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 نوشهاي رويشي درختان سرو زي تورنابئا روي برخي ويژگي سنگ درخت اثرات گل
  

  2كاوسي محمدرضا و 1عليرضا قمي*
  ،دانشگاه گيالندانشكده منابع طبيعي، ارشد  دانشجوي كارشناسي1

 ع طبيعي گرگانبدانشگاه علوم كشاورزي و منادانشكده علوم جنگل، ستاديار ا2

  9/7/90:  ؛ تاريخ پذيرش10/5/88: تاريخ دريافت
  1چكيده

قع گرگان وا آباد  ل كيلومتري جنوب فاض23 هكتار در 195به وسعت  نوشي سروگاه جنگل ذخيره
صورت طبيعي و  هاي آن به  كه رويشگاهباشد ميگاه يعني درخت نوش  گونه غالب اين ذخيره. شده است

هاي  عمل آمده مشاهده گرديد كه تعداد زيادي از پايه با بررسي به.  در شمال ايران وجود دارندبومي
تورنابئا زي  سنگ درخت درختان منطقه گلتر  بيشوي ر. اند دچار ضعف فيزيولوژيك شده نوش سرو

سنگ در قطرها و سنين مختلف  هاي آلوده به گل اخهنتايج نشان داد كه ميزان خشكيدگي ش. وجود داشت
  .اند گيري پيدا كرده ش درختان كاهش چشمسنگ، روي متفاوت است و همچنين با افزايش تراكم گل

  
  نوش، رويش ، سروتورنابئازي،  سنگ درخت  گل: كليديهاي واژه

  
  
  
  
  
  

                                                      
 alireza.ghomi@yahoo.com: مسئول مكاتبه* 

 گزارش كوتاه علمي
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  مقدمه
 ان است و حتي در جهان نيز ازدر اير 1نوش و سرگاه آباد تنها ذخيره سوركش فاضلگاه  ذخيره

كنون   معتبري تاهاي سنگ بر رويش درختان پژوهش در مورد اثر گل .يدآ شمار مي هاي نادر به گاه ذخيره
ها  سنگ  اطراف مشهد بر روي پراكنش گلهاي  در كوهاي را مطالعه) 2003( ذكاييانجام نشده است، اما 

 در منطقه اي در طي مطالعه،  )2007 (و آلستروبسهرابي . نمودسنگ  گل  نمونه102 و انجام داد
. سنگي را گزارش نمودند  قارچ گل30سنگي و   گونه گل48شرقي  ارسباران در استان آذربايجان

گاه دركش در  ي را در پارك ملي تندوره و ذخيرهسنگ  گونه گل51، )2009 (منيري و سيپمن حاجي
 . گونه از استان براي اولين بار گزارش شد28 ران وگونه از اي 4. شمال استان خراسان گزارش كردند

هاي كاج و صنوبر در  سنگ در جنگل اي مؤثر بر پراكنش گلفاكتوره) 2006(هاوك و همكاران 
روي فراواني و  اين نتيجه رسيدند كه نور و رطوبت بر  هاي اطراف نيويورك را بررسي و به كوه

 و دماي پوست درختان داري آب ظرفيت نگه، تبخيرهمچنين ميزان . ها اثر گذارند سنگ گسترش گل
ها  سنگ اين نتيجه رسيد كه گل  به)2008(سندوال . دهند زي را تغيير مي هاي درخت سنگ جمعيت گل

   به)2009( گئورگ و همكاران. شوند ها مي  و مريض موجب خشكيدگي شاخه در درختان مسنتر بيش
ها را  كه نور رسيده به شاخه علت اين  بهوليشود  اري نميسنگ خود باعث بيم  گلاين نتيجه رسيدند كه

 .شود ها مي دهد باعث كاهش قطر و خشكيدگي شاخه كاهش مي
در اين  در سنين و قطرهاي مختلفنوش  ختان سروبررسي ميزان آلودگي در پژوهشهدف از اين 

طري است كه اين  خوريآياد و  نوش بر روي درختان2سنگ تورنابئا  و اثرات تخريبي گلرويشگاه
  .كندتهديد ميشدت   به رارويشگاه نادر

  
  ها مواد و روش

عرض شمالي   و دقيقه44و  درجه 36 طول شرقي و دقيقه 49  و درجه45نوش در گاه سرو ذخيره
مرطوب سرد   نيمههاقليم منطقه مورد مطالع. باشد  متر مي900-1450ارتفاع آن از سطح دريا . قرار دارد

 سطح منطقه پوشيده از درختان هكتار از 82  واصله 188 نوش در هكتار درختان سروتعداد. باشد مي
عمل آمده در منطقه مورد مطالعه يكي از  هاي به با بررسي .)2001، ميركاظمي( باشد مي نوشسرو

زي تشخيص داده  هاي درخت سنگ گاه گل خشكيدگي در درختان نوش اين ذخيرهعوامل اصلي ايجاد 
                                                      
