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  1چکیده
برخی از  در در درختان پلت اي تغذیهترین عناصر  جذب مهم بازگشت و بازپژوهشدر این 

که یکی از مناطق استقرار و پراکنش وسیع و مناسب گونه پلت م  ناو اسال7سري یک حوزه هاي  پارسل
اي که  ات نمونهدر داخل قطعین منظور ه اب. مورد بررسی قرار گرفت ،استهاي شمال کشور  لگدر جن

 برگ سبز و برگ خزان ،خاكهاي   نمونهفی در رویشگاه این گونه پیاده شدندصورت تصاد به
در خصوص هر یک به آزمایشگاه منتقل و آماده شدن آوري و   جمعپس از ها این نمونه. آوري شد جمع

ل جذب قاب و فسفر  محلول منیزیوم و کلسیم،نیتروژن کل،  آلی، درصد کربني خاك و برگها از نمونه
در خاك، گیري شده   تمامی عوامل اندازه بیننشان داد که يآمارهاي  نتایج بررسی .ندگیري شد اندازه

 درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر .شود  مشاهده میداري اختالف معنی برگ خزانبرگ سبز و 
جذب تر باز  و در واقع بیشتر از مقدار آن در برگ خزان است  در برگ سبز پلت بیشجذب قابل
هاي   تري را در برگ مقدار بیشه و تتر بازگشت داش بیشکه عناصر کلسیم و منیزیوم  ، در حالیاند شده

 درخت نیاز باالي این بیانگرذب شده و بازگشت داده شده جنوع عناصر غذایی باز. ددادننشان خزان 
برگ خود نقش مثبتی در   در مقابل پلت نیز با توجه به کیفیت الش واست اي اصلی عناصر تغذیهبه 

  .تواند داشته باشد رویشگاه میخاك خیزي  افزایش حاصل
 

  خصوصیات خاكاي،   بازجذب عناصر تغذیه،اي  عناصر تغذیهبازگشتپلت،  :کلیدي هاي واژه

                                                
  asalehi@guilan.ac.ir: مسئول مکاتبه *
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 مقدمه
هاي جنگلی وابسته به چرخه مناسب این عناصر در داخل   در اکوسیستماي موجودي عناصر تغذیه

ها،  طور عمده با ریزش شاخ و برگ درختان، تجزیه آن این چرخه در جنگل به. هاست این اکوسیستم
ودات زنده  توسط خود درختان و دیگر موجاي عناصر تغذیه دوبارهمعدنی شدن مواد آلی و جذب 

از طرق ی، درختان هاي جنگل در اکوسیستم ).2002پرسکات،  (گیرد داخل اکوسیستم صورت می
 .)2000فیشر و بینکلی،  (نقش اصلی را در به حرکت در آوردن این چرخه به عهده دارندمختلف 

هاي مختلف گیاه   به قسمتو بخشی از آن گیرند اي را از خاك می ریشه درختان جنگلی عناصر تغذیه
هاي مختلف  شود و بخش دیگر در اندام هاي مختلف فیزیولوژیک استفاده می  در واکنشکهرسد  می

 به خاك برگشته دوبارهها  برگ و یا در نهایت از طریق الش) اي بازجذب عناصر تغذیه(درختان ذخیره 
 شود یشه درختان می بخشی از آن جذب روبارهدو بعد از معدنی شدن ) اي ت عناصر تغذیهبازگش(
بل قااي  تغذیهگیري از منابع  فردي در بهره بهرختان جنگلی توانایی خاص و منحصرد .)1995بریمن، (

، وانگ (سازي و چرخه دوباره عناصر غذایی از تنوع برخوردارند دسترس دارند و در الگوي ذخیره
اي مختلف با اختالف در میزان جذب، ه  این است که گونهانتظار بر اینبنابر. )1995؛ پاراتو، 2000

ثیرات متفاوتی أتاي داراي رفتارهاي مختلف باشند و از این طریق  تغذیهبازجذب و بازگشت عناصر 
هاي مختلف درختی در جذب و تخصیص  تفاوت گونه .)1985یلز، ام( بگذارندنیز روي خاك 

