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چکیده

روشنههاي تاجي نقش مهمي در پويايي جنگلهاي نواحي معتدله بر عهده دارند .پژوهش پيشرو با هدف بررسي سطوح مختلف

روشنههاي تاجي بر فعاليتهاي بيوشيمي خاک در منطقه خانيکان نوشهر انجام شد .سي و دو روشنه با سطوح کوچک (692 -512
متر مربع) ،متوسط ( 995 -411متر مربع) ،بزرگ ( 299-114متر مربع) و خيلي بزرگ ( 595-815متر مربع) با هشت تکرار از هر
سطح حفره تاجي درنظر گرفته شد .در داخل هر حفره ،نمونههاي ترکيبي خاک براي تجزيه مشخصههاي فيزيکي و شيميايي ،بيولوژي
و بيوشيمي برداشت شد .نتايج حاکي از اثر معنيدار سطوح مختلف روشنههاي تاجي بر مشخصههاي فيزيکي و شيميايي (بهجز
محتوي سيلت) و بيولوژي خاک بود .همچنين ،بيشترين فعاليت اورهآز در روشنههاي متوسط و کوچک

(µg NH4+–N g−1 2 h−1

 55/24و  )55/95مشاهده شد .اسيد فسفاتاز ( ،)199/52 µg PNP g−1 h−1آريلسولفاتاز ( )629/98 µg PNP g−1 h−1و اينورتاز
( )559/52 µg Glucose g−1 3 h−1خاک داراي بيشينه مقدار خود در روشنههاي متوسط بودند .روشنههاي تاجي با سطح خيلي
بزرگ بيشترين مقادير کربن آلي محلول ( 94/59ميليگرم بر کيلوگرم) را بهخود اختصاص دادند ،در حاليکه بيشترين نيتروژن آلي
محلول ( 94/11ميليگرم بر کيلوگرم) در روشنههاي تاجي متوسط مشاهده شد .حضور روشنههاي تاجي خيلي بزرگ منجر به تجمع
اسيدهاي آلي فولويک و هيوميک (بهترتيب  424/15و  888/88ميليگرم در  611گرم خاک خشک) در خاک جنگل مورد مطالعه
شده بود .درمجموع ،براي مديريت پايدار جنگل پيشنهاد ميشود از ايجاد روشنههاي بزرگ يا خيلي بزرگ اجتناب شود.
واژههای کلیدی :جنگل پهنبرگ ،سطح حفره تاجي ،نور نسبي ،بيوشيمي خاک ،نوشهر.

مقدمه
امروزه يکي از چالشهاي مديريت جنگل ارائه
راهکارهايي بهمنظور توسعه و استقرار زادآوري گونهها است
تا از جمعيتهاي گياهي نگهداري و حمايت بيشتري شود و
با حفاظت دقيق و بر اساس موازين علمي ،خودتنظيمي در
اکوسيستمهاي جنگلي اجرا شود .به اين منظور بررسي و
شناخت گسترده و مناسب روشهاي مديريتي براي تأمين
کارايي اکولوژيکي امري ضروري بهنظر ميرسد ( Muscolo

