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مطالعه پویایی عناصر غذایی اصلی گونه  Bromus tomentellus Bornmطی
روند تجزیه الشبرگ
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تاریخ پذیرش59/5/13 :

تاریخ دریافت59/8/11 :

چکیده
از آنجایی که گونه  Bromus tomentellusیکی از مهمترین گونههای اکوسیستمهای طبیعی از نظر کیفیت
کمی

در کشور ایران میباشد در تحقیق حاضر سعی شده تا با بررسی پویایی عناصر غذایی و سترع

پذیری برگ و ساقه این گونه در مدت زمان یک سال ،به شناخ

و

تجییته

روند تجییه آن پرداخته شود .در این مطالعته

از تکنیک کیسه الشبرگ با ابعاد  22×22سانتیمتر و با منافذ  2میلیمتر استفاده شد .هر کیسه بتا حتدود  5گترم
نمونه گیاه خشک شده پر گردید .مجموعا  55کیسه با تیمارهای برگ ،ساقه و ترکیب برگ و ساقه در سه تکرار
در ایستگاه آموزشی پژوهشی حسین آباد شیراز جایگذاری گردید .برداش
بار در سال) انجام گردید .پس از هر برداش

کیسهها در فواصل زمانی  02روز (0

مقدار عناصر غذایی نیتروژن ،کربن ،پتاسیم ،فسفر و نسب

کتربن

به نیتروژن در برگ ،ساقه و ترکیب برگ و ساقه گونه مذکور اندازهگیری شتدند .نتتاین نشتان داد کته در پایتان
آزمایش درصد نیتروژن در برگ برابر  1/22بوده که نسب

به نییوؤن ساقه به مقدار  2/05و ترکیب برگ و ساقه

به مقدار  ،2/45بیشتر بود .همچنین در این تحقیق مشخص گردید ثاب

تجییه ساالنه برگ ،ساقه و ترکیب برگ

و ساقه این گونه بهترتیب برابر  2/55 ،1/22و  1/20اس .
واژههاي کلیدي :کیسه الشبرگ ،عناصر غذایی اصلی ،نسب
مقدمه1

 ،C/Nنرخ تجییه،

Bromus tomentellus

زیادی تابع خصوصیات ترکیبتات کتربن در الشتبرگ

در یک اکوسیستم طبیعی ،الشبرگ نقش عمتدهای

اس  .مشخصتههتایی کته ترکیبتی از کتربن و مقتدار

در افیودن مواد آلی به خاک ایفا متیکنتد .آزادستازی

عناصر غذایی است  ،ملتل نیتتروژن :کتربن ،نیتتروژن:

مواد غذایی از الشتبرگهتای در حتال تجییته ،مستیر

لیگنین و فسفر :کربن اغلب در ارتبتا منفتی بتا نترخ
اولیه تجییه است

مهمی از جریان مواد در اکوسیستمهای طبیعتی است
که قابلی

گونههایی که کیفی

دسترستی بترای جتذو توستا گیتاه و یتا

الشتبرگ آنهتا بتاال است

میگردد که شاخصهای کیفی

ختتتروز از اکوسیستتتتم را کنتتتترل کتتترده و نهایتتتتا
حاصلخییی رویشتگاه را تحت

( .)Moore et al., 1999استتفاده از

و سرع

تتاثیر قترار متیدهتد

باعت

خاک از جمله میتیان

تجییه مواد آلی ،بیوماس میکروبی ،پتانستیل
عناصتر در دراز

( .)Blair, 1988نتترخ تجییتته الشتتبرگ بتتا ترکیتتب

معدنی شدن نیتروژن خاک و گترد

شیمیایی (کیفی ) الشبرگ تعیین میشود کته تتا حتد

متتدت بهبتتود یابتتد ( Jafari .)Alexander, 1977و
 )2225( Rahimzadehدر بررستتتی ارتبتتتا کیفیت ت

*نویسنده مسئولz.jafarian@sanru.ac.ir :
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الشتتبرگ و انتتدام هتتوایی در وهتتار گونتته گیتتاهی

