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  الشبرگبروسيا با استفاده از روش كيسه كاج مازو وبررسي روند تجزيه الشبرگ بلند
  مهرسده تفضلي و، سيد احمد هاشمي سليم بهرامي محيا تفضلي، *محمد حجتيسيد

  داريگروه جنگلدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  ،ساري

 29/8/92 :تاريخ پذيرش  14/12/91 :تاريخ دريافت

  دهچكي

-هاي دست ا در حالت خالص و آميخته در تودهبروسي وتجزيه الشبرگ گونه بلندمازو  ميزانهدف از مطالعه حاضر، محاسبه 

در جنگل آموزشي و پژوهشي   )Tenore brutia Pinus(و بروسيا )  C.A.Mey.Quercus castanefolia(كاشت بلندمازو 
-هاي مورد نظر جمعهاي تازه خزان كرده در تودهدر فصل پاييز، برگ. باشدساري مي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه علوم

ا منافذ ب(هاي الشبرگ ساعت خشك شدند و درون كيسه 24درجه به مدت  60با آب مقطر شستشو شده و در دماي  بعدآوري و 
براي پر . هاي مورد اشاره نصب شدند پوشش گونه در سطح خاك در زير تاجريخته و پس از كنار زدن اليه بستر  )متريدو ميلي

و  )آميخته يك جيبه(هاي تك جيبه  گرمي در كيسه 5، آميخته )يك جيبه(گرمي  10كردن كيسه الشبرگ سه حالت، خالص
برداري  در طول يكسال، نمونه. ر گرفته شدهاي دوجيبه در نظ طور مجزا در كيسههر گونه ب از) آميخته دو جيبه(گرمي  10آميخته 

 .ماه انجام شد 12، 8، 6، 4، 2تجزيه و شاخص مزيت تجزيه در رويشگاه در فواصل زماني  ميزانمنظور محاسبه  از الشبرگ به
كمتر از توده بلوط ) 01/4(سوزن كاج در توده كاج  يبرا حالت خالص، يبرا ه ساالنهيتجزميزان  متوسط ج نشان داد كهينتا
حالت  يه ساالنه برايتجزميزان متوسط  .بود) 58/4(شتر از توده بلوط يب) 60/4(الشبرگ بلوط در توده كاج  يبرا يول بود) 18/4(
نشان داد كه پس از  محاسبه شاخص تجزيه در رويشگاه .بود )97/4( شتر از توده كاجيب) 51/5(به در توده بلوط يخته دوجيآم

 . يابدروز، سرعت تجزيه الشبرگ در رويشگاه اصلي افزايش مي 180

 ، دارابكالكاهش وزن الشبرگ، مزيت تجزيه در رويشگاه، كيسه الشبرگ ميزان :واژه هاي كليدي

  s.hojati@sanru.ac.ir :، پست الكترونيكي01512442984: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه 
تجمع الشبرگ در كف جنگل مهمترين منبع كربن آلي 

شود و تجزيه آن، يكي از ورودي به خاك محسوب مي
تعيين كننده ميزان كربن آلي ذخيره شده در يندهاي افر

در سطح  بنابراين تجزيه الشبرگ ،)15، 12(باشد خاك مي
تمان مواد آلي هاي زميني بواسطه تنظيم ساخاكوسيستم

نياز گياهان و تأثير بر خاك، آزادسازي عناصر غذايي مورد 
 و14 ،6(ز اهميت است ئخاك حا  Co2هاي  روي چرخه

تجزيه الشبرگ، برگشت عناصر غذايي به خاك را به ). 37
در واقع قابليت دسترسي عناصر غذايي به ). 32(دنبال دارد 

-اك ميلي در خميزان زيادي ناشي از پويايي تجزيه مواد آ

هاي گياهي نقش مهمي در  ريزهتجزيه الشه از اين رو. باشد

يند افربه طور كلي . كندحاصلخيزي خاك جنگل ايفا مي
هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك تجزيه شامل مكانيسم

است كه طي آن مواد آلي به طور فزاينده به اشكال ثابت 
عاالت براي فهم درك كامل اين فعل و انف. شوندتبديل مي

بيني نتايج تغييرات ها و پيشماهيت كاركرد اكوسيستم
هاي مختلف زيست محيطي بر روي ذخاير كربن در مقياس

درجه حرارت و (به طور كلي اقليم . الزم و ضروريست
اي سيع منطقهتجزيه الشبرگ در مقياس و ميزانبر ) رطوبت

) P, Ca, C, N, C:N(كه كيفيت الشبرگ در حالي ،تأثير دارد
تجزيه در سطوح كوچك  ميزاناهميت زيادي در كنترل 

  ).13(يعني رويشگاه دارند 
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امروزه بيشتر تحقيقات در زمينه تجزيه الشبرگ، روي 
است و  شدهها متمركز چگونگي تجزيه الشبرگ تك گونه

