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بررسی عوامل تنظیمکنندة نرخ تجزیة الشبرگ در تودة
دستکاشت نوئل خالص منطقة الجیم
 فرهاد قاسمي آقباش؛ استاديار دانشکدة منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه مالير
 سيد غالمعلي جاللي؛ دانشيار دانشکدة منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
 وحيد حسيني؛ استاديار دانشکدة منابع طبيعي دانشگاه کردستان
 سيد محسن حسيني؛ دانشيار دانشکدة منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس

چکيده
فرایند تجزیة الشبرگ بهعنوان فرایندی حیاتی در چرخههای بیوژئوشیمیایی مطرح است که طی آن عناصر غذاایی الشذبرگ
آزاد و وارد خاک میشود .تجزیه و تخریب لیگنین بهعنوان یکی از عوامل محدودکنندة نرخ تجزیة الشبرگ در مرحلذة آخذر
توصیف میشود .این پژوهش بهمنظور بررسی عوامل تنظیمکنندة نرخ تجزیذه در مراحذل آخذر ایذن فراینذد بذا انکوباسذیون
الشبرگ گونههای راش ،توسکا ،افراپلت و سوزنهای نوئل با استفاده از روش کیسهالشذبرگ بذهمذد

 405روز در منطقذة

الجیم انجام گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که نرخهای تجزیة الشبرگها با غلظتهای اولیة نیتروژن و منگنذز همبسذتگی
مثبت معنیدار (بهترتیب  0/05و  )P> 0/01و با غلظت لیگنین و نسبتهای  C:Nو  Lignin:Nهمبستگی منفی معنیدار در
سطح احتمال  95درصد دارد .همچنین نتایج نشان داد که همبستگی بین مقدار مادة آلی ازدسترفتذة الشذبرگهذا بذا مقذادیر
آزادسازی نیتروژن ،منگنز و لیگنین معنیدار است؛ این همبستگی تنها در مورد آزادسازی منگنز منفی بود .با توجذه بذه نتذایج
بدست آمده مشخص شد که ترکیب الشبرگ گونههای پهنبرگان ،بویژه راش با سوزنهای نوئل در جنگذلهذای کوهسذتانی
هیرکانی میتواند در تسریع روند تجزیه سوزنهای نوئل موثر باشد.
واژگان کلیدی :آزادسازی عناصر ،تجزیة الشبرگ ،الشبرگ ،لیگنین ،منگنز.

 نويسنده مسئول ،تلفن09122379717 :

Email: f.ghasemi@malayeru.ac.ir
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مقدمه

ممانعت نیتروژن از فعالیت آنذزیمهذای مخذر

در یک رویشگاه با اقلیم مشخص ،ویژگیهای فیزیکی و

نیست ،بلکه امکذان دارد در نتیجذة واکذنشهذای متقابذل

شیمیایی الشبرگ ،تأثیر مهمی در نذرخ تجزیذة الشذبرگ

حیاتی بین غلظت زیاد نیتروژن و فراوردههای حاصذل از

دارد .بسذذیاری از محققذذان وجذذود چنذذین ارتباطذذاتی را

تخریذذب میکروبذذی یذذا تذذأثیرا نیتذذروژن بذذر جوامذذع

گذذزارش کذذردهانذذد  .]1در مراحذذل اول فراینذذد تجزیذذه،

تجزیذذهکننذذده باشذذد  .]3تذذروم و همکذذاران ( )2010بذذه

غلظت عناصذری ماننذد نیتذروژن و فسذفر ،و در مراحذل

بررسی تأثیرا

غلظت منگنز بذر نذرخ تجزیذة الشذبرگ

پایانی نیز غلظت لیگنین ،در کنترل نرخ تجزیه تذأثیر دارد.