در اندامهتای هتوایی ایتن گونتههتا ،بیشتترین میتیان

،Bromus tomentellus ،Agropyron intermedium

نیتروژن را گونه  P.fragilisو بیشترین مقدار فستفر و

 Eurotia ceratoidesو ،Kochia prostrateدر منطقته

کربن را گونههتای  B. tomentellusو  P. fragilisدارا

همند آبسرد واقع در  05کیلومتری تهران ،بیان نمودند

الشبرگ،

بودند .در کل گونه  A. tauriاز لحاظ کیفی

که از لحاظ کمی در اندام هوایی ،مییان کربن و نسب

سرع

 C/Nدر گونه  A. intermediumو مییان فسفر ،پتاسیم

بهتری نسب

و نیتروژن در گونه  K.prostrateنسب

به گونتههتای
Quercus

خشکی در کانادا بر روی نرخ تجییه دو گونته گتراس

 cerrisو  Quercus pubescensرا از نظتتر کیفیتت
نسب

به دو گونه دیگر برخوردار بود .همچنین

 Hockinو )2214( Fraserطی تحقیق در منطقه نیمه

دیگر بیشتتر بتود )1550( Raies .دو گونته
الشبرگ بررسی کرد و نتیجه گرف

تجییهپذیری و اثرات آن بتر ختاک از شترایا

spicata

)(Pursh

 Pseudoroegneriaو

که میتیان  C ،Nو

 Calamagrostis rubescensدریافتنتتد کتته بتتا وجتتود

 C/Nدر گونه  Quercus cerrisبهترتیتب ،55/5

 C/Nدر هتتر دو

 2/45درصتد و  40و همچنتین در گونته

تفتاوت در مقتتدار نیتتروژن و نستتب

گونه ،نرخ تجییه مشابه بود .نرخ تجییه در فصل بهار

Quercus

 2/01 ،52/4 pubescensدرصتتد و  05بتتوده استت .

که مییان بارندگی و رطوب

 Jafariو )2225( Rahimzadehنیی پژوهشی با هتد

فصل تابستان بیشتر بود .در این راستا این محققان بیان

مقایسه کیفی

کردند که رطوب

الشتبرگ و انتدامهتای هتوایی از نظتر

مقدار کربن ،نیتتروژن ،فستفر و پتاستیم در سته گونته

باالتر بود ،در مقایسته بتا

به عنوان عامل کلیدی کنتترلکننتده

نرخ تجییه در اکوسیستمهای خشک میباشد.

 Bromus tomentellus ،Stipa barbataو Agropyron

از آنجتتایی کتته کیفی ت

ختتاک تح ت

ت ت ثیر نتتو

 intermediumدر منطقه طالقتان انجتام دادنتد .نتتاین

عناصری که در روند تجییه گونههای گیاهی به ختاک

آمده حاکی از این بتود کته از لحتاظ کمتی در

اضافه میشوند ،قرار دارد لذا بررسی تغییرات عناصتر

بدس

اندامهای هوایی  A. intermediumمقادیر کربن ،فسفر،
نیتروژن و نسب

 C/Nو در

درصد کربن ،پتاسیم و نسب

موجود در گونههای مرتعتی مهتم وته از نظتر ارز

الشتبرگ B. tomentellus

غذایی برای دامهتای وراکننتده و گونتههتایی کته در

 C/Nاز دو گونته دیگتر

آو و خاک نقتش متوثری دارنتد یتا گیاهتان

حفاظ

بیشتر بتود .ولتی در کتل گونته  S. barbataاز لحتاظ

دارویی و صنعتی در روند تجییه ،میتواند نقش مهمی

بهتتری

اصتو و

کیفی

الشبرگ و اندامهای هوایی از وضعی

در معرفی گونههای گیاهی مناستب جهت

برخوردار بود )2212( Saberi .طی مطالعهای کته بته

احیاء اکوسیستمهای طبیعی نقش مهمی ایفاء کنتد .در

منظور مقایسه مییان عناصر معتدنی موجتود در انتدام

در این تحقیق سعی شده تا تغییرات

هتتوایی ،الشتتبرگ و ختتاک ستته گونتته
fragilis ،tomentellus

راستای این هد

Bromus

مقدار عناصر غذایی نیتروژن ،کربن ،پتاستیم ،فستفر و

،Psathyrostachys

ترکیبی

نسب

کربن به نیتروژن در برگ ،ساقه و حال

 Agropyron tauriدر منطقهی طالقان انجام داد ،اظهار

برگ و ساقه الشبرگ گونه  Bromus tomentellusکته

بیشتتترین میتتیان نیتتتروژن را گونتته  A.tauriو

غذایی و حفاظتی محستوو

داش ت

بیشتتترین مقتتدار کتتربن و نستتب

 C/Nرا گونتته

گونه مهمی از نظر ارز

میشود ،در طول یک سال بررسی شود.

