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تجزیه و پویایی عناصر غذایی الشبرگ بلوط ایرانی ()Quercus brantii Lindl.
در جنگلهای زاگرس شمالی (پژوهش موردی :جنگلهای منطقۀ چهارزبر کرمانشاه)
2

فرهاد قاسمی آقباش*1و مهرداد زرافشار

 9استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر
 7استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،شیراز ،فارس ،ایران
(تاریخ دریافت9320/4/90 :؛ تاریخ پذیرش)9320/9/74 :

چکیده
بازگشت عناصر غذایی از طریق الشبرگ ،از مهمترین مسیرهای چرخۀ عناصر غذایی و حفظ حاصلخیزی خاک در اکوسیستمهای جنگلی
است .پویایی عناصر غذایی و تجزیۀ الشبرگ در جنگل ،بر قابلیت در دسترس بودن عناصر غذایی خاک تأثیر زیادی دارد .تحقیق حاضر باا
هدف ارزیابی پویایی عناصر غذایی و تجزیۀ الشبرگ بلوط ایرانی ( )Quercus brantii Lindl.با استفاده از روش کیسا الشابرگ با مادت
 367روز در جنگلهای منطق چهارزبر کرمانشاه انجام گرفت .در این بررسی ،کیس الشبرگهاا (باا ابعااد  37×77ساانتیمتار و روزناۀ 7
میلیمتر) با پنج تکرار و در فواصل زمانی  747 ،987 ،977 ،67و  367روز جمعآوری شد و اندازهگیری نرخ تجزیا و ترکیباات شایمیایی
الشبرگها مانند نیتروژن ،کربن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و لیگنین انجام پذیرفت .نتایج نشان داد کا در ساال اول تجزیا 49/22 ،
درصد مادۀ آلی الشبرگ از دست رفت و نرخ ثابت تجزی  7/477 ،درصد در روز ب دست آمد و مشخص شد ک حد نهایی تجزیۀ آن 68/34
درصد است .پویایی عناصر غذایی بررسیشده از الگوهای عمومی پیروی کرد و مقادیر آنها در الشبرگ تحات بررسای با صاورت (± 7/70
 7/99میلیگرم در گرم)  7/03 ± 7/99( <Kمیلیگرم در گرم)  99/06 ± 7/36( <Mgمیلیگرم در گرم)  79/96 ± 7/23( <Pمیلایگارم
در گرم)  48/98 ± 7/30( <Nمیلیگرم در گرم)  Caثبت شد .براساس نتایج مشخص شد ک آزادسازی نیتروژن تاا  987روز روناد منفای
داشت و پس از آن تا پایان دوره مثبت بود .براساس نتایج رگرسیون گامب گاام ،متغیرهاای نسابت  C/Pو نیتاروژن در مادل وارد شادند و
توانستند  89/8درصد نرخ تجزیۀ الشبرگ را پیشبینی کنند .در کل نتایج تحقیق نشاان داد کا بلاوط ایرانای خاصایت اصاال کننادگی
متوسط نیتروژن خاک را دارد و برای تولید هوموس چندان قابلیتی ندارد.
واژههای کلیدی :لیگنین ،مادۀ ازدسترفت  ،معدنیسازی عناصر ،نیتروژن.

مقدمه
در اکوسیسااتمهااای جنگلاای ،تجزیااۀ الشاابرگ
مهم تارین راه ورود عناصار غاذایی با خااک باوده و
قابلیت در دسترس بودن عناصر غذایی خاک ،تاا حاد
 نویسندۀ مسئول

زیادی ناشی از پویایی عناصر غذایی و تجزیۀ الشابرگ
در جنگل اسات .بازگشات عناصار غاذایی با فرایناد
تجزی بستگی دارد ک در مقیااس جهاانی با وسایلۀ
اقلایم و عارج جغرافیاایی ( )Liu et al., 2006و در
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مقیاس منطق ای در درجۀ حرارت و بارندگی یکساان،
ب مشخص های اکولوژیکی و فیزیولاوژیکی گونا هاای
درختی ،حاصلخیزی 9رویشگاه و عوامل فیزیاوگرافیکی
وابسات اسات ( .)Kara et al., 2014ترکیباات اولیاۀ
الشاابرگ ماننااد عناصاار غااذایی (نیتااروژن ،فساافر،
پتاسیم) ،غلظت لیگنین و نسابت هاای  C/Nو  C/Pاز
موارد کیفیت الشبرگ شاناخت شاده اناد .متغیرهاای
اقلیمی مانند متوسط درجۀ حرارت ساالیان  ،متوساط
بارندگی سالیان و تبخیر و تعرق واقعی عوامال اصالی
تنظا ایمکننااادۀ نااارخ تجزیاااۀ الشااابرگ هساااتند
( .)Berg & McClaugherty, 2008در کا جنگال،
الشاابرگ کارکردهااای اکولااوژیکی مهماای را میساار
میکند و بر ترکیب عناصر غذایی درونی درختان تأثیر
ماایگااذارد .در خصااوص پویااایی عناصاار غااذایی
الشبرگ های در حال تجزی  ،س الگوی اصالی وجاود
دارد .غلظت برخی از عناصر مانند نیتروژن و فسافر در
طول زمان افزایش پیدا میکناد ،درحاالی کا غلظات
برخی از عناصر مانند پتاسیم ب شدت کاهش مییاباد.
برخی از عناصار نیاز مانناد منگناز از الگاوی خاصای
پیروی نمیکنند ،ب طوری ک یاا با شادت نگهاداری
میشوند یاا با راحتای با طارف ترکیاب الشابرگ -
میکروارگانیساااااام حرکاااااات ماااااایکننااااااد
( .)Berg & McClaugherty, 2008با نزدیک شدن ب
مراحل آخر تجزی  ،تاأثیر لیگناین بار تاأثیر و برتاری
عناصر غذایی غلب میکند و در نتیج تجزیۀ الشبرگ
را تحت شعاع خود قرار میدهد و همزمان ،تجزی نیاز
کاهش مییابد و مادۀ آلی ازدسترفتۀ تجمعی ب حاد
نهایی خود نزدیک مایشاود ( .)Berg et al., 2010در
واقااع حااد نهااایی تجزیاا  ،نشاااندهناادۀ پتانساایل
الشبرگها در تبدیل شدن ب هوموس است .الشابرگ
با حد نهایی زیاد از قابلیت کمتری برای تبدیل شادن
ب هوموس برخوردار است.
بیشااتر پااژوهشهااای داخلاای در زمینااۀ تجزیااۀ
الشبرگ و پویایی عناصر غذایی آن ،مربوط ب منطقاۀ
Fertility

