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Abstract 
Introduction  

In forest management, it is essential to maintain soil performance. Forest soils control and support many forest 

ecosystem services and tree growth. So, maintaining soil health is critical to sustainable forest management. 

Forest management practices, such as converting degraded forests into man-made forests, lead to a wide range of 

adverse effects on soil performance and microbial communities, including negative impacts on organic carbon, 

nitrogen, bacterial biomass, fungal biomass, microbial biomass carbon, and fungi-to-bacteria ratio. It is possible 

to achieve the appropriate method of forest management by considering the biological stability of the soil. 

Therefore, in this stduy, it has tried to gain a better understanding of the relationship between soil biological 

conditions and forest management methods and their application in sustainable forest and soil management by 

evaluating the effect of different forestry methods on soil biological characteristics. 

 

Materials and Methods  

To influence forest management practices on soil biological properties, three study areas with different 

management histories in the Asalem forest, Guilan province were selected and soil sampling using a random 

systematic method was collected. The selected plots included 1) control, 2) a plot with a history of project 

implementation in the medium term of maximum 20 years under selective management and 3) a plot with a 

history of long-term plan implementation, which was under the management of shelterwood method for more 

than 50 years. There may be effects of the implementation of past plans in the forest for many years. The number 

of 15 samples in each plot was collected from the nearest tree to the center of the intersection of the sides of the 

sampling network, from a depth of 0-30 cm, and transported to the soil laboratory at a temperature of 4°C in the 

winter of 2016. Sampling from all plots in the forest area was done only in the pure type of beech, so in this 

study, the effect of the type is constant. In this study, micro-scale habitat conditions considered to investigate 

microbial activities were homogeneous. In this research, three parcels with an area of about 132 ha were selected. 

In each sample, the biological characteristics of the soil, including basic respiration, stimulated respiration, 

microbial carbon dioxide, and the population of microorganisms were measured, and indicators of microbial 

benefit and metabolic benefit were calculated. Some soil characteristics including soil organic carbon, electrical 

conductivity (EC) and pH were also measured. The normality of the data was checked using the Kolmogorov-

Smirnov test and the homogeneity of variances was checked using the Levene's test. Due to the fact that the data 

had a normal distribution, one-way analysis of variance test was used for totla mean comparisons, Tukey test 

was used to compare the average indicators in the studied parts, and the relationship between chemical indicators 
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the Spearman correlation test was also used for soil biology. In some cases, due to the impossibility of 

normalization and other assumptions, the non-parametric test has been used. Statistical analysis was done using 

SPSS version 22 software. Excel was used to draw graphs.  

 

Results and Discussion  

The results showed that there was no significant difference between the three components in terms of organic 

carbon, microbial quotient, electrical conductivity, and acidity. But baseline respiration, exhaled breath, 

microorganism population, metabolic rate, and carbon microbial degradation showed a significant difference in 

the three parts. The highest basal respiration rate (46.8 mg of carbon dioxide in one day in one gram of dry soil), 

substrate-induced respiration (42.77 mg of carbon-dioxide in one gram of dry soil in six hours) and 

microorganism population (1.09 x 108 in one gram of dry soil) and carbon microbial degradation (16.5 mg of 

carbon in one gram of dry soil) were obtained with a patchy management method and the lowest in the selective 

portion. The highest metabolic quotient (1.2 mg of oxidized carbon in basic respiration per kg of dry soil per day) 

in selective fraction and the lowest in solitary incremental part were calculated. The soil texture is sandy-loamy 

in most of the three plots and loamy-sandy in some areas. EC was in the range of 0.629-3.83 dS m-1 and soil 

acidity was also in the range of 5-6.5 in all three plots. There was no significant difference in soil organic carbon 

in three plots. Correlation analysis results of forest soil biological indicators show that soil microorganisms have 

a significant positive correlation at the level of 1% probability with microbial biomass. In addition to soil micro-

organisms, microbial biomass carbon showed a significant positive correlation with basal respiration at the 1% 

probability level. Basal respiration also has a significant positive correlation at the probability level of 1% with 

the amount of substrate-induced respiration, soil microorganisms, and microbial biomass carbon, and besides 

that, the organic carbon has a significant positive correlation at the probability level of 1% with soil 

microorganisms, microbial biomass carbon, basal respiration, and substrate-induced respiration. 

 

Conclusion  

The control plot has a higher quality soil compared to the plot under shelterwood management due to the least 

human interference (although illegal harvests have been observed in the forest, but compared to the other two 

plots, human interference was minimal). According to the results, it can be acknowledged that the plot under 

shelterwood's management has better conditions in terms of soil biological characteristics. Knowledge of the 

effectiveness of the biological characteristics of the soil from the application of different methods of forest 

silviculture and human interventions, provides the possibility of choosing suitable methods with the habitat 

conditions. At the same time, it will be very beneficial to determine the intensity of breeding interventions in 

forest stands based on the prediction of its effects. The stability of the forest does not depend only on increasing 

the biological quality of the soil. Hence, it is recommended to implement silviculture operations in sheltered 

plots and to increase the mixture of forest stand and support species with fast decomposition of litter such as 

horbean in selective plots. 
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  چکیده

 یبررس منظوربهاست.  نگل حیاتیبنابراین، حفظ سالمت خاک برای مدیریت پایدار ج در مدیریت مناطق جنگلی حفظ عملکرد خاک بسیار مهم است.
راش اسالم استان  جنگلو سه  سری دومتفاوت در  یتیریمد ةسابقبا قطعه سه  ،جنگلمختلف  یتیریمد هایروشاز  خاک یستیز یهاشاخص اثرپذیری

 ةقطع گزینشی و ۀویش تیریمد ل تحتسا 20حداکثر  مدتمیان اجرای طرح در ةسابقبا  ةقطع ،شاهد ةقطعشامل  شدهانتخابقطعات  شد.انتخاب گیالن 
درخت به  نیترکیاز نزد ی،دفمنظم و تصا با روش نمونه در هر قطعه 15بود.  یپناه ۀویش تیریتحت مدسال  50بیش از  بلندمدت اجرای طرح ةسابقبا 

 تودۀزی، کربن برانگیختهتنفس  ه،یتنفس پا ،هانمونهدر هر یک از شد.  برداشتخاک ی مترسانتی 30-0 از عمقی، بردارنمونه ةشبکمرکز تقاطع اضالع 
 جینتا .شد گیریاندازه خاک ةاسیدیت و الکتریکی ، هدایتکربن آلی متابولیک، ۀبهر ،میکروبی ۀبهرشاخص  ،گیریاندازهجمعیت ریزجانداران  ی وکروبیم

