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  چكيده
 با نيازهاي اكولوژيكيمجموعـه متعـددي از انـواع مختلف گيـاهان  شامل هكتار 145ملي ايران با مساحت  شناسي گياهباغ 
خشكيدگي برخي از درختان  ضعف و. است تيزين رويي واگياهان د ها، گيـاهـان علفـي، انواع درختـان، درختچه شاملمختلف 

 براي بررسي وضعيت. باغ بوده است مسئوالنهمواره مورد توجه است كه بررسي علل آن مواردي  ازجمله ملج يكي از باغ
 100 تا 30و 30 تا 10 ،10 تا 0از هر پروفيل در سه عمق  سپس وشد  و تشريح آن  پروفيل حفر اقدام بهحاصلخيزي خاك 

فسفر و پتاسيم  ،ازتعناصر گيري  و اندازهبرداري  نمونه. تقرار گرف فيزيكي و شيميايي هايمورد بررسي و يبردار نمونه متر سانتي
داد كه خاك باغ  نشاننتايج  .انجام شدروي و منگنز در سال دوم  كلسيم، آهن، و همين عناصر به اضافهدر سال اول  برگها
ر بعضي قسمتها سول و د فاقد تكامل پروفيلي بوده و در زير رده و تحت گروههاي بزرگ انتي طور عمده به شناسي گياه

از نظر مواد آلي فقير بوده . ريزه است با درصد زيادي سنگ تا سبك خاك باغ داراي بافتي خيلي سبك. گيرد سول قرار مي اينسپتي
نتايج حاصل از . در افقهاي معدني كمتر از ميزان بهينه است ويژه هعناصر غذايي موجود در خاك ب. قليايي است اسيديتهو داراي 

ميزان  از كه درختان سالمتر دهد مياند نشان  سالم و درختاني كه بيشتر دچار عارضه خشكيدگي شده اًنسبت درختانتجزيه برگ 
. انجام شده صادق استبرداري  ين موضوع در هر دو سالي كه نمونها. خود برخوردار هستند زت و پتاسيم بيشتري در برگا

 به مواد آلي ودنبا افزرسد  نظر مي به .ضعف و خشكيدگي اين درختان باشد تواند يكي از عوامل اين كمبود اين عناصر ميبنابر
در بهبود شرايط رشد و  بتوانخاك باغ و همچنين استفاده از تركيب مناسب كودهاي دامي و شيميايي و آبياري صحيح و مناسب 

  .ز ضعف و خشكيدگي درختان اقدام كردشادابي و جلوگيري ا
  

  .ملج ،تجزيه برگ ،حاصلخيزي خاك ،شناسي گياهباغ : كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
هاي مهم  يكي از گونه) Ulmus glabra(ملج 

اكوسيستم جنگلهاي شمال ايران است كه تعدادي از 
ملي ايران  شناسي گياهبه باغ  1354هاي آن در سال  پايه
از نظر اكولوژيكي درختي است كه . ل شده استقمنت
كه اغلب  طوري هب ،شدت وابسته به رطوبت است به

و  درويشگاههاي آن در نزديك يك سفره آبي قرار دارن

هاي مرطوب با خاك غني  دره ،بهترين رويشگاه اين گونه
  ).Pfiffer, 1996(از مواد غذايي گزارش شده است 

رابطه بين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و 
رشد درختان در بسياري از مطالعات تبيين و مشخص 

د درختان تابعي از شرايط خاك ار و رشكه استقر شده
كه گياهان  علت اين به شناسي گياهاحداث باغ  رد. است

وژيكي متفاوت از مناطق مختلف مختلف با نيازهاي اكول
فراهم آوردن  ،شوند و در باغ كشت مي شده آوري جمع



 شناسي ملي ايران و ارتباط آن با ضعف و خشكيدگي آنها در باغ گياه) .Ulmus glabra Huds(اي درختان ملج  بررسي وضعيت تغذيه  100

 

 .آل براي رشد همه گياهان ممكن نيست تمام شرايط ايده
علت فراهم  به موجود هانگياهمين دليل ممكن است  به

اختالالت نبودن شرايط مناسب پس از مدتي دچار 
باغ درختان ملج در . و يا خشكيدگي شوند اي تغذيه
 هستند كه به چنينجمله درختاني از ملي ايران شناسي گياه