 .)et al., 2007الگوبرداري از فعاليتهاي بهظاهر تصادفي
در جنگلهاي طبيعي راهکار مناسبي براي حفظ زادآوري
در هر منطقه با توجه به توان و قابليت موجود است.
روشنههاي جنگلي يکي از شاخصترين عرصهها در
جنگلهاي نواحي معتدله هستند که از نظر شرايط محيطي
خاص خود اثرات برجستهاي بر زادآوري رويشگاه جنگلي
دارند ( .)Coates, 2002عاملهاي مختلفي در پيدايش و
استقرار زادآوري مناسب در اين فضاها اثرگذارند که در اين
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ميان نقش خاک و چرخه عناصر غذايي از اهميت بهسزايي
برخوردار است ( .)Bauhus et al., 2004در اکوسيستمهاي
جنگلي ،روشنههاي تاجي يک جزء کليدي از رژيم آشفتگي
محسوب ميشوند که الزم است در فرآيندهاي اکولوژيکي
مورد توجه قرار گيرند .اکثر پژوهشهاي انجام شده در
ارتباط با روشنههاي تاجي ،پويايي پوششهاي گياهي و
ديگر پديدهها نظير تنوع جوامع گياهي ،حاصلخيزي و
غناي گونههاي گياهي را مورد بحث قرار دادهاند ( Huang
 .)et al., 2016هرچند حضور حفرههاي تاجي در
اکوسيستمهاي جنگلي ويژگيهاي خاک را تغيير ميدهند،
اما گزارشهاي بسيار کمي در خصوص فعاليتهاي
زيرزميني و تغييرپذيري مشخصههاي خاک در محل حفرهها
ارائه شده است .فرآيندهاي خاکسازي تحت کنترل
عاملهاي مستقل زيادي قرار دارند و در کنار اين عاملها،
گروهي از کنترلکنندههاي طبيعي و مصنوعي ديگر هم وجود
دارد که ميتوانند در تحول و پويايي مشخصههاي خاک
مؤثر واقع شوند .حفرههاي تاجي جنگل ،نمونهاي از
آشفتگيهايي هستند که ميتوانند اثرات مستقيمي بر
عاملهاي ادافيکي داشته باشند .حفرهها همچنين باعث ايجاد
شرايطي در اکوسيستمهاي جنگلي ميشوند که با عنوان
"نقاط گرم غذايي" و يا "جزيره حاصلخيزي" خوانده
ميشوند .ايجاد چنين شرايطي در رويشگاههاي جنگلي
باعث افزايش حاصلخيزي و در نهايت باعث ايجاد تغييرات
و تنوع پوشش گياهي و زادآوري ميشود ( Huang et al.,
.)2016
فعاليتهاي بيوشيمي خاک بهعنوان يکي از شناخته
شدهترين شاخصهاي کيفيت و سالمت مطرح شدهاند که
ميتوانند پاسخ مناسبي نسبت به آشفتگيهاي ايجاد شده
نشان دهند .آنزيمها ،شاخص مناسبي براي سنجش
حاصلخيزي خاک بهحساب ميآيند (.)Xu et al., 2016
مقدار فعاليت آنزيمي ،اطالعات جامعي از چرخه بيوشيميايي
در خاک را بيان ميکند ،بهدليل اينکه آنها نسبت به تغييرات
در محيط خاک بهسرعت واکنش نشان ميدهند .غلظت
آنزيمها حاکي از نوع وضعيت فيزيکي ،شيميايي و ميکروبي
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خاک بوده و ارتباط نزديکي با چرخه عناصر غذايي و
زيستي دارند .در يک پژوهش Yang ،و همکاران ()5165
بيان کردند که سطوح مختلف روشنههاي تاجي ايجاد شده
اثرات متفاوتي بر فعاليتهاي آنزيمي خاک داشتند .نتايج
پژوهش آنها نشان داد که روشنههاي تاجي با سطوح خيلي
کوچک ( 41-21متر مربع) بيشترين فعاليت آنزيمي خاک را
بهخود اختصاص دادند .از ديگر فعاليتهاي بيوشيمي
شاخص در ارتباط با مشخصههاي حاصلخيزي خاک در
اکوسيستمهاي جنگلي که ميتواند بهشدت تحت تأثير
آشفتگيها قرار گيرد ،مقدار کربن و نيتروژن آلي محلول در
خاک است که از مؤلفههاي مهم در توازن کربن و نيتروژن
زيستبومها در مقياسهاي محدود ميباشد .مطابق با
يافتههاي  Pelsterو همکاران ( ،)5119حضور و عدم
حضور پوشش تاجي در اکوسيستمهاي جنگلي ميتواند بر
محتوي کربن و نيتروژن آلي محلول خاک اثرگذار باشد .در
يک بررسي Lin ،و همکاران ( )5162اذعان داشتند که
ايجاد روشنههاي تاجي در رويشگاههاي جنگلي بر منابع
کربن و نيتروژن خاک اثرگذارند که اين موضوع ميتواند
محتويات کربن و نيتروژن آلي محلول خاک را تحت تأثير
قرار دهد.
اجزاي ماده آلي خاک نيز بهعنوان يکي از مشخصههاي
مهم بيوشيمي خاک ميتواند تحت تأثير حضور روشنههاي
تاجي تغييرات معنيداري داشته باشند ( .)Kooch, 2012در
بين اجزاي مختلف بخش آلي خاک ،به نقش بهسزاي
اسيدهاي فولويک و هيوميک در انحالل و آزادسازي عناصر
غذايي ماکرو و ميکرو خاک تأکيد شده است .بر اساس نتايج
پژوهش  Muscoloو همکاران ( ،)5166روشنههاي تاجي
با سطوح متوسط ( 411متر مربع) بيشترين غلظت اسيدهاي
آلي فولويک و هيوميک را دارا بودند Ni .و همکاران
( )5162اشاره داشتند که حضور روشنههاي تاجي جنگل
غلظت اسيدهاي آلي خاک را افزايش ميدهند .در پژوهشي
ديگر Ni ،و همکاران ( )5161نتيجه گرفتند که ايجاد
روشنههاي تاجي در رويشگاههاي جنگلي ميتواند شرايط
ميکروکليمايي ويژهاي در داخل حفرهها ايجاد کند که اين
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موضوع ميتواند فرآيند هوموسي شدن و غلظت اسيدهاي
فولويک و هيوميک خاک را تحت تأثير قرار دهد.
مرور منابع حاکي از آن است که فعاليتهاي بيوشيمي
خاک بهعنوان شاخصهاي اصلي چرخه عناصر غذايي،
بهويژه کربن و نيتروژن ،در اکوسيستمهاي جنگلي بوده و
ايجاد روشنههاي تاجي با سطوح مختلف ميتواند اثرات
معنيداري بر اين فعاليتها و در نهايت تحول و پويايي
پوشش گياهي و استقرار زادآوري داشته باشد .هدف از
پژوهش پيشرو بررسي تأثير سطوح مختلف روشنههاي
تاجي جنگل بر فعاليت آنزيمي ،مواد آلي محلول و اسيدهاي
آلي خاک در بخشي از جنگلهاي هيرکاني بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
اين تحقيق در جنگلهاي خانيکان ،سري سوم از
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حوضه آبخيز کرکرود و در محدوده آبخيز شماره  98واقع در
عرض جغرافيايي  91˚99َ 62″تا  95˚42ً 91″شمالي و
طول جغرافيايي 26˚59َ 42″تا  26˚55ً 42″شرقي انجام
شد (شکل  .)6حداقل ارتفاع منطقه  21متر و حداکثر ارتفاع
آن  6411متر از سطح دريا ميباشد .جنگلهاي خانيکان با
مساحت  5815هکتار در جنوب شهرستانهاي چالوس و
نوشهر واقع شده است .سري مورد مطالعه داراي خاکي
تکامليافته و بهنسبت عميق تا عميق و در نقاط مرتفع گاهي
کمعمق ،بافت خاک بهطور عموم نيمهسنگين تا سنگين با
درصد رس بيشتر از  91تا  92درصد که بيانگر زهکشي
ضعيف خاک ميباشد .در قطعه حفاظتي اين جنگل ،درصد
آميختگي گونهها بهصورت راش (گونه غالب) ،ممرز،
شيردار ،پلت ،توسکا ،نمدار و ملج ميباشند ( Kooch et al.,
.)2009

