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چکیده
کانیهای رسی تأثیر زیادی بر پویایی ماده آلی خاک دارند و رسها با حفاظت فیزیکی از ماده آلی سرعت تجزیه آن را کاهش میدهند .هدف این
پژوهش بررسی تأثیر نوع و مقدار رس و نوع کاتیون تبادلی بر معدنی شدن نیتروژن آلی و مقدار نیتروژن زیستتنوده میکروبنی بنود .بنرای این من نور
مقادیر مشخصی از کانیهای رسی کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت اشباع شده با کاتیونهای سدیم ،کلسیم و آلومینیوم با ش خالص مخلوط شدند تا
خاک های مصنوعی با مقدار رس ،کاتیون تبادلی و نوع رس متفاوت در سه تکرار تهیه شود .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طنر کنام ت تصنادفی
( )3×3×3اجرا شد .بقایای گیاهی یونجه به خاکهای مصنوعی اضافه و خاکها با فلور میکروبی یک خاک طبیعی تلقنی و بنه مندت  60روز خوابانینده
شدند و مقدار نیتروژن آمونیومی و نیتراتی هر  15روز یکبار اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد در مدت دو ماه خوابانیدن ،درصد نیتروژن معدنی شده ،در
ش خالص بیشتر از خاکهایی با مقادیر  5و  10درصد رس بود که ای امر نشان میدهد مقدار رس بر ظرفیت خاکها در نگهداشت نیتروژن آلی منثثر
است .نتایج همچنی نشان داد که با افزایش مقدار رس ،مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی افزایش یافت .بیشتری و کمتنری درصند نیتنروژن معندنی
شده و نیتروژن زیستتوده میکروبی به ترتیب در خاکهایی با کاتیونهای تبادلی کلسیم و آلومینیوم اندازهگیری شدند .درصد نیتنروژن معندنی شنده در
مدت دو ماه خوابانیدن در خاکهایی با رس کائولینیت حداکثر و در خاکهایی با رس مونتموریلونیت حداقل بود .مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی نیز
در خاکهایی با رس مونتموریلونیت کمتر از خاکهایی با رس کائولینیت و ایلیت بود.
واژههای کلیدی :آمونیوم ،زیستتوده ،سط ویژه ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،نیترات

مقدمه
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مواد آلی خاک شامل بقاینای گیناهی و جنانوری ،زیسنتتنوده و
متابولیتهای میکروبی و قارچی است که در خاک تولید و یا به خناک
اضافه میشوند .مواد آلی خاک در درجات مختلن پوسنیدگی بنوده و
شامل ترکیبات ساده و پیچیده و مولکولهای بزرگ و کوچک هستند.
شناخت سازوکارهای پایدار کننده ماده آلی در خناک ،امنری ضنروری
برای تعیی نقش ماده آلی در تغذیه گیاهان ،ذخیره ماده آلی در خناک
و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای است ( .)44پژوهشهای اخینر
نشان میدهند که کانیهای رسی نقش مهمی در پایداری ماده آلی در
خاک و بهخصوص ترکیبهای آلی نیتروژندار دارنند ( 25 ،24و .)31
پیوند شیمیایی بی مولکولهای ماده آلی و سطو کانیهنا منجنر بنه
کاهش تجزیه ماده آلی و افزایش پایداری کمپلکسهای آلی -معدنی،
در مقابل تجزیه میکروبی میشود ( .)22رسها از طریق مکانیسمهای
مختل ماده آلی خاک را از تجزیه سریع میکروبی حفظ میکننند (42
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)Email: rakhsh.fatemeh@znu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.65861

و .)49
یکی از ای مکانیسمها محبوس شدن ذرات ریز ماده آلنی داخنل
خاکدانهها و تخلخلهایی است که برای موجودات تجزیه کننده قابنل
دسترس نمی باشند .خاک های رسی تخلخلهای ریز فراوانی دارند که
برای میکروبها قابلدسترس نبوده و قرار گرفت ذرات مناده آلنی در
این تخلخنلهنا آنهنا را از تجزینه میکروبنی حفنظ منیکنند (.)49
باکتریها نمی توانند به تخلخلهایی که کوچکتر از سه برابنر انندازه
آنها میباشد ،وارد شنوند و حندود  90درصند از تخلخنل موجنود در
خاکهای رسی کوچکتر از اندازه باکتریها میباشد ،در نتیجنه مناده
آلی موجود در ای تخلخلها برای باکتری قابنل دسنترس نبنوده و از
تجزیه میکروبی حفظ میشوند ( .)46مکانیسم دیگری کنه منجنر بنه
حفظ ماده آلی در برابر تجزیه میکروبی میشود تشکیل کمپلکسهای
آلی -معدنی است .رسها ذرات بسیار فعال خاک هستند که به دلینل
داشت بار و سط ویژه باال مواد آلی کلوئیدی را جذب و بنه تشنکیل
کمپلکسهای پایدار ماده آلی -رس در خناک کمنک منیکننند (.)49
آنزیمهای برون سلولی که توسط ریز جانداران برای تجزیه مناده آلنی
ترش میشوند جذب رسها شده و غیرفعال میشوند در نتیجنه مناده
آلی موجود در کمپلکسهای آلی -معندنی از تجزینه میکروبنی حفنظ
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میشود .هر دو مکانیسم که حفاظت فیزیکی خاک از ماده آلی نامینده
میشود منجر به کناهش سنرعت تجزینه مناده آلنی و ذخینره آن در
خاکهای رسی میشوند ( 42و .)49
نیتروژن در خاک هم به فرم معدنی (آمونیوم و نیترات) و هنم بنه
فرم آلی وجود دارد ( )18ولنی بیشنتر بنه فنرم آلنی در خناک ذخینره
میشود .در حقیقت  95درصد نیتروژن خاکها به شکل ترکیبات آلنی
در خاک وجود دارد ( 31 ،24و  )36که اندازه تقریبی ای مخنزن 725
گرم نیتروژن در متر مربع اسنت درحنالیکنه انندازه مخنزن نیتنروژن
معدنی  6گرم نیتنروژن در متنر مربنع منیباشند ( .)36معندنی شندن
نیتروژن یک فرآیند میکروبی است که تحت تأثیر فاکتورهنایی ماننند
دما و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاکها قرار دارد .تأثیر ویژگیهنای
فیزیکی و شیمیایی خاک بر معدنی شندن نیتنروژن آلنی کمتنر منورد
بررسی قرار گرفته است .مقدار رس خناک بنر سنرعت معندنی شندن
نیتروژن مثثر است و سرعت معدنی شدن نیتروژن در خناکهنایی بنا
بافت درشت بیشتر از خاکهایی با بافت ریز است .خاکهای ریز بافت
مقدار رس بیشتری دارند و به دلیل وجود تخلخل ریز فنراوان در این
خاکها ،ماده آلی از تجزینه میکروبنی حفنظ منیشنود ( .)9ترکیبنات
نیتروژندار می توانند بر سط رسها جذب شوند و رسها انتقال این
مولکولها به آب خاک را به تأخیر انداخته و با جذب و غیرفعال کردن
آنزیم های برون سلولی که توسنط موجنودات تجزینه کنننده و بنرای
شکست مولکولهای آلی ترش میکنند سبب کاهش سرعت تجزینه
میکروبننی ای ن ترکیبننات مننیشننوند ( .)26ظرفیننت جننذب ترکیبننات
نیتروژندار در خاک به ننوع مکانیسنم پیونندی ،ننوع و مقندار رس و
شننیمی مننواد آلننی بسننتگی دارد .ترکیبننات نیتننروژندار در محنندوده
گستردهای از  pHو با سرعت به مواد معدنی متصل منیشنوند ( 41و
 )54و اغلب چند مکانیسم مختل  ،همزمنان در بخنشهنای مختلن
یک مولکول آلی نیتروژندار باعث این اتصنال منیشنوند .پنلهنای
کاتیونی و بهخصوص تبنادل لیگانندی مکانیسنمهنای پیونندی قنوی
هستند که باعث اتصال ترکیبات آلی نیتروژندار به رسها منیشنوند،
درحالی که نیروهای واندروالسی و پیوند هیدروژنی ،پیوندهای ضعیفی
برای ای من ور به حساب میآیند ( 37و  .)49آنیونهای آلی از طریق
بار منفی کانیهای رسی دفع میشوند ولی از طریق کاتیونهای چنند
ظرفیتی تبادلی با سط رس پیوند برقرار میکنند .کناتیونهنای چنند
ظرفیتی شامل  Fe3+ ،Mg2+ ،Ca2+و  Al3+هستند که بار منفی سط
رسها و گروههای عاملی اسیدی ماده آلنی (ماننند  )COO-را خنثنی
کرده و مانند پلی بی دو سط باردار عمل منینماینند ( .)26انندازه و
ساختار مولکول آلی نیتروژندار در جذب بر روی سنط رسهنا منثثر
است ( .)49بهطورکلی ،طول عمر و پایداری مواد آلی بستگی به قدرت
پیوند ای مواد با کاتیونهنای تبنادلی رسهنا ماننند کلسنیم ،آهن و
آلومینیوم و کاتیونهای ساختمانی آنها دارد ( .)31کاتیونهای تبادلی
همچنی با تغییر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهنا و تنأثیر بنر

خاکدانهسازی و فعالیت میکروبی میتوانند تنأثیر شنگرفی بنر پوینایی
ماده آلی داشته باشند ( .)16مطالعات نشان میدهند که سرعت معدنی
شدن ماده آلی خاک همبستگی مثبتی با مقدار رس خاک ینا ظرفینت
تبادل کاتیونی ( )CECآن دارد ( .)55در نتیجه سرعت معندنی شندن
ماده آلی و تجزینه بقاینای گیناهی در خناکهنای شننی سنریعتنر از
خاکهای رسی میباشد ( .)17سرعت معدنی شدن کمتر در خاکهای
رسی به دلینل حفاظنت فیزیکنی خناک از مناده آلنی و زیسنتتنوده
میکروبی میباشد ( .)46کانیهای رسی فیلوسیلیکاته نقش مهمنی در
نگهداشت نیتروژن آلی دارند ( 8و  .)17کوارتز و کانیهای رسنی غینر
منبسط شونده مانند کائولینیت پیوندی ضعیفی با ماده آلی خاک دارنند
درحننالیکننه فیلوسننیلیکاتهننای الیننهای منبسننط شننونده مانننند
مونتموریلونیت با سطو داخلی زیاد توانایی بیشتری برای جذب ماده
آلی دارند ( 49و  .)54وگل و همکاران ( )47گزارش کردنند کنه مناده
آلی بهطور یکنواخت به سط بیرونی ذرات رس متصل نمیشود ،بلکه
گوشهها و سطو ناهموار ،مکان های اصلی اتصال ماده آلنی هسنتند.
اگرچه تأثیر بافت خاک بر نگهداشت و پویایی ماده آلنی خناک منورد
مطالعه قرار گرفته است ( .)17ولی تأثیر نوع رس کمتر منورد بررسنی
قننرار گرفتننه ( 10و  )35و تننأثیر کنناتیونهننای تبننادلی بننر پویننایی و
نگهداشت ماده آلی خاک کام ت ناشناخته است .ای پژوهش بنا هندف
بررسی تأثیر نوع و مقدار رس ،نوع کاتیون تبادلی و اثر متقابل آنها بر
معدنی شدن نیتروژن بقایای گیاهی یونجه و مقدار نیتروژن زیستتوده
میکروبی در خاکهای مصنوعی صورت گرفت.