اين مطالعات منجر به بدست آوردن اطالعات زيادي در 
نكته . شبرگ شده استمورد فاكتورهاي مؤثر بر تجزيه ال

هاي باشد كه در طبيعت، الشبرگ گونهقابل توجه اين مي
شوند، بلكه در مختلف به صورت جدا از هم تجزيه نمي

كنار هم قرار دارند و تجزيه الشبرگ هر گونه روي 
با وجود اين، تحقيقات . ها تأثير داردالشبرگ ساير گونه

كيبي انجام ها به صورت تركمي در زمينه تجزيه الشبرگ
مطالعات اخير دانشمندان در زمينه اثرات ). 38(شده است 

ها در كنار هم نشان داده است كه در متقابل تجزيه الشبرگ
تواند به صورت  ، اين اثرات مي)37، 29(شرايط يكسان 

) 23(و اثرات منفي ) 21(، اثرات مثبت )16(اثرات خنثي 
روي نتايج تحقيقات تواند  ها نيز ميالبته تركيب گونه. اشدب

توسط ازجمله مباحثي كه اخيراً ). 29، 18(تأثيرگذار باشد 
باشد كه ممكن است  محققان بيان شده است اين مي

اي كه توسط همان گونه اشغال الشبرگ يك گونه در منطقه
به آن مزيت  تر تجزيه شود كه اصطالحاً سريعشده است، 

 HFA ()Home Field(منطقه در تجزيه سريع الشبرگ 

Advantage (شود گفته مي)امروزه اهميت اين عامل ). 22
از . باشددر تجزيه الشبرگ به طور كامل شناخته شده نمي

آنجايي كه روند تجزيه و تغيير تركيب عناصر غذايي 
موجود در الشبرگ به عنوان عامل اصلي تداوم حاصلخيزي 

از باشد، اي برخوردار ميرويشگاه جنگلي، از اهميت ويژه
-با اطالع از نحوه تجزيه و پويايي عناصر غذايي مي اين رو

هاي جنگلي تري براي مديريت تودهتوان راهكار مناسب
هدف اين پژوهش بررسي تأثير تركيب الشبرگ . ارائه نمود

 Quercus و   Pinus brutia Tenoreدو گونه 

.C.A.Meycastanefolia   ميزانو مزيت رويشگاه بر روي 
 .باشدو روند تجزيه الشبرگ آنها مي

  مواد و روشها

هاي توده منظور انجام اين تحقيق، به: منطقه مورد مطالعه
و ) .Quercus castanefolia C.A.Mey( برگ بلوطپهن

واقع در ) Pinus brutia Tenore(بروسيا  كاج برگسوزني
جنگل آموزشي پژوهشي دانشكده منابع طبيعي  39پارسل 
  . )1شكل ( انتخاب شدند) جنگل دارابكال(ساري 

  
سري يك  39 هاي بلندمازو و بروسيا در پارسلموقعيت توده -1شكل 

  داري دارابكال طرح جنگل

ب يو متوسط ش هت عمومي منطقه شمال و شمال غربيج
متوسط ارتفاع از سطح . مي باشد درصد 40- 39در پارسل 

باشد و ميانگين بارندگي به متر مي 360دريا در اين منطقه 
درجه  متوسط ساالنه و متر در سالميلي 750تا  700ميزان 

خاك غالب منطقه . باشد ميراد درجه سانتيگ 16حرارت 
هاي ريز و درشت  سنگعميق تا عميق همراه با  اًنسبت

 Clay(رسي، كمي سنگين  اغلببافت خاك . مادري است

loam ( تا سنگين)Silty clay ( تا  7/5و اسيديته خاك بين
ها و مراتع كشور در سال جنگل سازمان وقت .باشد مي 9/7

 يكار ات جنگليام عملكسره و انجي، نسبت به قطع 1366
در منطقه دارابكال  يجنگل يها هكتار از اراضدر سطح ده

 .بودند، اقدام كرد يافته و رو به نابوديكه حالت مخروبه 
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بلندمازو، پلت،  مورد استفاده شامل يهان گونهيمهمتر
هاي زمان كاشت گونه. باشدين ميو زرب يالقييتوسكا 
و فاصله  1370، سال 39ا در پارسل يكاج بروس و بلندمازو

 ).2( بودمتر  2×2كاشت آنها 

براي : سازي كيسه الشبرگآوري الشبرگ و آمادهجمع
در  1388الشبرگ بلوط در پاييز سال  ،انجام اين تحقيق

هاي مورد نظر، به طور تصادفي و به صورت دستي از توده
-سطح جمع آوري الشبرگ ؛آوري شدندكف جنگل جمع

هاي كاج نيز  سوزن. توده مورد نظر بودبه سطح  ها، محدود
در همان زمان از روي درختان موجود در سطح توده 