راش پرداختند .یافته های آنان نشان داد که غلظت منگنذز

براساس مطالعا برگ و همکذاران ( )1993بذا گاشذت

موجب افزایش فعالیذت میکروارگانیسذم هذا (آزادسذازی

زمان ،تأثیر اقلیم در کنترل نرخ تجزیه کاهش مییابذد .در

بیشتر دیاکسید کربن و کاهش نیترا ) میشود که خذود

مراحل پایانی فرایند تجزیه ،زمانی کذه الشذبرگ بذه حذد

در تجزیه و تخریب بیشتر لیگنین مؤثر است  .]4ویذرزو

نهایی تجزیة خود رسیده است ،لیگنین تنظیمکنندة اصذلی

د -سانتو و همکذاران ( )2009در پژوهشذی بذه بررسذی

نرخ تجزیه است  .]1با شناسایی آنزیم پراکسذیدازمنگنز،

عوامل تنظیمکنندة نرخ تجزیة الشبرگ و تخریب لیگنذین

که توسط بازیدیومیسیتهای اصلی تخریبکنندة چذو

در مراحل آخر فرایند تجزیه در چهار گونة سوزنیبذرگ

و همچنذذین قذذار هذذای سذذاپروفیت تولیذذد مذذیشذذوند،

و سه گونة پهنبرگ پرداختند .براساس یافتذههذای آنذان،

بازدارندگی نیتروژن در تشذکیل ایذن آنذزیم ثابذت شذده

در الشبرگ پهنبرگان ،نرخهای مادة آلی ازدسذترفتذه و

است  .]2چگونگی اندازهگیذری اثذر منگنذز در تخریذب

تخریب لیگنین بهطذور مثبذت بذا آزادسذازی نیتذروژن و

لیگنین و در نتیجذه بخشذی از الشذبرگ هنذوز ناشذناخته

کلسیم و غلظت کلسیم همبسذتگی داشذت .در الشذبرگ

است .بذین تخریذب لیگنذین و غلظذت منگنذز الشذبرگ

سوزنیبرگان نیز مادة آلی ازدسترفته با آزادسازی منگنز

میتوان ارتباطی را متصور شد ،ولی تغییراتی که در طذول

و غلظت نیتروژن همبستگی مثبت و با پوسیدگی لیگنذین

فرایند تجزیه در غلظت هر دو رخ میدهد ،مانع هر نذو

همبستگی منفی داشت .براساس اسذتنتا ایذن محققذان،

نتیجذذهگیذذری کلذذی و قذذاطع شذذده اسذذت  .]2برخذذی از

تذذأثیرا متفذذاو کلسذذیم ،نیتذذروژن و منگنذذز در کنتذذرل

پیشین نشان دادهاند که ممکذن اسذت نیتذروژن

پوسیدگی لیگنین ،به نذو الشذبرگ و شذرایط رویشذگاه

بهواسذطة تذأثیرا بازدارنذدگی بذر فعالیذت آنذزیمهذای

بسذذتگی دارد  .]5در ارتبذذاب بذذا گونذذههذذای همزیسذذت

تخریبکنندة لیگنین ،تجزیة الشبرگ را به تأخیر بینذدازد.

مدیترانهای ،بنامی و همکذاران ( )2010پویذایی تجزیذه و

نیتروژن بر تجزیة

عناصر غاایی را در الشبرگهذای آمیختذه بذا اسذتفاده از

الشبرگهای هفت گونه را که از لحاظ غلظتهای اولیذة

روش کیسهالشذبرگ بذهمذد  90روز بررسذی کردنذد.

لیگنین متفاو بودند بهمد پذنج سذال در جنگذلهذای

براساس یافتههای ایشان ،عامل کیفیت الشبرگ بیشذترین

مینهسوتا در مرکز آمریکا ،بررسی کرد .براساس یافتههذای

اثر را در نرخ مادة آلذی ازدسذترفتذه و پویذایی عناصذر

او ،کاهش نرخ تجزیه با اضافه شذدن نیتذروژن ،بذهدلیذل

غاایی دارد ،درحالیکه تنو الشبرگهذا ،بذا تأثیرگذااری

مطالعا

بر همین اساس ،هابی ( )2008تأثیرا

لیگنذین
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بر کنترل این فرایندها ،اثر مهمی در کاسذتن تغییرپذایری