مواد و روشها
مخلوطهای ش و رس (خاکهای مصنوعی )1برای بررسی تنأثیر
نوع رس ،نوع کاتیون تبادلی و مقدار رس بنر معندنی شندن نیتنروژن
بقایای گیاهی و نیتروژن زیسنتتنوده میکروبنی منورد اسنتفاده قنرار
گرفتند .رسهای منورد اسنتفاده در این پنژوهش شنامل کائولینینت
جورجیننا ( ،)KG-2ایلیننت ایلینننوس ( )IH-36و مونننتموریلونیننت
وایومینگ ( )SWy-3از مرکز نگهداری کانیهای رسی 2آمریکا تهینه
شدند و با سه کاتیون مختل سدیم ،کلسیم و آلومینینوم بنرای تهینه
رس هایی با کاتیون تبنادلی یکسنان 3اشنباع شندند .رسهنای دارای
کاتیون تبادلی یکسان ،در نسبتهای صفر 5 ،و  10درصد وزنی بنرای
تهیه  27نوع خاک مصنوعی مختل ( 50گرمی) با ش خنالص تهینه
شده ،مخلوط شدند.

1- Artificial soils
2 - Source Clays Repository of the Clay Minerals
3- Homoionic
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جدول  -1برخی ویژگیهای رسها و بقایای یونجه مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Some characteristics of the clay and alfalfa residues used in this study

سطح ویژه
Specific surface
area
)(SSA) (m2 g-1

)EC (μS cm-1

pH

نوع کاتیون اشباع

نوع کاتیون اشباع

شده

شده

شده

Saturated
cation

Saturated
cation

Saturated
cation

Na-Clay

چگالی بار سطح
Al

Ca

Na

Al

Ca

Na

Charge density b
mmolc m-2

نوع کاتیون اشباع

کاتیونی
CEC
mmolc kg-1

Ca

Na

EGME a

13.3

34

23

5.6

7.7

7.0

2.07 × 10-3

85

18

26

36

23

5.2

7.0

6.1

1.03 × 10-3

202

150

195

32

46

24

5.0

6.6

5.5

1.02 × 10-3

820

680

799

13

سط ویژه (با استفاده از اتیل گلیکول مونو اتیل اتر)
چگالی بار سط = ظرفیت تبادل کاتیونی /سط ویژه

Clay minerals

ظرفیت تبادل

41

C/N

کانیهای رسی

نیتروژن کل

کرب آلی

Total nitrogen
%
3.7

OC
%
48.21

کائولینیت
Kaolinite

ایلیت
Illite

مونتموریلونیت
Montmorillonite

بقایای یونجه
Alfalfa residues

Specific surface area as determined by ethylene glycol monoethyl ether
)Charge density=CEC/ Specific surface area (7

تهیه شن خالص و رسهایی با کاتیون تبادلی یکسان

ذرات ش مورد استفاده در خاکهای مصنوعی تنا حنذف کامنل
نمکهای محلول و ذرات رس شسته شدند .ذرات ش ابتدا از النک 2
میلیمتری عبور داده شدند و آن دسته از ذراتی که بر روی الک 0/05
میلیمتر باقی ماندند ،برای آزمایش استفاده گردید .در ابتدا برای حذف
کرب آلنی ،ذرات شن در دو مرحلنه در کنوره در دمنای  550درجنه
سانتیگراد برای مدت  4ساعت حرارت داده شدند .سپس ذرات ش با
اسیدکلریدریک  2موالر تا حذف کامل کربناتهنا (عندم جوشنش بنا
اسید کلریدریک) شسته شدند .در ادامه ذرات ش با آب مقطر شسته و
در دمای  105درجه سنانتیگنراد در آون خشنک شندند .بنرای تهینه
رسهایی با کاتیونهای تبادلی یکسان ،نمونههایی از رسهای خالص
کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت با محلول یک موالر  NaClاشباع
شدند تا سدیم تبادلی منجر به انتشار آنهنا گنردد .سنپس رسهنا تنا
خروج ام اضافی با آب مقطر شسنته شندند و بنه کمنک دسنتگاه
التراسننونیک پراکنننده و ذرات کوچننکتننر از  2میکرومتننر بننه روش
تهنشینی جدا شدند ( .)20ذرات رس کوچکتنر از  2میکرومتنر بنرای
تهیه رسهایی با کاتیون تبادلی یکسان به کار بنرده شندند و بنا سنه

کاتیون سدیم ،کلسیم و آلومینیوم از طریق مصرف محلولهنای ینک
موالر  CaCl2 ،NaClو  AlCl3سه بار اشباع شدند ( .)17بعد از اشباع
کردن رسها با کاتیونهای مختل  ،نمونههای رس بهطور جداگانه در
لوله دیالیز ریخته شدند و تا خروج کامل ام اضافی و ینون کلنر در
آب مقطر قرار گرفتند .عدم وجود یون کلر در آب مقطری که لولههای
دیالیز در آن قرار گرفته بودند با محلول نیترات نقره یک موالر بررسی
گردید ( .)54رسهای تیمار شده به کمک دستگاه فریزدراینر 1خشنک
شده و در دمای اتاق تا زمان استفاده نگهداری شدند .همچنی مقندار
ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECرسها با استفاده از استات آمونینوم در
 )20( pH=7و سط ویژه رسها با استفاده از اتیل گلیکول مونو اتیل
اتر ( )7تعیی گردیدند (جدول .)1
تهیه و خوابانیدن نمونهها

بقایننای یونجننه مننورد اسننتفاده در آزمننایش در دمننای  55درجننه
سانتیگراد برای  72ساعت در آون خشک و از الک یک میلنیمتنری
عبور داده شده بودند .مقدار کنرب آلنی بقاینا بنه روش اکسیداسنیون
1- Freeze dryer
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مرطوب ( )52و مقدار نیتروژن کل بعد از هضم مرطوب نمونه گیناهی
به روش کلدال ( )1تعیی گردیدند (جدول  .)1بقایای یونجه نیز در سه
مرحله و هر بار به مدت  2ساعت برای حذف کامل فلور میکروبنی در
دمای  120درجه سانتیگنراد و فشنار ینک اتمسنفر در اتنوک و قنرار
گرفتند و استریل شدند ( .)49 ،48در آزمایش خوابانیدن به مقدار 2/5
گرم بقایای گیاهی یونجه ( 5درصد وزنی) ،به  50گنرم از خناکهنای
مصنننوعی بننا مقننادیر مختل ن رس (صننفر 5 ،و  10درصنند وزنننی)،
کاتیونهای تبادلی مختل (سندیم ،کلسنیم و آلومینینوم) و ننوع رس
متفاوت (کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت) اضافه شد .نموننههنا در
دمای  23درجه سانتی گراد و در رطوبنت  60درصند ظرفینت مزرعنه
برای  60روز (دو ماه) در تاریکی خوابانیده شدند .نمونههای تهیه شده
از خاکهای مصنوعی استریل و فاقد جامعه میکروبی بودند به همنی
دلیل قبل از خوابانیدن خاکها و بعد از اضنافه کنردن بقاینای یونجنه
استریل به خاکهای مصنوعی استریل ،نمونههنا بنا اسنتفاده از ماینه
تلقی استخراج شده از یک خاک طبیعی تلقی شدند .برای تهیه ماینه
تلقی  ،یک نمونه مرکب از افق شخم یک خاک طبیعی (عمنق صنفر
تا  20سانتیمتری ،کرب آلی=  0/5درصد ،pH=7 ،هدایت الکتریکی=
 864میکرو زیمنس بر متر) تحت کشت گیاه یونجه استفاده شد .برای
تهیننه مایننه تلقننی  10گننرم خنناک در  90میلننیلیتننر آب مقطننر
(سوسپانسیون  1:9خاک به آب مقطر) ریخته شد و نمونه بنه مندت 2
ساعت به هم زده شد .سپس محلول رویی این سوسپانسنیون بنرای
اطمینان از حذف کامل رسها ،بنه مندت  12دقیقنه بنا دور ،1000 g
سانتریفیوژ گردید .پس از حذف رسها ،محلول روینی بنه ینک لولنه
فالکون جدید منتقنل و مجنددات بنه مندت  30دقیقنه بنا دور 4000 g
سانتریفیوژ و محلول به دست آمده به عنوان مایه تلقی با نسبت 1:10
به نمونههای خاکهای مصنوعی اضافه گردید ( .)34میزان مایه تلقی
برای هر نمونه  5میلیلیتر بود که با مقدار کافی آب مقطر مخلوط شد
تا نمونهها بنه طنور یکنواخنت بنا ماینه تلقنی آغشنته شنوند .سنپس
نمونههای تلقی شده هوا خشک شدند با توجه بنه این کنه در ادامنه
آزمایش نمونهها در رطوبت  60درصد ظرفیت مزرعه خوابانیده شدند و
ازآنجاکه ای مقدار رطوبت در رسهای مختل مقادیر متفاوتی آب را
شامل می شود و میزان آب اضافه شده به همراه مایه تلقی میکروبنی
برای همه نمونه یکسان بود بنابرای ابتدا نمونهها هوا خشک و سپس
با افزودن مقادیر متفاوت آب به نمونهها ،آنها را به رطوبت  60درصد
ظرفیت مزرعه رساندیم .تیمارها به مدت  60روز در تاریکی خوابانینده
شدند و هر  15روز یکبار ،یعنی پس از گذشت  45 ،30 ،15و  60روز
(از شروع خوابانیدن) ،مقندار نیتنروژن آمونینومی و نیتنروژن نیتراتنی
بهوسیله عصارهگیری با کلرید پتاسیم و با استفاده از روش رنگسنجی
( )1اندازه گیری شندند .همچننی در پاینان دوره خوابانیندن ( 60روز)
مقدار نیتروژن زیست توده میکروبنی بنه روش تندخی بنا کلروفنرم و