B.

 tomentellusبه خود اختصاص داد .همچنتین از نظتر
مقایستتتتتتتتتتته عناصتتتتتتتتتتتر غتتتتتتتتتتتذایی
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مواد و روشها

شود .از هر تیمتار یتک نمونته بعنتوان شتاهد تهیته و

منطقههه مطاهعههه ههده :تحقیتتق حاضتتر در ایستتتگاه

عناصر غذایی نیتروژن ،کربن ،پتاسیم ،فستفر و نستب

آموزشی -پژوهشی حسینآباد که قتر بتوده و در 25

کربن به نیتروژن اندازهگیری مورد انتدازهگیتری قترار

کیلومتری غرو شیراز-کازرون قترار دارد انجتام شتد.

گرفتند.
پس از برداش

محدوده جغرافیتایی منطقته  52ْ 14 15تتا 52ْ 15 15

و انتقال نمونهها به آزمایشگاه ،در

عناصتر غتذایی متذکور انتدازهگیتری

طول جغرافیایی و  25ْ 40 45تا  25ْ 44 52عرض

هر بار برداش

جغرافیتتایی اس ت  .حتتداقل ارتفتتا ایستتتگاه  1554و

شتتدند .انتتدازهگیتتری نیتتتروژن بتته رو

حداکلر ارتفا آن  2212متر باالتر از سطح دریا اس .

( ،)ZarrinKafsh, 2002کتربن بته رو

کجلتتدال
ستوزاندن در

استتتتوکتروفوتومتری

درصد پوشش گیاهی ، %45میتانگین بارنتدگی منطقته

کتتتتوره ،فستتتتفر بتتتته رو

 405میلیمتتر و دارای میتانگین حتداکلر دمتای 40/1

( )Ghazanshahi, 2000و پتاستتیم بتته رو

درجه سانتیگراد و میانگین حداقل دمای  12/4درجته

سنجی و بتا استتفاده از استید کلریتدریک  2نرمتال و

سانتیگراد میباشد.

اندازهگیری توسا فلم فوتومتر ()ZarrinKafsh, 2002

شتتعله

انجام شد.
تجییه و تحلیل دادهها با استفاده از  ANOVAو

روش تحقیق
الشتتبرگ تتتازه ریختتته شتتده گونتته

مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در نرم افیار

Bromus

SPSS

( tomentellusشتتامل بتترگ و ستتاقه) در تابستتتان ،بتته

و نمایش تغییرات زمانی دادهها با رسم نمودارها در

صورت تصادفی و دستتی از کتم منطقته جمتعآوری

نرم افیار  Sigma Plotانجام شد.

شد .در این مطالعه از تکنیک کیسه الشتبرگ (

Jacob

 )et al., 2010استفاده شد (ورقههای توری آلومینیومی

اندازهگیري نرخ تجزیه ال برگ :برای به دس

با منافذ  2میلیمتری خریداری و از آنها کیسههایی بتا

آوردن نرخ تجییه از فرمول زیر استفاده شد (

ابعاد  22×22سانتیمتر ساخته شد) .سه تیمار الشبرگ

:)and McClaugherty, 2008
-kt

برگ بروموس ،ساقه بروموس ،ترکیتب بترگ و ستاقه

Berg

Mt= M0e

بروموس با سه تکرار در نظر گرفته شد .هر کیسته بتا
حدود  5گرم نمونه الشبرگ خشک شده ،پتر گردیتد.