جمعآوری الشبرگ

الشبرگها دارد .]6

قبل از شرو فصل خزان مکانهای جمعآوری الشذبرگ

به طذور کلذی ،هذدی ایذن تحقیذق ،بررسذی عوامذل

در رویشگاه های طبیعی راش ،توسکا ،افراپلت و جنگذل

تنظیمکنندة نرخ تجزیذه در الشذبرگهذای راش ،توسذکا،

دستکاشت نوئل منطقة الجیم مشخص شد و با شذرو

افراپلت و سوزنهای نوئل در مراحل آخر فرایند تجزیذه

خزان و قبل از هر گونذه بارنذدگی ،الشذبرگهذای راش،

است .به این منظور ،جنگلکذاری خذالص نوئذل منطقذة

توسکا و افراپلت از روی زمذین و سذوزنهذای نوئذل از

الجیم واقذع در شهرسذتان سذوادکوه انتخذا شذد و بذا

روی شذذاخههذذا در همذذة جهذذا جمذذعآوری شذذد .]2

استفاده از روش کیسهالشبرگ و آنالیزهای آزمایشذگاهی،

الشبرگها در داخل کیسههای پالستیکی قذرار گرفتنذد و

سنجشهای الزم انجام گرفت.

به آزمایشگاه منتقل شذدند .نمونذههذا بعذد از انتقذال بذه
آزمایشذذگاه بذذهمذذد  24سذذاعت در فيذذای آزمایشذذگاه

مواد و روشها

خشک شده و سذس

منطقة تحقیق

تفکیک شدند.

تحقیق دربارة تجزیة الشبرگ در رویشگاه جنگلذی نوئذل
واقع در سری  5طذرح جنگلذداری الجذیم در محذدودة
شهرستان سذوادکوه انجذام گرفذت .نزدیذکتذرین مرکذز
جمعیتی آن شهر زیرا اسذت کذه در  30کیلذومتری آن
واقع شذده اسذت .موقعیذت جغرافیذایی و ویژگذیهذای
اکولوژیکی منطقة تحقیق در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1ویژگيهاي اکولوژیکي رویشگاه نوئل خالص
طول و عرض جغرافيايي
ارتفاع از سطح دريا (متر)
جهت عمومي
شيب عمومي ()%
سن توده (سال)

آمار و اطالعا

بذر اسذاس نذو الشذبرگ از هذم

" 36° 14' 46شمالي
و " 53° 7' 13شرقي
965
شمالي
20
50

هواشناسی نزدیکتذرین ایسذتگاه،

ایستگاه کلیماتولوژی افراچذال ( ،)2003-1964نشذان
داد که میانگین متوسط درجذة حذرار

روزانذه 14/9

درجة سذانتیگذراد ،متوسذط بارنذدگی سذالیانه 878/4
میلیمتر و در مجمذو اقلذیم منطقذه براسذاس فرمذول
گسترشیافتة دومارتن از نو معتدل مرطو

است.

روش کیسهالشبرگ
در این مطالعه از روش کیسهالشبرگ استفاده شذد  ]2کذه
روش ذی معمذذول در انکوباسذذیون الشذذبرگ در عرصذذه یذذا
آزمایشذذگاه اسذذت و در آن الشذذبرگ بذذهمقذذدار الزم در
کیسهالشبرگ بذا ابعذاد مشذخص قذرار داده شذده و بذرای
مطالعذذا تجزیذذة الشذذبرگ در طذذول مذذد تحقیذذق در
آزمایشذذذگاه یذذذا عرصذذذه نصذذذب مذذذیشذذذود .ابعذذذاد
کیسذذهالشذذبرگهذذای بذهکاررفتذذه در ایذذن تکنیذذک 30×20
سانتیمتر با روزنة  2میلیمتر از جن

