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  يدهچك

مختلف  مراحل در راشستاني با) Fagus orientalis Lipsky(هدف اين مطالعه بررسي عناصر غذايي در برگ و خاك راش 
اطالع از چگونگي تغييرات عناصر و ارتباط . منظور آگاهي از رابطه وضعيت خاك و تغذيه درختان با ساختار اكوسيستم بود تحولي به

سه . سازد را فراهم مي ها تودهاين  بهتر مديريت امكاناين تغييرات با مراحل تحولي راش كه در سطح جنگل قابل مشاهده است، 
و  نمونه خطنمونه يك  در هر قطعه .درنظر گرفته شدند) جواني، اوج و پوسيدگي( راش نمونه يك هكتاري در سه مرحله تحولي قطعه

 ،نمونه قطعهبراي بررسي خصوصيات خاك از چهار گوشه و مركز هر . ندمتر مربعي انتخاب شد 400 نمونه قطعهچهار  نمونه خطدر هر 
شد انجام  برداري برگ درخت نمونه 10از  همچنين .برداشت و تجزيه شد يمتر سانتي 20تا  10و  10صفر تا  هاي عمق ازهايي  نمونه

درصد كربن و مواد ، آمده دست به براساس نتايج. ددنگيري ش اندازهم، كلسيم، روي، آهن و منگنز نيتروژن، فسفر، پتاسيم، منيزيو عناصر 
قابل جذب در خاك  پتاسيم تبادلي و فسفر. بيشتر از دو مرحله ديگر بود قرار داشت، پوسيدگي اي كه در مرحله قهآلي در خاك منط

تجزيه . عناصر غذايي و مواد آلي خاك در خاك سطحي بيشتر از عمقي بود. بيشتر بود ،درختاني كه در مرحله جواني قرار داشتند
جذب . ندشتتغييرات زيادي ندا ديگر بود و عناصر ديگر از مراحل بيشتر  ه پوسيدگينشان داد كه عنصر نيتروژن در مرحلنيز برگ 

اگرچه مقدار عناصر غذايي برگ درختان راش در مراحل مختلف . عناصر غذايي نيز مستقل از ميزان عناصر غذايي در خاك بود
سالمت اين  دهنده كه نشان بوددامنه تغييرات و نسبت عناصر غذايي در محدوده مشخصي  اما ،ندشتهايي با هم دا تحولي تفاوت

  .بود  اكوسيستم
  

  .تحولي مراحل مديريت جنگل،خاك،  خصوصيات تجزيه برگ، اكوسيستم جنگلي، :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
در ) Fagus orientalis Lipsky(رويشگاه راش شرقي 

درجه  38 تا 36در عرض جغرافيايي  خزرهاي حوزه  جنگل

درجه شرقي از آستارا  58تا  48شمالي و طول جغرافيايي 
شده در  مطالعات انجام). Sabeti, 1994(تا گرگان قرار دارد 

 اساس كه به نوعي) F. sylvatica(هاي اروپا  راشستان
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طور كلي  دهد كه به نشان مي ،است نيز بوده رو پيش پژوهش
 چند طبيعي به هاي توالي يا تحولي در راشستان يها مرحله

تواند از  بخش اساسي قابل تفكيك است كه هر مرحله مي
هاي  البته حضور نسل. مختلف تشكيل شود يها مرحلهيرز

مختلف در كنار يكديگر موجب ايجاد ساختارهاي متفاوت 
 & Sagheb Talebi(د شو ها مي در هر كدام از اين مرحله

Schütz, 2002.( از مراحل كدام در هر كه ينبا توجه به ا
سن و تراكم  ياهي،، حجم درختان سرپا، نوع پوشش گيتحول

 مقدار، )Sagheb Talebi, 2014( متفاوت است درختان
هم  ييدر خاك و جذب عناصر غذا ييعناصر غذا يرهذخ
  . تواند متفاوت باشد يم

 ينجذب ا يزاندر خاك و م ييعناصر غذا يبررس
 يزيحاصلخ يبررس يها از راه يكي ياهگ يها عناصر در اندام