همين منظور بررسي وضعيت  به. اند وضعيتي دچار شده
ل ضعف منظور شناخت يكي از عل به درختان ملج اي تغذيه

از اهداف اين تحقيق بوده باغ  در و خشكيدگي درختان
   .است

هاي مطالعه و بررسي علل ضعف و راه ازجمله
 مقايسه و ايضعيت تغذيهوبررسي  ،خشكيدگي درختان

 و ميزان عناصر در اندامهاي مختلف در درختان سالم
از همين  Thomas & Buttner (1998) .ضعيف است

يت تغذيه در دو رويشگاه بلوط روش استفاده كرده و وضع
كرده و نشان سالم و ضعيف را در آلمان بررسي و مقايسه 

در رويشگاه ضعيف  چه مقدار منيزيم خاكاگر كه ندداد
ولي مقدار اين عنصر در  ،مقايسه با رويشگاه سالم زياد بود

در  عالوه بر اين .در آستانه كمبود قرار داشتدرخت برگ 
در نتيجه  برگ هم كم بوده و ررويشگاه ضعيف مقدار فسف

مطالعاتي كه در مورد  .است بودهنسبت ازت به فسفر زياد 
علل ضعف و كاهش توليد در برخي از درختان جنگلي 

كه قسمتي از ضعف و كاهش  دهد ميانجام شده نشان 
هاي جنگلي به سن درختان و رقابت بين آنها  رشد توده

درختاني كه . دارداط ارتب رشد براي استفاده از منابع
ازت و آب  ،هستند در ازاي مقدار مساوي نورمغلوب 

دار كمتري كربن تثبيت مق ،نسبت به درختان غالب و چيره
  (Binkley et al., 2002).  كنند مي

متقابل وجود دارد و  بين درختان و خاك تأثير
طور كه رشد و توليد درختان به حاصلخيزي خاك  همان

برگشت مواد آلي به خاك در  ميزان و نوع ،ارتباط دارد
در يك . فيزيكي و شيميايي خاك مؤثر استخصوصيات 

مواد (كف جنگل  با شرايط خاك يكسان وزن توده محل
اين اختالف  .متفاوت است ،هاي مختلف در زير گونه) آلي
در اين شرايط وزن . برابر هم گزارش شده است 5تا 

 20بين  برگهاي ريخته شده در زير درختان و مقدار ازت

 50تا معدني شدن ازت خاك . درصد متفاوت است 30تا 
مختلف درختان  هاي گونهبين در  هم درصد و حتي بيشتر

در ). Giardina, 1998 & Binkley( دهد ميتفاوت نشان 
خاك بر  تأثيرهاي گياهي و  اثر متقابل خاك و گونه مورد

               .توليد تحقيقات زيادي انجام شده است
Pastor et al. (1984) و  ها گونهكه تركيب  گزارش نمودند

. دارد توليد بيوماس در جنگل ارتباط زيادي با بافت خاك
        متر 10تا از سوي ديگر ديده شده كه درختان 

)Riha et al., 1986(، متر  5تا  1ها  درختچه
)Schlesinger et al., 1990 ( متر  5/0تا  1/0و گراسها
)Hook et al., 1991(  تأثيرخاك اطراف خود را تحت 

درختان بر خاك اطراف خود  تأثيرتفاوت . دهند ميقرار 
ناشي از الگوي متفاوت ورود آب و مواد شيميايي از تنه 

مقدار و تركيب متفاوت آب و مواد شيميايي كه  ،درختان
 ,Rhoades( ستريزند و خود ريزش برگها گها مياز بر

رختي به شكلهاي مختلف مختلف د هاي گونه). 1997
وارد كردن مواد غذايي  .دهند قرار مي تأثيرخاك را تحت 
جذب متفاوت مواد از خاك و چرخش  ،متفاوت به خاك

بعضي از اين تفاوتها . عناصر غذايي از عوامل مهم هستند
 مانند ،شوند بر رشد مستقيم درختان مي تأثيرمنجر به 

اديدگي مواد مادري بر هو تأثيرميزان تثبيت ازت يا ميزان 
ممكن است خيلي شديد نباشد و يا اثر  ديگرو بعضي 

تفاوت در ميزان  مانند ،مستقيمي بر رشد نداشته باشند
دزوليزه شدن خاك هاي جوي يا ميزان پ آالينده جذب