نذایلون بذود .در هذر

کیسذذهالشذذبرگ در حذذدود  10گذذرم نمونذذة الشذذبرگ
خشکشده در فيذای آزمایشذگاه قذرار داده شذد .قبذل از
نصب کیسذههذا برچسذبی شذامل نذام گونذه و وزن اولیذة
الشبرگ تهیه و در داخل کیسهالشذبرگهذا قذرار داده شذد
 .]2کیسهالشبرگهای آمادهشده تذا زمذانی کذه در عرصذه
نصب شوند بهطذور خشذک و در اتذاا بذا دمذای معتذدل
نگهداری شدند .کیسهالشبرگهای محتذوی پهذنبرگذان و
سذذذوزنهذذذای نوئذذذل در روز  24آبذذذان  1388در تذذذوده
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دستکاشت نوئل نصب شدند .برداشت کیسهالشذبرگهذا

تکرار روی هر نمونه بذرای تعیذین عناصذر غذاایی نظیذر

در فاصذذذلة زمذذذانی  405روز از شذذذرو مذذذد زمذذذان

کربن ،نیتروژن ،کلسیم و همچنین منگنز و لیگنذین انجذام

انکوباسذذیون ،در روز چهذذارم دیمذذاه  ،1389مصذذادی بذذا

گرفت .برای تعیین درصذد کذربن آلذی از روش احتذراا

شرو مراحل آخر تجزیه انجام گرفت.

استفاده شد .]9 .نیتروژن الشبرگهذا بذه روش کجلذدال
تعیین شد  .]10منگنز الشبرگها نیز با اسذتفاده از روش

محاسبة نرخ تجزية الشبرگها
بعد از جمعآوری کیسهالشبرگها و خشک کذردن آنهذا،
ناپاکیهای مربوب نظیذر آلذودگی بذه گذلوالی ،شذاخ و
برگ ،خذزه و غیذره زدوده شذده و نمونذههذا در آون 65
درجة سانتیگراد بهمد  24ساعت خشک شدند .بذرای
محاسبة نرخ تجزیة الشبرگ از رابطة اصلی نمذایی منفذی
سادة تجزیه استفاده شد .]7
()1

kt

M0. e

Mt

 :M0وزن اولیة الشبرگ :Mt ،وزن باقیمانذده بعذد
از گاشت  :t ،tزمذان جمذعآوری الشذبرگ از عرصذه
(به روز) :K ،ضریب ثابت تجزیه

طریق رابطة زیر محاسبه شد:
()2

R %

 :W0وزن خشک اولیه :Wt ،وزن خشک باقیمانذده،
 :C0غلظذذت عناصذذر غذذاایی (میلذذیگذذرم در گذذرم) در
الشبرگ اولیه :Ct ،غلظت عناصر غذاایی (میلذیگذرم در
گرم) بعد از جمعآوری .]8
اندازه گیری ترکیب شيیمیايي الشيبرگ هيا از نظير
از تمیذز

و خشک شدن با استفاده از آسیا خرد و از الذک نمذرة
 20عبور داده شدند .سس

درصد اندازهگیری شد .]12

تجزيهو تحلیل اطالعات
در ابتذذدا نرمذذال بذذودن دادههذذا بذذا اسذذتفاده از آزمذذون
کولمذذوگروی – اسذذمیرنوی و همگنذذی واریذذان هذذا بذذا
آزمون لون انجام گرفت .با توجه به نرمال بذودن دادههذا،
مقایسة نرخهای تجزیة الشذبرگهذا و همچنذین مقذادیر
بذرای

اسذذتفاده شذذد .ارزیذذابی همبسذذتگیهذذای بذذین مذذادة آلذذی
ازدسترفته در پایان دوره و غلظذتهذای اولیذة عناصذر
غذذاایی و همچنذذین ارتباطذذا خطذذی بذذین مذذادة آلذذی
ازدسذذذترفتذذذه در پایذذذان دوره و مقذذذادیر آزادسذذذازی
عناصرغاایی الشذبرگهذا از طریذق ضذریب همبسذتگی
پیرسون انجام پایرفت .همة آزمونهای آماری با اسذتفاده
از نرمافزار  SPSS v.17در سطوح معنیدار بذودن 0/01
و  0/05انجام گرفت.