درختان  يشرابطه حاصلخيزي خاك و رو .است يستماكوس
 Habibi. زيادي بررسي شده است هاي پژوهشجنگلي در 

Kaseb )1992 (فسفر، پتاسيم و  يتروژن،رابطه بين ميزان ن
منطقه  پنجرويشگاه در  15كلسيم خاك و ميزان رشد را در 

كه  داشت و اظهار هاي شمال ايران بررسي كرد از راشستان
بسيار غني  مذكورنظر عناصر هاي منطقه اسالم از راشستان

هاي منطقه خيرودكنار داراي فقيرترين  و راشستان است
نشان داد كه رابطه مستقيمي بين ميزان  يو. هستندها  خاك

 Bauer .راش وجود ندارد يشعناصر غذايي خاك و رو
و رابطه  ييمقدار و غلظت عناصر غذا) 1997( وهمكاران

در اروپا را ) Picea abies(نوئل  راش و رويش با هاآن
در  ييگرفتند كه غلظت عناصر غذا يجهكردند و نت يبررس
 در. متفاوت است يياروپا يمختلف در كشورها يها خاك
تا  1996و  1971تا  1969 يها در سالكه  مذكور يقتحق

 دوتا  7/1برگ راش از  يتروژنانجام شد، مقدار ن 1997
 ،64تا  21مقدار فسفر از . مول بر گرم وزن خشك بود يليم

 21از  يزيمو من 173تا  85از  يم، پتاس249تا  47از  يمكلس
 يمول بر گرم وزن خشك برگ در كشورهايكروم 45تا 

و  Duquesnayبراساس نظر . ر بوديمتغ ييمختلف اروپا
 يبرا تواند يبرگ م ييغلظت عناصر غذا) 2000(همكاران 

 يشافزا ياشدن خاك  يدياس انندم يطمح ييراتتغ يشپا

عناصر در طول  ييراتو تغ شوداتمسفر استفاده  CO2غلظت 
. باشد يطمح ييراتكننده تغ منعكس تواند يمختلف م يها سال

 يشافزا% 12برگ  يتروژنمقدار ن يري،گ دو دوره اندازه ينب
% 38 يزيمو من% 16 يم، كلس%23مقدار فسفر ، اما داشت
  .داشت كاهش

دهد  هاي طبيعي نشان مي شده در راشستان مطالعات انجام
طور كلي چرخه توالي يا تحولي در سه مرحله اساسي  كه به

و پوسيدگي يا ) Optimal(، بلوغ )Initial(اوليه يا جواني 
 & Sagheb Talebi( هستندقابل تفكيك ) Decay(تخريب 

Schütz, 2002.( اقليمي و خاك  هاي املها، ع در اين مرحله
كه  بيان كردبايد  همچنين. باشند توانند بسيار تأثيرگذار مي

 فيزيكي، شيميايي و زيستي بسيار نظرازهاي جنگلي  خاك
خاك  تكيفي يينو حتي در بهترين شرايط تع هستندپيچيده 

 Staddon et(رو است  هروب يبا دشوار ها شاخص  وسيله هب

al., 1998( .خاك، اعم از  ياتخصوصنظر ها از پايش جنگل
عناصر  ينو همچن يستيو ز يمياييو ش يزيكيف ياتخصوص

ديگر  يو مناطق جنگل يياروپا يدر كشورها ،برگ ييغذا
 ها از سال يشپا يميدا يها يستگاهنظر گرفتن ابا در يادن

 يتوضع يينبر استفاده در تع و عالوهاست شروع شده  پيش
شاخص  يناز ا يستم،بهتر اكوس يريتو مد يشگاهرو يا يهتغذ
 شود يهوا هم استفاده م يآلودگ روند يبررس يبرا
)Franzaring et al., 2010, Tomasevic & Anicic, 

2010, Flückiger & Braun, 2013.( Alizadeh و 
 و دهيدروژناز هاي آنزيم فعاليت بررسي با) 2013( همكاران

