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مطالعه اتاکولوژیکی درختچه دارویی و با ارزش قرهقات  Ribes biebersteiniiدر ارسباران،
مطالعه موردی :شمال غرب ایران ،حوضه مردانقم چای ،جنگل ارسباران
عرفان ذوالفقاری* ،1محمدرضا مروی مهاجر ،2قوام الدین

زاهدی3

تاریخ دریافت 94/12/05 :تاریخ پذیرش96/01/31 :

چکیده
گیاهان دارویی بهعنوان محصوالت غیرچوبی جنگلها ،در هرر منقهره ای برهعنروان خارایر برا ارزش
اکوسیستم مربوط به اود هستند که در محل دیگری امکان تولید متابولیتهای ثانویه وجرود نردارد.
دراتچه گالش انگور صخره ای  ، Ribes biebersteiniiاز گونههرای برا ارزش و کمیرا جنگرلهرای
ارسباران است که به دلیل اواص دارویی ارزشمند ،مورد توجه مردم برومی و همچنری عقراریهرای
شهرستانهای اطراف می باشد .لذا ای تحهیق در جنگل ارسباران ،حوضه آبخیز مردانهم چای جهرت
دستیابی به فاکتورهای اکولوژیکی مؤثر در استهرار و پراکنش دراتچه دارویری گرالش انگرور صرخره
زی( ، )Ribes biebersteiniiصورت گرفت .برای نیل به ای هدف ،اقدام بره برداشرت تعردادی ققعره
نمونه برای ثبت پوشش گیاهی در اشکو های مختلف و فاکتورهای محیقی گردیرد .در ایر مقالعره
اصوصیات فیزیکی و شیمیایی ااک ،از افق معدنی ،زیر الیه هوموسری ،نمونرههرای اراک برداشرت
شدند .دادههای فلورستیکی و محیقی جمع آوری شده با روش آنالیز تقبیهی متعارفی ( Canoncial
 ،)Correspondence Analysis, CCAمورد تجزیره و تحلیرل قررار گرفتنرد .نترای همبسرتگی بری
فاکتورهای رویشگاهی و میزان تغییرات فاکتورهای محیقی نشان داد که درصرد تراپ پوشرش گرالش
انگور صخره زی با درصد ش موجود در ااک زیر سقحی منقهه رابقره همبسرتگی مببرت و براالیی
دارند .ترجیح پذیری ای گونهها نسبت به ااکهای لرومی و اراکهرای برا زهکشری مناسر را نیرز
می توان مشاهده کرد .ولی با فاکتورهرایی چرون اسریدیته و درصرد رک اراک زیرسرقحی پر تهرا
همبستگی منفی را نشان میدهد .کشت و توسعه گونههای گیاهی دارویی بومی در منقهه ،برهعنروان
محصوالت غیرچوبی جنگل ،از راهکارهای مورد توجه در کاهش فشار مردم محلی و جنگلنشینان بره
اکوسیستمهای جنگلی اواهد بود.
کلمات کلیدی :فاکتورهای اکولوژیکی ،مقالعات فلورستیکی ،روش آنالیز تقبیهی متعارفی

 - 1استادیار ،دانشگاه آزاد اس می واحد شبستر .پست الکترونیکE_Zolfeghari@iaushab.ac.ir :
 - 2استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 - 3استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

 …..…………………………………………..........................................…………………42مقالعه اتاکولوژیکی دراتچه دارویی و با ارزش قرهقات