هاي جمع آوري شده درون ها و سوزنبرگ. برداشت شدند
كيسه پالستيكي قرار داده شدند و به آزمايشگاه منتقل و 

داخل  ساعت در 48پس از شستشو با آب مقطر به مدت 
در اين . اد خشك شدندگر درجه سانتي 60آون با دماي 

 )Litterbag technique(مطالعه از تكنيك كيسه الشبرگ 
هاي الشبرگ از جنس نايلون و با كيسه). 12(استفاده شد 

ميليمتري بود و با  2هاي سانتي متر با روزنه 20×20ابعاد 
ورت يك جيبه براي مطالعه توجه به هدف مطالعه به ص

جيبه براي مطالعه اي انفرادي و مخلوط و دو ه الشبرگ
آماده كردن و پر  براي. هاي تركيبي تهيه شدندالشبرگ

هاي الشبرگ در اين تحقيق سه حالت كلي در  كردن كيسه
گرم الشبرگ، به صورت  10در حالت اول . نظر گرفته شد

گرم الشبرگ  5، در حالت دوم )خالص تك جيبه(انفرادي 
ه تك آميخت(گرم سوزن كاج به صورت مخلوط  5بلوط و 

گرم الشبرگ بلوط در يك  10و در حالت سوم ) جيبه
آميخته دو ( گرم سوزن كاج در جيب ديگر 10جيب و 

عدد كيسه الشبرگ  160در نهايت . در نظر گرفته شد) جيبه
اسفند سال  6ها در عرصه،  زمان نصب كيسه. دآماده ش

سازي بستر نصب كيسه هاي براي آماده. بود 1388
ي موجود در عرصه كنار زده شد، تا هاالشبرگ، الشبرگ

براي نصب . تماس كامل باشند ها با خاك جنگل دركيسه
ها  منظور جلوگيري از جابه شدن كيسه ها در عرصه به كيسه

 15و اطمينان از تماس كامل با سطح خاك، از ميخ آهني 

در اجراي اين تحقيق، در هر توده . سانتيمتري استفاده شد
نحوه چيدمان كيسه . ه شده استتكرار در نظر گرفت 4

. ستون بود 4رديف و  5الشبرگ در هر تكرار به صورت 
هاي مختلف انتخاب شده  كه هر ستون شامل حالت طوري به
خالص بلوط، خالص كاج، آميخته دوجيبه و آميخته يك (

آوري از عرصه و هر رديف نشان دهنده زمان جمع) جيبه
روز  360، 240، 180، 120، 60فواصل زماني . مي باشد

هاي الشبرگ در  از نصب بعنوان زمان برداشت كيسه پس
  .نظر گرفته شد

هاي برداشت شده از نمونه: محاسبه درصد كاهش وزن
-هاي مشخص شده، بالفاصله درون كيسه عرصه، در زمان

به آزمايشگاه منتقل  بعدهاي پالستيكي قرار گرفتند و 
سپس . سبه شدها محاوزن محتويات كيسه الشبرگ. شدند

ها براي محاسبه درصد كاهش وزن، درون آون در الشبرگ
. ساعت قرار گرفتند 24درجه سانتيگراد به مدت  65دماي 

  :محاسبه شد  1در نهايت درصد وزن خشك آنها از رابطه 

)1 (

  
- تجزيه حالت تك گونه ميزان) الف: تجزيه ميزانمحاسبه 

جزيه الشبرگ، ت ميزانبراي محاسبه ): خالص تك جيبه(اي 
و 12( شدتجزيه استفاده ) 2رابطه (از رابطه نمايي منفي 

13(.  

)2(       
K : ،وزن باقي : وزن اوليه، : ضريب ثابت تجزيه

آوري نمونه ها از زمان جمع: ، tمانده پس از مدت زمان 
  .باشدمي) به ماه(عرصه 

آميخته تك جيبه و (هاي تركيبي تجزيه الشبرگ ميزان) ب
تجزيه الشبرگ در حالت  ميزانبراي محاسبه ): دو جيبه

  .استفاده شد 3آميخته از رابطه 
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)3( FMRXPt = [(mAX0 × FMRAt) + ( mBX0 × 

FMRBt)] / mAX0 + mBX0  
 ، Aوزن اوليه الشبرگ گونه : mAX0 در فرمول باال،

mBX0 :وليه الشبرگ گونه وزن اB ،FMRAt  : وزن باقي
وزن باقي : FMRBt، )ماه( tدر زمان  Aمانده الشبرگ گونه 
  . است) ماه( tدر زمان  Bمانده الشبرگ گونه 

براي : محاسبه شاخص تجزيه الشبرگ در رويشگاه خود
استفاده  5و  4از روابط  HFAمطالعه در مورد شاخص 