نفس برانگیخته، تندارد. تنفس پایه،  اسیدیته وجود و ایت الکتریکیمیکروبی، هد ۀبهری بین سه قطعه از لحاظ کربن آلی، دارمعنانشان داد که اختالف 
، تنفس پایهین میزان تنفس تربیش. را در سه قطعه نشان دادندی دارمعنامیکروبی اختالف  تودۀزیو کربن متابولیک  ۀبهرجمعیت ریزجانداران، 

هش، در این پژو آمد. دستهبگزینشی  ةقطعترین آن در پناهی و کم ۀیوشبا  ةقطعدر  میکروبی تودۀزیبرانگیخته، جمعیت ریزجانداران و کربن 
نگل ی زیستی خاک جهاشاخص نتایج همبستگیپناهی محاسبه شد.  ۀشیوبا ة قطعترین آن در گزینشی و کم ةقطعدر  متابولیک ۀبهرین میزان تربیش

زیستی  هایویژگیی آگاهی از اثرپذیرمیکروبی دارد.  تودۀزیرصد با یک د ی در سطح احتمالدارمعنادهد ریزجانداران خاک همبستگی مثبت نشان می
. در آوردمیفراهم را رایط رویشگاهی شمناسب با  هایشیوهانتخاب  ، امکانانسانیمختلف  هایدخالتمختلف پرورش جنگل و  هایشیوهخاک از اعمال 

 ود. آن بسیار سودمند خواهد ب اثرات ینیبیشپاساس بر  جنگل هایتودهدر  پرورشی هایدخالتتعیین شدت  ،حال عین
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 مقدمه -1

و رشد و نمو های جنگلی بسیاری از خدمات اکوسیستمی خاک
. بنابراین، حفظ کنندمیرا کنترل و از آن پشتیبانی درختان 

 Kerseyسالمت خاک برای مدیریت پایدار جنگل حیاتی است )

and David, 2021 اعمال مدیریت در مناطق جنگلی مانند .)
کاشت، منجر دست هایجنگلبه شده تخریب هاینگلجتبدیل 

از اثرات نامطلوب بر عملکرد خاک و جوامع  ایگستردهبه طیف 
بر کربن آلی خاک،  منفیثیر أتمیکروبی موجود در آن از جمله 

 ۀتودزیقارچی، کربن  ۀتودزیباکتریایی،  ۀتودزینیتروژن کل، 
 ,.Wang et al) شودمیمیکروبی و نسبت قارچ به باکتری 

مدیریتی تا  هایسیستمکه له أمسپژوهش درباره این  .(2021
ی خاک اثرگذارند و به پایداری اکوسیستم هاشاخصچه اندازه بر 

که ، بسیار مهم است. با توجه به اینکنندمیجنگلی کمک 
 اتیخصوص به جنگل تیریمد هایشیوه مدتیطوالن یداریپا

ک، تعیین قابلیت و استعداد شناسایی خا، لذا خاک وابسته است
شمار به پایداربـرای اعمـال مـدیریت  های مهمگـام ازآن 
های شده با کاشت گونهتخریب هایجنگلکاری جنگل. رودمی

برداری و خالص در سطوح کوچک تا متوسط بعد از عملیات بهره
هیرکانی  هایجنگلهای گذشته در پایه، در دههکشی زمینچوب

خصوصیات . در همین ارتباط، داشته است ایردهگستکاربرد 
شده بعد از عملیات کاشت نهال در مسیرهای های کوبیدهخاک
، پژوهش هدف از این  .شدبررسی  هاجنگلاین کشی در چوب

توسکای های مختلف )تیمارها( شامل ارزیابی اثربخشی گونه
 Acer(، افراپلت ).Alnus subcordata C. A. Meyییالقی )

velutinum Boiss) ( و زربینCupressus sempervirens 

L. ) ساله در  25 ۀدوردر بازیابی خصوصیات خاک طی یک
، در مقایسه با سطوح ایران رود شمالحوزۀ تیروم هایجنگل

 Carpinusبلوط )-نخورده ممرزخاک طبیعی تودۀ دست

betulus - Quercus castaneifolia )عنوان منطقة شاهد به
 دارمعناین مقدار بازیابی تربیشیج نشان داد که . نتابود

خصوصیات فیزیکی شامل وزن مخصوص ظاهری و مقاومت به 
شده با توسکا کاریجنگلکشی نفوذ در مسیرهای چوب

های درختان شد. این تحقیق نشان داد که ریشه گیریاندازه
که شوند، در حالیشده باعث احیای ساختار خاک میکاشته
توجهی قابلطور کنندۀ ازت، مانند توسکا بهتثبیت هایگونه

ساله پس از  25 ۀدورخصوصیات خاک مورد بررسی را طی یک 
  (.Jourgholami et al., 2019) بخشدکوبیدگی خاک بهبود می

 یکروبیم ةجامع ساختار و تیفعال ،رشد ی،جنگل هایخاک در
 مواد تیکم و تیفیک ،غیرزنده و زنده عواملتأثیر  تحت خاک

 ,.Hannam et al) است عناصر غذایی بودن دسترس در ی وآل

و  یمواد آل ةیتجزدر  یخاک نقش مهم ریزجانداران .(2006

از  یاکپارچهی دگاهید جهیدر نت ؛دارندعناصر غذایی  ةچرخ
 هایسیستماکو ةهمو در  دهندمیخاک ارائه  ییسالمت و توانا

از ریزجانداران  از ایگسترده فیبا ط اهانیگ ،مصنوعیو  یعیطب
 زا،یماریروابط ب توانندمیکه  دارند رابطهها یجمله باکتر

 ,.Hardoim et al) خود داشته باشند زبانیبا م یخنث ایسودمند 

ارتباط بین متغیرهای زیستی و شیمیایی خاک در . (2015
 مدیریتی متفاوت تأثیر شدیدی بر عملکرد خاک دارد هایشیوه

(Salazara et al., 2011). بی خاک سطحی و وخواص میکر
متفاوت زمین و  هایکاربری درتوجهی قابلطور به میقع

 ,.Maharjana et alکند )تغییر میمختلف  مدیریتی هایشیوه

نشان داد که در  Lu et al. (2014) . نتایج مطالعات(2017
آلی خاک، کربن  ۀمادمختلف مدیریتی جنگل،  هایشیوه
 ۀکنندمنعکسترین عوامل ی و تنفس پایه از مهممیکروبۀ تودزی

-Gartzia چنینهم خواص شیمیایی و زیستی خاک هستند.