وامل مؤثر در تغییر میزان عناصر در خاك و در بیوماس هاي خاك به ذخیره بیوماس خود، از ع کاتیون
  ).1998فینزي و همکاران، ( تواند باشد می درختی 

 گونه درختی 10 در خزان هاي در برگعناصر غذایی با بررسی میزان  )1990 (همکارانلوگو و 
روژن و فسفر اساس مقدار بازجذب نیتهاي مختلف بر کنند که گونه عنوان میکاشته شده در پورتوریکو 

ش به تغییرات اکوفیزیولوژیکی در واکنبر نوع گونه  عالوهاین تفاوت . هستندریزي متفاوت  قبل از الش
 بازگشت با بررسی مقدار) 2005(یانگ و همکاران . گردد میبرنیز به شرایط خاکی و آب و هوایی 

عناصر بازگشتی اوت ها در چین، ضمن گزارش تف کاري هاي طبیعی و جنگل عناصر غذایی در جنگل
هاي طبیعی  توده کلسیم برگشتی سالیانه درکنند که نیتروژن، پتاسیم و   وان میهاي مختلف عن در گونه

کاري  م برگشتی به خاك در توده جنگلوکاري بوده، ولی مقدار فسفر و منیزی تر از توده جنگل بیش
 بازگشت عناصر یه، بازجذب و در بررسی تغذ)2010 (آبادي و همکاران  رستم.تر بوده است بیش

دلیل  دارتاالب، بهسرو کنند که توسکاي ییالقی در مقایسه با  ها در آمل اعالم می کاري اي جنگل تغذیه
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تر سبب بهبود  کم C/Nتر و  خصوص ازت بیش هاي خزان خود، به در برگتر  تجمع عناصر غذایی بیش
  .شود رویشگاه میخاك خیزي تدریجی  و حاصل
نظر اکولوژیکی و اقتصادي در  یکی از درختان با اهمیت از نقطه) Acer velutinum Boiss(پلت 

. ا ارتفاعات باال پراکنش داردهاي شمال ایران است که از نظر سازگاري اکولوژیکی، از جلگه ت جنگل
گونه پراکنده عنوان  هاي شمال کشور، پلت به  نواحی جنگلتر بیش متعدد در هاي زارشاساس گبر
گردد و تنها در برخی نقاط محدود، این گونه توانسته است  هاي جنگلی ظاهر می راه دیگر گونههم به

اي معرفی شده است که  عنوان گونه در همین مطالعات پلت به. اجتماعات خالص را تشکیل دهد
 ؛1999طالبی،  ثاقب(خیز مطرح باشد  هاي حاصل ها یا رویشگاه عنوان گونه معرف خاك تواند به می

 گونهاین ). 2007و همکاران، طالقانی  ؛ محمودي2005عرب و همکاران،   علی؛2006مهاجر،  رويم
نماید،  باشند و برخی خصوصیات پلت را بازگو می مطالعات اگرچه در جاي خود بسیار با اهمیت می

تواند در  خصوص این گونه می ثیراتی که بهأاي گونه پلت و ت در خصوص رفتارهاي تغذیهاما 
در میان  .تري به میان آمده است هاي خود بر خصوصیات خاك بگذارد بحث بسیار کم شگاهروی

 گیاهی هاي تنوع گونه هاي منطقه اسالم به جهت غناي اکولوژیک و هاي نواحی خزري، جنگل جنگل
هاي اصلی و با ارزش این  ان هستند و درخت پلت یکی از گونه اهمیت فراو دارايوفرد  بهمنحصر

نظر ناو اسالم، ؛ طرح تجدید2009نظر ناو اسالم، طرح تجدید (ها گزارشاساس  بر.باشد منطقه می
در بسیاري از نقاط این منطقه حضور دارد و در برخی موارد نیز گونه پلت و مشاهدات میدانی ) 1998
ن اط ایتوان برخی از نق رسد می نظر می  و بهدهد  خالصی را تشکیل میهاي خالص و یا تقریباً توده

عنوان رویشگاه این گونه با اهمیت  یافته است را بهمنطقه که مطالعه موردنظر هم در این نقاط تمرکز
این در خصوص این گونه،  کمبود اطالعات  بهبا توجه به این موقعیت مناسب و با توجه. قلمداد نمود