 :M0وزن اولیه الشبرگ :Mt ،وزن باقیمانتده الشتبرگ

کیسهها در فواصل زمانی  02روز ( 15مهتر)،

بعد از زمان  :K ،tنترخ تجییته و  :tزمتان جمتعآوری

برداش

 122روز ( 15آذر) 102 ،روز ( 15بهمتتتن) 252 ،روز

الشبرگ از عرصه (به روز ،ماه ،سال)

( 15فتتتروردین) 422 ،روز ( 15ختتترداد) و  402روز

نرخ تجییه منعکس میکند که مواد مختلم تا وه

( 15مرداد) از زمتان شترو نصتب در عرصته انجتام

حد در بیوسنتی میکروبی نقش دارنتد .متوادی کته بته

در طتول ستال

تجییه میشتوند و  Kبتاالیی دارنتد ،بیوستنتی

گرف  .بتا احتستاو  0بتار برداشت

سرع

( ،)AsghariSorkhi, 2013مجموعا  55کیسه الشتبرگ

میکروبی باالتری را امکانپذیر متیکننتد ،درحتالیکته

نصب گردید به این صورت که الیه آلی ستطح ختاک

موادی که انترژی کمتی بترای رشتد و حفتم جوامتع

کنار زده شد و کیسهها بتا متی هتای  12ستانتیمتتری

میکروبتتی فتتراهم متتیکننتتد مقتتدار  Kکمتتتری دارنتتد

روی خاک کوبیده شدند تا از جابجایی آنها جلوگیری

(.)Barnez et al., 1998
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محاسبه میزان آزادسازي عناصر غذایی :میین آزادسازی

گونه  Bromus tomentellusدر آغاز آزمایش :نتتاین

عناصر غذایی از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:

حاصل از بررسی مقدار عناصر غذایی انتدامهتای ایتن
گیاه نشان داد که مقدار اولیته همته عناصتر در بترگ،

( :R)%مییان آزادسازی عناصر غذایی :W0 ،وزن

ساقه و حال

خشک اولیه :Wt ،وزن خشک باقیمانده :C0 ،غلظ

 %55بودند .مقدار عناصر کربن ،پتاسیم و نستب

عناصر غذایی ( )mg/gدر الشبرگ اولیه :Ct ،غلظ

در ستتاقه بتته ترتیتتب  1/44 ،52/20و  102/00بتتوده و

عناصر غذایی ( )mg/gبعد از جمعآوری (

معنیدار در سطح

ترکیبی دارای اختو

C/N

بیشتر از مقدار آنها در برگ و برگ و ساقه آمیخته بود.

Guo and

از طرفی مقدار عناصر نیتتروژن و فستفر در بترگ بته

.)Sims, 1999

ترتیب معادل  2/05و  2/14بوده و بیشتتر از دو تیمتار

نتایج

دیگر بود ،جدول (1و.)2

مقایسه مقدار عناصر غذایی در اندامهاي گیاهی

جدول  :1تجییه واریانس برای مقایسه ترکیب شیمیایی اولیه اندام های گیاهی

گونه Bromus tomentellus

درجه آزادی

F

کربن

2

** 45/4

نیتروژن

2

*5/55

فسفر

2

** 12/45

پتاسیم

2

** 5/55

کربن به نیتروژن

2

** 12/40

ترکیبات شیمیایی

** و * وجود تفاوت معنیدار در سطح  %1و %5

جدول  :2مقایسه ترکیب شیمیایی اولیه اندامهای گیاهی

گونه Bromus tomentellus

کربن ()%

نیتروژن ()%

فسفر ()ppm

پتاسیم ()ppm

C/N

برگ

54/42±2/11 c

2/05±2/224a

2/14±2/224a

2/55±2/22b

44/51±2/14c

ساقه

52/20±2/10

2/25±2/21

2/14±2/225

1/44±2/14

102/00±4/5

نو الشبرگ
a

برگ و ساقه آمیخته
حرو

55/02±2/44b

یکسان بیانگر عدم اختو

c

b

2/10±2/224a

2/54±2/21b

a

a

1/25±2/25ab

115/51±2/04b

معنیدار در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن اس .

مقایسه مقدار عناصر غذایی اندامهاي گیهاهی گونهه

نسب

 Bromus tomentellusدر آخرین زمهان بردا هت:

ترکیب برگ و ساقه اختو

بعد از گذش

یک سال از انکوباسیون ،مقتدار کتربن،

پتاسیم و نسب

 C/Nدر برگ ،ساقه ،بترگ و ستاقهی

 C/Nدر ساقه بیشتر بود بطوریکته بتین بترگ و
معنتیدار وجتود داشت .