شکل  -1طرح شماتیکی از موقعیت روشنههای تاجی مورد مطالعه در استان مازندران

688

روش نمونهبرداری و تجزیه آزمایشگاهی
از چهار سطح حفره تاجي شامل سطح کوچک
( 692 -512متر مربع) ،متوسط ( 995 -411متر مربع)،
بزرگ ( 299-114متر مربع) و خيلي بزرگ (595-815
متر مربع)  8تکرار (درمجموع  95حفره) انتخاب شدند
(شکل  .)Kooch, 2012( )6با کمک کارشناسان مجرب
اداره منابع طبيعي ،روشنههايي انتخاب شدند که از سن برابر
و همچنين شرايط فيزيوگرافي يکسان (در يک دامنه ارتفاعي
 511-512متر با متوسط شيب  61درصد و جهت
جغرافيايي شمالي) برخوردار بودند .اندازهگيري نور نسبي
بهوسيله دستگاه نورسنج ( )LI 250A, Li-core, USAدر
فاصله يک متري از سطح زمين و در موقعيت مرکز حفره و
در محلي کامالً باز انجام شد .اندازهگيري در طول فصل
رويش و در روز آفتابي و رأس ساعت  65:11انجام شد.
مقدار نور نسبي با استفاده از رابطه ]( × 611نور محيط باز
 /نور موقعيت) = نور نسبي (درصد)[ محاسبه شد
(.)Albanesi et al., 2005
نمونهبرداري خاک با استفاده از بيلچه مخصوص در يک
سطح مشخص ( 91× 91سانتيمتري) در  61سانتيمتري
بااليي بخش معدني ،از پنج نقطه در قسمت مرکزي هر
روشنه برداشت و يک نمونه ترکيبي براي بررسي به
آزمايشگاه انتقال داده شد ( .)Kooch, 2012يک بخش از
نمونههاي خاک براي انجام آزمايشهاي فيزيکي و شيميايي،
پس از هوا خشک شدن از الک  5ميليمتري عبور داده شده
و بخش دوم نمونهها براي انجام آزمايشهاي زيستي تا
زمان آزمايش در دماي  4درجه سانتيگراد نگهداري شد.
جرم مخصوص ظاهري به روش سيلندر ،بافت خاک با
استفاده از روش هيدرومتري ،رطوبت خاک به روش توزين،
اسيديته به روش پتانسيومتري از طريق دستگاه  pHمتر
الکتريکي ،هدايت الکتريکي بهوسيله ECسنج ،کربن آلي به
روش والکلي -بالک ،نيتروژن کل به روش کجلدال ،فسفر
به روش اولسن ،پتاسيم ،کلسيم و منيزيم قابل جذب با
استفاده از روش جذب اتمي در محيط آزمايشگاه
اندازهگيري شدند .همچنين ،همزمان با نمونهبرداري خاک،
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تمام کرمهاي خاکي به روش دستي جمعآوري و زيتوده
آنها پس از  48ساعت خشک شدن روي کاغذهاي فيلتر
در آزمايشگاه مورد اندازهگيري قرار گرفت ( Samadzadeh
 .)et al., 2017بهمنظور سنجش تعداد نماتدهاي خاکزي،
 611گرم از نمونه خاک انتخاب و با استفاده از تکنيک قيف
بيرمن و سانتريفيوژ ،نماتدهاي خاک جداسازي و شمارش
شد .فعاليت آنزيمهاي اورهآز ،آريلسولفاتاز ،اينورتاز و اسيد
فسفاتاز با روش انکوباسيون آزمايشگاهي مورد سنجش
قرار گرفت .براي اندازهگيري فعاليت آنزيم اوره آز ابتدا 2
گرم خاک با  1/5ميلي ليتر تولوئن تيمار و پس از افزودن 9
ميليليتر بافر تريس (تريس هيدروکسي متيل آمينومتان،
 )pH= 9و يک ميليليتر محلول  1/5موالر اوره ،به مدت 5
ساعت در دماي  95درجه سانتيگراد انکوباسيون شد .سپس،
 92ميليليتر محلول  5/2( KCL- Ag2SO2موالر نسبت به
 KCLو  611ميليگرم در ليتر نسبت  )Ag2SO2به آن
افزوده و مقدار آمونيوم آزاد شده در سوسپانسيون به روش
تقطير با بخار آب تعيين شد .با کم کردن مقدار نيتروژن
آمونيومي تيمار شاهد (که در شروع انکوباسيون اوره دريافت
نميکند) از تيمار اصلي ،فعاليت آنزيم اورهآز برحسب
 (μg / g.2h) NH4+-Nمحاسبه شد .براي اندازهگيري فعاليت
آنزيم اريلسولفاتاز ،مقدار مشخصي از خاک پس از
انکوباسيون با فسفات -نيتروفنيل و اسيد سولفوريک (52
ميليليتر) ترکيب و تحت شرايط استاندارد ( 5ساعت در
دماي  95درجه سانتيگراد) قرار گرفت و مقدار نيتروفنول
تجزيه شده از هيدروليز آنزيم بهوسيله دستگاه
اسپکتروفتومتر بهدست آمد .براي مشخص کردن فعاليت
آنزيم اينورتاز ،نمونه مشخص از خاک در يک دوره 9روزه
در شرايط انکوباسيون در دماي  21درجه سانتيگراد قرار
داده و محلول ساکاروز  6/5درصد به آن اضافه شد .سپس،
مقدار ساکاروز کاهشيافته پس از مدت زمان استاندارد،
اندازهگيري شد ( .)Schinner & Mersi, 1990اندازهگيري
فعاليت آنزيم اسيدفسفاتاز بر اساس سوبستراي پارانيتروفنيل
فسفات تعيين شد .يک گرم خاک و  1/5ميليليتر تولوئن4 ،
ميليليتر بافر ( MUBبا  66= pHبراي آلکاالين فسفاتاز) و
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يک ميليليتر محلول پرانيتروفنيل فسفات  1/12موالر (براي
آنزيم آلکالين فسفاتاز) به آن افزوده و به مدت يک ساعت
در انکوباتور با دماي  95درجه سانتيگراد نگهداري شد.
سپس ،يک ميليليتر کلرو کلسيم نيم موالر و  4ميليليتر
سود نيم موالر افزوده و سوسپانسيون با استفاده از کاغذ
صافي واتمن شماره  2Vصاف و غلظت پارانيتروفنل در
عصاره صاف شده در طول موج  411تا  451نانومتر با
دستگاه اسپکتروفتومتر  Shimadzu UV-160Aاندازهگيري
شد و بر اساس تيمار شاهد ،فعاليت آنزيم اسيد فسفاتاز بر
حسب ميليگرم پارانيتروفنل آزاد شده در هر گرم خاک در
ساعت ( )mgPNPg-1h-1محاسبه شد ( Raiesi & Beheshti,
 .)2014کربن آلي محلول در عصارهها بهوسيله دستگاه
تجزيه کربن آلي مدل  TOC-V CPH Shmidzuو نيتروژن
آلي محلول اندازهگيري شد .همچنين ،اسيدهاي آلي
(فولويک و هيوميک) خاک به روش وزني در محيط
آزمايشگاه سنجش شد (.)Ghazanshahi, 2006
تجزیه و تحلیل دادهها
ابتدا نرمال بودن دادهها بهوسيله آزمون
کولموگروف -سميرنوف و همگن بودن واريانس دادهها با
استفاده از آزمون ليون مورد بررسي قرار گرفت .بهمنظور
مطالعه تفاوت يا عدم تفاوت مقادير مشخصه نور نسبي و
خصوصيات خاک در ارتباط با سطوح مختلف روشنههاي
تاجي از آزمون تجزيه واريانس يکطرفه استفاده شد.
آزمون دانکن ( )p > 1/12نيز براي مقايسه چندگانه
ميانگين بهکار گرفته شد .تجزيه و تحليل آماري کليه دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  51انجام شد .کليه
نمودارها در نرمافزار  Excelترسيم شدند .همچنين ،بهمنظور
انجام تجزيه و تحليل چندمتغيره و تعيين ارتباط مقادير
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مشخصههاي فيزيکي ،شيميايي و بيولوژي با شاخصهاي
بيوشيمي خاک در سطوح مختلف روشنههاي تاجي ،تحليل
مؤلفههاي اصلي ( )PCAبا ايجاد ماتريس بهدست آمده در
برنامه  PC - ORDتحت  Windowsمورد بررسي قرار
گرفت.