 مراحل در خاك شيميايي خصوصيات برخي و آز اوره
 نتيجه اين به يالن،در گ راشستان توده تكاملي مختلف
 مراحل در فوق هاي آنزيم ميزان و خاك اسيديته كه رسيدند
 مرحله در و داشت دار معني اختالف راش تكاملي مختلف

 مراحل از بيشتر خاك هاي ميكروارگانيسم فعاليت پوسيدگي
  .بودديگر  تكاملي

هاي  تودهترين  ترين و صنعتي هاي هيركاني مهم راشستان
هاي  تعداد گونه نظرها از اين توده. جنگلي ايران هستند

گياهي و بومي مقام سوم را در بين كشورهاي همسايه شامل 
 ،)هاي تروپيكال جز جنگل به(عراق، پاكستان، هندوستان 
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 ,Ghahreman & Attar( ندافغانستان، تركيه و سوريه دار

هاي  زمينه در تيبنابراين ضروري است كه مطالعا ،)1999
و  يهتغذ يتوضع ي،شناس مختلف ازجمله اكولوژي، خاك

ناسي، عمليات ش جنگل ي،شناس يست، زيشارتباط آن با رو
تا راهكارهاي مناسب  انجام شود ها در اين جنگل پرورشي

ها  ريزي اجرايي اين جنگل اعمال مديريت و برنامه براي
  . دست آيد به

 ازنظر خاك وضعيت از گاهيآ رو پژوهش پيش هدف
 توجه باراش  درختان در عناصر اين جذب و غذايي عناصر

تحولي  مختلف مراحل در اكوسيستماين  ساختار تغييرات به
 و خاك عناصرغذايي با راش تحولي مراحل بين ارتباط و

 اطالعات به نياز جنگلي هاي اكوسيستم پايش در. بود گياه
و  يستماكوس يظاهر يتوضع ازنظر موجود، وضعيت از كافي
 ينآمده در ا دست هاست كه اطالعات ب يهخاك و تغذ يتوضع

. يردقرار گ يگرمراحل د يشپا يمبان تواند يپژوهش م
 ارزيابي در توان يآمده م دست هاز اطالعات ب ينهمچن

  .گرفت كمك آنها احياي و شده تخريب هاي اكوسيستم
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 حوضه از) Raze( رزهنه جنگل قطعه منطقه مورد مطالعه 
 بند محسوبي باالها جنگلو جزء  استشفارود  نهآبخيز 

در حوزه استحفاظي اداره كل منابع طبيعي استان  كهشود  مي
. شهر واقع شده است گيالن و اداره كل منابع طبيعي رضوان

 47ْ 49َ 39تا ً 48ْ 48َ 15طول جغرافيايي ًبين اين قطعه 
شمالي  37ْ 28َ 29تا ً 37ْ 27َ 43شرقي و عرض جغرافيايي ً

متر از سطح دريا  1550 تا 1100ارتفاعي  محدودهو در 
ارتفاع (حوزه  ساالنه حرارت متوسط درجه. قرار گرفته است

 حوضه بارندگي متوسطو گراد  سانتي 7/15) متر 1200
  .)Anonymous, 2006( است متر ميلي 956 حدود
  پژوهشروش 

 قطعه عنوان به داري جنگل طرح در شده بجنگل انتخا 
 جنگل اين. بودانجام نشده  آن در عملياتي هيچ و بود شاهد
 هكتاري يك قطعات به شناسي جنگل قبلي مطالعات در

 يك قطعه هر كه ه بودشد تفكيك طوري) متر 100×100(
 ,Eslami & Sagheb Talebi( باشد داشته را تحولي مرحله

2007; Sagheb Talebi & Schütz, 2002 .( اين انتخاب
ترتيب  بدين ،گانه كورپل بود اساس مراحل تحولي سهبر

در سه مرحله ) Korpel )1982اساس نظريه قطعات بر
در هر  .انتخاب شدند )جواني، اوج و پوسيدگي(تحولي 