)Giardina, 1998  &Binkley.(  كه تغييرات  دارداحتمال
مختلف جنگلي با  هاي گونهخصوصيات فيزيكي خاك 

همچنين  ؛دبر فون خاك مرتبط باش ها گونه تأثيريير و تغ
با  ميزان معدني شدن و نيتراتي شدن مواد آلي در خاك

   (Augusto et al., 2002).درختي مرتبط هستند هاي گونه
مقدار و فراواني يك عنصر غذايي در خاك بر جذب 

گذارد و ممكن است كمبودهاي  مي تأثيرعناصر ديگر 
علت كمبود عنصر در خاك  بهختان مشاهده شده در در

آن بر  تأثيرعلت فراواني عنصر ديگر و  به بلكه ،نباشد
 همكاران دلسم و احمدي. قابليت جذب ساير عناصر باشد

كاهش جذب فسفر و پتاسيم در درخت سرخدار )  1379(
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بودن ميزان كلسيم و روي در خاك و  زيادعلت  بهرا 
  . اند سبت دادهتاگونيستي بين آنها نوجود خاصيت آن

 هاي گونه طوركلي رابطه بين حاصلخيزي خاك و به
درختي يك معادله ساده و يك مجهولي نيست و تحت 

در مطالعه . گيرد هاي زيادي قرار ميعوامل و متغير تأثير
پارك چيتگر  علل ضعف فيزيولوژي كاج تهران در

نشان داده شد كه  )نزديك و مشابه منطقه مورد مطالعه(
ضعيف بودن خاك از نظر مواد غذايي و اد آلي كمبود مو

 ،شيبانيميربادين و (از علل مهم ضعف درختان است 
1373.(  
و  شيميايـي خصوصيات فيزيكي، بررسياين  در

و  همورد بررسي قرار گرفت شناسي گياهاي خاك باغ  تغـذيـه
و  ملجوضعيت تغذيه درختان  ،از طرفي با تجزيه برگ

مورد بررسي قرار  از آنهاي علل ضعف و خشكيدگي بعض
هاي الزم براي حفظ  ه كه توصيهسعي شد پاياندر  .گرفت

و نگهداري بهتر اين درختان با ارزش در اين مجموعه 
  .ارائه شودگرانبها 

  

  مواد و روشها
 ملي شناسي گياهدر باغ  براي بررسي وضعيت خاك

 .انداز درختان ملج حفر شد پروفيل در سايه 2تعداد  ،ايران
و اشت دريح شده و اطالعات آن يادهاي خاك تشروفيلپ

ي متر سانتي 100تا  30و 30تا  10 ،10تا  0از اعماق 
خشك و  هواي آزاددر  خاكهاي  نمونه .شدبرداري  نمونه
) هدايت الكتريكي( EC ، در گل اشباع اسيديته هايآزمايش

درصد ( N% ،)درصد اشباع( SP% ،در عصاره اشباع
 ،اه كجلتكگدستاز با استفاده  كلدال روش به) نيتروژن

پتاسيم قابل جذب با  ،روش السن بهفسفر قابل جذب 
منيزيم تبادلي  كلسيم و ،استفاده از دستگاه فليم فتومتر

درصد مواد خنثي ( T.N.V% ،روش كمپلكسومتري به
) درصد كربن( C% ،با استفاده از دستگاه كلسيمتر )شونده
تعيين درصد و  بالك -ي لبا استفاده از روش والكآلي 

  .انجام شد با استفاده از روش هيدرومتر ذرات خاك
پايه درخت ضعيف  7پايه درخت سالم و  3همچنين 

 .آنها صورت گرفت برگ از برداري نمونهو  انتخاب

درختان سالم گروه يك و درختان ضعيف گروه دو 
اقدام به  ماهمرداد مدت دو سال در به .گذاري شد نام

از قسمت  برداري نمونه. از برگ درختان شد اريبرد نمونه
ي ها مركزي تاج از چهار طرف انجام شده و سپس نمونه

با هم مخلوط شده و يك نمونه به آزمايشگاه  هر درخت
ها فاقد آلودگي ظاهري  سعي شد كه نمونه. شد منتقل مي

برگهاي انتخابي . بوده و عاري از آفات و بيماري باشند
  .رشد آنها كامل شده ولي پير نبودند برگهايي بودند كه