نتایج
مشخصههای نور نسبی ،فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژی خاک
مقدار نور نسبي بين حفرهها داراي تغييرات معنيداري
( )p > 1/16بود ،بهطوريکه با افزايش سطح از روشنههاي
کوچک ( )62/55±5/89به روشنههاي متوسط
( ،)59/42±5/51بزرگ ( )59/65±6/42و خيلي بزرگ
( ،)99/58±5/65مقدار نور نسبي افزايش پيدا ميکرد.
نتايج حاکي از اثرات معنيدار سطوح مختلف روشنههاي
تاجي بر مشخصههاي فيزيکي (بهجز سيلت) ،شيميايي و
بيولوژي خاک بود (جدول  .)6بيشترين مقادير جرم
مخصوص ظاهري در سطوح کوچک و متوسط روشنههاي
تاجي مشاهده شد ،در حاليکه بيشترين مقادير محتوي
سيلت به روشنههاي بزرگ و خيلي بزرگ اختصاص داشت
(جدول  .)6روشنههاي تاجي کوچک داراي رطوبت و
همچنين هدايت الکتريکي خاک بيشتري بودند و بيشترين
 ،pHنيتروژن کل و پتاسيم قابل جذب خاک در روشنههاي
تاجي با سطح متوسط مشاهده شد (جدول  .)6بيشترين
مقادير مشخصههاي کربن آلي ،نسبت کربن به نيتروژن و
کمترين مقادير فسفر ،کلسيم و منيزم در روشنههاي تاجي
خيلي بزرگ مشاهده شد (جدول  .)6تعداد و زيتوده
کرمهاي خاکي در روشنههاي تاجي کوچک و متوسط
حداکثر بود و فعاليت نماتدهاي خاکزي نيز در روشنههاي
تاجي با سطح متوسط بيشترين مقدار را داشت (جدول .)6
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جدول  -1میانگین (اشتباه معیار) مشخصههای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژی خاک در سطوح مختلف روشنههای تاجی
مشخصه

اندازه روشنه
F

معنيداري
1/169

کوچک

متوسط

بزرگ

خيلي بزرگ

جرم مخصوص ظاهري (گرم بر سانتيمتر مکعب)

6/96±1/12a

6/98±1/12a

6/51±1/15ab

6/62±1/14b

4/55

شن (درصد)

56/21±6/94ab

68/95±6/49b

54/21±1/84a

52/21±5/41a

9/55

1/198

سيلت (درصد)

45/21±5/52ns

42/11±5/11ns

42/11±6/95ns

45/52±5/59ns

1/49

1/555

رس (درصد)

96/11±5/55b

91/15±6/19a

91/21±6/46b

51/52±6/56b

2/51

1/112

رطوبت (درصد)

42/69±4/11a

95/28±9/55ab

95/15±5/14ab

91/16±6/11b

9/85

1/156

pH

1/84±1/15b

5/15±1/16a

1/59±1/15b

1/64±1/65c

59/51

1/111

هدايت الکتريکي (دسيزيمنس بر متر)

1/58±1/16a

1/91±1/11a

1/59±1/16b

1/61±1/16c

56/19

1/111

کربن (درصد)

6/22±1/66ab

6/99±1/19b

6/19±1/62ab

6/91±1/18a

9/16

1/152

نيتروژن (درصد)

1/55±1/16b

1/94±1/11a

1/55±1/15c

1/64±1/16d

58/48

1/111

نسبت کربن به نيتروژن خاک

2/86±1/49bc

2/11±1/98b

5/55±1/59 a

69/55±6/16d

94/65

1/111

فسفر (ميليگرم بر کيلوگرم)

55/59±6/21a

52/69±5/55a

51/55±5/15a

69/14±6/62b

5/95

1/116

پتاسيم (ميليگرم بر کيلوگرم)

951/15±55/18ab

914/52±68/55a

915/88±9/41b

619/65±69/55c

55/26

1/111

کلسيم (ميليگرم بر کيلوگرم)

692/15±66/95a

549/15±59/18a

565/21±66/41a

659/88±69/54b

8/58

1/111

منيزيم (ميليگرم بر کيلوگرم)

49/21±1/41a

28/95±5/62a

41/52±5/52a

95/85±5/99b

5/49

1/116

تعداد کرمهاي خاکي (تعداد در متر مربع)

6/21±1/95a

6/21±1/29a

1/21±1/51ab

1/65±1/15b

4/66

1/162

زيتوده کرمهاي خاکي (ميليگرم در متر مربع)

65/18±9/41a

69/46±5/61a

1/58±9/92ab

1/28±1/16b

4/56

1/164

تعداد نماتدها (تعداد در  611گرم خاک خشک)

496/21±55/91ab

111/98±81/21a

444/88±69/84b

685/11±54/61c

62/58

1/111

 nsغيرمعنيدار؛ حروف متفاوت انگليسي در هر رديف بيانگر اختالف معنيدار در سطح اطمينان  99يا  92درصد هستند.