عصننارهگیننری بننا سننولفات پتاسننیم ( )1و مقنندار نیتننروژن موجننود در
عصارهها به روش کلدال ( )5اندازهگیری گردید .درصد نیتروژن معدنی
شده از تقسیم کردن مجموع نیتروژن آمونیومی و نیتراتی هر مرحله بر
مقدار نیتروژن آلی موجود در ابتدای آن مرحله تعیی گردید.
تجزیه و تحلیل اطالعات

آزمایش در قالب طر کام ت تصادفی با آرایش فاکتورینل بنا سنه
فاکتور نوع رس ،مقدار رس و ننوع کناتیون تبنادلی ( )3×3×3در سنه
تکرار و با مجموع  81واحد آزمایشی اجرا گردید .تجزیه وارینانس بنه
کمک نرمافزار  SAS 9.4صورت گرفت و مقایسه میانگی دادهها بنه
کمک آزمون چند دامنه ای دانک در سنط احتمنال  5درصند انجنام
شدند.

نتایج و بحث
تأثیر نوع رس

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادههنا در طنی دوره خوابانیندن
تأثیر نوع رس ،بر درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی و نیتروژن
معدنی شده در سط احتمال یک درصد معنیدار شدند (جدولهنای 2
و  .)3با افنزایش مندت زمنان خوابانیندن نموننههنا ،درصند نیتنروژن
آمونیومی افزایش یافت .بعد از گذشت  60روز از خوابانیدن نمونهها به
ترتیب  1/54 ،1/61و  1/32درصد از نیتروژن آلنی بقاینای یونجنه در
رسهای کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت بهصورت آمونیوم معدنی
شدند (شکل  .)1سط ویژه و ظرفیت تبنادل کناتیونی ( )CECبناالتر
رس مونتموریلونینت در مقایسنه بنا کائولینینت و ایلینت (جندول )1
احتماالت عامل کاهش سرعت معدنی شندن بقاینای گیناهی یونجنه و
درصد نیتروژن آمونیومی در خاکها بود (.)10
بررسی نتایج نشان داد که درصد نیتنروژن نیتراتنی در طنی دوره
خوابانیدن بیشتر از درصد نیتروژن آمونیومی بود .با افزایش مدت زمان
خوابانیدن نمونهها ،درصند نیتنروژن نیتراتنی افنزایش یافنت .بعند از
گذشت  60روز از خوابانیدن نمونهها بنه ترتینب  3/83 ،3/99و 3/27
درصد از نیتروژن آلی بقایای یونجه در رسهای کائولینیت ،ایلیت و
مونت موریلونیت بهصورت نیترات معدنی شدند (شکل  .)2تشکیل
کمپلکسهای آلی و معدنی ( )3و رفت ترکیبنات آلنی نیتنروژندار در
بی الیههای رسهای سیلیکاته منبسط شونده مانند مونتموریلونینت
آنها را از تجزیه میکروبی حفنظ منیکنند .در نتیجنه تولیند آمونینوم
کاهش یافته و متعاقب آن تولید نیترات از آمونیوم نیز کاهش مییابند
(.)10
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شکل  -1تأثیر نوع رس بر درصد نیتروژن آمونیومی در طول زمان خوابانیدن
Figure 1- The effects of clay type on percentage of NH4+-N during the incubation time

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع و مقدار رس و نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی
Table 2- The analysis of variance of data showing the effects of clay types, clay contents and exchangeable cations on
percentage of NH4+-N and NO3--N
میانگین مربعات Mean Squares
نیتروژن نیتراتی )(NO3--N

نیتروژن آمونیومی )(NH4+-N

%

%

درجه آزادی

منابع تغییرات

مدت زمان خوابانیدن (روز)

مدت زمان خوابانیدن (روز)

df

Sources of variations

..
)Incubation time (day
)Incubation time (day
15 day 30 day 45 day 60 day 15 day 30 day 45 day 60 day
**0.08** 0.21** 0.42** 0.62
**0.23** 1.03** 2.32** 3.77

2

Clay types

**14.15** 22.78** 32.52** 44.91

**6.83

**4.33

**1.65

**0.42

2

Clay contents

**1.13

**0.68

**0.32

**0.12

**0.49

**0.29

**0.12

**0.03

2

**1.13

**0.69

**0.31

**0.06

**0.18

**0.13

**0.06

**0.02

4

Clay types × Clay contents

**0.007** 0.004** 0.008** 0.018

**0.002ns 0.005* 0.018** 0.027

4

Clay types × Exchangeable cations

**0.37** 0.081** 0.170** 0.284

**0.133

**0.009

4

**0.012** 0.021** 0.024** 0.046

**0.001ns 0.003ns 0.010** 0.018

8

0.001

54

**0.082

0.002

**0.036

0.002

Exchangeable cations

Clay contents × Exchangeable cations
Clay types × Clay contents × Exchangeable
cations
Error

0.003

0.002

0.002

0.002

0.002

1.42

1.49

1.96

3.27

7.74
4.51
3.73
3.32
)Coefficient of variation (%
** و * به ترتیب در سط  1%و  5%معنیدار و  nsاخت ف معنیدار نیست

**and * significant at 1% and 5% and ns, not significant respectively

با توجه به شکل  3با افزایش مدت زمان خوابانیدن نمونهها ،مقدار
نیتروژن معدنی شده افزایش یافت .بعد از گذشت  60روز از خوابانیدن
نمونهها به ترتیب  5/42 ،5/65و  4/64درصد از نیتروژن آلنی بقاینای
یونجه در رسهای کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت معندنی شندند
(شکل  .)3کوگل-کنابرک و همکاران ( )27گزارش کردند با افنزایش
ظرفیت تبادل کاتیونی رس ها ،مناده آلنی قابنل دسنترس بنرای رینز
جانداران کاهش مییابد .رسهنای  2:1بنه دلینل سنط وینژه و بنار
سطحی بیشتر از رسهای  1:1مقندار مناده آلنی بیشنتری را جنذب و
نگهداری کرده و در نتیجه تجزیه ماده آلی کاهش مییابد .ذرات شن

پیوند ضعیفی با مولکول هنای آلنی دارنند ولنی ذرات رس (سنزکویی
اکسیدها و سیلیکاتهای الیهای) با برقراری تبادل لیگاندی و پلهای
کاتیونی قوی منجر بنه حفنظ مناده آلنی در برابنر تجزینه میکروبنی
میشوند (.)40
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها تأثیر ننوع رس بنر مقندار
نیتروژن زیستتوده میکروبی در سط احتمال یک درصد معنیدار شد
(جدول  .)3بیشنتری مقندار نیتنروژن زیسنتتنوده میکروبنی در رس
کائولینیت بنه مینزان  7/93میلنیگنرم در  50گنرم خناک خشنک و
کمتری مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی در رس موننتموریلونینت
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فعالیت و تنوع جمعیت میکروبی بنر آن تأثیرگنذار اسنت ( .)16مقندار
نیتروژن زیست توده میکروبی کمتر با معدنی شدن کندتر نیتروژن آلی
در خاکهای حاوی رس مونتموریلونینت مطابقنت دارد کنه احتمناالت
دلیل آن تهویه نامطلوب خناکهنای حناوی رس موننتموریلونینت و
کاهش انتشار اکسیژن در ای خاکها میباشد که منجنر بنه کناهش
سرعت تجزیه مواد آلی و در نتیجه کاهش مقدار نیتروژن معدنی شده
در ای خاکها میشود (.)21

به میزان  6/23میلیگرم در  50گرم خاک خشک اندازهگینری گردیند
(شکل  .)4وگل و همکاران ( )49در بررسی مقدار نیتروژن زیستتوده
میکروبی در خاکهای مصنوعی حاوی رس مونتموریلونیت و ایلینت
مشاهده کردند که مقدار زیست توده میکروبی در خاکهای مصننوعی
حاوی رس مونت موریلونیت به طنور معننیداری کمتنر از خناکهنای
مصنوعی حاوی رس ایلیت بود .معدنی شدن نیتروژن ماده آلی توسنط
فلور میکروبی خاک صورت می گیرد و به ن نر منیرسند کنه انندازه،

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع و مقدار رس و نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن معدنی شده و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
Table 3- The analysis of variance of data showing the effects of clay types, clay contents and exchangeable cations on
percentage of mineralized nitrogen and microbial biomass nitrogen
میانگین مربعات Mean Squares

