 در 38/43) ميکروبی توده زی کربن ،(پوشش تاج خارج
 خارج در 23/45) متابوليکی بهره ،(پوشش تاج  خارج

 در 80/84) ميکروبی توده زی نيتروژن و( پوشش تاج
 از خاک آلی کربن دامنه. آمد دست به( پوشش تاج خارج

 درصد 4/7 تا پوشش تاج خارج خاک در درصد 11/0
 مقدار بيشترین. بود متغير کنار درختان  تاج زیر خاک در

 مقدار کمترین و درختان این پوشش تاج خاک در پتاسيم
 فسفر ميانگين. شد گيری  اندازه پوشش تاج خارج خاک در
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 تاج زیر خاک از بيشتر پوشش تاج خارج خاک در
 مخصوص جرم بيشترین و کمترین. بود کنار درخت
( مکعب متر سانتی بر گرم 25/8 و 8/8 ترتيب به) ظاهری

 بيشترین. آمد دست  به کنار درختان  تاج زیر خاک در
 تنفس ميکروبی، توده زی کربن ميکروبی، توده زی نيتروژن

 کنار درختان  تاج زیر خاک در ميکروبی تنفس و پایه
 درختان، این  تاج زیر خاک ،همچنين. آمد دست به

 متابوليکی بهره کمترین و ميکروبی بهره ميانگين بيشترین
 .دادند اختصاص خود به را

  
 کنار اندرخت  های خاک زیر تاج  آمار توصیفی ویژگی -1جدول 

 ميانگين بيشينه کمينه خاک ویژگی
دامنه 

 تغييرات

ضریب 

 تغييرات

انحراف 

 معيار
 خطای معيار

pH 22/0 54/2 77/2 22/0 05/7 83/0 02/0 

 05/0 75/0 87/82 03/8 3/8 4/7 28/8 کربن آلی )درصد(

 03/82 25 84/27 4/238 25/722 52/410 82/35 گرم در کيلوگرم خاک( پتاسيم )ميلی

 00/0 28/0 47/2 57/8 03/3 12/3 28/1 گرم در کيلوگرم خاک( فسفر )ميلی

 02/0 83/0 72/82 05/0 4/8 25/8 8/8 متر مکعب( جرم مخصوص ظاهری )گرم بر سانتی

 55/0 04/2 0/88 55/84 7/70 27/22 82/83 رطوبت نسبی )درصد(

 31/77 10/875 31/77 01/444 2/542 82/240 05/730 گرم بر کيلوگرم خاک( ميکروبی )ميلی توده زیکربن 

 71/2 32/82 38/73 38/02 02/00 57/37 0/71 گرم بر کيلوگرم خاک( ميکروبی )ميلی توده زینيتروژن 

 38/0 33/4 13/75 5/80 73/83 2/73 7/82 در هر کيلوگرم خاک( اکسيدکربن دی گرم ميلیتنفس پایه )

در هر کيلوگرم  اکسيدکربن دی گرم ميلیتنفس ميکروبی )

 خاک(
1/83 7/01 01/42 4/41 33/20 53/84 00/7 

 01/0 42/0 28/75 2/8 01/8 43/7 23/0 بهره ميکروبی )درصد(

 توده زیبر گرم  کربن اکسيد دیگرم  بهره متابوليکی )ميلی

 ميکروبی در ساعت(
51/81 74/25 70/22 00/50 00/20 44/82 45/7 
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 کنار اندرخت  تاج از های خاک خارج  آمار توصیفی ویژگی -2جدول 

 ميانگين نهبيشي کمينه خصوصيات خاک
دامنه 

 تغييرات

ضریب 

 تغييرات

انحراف 

 معيار

خطای 

 معيار

pH 01/0 45/2 81/2 22/0 3/2 71/0 05/0 

 00/0 25/0 04/77 34/0 54/8 18/8 11/0 کربن آلی )درصد(

 08/2 02/48 05/72 802 01/850 82/831 82/35 گرم در کيلوگرم خاک( پتاسيم )ميلی

 80/0 13/0 07/3 08/7 74/3 38/80 73/1 گرم در کيلوگرم خاک( فسفر )ميلی

 04/0 7/0 8/82 55/0 43/8 01/8 82/8 متر مکعب( جرم مخصوص ظاهری )گرم بر سانتی

 25/0 01/4 32/84 02/80 71/72 22/27 2/78 رطوبت نسبی )درصد(

 41/75 50/823 38/43 23/245 08/723 32/420 51/828 گرم بر کيلوگرم خاک( ميکروبی )ميلی توده زیکربن 