اي این گونه از  ذیهاي، رفتارهاي تغ  با مطالعه بازجذب و بازگشت عناصر تغذیهمطالعه سعی دارد تا
جهت میزان نیازهاي مختلف آن به عناصر مختلف را مشخص نماید و پس از آن با توجه به 

ها با توجه به وضعیت  العمل که این عکس مشخص نماید ،خصوصیات خاك تحت پوشش این گونه
در دست با . دشو چه صورتی توجیه و تعریف میبه اي از طرف خاك  در اختیار گذاشتن عناصر تغذیه

 پاسخ داد که آیا گونه ها توان تا حد زیادي به این پرسش  میپژوهش از این دست آمده بهداشتن نتایج 
همچنین نیاز این گونه با ارزش  ؟شود اي محسوب می پلت یک گونه پر نیاز از نظر عناصر تغذیه

تواند  این پژوهش می؟ نتایج استتر  تر و به کدامیک کم شیک از عناصر بی  هاي شمال به کدام جنگل
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میزان  هاي اخیر به کاري این گونه که در سال طور در جنگل  پلت و همینشاملهاي  در مدیریت توده
 .مورد استفاده قرار گیرد، کار رفته است ههاي اجرایی ب کاري سازمان زیاد در برنامه جنگل

 
  ها مواد و روش

 31، 24  ،23، 17، 16، 10  ،9، 5: هاي شماره نظر در پارسلمطالعه مورد: مشخصات منطقه مورد مطالعه
 صورت ها ، با توجه به استقرار مناسب گونه پلت در این پارسلناو اسالم 7 از سري یک حوزه 35و 

   هاي جغرافیایی آید که بین طول شمار می خیز ناورود به  آبهی از حوزیاین سري جز. گرفته است
هاي   شرقی و عرضهدرج ثانیه 27 دقیقه و 52جه و  در48 ثانیه تا 51 دقیقه و 48 درجه و 48

شمالی در استان گیالن  ثانیه 16 دقیقه و 41 درجه و 37 ثانیه تا 51 دقیقه و 37 درجه و 37 جغرافیایی
متر و مقادیر بیشینه و کمینه   میلی945 مورد مطالعه حدود ه منطقهمتوسط بارش ساالن. واقع شده است

خیلی مرطوب "اقلیم منطقه از روش دومارتن، از نوع . متر است  میلی746 و 1155ترتیب برابر  آن به
نظر ناو اسالم، طرح تجدید( تعیین شده است "مرطوب سرد" و از روش آمبرژه، از نوع "نوع الف

 220 متر و حداقل ارتفاع آن به 1700 از سطح دریا 1هاي سري  حداکثر ارتفاع جنگل). 1998 و 2009
 pHاي جنگلی با  نیافته رانکر، قهوه هاي تکامل  خاك1هاي اصلی خاك سري  تیپ. شود متر منتهی می

هاي درختی موجود در منطقه  ترین گونه مهم. باشند اي شسته شده می اسیدي، راندزین دکربناته و قهوه
طرح (پلت، راش، شیردار، ممرز، نمدار، توسکا، ون و گیالس وحشی : مورد مطالعه عبارتند از

با استفاده از نقشه تیپ پوشش گیاهی، محدوده ذکر شده در . )1998 و 2009او اسالم، نظر نتجدید
داري سه منطقه که داراي استقرار  نقشه توپوگرافی و اطالعات ارایه شده در کتابچه طرح جنگل

منطقه شرقی : شاملسه منطقه  این . انتخاب شد1تري از پلت بودند در غرب، شرق و مرکز سري  بیش
، منطقه غربی در دامنه )16 و 10، 5(هاي  هایی از پارسل  متر شامل بخش600-1000ه ارتفاعی در دامن

و منطقه مرکزي در دامنه ) 34 و 14، 8(هاي شماره  هایی از پارسل  متر شامل بخش900-1400 ارتفاعی
 .باشد  می)29 و 22، 21(هاي شماره  پارسلهایی از  بخش متر شامل 700-1100ارتفاعی 