 نمونه خطدر جهت شيب و در هر  نمونه خطنمونه يك  قطعه
متر مربع  400نمونه فرعي به مساحت  چهار قطعه نيز

براي بررسي خصوصيات . ندشد درنظر گرفته) متر 20×20(
 ايي خاك، از چهار گوشه و مركز هرشيمي -يفيزيك
 20تا  10و  10تا  صفرهاي  نمونه فرعي در عمق قطعه
هاي خاك هر  نمونه .نمونه خاك برداشت شد يمتر سانتي
گيري  اندازه برايوط و مخلتفكيك عمق با هم  نمونه به قطعه

. ندايي به آزمايشگاه منتقل شديشيم -خصوصيات فيزيكي
سپس  ،سايه هوا خشك شدند ها در آزمايشگاه در خاك

بافت . متري عبور داده شدند ميلي دو و از الك كوبيده شدند
خاك  1: 1خاك در نسبت  pHهيدرومتري، خاك به روش 

ت كل خاك به ، كربن آلي به روش والكلي بالك، ازبه آب
پتاسيم  كجلدال، فسفر قابل دسترس به روش اولسن، روش

قرائت با گيري با استات آمونيوم نرمال و  قابل جذب عصاره
 و كلسيم و منيزيم تبادلي به روش تيتراسيون ،فليم فتومتر

 گيري شدند اندازه آهن و منگنز با دستگاه جذب اتمي
)Ehyaii & Behbahanizade, 1994 .( مخصوص وزن

 ).Rowell, 1994( شدتعيين به روش كلوخه  نيز ظاهري
 724/1كربن آلي در ضريب  ،يگيري مواد آل براي اندازه
  ).Ehyaii & Behbahanizade, 1994(ضرب شد 
و  1389هاي  در سال برداري از برگ درختان نمونه

ل هر سابراي و  انجام شد ماهدر نيمه اول مرداد 1390
. شده ميانگين دو سال است هنتايج اراي .جداگانه تجزيه شد

يك سوم از مختلف درخت  هاي تجهدر  برداري برگ نمونه
 .)Franzaring et al., 2010( شدانجام پايين تاج درخت 

در يك پاكت  تا زمان انتقال به آزمايشگاههاي برگ  نمونه
اي  براي بررسي وضعيت تغذيه. كاغذي نگهداري شدند

در هر رويشگاه  اصله 30تا  10 بيننمونه تعداد  ،درختان
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در هر رويشگاه از  .)Carter, 1979( است شده ذكرمناسب 
در هر  .شد شتهبردا برگ مجزا نمونه طور بهدرخت  10

گيري انجام شد و  از چهار جهت مختلف نمونهدرخت 
و شدند هم مخلوط  شده از هر درخت با هاي برداشت نمونه
آزمايشگاه در دماي  ها در برگ .يك نمونه تهيه شد هااز آن
 ,.Franzaring et al( نددشگراد خشك  درجه سانتي 40

شدن تا زمان انجام آسياب پس از  ي برگها نمونه ).2010
در  .ظروف پالستيكي نگهداري شدند هاي شيميايي در تجزيه

فسفر، پتاسيم،  و نيتروژن به روش كجلدالتجزيه برگ، 
منيزيم، كلسيم، روي، آهن و منگنز به روش سوزاندن خشك 

كلريدريك  گيري با اسيد و سپس عصاره گيري شدند اندازه
عناصر  ،درنهايت .انجام شد) Emami )1997روش  اساسبر

براي فسفر با استفاده از دستگاه (مذكور در عصاره 
دستگاه  ازاستفاده با ديگر عناصر  براياسپكتروفتومتر و 

  .گيري شدند اندازهو  قرائت )جذب اتمي
  تجزيه و تحليل آماري

سميرنوف، نرمال  -موگروفلوبا استفاده از آزمون ك ابتدا

 عناصر ميانگين براي بررسي تفاوت. شد بررسيها  بودن داده
از  تحولي مختلف شده در خاك و برگ مراحل گيري اندازه