درصد نیتروژن در برگ بروموس دارای بیشترین مقدار
بتتوده کتته بتتا ستتاقه و حالت

آمیختتته دارای اختتتو

آمیخته گیاه بروموس کاهش یاف  .درصتد نیتتروژن و

معنیدار بود .مقدار فسفر و پتاسیم در بترگ برومتوس

فسفر در برگ ،ستاقه ،ترکیتب بترگ و ستاقه افتیایش

و حال

آمیخته این گونه در مقایسه با ستاقه بیشتتر و

یاف  .درصد کربن در ساقه این گیاه باالتر بود کته بتا

دارای اختو

درصد کربن برگ اختو

معنیدار داشت  ،همچنتین
21

معنیدار با ساقه بودند (جدول  4و .)5
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اندام های گیاهی گونه

جدول  :3تجییه واریانس برای مقایسه ترکیب شیمیایی آخرین زمان برداش

Bromus tomentellus

درجه آزادی

F

کربن

2

*0/04

نیتروژن

2

*5/52

فسفر

2

**25

پتاسیم

2

*5/40

کربن به نیتروژن

2

*0/25

ترکیبات شیمیایی

** و * وجود تفاوت معنیدار در سطح  1و  5درصد

جدول  :4مقایسه ترکیب شیمیایی اندامهای گیاه  Bromus tomentellusدر آخرین زمان برداش
کربن ()%

نو الشبرگ
برگ

2/12±2/211

2/14±2/21

a

2/25±2/222

2/20±2/224

155/14±5/20

42/24±4/25

55/50±2/45

c

2/45±2/220

ساقه
برگ و ساقه آمیخته

52/21±2/05a

حرو

a

a

1/22±2/220

a

یکسان بیانگر عدم اختو

نیتروژن ()%

فسفر ()ppm

پتاسیم ()ppm
c

a

b

C/N

2/12±2/221a

2/05±2/220b

b

2/12±2/225a

a

25/02±5/22

05/52±2/15b

معنیدار در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن اس .

آمیخته بیشتر بوده و در روز  02و  252با حالت هتای

مقایسه کاهش وزن اندامههاي مهورد بررسهی گیهاه

دیگر دارای اختو

:Bromus tomentellusدر طتتول متتدت انکوباستتیون،
کاهش وزن برگ بروموس نستب

معنیدار نشان داد (جدول.)5

بته ستاقه و حالت

جدول  :9مقایسه کاهش وزن اندامهای گیاهی گونه  Bromus tomentellusدر دورههای زمانی مختلم
میانگین کاهش وزن (درصد)

اندام گیاهی

 01روز

 121روز

 181روز

 241روز

 311روز

 301روز

ساقه

2/4±2/44b

11±2/4a

11/4±2/50a

14/5±2/0a

15/1±1/0a

24/4±2/42a

برگ

11/4±4/1a

11/5±2/4a

14/0±2/4a

22/0±4/4b

25/5±5/45a

20/4±1/0a

برگ و ساقهي آمیخته

0/1±1/2b

12/5±4/0a

15/1±4a

14±2/0 a

10/0±1/4a

25/4±2/5a

حرو

یکسان بیانگر عدم اختو

جدول  :0ثاب

معنیدار در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن اس .

حال

تجییه ساالنه اندامهای گیاهی

Bromus tomentellus

اندامهای گیاهی

ثاب

K

ترکیبی ثاب

تجییه ساالنه بیشتری دارد اما سه

تجییه تفاوت آماری معنیدار نداشتند.

پویایی ترکیبات یمیایی ال هبرگ بهرگ

Bromus

برگ بروموس

a

1/22

ساقه بروموس

a

2/55

 :tomentellusپویایی کربن روند کاهشی را نشان داد.

برگ و ساقه آمیخته بروموس

1/20a

نیتروژن در ابتدای دوره کاهش و سوس تا پایتان دوره

حرو

یکسان بیانگر عدم اختو

معنیدار اس .