  . )9( شده است

HFAI = [(QRMLq + PRMLp × 2  ) × (QRMLp + 

BRMLa × 2)] × 100-100   )4(  

PRMLp = ( Pp × Qp + Pp) × 100 ، QRMLq = ( Qq × 

Qq + Pq) × 100  )5(  

PRMLq = ( Pq × Qq + Pq) × 100 ، QRMLp = ( Qp × 

Qp + Pp) × 100 

HFAI :شاخص مزيت تجزيه الشبرگ در رويشگاه خود  

QRMLq :ط در رويشگاه تجزيه نسبي الشبرگ گونه بلو
 بلوط

Pq   و Qq :در  درصد تجزيه الشبرگ دو گونه بلوط و كاج
 رويشگاه بلوط

PRMLp :در رويشگاه كاج تجزيه نسبي گونه كاج 

Pp   و Qp :در  درصد تجزيه الشبرگ دو گونه بلوط و كاج
 رويشگاه كاج

QRMLp : :در رويشگاه  تجزيه نسبي الشبرگ گونه بلوط
 كاج

PRMLq :در رويشگاه  الشبرگ گونه كاج تجزيه نسبي
  بلوط

اين تحقيق براي تجزيه و  در: تجزيه و تحليل آماري
ها با آزمون ها ابتدا نرمال بودن دادهه دادهتحليل و مقايس

واريانس  يهمگن .بررسي شداسميرنوف  –كولموگروف 
به منظور مقايسه  .ها با استفاده از آزمون لون انجام شدداده
مانده الشبرگ در يك توده  صد وزن باقيو درتجزيه  ميزان

آزمون دانكن نيز . طرفه استفاده شد از آناليز واريانس يك
قايسه براي م .مقايسه چندگانه بكار گرفته شدبه منظور 

مانده بين دو توده از آزمون تجزيه و درصد وزن باقي ميزان
t افزار  ها با استفاده از نرمز آماري دادهآنالي. استفاده شد

SPSS 16  ها از نرم افزار نمودار و براي رسمانجام شد
Excel 2007 استفاده شد.  

  نتايج
-روند تغييرات درصد وزن باقي: ماندهدرصد وزن باقي

و سوزن كاج در دو توده و در مانده الشبرگ بلوط 
هاي مختلف طي دوره يكساله و در فواصل زماني  حالت

نتايج نشان  .آورده شده است 3و 2، 1 هاي شكلمعين در 
هاي خالص مانده الشبرگ در حالتداد كه درصد وزن باقي

  .يابدو آميخته، با گذشت زمان كاهش مي

درصد كاهش وزن سوزن  طي دوره يكساله، در توده كاج
برگ بلوط بيشتر بوده و در توده بلوط نيز الشكاج نسبت به 

برگ بلوط نسبت به سوزن كاج بيشتر بوده الشكاهش وزن 
برگ الشختالف ميانگين درصد كاهش وزن بين ا. است

دار بوده است بلوط و سوزن كاج در هر دو توده معني
)P>05/0 .( ،نتايج نشان داد كه سوزن كاج در هر دو توده

درصد از وزن اوليه آن كاهش  50روز حدود  120پس از 
و پس از آن روند كاهش وزن با سرعت خيلي كم  يافت
روز  120بلوط در توده كاج پس از برگ الش. پيدا كردادامه 

دهد و دست مي درصد از وزن اوليه خود را از 30حدود 
يابد، پس از آن روند كاهش وزن با سرعت كمتري ادامه مي

روز حدود  120درحاليكه برگ بلوط در توده بلوط پس از 
دهد ولي روند درصد از وزن اوليه خود را از دست مي 30

  ).2شكل (يابد وليه ادامه ميكاهش وزن با همان سرعت ا
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  حالت خالصدر روند تغييرات درصد وزن باقي الشبرگ بلوط و سوزن كاج طي دوره يكساله  -2شكل 

در حالت آميخته تك جيبه، درصد كاهش وزن در توده 
كاج بيشتر از توده بلوط بوده است و اختالف ميانگين 

). P>05/0(دار بود درصد كاهش وزن در دو توده معني
نتايج نشان داد كه در حالت آميخته تك جيبه، روند كاهش 
وزن در توده بلوط سرعت كمتري نسبت به توده كاج دارد، 

 30روز اول در توده بلوط حدود  120 اي كه درگونهبه
در حاليكه در توده كاج . يابددرصد از وزن اوليه كاهش مي

ر هر همچنين د. يابد درصد وزن اوليه كاهش مي 40 حدود
روز، روند كاهش  120شود كه پس از توده مشاهده مي

  ).3شكل (يابد وزن با سرعت خيلي كم ادامه مي

نتايج اين تحقيق نشان داد كه كاهش وزن در حالت آميخته 
برگ بلوط نسبت به الشدوجيبه در هر دو توده، براي 

كمتر است و براي سوزن كاج نسبت به  حالت خالص
و اختالف ميانگين درصد كاهش  حالت خالص بيشتر است