 منطقه مطرح 3 هر یک از صورت تصادفی در  قطعه نمونه به10تعداد  :از برگ و خاك برداري نمونه
مربع  متر2500طعات نمونه مساحت ق. )2007لما و همکاران،  (مورد برداشت قرار گرفتشده 

در داخل هر یک از قطعات نمونه . )2008پوربابایی، (و به شکل مربع در نظر گرفته شد )  متر50×50(
) دادند  می را نشانها که از نظر ظاهري این حالت(ترین درختان پلت   اصله از قطورترین و سالم4د تعدا
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هاي یک سوم پایینی  از برگ. )2006ویراکودي و پارکینسون،  (در کل سطح قطعه نمونه انتخاب شدند
رگ از هر درخت  ب20نمونه برگ سبز، به تعداد متوسط ) ماهمرداد(درختان در اواسط تابستان تاج این 

هاي خزان   بررسی بازگشت عناصر غذایی در هر یک از قطعات نمونه، برگبراي. آوري شد جمع
هاي  هاي خزان، از تله هاي برگ نمونهآوري  جمعبراي . آوري شد درختان پلت در هفته آخر آبان جمع

و در پاي درختان مرکز قطعات نمونه  متر که در  سانتی30 متر و بلندي 2×10توري با طول و عرض 
هاي خزان درختان داخل هر یک از  هاي سبز و برگ برگ. نظر جاگذاري شده بود، استفاده شدمورد

طور جداگانه با هم مخلوط و در نهایت براي هر یک از قطعات نمونه، یک نمونه  قطعات نمونه به
هاي خزان بود  برگو یک نمونه که شامل مخلوطی از  آوري شده هاي سبز جمع شامل مخلوطی از برگ

 4هاي خاك، در  براي برداشت نمونه. )2008مقدم و همکاران،  ؛ روحی2009آبادي،  رستم(تهیه شد 
آوري و پس از مخلوط  متري جمع  سانتی0-20گوشه و مرکز هر یک از قطعات نمونه، خاك از عمق 

  ).2008گایلیمتی و دسرچرس، (دست آمد  هکردن یک نمونه خاك براي هر قطعه نمونه ب
آوري و  هاي برگ پس از جمع نمونه :اي برگ و خاك هاي مربوط به تعیین عناصر تغذیه آزمایش

 ساعت خشک و پس از آسیاب 24مدت  گراد به  درجه سانتی60شست و شو با آب مقطر، در دماي 
س از هاي خاك نیز پ به همین ترتیب نمونه). 1997شاهی،  غازان( شدند ها آماده انجام آزمایشکردن 

در آزمایشگاه در خصوص .  آماده شدندها براي آزمایشمتري   میلی2خشک شدن و عبور از الک 
  : هاي زیر صورت گرفت هاي برگ و خاك آزمایش نمونه

گراد   درجه سانتی450به روش سوزاندن نمونه آسیاب شده در دماي ها  در برگتعیین درصد کربن 
 و در خصوص )1997شاهی،  غازان(ون خاکستر بخش بد درصد 45 عت و محاسبه سا6مدت  به

هاي خاك به روش والکی و بلک که بر پایه اکسیداسیون تر مواد آلی استوار است انجام شد  نمونه
به روش کجلدال و با استفاده از معدنی کردن و خاك نیتروژن کل برگ . )1993زاده،  احیایی و بهبهانی(

. )1997شاهی،  غازان( گیري شد اندازهفاده از روش اولسون ر خاك با استو فسفر در برگ و دو تقطیر 
 سنج اتمی دستگاه طیفبا سنجی اتمی و  با استفاده از روش طیفکلسیم و منیزیوم نیز در برگ و خاك 

  .)2004برت، (مورد سنجش قرار گرفت 
، ابتدا میزان اي در برگ سبز و خزان پس از تعیین عناصر تغذیه :ها تجزیه و تحلیل داده و ها همحاسب

  :)2003 ، لودیال ولودیال(بازجذب عناصر غذایی از فرمول زیر محاسبه شد 
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غلظت : Bهاي سبز،  غلظت عناصر غذایی در برگ: Aغذایی،  درصد بازجذب عناصر: Re%که در آن، 
 و اخذ نتایج  ذکر شدههاي هپس از انجام محاسب .باشد  میهاي خزان عناصر غذایی در برگ