نیتروژن معدنی شده

نیتروژن زیستتوده میکروبی

Mineralized nitrogen
%

Microbial biomass nitrogen

درجه آزادی

منابع تغییرات

df

Sources of variations

مدت زمان خوابانیدن (روز)
..
)Incubation time (day
15 day 30 day 45 day 60 day
**0.58** 2.20** 4.81** 7.63

mg N/50 g dry soil

2

**173.48

**86.69

**61.92

**36.86

**19.20

2

Clay contents

**248.93

**3.16

**1.85

**0.83

**0.27

2

Exchangeable cations

**6.37

**2.02

**1.27

**0.58

**0.16

4

Clay types × Clay contents

**9.20

**0.04

**0.006ns 0.009** 0.015

4

Clay types × Exchangeable cations

**65.22

**0.81

**0.21

**0.073

4

**3.13

**0.016** 0.024** 0.054

*0.007

8

0.003

54

**19.49

**0.472

0.003

0.003

Clay types

Clay contents × Exchangeable cations
Clay types × Clay contents × Exchangeable
cations
Error

0.63

0.004

11.17

3.31
1.91
1.36
1.29
)Coefficient of variation (%
** و * به ترتیب در سط  1%و  5%معنیدار و  nsاخت ف معنیدار نیست
**and * significant at 1% and 5% and ns, not significant respectively

شکل  -2تأثیر نوع رس بر درصد نیتروژن نیتراتی در طول زمان خوابانیدن
Figure 2- The effects of clay type on percentage of NO3--N during the incubation time
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شکل  -3تأثیر نوع رس بر درصد نیتروژن معدنی شده در طول زمان خوابانیدن
Figure 3- The effects of clay type on percentage of mineralized nitrogen during the incubation time

شکل  -4تأثیر نوع رس بر نیتروژن زیستتوده میکروبی
Figure 4- The effects of clay type on microbial biomass nitrogen

تأثیر مقدار رس

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها تأثیر مقدار رس ،بر درصد
نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی و نیتروژن معدنی شنده در سنط
احتمال یک درصد معنیدار شدند (جدولهای  2و  .)3با گذشت زمنان
درصد نیتروژن آمونینومی افنزایش یافنت .بیشنتری درصند نیتنروژن
آمونیومی بعد از گذشنت  60روز از انکوباسنیون نموننههنا و کمتنری
درصد نیتروژن آمونیومی  15روز بعد از انکوباسیون آنها اندازهگینری
شد (شکل  .)5همچنی صرف ن ر از مدت زمان خوابانیدن با افنزایش
مقدار رس در نمونه ها از مقدار معدنی شدن نیتروژن بهصورت آمونیوم
کاسته شد .بیشتری درصد نیتروژن آمونیومی بعد از گذشنت  60روز و
در تیمار شاهد به مینزان  2/05درصند انندازهگینری شند (شنکل .)5
تحقیقات اخیر نشان داده اند که مواد معدنی نقش مهمنی در پاینداری
مواد آلی و ترکیبات حاوی نیتروژن در خاک دارند ( )32 ،25و رسهنا
و اکسیدهای پدوژنیک نیتروژن آلی را در برابر تجزیه میکروبی حفنظ

میکنند .مطالعات ورونی و دری ( )51نشان داد که افزایش مقدار رس
منجر به کاهش معدنی شدن نیتروژن در خاک میشود .بخش بزرگی
از نیتروژن معدنی به فرم آمونیوم توسط رسها و مواد معندنی تثبینت
می شود ( .)39مطالعات نشان میدهد خاکهای رسی مقندار آمونینوم
بیشتری از خاکهای با بافت سبک جذب میکنند (.)12
بررسی نتایج نشان داد که درصد نیتنروژن نیتراتنی در طنی دوره
خوابانیدن بیشتر از درصد نیتروژن آمونیومی بود .با افزایش مدت زمان
خوابانیدن نمونهها ،درصند نیتنروژن نیتراتنی افنزایش یافنت .بعند از
گذشت  60روز از خوابانیدن نمونهها بنه ترتینب  3/25 ،5/15و 2/69
درصد از نیتروژن آلی بقایای یونجه در تیمارهای ش خالص 5 ،درصد
رس و  10درصد رس به صورت نیترات معندنی شندند (شنکل  .)6بنا
افزایش مقدار رس خاک و کاهش انندازه خاکداننههنای ایجناد شنده،
معدنی شدن نیتروژن در خاک کاهش مییابد (.)54
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شکل  -5تأثیر مقدار رس بر درصد نیتروژن آمونیومی در طول زمان خوابانیدن
Figure 5- The effects of clay content on percentage of NH4+-N during the incubation time

شکل  -6تأثیر مقدار رس بر درصد نیتروژن نیتراتی در طول زمان خوابانیدن
Figure 5- The effects of clay content on percentage of NO3--N during the incubation time

با گذشنت زمنان درصند نیتنروژن معندنی شنده افنزایش یافنت.
بیشننتری درصنند نیتننروژن معنندنی شننده بعنند از گذشننت  60روز از
انکوباسیون نمونهها و کمتری درصد نیتروژن معدنی شده  15روز بعد
از انکوباسیون آنها اندازهگیری گردید (شکل  .)7همچنی صرفن نر
از مدت زمان خوابانیدن با افنزایش مقندار رس در نموننههنا از مقندار
معدنی شدن نیتروژن کاسته شد .با بررسی اثنر متقابنل مقندار رس و
مدت زمان خوابانیدن مشخص شد که بیشتری درصد نیتروژن معدنی
شده بعد از گذشت دو ماه از خوابانیندن و در شن خنالص بنه مینزان
 7/28درصد اندازهگیری گردید (شکل  .)7معدنی شدن نیتروژن بقایای
گیاهی در ش خالص (شاهد) بسیار بیشتر از خاکهای حاوی  5و 10
درصد رس بود .سرعت معدنی شندن کمتنر نیتنروژن در خناکهنای
حاوی  5و  10درصد رس به دلیل حفاظت فیزیکی بیشتر خاک از مواد
آلی و زیست توده میکروبی است ( .)18نتایج مشابهی برای خاکهنای

شنننی و رسننی در مطالعننات مختل ن نشننان داده شننده اسننت (.)24
خاکهایی با مقادیر رس متفاوت ،سطو متفاوتی برای جذب ترکیبات
آلی دارند؛ بنابرای مقدار رس بر ظرفیت خناکهنا در حفنظ و ذخینره
نیتروژن آلی تأثیرگذار است .محققی مختل نشان دادهاند کنه جنذب
سطحی نیتروژن آلی با افزایش سط خاکها افزایش منییابند ( 22و
 .)23نتیجه مطالعه کالیس و همکاران ( )24نشان داد مونتموریلونیت
منجر به تشکیل کمپلکسهای پایدار اسید هومیک و رس شده و ماده
آلی خاک در برابر تجزیه میکروبی حفظ گردید.
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها تأثیر مقدار رس بر مقندار
نیتروژن زیستتوده میکروبی در سط احتمال یک درصد معنیدار شد
(جدول  .)3نتایج نشان داد که بنا افنزایش مقندار رس در خناکهنای
مصنوعی مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی افزایش یافت .بیشنتری
مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی در تیمار  10درصد رس به مینزان

بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع كاتیون تبادلی

 9/26میلیگرم در  50گرم خاک خشنک و کمتنری مقندار نیتنروژن
زیست توده میکروبی در تیمار شاهد به میزان  4/31میلنیگنرم در 50
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گرم خاک خشک اندازهگیری شد (شکل .)8

شکل  -7تأثیر مقدار رس بر درصد نیتروژن معدنی شده در طول زمان خوابانیدن
Figure 7- The effects of clay content on percentage of mineralized nitrogen during the incubation time

همبسننتگی مثبتننی بننی مقنندار رس خنناک و مقنندار نیتننروژن
زیست توده میکروبی در خاک وجود داشت و ای امر نشنان منیدهند
ظرفیت خاک برای حفظ زیست توده میکروبی بستگی بنه مقندار رس
آن دارد ( .)31افزایش معنیدار مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی بنا
افزودن  5درصد رس نشان میدهد که مقدار انندکی رس ( 5درصند)
میتواند از میکروبها در برابر شکارچیان حفاظت کند و با افزودن بنر
ای مقدار شرایط محیط رشد آنها بهبود مییابد .دلیل اصلی افنزایش
مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی در خاکهایی بنا مقندار رس بناال

احتماالت کاهش تنش آبی و کاهش فعالیت شکارچیان به دلیل افزایش
حفاظت فیزیکی خاک از زیستتوده میکروبی در خاکهایی بنا بافنت
ریزتر میباشد .بافنت خناک منیتوانند بنهطنور مسنتقیم بنا حفاظنت
میکروبها از شکارچیها و بهطور غیرمستقیم با نگهداشت بیشتر ماده
آلی ،بر مقدار نیتروژن زیست تنوده میکروبنی خناک تأثیرگنذار باشند.
بهطورمعمول ،نیتروژن زیستتوده میکروبی بیشنتر در خناکهنایی بنا
بافت ریز به دلیل مقدار بیشتر ماده آلی و حفاظت بیشتر میکروبها از
شکارچیان توسط خاکدانهها میباشد (.)31

شکل  -8تأثیر مقدار رس بر نیتروژن زیستتوده میکروبی
Figure 8- The effects of clay content on microbial biomass nitrogen
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تأثیر نوع کاتیون تبادلی

نتایج تجزیه واریانس دادههنا نشنان داد در طنی دوره خوابانیندن
تأثیر نوع کاتیون تبادلی ،بر درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی
و نیتروژن معدنی شده در سط احتمال ینک درصند معننیدار شندند
(جدولهای  2و  .)3با توجه به نتایج مقایسه میانگی دادهها بیشنتری

درصد نیتروژن آمونیومی در طی  60روز خوابانیدن نمونهها و در تیمار
رس اشباع از کاتیون کلسیم به میزان  1/63درصد انندازهگینری شند،
درصننورتیکننه تیمننار حنناوی رس اشننباع از کنناتیون آلومینیننوم دارای
کمتری درصد نیتروژن آمونیومی ( 1/36درصد) بود و کناتیون سندیم
اثرات متوسطی بر درصد نیتروژن آمونیومی داشت (شکل .)9

شکل  -9تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن آمونیومی در طول زمان خوابانیدن
Figure 9- The effects of exchangeable cation on percentage of NH4+-N during the incubation time