روند كاهش وزن  ).P>05/0(دار بود وزن در دو توده معني
برگ بلوط در مجاورت با سوزن كاج در توده بلوط نسبت 

روز  120سرعت كمتري دارد و پس از  ،به توده كاج
درحاليكه در توده كاج روند  ،شوديكنواخت مي تقريباً

روند . درامه داروز همچنان اد 120كاهش وزن پس از 
باشد، كاهش وزن براي سوزن كاج در هر دو توده مشابه مي

درصد وزن  60روز، حدود  120اي كه پس از به گونه

يابد و پس از آن روند كاهش وزن با سوزن كاهش مي
  ).4شكل (يابد سرعت كمتري ادامه مي

نتايج اين تحقيق نشان داد كه اختالف ميانگين درصد 
هاي ت تك جيبه و دو جيبه در زمانكاهش وزن در حال
درصد در توده كاج و بلوط تفاوت  95مختلف در سطح 

  .دار نداشتمعني

  : تجزيه ميزان

تجزيه  ميزانمتوسط : خالص تك جيبه و آميخته تك جيبه
برگ بلوط در توده كاج نسبت به حالت آميخته الشساالنه 

خته و سوزن كاج بيشتر بود و در توده بلوط، در حالت آمي
  .نسبت به دو حالت ديگر بيشتر بوده است

هاي تجزيه بين دو توده در حالت ميزانمقايسه ميانگين 
دار ها معنيدرصد تفاوت 95 مختلف نشان داد كه در سطح

هاي مقايسه ميانگين درون توده كاج براي زمان .بود
روز اول  120درصد در  95مختلف نشان داد كه در سطح 

 دارها معنيولي پس از آن تفاوت نبود، دار ها معنيتفاوت
هاي مختلف مقايسه ميانگين در توده بلوط در زمان. بود

ها روز اول تفاوت 180درصد در  95نشان داد كه در سطح 
جدول (دار بود ها معنيدار نبود ولي پس از آن تفاوتمعني

1.(  
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  آميخته يك جيبهدر حالت وط و سوزن كاج روند تغييرات درصد وزن باقي مانده الشبرگ برگ بل - 3شكل 

  
  دو جيبه آميختهدر حالت مانده الشبرگ برگ بلوط و سوزن كاج طي دوره يكساله  روند تغييرات درصد وزن باقي - 4شكل 

  
  اي طي دوره يكسالهتجزيه حالت تك گونه ميزان – 1جدول 

 متوسط ساليانه

)روز( زمان  

 توده نوع الشبرگ 60 120 180 240 360

01/4  60/4  a 31/4  ab 05/4  b 68/3  c 44/3  c سوزن كاج 

60/4 كاج  22/5  a 85/4  b 61/4  c 36/4  d 98/3  d برگ بلوط 

43/4  94/4  a 59/4  ab 48/4  b 26/4  c 91/3  c آميخته يك جيبه 

18/4  92/4  a 52/4  b 25/4  c 85/3  d 36/3  d سوزن كاج 

58/4 بلوط  77/5  a 33/5  b 43/4  c 37/4  c 00/4  c برگ بلوط 

41/4  71/4  a 60/4  ab 56/4  b 38/4  c 79/3  c آميخته يك جيبه 

  باشددرصد با كمك آزمون دانكن مي 95هاي مختلف در هر نوع الشبرگ در سطح داري بين زماندهنده اختالف معنيحروف التين غير مشابه، نشان  
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ه در توده بلوط و كاج، نتايج نشان داد ك: آميخته دو جيبه
تجزيه الشبرگ در حالت آميخته بيشتر از حالت  ميزانمتوسط 

تجزيه در توده بلوط بيشتر از توده  ميزانخالص بود و متوسط 
هاي مختلف ها بين دو توده در زمانمقايسه ميانگين. كاج بود

ها روز اول اختالف 240درصد در  95نشان داد كه در سطح 
)  > P 05/0(دار ها معنيلي پس از آن اختالفدار نبود ومعني

ها درون هر توده نشان داد كه در توده كاج مقايسه ميانگين. بود
باشد دار ميها معنيدرصد تفاوت 95ها در سطح بين تمام زمان

دار نبود ولي ها معنيروز اول تفاوت 120ولي در توده بلوط در 
ها در در توده كاج تفاوت. باشددار ميها معنيپس از آن تفاوت

  ).2جدول (دار بود ها معنيتمام زمان

  
  تجزيه حالت آميخته دو جيبه طي دوره يكساله ميزان – 2جدول 

 )روز(زمان

 متوسط ساليانه
 توده 60 120 180 240 360

97/4  44/3  e 26/4  d 43/4  c 19/5  b 54/7  a كاج 

51/5  52/4  b 97/4  b 14/5*  b 69/6  a 27/7  a بلوط 

  درصد 95داري در سطح معني: *  

 ميزانها بين نتايج اين تحقيق نشان داد كه مقايسه ميانگين
 95تجزيه در حالت آميخته تك جيبه و دوجيبه در سطح 