1

رویشاای هیرکااانی بااوده و در غاارک کشااور مطالعااات
چندانی انجام نگرفت است .با بررسی عوامال مختلا
تأثیرگذار بر نارخ تجزیاۀ الشابرگ تحات گونا هاای
درختی تثبیت کننده و غیرتثبیاتکننادۀ نیتاروژن در
جنگلکاریهای دشت های سیالبی جنوک غارک ایاران
) Sayad et al. (2015گازارش دادناد کا در درختاان
تثبیت کنندۀ نیتروژن ،متغیرهای پیش بینیکنندۀ مقدار
تجزی عبارتاند از غلظتهاای اولیاۀ نیتاروژن ،فسافر،
نسبتهای کیفی  C/Nو C/P؛ درحالی کا در درختاان
غیرتثبیتکننده فقط غلظت کلسیم مهم است .براساس
پااژوهش ) Ghasemi Aghbash et al. (2016در
خصاااااوص کیفیااااات الشااااابرگ بلاااااوط ویول
( )Quercus libaniو مقاادار تجزیااۀ الشاابرگ آن در
مرحلۀ اول فرایند تجزی در جنگل هاای هاواره خاول
بان  ،مشخص شد ک مقدار تجزیۀ الشبرگ با کیفیات
اولیۀ الشبرگ و همچناین نسابتهاای کیفای  C/Nو
 C/Pارتباااط معن ایداری ناادارد ،ولاای الگااوی پویااایی
عناصر غذایی الشبرگ مانند نیتروژن و فسافر مطاابق
الگوی عمومی اسات .در پاژوهش )Pato et al. (2017
ک با هدف بررسی مقادیر کاربن موجاود در زیتاودۀ
کاربریهای مختلا در جنگالهاای زاگارس شامالی
(استان آذربایجان غربی) انجام پذیرفت ،مشاخص شاد
ک مقدار کربن الشبرگ در کاربریهاای بکار و بااغی
ب ترتیب بیشاترین و کمتارین اسات و وزن الشابرگ
تولیدی کاربریهای مختل اختالف معنیداری دارند.
بررساای پویااایی عناصاار غااذایی نیتااروژن و فساافر و
همچناااین نااارخ تجزیااۀ الشااابرگ بلاااوط مغاااولی
( )Quercus mongolicaدر طول  74ماه دورۀ بررسی
نشان داد ک غلظتهای نیتروژن و فسفر ب ترتیاب تاا
 98و  94ماااه بعااد از دورۀ تحقیااق افاازایش یافت ا و
سپس حالت نزولی مییابد .همچناین براسااس نتاایج
تحقیق ،نرخ ثابت تجزیۀ الشبرگ بلاوط مغاولی 7/46
ب دست آمد (.)Sohng et al., 2014
در منطقۀ رویشی زاگارس ،تحقیقاات چنادانی در
خصوص تجزیۀ الشبرگ گون هاای درختای ،با ویاژه
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بلوط ایرانی ک مهم ترین و فراوانترین گوناۀ درختای
در اقلااایم رویشااای زاگااارس محساااوک ما ایشاااود
( ،)Khodagholi et al., 2016انجام نگرفت اسات و از
طرفی این جنگلها در بیشتر مناطق با فقر ماادۀ آلای
خاک و بازگشت ناکافی مادۀ آلی (الشریزه ها) ب خاک
مواجا انااد .ارزی اابی پویاایی عناصاار غااذایی و تجزیااۀ
الشبرگ ب دلیل دساتیابی با درک بهتار عامالهاای
مؤثر بر تجزیۀ الشبرگ ها ،با منظاور مادیریت بهیناۀ
جنگل و افزایش اطالعات در خصوص وضعیت عناصار
غذایی خاک و الشابرگ بسایار حاازز اهمیات اسات.
چنین تحقیقاتی وضاعیت عناصار غاذایی الشابرگ را
مشخص میکناد و مایتواناد اطالعاات مفیادی را در
اختیار مدیران جنگل قرار دهد .بنابراین ایان پاژوهش
با هدف بررسی پویایی عناصر غذایی و تجزیۀ الشبرگ
بلوط ایرانی و مشاخص شادن الگاوی پویاایی عناصار
غذایی و فرایند تجزیۀ الشبرگ در طول مدت بررسای
صورت گرفت .در این تحقیاق فارج شاد .9 :پویاایی
عناصر غذایی الشبرگ بلوط ایرانی از الگوهای عمومی
موجود پیروی میکند؛  .7غلظتهاای اولیاۀ الشابرگ
مانند نیتروژن ،کلسیم و لیگنین تأثیر متفاوتی در حاد
نهایی تجزیۀ الشبرگ بلوط ایرانی دارند.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقاااۀ پاااژوهش باااا مختصاااات جغرافیاااایی
" 46°49'9196طول شرقی و " 34° 93'97149عرج
شمالی در جنگل های منطقۀ چهارزبر از تواباع بخاش
ماهیدشت در  34کیلومتری جنوک غربای شهرساتان
کرمانشاه و در رشت کاوه زاگارس قارار گرفتا اسات.
کمتاارین و بیشااترین ارتفاااع آن  9477و  9877متاار
باااالتر از سااطی دریاساات .براساااس آمااار و اطالعااات
سا ایساااالۀ ( )9366 -9329ایساااتگاه هواشناسااای
کرمانشاه ک نزدیک ترین ایستگاه با منطقاۀ تحقیاق
است ،میانگین بارندگی سالیان  496/49 ،میلایمتار و
میانگین دمای سالیان  94/32 ،درجۀ سانتیگراد است.
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براساس روش دومارتن اقلیم منطق نیم خشک است.
بافت خاک منطق سیلت -رسای و  pHخااک قلیاایی
است و براساس سیستم طبقا بنادی آمریکاایی جاز
گروه Fine, Mixed, Thermic Vertic Calcixerepts
از ردۀ اینسپتی سول ها طبق بنادی شاده اسات .نتاایج
تجزیاا وتحلیاال دادههااای جامعاا شااناختی ،یااک
جامعۀ  Astragalo tortousi – Quercetum persicaو
دو زیرجامعۀ گیااهی Acantholimono blakelockii-
 festucetosum ovinaeو Tournefortii gundelietosum
را در منطق نشان میدهد (.)Heidarian et al., 2015
روش پژوهش