مقدمه

موسی ژ قابلیت تهویت حرکات دودی شکل

شرررایم میکرررو اقلیمرری متنررو بررا تغییرررات

روده و نرم کنندگی آنرا دارد و برای مبت یان

فیزیرروگرافی جنگررل ارسررباران ،سررب ایجرراد

به یبوست مؤثر اواهد بود .تحهیهات نشان

شرررایم ارراص فیتوژارروگرافیکی و برردنبال آن

داده است که میوه آن اثر ضد احتهان کبدی

افزایش تنو فلور منقهه و گیاهان دارویری آن

دارد و مصرف آن باعث کاهش تراکم اون در

شده است .برا توجره بره نهرش رسرتنیهرا در

ای عضو می شود .در مصرف زیاد میوه ایجاد

طبیعت و تعادل اکوسیستم های طبیعی ،درک

ناراحتی می کند و او

نیست (مظفریان،

و فهم روابم بری گیاهران و عوامرل محیقری،

 .)1391با پرک و جو و مقالعه دانش بومی

یعنرری ارتبرراط برری گیاهرران و محرریم درونزا

مردم محلی در ارتباط با ای اواص دارویی و

( Endogenکلیه عوامل حاصل از تأثیر پوشش

موارد مصرفی آن ،مشخص شد که ای

گونه

گیاهی در منقهه از قبیل :حاصرلخیزی اراک،

دارای ااصیت کاهنده فشار اون و قند اون

تأثیر میکروکلیما (ارد اقلیم) ناشی از آشکو

است و در بی مردم بومی و ساکنی منقهه،

های گیراهی و )...و محریم بررون زا Exogen

شنااته شده و مصرف می شود .بومیان منقهه

(مجموعرره عوامررل محیقرری قبررل از اسررتهرار

معتهدند که میوه های ای گونه داروی موثری
وجود

پوشش گیاهی از قبیل :اقلریم منقهره ،سرن

برای تنظیم فشار اون است ،با ای

مادر ،ویژگیهای فیزیوگرافیک یرا شرکل زمری

اواص درمانی که از برای منابع موجود

(شی  ،جهت و ارتفا از سقح دریا) برای ثبات

بدست آمد ،نشان داد که میوه قره قات مدر،

و پایررداری در آنهررا ضررروری اسررت (عصررری ،

ملی و مسهل بوده و به دلیل دارا بودن اواص

 .)1373گیاه دارویی سه جنبه کراربردی دارد:

ضد باکتریایی در درمان عفونت های معده و

طبی ،ادویه ای و عقری که برای گیاهران در

روده نیز استفاده

می شود (خوالفهاری و

آن واحد دو یا سه جنبه را دارا میباشند .ماده

همکاران .)1387 ،بر اساک مقالعه  Pfisterو

دارویی واقعی صرفاً طبی است ،یعنی شفابخش

 PSloanدر سال  150 ،1974گونه از جنس

است (امیدبیگی .)1384 ،اصوصریات دارویری

 Ribesدر نیمکره شمالی در مناطق سردسیر

دراتچه Ribes biebersteinii

تا معتدله ،از آمریکای شمالی ،اروپا تا آسیا
دارد،

زیست میکنند .براساک مقالعات انجام شده

بخصوص در زمانی که کامل نرسیده باشد و در

توسم خوالفهاری و همکاران در سال ،1387

حالت رسیده و بدون پوست بدلیل دارا بودن

اواص دارویی ای گونه توسم مردم محلی و

میوه ه ای

دراتچه اثر مفرح و ملی

بومی شنااته شده و جایگاه بخصوصی در بازار
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مصرف در استان نیز دارا می باشد ،ای بررسی

قسمت های شمالی به  2800متر در براالتری

با هدف مقالعه اکولوژیکی گیاه دارویی Ribes

ارتفا اود در قسمت های جنروبی ارتم مری

 ، biebersteiniiدر جنگل ارسباران واقع در

شود .جنگرل هرای ارسرباران عمومراً در یرک

ایران ،حوضه آبخیز مردانهم چای،

دامنه شمالی قرار گرفته اند .تیپ ای جنگلهرا

صورت گرفته است .بقور کلی مقالعه

عمومرررراً اوری ممرزسررررتان ،اوری سررررتان،

Ribes

ممرزستان ،اوری-ممرز-افراستان ،ارسسرتان و

 biebersteiniiجهت نشان دادن ویژگیهای

در ارتفاعات پایی تر توده های متراکم تا تنرک

فردی و با ارزش گونه ،شناات اکولوژیکی و

سیاه تلو و اشنگور می باشد..

شمالغر
اکولوژی

جمعیت

دراتچه

نیازهای رویشگاهی آن بدلیل حساک بودن
جمعیت ای گیاه نسبت به انهراض و برداشت

خصوصیات فیزیوگرافیکی منطقهه مهورد

بیرویه انسانی دارای اهمیت میباشد.

مطالعه

مواد

پس از تهیه نهشه رقومی ،با اسرتفاده از نررم

مشخصات و موقعیت منطقه مورد مطالعه

افزارهای مربوطه ArcGIS ،و  ،Autocadمردل

محدوده مقالعاتی حوضه برا وسرعت 19135

رقومی ارتفا و نهشه شی منقهه رسم گردید.