فعالیتهای آنزیمی ،مواد آلی محلول و اسیدهای آلی خاک
فعاليتهاي آنزيمي خاک تحت تأثير سطوح مختلف
روشنههاي تاجي تفاوتهاي آماري معنيداري را نشان
دادند (شکل  .)5بيشترين فعاليت اورهآز در روشنههاي
کوچک و متوسط تاجي مشاهده شد (شکل  -5الف) .ساير
مشخصههاي آنزيمي مورد مطالعه خاک داراي حداکثر مقدار
خود در روشنههاي متوسط بودند (شکلهاي  -5ب -5 ،ج

و  -5د) .روشنههاي تاجي با سطوح خيلي بزرگ بيشترين
مقادير کربن آلي محلول را بهخود اختصاص دادند ،در
حاليکه بيشترين نيتروژن آلي محلول در روشنههاي تاجي
متوسط مشاهده شد (شکلهاي  -9الف و  -9ب) .حضور
روشنههاي تاجي خيلي بزرگ منجر به تجمع اسيدهاي آلي
فولويک و هيوميک در سطح جنگل مورد مطالعه شده بود
(شکلهاي  -9ج و  -9د).
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F = 23.646; Sig. = 0.000

F = 10.265; Sig. = 0.000

a

c

= 0.000
; F = 23.082متوسط
 Sig.بزرگ
بزرگ
خيلی

کوچک

200

c

100
خيلی بزرگ

بزرگ

)ب(

خيلی =بزرگ
بزرگ= F
8.013; Sig.
0.001

کوچک

متوسط
a

160

روشنه تاج پوشش

اينورتاز

300

0

)الف(

10

400

b

متوسط

c

140

b

b
b

120

)د(

100

کوچک

خيلی بزرگ

بزرگ

روشنه تاج پوشش

متوسط

آريل سولفاتاز

روشنه تاج a
پوشش
b

اسيد فسفاتاز

b

a
b

a

20

اوره آز

b

700
600
500
400
300

30

)ج(

کوچک

روشنه تاج پوشش

شکل  -2میانگین (اشتباه معیار) مشخصههای آنزیمی اورهآز ) ،(µg NH4+–N g−1 2 h−1اسید فسفاتاز ) ،(µg PNP g−1 h−1آریلسولفاتاز (µg

) PNP g−1 h−1و اینورتاز ) (µg Glucose g−1 3 h−1خاک در سطوح مختلف روشنههای تاجی

F = 5.911; Sig. = 0.003

F = 9.127; Sig. = 0.000

bc
20
0

خيلی =بزرگ
بزرگ = F
93.049; Sig.
0.000

متوسط

کوچک

a

خيلی بزرگ

بزرگ

متوسط

کوچک

روشنه تاج پوشش

اسيد هيوميک

d

c

b

; F = 111.397متوسط
 Sig.بزرگ
خيلی=بزرگ
0.000
a
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70
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کوچک
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روشنه تاج پوشش
b

c

b
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200
0

)د(
خيلی بزرگ

بزرگ

متوسط

کوچک

)الف(
اسيد فولويک

روشنه تاج پوشش
b

1000
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)ب(

b

b

کربن آلی محلول

c

ab

نيتروژن آلی محلول

a

40

a

100
90

)ج(

روشنه تاج پوشش

شکل  -3میانگین (اشتباه معیار) مشخصههای کربن آلی محلول (میلیگرم بر کیلوگرم) ،نیتروژن آلی محلول (میلیگرم بر کیلوگرم) ،اسید فولویک
(میلیگرم در  155گرم) و اسید هیومیک (میلیگرم در  155گرم) خاک در سطوح مختلف روشنههای تاجی

بر اساس تحليل  ،PCAفعاليت آنزيمي بيشتر خاک و
نيتروژن آلي محلول در سطوح کوچکتر روشنههاي تاجي

متأثر از مشخصههاي حاصلخيزي و فعاليت بيولوژيکي
بيشتر خاک بود ،در حاليکه مشخصههاي شن ،سيلت ،کربن
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و نسبت کربن به نيتروژن بيشتر در روشنههاي تاجي خيلي
بزرگ منجر به افزايش غلظت اسيدهاي آلي و محتوي کربن

آلي محلول خاک شده بود (شکل .)4

شکل  -4توزیع مکانی سطوح مختلف روشنههای تاجی ،مشخصههای فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژی و بیوشیمی خاک در تحلیل ( PCAفاکتور اول:
مقدار ویژه =  ،5/48درصد واریانس متناظر با عامل =  ،81/15درصد واریانس تجمعی =  81/15و فاکتور دوم :مقدار ویژه =  ،1/22درصد
واریانس متناظر با عامل =  ،16/35درصد واریانس تجمعی = .)55/41

بحث
بر اساس نتايج پژوهش پيشرو ،تغييرات سطح
روشنههاي تاجي جنگل اثرات معنيداري بر فعاليت