نتایج مقایسه میانگی داده ها نشان داد بیشتری درصند نیتنروژن
نیتراتی در طی  60روز خوابانیدن نموننههنا و در تیمنار رس اشنباع از
کاتیون کلسیم ( 3/88درصد) به دست آمد درصورتیکه تیمنار حناوی
رس اشباع از کاتیون آلومینیوم دارای کمتری درصد نیتروژن نیتراتنی

( 3/47درصد) بود .کاتیون سدیم اثرات متوسطی بنر درصند نیتنروژن
نیتراتی داشت (شکل  .)10همچنی صرفن ر از نوع کناتیون تبنادلی
در طی دوره خوابانیدن نمونهها کمتری درصد نیتروژن نیتراتی در 15
روز اول خوابانیدن نمونهها مشاهده شد (شکل .)10

شکل  -10تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن نیتراتی در طول زمان خوابانیدن
Figure 10- The effects of exchangeable cation on percentage of NO3--N during the incubation time

صرف ن ر از نوع کاتیون تبادلی با افزایش زمان خوابانیندن نموننه
ها ،مقدار نیتروژن معدنی شده افزایش یافت .بیشتری مقدار نیتنروژن

معدنی  60روز بعد از خوابانیدن نمونهها و در رسهای اشباع از کلسیم
( 5/53درصنند) و کمتننری مقنندار نیتننروژن معنندنی  15روز بعنند از

بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع كاتیون تبادلی

خوابانیدن نمونهها و در رسهنای اشنباع از آلومینینوم ( 1/57درصند)
اندازه گیری گردید (شکل  .)11معدنی شدن کنرب و نیتنروژن تحنت
تأثیر  pHخاک قرار دارد و با کناهش  pHخناک فعالینت میکروبنی و
درنتیجه تجزیه مواد آلی در خاک کاهش مییابد ( )30به همی دلینل
در تیمار حاوی رس اشباع شنده بنا کناتیون آلومینینوم معندنی شندن
نیتروژن به دلیل  pHپایی و مسمومیت آلومینینوم ،کمتنر بنود (.)46
کاتیونهای تبادلی با تغییر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خناک ،معندنی
شدن مواد آلی را کنترل میکنند ( .)17ای امر که سدیم تبادلی منجر

1701

به انتشار رس و ایجاد تهویه ننامطلوب و شنرایط فیزیکنی ضنعی در
خاکها میشود ،توسط مطالعات مختل تأیید شده است .خناکهنای
سدیمی بهخصوص خاکهای حاوی رس مونتموریلونینت در شنرایط
مرطوب به شدت دیسپرس شنده و منواد ژلماننندی در خناک ایجناد
میکنند؛ بنابرای معدنی شدن کمتر نیتروژن آلی در خاکهای حناوی
سدیم در مقایسه با خاکهای حاوی کلسیم بنه دلینل فقندان شنرایط
هوازی مناسب میباشد.

شکل  -11تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن معدنی شده در طول زمان خوابانیدن
Figure 11- The effects of exchangeable cation on percentage of mineralized nitrogen during the incubation time

کلسنیم تبنادلی ،سناختمان خناک و در نتیجنه شنرایط هنوازی و
رطوبتی را به نفع ریز جانداران خاک بهبنود منیدهند کنه منجنر بنه
افزایش معدنی شندن نیتنروژن آلنی بقاینای گیناهی منیشنود (.)17
مطالعات بسیاری تأثیر شدید اسنیدیته و سنمیت آلومینینوم را بنر رینز
جانداران خاک نشان دادهاند ( .)53سمیت آلومینیوم برای ریز جانداران
خاک علت معدنی شدن کندتر نیتروژن بقایای گیاهی در ای خاکهنا
است .زران و همکاران ( )56نشان دادند که آلومینینوم تبنادلی در رس
بنتونیت منجر به کاهش تعداد سلولهای زنده در مقایسه بنا بنتونینت
اشباع شده با کلسیم شد .در آزمایشی معندنی شندن کنرب گلنوکز در
رس بنتونیت اشباع شده با آلومینیوم بعد از یک وقفنه  10روزه شنروع
شد که ای امر بنه دلینل  pHپنایی و سنمیت آلومینینوم بنرای رینز
جانداران خاک بود ( .)17به ن ر میرسد تأثیر کاتیونهای تبنادلی بنر
تجزیه بقایای گیاهی بخشی به دلیل تنأثیر این کناتیونهنا بنر رشند
میکروبها و فعالیتهای متابولیکی آنها از طریق تأثیر بر خصوصیات
فیزیکوشیمیایی محیط رشد آنها باشد .در حقیقت بنه ن نر منیرسند
تأثیر غیرمستقیم کاتیونهای تبادلی بر تجزیه بقایای گیاهی بیشنتر از
نقش مستقیم آنها در اتصال مواد آلی به سط رسها از طرینق پنل

کاتیونی باشد .مطالعات نشان داده است که کاتیونهنای تبنادلی چنند
ظرفیتی ماننند کلسنیم و منینزیم ظرفینت جنذب سنطحی رسهنا را
بهوسیله ایجاد پل کناتیونی بنی بنار منفنی سنط رس و بنار منفنی
گروههای عاملی مواد آلی ،افزایش میدهند و ای اتصال مواد آلی را از
تجزیه سریع حفظ میکند .سرعت معندنی شندن سنریعتنر نیتنروژن
بقایای گیاهی در خاک های کلسیمی در مقایسه با خاکهای سندیمی
نشان میدهد که نقش غیرمستقیم ای کاتیونها بنر معندنی شندن و
نگهداشت نیتروژن آلی ،قویتر از نقش مستقیم ای کاتیونهنا اسنت.
مطالعات مختلفنی تنأثیر رس و ینا خصوصنیات وابسنته بنه آن را در
پایداری بقایای آلی و زیستتوده میکروبی خاکها نشان دادهاند (.)17
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر
مقدار نیتروژن زیستتنوده میکروبنی در سنط احتمنال ینک درصند
معنی دار شد (جندول  .)3نتنایج نشنان داد بیشنتری مقندار نیتنروژن
زیست توده میکروبی در تیمار حاوی رس اشباع از کاتیون کلسنیم بنه
میزان  10/57میلنیگنرم در  50گنرم خناک خشنک بنه دسنت آمند
درصننورتیکننه تیمننار حنناوی رس اشننباع از کنناتیون آلومینیننوم دارای
کمتری مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبنی ( 4/92میلنیگنرم در 50
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گرم خاک خشک) بود (شکل  .)12مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
در خاکهای سدیمی در مقایسه با خاکهای کلسیمی کمتنر بنود کنه
ای امر میتواند بنه دلینل فقندان شنرایط هنوازی مناسنب در خناک
سدیمی باشد ( .)53سمیت آلومینیوم برای ریز جانداران سبب کناهش
فعالیت آنزیم ها در نتیجه کمپلکس شدن ،فلوکولنه شندن ینا رسنوب

آنزیمها شنده و در نتیجنه تجزینه مناده آلنی کناهش منییابند (.)24
همچنی وجود آلومینیوم در خاک منجر به کاهش  pHخاک شنده در
نتیجه رشد و فعالیت ریز جانداران و فعالیت آنزیمنی کناهش منییابند
(.)31

شکل  -12تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر نیتروژن زیستتوده میکروبی
Figure 12- The effects of exchangeable cation on microbial biomass nitrogen

اثر متقابل نوع و مقدار رس

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها در طی دو ماه خوابانیندن
نمونه ها اثر متقابل نوع و مقدار رس ،بنر درصند نیتنروژن آمونینومی،
نیتروژن نیتراتی و نیتروژن معدنی شده در سط احتمال ینک درصند
معنیدار شدند (جدولهای  2و  .)3درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتنروژن

نیتراتی و نیتروژن معدنی با افزایش مقدار رس در خاکهای مصنوعی
برای هر سه نوع رس کائولینیت ،ایلینت و موننتموریلونینت کناهش
یافتند و درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتراتی و معدنی در رس کائولینینت
بیشتر از رس ایلیت و مونتموریلونیت بود (جدولهای  4و .)5

جدول  -4تأثیر نوع و مقدار رس بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی
Table 4- The effects of clay type and clay content on percentage of NH4+-N and NO3—N
نیتروژن آمونیومی)(NH4+-N
نیتروژن نیتراتی)(NO3--N

60 day
5.15 a

%

%

مدت زمان خوابانیدن (روز)

مدت زمان خوابانیدن (روز)