  .دار نبوددرصد معني

اين شاخص نشان : شاخص مزيت تجزيه در رويشگاه
دهنده تغييرات سرعت تجزيه الشبرگ در رويشگاه اصلي 

محاسبه شاخص مزيت . باشدها ميسبت به ساير روشگاهن
تجزيه در رويشگاه براي الشبرگ بلوط و سوزن كاج در 

روز  120هاي مورد نظر نشان داد كه اين شاخص در توده
اول منفي بوده است و با گذشت زمان اين شاخص افزايش 

ها در رويشگاه اصلي سريعتر انجام يافت و تجزيه الشبرگ
  ).5شكل (شده است 

  بحث
تجزيه الشبرگ بلوط و سوزن كاج  ميزاندر اين تحقيق 

نتايج اين تحقيق . طي يكسال مورد بررسي قرار گرفت
تجزيه الشبرگ  ميزانداري بين نشان داد كه تفاوت معني

با توجه به يكسان بودن . بلوط و سوزن كاج وجود دارد
تجزيه الشبرگ  ميزانشرايط اقليمي، علت اصلي تفاوت در 

بلوط و سوزن كاج مربوط به تفاوت در غلظت نيتروژن و 
- گونه). 37، 7(باشد و مقدار ليگنين در آنها مي C/Nمقدار 

كمتر و  C/Nهاي با غلظت نيتروژن بيشتر و به عبارتي 
همچنين مقدار ليگنين كمتر با سرعت بيشتري تجزيه 

ير زياد الشبرگ بلوط به دليل داشتن مقاد. )37( شوند مي
نيتروژن موجب افزايش جمعيت موجودات خاكزي و 

مطالعات ). 32(شود افزايش سرعت معدني شدن عناصر مي
برگ در مقايسه با سوزني نشان دادند كه درختان پهن

برگان، مقدار نيتروژن بيشتر و مقدار كربن كمتري دارند و 
برگان برگان بيشتر از سوزنيدر نتيجه سرعت تجزيه در پهن

 ).32(باشد يم

مانده نتايج اين تحقيق نشان داد كه ميزان درصد وزن باقي
هاي خالص و آميخته، با گذشت زمان الشبرگ در حالت

- روز اول، سرعت تجزيه باال مي 120در . يابدكاهش مي

يابد، به  باشد و پس از اين زمان  سرعت تجزيه كاهش مي
مرحله  توان بيان كرد كه تجزيه طي دوعبارت ديگر مي
نتايج اين تحقيق مطابق با نتايج حسيني و . انجام شده است

) 12( McClaughertyو Berg . باشدمي )4و 3(همكاران 
. شودالشبرگ در دو مرحله انجام مي بيان كردند كه تجزيه

هاي كوچك ، مولكول)ماه اول 3(در مرحله اول تجزيه 
ا، نسبت به هاسيدها و نشاسهپذير كربن، مثل آمينو انحالل

در . روندشوند و از دست ميتر تجزيه ميليگنين سريع
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ازآنجايي كه  شود ومرحله بعد، تجزيه ليگينين انجام مي
باشد، تجزيه هاي درشت و پيچيده مي ليگنين شامل مولكول

در نتيجه كاهش . انجامدآن مدت زمان بيشتري به طول مي
كمتر در  سريع وزن در مراحل اوليه تجزيه و كاهش وزن

مدت زمان بيشتر طي مرحله دوم، منحني حاصل براي 

و  Taylorمطالعات . باشدروند تجزيه به صورت  نمايي مي
نشان داد كه در مراحل اوليه تجزيه، غلظت  )35( همكاران

تجزيه است و در مراحل بعدي  ميزاننيتروژن عامل كنترل 
يتروژن مقدار ليگنين، يا به عبارت ديگر نسبت ليگنين به ن

  .باشدعامل كنترل كننده مي

  
  شاخص مزيت تجزيه در رويشگاه براي الشبرگ بلوط و سوزن كاج طي دوره يكساله – 5شكل 

  

تجزيه الشبرگ در رويشگاه نتايج اين بررسي نشان داد كه 
محاسبه شاخص . شوداصلي با سرعت بيشتري انجام مي

وزن كاج مزيت تجزيه در رويشگاه براي الشبرگ بلوط و س
هاي مورد نظر نشان داد كه اين شاخص در مرحله در توده

اول تجزيه منفي بوده است و با گذشت زمان اين شاخص 
دهنده تغييرات اين شاخص در واقع نشان. افزايش يافت

سرعت تجزيه الشبرگ در رويشگاه اصلي نسبت به ساير 
اگر عدد اين شاخص مثبت باشد، به . باشدها ميروشگاه

