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Abstract
Thuja orientalis is exclusive to mountain areas. It is seen in forests as wild types in Dezicola village, Mazandaran 
province. In other areas except for southern parts of country, it is seen as artificial planting and has been 
considered from ancient times. Nowadays, it is planted in 29 provinces in order to extend green areas. However, 
its long-lived stands are observed in several provinces.  There are 44 long-lived stands of Thuja orientalis, of which 
35 are registered and their information are recorded. The long-lived stands have been reported in 6 provinces, 
among which south Khorasan has the most frequency with 6 stands. The most aged biota, Esphad, is almost 900-
1040 years old, found in south Khorasan.
 Keywords: Long –lived, Thuja orientalis, Platycladus orientalis
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چکیده

نوش )Thuja orientalis( درختی مختص مناطق کوهستانی است. در استان گلستان در محل سورکش به صورت خودرو و بومی 
رویش دارد. در استان مازندران، نزدیکی روستای درزیکال هم پایه های خودروی آن در جنگل دیده شده است. در سایر مناطق 
کشور به جز نواحی جنوبی ایران به صورت دست کاشت بوده و از گذشته های دور مورد توجه قرار دارد. اگرچه امروزه در 29 استان 
کشور برای توسعه فضای سبز شهرها کشت می شود ولی پایه های کهنسال آن در معدودی از استان ها مشاهده شده است. بررسی 
انجام شده تا سال 1395 نشان از حضور 44 پایه کهنسال از این گونه در کشور دارد که از این تعداد 35 پایه بازدید و اطالعات 
و ویژگی های آنها ثبت شده است. درمجموع در 6 استان کشور حضور پایه های کهنسال آن گزارش شده است. استان خراسان 
جنوبی با 18 پایه کهنسال بیشترین فراوانی را دارد. مسن ترین نوش های کهنسال ایران، نوش های استند و اسفاد هستند که بین 900 

تا 1040 سال سن داشته و در استان خراسان جنوبی حضور دارند. 

واژه هاي كلیدي: درختان کهنسال، نوش، سروخمره ای
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نوش، سروخمره ای
نام علمي :

  Thuja orientalis
نام هاي مترادف:

Biota orientalis
   Platyclada orientalis 

نام هاي انگلیسي:
 Oriental arbor vitae
Chiness arboe vitae

  Japanese arbor vitae 
نام خانواده:

             Cupressaceae
نام هاي فارسی متداول: نوش )ثابتی، 1355(، 

سرو خمره اي، سرو تبري، مرخ و سور 

 ويژگي هاي گیاه شناسي
ــا شــاخه هاي گســترده  ــي ب ــي هرم درخت
ــده  ــك قاع ــه اي از نزدی ــده و تن و باالرون
منشــعب. پوســت نــازك، قهــوه اي مایل به 
ــاي  ــورت فلس ه ــونده به ص ــز، جداش قرم
کاغــذي، شــاخه ها بســیار نــازك، برگ هــا 
ــًا  ــطح تقریب ــر دو س ــن، در ه ــبز روش س
مشــابه، برگ هــاي محورهــاي اصلــي 
) شــاخه هاي اصلي( کــرك غــده دار، منتهي 
بــه نــوك نســبتًا گســترده، جــدا، برگ هاي 
ــم،  ــگ ه ــرده، تن ــي فش ــاخه هاي فرع ش
کــرك غــده اي دار، مخروط هــا تخم مرغــي 
به طــول 2/5-1/5 ســانتي متر،  قبــل از 
رســیدن گوشــتي و مایــل بــه آبــي، فلس ها 
معمــواًلًً 6 تایــي، ضخیــم، تخم مرغي، نوك 
کنــد، در زیــر رأس بــا کوهانــي قالب مانند، 
دانه هــا در هــر فلــس دوتایــي تخم مرغــي 

و قهــوه اي )مظفریــان، 1383(. 