Bengoetxea et al. (2016)  وZifcakova et al. (2016) 

یکی از فرآیندهای اصلی در کنترل  تنفس میکروبیبیان کردند 
 .Iqbal et alدر همین راستا  است. زمینیهای سازگانبومکربن 

 باشد، تربیش میکروبی تنفس بیان نمودند هر اندازه (2008)
 تربیشمیکروبی خاک و فعالیت ریزجانداران  ۀبالقو فعالیت

 .Malchair and Carnol (2009) ،Guo et al .شودمی

(2016) ،Ge et al. (2017) ،Li et al. (2017)  وLuo et al. 

 در خاک وبیمیکر تنفس بر مؤثر عنوان کردند از علل (2017)
 فعالیت برای شرایط بودن مناسب جنگلی، هایسیستماکو

مورد  الشبرگ ةالی وجود و کربن کافی ةعرض جمله از میکروبی
اند ت. مطالعات دیگر نیز نشان دادهاس خاک ریز جانداران ۀاستفاد
 یسازیکان ةچرخو  هیدر تجز یخاک نقش مهمجانداران که ریز
عنوان به تواندمیمیکروبی خاک ۀ تودزی .خاک دارند یمواد آل

شاخص حساس به پایداری اکولوژیکی خاک مورد استفاده قرار 
 (. Guo et al., 2011گیرد )

 جنگلی راش الندان واقع در ساری ۀتوددر در پژوهشی 
 ۀتودزیبین شاخص رقابت با مشخص شد  استان مازندران

 ۀتودزیو با نسبت  دارمعنامیکروبی نیتروژن همبستگی منفی 
میکروبی نیتروژن همبستگی مثبت  ۀتودزیمیکروبی کربن به 

نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت جنگل از وجود دارد.  دارمعنا
ی هاروشنهگزینی درختی و تشکیل کت ۀشیوطریق اجرای 

های مختلف در راشستان مذکور بر مساحت با پوششتاج
تان راش شش های مویین درخساختاری و ریشه هایویژگی

 Amolikondori) تأثیر گذاشته است هاروشنهسال بعد از ایجاد 

et al., 2021.) جنگل  هایکاربریبا هدف ارزیابی اثر  یپژوهش
البرز  ةمنطقبرگ و اراضی مرتعی سوزنیبا کاری طبیعی، جنگل

زیستی  هایفعالیتآلی و ۀ ماد بندیالیهی هاشاخصمرکزی بر 



  5                                                                                            ...  ) مطالعه موردی: های زیستی خاک داری بر تغییرات ویژگیهای جنگلاثر شیوه 

 

حداقل مقدار نتایج این پژوهش، ت. طبق صورت گرفخاک 
 ۀتودزیین مقادیر تربیش( و 45/1آلی ) ۀماد بندیالیه ةمشخص

میکروبی نیتروژن  ۀتودزیو  گرم بر متر مربع( 03/91ریزریشه )
ت. بر کیلوگرم( به جنگل طبیعی اختصاص داش گرممیلی 94/24)

 ةعرصترتیب در ترین مقدار تنفس میکروبی بهین و کمتربیش
اکسیدکربن دی گرممیلی 10/0و  20/0رتعی و جنگل طبیعی )م

بر گرم در یک روز( مشاهده شد. نتایج این پژوهش بیانگر 
برگ پهن ةآمیختطبیعی  هایجنگلحفاظت از  ةبرجستاهمیّت 
 ,Kooch and Ehsaniبود ) حفظ کیفیت خاک منظوربهموجود 

 صورت بود که اختالفبدیناین پژوهش  ةفرضی (.2020
 هایویژگیاز نظر  داریجنگلمختلف  هایشیوهی بین دارمعنا

 راش اسالم استان گیالن وجود دارد.  هایجنگلزیستی خاک در 
مناسب مدیریت جنگل با در  ۀشیوکه رسیدن به جاییآناز 

نظر گرفتن پایداری خصوصیات زیستی خاک میسر خواهد بود، 
 هایشیوهی اثر ارزیابتالش شده است با این پژوهش  درلذا 

درک بهتری ، خاکزیستی  هایویژگیشناسی بر مختلف جنگل

مدیریت جنگل و  هایشیوهاز ارتباط شرایط زیستی خاک و 
 کاربرد آن در مدیریت پایدار جنگل و خاک دست یافت. 

 
 هامواد و روش -2

 منطقة مورد مطالعه

 النیاستان گ اسالمجنگل راش  دو و سه یسر مطالعه در نیا
 ۀحوز در یسراین دو  یمکان تیموقع (.1)شکل  نجام شدا

شهرستان  یزداریو آبخ یعیمنابع طب ۀادار ۀمحدودناو در هفت
این . است النیاستان گ یعیکل منابع طب ۀادارنظر تحتتالش 

 و  48° 48′ 44″تا  48° 40′ 22″ ییایطول جغراف نیبمنطقه 

اقع شده و 37° 41′ 22″تا  37° 36′ 28″ جغرافیایی عرض
سه پارسل با  ،در این پژوهش .(Amanzadeh, 2011) است

الزم به ذکر (. 1هکتار انتخاب شد )جدول  132مساحت حدود 
در تیپ  جنگل صرفاً ةعرصقطعات در  ةهماز برداشت  است

 .تیپ ثابت استاثر  در این مطالعه لذا ،انجام شده راش خالص
گیرد و از ورت میها صتعیین تیپ بر اساس فراوانی نسبی گونه

 (. 1یک پارسل است )جدول  هایویژگیموارد مهم در بیان کلی 

 
  

 

 
 ناو اسالم، استان گیالنهفت ةحوضمورد مطالعه واقع در  ةمنطق -1 شکل

district, Guilan province th7Nav Asalem HaftMap of the study area of  -Figure 1 

  
 ناو اسالم    سهسری  هایجنگلرد بررسی در مشخصات کلی قطعات مو -1جدول 

Table 1- The general characteristics of studied areas in SeNav Asalem forests  

 جنگل تیپ د()درص یپوشش تاج )هکتار(مساحت  داریجنگلروش  مدیریتمدت زمان  قطعه

 ممرز همراه با توسکا - راش  70> 43 مدیریتفاقد  شاهد 320
318 

 آمیختهراش   60> 44 (گزینیتک شیوۀزاد ناهمسال )دانه مدتمیان 

 راش خالص  70> 48 (پناهیو  تدریجی شیوۀزاد همسال ) دانه مدتبلند 250
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جنگل بر  یتیریمدمختلف  هایشیوه ریتأث یبررس منظوربه
متفاوت  یتیریمد ةسابقبا  قطعهسه ، خاک یکروبیم هایفعالیت