هکتار در مختصات جغرافیایی’ 38ْ 40تا ’52

شی

عمومی منقهه مورد مقالعره( شرکل )2

ْ 38عرض شمالی و ’ 46ْ 27تا ’ 46ْ 40طول

به سمت شمال (روداانره ارک) اسرت ،سرقح

شرقی واقع شده است (شکل  .)1ای محردوده

باالیی از منقهه دارای شری بری

 20ترا 30

شامل دو واحرد هیردرولوژیک مری باشرد کره

درصد میباشد(شکل )3

برارری از روسررتاهای آن در حاشرریه رود ارک
واقع شده اندارتفا ای جنگلها از  150متر در
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی منقهه مورد مقالعه

شکل -2نهشه جهات جغرافیایی منقهه مورد مقالعه
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شکل  -3نهشه درصد شی در منقهه مورد مقالعه

نهشه های مربوط به ک سهای شری  ،جهرات

به ارتفاعات پایی تر ،منتهی می شود .کراهش

جغرافیایی (شکل 2و )3منقهره مرورد مقالعره

ارتفا و از طرفی تنرو جهرات جغرافیرایی در

حاکی از ناهمواریهای نامنظم عرصه اسرت کره

عرصه ،باعث ایجاد تنو پوشش گیراهی شرده

در یک شی

عمومی به سمت روداانره ارک،

5.1-10

0-5

50.1-60

است.

45.1-50
40.1-45

10.1-15
35.1-40

15.1-20

30.1-35

20.1-30

شکل -4نمودار درصدی سقوح مختلف حوضه آبریز مورد مقالعه بر اساک ک ک های شی
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روش مطالعه

شرریمیایی و فیزیکرری ارراک شررامل ازت کررل

پس از تهیه نهشه توپوگرافی رقومی از منقهه،

ااک ،برا روش کجلردال ( ،)Kejeldalفسرفر

دادههای مربوط به فاکتورهای محیقری محرل

کل با روش اولسون ،درصد پتاسیم با اسرتفاده

استهرار دراتچه تحت مقالعه برا روش نمونره

از روش استات آمونیوم ،کررب آلری اراک برا

برررداری پیمایشرری (نمونرره برررداری انتخررابی

روش والکی بلک ( ،)Walkly- Blackبافرت

Random

ااک برا اسرتفاده از روش هیردرومتری ،مرواد

 )Samplingطرری جنگررل گردشری برداشررت

انبی شونده ( )% T.N.Vبا روش تیتراسیون

شرد .سرقح پر تهررا برا روش حرداقل سررقح

 HCLو واکنش ااک ( )pHکه با استفاده از

محاسرربه شررده و تعررداد  60ققعرره نمونرره برره

دستگاه  pHمتر و شوری اراک برا  ECمترر

مسرراحت  400مترمربعرری بصررورت تصررادفی

اندازه گیری شد .براساک دادههای اکولروژیکی

انتخابی در منقهه مورد مقالعه پیراده شرد .در

بدست آمده ،اصوصیات اکولروژیکی Ribes

هر ققعه نمونه ،فاکتورهرای اکولروژیکی مرورد

 ، biebersteiniiبا استفاده از آنرالیز CCA

نیاز بررای آنالیزهرای آمراری برداشرت شردند.

(آنررالیز تقبیهرری متعررارفیCanoncial ،

مختصات جغرافیایی محل پ ت (محل استهرار

 )Correspondence Analysisتعیررری

گونه  ،) Ribes biebersteiniiنیز با GPS

شد .تحلیل رگرسیونی روشى است کره جهرت

برداشت شد .درصد تراپ پوشرش در پر ت بره

مقالعه روابم بی متغیرها و به ویژه فهم نحوه

تفکیررک گونرره (اصوصرریات کمرری و کیفرری

وابستگى یک متغیر بره سرایر متغیرهرا مرورد

گونهها) و فاکتورهای فیزیوگرافیکی (ارتفرا از

استفاده قرار مى گیرد .بره عبرارتى رگرسریون

و جهرت دامنره) در

تحلیلى جهت کمى نمرودن ارتبراط بری یرک

محررل انرردازه گیررری شرردند .همچنرری برررای

متغیر م ک (یا متغیر وابسته) و یک یرا چنرد

مقالعه ادافیکی ااک منقهره ،از افرق معردنی

متغیر پیش بینى کننده ( یرا متغیرر مسرتهل)

(زیر الیه هوموسی) نمونهبرداری شد .آنالیزهای

مى باشد.