مفهوم است كه سرعت تجزيه در رويشگاه اصلي بيشتر  اين
است و اگر عدد اين شاخص منفي باشد نشان دهنده اين 

باشد كه سرعت تجزيه در رويشگاه اصلي كمتر از امر مي
روز،  120بنابراين، پس از . باشدها ميساير رويشگاه

سرعت تجزيه در رويشگاه اصلي، براي هر دو گونه 
) روز اول 120(در مرحله اول تجزيه  .افزايش يافته است

سرعت روند كاهش وزن برگ بلوط و سوزن كاج در 
ولي در . باشدحالت خالص در هر دو توده يكسان مي

، سرعت اين روند براي برگ )روز 120پس از (مرحله دوم 
- يابد و با سرعت كم ادامه ميبلوط در توده كاج كاهش مي

د و يابت آن كاهش نميدر حاليكه در توده بلوط سرع ،يابد
در مرحله دوم، سرعت . يابد با همان سرعت اوليه ادامه مي

يابد روند كاهش وزن سوزن كاج در هر دو توده كاهش مي
با . باشدولي سرعت آن در توده كاج بيشتر از توده بلوط مي

ها در هر دو توجه به يكسان بودن تركيب شيميايي الشبرگ
توان تأثير اهش وزن را ميتوده، علت تفاوت در روند ك

به عبارت ديگر وجود  و) 8(توده اصلي در روند تجزيه 
 تفاوتكنندگان مشرايط ريزاقليمي متفاوت و حضور تجزيه

طي ) 9(و همكاران Ayres  ).30(در دو توده بيان كرد 
مطالعات خود، بيان كردند كه به طور متوسط، سرعت 
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بيشتر % 8 ر رويشگاه اصلي حدودها دتجزيه الشبرگ
هاي مختلف، به طور قابل الشبرگ گياهان گونه .باشد مي

اي در خصوصيات فيزيكي و تركيبات شيميايي مالحظه
اين خصوصيات روي تجزيه آنها  وباهم متفاوت هستند 

ها همانند ساير همچنين، اين تفاوت .)20، 9(تأثير دارد 
 )1( )شكل رويش، تأثير روي ساختار خاك(صفات گياهان 

). 8(شود موجب تغيير در نوع جوامع موجود در خاك مي
جمعيت ميكروبي خاك  با تجزيه بقايايي آلي انرژي و مواد 

رو نوعي  از اين. كنندمغذي مورد نياز خود را تأمين مي
رقابت انتخابي بين موجودات زنده خاك  براي تجزيه 

 خاص به صورت تخصصي ايجاد مي شود ايالشبرگ گونه
- ، به آنزيماينكه تجزيه اجزاي مختلف الشبرگبه نظر ). 9(

برخي از  از اين رو، )9(هاي متفاوتي نياز دارد 
ها توانايي توليد آنزيم مخصوص براي تجزيه ميكروارگانيزم

توان به  از طرفي ديگر مي). 31(برخي از اجزا را ندارند 
ها براي تجزيه شكل خاصي از توانايي ميكروارگانيزم

و يا سازگاري ) .23(ضخامت معين الشبرگ، با 
ها با نوع خاصي از الشبرگ را در يك منطقه ميكروارگانيزم

به عبارت ديگر تمايل چنداني براي استفاده از . رداشاره ك
اي كه از رويشگاه يا توده ديگر به آن توده الشبرگ گونه

انتقال يافته به عنوان منبع غذايي از طرف ميكروارگانيزم ها 
  ).9(رند وجود ندا

نتايج اين بررسي نشان داد كه سرعت روند كاهش وزن 
سوزن كاج در حالت آميخته دوجيبه در هر دو توده در 

 ،باشدمرحله اول و دوم تجزيه، بيشتر از حالت خالص مي
توان بيان كرد كه براي سوزن كاج، تأثير به عبارت ديگر مي

د تجزيه آميختگي الشبرگ بيشتر از تأثير نوع توده روي رون
سرعت روند كاهش وزن برگ بلوط در مرحله . بوده است

باشد ولي در اول در هر دو توده كمتر از حالت خالص مي
مرحله دوم، برگ بلوط در توده كاج با سرعت بيشتري و 
در توده بلوط با سرعت كمتري نسبت به حالت خالص 

روند كاهش وزن در حالت آميخته يك . شودتجزيه مي
مشابه  توده و در هر دو مرحله تجزيه، تقريباً جيبه در هر

در مرحله اول، سرعت كاهش وزن در توده كاج بيشتر . بود
از توده بلوط بود و در مرحله دوم، روند كاهش وزن در هر 

هاي با الشبرگ. يابددو توده با سرعت كمتري ادامه مي
توانند سرعت تجزيه غلظت عناصر غذايي باال، مي