قبل از فصل خزان ،پانج منطقا با طاور انتخاابی
باارای جمااعآوری الشاابرگهااای گون ا بلااوط ایراناای
مشخص شدند .در پاییز سال  9329الشبرگها از پنج
منطقااۀ انتخااابی و از همااۀ جهااات تاااخ درختااان
جمعآوری شده و در کیسۀ پالستیک قرار داده شادند؛
سپس بالفاصل ب آزمایشگاه منتقال شاده و با مادت
 74ساعت در فضای آزمایشگاه خشک شادند .در ایان
بررساای باارای بررساای تجزیااۀ الشاابرگهااا از روش
کیسااااااا الشااااااابرگ اساااااااتفاده شاااااااد
( .)Berg & McClaugherty, 2008در ایاان روش
الشبرگ های جماع آوریشاده در داخال کیسا هاای
نایلونی با ابعاد  37×77سانتیمتر و روزنۀ  7میلیمتار
قرار داده شده و برای بررسی پویایی تجزیا و عناصار
غذایی الشبرگها در مناطقی قرار داده شدند ک قابالا
نمونۀ الشبرگها از آنها جمعآوری شده بود .باا توجا
ب مادت دورۀ بررسای ( 367روز) و دورههاای زماانی
برداشات کیسا الشابرگهاا ( 747 ،987 ،977 ،67و
 79 ،)367عاادد کیس ا الشاابرگ آماااده شااد .در هاار
کیس الشبرگ در حدود  97گرم الشبرگ خشکشاده
در فضااای آزمایشااگاه قاارار داده شااد .باارای ارزیااابی
رطوبت و کیفیت اولیۀ الشابرگهاا در حادود  9گارم
نمونۀ الشبرگ انتخاک و با مادت  74سااعت در آون
 69درجااااۀ سااااانتیگااااراد قاااارار داده شااااد
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( .)Berg & McClaugherty, 2008برداشاااات
کیس الشبرگها در فواصل زمانی  67روز انجام گرفت.
کیساا الشاابرگهااا بالفاصاال بعااد از جمااعآوری در
کیس های پالستیکی قرار داده شاده و با آزمایشاگاه
منتقل شادند؛ ساپس در آون  69درجاۀ ساانتیگاراد
ب مدت  74ساعت خشک شدند .براساس روابط وزنای
( )Ghasemi Aghbash et al., 2016وزن ازدسترفتۀ
الشبرگ ها محاسب شد .آزمایش های شایمیایی بارای
تعیین عناصر غذایی شامل نیتاروژن ،فسافر ،پتاسایم،
کربن ،کلسیم ،منیازیم و همچناین لیگناین کالساون
(بقایای اسیدی غیرهیدرولیزه ( ))AURدر پنج تکارار
روی هر نمون الشبرگ انجام گرفت .نیتروژن ب روش
کجلااادال و فسااافر بااا روش اولسااان و دساااتگاه
اسپکتروفتومتر انادازهگیاری شاد .پتاسایم ،کلسایم و
منیزیم الشبرگ ها باا اساتفاده از روش طیا سانجی
اتمی و دستگاه طی سنج اتمی و لیگنین الشبرگ نیز
از طریق روش کالسون و در دو مرحلۀ هضم در اساید
سولفوریک  07درصد اندازهگیری شدند .برای محاسبۀ
مقدار کربن الشبرگ نیز از روش احتراق استفاده شاد.
محاسبۀ نرخ تجزیۀ الشبرگ با استفاده از رابطۀ اصالی
نمایی منفی سادۀ تجزی انجام گرفت.
رابطۀ 9