انتخاب و راش اسالم استان گیالن  جنگل سری دو و سهدر 
شرایط در این مطالعه،  .شدانجام  هاآن از خاک یبردارنمونه

 هایفعالیترویشگاهی در مقیاس خرد مدنظر برای بررسی 
ها ی خاک از راشستانهانمونهمیکروبی، همگن لحاظ شد. تمام 

م از نظر زیراشکوب، تراک ولی ،راش( برداشت شد ةگون)غلبه با 
هایی تصادفی بوده و تفاوت ها شرایط کامالًآن ۀاندازدرختان و 

)بدون شاهد  ةقطع( 1شامل  شدهانتخابقطعات وجود دارد. 
مدیریت جنگل همواره یک پارسل در  هایطرحبود. در  دخالت

 ةقطع( 2 ،(ماندهای آتی، بدون دخالت میهر طرح جهت ارزیابی
سال تحت  20حداکثر  مدتمیان اجرای طرح در ةسابقبا 
 مدتبلند اجرای طرح ةسابقبا  ةقطع( 3 گزینشی و ۀویش تیریمد

. بود یپناه-تدریجی ۀویش تیریتحت مدسال  50بیش از 
گذشته در  هایطرحممکن است سالیان درازی اثرات اجرای 

 ،مطالعاتی قطعات دحدو نییپس از تعجنگل وجود داشته باشد. 
در قالب  یمنظم و تصادف ا روشبنمونه در هر قطعه  15تعداد 

درخت به  نیترکیمتر از نزد 100 × 100 یآماربردار ةشبک
از نمونه  45 مجموع دری، بردارنمونه ةشبکمرکز تقاطع اضالع 

شد. عمق فعالیت  برداشتخاک ی مترسانتی 0-30 عمق
های میکروبی در الیه و افق سطحی خاک بوده و در عمق

 چهار یدمادر  هانمونهدر حداقل است. ، فعالیت میکروبی تربیش
به آزمایشگاه  1396 سال در زمستان سلسیوس ةدرج

 هانمونه ةپایتنفس  گیریاندازهبرای  دند.منتقل ششناسی خاک
لیتر میلی 20گرم خاک مزرعه در یک بشر کوچک  20به 

نرمال اضافه شد و در داخل ظرف  05/0هیدروکسید سدیم 
ار گرفت. سپس درب ظرف را بسته و دار حاوی خاک قردرپوش

گراد سانتی ةدرج 28ساعت داخل انکوباتور در دمای  24مدت به
ساعت محتویات بشر کوچک به داخل ارلن  24قرار داده و بعد از 

لیتر کلرید میلی دولیتری انتقال داده شد، و به آن میلی 250مایر 
تالئین قطره معرف فنل ف چهارتا  سهموالر و سپس  5/0باریم 

نرمال عمل تیتراسیون تا ظهور  1/0اضافه شد. با اسید کلرید 
تنفس برانگیخته  گیریاندازه رنگ انجام گرفت، درمحلول بی

گرم خاک مرطوب از هر نمونه وزن شده و در داخل ظروف  50
لیتر گلوکز یک درصد را به دار ریخته و سپس یک میلیپوشدر

عنوان بهلیتر میلی چهاره و این لیتر آب مقطر اضافه کردمیلی سه
 10خاک اضافه شد، یک بشر کوچک حاوی  ةنمونسوبسترا به 

خاک در ظرف  ةنمونموالر همراه  1/0لیتر هیدروکسید میلی
دار قرار گرفت و پس از شش ساعت همانند تنفس پایه درب
 گیریاندازه (. برایSchinner et al., 1996شد ) گیریاندازه

 Schinner etج  )استخرا نیتدخروش  از خاک ۀتودزی کربن

al., 1996خاک داخل  ةنمونگرم  25منظور بدین، شد ( استفاده
یک بشر کوچک حاوی ای ریخته شد و همراه آن ظرف شیشه

کاتور که حاوی کاغذ صافی یلیتر کلروفرم در داخل دسمیلی 60
مرطوب است قرار گرفت، سپس با پمپ مکش هوای داخل 

 ر خارج شد تا کلروفرم به جوش بیاید بعد پمپ خاموشدسیکاتو
 25ساعت در تاریکی و در دمای  24کاتور به مدت یو دس شده
شده تدخینبعد به خاک  ةمرحلگرفت، در  گراد قرارسانتی ةدرج

نشده )بدون کلروفرم( سولفات تدخینشاهد  ةنمونهمراه با 
سپس  اضافه شد و پنجبه  یکموالر با نسبت  5/0پتاسیم 

. در شدصاف  42سوسپانسیون حاصل با کاغذ صافی واتمن 
نشده( به تدخینشده یا تدخینخاک ) ۀعصارلیتر از میلی 20ادامه 
کرومات لیتر بیمیلی 10لیتر انتقال داده شد، میلی 250ارلن 

لیتر اسیدسولفوریک غلیظ به میلی 20پتاسیم یک نرمال و سپس 
رتوفنانترولین به محتویات ارلن قطره معرف ا 10آن اضافه شد، 

نرمال تا ظهور رنگ  5/0اضافه کرده و با فروآمونیوم سولفات 
ی بلک( و از والک) روش ها بهعصاره یآل کربنقرمز آجرتیتر شد. 