نتايج و بحث

عناصر کربن ،نیتروژن ،منگنز و لیگنین
الشبرگها بهمنظور سنجش ترکیب شیمیایی پ

کالسون ( )Klasonو بذا هيذم در اسیدسذولفوریک 72

مقایسة کلی و از آزمون دانکن برای مقایسههای چندگانه

میزان آزادسذازی عناصذر غذاایی الشذبرگهذا ( )Rاز
100

شد  .]11لیگنذین الشذبرگهذا نیذز بذا اسذتفاده از روش

آزادسازی عناصر غاایی و لیگنین از آنالیز واریان

آزادسازی عناصر غذايي الشبرگها

WC
0 0 Wt Ct WC
0 0

طیفسنجی اتمی و دستگاه طیفسنج اتمی اندازهگیذری

آنالیزهای شذیمیایی در چهذار

ترکیب شیمیايي الشبرگها در مرحلة اول و شيرو
مرحلة آخر تجزيه
ارزیابی کیفیت اولیة الشبرگها نشان داد که غلظذتهذای
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اولیة لیگنین و عناصر غاایی در میان الشبرگها متفذاو

مقدار غلظت لیگنین حالت بینذابینی دارد .الشذبرگ راش

است .سوزنهای نوئل از نظر غلظذت کذربن و همچنذین

نیز از نظر غلظت نیتروژن کمترین مقدار را دارد ،ولذی از

دارنذد .نکتذة

نظر مقدار منگنز بیشترین حد را به خذود اختصذاص داده

مقدار لیگنین با الشبرگ پهنبرگان تفذاو

شایان توجه در مورد سذوزنهذای نوئذل ایذن اسذت کذه

است (جدول .)2

غلظذذت نیتذذروژن در آن بذذا الشذذبرگ افراپلذذت اخذذتالی

در این مطالعه بنا به اهدای تعیینشده ،اندازهگیری

معنیداری نشان نمیدهد .توسکا از نظر غلظت نیتذروژن

ترکیب شیمیایی الشبرگها در شرو مرحلة آخذر نیذز

بیشترین مقدار و از نظر مقدار لیگنین کمترین حذد را بذه

انجام گرفت (جدول .)3

خذذود اختصذذاص داده اسذذت .الشذذبرگ افراپلذذت از نظذذر
جدول  .2ترکيب شيميایي اوليۀ الشبرگ گونههاي مورد مطالعه (ميليگرم در گرم)
نوع الشبرگ
نوئل
افراپلت
راش
توسکای ييالقي

کربن

ليگنين

منگنز

نيتروژن

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

a
c
b
b

423/23±0/22
378/87±0/09
416/93±0/08
417/50±0/04

a
c
b
d

292/6±9/0
242/6±1/4
270/6±5/2
204/7±2/9

bc
b
a
c

0/055±/003
0/062±0/003
0/212±0/010
0/040±0/002

b
b
c
a

12/84±0/10
13/34±0/23
10/49±0/01
20/82±0/21

اعداد با حروف متفاوت در هر ستون اختالف معنيداري در سطح احتمال  0/05دارند.

جدول  .3ترکيب شيميایي الشبرگها (ميليگرم در گرم) در شروع مرحلۀ آخر تجزیه در رویشگاه نوئل
ترکيب شيميایي
کربن
نيتروژن
منگنز
ليگنين

راش

توسکاي یيالقي

افراپلت

نوئل

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

394/9±2/77 b
15/03±0/69 c
0/225±0/004 a
289/00±5/69 b

404/2±3/23 a
28/68±1/19 a
0/102±0/011 c
271/66±15/19 b

363/8±0/91 c
20/39±0/51 b
0/159±0/012 b
276/33±2/60 b

401/8±0/82 ab
16/63±0/35 c
0/099±0/006 c
331/66±8/83 a

اعداد با حروف متفاوت در يک سطر اختالف معنيداري در سطح احتمال  0/05دارند.