با گذش

زمان افیایش یاف  ،این افیایش تا روز 422

معنیدار نبود .پویایی فسفر نیی روند کاهشتی را نشتان
نرخ تجزیه ( )kساالنه :نتاین موجود در جدول ()0

داد که این کاهش از روز  102تا پایان دوره نیی معنی-

نشان میدهد که برگ بروموس در مقایسه با ساقه و

دار نبود .پتاسیم تا روز  102کاهش معنیداری را نشان
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داد و بعتتد از آن تتتا پایتتان دوره کتتاهش ،معنتتیداری
مشاهده نشد .همچنین نسب

 102معنتتیدار بتتود .بعتتد از آن تتتا روز  422رونتتد
افیایشی داشته که معنیدار نبوده و سوس کاهش یاف

کربن به نیتتروژن رونتد

شکل (.)p≥2/25( ،)1

کاهشی را نشان داد کته ایتن کتاهش در روز  122تتا

نیتروژن ()%

کربن
() %

پتاسیم

فسفر

()PPM

()PPM

C/N

کل  :1پویایی کربن ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و نسب
انکوباسیون (حرو

 C/Nدر برگ  Bromus tomentellusدر طول مدت زمان

یکسان بیانگر عدم تفاوت معنیدار در هر دوره زمانی میباشد).

پویایی ترکیبات یمیایی ال هبرگ سهاقه

این کاهش با سایر زمانها اختتو

Bromus

فسفر تا روز  252روند کاهشی داش

 :tomentellusپویایی کربن در مجمو روند کاهشتی
داشته اس
زمان برداش

پایان دوره مقدار آن ثاب

و تنهتا بتین زمتان انکوباستیون و آخترین
(روز  )402اختو

کاهشی داش

معنیدار بود .مقدار

نیتروژن در اولین دوره از انکوباسیون کاهش یاف

21

و بعد از آن تتا

شتد .پویتایی پتاستیم رونتد

که این کاهش از روز  02تا پایتان دوره

معنتتیدار نب تود .نستتب

که

معنتیدار داشت .

کتتربن بتته نیتتتروژن از زمتتان

مطالعه پویایی عناصر غذایی اصلی گونه ) Bromus tomentellus. (Bornmطی...

انکوباسیون تا روز  02بهطور معنیداری افیایش یاف
و بعد از آن تا پایان دوره کاهش یاف

تنها با روز  02دارای اختو

معنیدار بود شتکل (،)2

(.)p<2/25

که این کتاهش

نیتروژن ()%

کربن
() %

فسفر

پتاسیم

()PPM

()PPM

C/N

کل  :2پویایی کربن ،نیتروژن ،پتاسیم ،فسفر و نسب
(حرو

 C/Nدر ساقه  Bromus tomentellusدر طول مدت زمان انکوباسیون

مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار در هر دوره زمانی میباشد).

پویههایی ترکیبههات ههیمیایی ال ههبرگ

صعودی را طی نمود .در این راستا اختتو

Bromus

بتین روز

 tomentellusدر حاهههت ترکیبههی :در ایتتن تحقیتتق

 02و  122معنیدار بود .همچنین پویایی فستفر رونتد

پویایی کربن روند کاهشی داش  .پویایی نیتتروژن تتا

کاهشی ولی این کاهش از روز  122به بعتد معنتیدار

روز  02کتتاهش و بعتتد از آن تتتا پایتتان دوره رونتتد

نبود .پویایی پتاسیم نیی روند کاهشی را طی نمتود کته
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این کاهش از روز  122تا پایان دوره معنیدار نبتود .از

دوره افیایش داش  .در این رابطه بین روز  02بتا روز

کربن به نیتروژن در روز  02افیایش

معنتتیدار مشتتاهده شتتد (شتتکل،)4

سوی دیگرنسب
یاف

 122اختتتو
(.)p≥2/25

که این افیایش معنیدار نبود و بعد از آن تا پایان

نیتروژن ()%

کربن
() %

پتاسیم

فسفر

()PPM

()PPM

C/N

کل  :3پویایی کربن ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و نسب
انکوباسیون (حرو

 C/Nدر برگ و ساقه آمیخته  Bromus tomentellusدر طول مدت زمان

یکسان بیانگر عدم تفاوت معنیدار در هر دوره زمانی میباشد).