 Nelson) شد گیریاندازه OC%= M×39/0 [v1-v]/s)) ةرابط

and Sommers, 1996 برای شمارش جمعیت ریزجانداران از .)
های کشت استفاده شد. ابتدا ت مایع داخل لولهمحیط کش

محیط کشت مورد  شددهی از یک گرم خاک تهیه های دهرقت
شده کشتاستفاده، محیط کشت نوترینت براث بود و جانداران 

ها بودند، هتروتروف تند رشد و قارچهای باکتریشامل  عمدتاً
نفی سازی تا رقت مرقیقآزمایش به مدت یک هفته انجام شد و 

ها منتقل انجام شد، سپس از هر رقت تعداد پنج تکرار به لوله 10
ها در هر رقت که کدری شد. پس از انکوباسیون، تعداد لوله

، (MPN)، یادداشت و با کمک جدول دهندمینشان 
تعداد ریزجانداران در هر گرم خاک خشک محاسبه ترین محتمل

 تقسیماز  کیمتابولۀ هرب .(AliAsgharzadeh, 2010) شد
ۀ بهرو  میکروبیۀ تودزی بر کربن هیتنفس پا کربن آزادشده از

 یبر کربن آل یکروبیمتودۀ زی کردن کربنتقسیم از  یکروبیم
گیری فراوانی (. برای اندازهMartens, 1991) شدمحاسبه خاک 

نسبی ذرات خاک )بافت خاک( از روش هیدرومتری استفاده شد 
(AliAsgharzadeh, 2010.) گل اشباع و ماندن  ةتهیاز  پس

 در گل اشباع انجام گرفت و pHنمونه به مدت یک شب، قرائت 
 EC برای  چنینهم. گرفتمتر قرائت صورت   pHاستفاده از با 

از  گل اشباع آماده و سپس بعدبا  هانمونهابتدا سوسپانسیون 
متر قرائت  EC، عصاره صاف شده با دستگاه هانمونهسانتریفیوژ 

 (.AliAsgharzadeh, 2010شد ) انجام
آزمون کولموگروف  استفاده از با هابودن دادهلنرما

. با شد یبررسبا آزمون لون  هاانسیوار یهمگن و رنوفیاسم
 اتبرای مقایسها دارای توزیع نرمال بودند، که دادهبه این توجه
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 One Wayها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه )کلی میانگین

Anovaدر قطعات مورد  هاشاخصمیانگین  ةمقایسبرای  ( و
ی هاشاخصارتباط بین  چنینهمو  یتوک آزمون مطالعه از

 استفاده شیمیایی و زیستی خاک از آزمون همبستگی اسپیرمن
سازی و سایر در مواردی به علت عدم امکان نرمالشد. 
 ةیتجزاز این آزمون ناپارامتری استفاده شده است. ها فرضپیش

 .رفتیانجام پذ 22 ةنسخ SPSS افزارنرماری با استفاده از آم
 برای رسم نمودارها استفاده شد. Excel افزارنرماز  چنینهم

 
 نتایج و بحث -3

 8/46)، %( 6/4) ین مقدار کربن آلیتربیشبر اساس نتایج، 
اکسیدکربن در یک روز در یک گرم خاک خشک(، دی گرممیلی

دی اکسید کربن در یک گرم  گرممیلی 77/42تنفس برانگیخته )
 09/1×810خاک خشک در شش ساعت(، جمعیت ریزجانداران )

 5/16میکروبی ) تودۀزیعدد در یک گرم خاک خشک( و کربن 
 ۀشیوبا  ةقطعکربن در یک گرم خاک خشک( در  گرممیلی

. تنفس پایه و برانگیخته (3)جدول  آمد دستبهمدیریت پناهی 
 بهتحت مدیریت پناهی نسبت  ةقطعی در دارمعنادارای اختالف 

 دادنتایج این تحقیق نشان  .بودندینشی و شاهد گز ةقطعدو 
تحت مدیریت پناهی  ةقطعباالترین میزان تنفس میکروبی در 

 Kara and تنفس میکروبی، ةمطالعدر خصوص اهمیت  .است

Bolat (2007) باال کیفیت با خاک معرفی شاخصی برای را آن 
 ۀبالقو فعالیت باشد تربیش میکروبی تنفس د، هرچهدانمی

 تنفس بر مؤثر بود. از علل خواهد تربیشمیکروبی خاک 
 شرایط بودن مناسب جنگلی هایسیستماکو در خاک میکروبی

 وجود و کربن کافی ةعرض جمله ازخاک  میکروبی فعالیت برای
 Iqbal etاست ) خاک ریزجانداران ۀاستفادمورد  الشبرگ ةالی

al., 2008.)  پناهی اجرا شده و در ادامه  ۀشیودر مناطقی که
جنگل رها شده و عملیات پرورشی اجرا نشده است، زیراشکوب 
بسیار انبوهی از درختان راش و در موارد اندک ممرز وجود دارد و 

بر از درختان کهنسال است.  تربیشمیزان ریزش الشبرگ بسیار 
یکی از دالیل باال بودن  توان بیان داشت کههمین اساس می

تنفس میکروبی در خاک، فعالیت ریزجانداران خاک است که در 
باالترین تعداد ریزجانداران خاک  تحت مدیریت پناهی ةقطع

کف جنگل  هایالشبرگ ةتجزیخاک در  ریزجاندارانوجود دارد. 
بیانگر  تنفس میکروبیکه توجه به این . بامی دارندهنقش م

یکی از  است، فعالیت زیستی خاکربن و اکسیدکانتشار دی
 خشکی هایسیستماکوفرآیندهای اصلی در کنترل کربن 

 ;Gartzia-Bengoetxea et al., 2016) شودمیمحسوب 

Zifcakova et al., 2016در که داد نشان چنینهم (. نتایج 
 کربن خاک هایویژگی بین از متفاوت مدیریتی ةسابق با قطعات

 .ندارند یدارمعنا اختالف میکروبی خاکۀ بهرو  EC، pH آلی،
 میکروبیتودۀ زیکربن  برانگیخته، و پایه تنفس کهدرحالی
احتمال یک درصد  سطح متابولیک، درۀ بهرریزجانداران،  جمعیت

کربن آلی خاک (. 2 دارند )جدول یدارمعنا اختالف دیگریک با
ات اما مانند خصوصی ،ی در سه قطعه نداشتدارمعنااختالف 

ین مقدار را داشت. تعداد تربیشپناهی  ةقطعزیستی خاک در 
میکروبی، تنفس پایه، تنفس تودۀ زیریزجانداران خاک، کربن 
ی نسبت به دارمعناافزایشی  ةرابطبرانگیخته و کربن آلی 

 دیگر داشتند.یک

 در و لومی-شنی قطعه سه هرسطح  تربیشدر  بافت خاک 

 629/0-83/3 ۀمحدوددر  ECاست.  شنی-لومی مناطق بعضی
 در 5-5/6 ۀمحدودخاک نیز در  ةاسیدیت زیمنس بر متر ودسی