در شرو مرحلة آخر تجزیه ،غلظتهای نیتذروژن،

و مقدار عناصذر غذاایی الشذبرگ را بذه هذم مربذوب

منگنز و لیگنین در همة الشذبرگهذا افذزایش یافتذه و

میکنند مانند  C:Nو  Lignin:Nاغلب بهطذور منفذی

برعک

مقدار کذربن در تمذامی الشذبرگهذا کذاهش

یافته بود (جدول  .)3غلظت نیتذروژن در سذوزنهذای
نوئل و الشبرگ راش کمترین حد بود .بیشترین مقدار
منگنز نیز در الشبرگ راش بود .با توجذه بذه افذزایش
نیتروژن و منگنز میتوان انتظار داشذت کذه تجزیذه در
ایذذن مرحلذذه رونذذد سذذریعتذذری یابذذد .براسذذاس نظذذر
پرسکا

و همکاران ( ،)2005شاخصهایی که کذربن

با نرخهای اولیة تجزیه ارتباب دارند .]13
مقادير نرخ ثابت تجزيية الشيبرگهيا در پاييان دور
انکوباسیون
براساس جدول  4مشاهده میشود که در رویشگاه نوئذل
خذذالص افراپلذذت بیشذذترین نذذرخ تجزیذذه را بذذه خذذود
اختصاص داده است؛ بعد از الشبرگ افراپلذت ،بیشذترین

438

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلة منابع طبيعي ايران ،دورة  ،69شمارة  ،3پاييز 1395
جدول  .4نرخ تجزیۀ الشبرگهاي راش ،توسکا ،افراپلت و نوئل در رویشگاه نوئل خالص در پایان دورۀ انکوباسيون
نرخ ثابت تجزیه

الشبرگ

ميانگين ±اشتباه معيار
0/217±0/014
0/349±0/023
0/240±0/011
0/462±0/023

c
b
c
a

راش
توسکا
نوئل
افراپلت

اعداد با حروف متفاوت در هر ستون اختالف معنيداري در سطح احتمال  0/05دارند.

جدول  .5ضرایب همبستگي بين مادۀ آلي ازدسترفته در پایان دوره و غلظتهاي اوليۀ برخي از عناصر غذایي اصلي ،ليگنين و نسبتهاي
 C:Nو  Lignin:Nدر رویشگاه نوئل
نيتروژن
منگنز
ليگنين
C:N
Lignin:N

R

n

<P

0/642
0/942
- 0/780
- 0/804
- 0/799

16
16
16
16
16

0/05
0/01
0/05
0/05
0/05

نرخ تجزیه مربوب به الشبرگ توسکا بود .الشذبرگ راش

عناصذذر (نیتذذروژن و کذذربن) هسذذتند  .]14مشذذاهدة

و سوزنهای نوئل نیز نرخ تجزیة مشابهی دارند.

همبستگی منفی قوی بین نرخ تجزیه با نسبت Lignin:

همبستگي بین نرخ تجزية الشبرگ با مقيادير اولیيه
غلظت های عناصر غذايي ،لیگنین و نسبت هيای
کیفیت الشبرگ
بذذرای توصذذیف نذذرخ تجزیذذة الشذذبرگ رویکردهذذای
مختلفی وجود دارد؛ یکی از این رویکردها اسذتفاده از
شاخص های شیمیایی الشبرگ نظیر نیتذروژن ،منگنذز،
لیگنین و غیره است (جدول .)5
نتذذایج مطالعذذة حاضذذر نشذذان داد کذذه در پایذذان دورة
انکوباسیون ،مطابق یافتههای هابی و همکذاران ( )2008و
بنامی و همکاران ( ،)2010غلظتهذای اولیذة نیتذروژن و
منگنز همبستگی مثبتی با نرخ تجزیه داشتند ،درحذالیکذه
غلظذذذت لیگنذذذین و نسذذذبتهذذذای  C:Nو Lignin:N