آزادسازي عناصر غذایی و ارتباط آن بها کهاهش

آزادسازی پتاسیم در اندام های گیاهی برومتوس در

وزن ال برگ در آخرین زمهان بردا هت :درصتد

مقایسه با سه عنصر دیگر بیشتتر بتود .نیتتروژن در
21
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برگ و حال

ترکیبی ت لبیت

ساقه آزاد گشته و از این حی

شتده ،درحتالیکته در

آزاد گشتند و اختو

تفاوت معناداری در

معناداری بتین آنهتا وجتود

شکل (.)p≥2/25( )5

داش

آن ها مشاهده شد .کربن و فسفر در هر سته حالت
120
ساق ه

a

ب رگ

a
b

ت رک ي بي

100
80
60
%R

b

40

a
c
a

20

a a
a

0
-20

b
b

-40
ن ي تروژن

ف س فر

ک رب ن

پ تا س يم

کل  :9مییان آزادسازی عناصر غذایی در الشبرگ گیاه

Bromus tomentellus

نظر  )1501( Berg and Staffاین کاهش غلظ

بحث

مربو به آبشویی آنها قبل از افیایش غلظ

مقایسه خصوصیات برگ و ساقه گونه مورد

میباشد.

مطالعه در اولین زمان نمونهبرداری نشان داد که مقدار

غلظ

نیتروژن در برگ بیشتر از ساقه بود .این نتیجه با نتاین

افیایش نیتروژن انتظار میرود که تجییه با روند

 Koukouraو همکاران ()2224؛  Jafariو

سریعتری در این مرحله پیش رود .با تجییه الشبرگ
و افیایش سطو لیگنین ،غلظ

)2225(Rahimzadeh؛  )2224( HajiBoglooو
مطابق
نسب

به ساقه را میتوان ونین توجیه کرد که در

نیتروژن نیی افیایش

مییابد این مس له بخوبی شناخته شده و در الشبرگ

 )2225( Nobakhtدر مورد تعدادی گیاهان مرتعی
داش  .دلیل زیاد بودن نیتروژن در برگها

ازت در اندامهای این گونه افیایش یاف  .با

در حال تجییه ،یک پدیده عمومی میباشد (

Berg et

.)al., 1993

پایان فصل رویشی مییان نیتروژن در ساقه کاهش می-

نسب

کربن به عناصر ماکرو ،شاخص مهمی در

یابد و گیاه از طریق برگهایی که ورخه آنها کامل

تعیین الگوی عملکرد عناصر در تجییه میباشد .این

شده اس  ،نیتروژن را از طریق اندام هوایی خارز

تجییه ،آیا

میکند ( .)HajiBogloo, 2007بطورکلی غلظ

نسب

مشخص میکند که با پیشرف

عنصر آزاد میشود یا به طور ساکن در الشه رییهها

 Nدر

باف ها و اندامهایی که از لحاظ فیییولوژیکی فعالاند،

باقی میماند ( .)Berg and staff, 1981نسب

ملل برگها و میوههای در حال توسعه و بذور،

الشبرگها میتواند برای پیشبینی نرخ تجییه الشبرگ

حداکلر و در باف های غیرفعالی ملل ساقه پایین

در کوتاه مدت مورد استفاده قرار بگیرد (

اس  .در این تحقیق پویایی عنصر نیتروژن شامل دو

 .)Domingo, 2000در تحقیق حاضر پس از گذش
یکسال از فرایند تجییه غلظ

مرحله آبشویی و آلی شدن بود .در واقع ،ابتدا غلظ
این عنصر تا حد مشخصی کاهش یاف  .براساس
12

C/N

Moro and

کربن ،فسفر ،پتاسیم و
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 C/Nدر برگ و ساقه و حال

نسب

ساختمانی الشبرگ مشارک

آمیخته گونه

بروموس کاهش یاف .