 12/8 74/80 8/48 01/70 38/74 03/20 08/80 گرم بر کيلوگرم خاک( ميکروبی )ميلی توده زینيتروژن 

در هر کيلوگرم  اکسيدکربن دی گرم ميلیتنفس پایه )

 خاک(
25/3 7/82 40/88 15/2 37/88 22/8 75/0 

در هر  کربن اکسيد دی گرم ميلیتنفس ميکروبی )

 کيلوگرم خاک(
7/82 7/74 2/81 88 4/74 50/4 12/0 

 81/0 33/0 57/17 03/7 7/8 82/2 44/0 بهره ميکروبی )درصد(

 توده زیبر گرم  اکسيدکربن دیگرم  بهره متابوليکی )ميلی

 ميکروبی در ساعت(
0/83 0/12 81/50 04 23/45 31/77 7/4 

 

  تـاج بين خاک زیر نشان داد که  یجفت tنتایج آزمون 
مقدار  ازنظر پوشش  بدون تاجکنار و خاک فضای  اندرخت

نيتـروژن  ميکروبـی،   تـوده  زیکـربن  کربن آلی، پتاسـيم،  
ميکروبی، تنفس پایـه، تـنفس برانگيختـه، بهـره      توده زی

در سـطح   یدار تفاوت معنـی  ،ميکروبی و بهره متابوليکی
 (.2)جدول  شتداوجود درصد  35اطمينان 

داری بـين منـاطق داخـل و     ، تفـاوت معنـی  pHازنظر 
الـف(.   -7درختان کنار وجود نداشت )شـکل    خارج تاج

پوشش   درصد( در خاک زیر تاج 3/8بيشترین کربن آلی )
درختان   مشاهده شد که در مقایسه با خاک خارج از تاج

ــکل   10/54 ــود )ش ــتر ب ــين، -7درصــد بيش  ب(. همچن
ــانگين ــر خــاک در پتاســيم غلظــت مي ــاج زی  درخــت  ت

 از خارج به نسبت( خاک کيلوگرم بر گرم ميلی 25/722)
ــر گــرم ميلــی 01/850) آن ــه( خــاک کيلــوگرم ب  طــور ب

الف(. بيشـترین ميـانگين    -2شکل ) بود بيشتر داری معنی
اکسيد کربن در هر  گرم دی ميلی 73/83تنفس پایه خاک )

ــاج   ــر ت ــاک زی ــاک( در خ ــوگرم خ ــار   کيل ــان کن درخت
درخت، کمترین مقـدار    خاک خارج تاج گيری شد.  اندازه

 ب(. -2تنفس پایه را داشت )شکل 
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 و خارج تاج یرکنار بر خاک ز اناثر تاج درخت یو بررس یسهدر مقا جفتی tآزمون  یجنتا -3جدول 

t خاک ویژگی شده محاسبه 

ns20/0 pH 

 کربن آلی 1/7*

 پتاسيم 23/2**

ns48/0 فسفر 

ns02/0 جرم مخصوص ظاهری 

ns07/0  خاک اشباعرطوبت 

 ميکروبی توده زی کربن 20/4**

 ميکروبی توده زی نيتروژن 08/0**

 تنفس پایه 22/2**

 تنفس برانگيخته 22/1**

 بهره ميکروبی 20/7*
 بهره متابوليکی 22/7*

 دار  غيرمعنی nsدرصد؛  35دار در سطح اطمينان  معنی *درصد؛  33دار در سطح اطمينان   معنی **

 

 
 

 اختالف دهنده نشان نمودار هر در متفاوت حروف)درختان   تاج خارج و زیر خاک در( ب) خاک آلی کربن و( الف) pH وضعیت -2 شکل
 (.هستند درصد 59 اطمینان سطح در دار معنی
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دهنده اختالف  حروف متفاوت در هر نمودار نشاندرختان )  تاج خارج و زیر خاک در( ب) خاک پایه تنفس و( الف) پتاسیم غلظت -3 شکل
 درصد هستند.( 59دار در سطح اطمینان  معنی

 

ترتيب  ميکروبی )به توده زیکربن و نيتروژن بيشترین 
 گرم بر کيلوگرم خاک( در خاک زیر ميلی 02/00و  2/542

  تاجکه در مقایسه با خاک خارج  آمددست   بهدرخت   تاج
الف  -4درصد بيشتر بود )شکل  848و  30 ترتيب به درخت

درصد( در خاک داخل  01/8و ب(. بيشترین بهره ميکروبی )

خاک آن در  مقدارکه نسبت به آمد دست  به پوشش تاج
)شکل  داری بيشتر بود طور معنی بهدرصد(  7/8)  تاجخارج 