  براي مقايسه. ه شدطرفه استفاد زيه واريانس يكآزمون تج
 95در سطح اطمينان  دانكن از آزمون آمارينيز ها  ميانگين
  .استفاده شددرصد 
  
  يجنتا

شيميايي خاك در دو  -خصوصيات فيزيكي 1جدول 
مختلف  متري در مراحل سانتي 20تا  10و  10صفر تا عمق 
لي و مواد آلي درصد كربن آ .دهد نشان ميراش را  تحولي

. بوددر خاك منطقه پوسيدگي بيشتر از دو مرحله ديگر 
قابل  و فسفر پتاسيم تبادلي ،نظر عناصر مهم غذايي خاكاز

 ،جذب در خاك درختاني كه در مرحله جواني قرار داشتند
ديگر در هر دو عمق مورد بررسي بيشتر بود و عناصر 

خاك در  عناصر غذايي و مواد آلي. تفاوت زيادي نداشتند
  .خاك سطحي بيشتر از خاك عمقي بود

  
  راش تحوليخاك در مراحل مختلف  ياتخصوص - 1 جدول

مراحل 
  تحولي

 عمق خاك
)cm(  

بافت 
  خاك

  اسيديته
درصد 
كربن 
 آلي

  درصد
  ماده آلي

  درصد
  ازت كل

 پتاسيم
)mg/kg( 

 فسفر
)mg/kg(  

+ منيزيم 
 كلسيم

)mg/kg(  

 آهن
)ppm(  

 منگنز
)ppm(  

وزن 
مخصوص 
 ظاهري

)g/cm3(  

  جواني
10-0  

شن 
  لومي

2/6  2/6  7/10  5/0  4/599  9/124  21  1/8  4/13  3/1  

20-10  
لوم 
  شني

6/5  4/2  1/4  17/0  9/258  4/27  15  3/6  7/11  4/1  

  اوج
10-0  

شن 
  لومي

1/6  4/6  11  38/0  2/470  1/90  18  6/7  3/13  2/1  

20-10  
لوم 
  شني

7/5  7/2  7/4  21/0  9/212  5/15  6/15  6/7  8/11  3/1  

  پوسيدگي
10-0  

شن 
  لومي

6/5  1/7  2/12  51/0  4/435  2/69  4/23  5/7  12  5/1  

20-10  
لوم 
  شني

5/5  6/2  5/4  2/0  3/179  9/14  6/16  9/7  12  5/1  
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در  تحوليعناصر غذايي برگ راش در مراحل مختلف 
متوسط . دادند هايي را نشان تفاوتگيالن رزه راشستان 

كه با  بود 38/1برگ در مرحله جواني درصد نيتروژن 
. تدار داش تفاوت معني ،درصد 86/1مرحله پوسيدگي با 

از  تحوليمراحل مختلف  متوسط فسفر در برگ درختان در
مقدار پتاسيم برگ از . درصد تغيير داشت 26/0تا  24/0
مرحله جواني هاي درختان راش در  درصد در برگ 79/0
اوج قرار  درصد در برگ درختاني كه در مرحله 87/0تا 

م برگ در درختاني كه در يسدرصد كل. تغيير داشت ،داشتند
بود و متوسط ديگر بيشتر از درختان  ،مرحله پوسيدگي بودند

مقدار . درصد متفاوت بود 32/1تا  14/1دامنه تغييرات از 
. ر بوددرصد متغي 22/0تا  21/0از رختان منيزيم برگ در د

 92/475تا  73/454مقدار متوسط آهن برگ در دامنه 
 از مقدار عنصر روي. در كيلوگرم تغيير داشت گرم ميلي
 27/78در برگ درختان در مرحله پوسيدگي تا  85/69
مقدار  .بوددر مرحله جواني متغير  رميلوگدر ك گرم ميلي

 3/326در مرحله اوج تا  52/401منگنز برگ نيز از
 تغيير كرده بود جوانيدر مرحله  در كيلوگرم گرم ميلي