 پراكنش نوش ها در ايران
متوســط بارندگــي ســاالنه رویشــگاه ســرو 
خمــره اي )نــوش( در ایــران 600 میلی متــر 
ــاالنه آن  23 درجــه  ــاي س ــن دم و میانگی
مي رســد  به نظــر  و  اســت  ســانتي گراد 
هماننــد زیتــون اروپایــي، یکــي از عناصــر 
ــه اي  ــي مدیتران ــاخص نواح ــي و ش گیاه
باشــد. ایــن گونــه قــادر اســت در مناطقــي 
کــه بیــش از 300 میلی متــر بارندگــي 
دارنــد به شــرط آبیــاری در ســال هاي 
ــته  ــم کاش ــورت دی ــتقرار، به ص ــه اس اولی
ــت  ــره رطوب ــات ذخی ــام عملی ــود. انج ش

ــاه  ــادابي گی ــي و ش ــك در زنده مان ــق نیمه خش در مناط
ــلو، 1394(. ــادي دارد )کنش ــش زی نق

ــوده  ــار ب ــاك بردب ــیدیته خ ــه اس ــه ب ــن گون ای
ــي  ــي و قلیای ــاي خنث ــت در خاك ه ــادر اس و ق
نیــز اســتقرار یابــد. بررســي هاي انجــام شــده در 
پــارك چیتگــر تهــران نشــان از مقاومــت بــاالي 
ــیدیته حــدود 8/2 دارد  ــه اس ــن درختچــه ب ای
ــته روي  ــص آن  توانس ــوده خال ــه ت به طوري ک
ــا  ــراه ب ــرا هم ــازند کنگلوم ــا س ــور ب تپه ماه
مارن به خوبي مســتقر شــود )کنشــلو، 1394(. 
ایــن درختچــه توانســته اســت بارندگــي 
میلي متــر، حداقــل دمــای مطلــق   308
ــول دوره  ــانتي گراد و ط ــه س 33/8- درج
ــدان  ــتان هم ــدان 129 روزه را در اس یخبن
تحمــل کنــد و به عنــوان یــك گونه مناســب 
ــراي اســتان هاي ســرد کشــور  و ســازگار ب
هماننــد همــدان معرفي شــده اســت )فرخ نیا 
همدانــي و همــکاران، 1385(. توده اي از این 
ــول  ــه در محــل ســورکش و در دره کت گون
اســتان گلســتان رویش دارد )ثابتی، 1355(. 
ـــي  ـــق و لوم ـــاي عمی ـــاه خاك ه ـــن گی ای
مرطـــوب را مي پســـندد هرچنـــد کـــه تـــا 
حـــدي قـــادر اســـت محدودیت هـــاي 
اســـیدیته و هدایت الکتریکـــي خـــاك را 
نیـــز تحمـــل کنـــد. در خاك هـــاي خیلـــي 
ـــر  ـــي آبگی ـــر اراض ـــس نظی ـــوب و خی مرط
و باتالقـــي مدتـــي از ســـال به دلیـــل بـــاال 
ــیژن  ــدن اکسـ ــطح آب و کم شـ ــدن سـ آمـ
خـــاك دچـــار کاهـــش رشـــد مي شـــود. 
تکـــرار ایـــن وضعیـــت و طوالنـــي شـــدن 
ـــرگ  ـــه و م ـــي ریش ـــث خفگ ـــي باع غرقاب
 .(Van et al. ,1978) ـــود ـــه مي ش ـــن گون ای
ـــوده و  ـــند ب ـــط و نورپس ـــي آن  متوس ـــاز آب نی
ـــا ســـرد  ـــدل و مرطـــوب ت در آب و هـــواي معت
به خوبـــي رشـــد مي کنـــد. از خصوصیـــات 
دیگـــر ایـــن گونـــه بردبـــاری بـــاالي آن  
ـــه  ـــي ازجمل ـــاي محیط ـــه تنش ه ـــبت ب نس
خشـــکي و ســـرماي نابهنـــگام اســـت. نســـبت 
بـــه شـــرایط غرقابـــي خـــاك و همچنیـــن 
ـــوده و  ـــاس ب ـــتانه حس ـــرد زمس ـــاي س باده
ــاي  ــت آن  در عرصه هـ ــت از کاشـ الزم اسـ
ـــد  ـــاد ســـرد قـــرار دارن ـــاز کـــه در معـــرض ب ب
ـــه  خـــودداري شـــود. ایـــن درختچـــه مقـــاوم ب
ـــایه  ـــاه س ـــت در پن ـــادر اس ـــوده و ق ـــایه ب س
ســـایر درختـــان نیـــز رشـــد و تولیدمثـــل کنـــد. 