 ،معکوس را نشان داد یروند ،متابوليکی خاکبهره  الف(. -5
مشاهده  اندرخت  تاجدر خارج  مقدار آنبيشترین که  طوری به

 ب(. -5)شکل شد 

 

 

 
 هر در متفاوت حروف) اندرخت  تاج خارج و زیر خاک در( ب) نیتروژن میکروبی توده زی و( الف) کربن میکروبی توده زی -4 شکل

 (.هستند درصد 59 اطمینان سطح در دار معنی اختالفی دهنده نشان نمودار
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دهنده  حروف متفاوت در هر نمودار نشان) درختان تاج خارج و زیر خاک در( ب) خاک متابولیکی بهره و( الف) میکروبی بهره -9 شکل

 (.درصد هستند 59اطمینان دار در سطح  اختالف معنی

 
ميکروبی در خاک زیر  توده زیکربن و نيتروژن بين 

 ،دار مشاهده شد همبستگی مثبت و معنی ،پوشش تاج
نيتروژن ميکروبی،  توده زیکربن با افزایش که  طوری به

 (.0ميکروبی نيز افزایش یافت )شکل  توده زی
 

 
 ان کناردرخت  تاج زیر خاک در میکروبی توده زی نیتروژن و کربن بین رگرسیونی رابطه -6 شکل
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 بحث
درخت  که حاکی از آن بودرو   های پژوهش پيش  یافته

های   پژوهش. داردبر کربن آلی خاک  یدار کنار تأثير معنی
مقدار ماده تأثير تحت که کربن آلی خاک  دادندنشان  پيشين

از  با افزایش فاصله از درخت که طوری به ،آلی خاک است
يشترین درصد ب ،عکسرشود و ب کربن آلی خاک کاسته می

 ,Jenkinsonوجود دارد ) درخت  تاج  کربن آلی در ناحيه

1981; Shukla et al., 2006 .) اثرات در ارتباط با
نشان  رو پژوهش پيش نتایج ،خاک pHکنار بر پوشش   تاج

 . باشتویژگی خاک نداتأثيری بر این  کنارداد که حضور 
( اختالف 7084) Erfanzadeh و Ashrafzadeh ،حال این
pH  دار   معنی ،دو منطقه کشاورزی و درختان کناررا در

، پتاسيم رو های پژوهش پيش یافته براساس گزارش کردند.
بود درختان کنار  تاجخارج  بيشتر ازتبادلی در زیر درخت 

 آسانی بهپتاسيم زیرا  ،آب باشد  وجود ساقدليل   بهتواند  که می
در  و تواند شسته شود های گياهی می ها و بافت از سطح برگ

 (.Richard, 1954) پوشش ذخيره شود  خاک زیر تاج
 دليل بهتواند   میافزایش پتاسيم در زیر تاج درختان  ،همچنين

آزاد درنتيجه افزایش فعاليت بيوشيميایی و  ،تجمع مواد آلی
 Karimian)باشد دار منطقه  های پتاسيم شدن پتاسيم از کانی

& Razmi, 1990.)  مشخص درختان اکاليپتوس  بررسیدر
با  یدار اختالف معنی ،درختتاج زیر  نيتروژن مقدار که شد

 ،(Jackson & Ash, 1998) شتتاج دامحيط خارج از 
تبادلی در زیر تاج  نيتروژنبيشترین مقدار که  طوری به

حضور  ،رو  پژوهش پيشدر  ،همچنين. مشاهده شددرختان 
خاک پایه تنفس  مقداردار  درخت کنار باعث افزایش معنی

مقادیر  دليل بهتواند   می افزایش. این شدبه خارج آن  نسبت
اضافه پوشش   زیر تاجباشد که به سطح خاک  ماده آلی زیاد 

 .(Khormali & Shamsi, 2009)شود  می

بهره دار  معنیدرخت کنار باعث افزایش  ،نتایج به باتوجه
 ،افزایش بهره ميکروبیشد.  درخت  تاج زیرميکروبی خاک 

 ،کيفيت مواد موجود در خاک داردبا  یرابطه مستقيم
بهره  ،در مناطقی که مواد آلی خاک کم باشدکه  طوری به

 Anderson, 1982; Anderson) یابد کاهش می ميکروبی نيز

& Domsch, 1990.) مقدار کربن   دهنده بهره متابوليکی نشان
 توده زیتنفس پایه( در هر واحد کربن شده )  متصاعد

 عنوان بهاغلب از این نسبت  .ميکروبی در واحد زمان است
خاک سازگان  بومیک شاخص مناسب برای تعيين تنش در 