)Incubation time (day
30 day
45 day
3.14 a
4.16 a

15 day
2.07 a

60 day
2.05 a

)Incubation time (day
30 day
45 day
1.14 a
1.65 a

نوع رس× مقدار رس
Clay type × Clay content
15 day
0.59 a

0

3.64 b

2.86 b

1.96 b

1.05 b

1.60 b

1.32 b

0.97 b

0.55 b

5

3.17 d

2.44 d

1.66 c

0.86 d

1.19 d

0.96 d

0.72 d

0.38 d

10

5.15 a

4.16 a

3.14 a

2.07 a

2.05 a

1.65 a

1.14 a

0.59 a

0

3.33 c

2.58 c

1.75 c

0.93 c

1.43 c

1.17 c

0.88 c

0.45 c

5

3.00 e

2.30 e

1.56 e

0.79 e

1.14 e

0.92 d

0.68 de

0.39 d

10

5.15 a

4.16 a

3.14 a

2.07 a

2.05 a

1.65 a

1.14 a

0.59 a

0

2.79 f

2.16 f

1.49 f

0.77 e

1.05 f

0.85 e

0.65 e

0.35 d

5

1.89 g

1.45 g

0.99 g

0.58 f

0.86 g

0.71 f

0.53 f

0.26 e

10

Kaolinite

Illite

Montmorillonite

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع كاتیون تبادلی

بررسی نتایج نشان داد صرفن ر از ننوع رس ،بنا افنزایش مقندار
رس از درصد نیتروژن آمونیومی کاسته شد (جدول  .)4با افزایش مدت
زمان خوابانیدن نمونههنا درصند نیتنروژن آمونینومی افنزایش یافنت.
بیشتری درصد نیتروژن آمونیومی  60روز بعد از خوابانیدن نمونهها در
ش خالص به میزان  2/05درصد و کمتری درصد نیتروژن آمونینومی
 15روز بعد از خوابانیدن نمونههنا در خناکهنایی بنا  10درصند رس
مونت موریلونیت به میزان  0/26درصد اندازهگیری شد (جندول  .)4در
طننی دوره خوابانینندن ،بننا افننزایش مقنندار رس در نمونننههننای خنناک
صرف ن ر از نوع رس ،درصد نیتروژن نیتراتی کاهش یافت .بیشنتری
درصد نیتروژن نیتراتی  60روز بعد از خوابانیدن نمونهها در ش خالص
به میزان  5/15درصد و کمتری درصد نیتروژن آمونیومی  15روز بعند
از خوابانیدن نمونهها در خاکهایی با  10درصد رس مونتموریلونینت
به میزان  0/58درصد اندازهگیری شند (جندول  .)4بنا افنزایش مندت
زمان خوابانیدن نمونه ها معدنی شدن نیتروژن افزایش یافت .بیشتری
درصد نیتروژن معدنی شده  60روز بعد از خوابانیدن نمونههنا در شن
خالص به میزان  7/28درصد و کمتری درصد نیتنروژن معندنی شنده
 15روز بعد از خوابانیدن نمونههنا در خناکهنایی بنا  10درصند رس
مونتموریلونیت به میزان  0/84درصد انندازهگینری شند (جندول .)5
سننط ویننژه بنناالتر و ظرفیننت تبننادل کنناتیونی ( )CECبیشننتر
مونت موریلونیت در مقایسه با کائولینیت و ایلیت (جدول  )1منجنر بنه
کاهش مقدار و درصد نیتروژن معدنی شد .سنط وینژه بنرای جنذب
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نیتروژن در خاکها بستگی به مینرالوژی رسها دارد .وگل و همکاران
( )48مشاهده کردند که مدت طوالنی بعد از اضافه کردن کود آلی بنه
خاکهای مصنوعی با مینرالوژی متفاوت مقدار کرب و نیتنروژن آلنی
در خاک های مصنوعی حاوی مونتموریلونیت در مقایسه با خاکهای
مصنوعی حاوی ایلیت بیشتر بود؛ بنابرای زمانی که کانیهای خنالص
با مواد آلی خوابانیده میشنوند ،ممکن اسنت مینرالنوژی تنأثیری بنر
پویایی کرب و نیتروژن آلی در کوتاه مندت نداشنته باشند ( )34ولنی
زمانی که ای خاکهای مصنوعی به مدت طوالنی خوابانیده میشوند،
مقنندار کننرب و نیتننروژن آلننی بیشننتری در خنناکهننای حنناوی رس
مونت موریلونیت مشاهده شد ( .)48نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان
داد که اثر متقابل نوع و مقدار رس ،بنر مقندار نیتنروژن زیسنتتنوده
میکروبی در سط احتمال یک درصد معنیدار شد (جندول  .)3مقندار
نیتروژن زیستتنوده میکروبنی بنا افنزایش مقندار رس در نموننههنا،
صننرفن ننر از نننوع رس ،افننزایش یافننت .همچنننی مقنندار نیتننروژن
زیسننتتننوده میکروبننی در رس کائولینیننت بیشننتر از رس ایلیننت و
مونتموریلونیت بود (جدول  .)5بیشتری مقدار نیتنروژن زیسنتتنوده
میکروبی در خاک هنای دارای  10درصند رس کائولینینت بنه مینزان
 10/35میلننیگننرم در  50گننرم خنناک خشننک و کمتننری نیتننروژن
زیست توده میکروبی در تیمار شناهد (شن خنالص) بنه مینزان 4/31
میلیگرم در  50گرم خاک خشک اندازهگیری شد (جدول .)5

جدول  -5تأثیر نوع و مقدار رس بر درصد نیتروژن معدنی شده و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
Table 5- The effects of clay type and clay content on percentage of mineralized nitrogen and microbial biomass nitrogen

نیتروژن معدنی شده

نیتروژن زیستتوده میکروبی
Microbial biomass nitrogen
mg N/50 g dry soil
4.31 e

60 day
7.28 a

Mineralized nitrogen
%

نوع رس× مقدار رس

مدت زمان خوابانیدن (روز)

Clay type × Clay content

)Incubation time (day
30 day
45 day
4.29 a
5.85 a

15 day
2.67 a

0

9.12 b

5.28 b

4.20 b

2.94 b

1.60 b

5

10.35 a

4.39 d

3.43 d

2.39 d

1.24 d

10

4.31 e

7.28 a

5.85 a

4.29 a

2.67 a

0

7.33 cd

4.80 c

3.77 c

2.64 c

1.38 c

5

9.79 ab

4.17 e

3.24 e

2.25 e

1.18 e

10

4.31 e

7.28 a

5.85 a

4.29 a

2.67 a

0

6.73 d

3.86 f

3.03 f

2.15 f

1.13 e

5

7.65 c

2.77 g

2.17 g

1.53 g

0.84 f

10

Kaolinite

Illite

Montmorillonite

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests
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اثر متقابل نوع رس و کاتیون تبادلی

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادههنا اثنر متقابنل ننوع رس و
کنناتیون تبننادلی بننر درصنند نیتننروژن آمونیننومی ،نیتننروژن نیتراتننی و
نیتروژنی معدنی در تمام دوره خوابانیدن در سط احتمال ینک درصند
معنیدار شدند ولی اثر متقابل ننوع رس و کناتیون تبنادلی بنر درصند
نیتروژن آمونیومی در  30روز خوابانیدن در سط احتمال پننج درصند
معنیدار شد (جندولهنای  2و  .)3همچننی اثنر متقابنل ننوع رس و
کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژننی معندنی در 15
روز اول خوابانیدن معنیدار نبود (جندولهنای  2و  .)3نتنایج مقایسنه
میانگی دادهها نشان داد که در طی دوره خوابانیدن ،بیشتری درصند
نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی و نیتروژن معدنی در خاک حناوی
کائولینیننت بننا کنناتیون تبننادلی کلسننیم و کمتننری درصنند نیتننروژن
آمونیننومی ،نیتننروژن نیتراتننی و نیتننروژن معنندنی در خنناک حنناوی
مونت موریلونیت با کاتیون تبادلی آلومینیوم مشاهده شدند ،درحالیکنه
کاتیون تبادلی سدیم اثر حد واسنطی بنر درصند نیتنروژن آمونینومی،
نیتننروژن نیتراتننی و نیتننروژن معنندنی در هننر سننه نننوع رس داشننت
(جدولهای  6و  .)7بیشتری درصد نیتروژن آمونیومی  60روز بعند از
خوابانیدن نمونهها در خاک حاوی رس کائولینینت بنا کناتیون تبنادلی
کلسیم به میزان  1/81درصد اندازه گیری گردید (جدول  .)6همچننی
بررسی نتایج نشان داد در طی دوره خوابانیدن بیشتری درصد نیتروژن
نیتراتی صرف ن ر از نوع رس در خاک هنای اشنباع شنده بنا کناتیون
کلسیم و کمتری درصد نیتروژن نیتراتی در خاکهای اشباع شنده بنا
کاتیون آلومینیوم مشاهده شدند (جدول  .)6بیشتری درصند نیتنروژن
نیتراتی در خاک حاوی رس کائولینیت با کناتیون تبنادلی کلسنیم بنه
میننزان  4/18درصنند ( 60روز بعنند از خوابانینندن) و کمتننری درصنند
نیتروژن نیتراتی در خاک حاوی رس مونتموریلونیت با کاتیون تبادلی
آلومینیوم به میزان  1/09درصد ( 15روز بعد از خوابانیدن) اندازهگیری
شدند (جدول .)6
نتایج مقایسه میانگی دادهها نشنان داد بنا افنزایش مندت زمنان
خوابانیدن نمونه ها درصد نیتنروژن معندنی افنزایش یافنت .بیشنتری
درصد نیتروژن معدنی  60روز بعند از خوابانیندن نموننههنا ،در خناک
حاوی رس کائولینیت با کاتیون تبادلی کلسیم به مینزان  6/06درصند
اندازهگیری گردیند (جندول  .)7در تمنام دوره خوابانیندن خناکهنای
کلسیمی بیشتری و خاکهای آلومینینومی کمتنری درصند نیتنروژن
معدنی را صرف ن ر از نوع رس داشت (جدول  .)7نتایج نشان داد کنه
تأثیر مینرالوژی رس بر درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتنروژن نیتراتنی و
نیتننروژن معنندنی در خنناکهننای کلسننیمی مشننخصتننر و بیشننتر از
خاکهای سدیمی و آلومینیومی بود .مطالعه مستقیم تنأثیر مینرالنوژی
رس بر نگهداشت و پویایی مواد آلی کمیاب است و دانش منا در این
زمینه محدود و اط عات موجود ضدونقیض میباشد .ولی بهطنورکلی