همبستگی منفی معنیداری با نرخ تجزیه نشان دادنذد ،3
 .]6مقذذدار نیتذذروژن و نسذذبت  C:Nعوامذذل مهمذذی در
ارزیابی نرخ تجزیة الشبرگ و الگوهذای آزادسذازی ایذن

 Nتعجبآور نیست .به هرحال آنچه در بیشتر مطالعذا
بارها بیان شده ،همبستگی قوی بذین غلظذت نیتذروژن و
نرخ تجزیة الشذبرگ در کوتذاهمذد اسذت  ]16 ،15و
دلیل این امر ،افزایش بیوماس میکروبی غنذی از نیتذروژن
در طذذول فراینذذد تجزیذذه  ]18 ،17و تثبیذذت تصذذاعدی
نیتروژن در ترکیبا لیگنینذی مقذاوم در برابذر پوسذیدگی
 ]19ذکر شده است .یافتههای این تحقیق مطابق با نتذایج
تروم و همکاران ( )2010و ویرزو د  -سانتو و همکذاران
( )2009نشان داد که نرخ تجزیة الشبرگ با غلظت اولیذة
منگنز همبستگی مثبت معنذیداری در سذطح  99درصذد
دارد .زیاد بودن نرخ تجزیه در شرو مرحلة آخذر نشذان
از تأثیر و اهمیذت خصوصذیا

کیفذی الشذبرگ (،N ،C

 )Mn ،L ،C:Nدر کنترل نرخ تجزیه بهویذژه در سذطوح
کوچک یعنی رویشگاه دارد .]20 ،1
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آزادسازی عناصر غذايي و لیگنین و ارتباط آنها با نيرخ
تجزية الشبرگ در شرو مرحلة آخر فرايند تجزيه

توسکا مثبت است ،درحالیکه در سوزنهذای نوئذل و
الشذذبرگ راش ،نیتذذروژن تثبیذذت شذذده اسذذت .از نظذذر

غلظتهای نیتروژن ،منگنز و لیگنین از جملذه عوامذل

آمذذاری ،اخذذتالی معنذذیداری در مقذذدار آزادسذذازی

محدودکنندة تجزیه در طذول مرحلذة آخذر محسذو

نیتذذروژن در الشذذبرگهذذای افراپلذذت و توسذذکا بذذا

میشوند بنابراین با در نظر داشتن این مسذلله ،مقذادیر

سوزنهای نوئل و الشبرگ راش وجود دارد .برخالی

آزادسازی ایذن عناصذر در روز  405انکوباسذیون کذه

الشبرگ راش ،در بقیة الشبرگها منگنز تثبیت شد کذه

مصادی با آغاز مرحلة آخر تجزیه است ،اندازه گیذری

از این نظر نیز اختالفا

معنذیداری در آنهذا مشذاهده

و ارتباب آنها با نرخهای تجزیة الشبرگ ارزیابی شد.

شد .آزادسازی لیگنین در همة الشبرگها مثبت بذود و

براسذاس شذذکل  1مشذذاهده مذذیشذذود کذذه درصذذد

از ایذذن نظذذر ،بیشذذترین و کمتذذرین مقذذدار آزادشذذده

آزادسازی نیتذروژن در الشذبرگ دو گونذة افراپلذت و

بهترتیب مربوب به الشبرگهای افراپلت و توسکا بود.

شکل  .1درصد آزادسازي نيتروژن ،منگنز و ليگنين در رویشگاه نوئل خالص

جدول  .6ضرایب همبستگي براي ارتباطات خطي بين مادۀ آلي ازدسترفته در پایان دوره و مقادیر آزادسازي نيتروژن ،منگنز و ليگنين در
شروع مرحلۀ آخر در رویشگاه نوئل خالص
نيتروژن
منگنز
ليگنين