تصرررررادفی،

Selective

سقح دریا ،درصرد شری
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نتایج

انتخررابی تصررادفی از منقهرره ،در محررلهررای

با توجه به اصوصریات اکولروژیکی گونره قرره

استهرار ای گونه ،با کاهش تاپ پوشرش براالی

قات ،ای گونه عمدتا در اشکو های میرانی در

ای دراتچه و افزایش شردت نرور رسریده ،از

زیر تاپ پوشش گونههای غال قرار گرفته و در

میزان شادابی آن نیز کاسته میشود(شرکل) 5

ای ر شرررایم بررا توجرره برره نتررای آمرراربرداری

شکل  -5نمودار میزان شادابی دراتچه در ارتباط با درصد تاپ پوشش اطراف آن در پ تها

پوشش گیاهی غال

هرمنقهه بههمرراه نرو و

فیزیکی آنهرا ،خایرره رطوبرت بیشرتر در ایر

ترکی مواد آلی حاصل از باقیماندههای گیاهی

ااکها در مهایسره برا اراکهرای برا شررایم

که مرتباً به ااک افرزوده مریشروند ترأثیر بره

فیزیکی مشابه ولی فاقد مواد آلی میباشرد .برا

سررزایی در اصوصرریات فیزیکرری ،شرریمیایی و

توجه به نمرودار درصرد مراده آلری موجرود در

بیولوژیکی ااک دارند .تمایز انوا اراک هرا از

پ تها ،نوسان میزان کررب آلری در پر تهرا

نهقه نظر حاصلخیزی به نو و مهدار مواد آلی

قابل رویت است .با توجه بره نمرودار مشرخص

(ازت و کرررب ) موجرررود در آن بسرررتگی دارد

می شود که دراتچه تحت مقالعره ،عمردتا در

(زری کفرش م .)1387 ،مرواد آلری کررب دار

ااکهای غنی از ماده آلی زیست میکند.

موجود در ااکها یرا هومروک اراک محصرول
بهایای گیاهی هستند ،کره برارزتری ترأثیرات
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درصد ماده آلی پالت ها
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شکل -6نمودار تغییرات درصد ماده آلی نمونه های ااک پ ت ها
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شکل  -7نمودار میانگی میزان درصد خرات رک ،سیلت و ماسه در نمونههای ااک پ تها

با توجه به تغییرات ازت معدنی (کجلدال) در
نمونههای ااک جمع آوری شده از پ تها ،از
 3تا  7درصد نشان میدهد که دراتچه تحت
مقالعه در ااکهای حاصلخیز با ازت کل باال
تا کم زیست میکند .مقابق نمودار تغییرات
میزان درصد اات ط خرات رک ،سیلت و ماسه
در نمونههای ااک و باال بودن میزان ش در
نمونههای ااک محل استهرار دراتچه قره
قات و بعد از آن مهدار رک ،نشان میدهد که
ای

گونه در ااکهای لومی رسی زیست

میکند ،که جزو ااکهای مناس

با زهکشی

مناس

است .با بررسی واکنش ااک ،ای

گونه در ااکهای کمی اسیدی در دامنه
اسیدیته  5تا  7زیست میکند .هدایت
الکتریکی ااک نماینده میزان ام ح هادی
موجود در محلول ااک میباشد .نتای آنالیز
ااک دراتچه تحت مقالعه بقور متوسم در
ااکهای با شوری کم (بقور متوسم
 ) 0/71ds/mزیست میکند .با توجه به اقلیم
منقهه که بارندگی نسبت به مناطق مرطو و
جنگلهای پرباران ،کمتر است ،در ای منقهه،
در ااک پ تهای محل استهرار قرهقات،
مهدار پتاسیم موجود ایلی بیشتر از فسفر
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یون از

است که نشاندهنده آبشویی کم ای
ااکهای سقحی است.
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شکل -8نمودار میزان پتاسیم قابل جذ ( )PPMدر نمونه های ااک
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شکل -9نمودار میزان فسفر قابل جذ ( )PPMدر نمونه های ااک