آنزيمهاي مورد مطالعه داشت و روشنههاي تاجي متوسط و
کوچک شرايط بهتري را براي فعاليت اين آنزيمها فراهم
کرده بود .همسو با نتايج اين پژوهش)5116( Kayang ،
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اشاره داشت که فعاليت آنزيمي خاک در محيطهايي با
تاجپوشش بستهتر بيشتر از فضاهاي با تاجپوشش بازتر
است .بسته به شرايط دمايي (فاکتور نور) و بهويژه رطوبت،
فعاليت آنزيمهاي خاک تغييرات معنيداري را نمايش
ميدهند .در يک پژوهش Galhidy ،و همکاران ()5111
اشاره داشتند که در جنگلهاي معتدله هميشه با افزايش
اندازه سطح بازشدگي تاج ،کميت نور نيز افزايش مييابد که
نتايج پژوهش پيشرو را تأييد ميکند .از سوييBaldrian ،
و همکاران ( )5161بيان کردند که در مناطق معتدله ،رطوبت
خاک فاکتور مهمتري براي تغييرات فعاليتهاي آنزيمي
خاک محسوب ميشود .تغييرات رطوبت در جنگلهاي
مختلف بسيار متفاوت است .در يک بررسي Ni ،و همکاران
( )5161اشاره داشتند که بازشدگي و ايجاد حفره در
اکوسيستمهاي جنگلي منجر به کاهش رطوبت در خاکهاي
سطحي ميشو د .اليه هوموس قطور پشتوانه مناسبي براي
حفظ رطوبت بيشتر در اراضي جنگلي محسوب ميشود،
چراکه وجود خاصيت اسفنجي در زير تاجپوشش بستهتر،
ظرفيت نگهداري آب و رطوبت را بهصورت چشمگيري به
نسبت روشنههاي تاجي بازتر افزايش خواهد داد .در
صورت بروز آشفتگي و ايجاد حفره ،قسمت زيادي از اين
اليه بهعلت شرايط پيشآمده تجزيه و در اختيار افقهاي
زيرين خاک قرار ميگيرد .کاهش رطوبت در روشنههاي
تاجي بيشتر باز شده ميتواند ارتباط زيادي به دريافت
انرژي خورشيدي و بهدنبال آن افزايش دماي خرداقليم
درون اين حفرهها داشته باشد (.)Page & Cameron, 2006
بر همين اساس ،فعاليتهاي آنزيمي خاک در روشنههاي
تاجي بزرگتر کاهش معنيداري را نشان داد .مطابق با
گزارش  Freyو همکاران ( ،)5114حاصلخيز بودن خاک
نقش بهسزايي در افزايش فعاليت آنزيمي خاک خواهد
داشت .بر همين اساس نيز با توجه به تجمع مشخصههاي
حاصلخيزي خاک در روشنههاي تاجي کوچکتر،
فعاليتهاي آنزيمي بيشتري نيز مشاهده شد .در راستاي
نتايج اين تحقيق Ritter ،و همکاران ( )5112در پژوهش
خود نشان دادند که مقادير نيتروژن خاک در نتيجه ايجاد
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فضاهاي خالي در تاج جنگل کاهش معنيداري پيدا کرد.
بهطور کلي ،با افزايش سطح حفرههاي تاجي ،فضاي
خالي براي نفوذ تشعشعات خورشيدي بيشتر ميشود.
بنابراين سرعت تجزيه الشبرگهاي کف جنگل زياد شده،
بهطوريکه عناصر غذايي بيشتري در اثر تجزيه الشبرگها
در اختيار خاک قرار ميگيرد .اما در صورتي که سطح حفره
بيش از اندازه باز شود ،در نهايت منجر به آبشويي بيشتر
عناصر غذايي در فضاي داخلي حفرههاي تاجي ميشود .در
همين راستا Scahrenbroch ،و  )5118( Bockheimنيز
عامل آبشويي خاک را بهعنوان مهمترين عامل تأثيرگذار
در کاهش کاتيونهاي تبادلي خاک در فضاي حفرههاي
تاجي عنوان کردند .آنها نتيجهگيري کردند که در
جنگلهاي مسن ،در صورتيکه سطح حفرههاي تاجي از
 911متر مربع بيشتر شود ،پتانسيل آبشويي عناصر غذايي
محتوي خاک به بيشترين مقدار خود ميرسد و در نهايت،
خاک فقيري باقي ميماند .نتايج پژوهش پيشرو بيانگر آن
بود که با افزايش سطح حفره از متوسط به بزرگ ،پتانسيل
آبشويي عناصر غذايي افزايش مييابد ،بنابراين خاک در
سطوح بزرگ حفرههاي تاجي فقير از عناصر غذايي پايه
ميشود که در بحث مديريت جنگل و نشانهگذاري درختان
براي بهرهبرداري بايد به اين مهم توجه خاصي داشت .از
سويي ،رطوبت بيشتر و حرارت کمتر در روشنههاي تاجي
کوچکتر شرايط مناسبتري را براي فعاليت انواع
موجودات خاکزي فراهم آورده ( Nachtergale et al.,
 )2002که همين موضوع بر افزايش فعاليتهاي آنزيمي
خاک نيز مؤثر است .بهطور کلي ،فعاليت آنزيمهاي خاک
تحت تأثير اثرات ترکيبي مجموعه عاملهاي ( ،pHرطوبت،
درجه حرارت ،مقدار ماده آلي ،حاصلخيزي و فعاليت
بيولوژيکي خاک) تغييرات معنيداري را به نمايش ميگذارد
(.)Sinsabaugh et al., 2008
مواد آلي محلول ،ماده غذايي مهمي براي ريزجانداران
خاک محسوب ميشوند .مطابق با يافتههاي Scahrenbroch
و  ،)5118( Bockheimتغييرات خرداقليم درون حفرهها
منجر به افزايش فعاليت ميکربي و تغيير در اجزاي مواد آلي
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محلول خاک ميشود .آنها شرايط خرداقليم موجود در زير
تاج بسته درختان را براي فعاليت ميکروبي بسيار نامناسب و
مقادير مواد آلي در زير تاج بسته را بسيار مناسب براي
فعاليتهاي ميکربي عنوان کردند ،بنابراين روشنههاي تاجي
بزرگتر با توجه به حالت بهينه و مناسب شرايط خرداقليم و
مواد آلي ميتوانند محل و موقعيت مناسبي براي فعاليت
ميکربي و افزايش کربن آلي محلول باشند .بهطور کلي ،در
درون روشنههاي تاجي ،با توجه به خزان ساالنه درختان،
کمبودي براي مواد آلي احساس نميشود و شرايط خرداقليم
موجود درون حفره نيز بسيار مناسب براي فعاليت ميکربها
است .به همين دليل ،تصور ميشود در پژوهش پيشرو
فضاي دروني روشنههاي تاجي بزرگ شرايط بسيار ايدهآل
و مناسبي را براي فعاليت ميکربها ايجاد کرده و به همين
دليل منجر به افزايش کربن آلي محلول خاک شده بود .با
توجه به اينکه فضاي زيادي در موقعيت روشنههاي بزرگ
تاجي براي ورود تشعشعات خورشيدي (درصد نور نسبي
بيشتر) وجود دارد ،بنابراين حجم بيشتري از الشبرگهاي
درون حفره در يک مدت مساوي تجزيه و در اختيار خاک
قرار ميگيرد .همين موضوع ميتواند منجربه افزايش نسبت
کربن به نيتروژن و در نتيجه افزايش کربن آلي محلول خاک
شده باشد ( ،)Kalbitz et al., 2000در حاليکه در
روشنههاي تاجي کوچکتر (سطوح متوسط و کوچک)
بهدليل حاصلخيزتر بودن خاک و فعاليتهاي بيشتر
موجودات خاکزي ،فرآيندهاي توليد نيتروژن آلي محلول
خاک بيشتر رخ داده و همين موضوع منجربه افزايش اين
مشخصه از مواد آلي محلول در اندازههاي کوچکتر
روشنههاي تاجي شده بود .مطابق با يافتههاي  Gregorichو
همکاران ( ،)5119فراواني کربن و نيتروژن محلول خاک تا
حد زيادي با کربن و نيتروژن کل بستگي داشت .در پژوهش
پيشرو نيز مقدار نيتروژن محلول خاک در ارتباط مستقيم با
مقدار نيتروژن کل بود ،در حاليکه بين کربن آلي محلول و
کربن آلي (اندازهگيري کربن کل خاک پيشنهاد ميشود)
همبستگي معنيداري مشاهده نشد .از سويي ،تجزيه شديدتر
اليه آلي خاک در روشنههاي بزرگتر تاجي (بهواسطه نور
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ورودي بيشتر به داخل حفره) منجر به افزايش اسيدهاي آلي
خاک در اين حفرهها شده بود .در همين راستاForghani ،
( )5114بيان کردند که افزايش ماده آلي به داخل خاک منجر
به افزايش کارايي ريزجانداران شده و اسيدهاي فولويک و
هيوميک خاک را افزايش ميدهند .همچنين Seighalani ،و
همکاران ( )5162به نقش و تأثير افزايش ماده آلي خاک و
شرايط مساعد محيطي براي فعاليت ميکربي در راستاي
افزايش اسيد فولويک و هيوميک اشاره داشتند .با توجه به
اينکه طي مراحل تجزيه مواد آلي ،ابتدا اسيد فولويک توليد
و سپس با ادامه فعاليت ميکربي اسيد فولويک به اسيد
هيوميک تبديل ميشود ،همين عامل باعث ايجاد روند
يکسان در افزايش همراستاي اسيد فولويک و اسيد هيوميک
در روشنههاي بزرگ تاجي جنگل مورد مطالعه شده بود.
پژوهش پيشرو بيانگر تأثير سطوح مختلف روشنههاي
تاجي بر شاخصهاي بيوشيمي (فعاليت آنزيمي ،مواد آلي
محلول و اسيدهاي آلي) خاک بود که بر حاصلخيزي و
باروري اکوسيستم بسيار اثرگذار ميباشد .نتايج اين مطالعه
بيانگر آن بود که روشنههاي تاجي کوچک و متوسط شرايط
مناسبتري را براي فعاليت موجودات خاکزي ايجاد کرده،
خاک حاصلخيزتر بوده و فعاليتهاي بيوشيمي مرتبط با
نيتروژن نيز بيشتر بوده است ،در حاليکه ايجاد روشنههاي
تاجي خيلي بزرگ منجر به افزايش فعاليتهاي بيوشيمي
مرتبط با مشخصه کربن شده بود .بهعنوان يک نتيجهگيري
کلي ميتوان گفت که روشنههاي تاجي کوچک و متوسط
شرايط ايدهآلتري را از جنبه فعاليتهاي زيستي و
حاصلخيزي خاک بهوجود آورده و کيفيت خاک در
روشنههاي تاجي بزرگتر کاهش پيدا کرده بود .بر همين
اساس ،در موضوع مديريت پايدار جنگل پيشنهاد ميشود از
ايجاد روشنههاي بزرگ يا خيلي بزرگ اجتناب شود.
References
- Albanesi, E., Gugliotta, O. I., Mercurio, I. and
Mercurio, R., 2005. Effects of gap size and
within-gap position on seedlings establishment
in silver fir stands. Forest@, 2(4): 358-366.
- Baldrian, P., Merhautova, V., Cajthaml, T.,