پذیرفته شده است که نگهداشت مواد آلی خاک در حضور کنانیهنای
رسی به ترتینب آلوفنان> اسنمکتایت> ایلینت> کائولینینت کناهش
مییابد ( .)50 ،6مینرالوژی خاک در تعیی مقدار کرب آلی ذخیره شده
در خنناکهننا و زمننان بازگشننت آن اهمیننت زیننادی دارد ( .)4چننون
برهمکنش بی ذرات مواد معدنی و مواد آلی از مینرالنوژی خناک ،بنه
دلیل سط ویژه ( )SSAو میزان بار متفاوت کانیهای مختل خناک،
تأثیر میپذیرد ( .)44به ن ر میرسند نتنایج متفناوت و متضناد تنأثیر
مینرالوژی رس بر نگهداشت و پویایی مواد آلی تا اندازهای مربنوط بنه
نوع کاتیونهای تبادلی موجود در مکانهای تبادلی کنانیهنای رسنی
باشد .در پژوهش حاضر تأثیر مینرالوژی رس بر تجزیه بقایای گیناهی
زمانی که سدیم کاتیون تبادلی کانیهای رسی است ،کمتنر مشنخص
میباشد .مکانیسمهای مختلفی چگونگی تأثیر مینرالنوژی بنر معندنی
شدن مواد آلی در خاک را مورد بررسی قرار دادهاند .برای مثال ،فرض
میشود که کانیهای رسی بهطور مستقیم بنا میکنروبهنا در ارتبناط
هستند بنابرای سرعت متابولیسم میکروبها با تغییر محلنول خناک و
پیوند آنزیمهنای بنرون سنلولی تغیینر منیکنند و در نتیجنه فعالینت
میکروبها و تجزیه ماده آلی تحت تأثیر قرار میگیرد (.)45
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متقابنل ننوع رس و
نوع کاتیون تبادلی بر مقدار نیتروژن زیسنتتنوده میکروبنی در سنط
احتمال یک درصد معنیدار شدند (جدول  .)3بیشتری مقدار نیتنروژن
زیستتوده میکروبی در خاک حاوی رس کائولینیت با کناتیون تبنادلی
کلسیم ( 12/57میلیگرم در  50گرم خاک خشک) و کمتری نیتروژن
زیست توده میکروبی در خاک حاوی رس مونتموریلونیت بنا کناتیون
تبادلی آلومینیوم ( 4/68میلیگرم نیتروژن در  50گنرم خناک خشنک)
اندازهگیری شد و کاتیون تبنادلی سندیم اثنر حند واسنطی بنر مقندار
نیتروژن زیستتوده میکروبی در هر سه ننوع رس داشنت (جندول .)7
ای امر بهخوبی نشان می دهد که سدیم تبادلی باعنث ایجناد شنرایط
فیزیکی نامطلوب در خاک میشود بنابرای مقدار نیتروژن زیستتنوده
میکروبی کمتر در خاکهای سدیمی در مقایسه با خاکهای کلسنیمی
میتواند به دلیل شرایط فیزیکی نامطلوب در این خناکهنا باشند .در
خاکهای آلومینیومی با مینرالوژی متفاوت مقدار نیتروژن زیستتنوده
میکروبی در خاکهایی با رس مونتموریلونیت بهطور معنیداری کمتر
بود .ظرفیت تبادل کاتیونی و سط ویژه باالتر رس مونتموریلونینت،
سمیت آلومینینوم در محنیط خناک را افنزایش داده و بننابرای تعنداد
سلول های زنده کاهش مییابد و در نتیجه از تجزینه بقاینای گیناهی
کاسته می شود .به ن ر می رسد شرایط فیزیکوشنیمیایی محنیط رشند
میکروبها و در نتیجه فعالیت ریز جانداران خاک توسط کناتیونهنای
تبادلی تغییر مییابد که ای تأثیر غیرمستقیم کانیهای رسی ،منجر به
تفاوت در تجزیه بقایای گیاهی میشود؛ زیرا تغییرات فیزیکوشنیمیایی
ایجاد شده در خاک در نتیجه تغییر کاتیونهای تبادلی در رسهایی بنا

بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع كاتیون تبادلی
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ظرفیت تبادل کاتیونی و سط ویژه باالتر ،بیشتر میباشد (.)15
جدول  -6تأثیر نوع رس و کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی
Table 6- The effects of clay type and exchangeable cation on percentage of NH4+-N and NO3--N
نیتروژن آمونیومی)(NH4+-N
نیتروژن نیتراتی)(NO3--N

60 day
1.02 b

%

%

مدت زمان خوابانیدن (روز)

مدت زمان خوابانیدن (روز)

)Incubation time (day
30 day
45 day
2.29 b
3.19 b

نوع رس× نوع کاتیون تبادلی
Clay type × Exchangeable cation

15 day
1.34 b

)Incubation time (day
30 day
45 day
60 day
0.94 b
1.28 c
1.57 c

Na

1.41 a

1.81 a

1.47 a

1.03 a

Ca

1.46 de

1.19 de

0.86 cd

Al

1.51 d

1.22 d

0.88 c

Na

4.18 a

3.29 a

2.36 a

3.76 d

2.98 d

2.11 e

1.23 d

3.88 c

3.06 c

2.18 d

1.27 c

4.04 b

3.17 b

2.24 c

1.33 b

1.65 b

1.33 b

0.95 b

Ca

3.56 e

2.80 e

2.02 f

1.19 e

1.46 de

1.19 de

0.86 cd

Al

3.31 g

2.62 g

1.90 h

1.16 e

1.36 f

1.09 f

0.79 e

Na

3.41 f

2.70 f

1.95 g

1.17 e

1.43 e

1.16 e

0.83 d

Ca

3.10 h

2.45 h

1.78 i

1.09 f

1.17 g

0.95 g

0.70 f

Al

Kaolinite

Illite

Montmorillonite

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

جدول  -7تأثیر نوع رس و کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن معدنی شده و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
Table 7- The effects of clay type and exchangeable cation on percentage of mineralized nitrogen and microbial biomass
nitrogen

نیتروژن معدنی شده

نیتروژن زیستتوده میکروبی

Mineralized nitrogen
%

نوع رس× نوع کاتیون تبادلی

مدت زمان خوابانیدن (روز)

Clay type × Exchangeable cation

Microbial biomass nitrogen
mg N/50 g dry soil
6.27 d

)Incubation time (day
30 day
45 day
60 day
3.24 b
4.50 b
5.63 c

Na

12.57 a

6.06 a

4.79 a

3.40 a

Ca

4.95 ef

5.63 c

4.19 d

2.98 d

Al

5.73 de

5.44 d

4.31 c

3.08 c

Na

10.55 b

5.75 b

4.53 b

3.21 b

Ca

5.14 ef

5.07 f

4.02 e

2.89 e

Al

5.42 ef

4.71 h

3.74 g

2.69 g

Na

8.58 c

4.89 g

3.88 f

2.79 f

Ca

4.68 f

4.31 i

3.43 h

2.49 h

Al

Kaolinite

Illite

Montmorillonite

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

اثر متقابل نوع کاتیون تبادلی و مقدار رس

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها در طنول دوره خوابانیندن
اثر متقابنل ننوع کناتیون تبنادلی و مقندار رس ،بنر درصند نیتنروژن
آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی و نیتروژن معدنی شنده در سنط احتمنال

یک درصد معنیدار شدند (جدولهای  2و  .)3در تمام دوره خوابانیدن
با افزایش سط رس صرفن ر از نوع کاتیونهنای تبنادلی از درصند
نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتنی و نیتنروژن معندنی کاسنته شند.
بیشتری درصد نیتروژن آمونیومی و نیتنروژن نیتراتنی  60روز بعند از
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مهمتری فرایندهای طبیعی برای کاهش تجزیه ماده آلی خاک است.
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشنان داد اثنر متقابنل ننوع کناتیون
تبادلی و مقدار رس بر مقدار نیتروژن زیستتنوده میکروبنی در سنط
احتمال یک درصد معنیدار شدند (جندول  .)3بنا افنزایش مقندار رس
صرفن ر از نوع کاتیون تبادلی مقدار نیتروژن زیستتنوده میکروبنی،
افزایش یافنت .بیشنتری مقندار نیتنروژن زیسنت تنوده میکروبنی در
خاکهای کلسیمی با  10درصد رس به میزان  15/13میلیگرم در 50
گرم خاک خشک اندازهگیری شد و کمتری مقدار نیتروژن زیستتوده
میکروبی در تیمار شاهد به میزان  4/31میلیگنرم در  50گنرم خناک
خشک مشاهده گردید (جدول  .)9به ن ر میرسد تنأثیر کناتیونهنای
تبادلی بر تجزینه نیتنروژن بقاینای گیناهی از طرینق تنأثیر بنر رشند
میکروبی و فعالیت متنابولیکی و تغیینر ویژگنیهنای فیزیکوشنیمیایی
محیط رشد میکروبها صورت میگیرد .از آنجایی کنه معندنی شندن
بقایای گیاهی توسط فلور میکروبی خاک صورت میگیرد ،ای نتیجنه
استنباط می شود که حداقل بخشنی از این فرآینند بنهوسنیله انندازه،
فعالیت و تنوع جمعیت میکروبی خاک تن یم میشود (.)41 ،40 ،16

خوابانیدن نمونهها در ش خالص به ترتینب بنه مینزان  2/05و 5/15
درصد و کمتری درصد نیتروژن آمونیومی و نیتنروژن نیتراتنی  15روز
بعد از خوابانیدن نمونهها در خاکهایی آلومینیومی بنا  10درصند رس
به ترتیب به میزان  0/30و  0/64درصد اندازهگیری گردیدنند (جندول
 .)8با افزایش زمان خوابانیدن نمونهها ،درصد نیتروژن معدنی افنزایش
یافت .بیشتری درصد نیتروژن معدنی در تیمار شاهد (ش خالص) بنه
میزان  7/28درصد  60روز بعد از خوابانیدن نمونهها و کمتری درصند
نیتروژن معندنی در مندت زمنان  15روز بعند از خوابانیندن در خناک
آلومینیومی با  10درصد رس به میزان  0/94درصد اندازهگیری گردیند
(جدول  .)9به دلیل تأثیر مضر سدیم و آلومینیوم بر محیط خاک ،تأثیر
مقدار رس بر معدنی شدن نیتنروژن بقاینای گیناهی زمنانی کنه این
کاتیونها ،بهعنوان کناتیون تبنادلی بنر روی سنط رس قنرار دارنند،
واض تر است .تفاوت در معدنی شدن نیتروژن بی خاکهایی با مقادیر
صفر و  5درصد رس بسیار بیشتر از تفاوت در معدنی شندن نیتنروژن
بی خاکهایی با مقادیر  5و  10درصد رس بود .ای امر نشان میدهد
که خاکهایی با  5درصد رس سط کافی برای پایداری نیتروژن آلنی
عرضه میکننند .واکننش مناده آلنی بنا منواد معندنی خناک یکنی از

جدول  -8تأثیر نوع کاتیون تبادلی و مقدار رس بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی
Table 8- The effects of exchangeable cation and clay content on percentage of NH4+-N and NO3--N
نیتروژن آمونیومی)(NH4+-N
نیتروژن نیتراتی)(NO3--N