  ).2 جدول(

  
  تحول مختلف مراحل در راش برگ عناصر تغييرات ميانگين - 2 جدول

مراحل 
  تحولي

  درصد
  ازت

  درصد
  فسفر

درصد 
  پتاسيم

  درصد
  كلسيم

  درصد
  منيزيم

مقدار آهن 
در  گرم ميلي(

  )كيلوگرم

 مقدار روي
در  گرم ميلي(

 )كيلوگرم

مقدار منگنز 
در  گرم ميلي(

  )كيلوگرم
 b38/1  a25/0 a79/0 a14/1 a22/0 a01/474  a27/78  a3/326 جواني
 b44/1  a26/0a87/0a17/1 a21/0a73/454 a88/76 a52/401 اوج

 a86/1 a24/0a85/0a32/1 a22/0a92/475 a85/69 a23/399 پوسيدگي
  .دهد را نشان مي درصد 95 اطمينان سطح در ها دار بين ميانگين عدم اختالف معني حروف انگليسي مشابه،

  
 3هاي راش در جدول  نسبت عناصر مهم غذايي در برگ

هاي نيتروژن به فسفر و نيتروژن به  دهد كه نسبت نشان مي
 گي نسبت به مراحل ديگر بيشتر بودمنيزيم در مرحله پوسيد

  .بوددار  معنينيز ها  و تفاوت
  

  راش تحوليمختلف  مراحلبرگ راش در  يينسبت عناصر مهم غذا - 3 جدول
  N/P N/K N/Ca N/Mg  تحوليمراحل 

 b46/6  a98/1  a31/1 b54/6  جواني

 b9/5  a14/2  a29/1 b93/6  اوج

 a2/9 a35/2 a44/1 a29/8  پوسيدگي

  .دهد را نشان مي درصد 95 اطمينان سطح در ها دار بين ميانگين انگليسي مشابه، عدم اختالف معنيحروف 

  
  بحث

افتد  تغيير و تحوالتي كه در خصوصيات خاك اتفاق مي
 Menyailo و Binkley. ثير پوشش گياهي استتحت تأ

ثير خاك بر تأثير درختان بر خصوصيات خاك و تأ) 2005(

كه هم خاك  داشتندو بيان كردند درختان جنگلي را بررسي 
در . دنپذير ثير ميتأ از درختان و هم درختان از خاك

 ذكر شده است، 1كه در جدول  طور همان رو پژوهش پيش
ي كه در مراحل هاي جنگلميزان عناصر غذايي در خاك 
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در درصد كربن آلي . بودقرار دارند متفاوت  تحوليمختلف 
 ،دنگذران خاك جنگلي كه درختان آن مرحله پوسيدگي را مي

و اين  بود ديگر تحولي بيشتر از  خاك جنگل در مراحل
تواند با بيشتر بودن مواد آلي در نتيجه پيري  موضوع مي
شده  هگزارش اراي. شدافتادن و تجزيه آنها مرتبط بادرختان و 

و  ، وجود درختان قطور)Sagheb Talebi )2014توسط 
نتايج . كند ييد ميدار بيشتر در اين مرحله را تأ خشكه

 )2013(و همكاران  Alizadehبا گزارش رو  پژوهش پيش
در مرحله پوسيدگي درصد ماده آلي و كه كه اظهار داشتند 

 ،بوده استراش بيشتر  ديگر درصد ازت از مراحل تحولي
  .تطابق دارد

خاك در خاك قابل جذب ميزان پتاسيم و فسفر  
بيشتر  ،گذرانند اي كه درختان آن مرحله جواني را مي منطقه
و اين موضوع ممكن است به اين دليل باشد كه اين  بود

درختان بعد از مرحله پوسيدگي اتفاق  تحولمرحله از 
مواد آلي و عناصر افزايش  علت پوسيدگي، افتد و به مي

معدني موجود در مواد آلي و تجزيه مواد آلي در مرحله 
ورود عناصر غذايي به خاك از ميزان مصرف  ،دگيپوسي
و شرايط تغذيه براي درختان جوان در مرحله  شود مي بيشتر