 (.3 )جدول بود هر سه قطعه تقریباً یکسان
 

 شده   بردارینمونه ةمنطقواریانس مشخصات خاک در سه  ةتجزی -2جدول 

Table 2- Analysis of variance soil characteristics in three sampled areas 

آزادیدرجة  شاخص  یدارمعنا مربعات میانگین آماره 

OC 2 1.38 2.25 ns 0.261 

SIR 2 183 2629 **0.000 

BR 2 35.9 17.3 **0.000 

MBC 2 35.5 251 **0.000 

MPN 2 50.5 13.5 **0.000 

Qmic 2 1.17 1.17 ns0.391 

qco2 2 5.02 0.439 **0.009 

pH 2 0.426 0.007 ns 0.657 
EC 2 0.346 0 ns0.710 

OC ی،کربن آل SIR یخته،تنفس برانگ BR یه،تنفس پا MBC  میکروبیۀ تودیزکربن ،MPN 2 یزجانداران،ر تعدادqco یکمتابول بهرۀ ،pH خاک، ة یدیتاسmicQ  یکروبی،مبهرۀ EC 
 است. دارمعنایرغ nsدرصد و  یکدر سطح احتمال  یدارمعنا. **یکیالکتر یتهدا
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 مدیریتی متفاوت ۀشیومیانگین مشخصات خاک در سه منطقه با  -3جدول 

Table 3- mean soil characteristics in three regions with different management methods 

 پناهی گزینشی شاهد مشخصه

 4.6 3.19 3.19 )%( آلیکربن 
 6.02 6.2 6.08 اسیدیته

 1.22 1.19 1.09 (dS/m) الکتریکی( یترسانش )هدا
 9.2 6.2 6.6 )%( رس

 26.9 20.2 28.8 )%( سیلت
 63.5 73.5 63.4 )%( شن

 

متفاوت  یتیریمد ةسابقدر سه قطعه با  ختهیتنفس برانگ
 نیترکم و یپناهتحت مدیریت  ةقطعدر  را زانیم نیتربیش

 تنفس(. 2ی داشت )شکل نشیگز تحت مدیریت ةقطعدر  زانیم
 هر در ار در سطح احتمال یک درصد یدارمعنا اختالف برانگیخته

حداکثر  داشت. بر همین اساس گریدیک به نسبت قطعه سه
 آن لو حداق یپناه تحت مدیریت ةقطعمربوط به  هیتنفس پا

یت تحت مدیر ةقطع با شاهد ةقطع بودند. شاهد ةقطعمربوط به 
 سطح در دارمعنا اختالف پناهی ةقطعی با نشیگز ةقطع و پناهی

تحت مدیریت گزینشی با  ةقطع لیدرصد داشت و احتمال یک
 تودۀزی (. کربن3ی را نشان نداد )شکل دارمعناشاهد اختالف 

در ی دارمعناتحت مدیریت پناهی اختالف  ةقطع میکروبی در
تحت مدیریت  ةقطعشاهد و  ةقطعاحتمال یک درصد با  سطح

 گزینشی با شاهد اختالف نداشتند ةقطعگزینشی داشت، اما 
 ةطعقشاهد با  ةقطع(. در رابطه با جمعیت ریزجانداران 4ل )شک

 تحت مدیریت پناهی در سطح احتمال یک درصد اختالف دارند
ح تحت مدیریت گزینشی نیز با پناهی در سط ةقطع( و 5)شکل 

گزینشی  ةقطع چنینهمدارد و  دارمعنااحتمال یک درصد اختالف 
دارد.  دارمعنا فبا شاهد نیز در سطح احتمال یک درصد اختال

در ی دارمعناکدام اختالف خاک هیچ ةاسیدیتهدایت الکتریکی و 

ثیر أت رسد که نوع مدیریتبه نظر میمدیریتی نداشتند.  ۀشیوسه 
بودن  خاک نداشته است. یکسان ةاسیدیتچندانی بر تغییر مقدار 

نگ و س( درصد 50تیپ جنگل )راش خالص یا با فراوانی بیش از 
 توان از دالیل این امر بیان کرد. بستر را می

زیستی خاک ی هاشاخصبودن  تربیشدلیل رسد میبه نظر 
در  تامقطوعانباشت مازاد تحت مدیریت پناهی  ةمنطقدر 

ی نواری باعث انباشت هابرشی با شدت باال مانند هابرداشت

در  ی و تقویت فعالیت میکروبی در این نواحی باشد.اهیتغذعناصر 
 ةقطعبازگشت مواد آلی به خاک نسبت به  احتماالً هاین قطع

ی هابرشبه علت  تواندمیاست که  تربیشی نشیگز وشاهد 
در  ی پیشین باشد.هاسالمیانی و چند مقطعی در این شیوه در 

مختلف  هایشیوهدر  نددادنشان  Lu et al) .2017( همین راستا
و تنفس  یبوکریمتودۀ زیخاک، کربن  یآل ۀمادجنگل  یتیریمد
 زیستیو  ییایمیخواص ش ۀکنندمنعکسعوامل  ترینمهماز  هیپا

خواص  Li et al. (2004) با توجه به نتایج خاک هستند.
مدیریت جنگل  هایشیوه برای تعیین تأثیر تواندمیمیکروبی 
 تودۀزیتغییرات  Jomura et al. (2004) باشد. بالقوهشاخص 
چوبی بررسی و  ۀماندباقیقطعات خاک را در رابطه با میکروبی 

آلی  ۀمادمنجر به افزایش مانده قطعات باقیمشاهده کردند حضور 
تحت  ةقطعکه . دلیل اینشودمیمیکروبی  تودۀزیخاک و 

شاهد دارای خاک با خصوصیات و کیفیت  ةقطعمدیریت پناهی از 
آلی به  ۀمادگونه عنوان کرد که بازگشت اینتوان میبهتر است را 

شاهد  ةقطعپناهی باالتر است. این قطعه نسبت به  ةقطعخاک در 
 تربیشی است. فعالیت میکروبی تربیشدارای فعالیت میکروبی 

و برداشت درختان در  یبرداربهرهسالمت خاک است.  ۀدهندنشان
نور و رطوبت  یافتدر .شودمی یمخرداقل یجادعرصه باعث ا

 یجهخاک و در نت روبییکجوامع م تربیش یتدر فعال ،تربیش
الزم به  .خواهد داشت یثرؤمها نقش الشبرگ تریعسر ةیتجز