Mt = M0.e-kt

 :M0وزن اولیۀ الشبرگ :Mt ،وزن باقیمانده بعد از
گذشت  :t ، tمدت زمان تجزی  :k ،نارخ ثابات تجزیا
است.
حد نهاایی تجزیاۀ الشابرگ و همچناین فرفیات
بالقوه برای هوموسی شدن از طریق رابط هاای  7و 3
محاسب شدند.
رابطۀ 7

)L = m (1-e-kt/m

 :Lمادۀ آلی ازدسترفت در مدت زماان  :m ،tحاد
نهایی تجزی  :t ،مدت زمان تجزی  :k ،نرخ ثابت تجزی
است (.)Berg et al., 2010

LH = )100 – Limit Value( / 100

رابطۀ 3

 :LHعامل الشبرگ ب هوموس (.)Berg et al., 2010
بااا اسااتفاده از رابطااۀ  4مقاادار آزادسااازی عناصاار
غذایی محاسب شد.
رابطۀ 4

R )%( = ]W0C0 – WtCt/ W0C0[ × 100

 :W0وزن خشک اولی  :Wt ،وزن خشک باقیمانده،
 :C0غلظاات عناصاار غااذایی (میل ایگاارم در گاارم) در
الشبرگ اولی  :Ct ،غلظت عناصر غذایی (میلیگارم در
گرم) بعد از جمعآوری است (.)Guo & Sims, 1999
روش تحلیل

توزیع نرمال دادهها با اساتفاده از آزماون شااپیرو-
ویلک بررسای و تأییاد شاد .مقایساۀ غلظات عناصار
غذایی ،درصد آزادساازی نیتاروژن ،تجزیاۀ لیگناین و
مادۀ آلی ازدسترفتۀ الشابرگ در طاول مادت زماان
بررسی با با کاارگیری آزماون Repeated measures
) ANOVA (MANOVAانجام گرفت .مقایسۀ مقادیر
عناصر غذایی الشبرگ در پایان مدت زماان بررسای از
طریق آنالیز واریانس یکطرف برای مقایس های کلای و
آزمون دانکن برای مقایسۀ میانگینها انجاام پاذیرفت.
باارای بررساای همبسااتگی باین حااد نهااایی تجزیا و
غلظت های عناصر غذایی و همچنین ارتباط بین ماادۀ
آلاای ازدسااترفت ا بااا آزادسااازی نیتااروژن و تخریااب
لیگنین از آزمون همبساتگی پیرساون اساتفاده شاد.
باارای دسااتیابی باا بهتاارین ترکیااب از خصوصاایات
شیمیایی الشابرگ با منظاور پایشبینای ماادۀ آلای
ازدسترفتا  ،با عناوان متغیار وابسات  ،از رگرسایون
گامب گام اساتفاده شاد .هماۀ آزماونهاای آمااری باا
استفاده از نرمافزار  SPSS ver. 22انجام گرفت.
نتایج
کیفیت اولیۀ الشبرگ

نتایج بررسی کیفیت اولیۀ الشبرگ نشاان داد کا
از نظر غلظت ،نیتروژن در گروه متوساط قارار گرفات.
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 Ca>N>K>P>Mgبود (جدول .)9

جدول  -9کیفیت اولیۀ الشبرگ (میانگین  ±اشتباه معیار) ()mg.g-1
کیفیت اولیۀ الشبرگ

عناصر

97/77 ± 7/97
3/69 ± 7/70
2/06 ± 7/70
420/48 ± 7/83
72/44 ± 9/93
3/97 ± 7/76
709/2 ± 7/93
47/09 ± 7/37
949/70 ± 9/77
77/79 ± 7/97

نیتروژن
فسفر
پتاسیم
کربن
کلسیم
منیزیم
لیگنین

وزن ازدسترفتۀ الشبرگ ،نرخ ثابت تجزیه و حد
نهایی آن

نتایج نشان داد ک درصد وزن باقیماندۀ الشابرگ
در طاای زمااان کاااهش م اییابااد .رونااد کاااهش وزن
الشبرگ بعد از گذشت  747روز از مدت زمان بررسی

C/N
C/P
AUR/N

روند مشاابهی داشات و  98/94درصاد وزن الشابرگ
باقی ماند و بعد از آن روند تجزی باا سارعت کمتاری
ادام داشت (شکل .)9

شکل  -9درصد وزن باقیماندۀ الشبرگ بلوط ایرانی

جدول  -7نرخ ثابت تجزی  ،حد نهایی تجزی و فرفیت بالقوۀ هوموسی شدن الشبرگ (میانگین  ±اشتباه معیار)
الشبرگ

فرفیت بالقوۀ هوموسی شدن
(بخش)

حد نهایی تجزی
(درصد)

نرخ ثابت تجزی
(درصد در روز)