شده پس از برداشت به داخل  انتخابي ها نمونه
 ،و پس از انتقال به آزمايشگاهشده هاي كاغذي ريخته پاكت
 24مدت  بهگراد  درجه سانتي 80 تا 70آون با دماي  در

وسيله هب مقداري از نمونه خشك. شدندخشك ساعت 
و در  مگن درآمدهصورت پودر ههياب برقي بدستگاه آس

بعدي  آزمايشهاي دار برايقوطيهاي پالستيكي در
  .شد نگهداري مي

از روش سوزاندن  ها نمونهتجزيه  گيري و براي عصاره
در . خشك و سپس انحالل در اسيد نيتريك استفاده شد

و سال دوم  ، فسفر و پتاسيمنيتروژنسال اول عناصر 
 فر و نيتروژنآهن، منگنز، روي، كلسيم، پتاسيم، فسعناصر 
با  كلدالگيري ازت از روش  براي اندازه. ندگيري شد اندازه

گيري فسفر از روش  براي اندازه ،دستگاه كجلتك
فتومتر و براي پتاسيم از كلريمتري با دستگاه اسپكترو

ساير عناصر توسط . دستگاه فليم فتومتر استفاده شد
اي هميانگين .ندگيري شد اندازه AAS)( دستگاه جذب اتمي

سالم  اًنسبتضعيف و  عناصر غذايي در دو گروه درختان
  .ندمقايسه شد SPSSبا نرم افزار  tآزمون  وسيلهبه
  

  نتايج
 يبرگها دارايوضعيت ظاهري درختان ملج از نظر 

حاشيه برگها نوك و در  طور عمده بهولي  بودهسبز 
 اين سوختگي از حاشيه شروع شده. دش سوختگي ديده مي

 منجر يابد و در بعضي موارد برگ ادامه مي طرف وسط به و
 ،عالوه بر خشكيدگي برگها. شود ميبه خشكي كامل برگ 

هاي تعداد زيادي از درختان هم خشك شده كه اين  شاخه
درصد هم  70تا  50ها به  خشكيدگي در بعضي پايه
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يه خاك اطراف اين درختان در نتايج تجز. رسد مي
 دهد ميين نتايج نشان ا. آورده شده است 2و  1 جدولهاي

شني است كه در دسته خاكهاي سبك  - كه بافت خاك لوم
از نظر شوري محدوديتي ندارد ولي از نظر . گيرد قرار مي
مناطق خشك در دسته  خاكهاي ترشهمانند بي اسيديته

. است كم ميزان مواد آلي خاك. خاكهاي قليايي قرار دارد

ناصر غذايي از نظر ع ليو از نظر آهك محدوديتي ندارد
بين خاك اطراف درختان . ازت بسيار فقير است ويژه هب

سالم از نظر خصوصيات فيزيكي تفاوتي  نسبتاًضعيف و 
ولي عناصر غذايي خاك اطراف درختان  ،شود ميديده ن
  .سالم كمي بيشتر است نسبتاً
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  ۹۸۰  ۲/۲۵  ۲/۳ ۰/۳۱۴ ٠۲/٠ ۰۵/۲ ۴۳/٢۵ ۲۴/٠ ۹۹/٠ ۸۴/۷  لومي ‐شني ١٠‐۳۰

  ۱۰۲۲  ۴۲  ۶/۱ ۶/۴۰۶ ٠۳/٠ ۸۸/۱ ۰۹/٢۱ ۲۵/٠ ۸۰/٠ ۸۵/۷  لومي ‐شني ۳۰‐۱۰۰

  
  )سالمنسبتاً نزديك درختان ( 2خاك پروفيل شماره  هاينتايج آزمايش -2جدول 

  عمق

)متر سانتي(
  اسيديته بافت

 هدايت

  الكتريكي
(ds/m)

  كربن

% 
  اشباع

% 
  مواد خنثي

 %شونده
  ازت

% 
 پتاسيم

(mg/kg)  

  فسفر
(mg/kg) 

 منيزيم
(mg/kg) 

 كلسيم
(mg/kg)