ارتفاع رویشـــگاه طبیعـــي آن  در گـــرگان 900 
ـــته  ـــاي کاش ـــوده و پایه ه ـــر ب ـــا 1450 مت ت
شـــده از ســـطح دریـــا تـــا بـــاالي 2000 متـــر 

مشـــاهده مي شـــوند )کنشـــلو، 1394(.
ــه در توســعه فضــاي ســبز  از ایــن گون
اســتفاده وســیعي در کشــور بــه عمــل آمــده 
اســت و عالوه بــر شــمال کشــور، از تهــران 
تــا مناطــق غربــي و مرکــزي حضــور گونــه 
یــا واریتــه اي از آن در ترکیــب فضــاي ســبز 

اغلــب شــهرها مشــاهده مي شــود. 
هفــت درخــت نــوش قره بــاغ در اســتان 
ــري شــیروان  خراســان شــمالي، 12 کیلومت
بــا قدمــت نزدیــك بــه 720 ســال، درخــت 
ــوش ســه راه گوهردشــت کــرج کــه طــي  ن
ــاده و  ــعه ج ــل توس ــته به دلی ــه گذش دو ده
ــد،  ــي آن خشــك ش ــع ریشــه هاي اصل قط
ــن  ــا س ــمنان ب ــتان س ــاد اس ــوش جعفرآب ن
ــوش  ــمر، ن ــوش کاش ــال، ن حــدود 450 س
اســتند و اســفاد بــا حدود 1000 ســال ســن 
و ده هــا نــوش بــا بیــش از 700 ســال ســن 
گــواه حضــور دیریــن این درخت در گســتره 

ســرزمین ایــران اســت.

 سابقه تحقیق در ايران
بــا تصویب طــرح شناســایی، معرفــی، تکثیر 
ــال  ــان کهنس ــره گاه از درخت ــاد ذخی و ایج
ایــران، شناســایی درختان کهنســال از ســال 
1376 آغــاز شــد و همپای شناســایی تمامی 
ــددی از  ــای متع ــای کهنســال، پایه ه گونه ه
ــی  نوش هــای مســن شناســایی و در مقاالت
در مجلــه جنــگل و مرتــع بــه چــاپ رســید 
ــکاران، 1385، 1386،  ــنویس و هم )خوش

کــروری و همــکاران، 1387(.

ــای كهنســال شناسايی شــده   نوش ه
ــال 1395 تا س

تاکنــون در 15 اســتان بررسی شــده 35 پایه 
نــوش کهنســال شناســایی و اطالعــات آنهــا 
ــان  ــدول 1(. در می ــت )ج ــده اس ــت ش ثب
آنهــا اســتان خراســان جنوبــی بــا 18 پایــه 
نــوش کهنســال، بیشــترین فراوانی را داشــته 
اســت. بعــد از آن به ترتیــب اســتان های 
خراســان شــمالی 14 پایــه، قزویــن 2 پایــه 
و اســتان ســمنان یــك پایــه از ایــن گونــه 