بلوط ایرانی

39/66 ± 7/77

68/34 ± 7/73

7/47 ± 7/72
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روابط بین حد نهایی تجزیه و غلظت های عناصرر
غذایی

ب ا طااور عمااومی فاارج باار ای ان اساات ک ا ب این
غلظتهای زیاد نیتروژن و حاد نهاایی تجزیا ارتبااط
خطی منفی وجود دارد .وضاعیت لیگناین نیاز مشااب

نیتروژن است .ولی این وضاعیت در خصاوص کلسایم
کامالا متفاوت است .بنابراین در رویشگاه یادشاده نیاز
این مسئل بررسی شد (جدول .)3

جدول  -3همبستگیهای بین حد نهایی تجزی و غلظتهای اولیۀ نیتروژن ،کلسیم و لیگنین در الشبرگ بلوط ایرانی
عناصر
نیتروژن
کلسیم
لیگنین

R
-7/87
7/08
-7/89

بین غلظتهای اولیاۀ نیتاروژن و لیگناین باا حاد
نهایی تجزی  ،ارتباط خطی منفی در سطی احتماال 9
درصااد وجااود دارد (ضااریب همبسااتگی باا ترتیااب
 -7/87و  .) -7/89غلظت کلسیم نیاز باا حاد نهاایی
تجزی ارتباط خطی مثبت در سطی  29درصد داشات
(( )R=7/08جدول .)3
غلظت عناصر غذایی الشبرگ در طول مدت تجزیه

نتایج آزمون اندازههای مکرر نشان داد کا غلظات
نیتروژن در طی مدت تجزی افزایش یافت ،با طاوری
ک بیشترین مقدار آن در انتهای مادت زماان بررسای
مشاهده شد .مقادیر غلظت نیتروژن بین روزهای 977
و  987اختالف معنایداری ( )p<7/79را نشاان ناداد
(شکل  7ال ) .غلظت فسفر نیز روند افزایشی داشات،
ب طوری ک در پایان دوره با بیشاترین مقادار خاود
رسید .در زمان هاای مختلا بررسای مقاادیر غلظات
فساافر اخااتالف معناایداری ( )p<7/79را نشااان داد
(شکل  7ک) .آبشویی الشبرگ سابب کااهش غلظات
پتاسیم در طول مدت زمان بررسی شد ،ب طاوری کا
کمترین مقدار آن در پایان دورۀ بررسی مشاهده شاد.
ب غیار از روزهاای  987و  747کا باا هام اخاتالف
معنیداری ( )p<7/79نداشتند ،در بقیۀ روزها از لحاظ
غلظت این عنصار اخاتالف معنایداری در ساطی 29

n
79
79
79

P< 0.05
0.05
0.05
0.05

درصد مشاهده شد (شکل  7خ) .غلظت منیزیم تاا 67
روز اول بررسی روند افزایشی داشات و ساپس تاا روز
 977روند کاهشی پیدا کرد .افزایش مجدد غلظات آن
از روز  977شروع و تا پایان دوره ادام دارد .فقط بین
مقادیر غلظت منیزیم در روزهای  977و  987اختالف
معناایداری ( )p<7/79مشاااهده نشااد (شااکل  7د).
غلظت کلسیم در ابتدا افزایش یافت و در روز  977با
بیشترین مقدار خود رسید؛ سپس روند کاهشای پیادا
کرد و از روز  ،987از نو روند افزایشی یافت؛ این روناد
تاا پایاان دورۀ بررسای اداما داشات .مقاادیر غلظاات
کلسیم در همۀ روزهای بررسای اخاتالف معنایداری
( )p<7/79را نشان داد (شکل  7ها) .غلظات لیگناین
در اثر واکنش هایی کا باین آن و نیتاروژن در طاول
مدت تجزی رخ داد ،روند افزایشی داشات و در پایاان
دورۀ بررسی ب بیشترین غلظت رسید .غلظت لیگناین
در همااۀ روزهااای بررساای اخااتالف معن ایداری را در
سطی  29درصد نشان داد (شکل  7و).
مقادیر عناصر غذایی الشربرگ در پایران مردت
بررسی

براساس نتایج مشخص شد ک مقادیر عناصر غذایی
الشبرگ بلوط ایرانی بعد از گذشات یاک ساال از دورۀ
بررسی ب صورت  Ca<N<P<Mg <Kبود (جدول .)4
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شکل  -7پویایی غلظت نیتروژن (ال ) ،فسفر (ک) ،پتاسیم (خ) ،منیزیم (د) ،کلسیم (ها) و لیگنین (و)
جدول  -4مقادیر عناصر غذایی الشبرگ در پایان مدت بررسی (میانگین  ±اشتباه معیار) ()mg.g-1
عناصر
غلظت

نیتروژن
c 79/96 ± 7/23 b

فسفر
99/06 ± 7/36

پتاسیم
d

7/99 ± 7/70

کلسیم
a

48/98 ± 7/30

منیزیم
d

7/03 ± 7/99

اعداد با حروف متفاوت در سطر ،اختالف معنیداری در سطی احتمال  9درصد دارند.