رشررد و نمررو بسرریاری از دراترران جنگلرری در

دراتان میگردد ( .)Khalil, 1987با توجه بره

ااکهای آهکی بخوبی انجام نمیگیرد .وجرود

نتررای آنررالیز ارراک ،میررزان آهررک ارراک

مواد آلی و زهکشی مناس تا حدودی میتواند

زیرسقحی نمونهها  ،در محل استهرار قره قات

اثرررات نررامقلو آهررک را انبرری کنررد .در

بی  2تا  5/5درصد متغیر است .برا توجره بره

دارنرد ،برا

نتررای جنگررل گردشرری و نمونرره برررداری از

افزایش فشرار  CO2ح لیرت کربنرات کلسریم

گونررههررای موجررود در پ ر تهررا ،گونرره هررای

ااکهرایی کره زهکشری نامناسر

افررزایش یافترره و در نتیجرره باعررث کلررروز در
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دراتچرره ای و دراترری شناسررایی شررده در
منقهه شامل گونه های زیر شد:
Vibornum lantana, Lonicera iberica,
Rosa sp, Carpinus betulus, Quercus
macranthera, Acer monspessulanum,
Ulmus glabra, Fraxinus rotundifolia,
Sorbus boissieri, Ribes biebersteinii

مقررابق شررکل  ،10نمررودار درصررد فراوانرری
گونههای همراه برا دراتچره قررهقرات Ribes

 biebersteiniiدر پ تهرا ،نشران داده شرده
است .با توجه به نمودار گونههرای

شکل  ،10نمودار درصد فراوانی گونه های همراه با

Quercus

Ribes biebersteinii

 Carpinus betulus ،macrantheraبهترتیر
بیشتری گونههای دراتی مستهر در پر تهرا
هستند.
حضررور گسررترده بوترره هررای نسررترن وحشرری

محورهای اول و دوم رسته بندی  ،CCAبعلت

 Rosa coninaو  )Rosa ibericaبررررا

دارا بودن بیشتری ارزش ویرژه ()eigenvalue

(

اصوصیت نورپسندی در پ تها ،نشان دهنده
تخری

بترتی ر  0/45و  ،0/26جهررت نمررایش نتررای

تودههای جنگلی محل اسرتهرار گونره

انتخا گردیدند .ارزش ویژه برای محرور سروم

تحت مقالعه است .با توجه به تحلیل دادهها با

کمتر مریباشرد .بررای جلروگیری از مخردوش

استفاده از روش  ، CCAروابم بری تغییررات

شدن نمودار از اسامی ااتصرار بررای گونرههرا

محیقی و پوشش گیاهی مشخص اواهد شرد.

استفاده شد کره در جردول شرماره  ،1اسرامی

آنالیز  ،CCAمستهیماً آن قسرمت از تغییررات

علمی گیاهان با ع ام ااتصاری مربوطره خکرر

که توسم متغیرهای محیقی اندازه گیری شده

شده است.

توجیه می شود ،نشان می دهد .در ای مقالعره
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جدول  -1ع ام ااتصار بکار رفته در نمودار رسته بندی
گونه

عالئم اختصار
Vib.l

Vibornum lantana

lon.ib

Lonicera iberica

Rosa
Car.b
Q.mac
Acer.m
Ulmus
Fraxin.r
Sorbus.boi
Rib.b

Rosa sp
Carpinus betulus
Quercus macranthera
Acer monspessulanum
Ulmus glabra
Fraxinus rotundifolia
Sorbus.boissieri
Ribes biebersteinii

جدول  -2جدول همبستگی بی متغیرهای محیقی اندازه گیری شده و محورهای CCA
متغیر

عالئم (بکار رفته در آنالیز

Axis 1

Axis 2

Axis 3

شیب

Slope

0.207

0.231

0.028

ارتفاع

Height

0.322

0.008

0.014

جهت

Direc

-0.244

-0.026

-0.250

عمق هوموس

HumLde

0.005

0.265

-0.122

اسیدیته خاک

Acidity

- 0.389

-0.153

-0.005

هدایت الکتریکی خاک

EC

-0.041

0.247

-0.281

درصد رس

Clay

-0.011

-0.211

-0.221

درصد سیلت

Silt

-0.316

-0.071

0.104

درصد ماسه

Sand

0.259

0.267

0.015

N

-0.179

0.630

-0.034

درصد مواد آلی (خاک سطحی)

OM

-0.063

0.302

0.007

نسبت کربن به ازت کل

C/N

-0.136

0.116

0.104

پتاسیم

K

0.193

-0.253

0.044

فسفر

P

0.048

-0.142

0.135

St.Cro

-0.043

-0.4

-0.426

T.N.V%

0.005

0.122

0.005

درصد ازت کل

درصد تاج پوشش پالت
درصد مواد خنثی شونده (درصد آهک)

)CCA
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شکل  -11نمودار رسته بندی گونه ای حاصل از ( CCAمحورهای اول و دوم)
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در شکل  ،11روابم بی تراکم پوشش گیاهی