1- Thuya orientalis L. 1753= Biota orientalis (L.) Endle 1847 
2- Tornabea scutellifera (With.) J.R. Laundon 
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 با مراجعه هاي صحرايي  برداشتبراي .باشد مي تورنابئا زي هاي درخت سنگ ن اين گلتري شد كه مهم
برداري  عنوان نمونه انتخاب و آمار  به روي دامنهرا  متر100يك نوار به عرض  سوركشگاه  به ذخيره

ي  پايه درخت88روي  برتورنابئا  گلسنگ،  پايه نوش196از . انجام شد درختان آلوده در آن درصد 100
، قطر درخت، ارتفاع درخت، گيري مونه از درختان مورد اندازهروي هر ن. )درصد 44( حضور داشت

 بررسي و ثبت ها  شاخه درصد خشكيدگيها و سنگ روي شاخه ميزان و تراكم گل، قطر شاخه آلوده
 رتنه هسنج از   با مته سال، قطريسنگ بر رويش ثير گلأ درختان و ت قطري برآورد رويشبراي. شد

در مرحله . ر سن هر درخت تعيين شدزير بينيكول در سپس. اي تهيه گرديد شاهد نمونهدرخت آلوده و 
 قطري  ميزان رويش01/0بعد از هر نمونه صحرايي تهيه شده مقطعي تهيه و با استفاده از كوليس 

  . و نمودارهاي مربوطه رسم گرديدگيري  ها اندازه  آنساالنه
  

  نتايج
قطر   در درختان كمسنگ تراكم گل ميزان 1 با توجه به شكل : و قطر درختسنگ گل تراكم رابطه بين

 نيز به اين نتيجه رسيد و )2009 ( گئورگ،متر زياد است  سانتي10-15ها يعني قطرهاي بين  و نهال
ر اما با افزايش قط. ها اعالم كرد نآقطر ماندن  ها و در نتيجه كم رسيدن نور كافي به شاخهن را نآدليل 

رسد و دوباره با   به حداقل ميزان خود مي25-30يافته و در قطر  كاهشسنگ   تراكم گلكم درخت كم
شود كه  چنين استنباط مي، گذارد  رو به افزايش ميسنگ تراكم گل به باال 30افزايش قطر درخت از 

رد و تري دا مقاومت كم دليل فرتوت شدن و ضعف فيزيولوژيكي در مقابل تورنابئا درختان قطور به
  .تر است ها بيش سنگ روي آن ميزان استقرار گل

  

  
  .سنگ و قطر درخت  رابطه بين تراكم گل-1 شكل
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ميزان رويش درخت نوش در رويشگاه مورد بررسي با توجه به : سنگ بر رويش درختان آلوده ثير گلأت
ها و  يط سخت، روي صخرهرسد، شايد دليل اين امر رويش درخت در شرا نظر مي سن درختان، بسيار كم به

سنگ روي درخت، رويش درخت كاهش   با افزايش تراكم گل2 شكلطبق . دوري از منبع رطوبت باشد
  .توان باز هم دليل اين امر را نرسيدن نور كافي عنوان كرد مي) 2009( نظر گئورگ ه با توجه به كيابد مي

  

  
  .سنگ بر رويش درختان آلوده ثير گلأ ت-2شكل 

  

با توجه به   درختان موجود در منطقهتر بيش: ها سنگ روي آن و ميزان تراكم گلن سن درختان رابطه بي
 دليل اين امر  محليهاي طبق بررسي سنين نزديك به هم داشتند سنج دست آمده از مته سال ه ساليانه بهاي حلقه
 روي  نيزسنگ تراكم گل نتايج نشان داد كه با افزايش سن درخت .باشد مي سال پيش 30سوزي در حدود  آتش

 درصد در درختان مسن 100 جوان به نزديك  درصد در درختان75و از حدود  يابد  افزايش ميدرخت
هايي وجود دارند  ختان جوان و چه درختان مسن پايهچه در در. گير است اين تغييرات بسيار چشم. رسد مي
  .نيز مطابقت داشت) 2008 ( نتيجه سندوالشانده است كه اين نتيجه باسنگ پو ها را گل  درصد آن100كه 

  

  
  

  . تغيير درصد خشكيدگي در سنين مختلف-3 شكل
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The effect of arboricole lichen Tornabea scutellifera  
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Abstract1 

The biological reserve of Biota orientalis with 195 hectare, which was located 
23 km far from south of Fazelabad Gorgan, were studied. The dominant species of 
this area is Platycladus orientalis which is natural and native in the north part of 
Iran in Fazelabad. Observations showed that many stands of Platycladus orientalis 
had sever physiological weakness. Most of trees had shriveled. T. Ephebea. Results 
showed that the range of dryness in different diameters and ages were different and 
also with increasing density of lichen, growth of trees decreased salient. 
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