آزادسازی نیتروژن و تجزیۀ لیگنین و ارتباط آنها
با نرخ تجزیۀ الشبرگ

نیتروژن تا روز  987تثبیت شاد و بیشاترین مقادار
نیتروژن تثبیاتشاده نیاز در هماین روز باود (40/73
درصد)؛ اما از روز  747تاا پایاان مادت بررسای ،روناد
آزادسازی نیتروژن مثبت شاد و در انتهاای بررسای با

 92/94درصد رساید (شاکل  3الا ) .تاا  977روز اول
فرایند تجزی  ،تخریب لیگنین مشاهده نشد .نرخ تجزیاۀ
لیگنین از روز  987تا پایان دورۀ بررسی افزایش یافات.
باااین تجزیاااۀ لیگناااین در روز  987و  367اخاااتالف
معنیداری ( )p<7/79مشاهده شد (شکل  3ک).
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ک

ال

شکل  -3درصد آزادسازی نیتروژن (ال ) و تجزیۀ لیگنین (ک)

مثبت معنیداری ( )p< 0.05مشاهده شد (جدول .)9

در منطقااۀ تحقیااق ،بااین آزادسااازی نیتااروژن و
تخریب لیگنین باا نارخ تجزیاۀ الشابرگ همبساتگی

جدول  -9ضرایب همبستگی برای ارتباطات خطی بین مادۀ آلی ازدسترفت و مقادیر آزادسازی نیتروژن و تخریب لیگنین
R

n

p< 0.05

نیتروژن

7/84

79

0.05

لیگنین

7/87

79

0.05

(جدول .)6
بنابراین معادلۀ رگرسیونی ب صورت زیر است:

براساس نتایج رگرسیون گام ب گام مشخص شد ک
از بین ترکیبات شایمیایی اولیاۀ الشابرگ (نیتاروژن،
فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم ،لیگناین ،نسابتهاای
 C/P ،C/Nو  )AUR:Nدر گااام اول نساابت  C/Pو در
گام دوم نیتاروژن در مادل وارد شاد .ایان دو متغیار
توانستند  89/8درصد واریانس تجزی را توصی کنند

Y= 73.941 + 0.595 X1 – 0.372 X2

 =Yمادۀ آلی ازدساترفتا (درصاد) =X1 ،نسابت
 =X2 ،C/Pنیتروژن

جدول  -6اطالعات رگرسیون گامب گام متغیر تابع (درصد مادۀ آلی ازدسترفت ) و متغیرهای توصی کننده
معنیداری

میانگین مجذور میانگین مجذور درجۀ آزادی درجۀ آزادی مجذور ضریب همبستگی
چندگانۀ تعدیلشده
رگرسیون
باقیمانده
رگرسیون
رگرسیون

7/777

77/97

7992/49

7/777

90/27

9396/24

7/83
73

مدل

متغیر وابست

نسبتC/P

مادۀ آلی
ازدسترفت
(درصد)