و همگنی واریانس هم  فو اسمیرن-وسیله آزمون کولموگروف ها به دادهه همنرمال بودن آزمایشگاهی، 
 و یا ریشه Log 10هاي ناهمگن با استفاده از  داده. با استفاده از آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت

بررسی براي  طرفه  یکالیز واریانسها، از روش آن پس از اطمینان از نرمال شدن داده. دوم تبدیل شدند
چنین مقایسه میانگین  هم و خزان و خاكاي در برگ سبز، برگ   مقادیر عناصر تغذیهمقایسه میانگین

هاي   هم براي مقایسه دانکنچنین آزمون هم. اي استفاده شد مقدار بازجذب عناصر مختلف تغذیه
نسخه  SPSSافزار  لیزهاي آماري با استفاده از نرمه آناهم. مورد استفاده قرار گرفتها  میانگینگانه چند
  .رسم شد Excelافزار  نرمدست آمده نیز با استفاده از  ه و نمودارهاي نتایج ب19
  

  نتایج
در بین ) N )C/N به Cم و نسبت و کربن، نیتروژن، کلسیم، فسفر، منیزیمقایسه میانگیننتایج 

 باال متغیرهاي  کهدهد مونه مورد مطالعه نشان میقطعات نتیمارهاي برگ سبز، برگ خزان و خاك در 
ها با   در بین میانگینها هانجام مقایس). 1جدول (باشند  داري می  معنیهاي  داراي اختالف01/0در سطح 

دار  که در دو تیمار خاك و برگ سبز داراي تفاوت معنی C/Nجز نسبت  بهدانکن نشان داد که  آزمون
داري   معنیهاي اختالف تیمار خاك، برگ سبز و برگ خزان 3در دیگر ی تمام عناصر غذاید، نباش نمی

  .)1جدول  (ندده را نشان می
 

  . و خاك برگ خزان، برگ سبزدرعناصر غذایی )  اشتباه معیار±( مقایسه میانگین -1جدول 
 F برگ الش برگ سبز خاك  

322/7  )درصد( کربن آلی ± 576/0 c 09/57 ± 180/1 a 736/46 ± 671/1 b **092/458  
443/0  )درصد(نیتروژن  ± 021/0 c 807/2 ± 124/0 a 28/1 ± 044/0 b **669/242 

C/N  59/16 ± 075/1 c 65/20 ± 956/0 b 99/36 ± 003/2 a **821/58 
542/0  )درصد(کلسیم  ± 033/0 c 541/1 ± 074/0 b 592/2 ± 095/0 a **757/200 
158/0  )درصد (منیزیوم ± 013/0 c 455/0 ± 015/0 b 517/0 ± 018/0 a **354/152 

001084/0  )درصد (فسفر ± 0001/0 c 192/0 ± 0157/0 a 071/0 ± 0050/0 b **019/103 
  . درصد1 احتمال معنی دار در سطح**   درصد و5 احتمال دار در سطح معنی* 
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تر از عناصر غذایی موجود   به مراتب بیشبرگ خزانکلی مقدار عناصر غذایی برگ سبز و طور به
تر از مقدار آن در برگ خزان است  برگ سبز پلت بیشمقدار کربن، نیتروژن و فسفر در . در خاك است

شکل (دهد  پلت نشان می) برگ خزان(برگ  تري را در الش عناصر کلسیم و منیزیوم مقدار بیش ولی
 تیمار خاك، برگ سبز و برگ 3 ترین مقدار را در نسبت به سایر عناصر، بیشآلی درصد کربن ). 1

. تر است  برگ سبز و برگ خزان از همه عناصر دیگر پاییندر مقابل درصد فسفر در خاك،. خزان دارد
 در برگ خزان C/Nدر ضمن مقدار . دهند عناصر نیتروژن و کلسیم نیز مقادیر متوسطی را نشان می

تر درصد نیتروژن در برگ   بیشباالیی افزایش یافته است که دلیل آن کاهشمیزان  نسبت به برگ سبز به
  .باشد نسبت به کربن می خزان

  

  
  