 و 23، 10(كيفيت پايين را افزايش دهند  هاي باالشبرگ
برگ از نظر هاي پهنجه به اينكه الشبرگ گونهبا تو). 34

الشبرگ گونه هاي  تر ازغلظت عناصر نيتروژن و فسفر غني
سرعت  از اين رو، )28 و 26 ،10 ،5(برگ مي باشد سوزني

هاي كاج در حالت آميخته تحت تأثير عناصر تجزيه سوزن
هاي در حال تجزيه بلوط قرار ده از الشبرگغذايي آزاد ش
ها از طريق در واقع عناصر مغذي بين الشبرگ. گرفته است

مبادله  هاهاي قارچانتشار و به كمك ميسيليم و هيف
گان خاك، مهرهتحقيقات نشان دادند كه بي). 28(گردد  مي

ازجمله كرم خاكي و هزارپايان، از طريق قطعه قطعه كردن 
نقش مهمي در مهيا كردن شرايط براي تجزيه ها الشبرگ

- مثبت آميختگي الشبرگثير أت). 33 و 11(آنها ايفا مي كنند 

هاي خاك ها روي تنوع، فراواني و فعاليت ميكروارگانيزم
   .)17(در مطالعات متعددي گزارش شده است 

نتايج نشان داد كه سرعت تجزيه برگ بلوط در مجاورت 
) Seastedt )34. يابدط كاهش ميبا سوزن كاج در توده بلو

هاي با كيفيت باال با بيان كرد كه مخلوط شدن الشبرگ
هاي با كيفيت پايين منجر به افزايش سرعت تجزيه الشبرگ

تواند شود، از طرفي، ميدر الشبرگ با كيفيت پايين مي
منجر به كاهش سرعت تجزيه در الشبرگ با كيفيت باال هم 

برگ بلوط در حالت الشجزيه علت افزايش سرعت ت .شود
آميخته با سوزن در توده كاج، نسبت به حالت خالص را 

توان در توانايي جذب رطوبت توسط سوزن كاج بيان مي
، 36(شود تواند منجر به افزايش سرعت تجزيه كرد كه مي

با توجه به اختالف در روند تجزيه حالت آميخته تك ). 37
داري بين اين تفاوت معنيجيبه و دو جيبه، در اين تحقيق، 
توان در علت آن را مي. دو نوع آميختگي وجود نداشت

 دانست )نسبت يك به يك(يكي بودن نسبت آميختگي 
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) 27(و همكاران  Kingنتايج همسو با نتايج  اين. )25، 36(
  .بود

طور كلي، تجزيه الشبرگ به صورت آميخته، منجر به به
، افزايش ارت ديگرتجزيه الشبرگ و به عب سرعت افزايش
به منظور  .شوديبه خاك م مواد غذايي بازگشت سرعت
هاي كاري  ايجاد جنگل برايهاي مناسب ب گونهانتخا

آميخته و مناسب، مطالعه و كسب اطالعات بيشتر در زمينه 

هاي مختلف جنگلي به صورت نحوه تجزيه الشبرگ گونه
ه تأثير با توجه به اينك. باشدآميخته، الزم و ضروري مي

هاي مختلف آميختگي و نوع آميختگي در ارتباط با نسبت
هاي بومي در روند تجزيه الشبرگ آنها، كامال شناخته گونه

باشد، الزم است در مطالعات به اين موارد نيز شده نمي
  .توجه شود
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The Study of litter decomposition process of Caucasian oak and 
Red pine using litterbag technique 

Hojati S.M., Tafazoli M. Hashemi S.A. and Tafazoli M. 

Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. of 
Iran 

Abstract 

The present study was aimed to measure the rate of litter decomposition and home field 
advantage in Pinus brutia. Ten and Quercus castanefolia monocultures in Darabkola- 
Mazandaran. Fresh fallen litters were collected from the forest floor of those stands and 
after drying in Lab (65°C) were placed into litterbags (2 mm mesh). Three categories of 
litterbag were prepared and located on the mineral soil surface after removal of organic 
layers. One pocket bags filled with pure leaf and needle litter (10 g), one pocket bags 
filled with mixed litter (5g needle and 5g leaf) and  two pocket bags filled with mixed 
litter (10g leaf and 10 g needle in each pockets, separately but connected). During one 
year incubation period, litterbags were collected from the field after 2, 4, 6, 8 and 12 
months. Results showed that, the annual average of decomposition rate for pure needle 
in pine stand (4.01) was lower than in oak stand (4.18) but for pure leaf in pine stand 
(4.60) was higher than oak stand (4.58). The decomposition rate of mixed litter (two 
pocket bags) in oak stand was higher than in pine stand. Measuring of home field 
advantage showed that,  litter decomposition rates were increased in home stand after 
180 days. 

Key words: Litter decomposition rate, Home field advantage, Litterbag, Darabkola. 

  
  
  