9
7/86

نیتروژن
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بحث
براساس نتاایج تحقیاق ،الشابرگ بلاوط ایرانای از
لحاااظ غلظاات اولیااۀ نیتااروژن ( 9/77درصااد) جااز
گون های درختی باا اصاال کننادگی متوساط خااک
محسااااوک ماااایشااااود .همسااااو بااااا نتااااایج
) ،Ghasemi Aghbash et al. (2016در تحقیق حاضر
نیز غلظت کلسیم از عناصر دیگر بیشتر بود .کلسیم در
دیوارۀ سلولی ب صورت پکتات کلسیم مشاهده میشود
و افازایش غلظات آن در الشابرگ با واساطۀ تثبیات
میکروبی اتفاق میافتد .در مرحلۀ اولیۀ فرایند تجزیا ،
ترکیب شیمیایی الشبرگ و اقلیم محارکهاای اصالی
تجزی هستند ،ب طوری ک تجزیۀ الشابرگ بارخالف
مرحلۀ آخر و مرحلۀ هوموس سریعتر انجام مایگیارد
( .)Aponte et al., 2012در بررسی حاضر درصاد وزن
باقیمانادۀ الشابرگ بعاد از گذشات  97مااه از دورۀ
بررسااااای  94/79درصاااااد باااااود .در تحقیقااااای
) Ghasemi Aghbash et al. (2016مقاادار وزن
باقیماندۀ الشبرگ بلوط ویول ( )Quercus libaniرا
در مدت شاش مااه از زماان بررسای در جنگال هاای
منطقۀ بان  ،ک از نظار اقلایم مشااب منطقاۀ تحقیاق
اساات 62/6 ،درصااد گاازارش کردنااد ،درحااالی کاا
) Sohng et al. (2014با بررسی نرخ تجزیاۀ الشابرگ
 Quercus mongolicaدر منطقاااۀ  Taehwaکااارۀ
جنوبی با اقلیم بسیار مرطوک ،مقدار وزن باقیماناده را
در  74ماه بررسی  49-40درصد ب دست آورده بودند.
ب عنوان یک نکتۀ شایان تأمل میتوان گفات در ساال
دوم فرایناد نقاش اقلایم کمرنا مایشاود و عواماال
دیگری مثل غلظت هاای لیگناین ،منگناز ،نیتاروژن و
کلسیم ،کنتارلکننادۀ اصالی فرایناد تجزیا هساتند
( .)Berg & McClaugherty, 2008باین غلظاتهاای
اولیۀ عناصر غاذایی و لیگناین باا حاد نهاایی تجزیا
ارتبااط معنایداری وجاود دارد (.)Berg et al., 2010
غلظت های نیتروژن و لیگناین ارتبااط معنایداری در
سطو باال و ب طور منفی با حد نهایی تجزی دارند .در
تحقیق حاضر نیز چنین رابط هایی باین غلظات هاای
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نیتروژن ،کلسیم و لیگنین با حد نهایی تجزی مشاهده
شد .براساس یافت های تحقیق غلظت نیتروژن باا حاد
نهایی تجزی همبستگی مثبت داشت .در الشبرگهای
غنی از نیتروژن ،محدود شدن مادۀ آلای ازدساترفتا
زودتر اتفاق مایافتاد و با عباارتی الشابرگ کمتاری
تجزی میشاود ( .)Berg et al., 2010مانناد نیتاروژن
غلظت لیگنین نیز رابطۀ مثبتی با حاد نهاایی تجزیا
داشات .براسااس نظار ) Piccolo et al. (1999مقادار
الشبرگ بااقیماناده در مرحلاۀ نزدیاک با هوماوس
توسط بقایای لیگنین ،ک در برابار تجزیا مقااوماناد،
تنظاایم ماایشااود در واقااع واکاانش ایاان بقایااا بااا
مولکول های نیتروژن در الشبرگ های غنی ،ترکیبااتی
را پدید میآورد ک در ب تأخیر انداختن تجزیا تاأثیر
بساازایی دارنااد .همسااو بااا نتااایج تحقیااق حاضاار،
) Berg et al. (2010نیز همبستگی معنیدار و مثبتای
را بین حد نهایی تجزی و غلظت کلسیم در سوزنهای
نوزااال گااازارش دادنا اد ایااان همبساااتگی توساااط
) Davey et al. (2007نیاز در ماورد الشابرگ بلاوط
گزارش شد .کلسیم عنصری است ک رویش گون هاای
قارچی عامل پوسیدگی سافید را پشاتیبانی مایکناد
( .)Berg et al., 2010ب طور کلای غلظاتهاای زیااد
کلسیم ،تجمع هوموس را کاهش میدهاد کا در پای
آن حد نهاایی تجزیاۀ الشابرگ هاا افازایش ماییاباد
( .)Berg & McClaugherty, 2008الگاوی تغییار در
غلظت های عناصر غاذایی و لیگناین در طاول فرایناد
تجزی در الشبرگ بررسیشده ،مشاب الگاوی عماومی
اراز شده توسط ) Laskowski et al. (1995باود .ایان
الگاااو در خصاااوص آزادساااازی عناصااار غاااذایی از
الشاابرگهااای در حااال تجزی ا در اکوسیسااتمهااای
جنگلی معتدل اراز شده بود .افزایش غلظت نیتاروژن
در اثاااار تثبیاااات میکروباااای رخ ماااایدهااااد
()Ghasemi Aghbash et al., 2016؛ نتایج مربوط با
آزادسازی ایان عنصار در طای ساال اول تجزیا ایان
مسئل را تأیید میکناد .همساو باا یافتا هاای دیگار
محققاان ()Ball et al., 2009; Maisto et al., 2011
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در تحقیق حاضر نیز غلظت فسفر در طول مدت زماان
بررسی افزایش یافت Bo et al. (2006) .اعتقاد دارناد
ک تثبیت میکروبای و آبشاویی ترکیباات کاربن دار و
نیتروژندار سبب افزایش غلظت فسفر در طای فرایناد
تجزی میشود .غلظتهای عناصر غاذایی در الشابرگ
بررساایشااده در پایااان ماادت تحقیااق باا صااورت
 Ca>N>P>Mg>Kبود .این نتایج نشان دهندۀ تسهیل
در تحرک پتاسیم و منیزیم از الشابرگ باوده و مؤیاد
این مسئل است ک زماان مانادگاری ایان عناصار در
الشبرگ های در حال تجزی  ،اندک است .علت شسات
شدن ساریع منیازیم و پتاسایم از الشابرگ در حاال
تجزی ا ای ان اساات ک ا ای ان عناصاار تنهااا از طری اق
فعالیت های میکروبی آزاد نمیشاوند ،بلکا با عناوان
یون های محلول نیاز با داخال خااک راه مای یابناد.
پتاسیم برخالف نیتروژن ،کلسیم و منیزیم ،با ترکیبات
پیچیدۀ آلی هیچ پیوندی برقرار نمایکناد .همساو باا
نتایج ) ،Wan-Qin et al. (2006در تحقیق حاضر نیاز
غلظت کلسیم از نیتروژن و فسفر بیشتر باود .کلسایم
در الشابرگ گیااهی با صااورت یاون یاا نمااکهااای
غیرمحلول در واکوزل ها دیده میشود و نیز در ساختار
دیوارۀ سالولی پیونادهایی محکام باا ترکیباات دیگار
ب صورت پکتات کلسیم برقرار میکناد .آزادساازی آن
محتااخ فعالیات میکروبای اسات (بارخالف منیازیم و
پتاسیم) .بنابراین همراه باا تجزیاۀ سااختار الشابرگ
غلظت کلسیم نیز کاهش مییاباد .همانناد نیتاروژن و
فسفر ،غلظت لیگنین نیز در طول مدت تجزی افزایش
مییابد و واکنش هاایی کا باین لیگناین و ترکیباات
دیگر مانند نیتروژن و کربن رخ میدهد سبب افازایش
غلظت آن میشود (.)Berg & McClaugherty, 2008
آزادسازی عناصار غاذایی الشابرگ هاا با روش هاای
مختل انجام میگیرد ک با ناوع الشابرگ بساتگی
دارد .در خصوص الشبرگ بیشتر عناصر غذایی (مانناد
پتاساایم ،نیتااروژن و فساافر) از طریااق آبشااویی آزاد
می شوند و ب بیشترین حد خود میرساند .کا البتا
مقدار آزادسازی ب مقاادیر آنهاا در الشابرگ بساتگی
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دارد (