 ۹۸۰ ۴۲ ۲۴/۲۰۲/۴۴۸۸/١۲۳/٠۲/۴۹۹۲/۴۴ ۶٥/۰ ۸۵/٧ لومي ‐شني٠‐١٠
  ۸۶۸  ۴۲  ۲/۲۲ ۲/٣۲۷ ٠۳/٠ ۹۶/١ ۰۵/۱۳ ۳۷/٠ ۶۶/٠ ۷۶/۷  لومي ‐شني ١٠‐۳۰

  ۷۹۸  ۶۷  ۶/۱ ۳/۱۳۵ ٠۲/٠ ۹۶/۱ ۷۴/۲۷ ۶۰/٠ ۲۵/۱ ۹۳/۷  لومي ‐شني ۳۰‐۱۰۰

  
ختان مورد بررسي در ر موجود در برگ درمقدار عناص

و  1382گين ازت در سال ميان. آورده شده است 3جدول 
درختان . درصد بوده است 46/1و  90/1ترتيب  به 1383

ازت بيشتري در  ،گروه اول در دو سال مورد بررسي
ميانگين فسفر در سال اول و دوم  .اند برگهاي خود داشته

بين دو گروه در دو سال . درصد بوده است 11/0و  14/0
مقدار متوسط پتاسيم  .شود مي  متوالي روند متفاوتي ديده

درصد بوده و برگهاي  46/1و  94/1در دو سال متوالي 
) گروه اول(ي كه وضعيت ظاهري خوبي داشته اندرخت

مقدار . اند يشتري نسبت به ساير درختان داشتهپتاسيم ب
روي و  ،رصد و عناصر آهند 06/2 ،كلسيممتوسط عنصر 

گرم  درگرم  ميلي 086/0و  11/0 ،021/0ترتيب  منگنز به
  .وزن خشك برگ بوده است

  
  سالم و ضعيف ملج در دو سال پياپي نسبتاًدرختان  مقدار عناصر موجود در برگ -3 جدول

   سال دوم سال اول  
  گرم در گرم ميلي  درصد  درصد  

  منگنز  روي آهن  كلسيم مپتاسي فسفر  ازتپتاسيم  فسفر  ازت

   ۱ گروه

  ۲گروه 

  ميانگين كل

۰۲/۲  

۸۴/۱  

۹۰/۱ 

۱۶/۰  

۱۴/۰  

۱۴/۰  

۴۳/۲  

۷۳/۱  

۹۴/۱  

۷۰/۱  

۳۴/۱  

۴۶/۱ 

۱۰/۰  

۱۲/۰  

۱۱/۰  

۸۹/۱  

۲۵/۱  

۴۶/۱  

۸۵/۱  

۱۶/۲  

۰۶/۲  

۰۲۰/۰  

۰۲۳/۰  

۰۲۱/۰ 

۱۰/۰  

۱۱/۰  

۱۱/۰ 

۰۷۵/۰  

۰۹۲/۰  

۰۸۶/۰ 
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 از مقايسه ميانگين عناصر موجود در برگ دو گروه
كه ازت، پتاسيم و منگنز در سال  دهد ميتان نشان درخ

جدول (داري دارند  معنيدرصد تفاوت  5دوم در سطح 
4.(  

  
  tاساس آزمون بر هاي عناصر موجود در دو گروه درختانمقايسه ميانگين -4جدول 

داري معنياشتباه معيار ميانگين tآماره درجه آزادي  

۳۵۱/۰  ۰۷۵۱/۰  ۹۹۰/۰  ۸  ازت سال اول  

۰۱۱/۰  ۰۹۳۳/۰  ۴۶۰/۳ ۸  زت سال دوما * 

۲۱۴/۰  ۰۱۲۰/۰  ۳۴۹/۱ ۸  فسفر سال اول  

۰۷۵/۰  ۰۰۶۶/۰ ‐ ۰۸۹/۲ ۸  فسفر سال دوم  

۱۵۱/۰  ۲۷۹۴/۰  ۵۸۸/۱ ۸  پتاسيم سال اول  

۰۴۹/۰  ۲۷۹۵/۰  ۳۷۶/۲ ۸ پتاسيم سال دوم * 

۴۰۹/۰  ۱۴۹۴/۰ ‐ ۸۷۹/۰ ۸  کلسيم   

۴۹۷/۰  ۰۰۸۹/۰ ‐ ۷۱۶/۰ ۸  آهن  

۶۲۶/۰  ۰۲۷۹/۰ ‐ ۵۱۰/۰ ۸  روي  

۰۳۶/۰  ۰۷۵۰/۰ ‐ ۵۸۶/۲ ۸  منگنز * 

  درصد ۵دار در سطح  معني:                                               *

  
  بحث

بوده كه  لومي - شني در منطقه مورد مطالعهبافت خاك 
از نظـر  بنابراين ،است داراي نفـوذپذيـري خيلـي زيـاد