 ۀیزرالش یرمقاد ،سطح جنگل از تانبرداشت درخذکر است 
 ۀبالقو یتهوموس و ظرف یداریپا ،به خاک یبازگشت
 تر،گیری درستبرای نتیجه. دادکاهش خواهد را شدن یهوموس

 اکتفا کرد. یمقطع یجنتانباید به 
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 مدیریتی جنگل ۀشیودر سه  تنفس برانگیخته نیانگیم ةسیمقا -2شکل 

Figure 2 - Comparison of mean stimulated respiration in three forest management practices 

 

 
 مدیریتی جنگل ۀشیودر سه  تنفس پایه نیانگیم ةسیمقا -3شکل 

Figure 3- Comparison of mean basic respiration in three forest management practices 

 

نیز میکروبی  تودۀزیکربن آمده،  دستبهبا توجه به نتایج 
و بین  تحت مدیریت پناهی داشت ةقطعین میزان را در تربیش

)شکل  ی وجود نداشتدارمعناقطعات گزینشی و شاهد اختالف 
راش  ایهتودۀ میکروبی در تودۀمیانگین ساالنة کربن زی. (4

 940/44 ± 22/92گزینی )شیوۀ تک شده بهمدیریت ةآمیخت
یا  نشدهدخالتهای هتود و( خشک خاک کیلوگرم بر گرممیلی

 در( خشک خاک کیلوگرم بر گرممیلی 933/56 ± 22/66شاهد )
با  آماری نظر از گرگان نیایبهرام دکتر پژوهشی-آموزشی جنگل

 جینتا با موافق که( Rafiee et al., 2017) ندهم مشابه بود
عنوان به تواندمیمیکروبی خاک تودۀ زی .است حاضر پژوهش

شاخص حساس به پایداری اکولوژیکی خاک مورد استفاده یک 

تنها نهخاک میکروبی  تودۀزی(. Guo et al., 2011قرار گیرد )
، بلکه واسطی برای رودمیشمار  منبع غذایی ناپایدار در خاک به

از است.  گیاهی در خاک غذایی ره مواد آلی و عناصتبدیل و چرخ
میکروبی تودۀ زیو افزایش تنفس  با که رودمیرو انتظار این

ی هاشاخصبه همین دلیل  افزایش یابد. نیز آلی میزان کربن
مدیریت  هایشیوه برای تعیین تأثیر توانندمیمیکروبی خاک 

در  یمهمخاک نقش  جنگل به کار گرفته شوند. ریزجانداران
 Malchair) کنندمیبازی  یمواد آل یسازمعدنی ةچرخو  هیتجز

and Carnol, 2009 Guo et al., 2016; Ge et al., 

2017;  ; Li et al., 2017; Luo et al., 2017.)  
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 مدیریتی جنگل ۀشیودر سه  میکروبی تودۀزیکربن  نیانگیم ةسیمقا -4 شکل

Figure 4- Comparison of mean microbial biomass in three forest management practices 

 

 
 مدیریتی جنگل ۀشیودر سه  ریزجانداران میانگین جمعیت ةمقایس -5شکل 

Figure 5- Comparison of the mean population of micro-organisms in three forest management practices 

 
ر سه د نیز متابولیکهرۀ بخاک،  یاتخصوص یگررابطه با د در
تحت طعة قرا در  یزانم ینتربیشمتفاوت  مدیریتیسابقة با قطعة 

 مدیریتتحت قطعة را در  یزانم ترینو کم گزینشی مدیریت
 یناهبا پ شاهدقطعة و  پناهیبا  گزینشیقطعة داشت، که  پناهی

 نشان داد و یدارمعنادرصد اختالف  یکدر سطح احتمال 
نداشت )شکل  یدارمعنابا شاهد اختالف  ینشیگزقطعة  چنینهم
تالف اخ گریدکی با زین ینشیگز و شاهد قطعةبر آن  عالوه(. 6

کرد  یانب انتومی متابولیکبهرۀ توجه به  با. نداشتند یدارمعنا
 اب قطعةو  شاهد قطعةبا  سهیدر مقا یپناه تیریمد تحت قطعة

 چرخةدر  یترشیب یداریثبات و پا یدارا ینشیگز تیریمد وۀیش
تنش و  وجود ۀدهندنشان کیمتابول بهرۀشاخص  رایز ؛است یانرژ

 یانرژ ییکارا از یمیرمستقیغ اریدر خاک است و مع یآشفتگ
ته قرار داش یدارتریناپا تیخاک در وضع چه هر است، یکروبیم

 ترکم کیمتابول بهرۀشاخص باالتر است و هر چه  نیباشد مقدار ا
 .هستند کارآمدتر یوبکریم یهاباشد چرخه

زیستی خاک جنگل نشان ی هاشاخصنتایج همبستگی 
در سطح ی دارمعناریزجانداران خاک همبستگی مثبت دهد می

 تودۀزیدارد. کربن میکروبی  تودۀزیاحتمال یک درصد با 
تنفس و عالوه بر ریزجانداران خاک با تنفس پایه میکروبی 

ر سطح احتمال یک دی دارمعنابرانگیخته همبستگی مثبت 
(. تنفس پایه نیز همبستگی مثبت 4)جدول  نشان داددرصد 

ی در سطح احتمال یک درصد با میزان تنفس برانگیخته، دارمعنا
دارد و عالوه بر آن میکروبی  تودۀزیریزجانداران خاک، کربن 

در سطح احتمال ی دارمعناشاخص کربن آلی همبستگی مثبت 
، تنفس میکروبی تودۀزیاک، کربن یک درصد با ریزجانداران خ

 Shalikar مانند نتایج این پژوهش،پایه و برانگیخته دارد. ه

آلی خاک، کربن  ۀمادضریب همبستگی باالیی بین نیز  (2007)
 میکروبی و تنفس خاک نشان داد. تودۀ زی
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 مدیریتی جنگل  ۀشیودر سه  متابولیک ۀمیانگین بهر ةمقایس -6شکل 

Figure 6- Comparison of mean metabolic quotient in three forest management practices 

 
 زیستی و شیمیایی خاکی هاشاخصهمبستگی بین  - 4جدول 

Table 4 - Correlation between biological and chemical soil indicators 

 شاخص
  یزجاندارانر تعداد

گرم  یک)تعداد در 
 خاک خشک(

 گرممیلی) میکروبیۀ تودیزکربن 
 گرم خاک خشک( یککربن در 

  یهتنفس پا
 یکدر  اکسیدکربنید گرممیلی)