را دارا هســتند. 
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رديف

نام استان
نام فارسی گونه

شهرستان
ش

شهر- بخ
روستا

میانگین يا دو قطر عمود بر هم تنه
محیط تنه )سانتی متر(

ارتفاع )متر(
ش )مترمربع(

سطح تاج پوش
سن برآورد شده )سال(

1
قزوین

ت اول
ش آغاجو، درخ

نو
قزوین

مرکزی
ف آباد

نج
115×125

375
11/8

88
500 تا 550

2
ت اول

ش آغاجو، درخ
نو

قزوین
قزوین

ف آباد
نج

115×89
327

8/4
75

400 تا 450

3
سمنان

ش جعفرآباد
نو

شاهرود
بیارجمند

ك جعفرآباد
نزدی

127×122
367

11/7
95

450 تا 500

4

خراسان شمالی

ت اول
ش ریزه، درخ

نو
فاروج

مرکزی
ریزه

132×123
390

8/2
87

600 تا 650

5
ت دوم

ش ریزه، درخ
نو

فاروج
مرکزی

ریزه
میانگین 134

420
11/4

151
600 تا 650

6
ش خرق

نو
فاروج

مرکزی
خرق

133×132
455

9/6
112

600 تا 650

7
ش اسپیدان

نو
بجنورد

گرمخانه
اسپیدان

97×105
348

17/4
48

420 تا 470

8
ت اول

ش قره باغ، درخ
نو

شیروان
مرکزی، منطقه قره باغ

حومه باغان
240×135

570
11/5

169
670 تا 720

9
ت دوم

ش قره باغ، درخ
نو

شیروان
مرکزی، منطقه قره باغ

حومه باغان
145×146

437
11/6

132
670 تا 720

10
ت سوم

ش قره باغ، درخ
نو

شیروان
مرکزی، منطقه قره باغ

حومه باغان
172×110

560
14/2

144
670 تا 720

11
ت چهارم

ش قره باغ، درخ
نو

شیروان
مرکزی، منطقه قره باغ

حومه باغان
154×174

600
14/8

284
670 تا 720

12
ت پنجم

ش قره باغ، درخ
نو

شیروان
مرکزی، منطقه قره باغ

حومه باغان
300×122

844
10/5

192
670 تا 720

13
ت ششم

ش قره باغ، درخ
نو

شیروان
مرکزی، منطقه قره باغ

حومه باغان
111×110

343
10/8

87
500 تا 550

14
ت هفتم

ش قره باغ، درخ
نو

شیروان
مرکزی، منطقه قره باغ

حومه باغان
95×74

282
10

37
330 تا 380

15
ت اول

ش کبوترخانه، درخ
نو

اسفراین
مرکزی

کبوترخانه
119×118

378
7/8

47
500 تا 550

16
ت دوم

ش کبوترخانه، درخ
نو

اسفراین
مرکزی

کبوترخانه
132×124

دو تنه 240 و  408  
10/6

69
550 تا 600

17
ش اسفراین

نو
اسفراین

مرکزی
کنار پادگان

162×148
514

9/9
148

670 تا 720

ت و محل استقرار درختان کهنسال بررسی شده در 15 استان
جدول 1- مشخصا
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18

خراسان جنوبی

ش اسکیوند 
نو

سربیشه
مرکزی

اسکیوند
139×125

414
12/8

144
470 تا 520

19
ش مهموئیه )1(

نو
قائن

مرکزی 
حومه شهر محل 

مهموئیه
میانگین 218

686
12/3

127
800 تا 850

20
ش مهموئیه )2(

نو
قائن

مرکزی 
حومه شهر محل 

مهموئیه
-

-
11/1

127
800 تا 850

21
ش مهموئیه )3(

نو
قائن

مرکزی 
حومه شهر محل 

مهموئیه
میانگین 210

660
11/3

104
800 تا 850

22
ش زول

نو
قائن

مرکزی
زول

103×110
390

10
70

350 تا 400

23
ك

ش قنات تلخ
نو

قائن
مرکزی

زول 
162×146

465
9/6

137
560 تا 610

24
ش  فورك

نو
درمیان

مرکزی
فورك

226×182
683

10/2
112

770 تا 820

25
ك

ش گس
نو

درمیان
مرکزی

ك
گس

157×143
483

9/7
132

550 تا 600

26
ش بهلگرد

نو
بیرجند

مرکزی
بهلگرد

173×217
589

12/6
192

720 تا 770

27
ت

ش نوفرس
نو

بیرجند
مرکزی

ت
نوفرس

193×195
590

9/9
179

720 تا 770

28
ش استند

نو
قائن

زیرکوه
استند

246×189
684

11/7
139

900 تا 950

29
ت اول

ش مزدآباد، درخ
نو

قائن
نیمبلوك

مزدآباد
115×111

355
7/4

48
350 تا 400

30
ت دوم

ش مزدآباد، درخ
نو

قائن
نیمبلوك

مزدآباد
94×99

290
6/9

33
350 تا 400

31
ت سوم

ش مزدآباد، درخ
نو

قائن
نیمبلوك

مزدآباد
115×90

320
6/9

30
350 تا 400

32
ش مولید

نو
زیرکوه

حاجی آباد
مولید

162×178
525

14/7
224

630 تا 680

33
ش محمدآباد

نو
زیرکوه 

حاجی آباد
محمدآباد

184×209
610

11/6
186

730 تا 780

34
ش اسفاد

نو
زیرکوه 

شاسکوه
اسفاد

209×254
730

13/7
105

990 تا 1040

35
ك

ش کهنسال برش
نو

قائن 
نیمبلوك

خنج
164×175

540
14/4

135
630 تا 680

ت و محل استقرار درختان کهنسال بررسی شده در 15 استان
ادامه جدول 1- مشخصا
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 برترين نوش های كهنسال ايران
نوش روستای اسفاد زيركوه  