 ،CCAنشان میدهد که عوامل محیقی و

و فاکتورهای اندازهگیری شده محیقی شامل

ادافیکی مبل ارتفا از سقح دریا ،درصد ماسه و

ااک و عوامل فیزیوگرافیکی قابل مشاهده

رک ااک اثر قابل توجهی در پراکنش و تنو

است .با توجه به محورهای  1و  2در نمودار

گونههای دراتی و دراتچهای در منقهه مورد

 ،CCAتراکم گونه های Ribes biebersteinii

مقالعه دارند (خوالفهاری و همکاران .)1387 ،در

 , Quercus macrantheraبا درصد ش

ای

موجود در ااک زیر سقحی منقهه همبستگی

نمونهبرداریهای انجام شده از پ تهای

مببت و باالیی دارند .ترجیح پذیری ای گونه

مختلف مشخص گردید که قره قات

ها نسبت به ااکهای لومی و ااکهای با

 ، biebersteiniiبا درصد ازت کل و درصد ش

زهکشی مناس

مقالعه نیز با توجه به آنالیز دادهها و
Ribes

را نیز میتوان مشاهده کرد.

ااک زیر سقحی مؤثر بر پراکنش گونههای

ولی با فاکتورهایی مانند اسیدیته و درصد رک

منقهه همبستگی مببت و باالیی دارد و

ااک زیرسقحی پ تها همبستگی منفی را

همچنی ترجیح پذیری ای گونه نسبت به مواد

نشان میدهد ،همبستگی ای گونه ها با عوامل

آلی غنی ااک و تاپ پوشش باال نیز قابل

دیگر قابل توجه نیست .تراکم گونههایی

مشاهده است .طبق مقالعات ادیبی و اجتهادی

چون

Vibornum lantana, Lonicera

در سال  ،1387در مورد اکولوژی جمعیت گونه

 ibericaبا فاکتورهایی چون اسیدیته و درصد

اندمیک  Ribes khorasanicumدر منقهه هزار

رک ااک همبستگی مببت دارند و رابقه آنها

مسجد واقع در شمال اراسان ،دراتچه در

با بهیه پارامترها کمتر است و با ازت و درصد

ااکهای لومی انبی تا کمی اسیدی حاوی

ش رابقه معکوسی دارند.

مهدار زیادی مواد آلی کرب دار ،رشد میکند.

بحث

نیاز گیاه به نیتروژن و پتاسیم ااک باال اما نیاز

رپ بندی در نهایت کوششی است برای بررسی

آن به فسفر اندک است .در ای

تحهیق نیز

توزیع گونهای و توزیع عوامل

مقابق نمودارهای مربوط به میزان پتاسیم و

محیقی و گرادیانهای مربوطه ،ولی از

فسفر (شکل های 7و  ) 8تفاوت ای مهدار را

کاربردهای ویژه  CCAکاربرد رگرسیون و

بهوضوح میتوان دید .سرعت تجزیه مواد آلی

همبستگی است (مصداقی .)1380 ،نتای

تحت تأثیر میزان کرب آلی و ازت ااک است.

بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از

نسبت  ،C/Nیک تناس

رسته بندی گونهها حاصل از تجزیه و تحلیل

دو عنصر است .با نسبت کرب به ازت ،میتوان

روابم بی

وابسته ای از نسبت

شدت معدنی شدن مواد آلی یا سرعت تجدید
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 یعنرری معرردنی،25  برراالیC/N

-4

 درجه معدنی.کرد

شدن مواد آلی را تعیی

شرردن کنررد اسررت و گیاهرران در

،C/N شدن مواد آلی و تولید ازت براساک

.معرررض کمبررود ازت قرررار دارنررد

:بصورت زیر است

.)1387 ،(زری کفش
، با توجه به نتای آنرالیز اراک،در ای تحهیق
 با. در نوسان است16  از،C/N میانگی نسبت
 معدنی شدن و تولیرد ازت،توجه به ای نسبت
در ااک پ ت هرای محرل اسرتهرار دراتچره
. در حد متعادل استRibes biebersteinii

 یعنرری معرردنی،10  کمتررر ازC/N

-1

شدن فوق العاده سریع است
 معدنی شدن،19 – 10  بیC/N

-2

و ایجاد ازت در حد متعادل است
 معدنی شدن25 – 19  بیC/N

-3

و تولید ازت تدریجی است
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