مانـع  طاين شراي زهكشـي داراي شرايط خوبـي بوده و
ولي سبك  ،شود مي تجمـع امـالح محلـول در خـاك

 ذايي رات خاك ظرفيت نگهداري آب و عناصر غبودن باف

 ازت جملـهصـر مهم غذايـي ازعنا ميـزان. دهد ميكاهش 
با  ،انـيتحت هاي اليهسطحـي به  هاي اليهفسفـر از  و

 و نتايج تجزيه خاك. كاهش شـديـدي همـراه است
منابع موجود در مورد خاك درختان جنگلي مقايسه آن با 

 Bonneau, 1995)؛1354 ،حبيبي ؛1380 ،زرين كفش(

مـواد  لحاظاز  منطقه مورد مطالعه كه خاك دهد مينشان 
تواند كم بودن  دليل آن مي كه است غذايـي فقيـر
مهمترين  كه و كلوئيدهاي آليخـاك  رسي كلوئيـدهاي

و فيزيكـي خـاك و عامل تعيين كننـده خواص شيميايـي 
اداره كننـده روابـط حاصلخـيزي خاك و  همچنيـن

  .باشد، هستندتغـذيه گيـاه 

منطقه خاك كه  دهد مينشان ) 8/7(خاك  زياد اسيديته
ويژه هر غذايي بقليايي بوده و قابليت جذب برخي از عناص

در اين منگنز و مس  ،روي ،آهنمانند مصرف  عناصر كم
بيش از  اسيديتهبرخي درختان در . يابد كاهش مي اسيديته

توان  كه در بين آنها مي) بازيوفيل(كنند  خوبي رشد مي هب 7
 .اشاره كردگنجشك  افرا و زبان ،اقاقيا ،توسكا به

در خاكهاي اسيدي رشد بهتري دارند  برگان معموالً سوزني
تفاوت  بي اسيديتهو برخي ديگر از درختان نسبت به 

 .)1380 ،كفش زرين(هستند 
سالم و  اًنسبت نتايج حاصل از تجزيه برگ درختان

اند نشان  درختاني كه بيشتر دچار عارضه خشكيدگي شده
كه درختان سالمتر ميزان ازت و پتاسيم بيشتري در  دهد مي

اين موضوع در هر دو سالي كه . اند برگهاي خود داشته
اين كمبود اين بنابر. صادق است ،انجام شده برداري نمونه
تواند يكي از عوامل ضعف و خشكيدگي اين  مي عناصر

  . درختان باشد
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ها و  كه براي توليد اسيدهاي آمينه، پروتئين  علت اين به
ها كه الزمه رشد گياهان هستند به ازت كافي در  هورمون

 شود ميكمبود آن باعث كاهش رشد است و  خاك نياز
Huber, 1980)(،  كه ازت قسمتي از  علت اين بههمچنين

) (Pritchett & Fisher, 1987لكول كلرپالست است مو
تجزيه مواد  .نقش زيادي در فتوسنتز و رشد گياهان دارد

ازت براي درختان است كننده مين آلي بزرگترين منبع تأ
(Mader & Cook, 1982). اين در خاكهايي كه ميزان بنابر
 ،مثل بسياري از مناطق شهري ،مواد آلي آنها كم است

 (Wild, 1958).ارش شده است كمبود آن گز
فيزيولوژيكي مثل  در بسياري از فعاليتهاي هم پتاسيم

تعادل اسمزي و فتوسنتز  ،بكشوندهاي آآ انتقال مواد در
اين عنصر و  همين دليل نياز گياهان به بهنقش داشته و 

چرخه ). Evans and Sorger, 1966(جذب آن زياد است 
نقش مهم آن در رغم  بهپتاسيم در سيستمهاي جنگلي 

تغذيه و توليد جنگل كمتر از ازت و فسفر مورد توجه 
استفاده از . (Christopher et al., 2006) قرار گرفته است