656

4  شماره26 فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران جلد

Journal of Soil Biology, 37: 175-180.
- Kooch, Y., 2012. Soil variability related to pit
and mound, canopy cover and individual trees
in a Hyrcanian oriental beech stand. Ph.D.
thesis, Faculty of Natural Resources and Marine
Sciences, Tarbiat Modares University, Noor,
203p (In Persian).
- Kooch, Y., Jalilvand, H., Bahmanyar, M.A. and
Pormajidian, M.R., 2009. Differentiation of
ecosystem units of Caspian lowland forests and
its relation with some soil characteristics.
Journal of Forest and Wood Products (Iranian
Journal of Natural Resources), 62: 93-107 (In
Persian).
- Lin, N., Bartsch, N., Heinrichs, S. and Vor, T.,
2015. Long-term effects of gap creation and
lime application on element input and output in
a European beech (Fagus sylvatica L.) forest.
Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 61:
123-141.
- Muscolo, A., Mallamaci, C., Sidari, M. and
Mercurio, R., 2011. Effects of gap size and soil
chemical propeirties on the natural regeneration
in Black pine (Pinus nigra Arn.) stands. Tree
and Forestry Science and Biotechnology, 5: 6571.
- Muscolo, A., Sidari, M. and Mercurio, R., 2007.
Influence of gap size on organic matter
decomposition, microbial biomass and nutrient
cycle in Calabrian pine (Pinus laricio, Poiret)
stands. Forest Ecology and Management, 242:
412-418.
- Nachtergale, L., Ghekiere, K., Schrijver, A.D.,
Muys, B., Lussaert, S. and Lust, N., 2002.
Earthworm biomass and species diversity in
wind throw sites of a temperate lowland forest.
Pedobiologia, 46: 440-451.
- Ni, X., Yang, W., Tan, B., He, J., Xu, L., Li, H.
and Wu, F., 2015. Accelerated foliar litter
humification in forest gaps: Dual feedbacks of
carbon sequestration during winter and the
growing season in an alpine forest. Geoderma,
241: 136-144.
- Ni, X., Yang, W., Tan, B., Li, H., He, J., Xu, L.
and Wua, F., 2016. Forest gaps slow the
sequestration of soil organic matter: A
humification experiment with six foliar litters in
an alpine forest. Science Reports 6, No 19744,
12p.
- Page, L.M. and Cameron, A.D., 2006:

Petrankova, M. and Snajdar, J., 2010. Smallscale disturbance of extracellular enzymes,
fungal, and bacterial biomass in Quercus
petraea forest topsoil. Biology and Fertility of
Soils, 46: 717-726.
- Bauhus, J., Vor, T., Bartsch, N. and Cowling, A.,
2004. The effects of gaps and liming on forest
floor decomposition and soil C and N dynamics
in a Fagus sylvatica forest. Canadian Journal of
Forest Research, 34: 509-518.
- Coates, K.D., 2002. Tree recruitment in gaps of
various size, clearcuts and undisturbed mixed
forest of interior of British Columbia (Canada).
Forest Ecology and Management, 155: 387398.
- Forghani, A., 2004. Study of biochemical
changes and properties fulvic and humic acid in
soil treated with different organic materials.
Proceedings of 8th Iranian Soil Science
Congress, Iran, 27-29 Aug. 2004: 78-79 (In
Persian).
- Frey, S.D., Knorr, M., Parrent, J.L. and Simpson,
R.T., 2004. Chronic nitrogen enrichment affects
the structure and function of the microbial
community in temperate hardwood and pine
forests. Forest Ecology and Management, 196:
159-171.
- Galhidy, L., Mihok, B., Hagyo, A., Rajkai, K.
and Standovar, T., 2006. Effects of gap size and
associated changes in light and soil moisture on
the under story vegetation of a Hungarian beech
forest. Plant Ecology, 183: 133-145.
- Ghazanshahi, J., 2006. Soil and Plant Analysis.
Homa Publication, Tehran, 272p (In Persian).
- Gregorich, E.G., Beare, M.H., Stoklas, U. and StGeorges, P., 2003. Biodegradability of soluble
organic matter in maize-cropped soils.
Geoderma, 113: 237-252.
- Huang, M., Duan, R., Wang, S., Wang, Z. and
Fan, W., 2016. Species presence frequency and
diversity in different patch types along an
altitudinal gradient: Larix chinensis Beissn in
Qinling Mountains (China). Peer Journal
4:e1803
- Kalbitz, K., Solinger, S., Park, J.H., Michalzik, B.
and Matzner, B., 2000. Controls on the
dynamics of dissolved organic matter in soils: a
review. Soil Science, 165: 277-304.
- Kayang, H., 2001. Fungal and bacterial enzyme
activities in Alnus nepalensis D. Don. European

... تأثیر روشنههای تاجی جنگل بر فعالیت آنزیمی

The effects of gap disturbance on nitrogen
cycling and retention in late- successional
northern
hardwood-hemlock
forests.
Biogeochemistry, 87: 231-245.
- Schinner, F. and Mersi, W., 1990. Xylanase-,
CM-cellulase- and invertase activity insoils: an
improved method. Soil Biology Biochemistry,
22: 511-515.
- Seighalani, Sh., Ramazanpoor, H. and Kahneh,
H., 2015. The effect of Taxadium, Alnus and
Poplus on soil chemical in forest areas,
Astaneh-ye Ashrafiyeh region. Iranian Journal
of Soil Researches, 29: 233-241 (In Persian).
- Sinsabaugh, R.L., Lauber, C.L. and Weintraub,
M.N., 2008. Stoichiometry of soil enzyme
activity at global scale. Ecology Letter, 11:
1252-1264.
- Xu, J., Xue, L. and Su, Z. 2016. Impacts of forest
gaps on soil properties after a severe ice storm
in a Cunninghamia lanceolata stand.
Pedosphere, 26: 408-416.
- Yang, Y., Geng, Y., Zhou, H., Zhao, G. and
Wang, L., 2017. Effects of gaps in the forest
canopy on soil microbial communities and
enzyme activity in a Chinese pine forest.
Pedobiologia, 61:51-60.

655

Regeneration dynamics of Sitka spruce in
artificially created forest gaps. Forest Ecology
and Management, 221: 260-266.
- Pelster, D.E., Kolka, R.K. and Prepas, E.E., 2009.
Overstory vegetation influence nitrogen and
dissolved organic carbon flux from the
atmosphere to the forest floor: Boreal Plain,
Canada. Forest Ecology and Management, 259:
210-219.
- Raiesi, F. and Beheshti, A., 2014. Soil specific
enzyme activity shows more clearly soil
responses to paddy rice cultivation than
absolute enzyme activity in primary forests of
northwest Iran. Applied Soil Ecology, 75: 6370.
- Ritter, E., Starr, M. and Vesterdal, L., 2005.
Losses of nitrate from gaps of different sizes in
a managed beech (Fagus sylvatica) forest.
Canadian Journal of Forest Research, 35: 308319.
- Samadzadeh, B., Kooch, Y. and Hosseini, S.M.,
2017. The effect of tree covers on topsoil
biological indices in a plain forest ecosystem.
Journal of Water and Soil Conservation, 23:
105-121 (In Persian).
- Scahrenbroch, B.C. and Bockheim, J.G., 2008.

597

Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 25 No. 4, 2018

Effect of forest canopy gap on soil enzyme activity,
dissolved organic matter and organic acids
Y. Kooch *1 and K. Haghverdi 2
*

1 - Corresponding author, Assistant Prof., Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares
University, Noor, Iran. E-mail: yahya.kooch@modares.ac.ir
2- Assistant Prof., College of Agriculture and Natural Resources, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
Received: 04.01.2017

Accepted: 13.03.2017

Abstract

Canopy gaps play an important role in the dynamics of temperate forests. The present
study aimed to evaluate the effect of canopy gaps area on soil biochemical activities in
Khanikan region of Nowshahr. In this study, 32 canopy gaps with small (195-205 m2),
medium (397-406 m2), large (593-604 m2) and very large (792-807 m2) areas, 8
replications for each, were considered. Five points were selected within each canopy
gap; soil samples were taken and mixed due to transferring to laboratory for analysis of
physico-chemical, biological and biochemical properties. According to findings, whole
of soil physico-chemical (except for silt content) and biological properties were
significantly affected by different canopy gaps areas. The highest urease activity was
found under medium and small (22.97 and 22.54 µg NH4+–N g−1 2 h−1) canopy gap
areas, respectively. Medium gaps showed the most values of acid phosphatase (633.75
µg PNP g−1 h−1), arylsulfatase (153.38 µg PNP g−1 h−1) and invertase (273.25 µg
Glucose g−1 3 h−1). Greater amounts of dissolved organic carbon (94.73 mg/kg) and
dissolved organic nitrogen (34.66 mg/kg) were found under very large and medium
canopy gap areas, respectively. Creation of very large canopy gaps was due to
increasing of fulvic (454.62 mg/100g) and humic (888.88 mg/100g) acids in the studied
forest ecosystem. As a general conclusion, based on forest sustainable management, it is
proposed to avoiding of large and very large canopy gaps creation.
Keywords: Broad-leaved forest, canopy gap area, Nowshahr, relative light, soil
biochemical.