توسا

ندارد به سرع

فرایند فیییکی شسته و از محیا خارز شده و

نتاین این پژوهش نشان داد مقدار فسفر در ساقه

زیستی بستگی ندارد

دینامیک آن به فعالی

گونه مورد مطالعه کمتر از برگ و ترکیب برگ و ساقه

( .)Alexander, 1977پتاسیم زودتر از نیتروژن و

بود .از آنجا که فسفر عنصری کمتحرک میباشد و

فسفر جذو گیاه میشود و همچنین نقشهای

گیاهان نمیتوانند آن را بازجذو نمایند ،این عنصر از

متفاوتی در گیاهان دارد .به این ترتیب که با افیایش

راه برگهای مرده و برگهایی که دوره رشد آنها

پتاسیم در گیاه ،منجر به افیایش رشد و افیایش مییان

از دسترس گیاه خارز شده و مییان

تحمل به خشکی در گیاه ،افیایش پروتئین گیاه،

Ghezelsefloo

گیاه در مقابل آفات و امراض خواهد شد

کامل شده اس

آن کم میشود ( Jafari et al., 2007و

آمده با نتاین  Romneyو

( .)Saberi, 2010نتاین این تحقیق با یافتههای یافته-

 )2212( ،Saberiو Ghezelsefloo

()1545؛

 .)et al., 2012نتاین بدس
)1545( ،Wallace؛

و همکاران )2212( ،در مورد گیاهان

،lana

andersonii

،fragilis

،Lysium

tomentellus

یاف

آمده غلظ

های

،Bromus

Cratoides

و

Romney

Rahimzadeh

Jafari

()2225؛ )2224( HajiBogloo؛

Salaola

 )2225( Nobakhtو  )2212( Saberiدر مورد

دارد .طبق

Agropyron ،Lysium andersonii ،Cratoides lana

فسفر در طول زمان کاهش

، deserterum

،aucheri

و مقدار آن در دورههای زمانی نهایی تقریبا به

مقدار ثابتی رسید .این نتاین با نتاین

و

Wallace

)1545(Rauzi؛  Charelyو )1540( Cowling؛

Psatyrostachys

 ،Artemisia sieberi ،dendroidesمطابق
نتاین بدس

مقاوم

sieberi

tomentellus

،internedium

 Aminiو

،Artemisia
،Bromus

ceratoides

Artemisia
Agropyron

،Eurotia

Kichia

 ،Psatyrostachys fragilis ،prostrataمطابق

همکاران )2212( ،و  )2214( ،Asghari Sorkhiدر

دارد.

مورد  ،Carpinus betulus ،Fagus oreintalisمغایرت

در پژوهش حاضرغلظ

دارد.

کاهش یاف  .این نتاین که مطابق با یافتههای

همچنین در این تحقیق مشخص شد مقدار پتاسیم

پتاسیم در طول مطالعه

 )2220( Corriganدر مورد

grandifolia

،Fagus

در ساقه گونه مورد مطالعه بیشتر از برگ آن اس  .از

 ،Acer sacolaomمیباشد ،نشاندهنده تسهیل در

آنجاییکه پتاسیم عنصر پویایی در درون گیاه میباشد

که

و از جمله عناصر غذایی اس
روی آن باز اس  ،توانایی بازگش

تحرک از الشبرگ بوده و مؤید این مس له اس

زمان ماندگاری این عناصر در الشبرگهای در حال

که روزنه گیاهان بر

تجییه پایین میباشد.

به قسم هایی که

ورخهشان کامل نشده را دارد ،همچنین اغلب گیاهان

وجود تفاوت معنیدار در درصد کاهش وزن

میکنند

گونهها در ابتدای دوره انکوباسیون به این دلیل می-

(.)Ghezelsefloo et al., 2012; Jafari et al., 2007

باشد که شرایا محیطی ،جمعی

میکروارگانیسمها و

این امر ناشی از سیستم حفاظتی گیاهان میباشد ،در

دسترسی عناصر غذایی منجر به تجییه سریعتر

قبل از خیان الشبرگ و شاخه آن را بازیاف

نتیجه مییان آن در ساقه بیشتر بدس

الشبرگ میشود

آمده اس

( .)Malakooti and Homaee, 2005همچنین اظهار
شده اس

 .)2002بار

که پتاسیم به دلیل اینکه در ترکیب

(Gray et; al., Hope et al., 2003

سنگین میتواند به صورت مکانیکی

الشبرگ را خرد کرده و آبشویی مواد محلول منجر به
12
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کاهش وزن سریعتر شود ( ،)Yin et al., 1989که در
را در زمان بار

این مطالعه این وضعی

بهاره (روز

پیشنهاد میشود که در امر اصو و احیاء مراتع منطقه

عناصر

مورد استفاده قرار گیرد وراکه عووه بر استفادههای

تجییهکنندگان الشبرگهای

و

 )252شاهد بودیم .کاهش وزن ،تغییر غلظ
غذایی و فراوانی و فعالی

مطالعه حاضر نیی کیفی

علوفهای و حفاظتی از آن ،الشبرگ آن نیی بر کیفی

ترکیبی با محاسبه این پارامترها برای هر جیء الشبرگ

حاصلخییی آن میافیاید.

انفرادی در حال تجییه مقایسه میشود .به طور کلی
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