 گرم خاک خشک( یکروز در 

  یختهتنفس برانگ
 یککربن در اکسیددی گرممیلی)

 گرم خاک خشک در شش ساعت(

 یکربن آل
 )درصد(

  یزجاندارانر تعداد
 گرم خاک خشک( یک)تعداد در 

1     

کربن  گرممیلی) میکروبیۀ تودیزکربن 
 گرم خاک خشک( یکدر 

**0.751 1    

در  اکسیدکربنید گرممیلی) یهتنفس پا
 گرم خاک خشک( یکروز در  یک

**0.743 **0.955 1   

  یختهتنفس برانگ
گرم  یککربن در  اکسیددی گرممیلی)

 خاک خشک در شش ساعت(

**0.781 **0.971 **0.972 1  

 1 0.427** 0.379** 0.411** 0.437** د()درص یکربن آل

  .significance at the confidence level of one percent** درصد. یکدر سطح اعتماد  یدارمعنا**

 
 ترین دخالت انسانیکم دلیلبهشاهد  ةقطعرود میانتظار 

های غیرقانونی در عرصه مشاهده شده اما در برداشتهرچند )
، در حداقل است( انسانی هایدخالتدیگر  ةقطعمقایسه با دو 

تحت مدیریت  ةقطعدر مقایسه با دارای خاک با کیفیت باالتری 
ریشه و مازاد مقطوعات  ،درختان ،برداشت گیاهان .باشدپناهی 

که در پژوهشی طوریبوده بهآلی در خاک  ۀمادترین منبع عمده
 را خاک آلی ۀماد، به خاک مازاد مقطوعات بیان شد اضافه کردن

( و Alghosi et al., 2020داده است )افزایش ی دارمعناطور به
آلی از درصد باالیی از کربن آلی، کربن  ۀمادکه این دلیلبه

 و ستا شدهتشکیل ها کربوهیدراتو ها آنزیم، میکروبی تودۀزی
هایی با شدت باال های اخیر برداشتکه در سالبا توجه به این

 یپناه یریتتحت مد ةقطعچندمقطعی( در میانی و های برش)
مواجه  درختیصورت گرفته است، در نتیجه با انباشت ضایعات 

با توجه  .آلی به خاک است ۀمادبوده که یکی از منابع بازگشت 
تحت مدیریت  ةقطعاذعان داشت توان میبه نتایج این پژوهش 

زیستی خاک  هایمشخصهپناهی در شرایط فعلی به لحاظ 
  تری دارد.شرایط به

 
 گیری نتیجه -4

ی هاشاخصآمده از این پژوهش نشان داد که  دستبهنتایج 
تحت مدیریت پناهی از میزان  ةقطعزیستی و شیمیایی خاک در 

شاهد و در نهایت  ةقطعاست، پس از آن برخوردار  یتربیش
. داشتندزیستی را ی هاشاخصترین میزان گزینشی کم ةقطع

خاک با  شاهد دارای ةقطعنسبت به اهی پن ةقطعکه دلیل این
به نسبت توان بازگشت را می است یکیفیت بهتر خصوصیات و

. ممرز دانست ةگونجهت انبوهی فراوان و وجود آلی به  ۀمادزیاد 
نرخ تجزیه با توجه به فعالیت  رسدبه نظر می عالوه بر این

سالمت ی هاشاخص چنینهمریزجانداران، تنفس خاک و 
از پذیری اثرخاک باالتر است، در نتیجه میزان میکروبی 

مدیریتی  هایشیوهدر هر یک از شناسی ی خاکهاشاخص
پایداری جنگل  شاهد متفاوت است. ةقطع چنینهمجنگل و 
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 شودمیدر گرو افزایش کیفیت زیستی خاک نیست، توصیه  صرفاً
در قطعات پناهی عملیات پرورشی اجرا و در قطعات گزینشی 

سریع  ةتجزیهای با و حمایت از گونهتوده  میختگیآافزایش 
های این محدودیت ةجملاز . شودمانند ممرز لحاظ الشبرگ 

 بهشناسی پژوهش عدم تجهیز کامل آزمایشگاه خاک
تا  شودمیپیشنهاد . های موردنیاز و مدرن بودگاهدست

 چند و یفصل ،ماهانهی زیستی خاک در طول زمان )هاشاخص
های مدیریتی و ها برای بخشده تا نتایج آنسنجش ش( سال

که عناصر  شودمیپیشنهاد  چنینهم. شوداجرایی مفید واقع 
مصرف مورد سنجش قرار گرفته تا رف و کمصای پرمتغذیه

زیستی و وضعیت عناصر  هایفعالیتبتوان به ارتباط بین 
 . برد ای خاک پیتغذیه
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 . 267-254 ،19 ،رانیا صنوبر و جنگل

 ،یوریوآ یدو ، .م ،یضیان، ف.ک ،یواجار ی، ابرار.ع ،یکندوریآمل
و  درختان راش یساختار هاییژگیو(. ارتباط 1400آ. )

 یهاروشنهخاک با شاخص رقابت در  یستیز یاتخصوص
 یهالجنگ یشناسبومراش.  یجنگل ۀتودپوشش در تاج

 . 74-80 ،9 ،یرانا
 (1396) .خ ،یر.، و ثاقب طالب ،یه.، رحمان ،یف.، حبش ،یعیرف

ر د یکروبیو سهم م یکروبیم ۀتودیکربن ز یزمان راتییتغ
 دکتر یدارجنگل: طرح یمورد ة)مطالع ختهیراش آم ۀتود

 ،70 ب،چو یاهجنگل و فرآورده ةینشر گرگان(.-اینبهرام
659-670.  

از  یبرخ یمکان یریرپذییتغ ی(. بررس1387. )ا کار،یشال
رنج. بمتناوب مزارع  یورزخاک در خاک یفیک یهاشاخص

و منابع  یارشد، دانشگاه علوم کشاورز یکارشناس ةنامانیپا
 گرگان.  یعیطب

 لوژییودر ب یشگاهیآزما یهاروش (.1390، ن. )اصغرزادهیعل
 صفحه.  546 یز،خاک، انتشارات دانشگاه تبر

مختلف بر  یهایکاربر ری(. تأث1399س. ) ،یاحسان و.، ی ،کوچ
 .یالبرز مرکز ةمنطقخاک در  تیفیک نینو یهاشاخص

 .60-71، (16)8 ،رانیا یهاجنگل یشناسبوم
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