  .اي موجود در برگ سبز و برگ خزان نمودار مقایسه میزان عناصر تغذیه -1 شکل
  

ت در دهد این کمی ، نشان مییاد شدهی  قطعات نمونه، در بین عناصر غذایRe%بررسی آماره 
ها با آزمون   در بین میانگینها هین انجام مقایسهمچن. باشد داري می ي اختالف معنیا دار01/0سطح 
داري بین درصد بازجذب عناصر غذایی مورد  یید نمود که اختالف معنیأ ت05/0 در سطحدانکن 

 ، وجود دارددار نیست  این دو عنصر معنیRe% هاي نگینجز نیتروژن و فسفر، که اختالف میا مطالعه به
  ).2 جدول(
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  . عناصر غذاییRe%)  انحراف معیار±( مقایسه میانگین -2جدول 
F کربن آلی نیتروژن کلسیم فسفر منیزیوم  

**411/89  678/4±318/14- c 419/2±782/62 a 29/11±546/68- d 898/1±727/53 a 259/3±634/17 b Re% 
  . درصد1 احتمال دار در سطح معنی**  درصد و 5 احتمال دار در سطح معنی* 
  

اقع با  و به وداراي مقادیر منفی)  درصد-14 و -68با میانگین (باز جذب عناصر کلسیم و منیزیوم 
تر از مقدار موجود در   منیزیوم بیش درصد14 کلسیم و  درصد68برگ پلت،  افزایش سن برگ، در الش

 18 و 54، 63با میانگین (جذب عناصر فسفر، نیتروژن و کربن اما باز. شود هاي سبز آن دیده می برگ
طور متوسط  ، بهپلتدر هنگام خزان برگ درختان یعنی ). 2شکل  (باشد داراي مقادیر مثبت می) درصد

 و در برگ سبز کاهش یافته است کمبودفسفر از   درصد63نیتروژن و از   درصد54کربن، از   درصد18
  .اند  استفاده و یا ذخیره شدههاي دیگر گیاه بافت ها و یا واقع این مقادیر در بخش

 

  
  

  .اي در برگ پلت نمودار مقایسه بازجذب عناصر تغذیه -2شکل 
  

 گیري بحث و نتیجه
در خالل میزان عناصر برگشتی ها،  کاري  جنگلهاي طبیعی و یا صر غذایی در جنگل چرخه عنادر

هاي  در گونهریزي و بازگشت عناصر غذایی  مقدار و الگوي الش ها بسیار مهم بوده و برگ تجزیه الش
لت با در این بررسی مشخص شد که گونه پ ).2005یانگ و همکاران، (مختلف با هم تفاوت دارد 
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اي و وضعیت رویشگاهی که در روي آن مستقر شده است در بازجذب و  توجه به نیازهاي تغذیه
 میانگین داد نشان پژوهشنتایج این . دهد هاي متفاوتی را نشان می العمل بازگشت عناصر مختلف عکس

که  حالی در  آن در برگ خزان است،تر از مقدار کربن آلی، نیتروژن و فسفر در برگ سبز پلت بیش
درختان پلت در منطقه مورد  .هاي خزان پلت دارند تري را در برگ عناصر کلسیم و منیزیوم مقدار بیش

را )  درصد63  و54، 18ترتیب با میانگین  به(توجهی از عناصر کربن، نیتروژن و فسفر  مطالعه مقدار قابل
هاي  در بافتا استفاده نموده و یا ها ر آن، هاي خودجذب و یا در واقع بازجذب نموده قبل از ریزش برگ

 به خاك هاي خزان ها از طریق برگ  آندوباره ازگشتمانع از بین ترتیب ه اب دیگر خود ذخیره کرده و
هاي   برگرو ددر واقع منفی بوده م وجذب عناصر کلسیم و منیزیبازکه است در حالی این . ندا شده

  .بوده استهاي سبز  برگتر از  بیش زیوم منیدرصد 15 کلسیم و  درصد73درختان پلت، خزان 
طور مستقیم به  به گبر بازگشت مواد مغذي در الشنشان دادند میزان ) 1998(هربون و کانگدون 