افزايش ) Sagheb Talebi )2014. شود ميجواني مهيا 
 .كرددرختان افتاده در مرحله پوسيدگي را گزارش 

Alizadeh  هم وجود فسفر قابل جذب ) 2013(و همكاران
در ند، اما كرد جواني را گزارش بيشتر در مرحله تحولي

. جذب در مرحله اوج بيشتر بودپتاسيم قابل  پژوهش آنها
ها  اختالف پژوهشو هم در اين  تحقيق آنهاچه هم در اگر

  . دار نبودند معني
انجام بر خاك مطالعاتي  هاي درختي در مورد اثرات گونه

 اشكوب برين بردهند تركيب  شده است كه نشان مي
 ,Binkley & Giardina(مؤثر است ك حاصلخيزي خا

1998(.  Amanzadeh  و همكاران)در همين منطقه ) 2013
در مراحل مختلف تحولي  مطالعاتي در مورد تركيب درختان

در مراحل مختلف را هاي درختي  و تركيب گونه انجام دادند
هاي  تأثير تركيب گونه. متفاوت گزارش كردندتحولي راش 

فيزيكي، شيميايي و زيستي مختلف جنگلي بر خصوصيات 

خاك بيشتر  فوقانياين تأثير در قسمت . خاك متفاوت است
هاي  ها نيز تحت تأثير گونه خصوصيات فيزيكي خاك. است

دليل  د كه آن هم بهشو موجود در اشكوب باال اصالح مي
  ).Augusto et al., 2002(بهبود وضعيت فون خاك است 

قرار  تحوليتجزيه برگ درختاني كه در مراحل مختلف 
نشان داد كه تنها عنصر نيتروژن در مرحله پوسيدگي  ،دارند

در مراحل ديگر و عناصر غذايي  ديگر بيشتر بوداز مراحل 
نظر  همچنين به. دراش تغييرات زيادي نداشتن تحوليمختلف 

ان عناصر جذب عناصر غذايي مستقل از ميزكه رسد  مي
و زيادي عناصر پتاسيم و فسفر  است غذايي در خاك بوده

كه اين عناصر است در خاك در مرحله جواني سبب نشده 
در برگ درختاني كه در مرحله جواني قرار دارند بيشتر 

مقدار عناصر  )1997(و همكاران  Bauerدر تحقيقات  .باشد
ين غذايي برگ ارتباط نزديكي با رشد و ميزان دسترسي ا

در  )1997(و همكاران  Bauer. عناصر در خاك داشت
رشد  او غلظت عناصر غذايي و رابطه آن بمطالعه مقدار 

ند كه غلظت عناصر غذايي در كرددر اروپا بيان نوئل راش و 
  .ه استهاي مختلف در كشورهاي اروپايي متفاوت بود خاك

 )Braun )2013 و Flückiger برخي پژوهشگران همانند
تر از غلظت عناصر  اعتقاد دارند كه نسبت عناصر غذايي مهم

تنها  كه نسبت عناصر غذايي نه دليل اين غذايي است به
بلكه كمتر تحت  ،دهد را نشان مي وضعيت عناصر غذايي

هاي  ثير رقيق شدن ناشي از رشد و غلظت كربوهيدراتأت
ها  اين نسبت رو پژوهش پيشدر  .دگير ساختماني قرار ميغير

 N/K براي 2/9تا  9/5از  N/Pبراي  شرقيدر مورد راش 

متغير  29/8تا  54/6از N/Mg براي و  35/2تا  98/1از 
سبت نيتروژن به فسفر، نشده در اروپا  در مطالعات انجام .بود

ساله  30دوره در يك  منيزيمپتاسيم و نيتروژن به  نيتروژن به
است  هيافتها افزايش  و اين نسبتاست تغيير كرده 

)Duquesnay et al., 2000; Flückiger & Braun, 1998 .(
عادل ت گياهان چوبي دهد كه در نشان مي نيزمطالعات زيادي 