60 day
5.15 a

%

%

نوع کاتیون تبادلی× مقدار رس

مدت زمان خوابانیدن (روز)

مدت زمان خوابانیدن (روز)

Exchangeable cation ×Clay
content

)Incubation time (day
30 day
45 day
3.14 a
4.16 a

15 day
2.07 a

60 day
2.05 a

)Incubation time (day
30 day
45 day
1.14 a
1.65 a

15 day
0.59 a

0

3.32 c

2.59 c

1.77 c

0.92 c

1.33 c

1.10 c

0.84 c

0.46 c

5

2.74 f

2.12 e

1.46 e

0.79 d

1.05 f

0.84 f

0.63 e

0.33 e

10

5.15 a

4.16 a

3.14 a

2.07 a

2.05 a

1.65 a

1.14 a

0.59 a

0

3.53 b

2.73 b

1.87 b

1.03 b

1.61 b

1.31 b

0.95 b

0.50 b

5

2.96 d

2.27 d

1.54 d

0.79 d

1.24 d

1.00 d

0.73 d

0.41 d

10

5.15 a

4.16 a

3.14 a

2.07 a

2.05 a

1.65 a

1.14 a

0.59 a

0

2.90 e

2.27 d

1.56 d

0.80 d

1.05 f

0.84 f

0.63 e

0.39 d

5

2.37 g

1.81 f

1.22 f

0.64 e

0.90 g

0.75 g

0.57 f

0.30 e

10

Na

Ca

Al

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

نتیجهگیری کلی
مخلوط کنردن بقاینای گیناه یونجنه بنا خناکهنای مصننوعی و
خوابانیدن آنها ای امکان را فراهم کرد تا تأثیر ننوع و مقندار رس و
نوع کاتیون تبادلی بر درصند نیتنروژن آمونینومی ،نیتنروژن نیتراتنی،
نیتروژن معدنی و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی مورد بررسی قرار

گیرند .با افزایش مدت زمان خوابانیدن نمونهها درصد نیتروژن معدنی
افزایش یافت .نتایج پژوهش نشان داد که معدنی شدن نیتروژن آلی و
مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی تحت تأثیر ویژگیهای کانیهنای
رسی قرار میگیرد و برهمکنش مواد آلی و معدنی مهمتری فرآینندی
است که باعث کاهش تجزینه مناده آلنی در خناک منیشنود .مقندار
نیتروژن معدنی شده و نیتروژن زیستتوده میکروبی در خاکهنایی بنا
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رس کائولینیت با ظرفیت تبادل کاتیونی کمتر ،بیشتر از خاکهنایی بنا

رس مونتموریلونیت و ایلیت بود.

جدول  -9تأثیر نوع کاتیون تبادلی و مقدار رس بر درصد نیتروژن معدنی شده و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
Table 9- The effects of exchangeable cation and clay content on percentage of mineralized nitrogen and microbial biomass
nitrogen

نیتروژن معدنی شده

نیتروژن زیستتوده میکروبی

Mineralized nitrogen
%

Microbial biomass nitrogen

نوع کاتیون تبادلی× مقدار رس
Exchangeable cation × Clay
content

مدت زمان خوابانیدن (روز)
mg N/50 g dry soil
4.31 e

60 day
7.28 a

)Incubation time (day
30 day
45 day
4.29 a
5.85 a

6.08 d

4.69 c

15 da y
2.67 a

0

2.63 c

1.38 c

5

7.03 c

3.82 f

2.97 f

2.09 e

1.12 e

10

4.31 e

7.28 a

5.85 a

4.29 a

2.67 a

0

12.27 b

5.18 b

4.06 b

2.83 b

1.53 b

5

15.13 a

4.23 d

3.29 d

2.28 d

1.20 d

10

3.72 c

4.31 e

7.28 a

5.85 a

4.29 a

2.67 a

0

4.84 e

4.07 e

3.22 e

2.27 d

1.19 d

5

5.62 d

3.29 g

2.57 g

1.80 f

0.94 f

10

Na

Ca

Al

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

معدنی شدن نیتنروژن بقاینای گیناهی در شن خنالص بیشنتر از
خاکهای دارای  5و  10درصد رس بود که نشان میدهد مقندار رس
خاکها بر ظرفیت آنها برای حفظ و ذخیره نیتروژن آلی مثثر اسنت.
از آنجا که خاک هایی با مقدار رس متفناوت سنط و ظرفینت تبنادل
کاتیونی متفاوتی دارند ،بنابرای ذخیره نیتروژن آلی در ای خاکها تنا
اندازه ای توسط سنط  ،ظرفینت تبنادل کناتیونی و حفاظنت فیزیکنی
عرضه شده توسط آنها کنترل میشود .معدنی شدن نیتروژن بقاینای
گیناهی و مقندار نیتننروژن زیسنتتننوده میکروبنی در خنناکهنایی بننا
کاتیونهای تبادلی مختل  ،متفاوت بنود .بیشنتری و کمتنری مقندار
نیتروژن معدنی شده و نیتروژن زیسنتتنوده میکروبنی بنه ترتینب در
خاک های با کاتیون تبادلی کلسیم و خناکهنایی بنا کناتیون تبنادلی

آلومینیوم اندازهگیری گردید .کاتیونهای تبادلی با تغییر ویژگنی هنای
فیزیکوشیمیایی محیط رشد میکروبها و احتماالت کنترل اندازه ،فعالیت
و تنوع جمعیت میکروبی ،معدنی شدن نیتروژن آلی و مقدار زیستتوده
میکروبی تولید شده را کنترل میکنند .از آنجایی که کانیهای مختل
دارای سط ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی متفاوتی هستند و تغیینرات
فیزیکوشیمیایی ایجاد شده در محیط خناک در نتیجنه تغیینر کناتیون
تبادلی در خاکهایی با ظرفیت تبادل کناتیونی و سنط وینژه بناالتر،
بیشتر است ،به همی دلیل به ن ر میرسند کنه تنأثیر مینرالنوژی بنر
پویایی مواد آلی و زیستتوده میکروبی تا اندازهای ناشی از نوع کاتیون
تبادلی موجود در مکانهای تبادلی سط رسها باشد.
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Introduction: Mobilization and stabilization of organic matter in soils represent a set of complex processes
involving the processing and decomposition of organic matter by diverse communities of soil fauna and
microorganisms, as well as chemical-physical interactions with mineral particles of soil. Clay minerals have high
effects on the soil organic matter dynamics. Clay minerals with the physical protection of organic matter play an
important role in reducing the rate of decomposition of organic matter. The effects of soil texture on the soil
organic matter dynamics have been investigated in many studies, but the effects of exchangeable cations and
clay types on mineralization of organic nitrogen and microbial biomass nitrogen have not been given much
attention. For this reason, the aim of this study was to evaluate the effects of types and clay contents and
exchangeable cations on the mineralization of organic nitrogen and microbial biomass nitrogen.
Material and Methods: Appropriate amounts of homoionic Na-, Ca- and Al- clays from Georgia kaolinite,
Illinois illite and Wyoming montmorillonite were mixed with pure sand to prepare artificial soils with different
clay contents, exchangeable cations, and clay types. The artificial soils have zero, 5 and 10% clay from Georgia
kaolinite, Illinois illite and Wyoming montmorillonite that their clay minerals saturated with Ca, Na and Al.
Alfalfa plant residues were incorporated into the artificial soils and the soils were inoculated with microbes from
a natural soil and incubated for 60 days and concentration of NH4-N and NO3-N were measured every 15 days.
In the artificial soil samples, microbial biomass nitrogen was measured by the fumigation-extraction method in
the end time of incubation period.
Results and Discussion: The results of this study showed that the percentage of mineralized nitrogen in the
two-month incubation period, was higher in the pure sand than in soils containing 5% and 10% clay, indicating
that clay contents influence the capacity of soils to protect and store organic nitrogen. Microbial biomass
nitrogen increased as the amount of clay in the soil increased. The highest and lowest amounts of microbial
biomass nitrogen measured in soils with 10% clay (9.26 mg per 50 g dry soil) and pure sand (4.31 mg per 50 g
dry soil), respectively. There was a significant influence of exchangeable cations on the percentage of
mineralized nitrogen and microbial biomass nitrogen. The microbial biomass nitrogen and the percentage of
mineralized nitrogen were highest in Ca-soils and lowest in Al-soils. The percentage of mineralized organic
nitrogen in two months of incubation period was highest in soils with Georgia kaolinite clay and lowest in soil
with Wyoming montmorillonite clay. The amounts of microbial biomass nitrogen in soils with Wyoming
montmorillonite clay were lower than soils with Georgia kaolinite and Illinois illite clays. The percentage of
mineralized organic nitrogen increased as the incubation period increased. The results of this study indicated that
organic nitrogen mineralization rates and microbial biomass nitrogen were affected by types and clay contents
and exchangeable cations and interaction of organic matter with clays and is an important process as it slows soil
organic matter decomposition.
Conclusions: Mixing the alfalfa residues with artificial soils and incubation samples allowed to study the
effects of types and clay contents and exchangeable cations on the percentage of NH4+-N, NO3--N, mineralized
nitrogen, and microbial biomass nitrogen. Soils with different clay contents have different surface areas and
cation exchange capacities; therefore, it is concluded that organic nitrogen storage of soils is, partly, controlled
by the surface areas, cation exchange capacity and physical protection provided by the soils. Nitrogen
mineralization and the amounts of microbial biomass nitrogen were different in soils with different exchangeable
cations. It is concluded that exchangeable cations exert their influence on microbial biomass and hence nitrogen
dynamics by controlling the size and activity of the microbial population through modifying the physicochemical
characteristics of microbial habitats. Since various clay minerals have different specific surface areas and cation
exchange capacity and the physicochemical changes induced in the soil environment as a result of variations of
exchangeable cations is much greater in soils with higher cation exchange capacity and specific surface area. It
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seems the effects of clay mineralogy on the dynamics of organic materials and microbial biomass, in part, arise
from the type of exchangeable cations present on the exchange sites of the clay minerals.
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