اي از اکالیپتوس   خصوص گونهدر )1968(ویل  آنتی. خیزي خاك مرتبط است نیاز گیاه و حاصل
. اند شده بازجذب ها قبل از ریزش برگ از سدیم درصد 50  درصد از فسفر و70 حدود کهگزارش کرد 

برگ  هایی از گیاه، در الش  در بخشحرکت بودن دلیل بی بهکند که کلسیم  این محقق در ادامه اشاره می
 برخی دوبارهشواهدي از انتقال ) 1998(و همکاران سانگوه  .دهد را نشان می درصد 33بیش از افزایش 

را در م وفسفر و منیزی نیتروژن،کاهش غلظت  ن دادند واز عناصر غذایی قبل از سقوط برگ را نشا
کنند که   عنوان میگران پژوهشاین .  کردندگزارش  Terminalia superbaگونه درخزان برگ 
 هستند، دوباره سریع یا توزیع دوبارهسته از عناصر که قابل انتقال یا آن د ازت و فسفر ي مانندعناصر

 ، و فسفرکاهش نیتروژننیز در مطالعه خود  )1965( گوها و میشل .گیرند ثیر قرار میأت تر تحت بیش
  .دمشاهده کردنهاي خزان  در برگرا  افزایش غلظت منیزیوم لیو

کاهش این عناصر در اصلی  پلت به عناصر نیتروژن و فسفر دلیل باالينیاز رسد  به نظر می
تژي برگ براي حفاظت از  استرااینکنند  عنوان می) 1998(  سانگوه و همکاران.هاي خزان است برگ

از نظر مواد مغذي داراي ها  خاك آن در درختان در حال رشد در مناطقی است که مواد مغذي
هاي مناطق مورد  مقادیر این عناصر در خاكبا توجه به ، پژوهشدر خصوص این  .باشد  میمحدودیت
 لو  نقی و)2007( ي مانند غرويکه در مطالعات افراد هاي مناطق مشابه مقایسه آن با خاكمطالعه و 

 .دنباشمناسبی خیزي نسبی  حاصلهاي منطقه داراي  رسد خاك نظر می ، بهگزارش شده است )2008(
و  37/0 و 40/0ترتیب  به خود برده میانگین درصد ازت کل را در پژوهش  نامگران که پژوهش طوري به
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که  اند، در صورتی زارش نمودهگ 11 و 15گرم در کیلوگرم را   بر حسب میلیجذب  قابلفسفرمیانگین 
با  .باشد گرم میگرم بر کیلو  میلی17 و میانگین فسفر 44/0صد ازت کل در این پژوهش میانگین در

 توان به کمبود  را نمیبه خاك  و فسفر کربن، بازگشت کم نیتروژنرسد نظر می  بهتوجه به این موضوع
  .باشد می این عناصرپلت به و یا نیاز زیاد دهنده تمایل  ن بلکه نشاها در خاك منطقه مرتبط دانست، آن

هاي زایشی   این اهمیت در اندام وجذب فسفر به مقدار کافی در اوایل رشد گیاه اهمیتی بسیار دارد
دهی خوب بخش  بذردر یک). 2000کافی، (و در تشکیل بذر نقش اساسی دارد  بودهتر مشهود  بیش

قدر زیاد  ثیر آنأ این ت وشود ناصر معدنی خاك در درخت مصرف میمهمی از تولیدات فتوسنتزي و ع
طاهري، (کند  افت پیدا می درصد 50 تا درختاندهی عرض دوایر سالیانه هاي بذر است که در سال

کند و با توجه به نقش اساسی فسفر در انتقال انرژي   پلت هر ساله بذر زیادي تولید می درخت.)2009
در ابتداي فصل رویش آن  استفاده وهاي دایمی   ذخیره فسفر در اندامرسد نظر می  بهسلولی و تولید بذر

صورت پروتیین و  ازت نیز در ساختمان سلول گیاه به. باشدامري بدیهی  کافیبراي تولید بذر و میوه 
اي، رشد و  ها شرکت دارد و در افزایش رشد سبزینه ها و هورمون  آنزیم، کلروفیل،اسیدهاي نوکلییک

هاي گیاهی و افزایش تولید میوه و دانه نقش دارد  ها، افزایش تولید پروتیین و و توسعه متعادل اندامنم
و رسد ذخیره زیاد ازت در درختان پلت، مانند فسفر به رشد رویشی  نظر می به بنابراین). 2000کافی، (