در بعضي  كودهاي پتاسيم براي جبران كمبود در درختان
كه در  دهد ميمتداول است و بررسي منابع نشان مناطق 

يش رشد اثر كودهاي پتاسيم در افزا ،درصد مطالعات 69
درصد  79ر د ودرختان در خاكهاي جنگلي مثبت بوده 

افتهاي گياهي ميزان پتاسيم در ب ،دهي كود امطالعات ب
 است افزايش داشته يدار طور معني بهدرختان 

)(Christopher et al., 2006.  عالئم ظاهري درختان
 نيزمطالعه  ايندر ) ي بالغحاشيه برگها نوك و سوختگي(

 براي ساير گياهان ذكر شده كه قبالًپتاسيم  به عالئم كمبود
در  .شباهت زيادي دارد )Marschner, 1986(است 

ر سوختگي برگ و خشكيدگي شاخه درختاني كه دچا
سالم  اًنسبت ميزان كلسيم برگ بيشتر از درختان ،اند شده

علت وجود خاصيت  اين ممكن است به است و
علت كمبود  بهآنتاگونيستي بين كلسيم و پتاسيم باشد كه 

كلسيم بيشتري جذب برگهاي اين گونه شده  ،پتاسيم
هم گزارش نموده كه ميزان پتاسيم  Huber (1980( .است

به در دسترس بودن كلسيم و منيزيم بستگي در گياهان 

جذب فسفر را با مشكل  ،همچنين كمبود پتاسيم ،دارد
  .كند ميمواجه 

راه با با توجـه به نوع بافت خاك، مصـرف كـود همـ
در خاكهـاي با بافت  .رسد نظر ميهمنـاسب ب ،آب آبياري

زياد، مصـرف مقـادير  آبشويـي درشت با توجه به احتمال
كود  ،كم ازت در دفعـات متعـدد و در طـول فصل نمـو

بافت . دارد ريشـه نگـه مي مؤثررا در محـدوده فعـاليت 
خـاك در نفـوذ كودهـاي فسفـري به عمـق خاك نيز 

عـنوان عنصر غذايـي غيـر  فسفات به. ثر اسـتؤـم
متحـرك در خـاك شناخته شـده اسـت و در بيشتر 

باقي  شود مي خاكهـا در نزديكـي محلي كه به خاك داده
اين بهتر است در خاك نزديك ريشه قرار بنابر، ماند مي

  .داده شود
كه داراي عناصر غذايي   علت اين بهدادن كود دامي 

و بوده و در تغذيه درختان نقش مفيدي دارد ماكرو و ميكر
همچنين با توجه به سبك بودن بافت . شود ميتوصيه 
و كم بودن ظرفيت نگهداري آب و مواد غذايي كود  خاك

دامي در اصالح خاك و بهبود شرايط فيزيكي و شيميايي 
مواد  شود ميهمچنين توصيه . باشد مؤثرتواند  خاك مي

و پوشش گياهي كف زمين از آلي برگشت شده از درختان 
واد آلي كه م دنشونحوي مديريت  خاك خارج نشوند و به

ده شود تا در درازمدت همه ساله به خاك برگردان
  .خصوصيات خاك بهبود يابد
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Abstract  
 
     The National Botanical Garden of Iran (NBGI) with an area of 145 hectares contains various plants 
with different ecological requirements, including trees, shrubs, herbs and ornamentals. Weakness and 
decline of some tree species including Elm trees of botanical garden is one of the problems, which 
considered as the main priorities to be investigated by the garden authorities. Soil productivity and plant 
nutrient were concerned to be studied. For this reason, soil samples were taken from three layers of each 
profile (0-10, 10-30 and 30-100 cm) around Elm trees, after studying the soil profile morphology. Leaf 
sampling was made at appropriate time in order to test N, P, K at first year and N, P, K, Ca, Fe, Mn and 
Zn at second year. Results showed that the soil texture was sandy, organic mater was low and pH was 
alkaline. The mineral elements were lower than the optimum range in soil and tree leaves. It can be 
concluded that increasing soil organic matter, adding adequate amount of manure and chemical fertilizers 
to soil and applying appropriate irrigation regime might improve the plants health and growth and prevent 
their decline. 
 
Key words: growth, decline, Elm, soil, foliar, NPK. 

 

 