هم  هوقتي اين تعادل ب وعناصر غذايي بسيار مهم است 
حساسيت زيادي به حمله آفات و  ، اين گياهانبخورد
در  ).Flückiger & Braun, 2013( كنند ها پيدا مي بيماري
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كه وقتي نسبت نيتروژن به است مورد راش مشاهده شده 
مقدار خشكيدگي شاخه در اثر  ،باشد هفتپتاسيم بيشتر از 
داري  طور معني به Nectaria ditissimaحمله پاتوژن 

  . كند پيدا ميافزايش 
چرخه صحيح عناصر غذايي در خاك و گياه در مراحل 

با . اكوسيستم باشدگر سالمت  تواند بيان مختلف تحولي مي
ترين گونه به راش شرقي، راش  كه نزديك توجه به اين
 آمده دست نتايج بهبا مقايسه راش اروپايي با  ،اروپايي است

توان گفت كه اگر چه مقدار عناصر  مي رو پژوهش پيشاز 
غذايي برگ درختان راش در مراحل مختلف تحولي ممكن 

جز  هدامنه تغييرات ب هايي با هم داشته باشند، اما است تفاوت
. دار نبوده است معنيديگر در مورد نيتروژن در مورد عناصر 

كه مطالعات مشابهي در مورد تغذيه درختان  با توجه به اين
 ،است انجام نشدهراش در مراحل مختلف تحولي در ايران 

تلقي ينده عنوان پايه مطالعات آ تواند به مي ها پژوهشاين 
تواند شاخصي  غذايي كه مي شود و پايش چرخه عناصر
 دوبارههاي آينده  در سال ،براي سالمتي اكوسيستم باشد

توان نتيجه گرفت تغييرات  طور كلي مي به. شودارزيابي 
درصد كربن آلي، مقدار فسفر  مانندبرخي خصوصيات خاك 

قابل جذب و پتاسيم تبادلي خاك با مراحل تحولي راش 
دار آنها در مرحله و مقاست ارتباط بيشتري نشان داده 

اين تغييرات بوده است، بنابرديگر مراحل جواني بيشتر از 
ساختار جنگل در خصوصيات خاك شده در  تحولي مشاهده

  .ثير داردتأ نيز
  

  سپاسگزاري
اين پژوهش با استفاده از اعتبارات و امكانات مؤسسه 

 و آموزش تحقيقات جنگلها و مراتع كشور و مركز تحقيقات
انجام شده است كه  گيالننابع طبيعي كشاورزي و م

همچنين . شود وسيله از مسئولين محترم سپاسگزاري مي بدين
ست از همكاري صميمانه كليه عزيزاني كه در ا ضروري

گر بودند، نهايت  مراحل مختلف اجراي اين پژوهش ياري
  .عمل آيد هقدرداني ب
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Abstract 
This study evaluated soil and nutrient concentration in different phases of 
developmental cycle in untouched habitat of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) in 
Guilan province. Three sampling plots (one ha in each site) were selected, with each 
plot divided into four sub-plots of 10 ×10 m each. Soil samples were taken from the 
corner and center of each sub-plot. After air drying, soil properties were measured. At 
each plot, 10 trees were randomly selected and leaves were sampled from different 
expositions. The samples were transferred to the laboratory, dried at 40 ° C, ground and 
further used for the analysis. Nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium, potassium, 
zinc, manganese and iron were measured. Analysis of variance (ANOVA) was 
conducted on the data. Mean comparisons were carried out by Duncan’s multiple range 
tests (P ≤ 0.05). Percentage of organic carbon and soil organic matters in decay stage 
were greater than the other stages. Furthermore, the exchangeable content of K and 
available P in initial stage was greater in both depths. Mineral nutrition and organic 
matter in soil surface was greater than soil depth. In addition, leaves analysis showed 
that the nitrogen in the decay stage was greater than in other stages, whereas the other 
elements do not notably change. Nutrient uptake was independent of the amount of 
nutrients in the soil. The results showed that despite differences in the amount of 
nutrients leaves of beech trees in various stages of evolution the range of nutrients show 
the health of this ecosystem. 
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