 نتایج براساس(. Raiesi & Asadi, 2006شود ) استفاده می
 اندرخت  تاجدر خاک زیر  یبهره متابوليک، رو پژوهش پيش

 طبق. داشت یدار معنیکاهش  ،ها نسبت به خاک خارج آن
کم بودن این ضریب در کاربری جنگل  های پيشين،  پژوهش

 ,.et alرشد ميکروبی است )برای کربن خاک  بيانگر مصرف

2007 Moscatelli .)مشخص شده است که ،سویی از 
تروژن کل و مقدار ضریب متابوليکی با غلظت کربن آلی، ني

 ,.Zeng et al)ميکروبی رابطه منفی دارد  توده زیکربن 

است. بر همين  رو    پژوهش پيشبا نتایج مطابق که ( 2009
کنار با بيشترین مقدار کربن  انخاک زیر تاج درخت ،اساس

 .داشترا کمترین بهره متابوليکی  ،ميکروبی توده زیآلی و 
توده  زی کربن و نيتروژن مقدارهمبستگی بين بررسی 
بين این دو پارامتر زیستی مثبت همبستگی ، بيانگر ميکروبی

 توده زیکربن و نيتروژن . بود در زیر تاج درختان کنار خاک
ت خاک يفيزیستی کهای   مشخصهترین  ميکروبی از مهم

دچار مختلف  های تحت تأثير فعاليتممکن است که  هستند
. در (Raiesi & Asadi, 2006) شوندتغييرات شدید 

های کنار  از نوع جنگل پوشش گياهیکه  رو  پژوهش پيش
ميکروبی  توده زیکربن و نيتروژن از  زیادیمقادیر ، بود

 .شد گيری  اندازه
 بيان کردتوان  میآمده  دست بهنتایج  به باتوجه ،درمجموع

با افزایش ماده آلی خاک و بهبود فعاليت که درخت کنار 
تنفس خاک و یا افزایش کربن و نيتروژن  مانندميکروبی 

های   باعث بهبود شاخصتنها  نهميکروبی خاک  توده زی
عناصر غذایی  سالمت و کيفيت خاک شده، بلکه چرخه

به   باتوجه ،در پایان. بود داده( خاک را بهبود مانند پتاسيم)
مناطق خشک و گرمسيری  دربومی بودن و سازگاری کنار 

، انجام ارزشمند بودن ميوه و خواص دارویی آن نيز و
های   با هدف بررسی و شناخت ویژگی های بيشتر  پژوهش

با همکاری اداره کل منابع  ،همچنيناین گونه ضرورت دارد. 
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طبيعی و آبخيزداری استان خوزستان و مشارکت 
های   توليد و تکثير نهالبه توان   می نهاد  های مردم  سازمان

کرد تا با مجموعه ها در عرصه اقدام  کنار و کاشت آنسالم 
بهبود و افزایش کيفيت،  منظور بهمثبت  یگام ،این اقدامات

 برداشته شود. حاصلخيزی و پایداری خاک
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Abstract 

     Since the long-term sustainability of the natural ecosystem depends on soil quality 

protection, knowledge about soil conditions in natural lands is effective for their correct 

management. The aim of this study was to investigate the impact of Christ's thorn (Ziziphus 

spina-christi L.) crown on soil physicochemical and biological characteristics in the Izeh region 

of Khuzestan province. Soil sampling was carried out from the soil surface (0-20 cm) under the 

crown and open area (control) by using random transects. In addition, several numbers of soil 

physical (bulk density, and saturation moisture), chemical (acidity, organic carbon, potassium, 

and phosphorous) and biological (carbon microbial biomass, basal respiration, and microbial 

quotient) properties were measured. According to the result, the organic carbon content under 

the crown was 1.90 percent, which was 23.5% higher than that of the soil outside the crown. 

The available soil potassium content (233.35 mg kg-1) under Christ's thorn crown was higher 

than that of open area. However, pH was not shown to be affected by trees, with no significant 

difference between measured values in free space and under the crown. The highest amounts of 

carbon and nitrogen microbial biomass (547 and 60.1 mg kg-1, respectively) were found under 

the canopy. In addition, the highest basal respiration rate was 19.29 mg of carbon dioxide per kg 

of soil under the tree crown. The microbial quotient of 1.68% was highest under the crown. 

Based on the results, the metabolic rate showed an inverse trend, with the highest amount was 

observed outside the tree shadow. Furthermore, the presence of Christ's thorn trees in the study 

area has resulted in increasing soil fertility and the improvement of soil microbial activities. 
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