;2008

McClaugherty,

&

Berg

 .)Pandey et al., 2007در تحقیااق حاضاار ،مقاادار
آزادسازی نیتروژن در پایان دوره ب بیشترین حد خود
رسید ک در این زمان تجزیاۀ لیگناین نیاز بیشاتر از
بقیۀ روزها بود .این نتایج نشان میدهد کا الشابرگ
بلوط در آستانۀ وارد شدن ب مرحلۀ آخر فرایند اسات
ک در آن ،تأثیر نیتروژن و لیگنین در تجزیۀ الشابرگ
منفاای شااده و شاارایط باارای مرحلااۀ هومااوس مهیااا
ماایشااود .مطااابق بااا یافتاا هااای دیگاار محققااان
(،)Han et al., 2015; Kaspari & Yanoviak, 2008
نتایج رگرسیون گامبا گاام نشاان داد کا متغیرهاای
نسبت  C/Pو غلظت نیتروژن ب ترتیب در گام های اول
و دوم توصی کننده های بهتار نارخ تجزیاۀ الشابرگ
بلوط هستند .از کربن ،نیتروژن و فسفر ،ب عناوان سا
عنصاار اصاالی مااؤثر در فراینااد تجزی ا و کارکردهااای
اکوسیستم ،میتوان در پیش بینی نرخ تجزی اساتفاده
کرد .فعالیت میکروبی افق آلی خاک با کاهش نسابت
 C/Pافزایش پیدا میکناد ( )Griffiths et al., 2012و
با افازایش فسافر نارخ تجزیاۀ الشابرگ نیاز افازایش
مییابد (.)Kaspari &Yanoviak, 2008
ب طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد کا بعاد از
گذشت یک سال 49/22 ،درصد مادۀ آلی الشابرگ از
دست رفت ک نسبت  C/Pو غلظت نیتاروژن بهتارین
توصی کنندۀ آن هستند .الگوی پویاایی غلظات هاای
عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم
و لیگنین مطابق الگوی عماومی ارازا شاده اسات .در
پایااان دورۀ بررساای ،مقااادیر غلظاات عناصاار غااذایی
ب ا صااورت  Ca>N>P>Mg>Kبااود .رونااد آزادسااازی
نیتروژن تا  987روز اول منفی و سپس تاا پایاان دوره
مثبت شد .مقدار ضریب ثابت تجزیۀ الشبرگ بلوط در
مدت  367روز  7/477درصد در روز ب دست آماد کا
نشااان داد الشاابرگ بررساایشااده از  39/66درصااد
فرفیت بالقوه برای هوموسی شدن برخوردار اسات .در
رویشااگاههااای ضااعی  ،کیفیات شایمیایی الشاابرگ،
تعیینکنندۀ اصلی حد نهایی تجزی و تولیاد هوماوس
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سبب ایجاد تغییراتی در حد نهایی تجزی و در نتیجا
.تجمع هوموس در ک جنگل شد

 در رویشگاه بررسیشده نیز بلوط ایرانی با تولیاد.است
،الشبرگ هایی ک از نظر ترکیبات شیمیایی متفاوتاند
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Abstract
The return of nutrients through leaf litter is one of the most important ways of nutrient cycling and soil fertility
conservation in forest ecosystems. The dynamics of nutrients and litter decomposition in the forest have great
influence on the availability of soil nutrients.The present study was conducted with the aim of evaluating the
nutrient dynamics and leaf litter decomposition in Persian oak (Quercus brantii Lindl.) leaf litter using litterbag
method for 360 days in Chahar Zabar forests of Kermanshah province. In this study, litterbags (30×20 Cm and 2
mm mesh) were sampled with five replicates at intervals of 60, 120, 180, 240 and 360 days and the following
factors were measured: decomposition rates, chemical components of leaf litters such as nitrogen, carbon,
phosphorus, potassium, calcium, magnesium and AUR (Klason lignin). The results showed that in the first year,
the mass loss of leaf litter was 45.9%. The nitrogen concentration was 12.22 mg.g-1 which indicates that Iranian
oak is a tree with moderate soil modification. The concentration of nutrients was Ca (48.58 ± 0.37 mg.g-1) > N
(25.16 ± 0.93 mg.g-1) > P (11.76 ± 0.36 mg.g-1) > Mg (2.73 ± 0.15 mg.g-1) > K (2.55 ± 0.27 mg.g-1). The results
of nitrogen release and degradation of lignin showed that nitrogen release had a negative trend up to 180 days
and then it was positive until the end of the period. Based on the stepwise regression the C/P and N were the
only variables entered into the model which explained 85.8% of mass loss variation. In general, the results of this
study showed that Iranian oak modified the soil nitrogen intermediately and has no high potential for humus
production.
Keywords: Lignin, Mass loss, Mineralization, Nitrogen.
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