R

n

P <0/05

0/840
-0/853
0/807

16
16
16

0/05
0/01
0/05

براساس جدول  6مشاهده میشذود کذه بذین مقذادیر

که در مورد نیتروژن و لیگنین این همبستگیهذا مثبذت و

آزادسازی نیتروژن ،منگنز و لیگنین بذا نذرخهذای تجزیذة

در سطح  0/05معنیدارند ،درحالیکذه در مذورد منگنذز،

الشبرگ همبستگیهای معنیداری وجود دارد ،بهطذوری

همبستگی منفی و در سطح  0/01معنیدار است .مرحلذة
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تخریب و پوسیدگی

نتیجهگیری

لیگنین و معدنی شدن نیتروژن توصذیف مذیشذود .]13

با توجه به یافتههای تحقیق مشخص شد که نرخهذای

در این مطالعه ،غلظتهای منگنز و لیگنین اثر معنذیداری

تجزیة الشبرگها با غلظتهای اولیة نیتروژن و منگنذز

بر نرخ تجزیة الشبرگ داشتند .بنذابراین مذیتذوان اذعذان

همبسذذتگی مثبذذت معنذذیدار و بذذا غلظذذت لیگنذذین و

داشت که فرایند تجزیة الشبرگ در شرو مرحلذة آخذر،

نسذذبتهذذای  C:Nو  Lignin:Nهمبسذذتگی منفذذی

به نو الشبرگ بستگی دارد .اثر منگنز در کذاهش مقذدار

معنیدار در سذطح احتمذال  95درصذد دارد .بنذابراین

نیترا الشذبرگ ممکذن اسذت بذا اختالالتذی در فراینذد

الشبرگهایی مانند راش و سوزنهای نوئل با غلظذت

نیترا سازی همراه باشد که همین موضو مذیتوانذد در

اولیه پایین نیتروژن در مقایسه با الشبرگهذای توسذکا

تجزیه و تخریب لیگنین توسط میکروارگانیسذمهذا مذؤثر

و افراپلت دیرتر تجزیه میشوند .اما با توجه به نتذایج

باشد ]2؛ زیرا غلظت زیاد نیتروژن (بذهویذژه در مرحلذة

همبستگیهای موجود بین مقدار مادة آلی ازدسترفتة

آخر تجزیه) فرایند تجزیه را محدود مذیکنذد .مطالعذا

الشبرگهذا بذا مقذادیر آزادسذازی نیتذروژن ،منگنذز و

نشان دادهاند کذه برخذی عناصذر ،نظیذر منگنذز حتذی در

لیگنین مشخص شد که الشذبرگ راش بذا آزادسذازی

سیسذذتمهذذای غیرآلذذوده از الشذذبرگ آزاد نمذذیشذذوند .بذذا

منگنز میتواند در اثر ترکیب با سوزنهای نوئل رونذد

نزدیک شدن بذه مراحذل آخذر تجزیذه ،ایذن عناصذر در

تجزیه سوزنها را تسریع بخشد .بنابراین به عنوان یک

الشبرگ به بیشترین مقدار خود میرسند  .]2در مطالعذة

نتیجه گیری کاربردی از این تحقیق میتوان به ترکیذب

حاضر نیز این مسلله بهخذوبی مشذاهده شذد (شذکل .)1

گونههای درختذی راش و نوئذل در جنگلکذاریهذای

غلظت لیگنذین در طذول مذد تجزیذه بذهطذور خطذی

مناطق باالبند رویشگاه خزری اشاره کرد ،به طوریکذه

افزایش یافت که ممکن است ناشی از تأثیر منفی افذزایش

الشبرگ راش بذا غلظذت زیذاد منگنذز در مقایسذه بذا

غلظت نیتروژن یا آزادسازی بیشتر منگنز در طول فراینذد

سوزنهای نوئل میتوانذد رونذد تجزیذة سذوزنهذا را

تجزیه باشد  .]1بنابراین ،ارتباب منفی آزادسذازی منگنذز

سرعت بخشیده و از انباشته شدن سذوزنهذا در کذف

و مقدار مادة آلی ازدسترفته مطابق با نتایج ایذن تحقیذق

جنگل ممانعت کند.

تأیید میشود (جدول .)6
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