  .کند ارتباط پیدا میمناسب پلت زایشی 
ي ها تر از برگ هاي خزان بیش ار کلسیم و منیزیوم در برگ، مقدباالبر عکس عناصر یاد شده در 

هاي   برگکلسیمافزایش غلطت . باشد دهنده بازگشت مناسب این عناصر به خاك می سبز بود و نشان
در حرکتی این عنصر   مرتبط با بیممکن است دیگر هاي پژوهشنتایج  نیز مانند پژوهشخزان در این 

 دیواره میانی الیه در این عنصر ساختاري مهم نقش علت بهو یا ) 1968 آتیویل،(هایی از گیاه  بخش
 .)1998همکاران، و سانگوه (همراه مرتبط باشد  به انتقال مواد مغذي و شاید پیر هاي برگسلولی 

ایوانس، (هاي خزان اشاره دارند   به افزایش میزان منیزیوم در برگنیز دیگر هاي پژوهشبسیاري از 
مرکز در که منیزیوم تحرکی  یکی از دالیل آن به بیو ) 1979؛ لمب، 1966، ؛ گوها و میشل1979
 مربوط ،شود صورت پکتات منیزیوم در ساختمان دیواره سلول ذخیره می هاي کلروفیل به ملکول

  ).2000کافی،  (گردد می
 به عناصر با توجه به نیاز فراوان خود پلتکه  کرد عنوانتوان   میپژوهشبراساس نتایج این 

مصرف و اصلی عناصر پرکه شاخص ( خیره عناصر کربن، نیتروژن و فسفر، تمایل زیادي به ذغذایی
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طی فصل در طور  همینو استفاده زیاد از این عناصر در ابتدا و هاي دایمی خود   در بافت)باشند می
 براي رشد و  نیاز فراوان این گونه به این عناصربیانگر ،تمایل زیاد پلت به این عناصر.  داردیرویش

 و) 2005 (عرب و همکاران  علی،)2007 (و همکارانطالقانی  محمودي. توسعه مناسب است
خصوص نیتروژن در  اي و به ز باالي این گونه به عناصر تغذیهنیز از نیا )1999 (طالبی ثاقب

 از احتماالًنیز هاي خزان   کلسیم و منیزیوم در برگتر میزان بیش .دهند هاي مربوطه گزارش می رویشگاه
ین ه اب. باشد هاي پیرتر می ها در بافت تحرکی و اجتماع آن تر پلت به این دو عنصر و یا بی کمنیاز 

عنوان  ز باالي آن به نیتروژن و فسفر بهخصوص نیا و به ،نیازهاي متفاوت پلت به عناصر مختلفترتیب 
 بایدموضوعی است که مال، هاي ش  مختلف جنگلهاي دیت در رویشگاهدو عنصر مهم و داراي محدو

خصوص  با این گونه که بهکاري  جنگلهاي مخروبه و یا  احیاي جنگلهاي جنگلی،  مدیریت تودهدر 
  .گیرد، مدنظر مدیران جنگل قرار گیرد تر مورد استفاده قرار می هاي اخیر بیش در سال
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Abstract2 

In this research nutrient return and nutrient retranslocation in Acer velutinum in 
some parcels of district 1 from watershed number 7 where, Acer velutinum show 
preferred establishment and distribution, were investigated. In each sampling plots, 
taken randomly in appropriate sites of Acer velutinum, soil samples, fresh and 
senescent leaves were taken and then C, N, Ca, Mg and P were analyzed. The 
statistical analysis showed that all of the variables amongst the soil, the fresh and 
senescent leave have significant differences. The amount of C, N and P was higher 
in fresh leaf compare with senescent leaves and in fact they retransloct more, 
whereas Ca and Mg were returned more by litter to the soil. Apart from N and Ca 
the process of nutrient in the soil was similar to what has happened in the leaves. 
The type of nutrient return and nutrient retranslocation suggests the higher require 
of Acer velutinum to nutrient elements. On the other hand, the quality of the leaves 
of Acer velutinum also is a positive role in increasing soil fertility. 
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