موقعیــت: ایــن نــوش کهنســال 
شــهر  زیرکــوه،  شهرســتان  در 
مرکــزی،  بخــش  حاجی آبــاد، 
میــان  در  و  اســفاد  روســتاي 
ایــن  آبــی  زراعــی  اراضــی 
ــکل 1(.  ــت )ش ــع اس ــتا واق روس
ــتقرار آن ــل اس ــی مح ــات جغرافیای مختص
و شــمالي  عــرض    33°    27َ    44ً   
ــاس  ــرقي و بر اس ــول ش ً 12 َ 07    °60 ط
 3706231 شــرقی،   41232318  UTM
شــمالی قــرار داشــته و ارتفاع محل اســتقرار 

آن از ســطح دریــا 1092 متــر اســت.
وضعیــت عمومی: یکی از کهنســال ترین 
ــه  نوش هــای کشــور محســوب می شــود ک
ــن  ــه ای تاکنــون شناســایی شــده  اســت. تن
نــوش کهنســال بســیار قطــور بــوده و بخش 
عمده ای از پوســت و حــدود نیمی از چوب 
خــود را از دســت داده اســت. بــا توصیــف 
ــی  ــت طول ــه آن در جه ــی از تن دیگــر نیم
از بیــن رفتــه اســت. حجــم چشــمگیری از 
چــوب تنــه و شــاخه های آن بــا تبــر کنــده 
شــده تــا از آن بــرای خوش بــو کــردن هــوای 
ــتفاده  ــی اس ــر کرس ــوص در زی ــاق به خص ات
شــود. بــر اثــر ایــن نــوع مصــرف نامناســب، 
حجــم زیــادی از چــوب تنــه و تــاج آن نابــود 
شــده اســت. شــواهد نشــان می دهــد کــه طی 
دهــه اخیــر مصــرف اشاره شــده از چــوب آن 
متوقــف شــده و آثــار قطــع و آســیب جدید بر 
تنــه مشــاهده نمی شــود. رویــش شــاخ و برگ 
جدیــد بر تــاج این درخــت نشــان از پایداری 
آن در مقابــل آســیب های وارده دارد و اکنــون 
تاج کوچك آن از شــادابی مطلوبــی برخوردار 
ــد  ــال بازدی ــت در س ــذرآوری درخ ــت. ب اس
)1391( متوســط برآورد شــد و بررســی بذرها 
نشــان داد بیش از 50 درصد بذرهای آن ســالم 
بــوده و تــوان جوانه زنــی دارنــد. بــا مراقبــت 
ــان  ــدت زم ــت در م ــن درخ ــتر از ای بیش
ــاج آن ســالم تر و گســترده تر  کوتاهــی ت

ــد.  خواهد ش
اعتقــادات: این نوش کهنســال 
در بیــن اهالــی منطقــه و 
ی  ن هــــا ستا شهر
ــراف  اط

از شــهرت خاصــی برخــوردار اســت و 
ــوده و  ــردم از وجــود آن آگاه ب بســیاری از م
ــران  ــوش ای ــال ترین ن ــوان کهنس از آن به عن
ــتند،  ــوش اس ــوش و ن ــن ن ــد. ای ــاد می کنن ی
ــوب  ــران محس ــای ای ــال ترین نوش ه کهنس
می شــوند و بــا ابعــاد و ســنی که دارنــد در یك 
دوره زمانــی نزدیــك بــه هــم کاشــته شــده اند؛ 
ضمــن آنکــه از نظــر بعــد مکانــی هــم فاصله 
نســبتًا نزدیکــی بــا یکدیگــر دارنــد. دو نــوش 
کهنســال فــورك و مهموئیه از دیگــر نوش های 
کهنســال کشــور هســتند کــه از نظــر ســن بعد 
از دو نــوش اســفاد و اســتند قــرار می گیرنــد. 
برخــی نیــز اعتقــاد دارنــد آســیب رســاندن به 
ایــن درخــت موجــب بروز یــك اتفــاق ناگوار 
بــرای فــردی خواهــد شــد کــه بــه آن آســیب 
زده اســت. ایــن نــوش درون باغــی متعلــق به 

آقــای علــی عظیمــی قــرار دارد. 
ــم  ــر ه ــود ب ــر عم ــخصات: دو قط مش
ــط آن  ــانتي متر، محی ــه آن 254 و 209 س تن
ــاره  ــه اش ــور ک ــت. آن ط ــانتی متر اس 730 س
شــد نزدیــك بــه نیمــی از تنــه آن در جهــت 
طولــی از بیــن رفتــه و درنتیجــه مقــدار قابــل 
توجهــی از قطــر و محیــط آن کاهــش یافتــه 
اســت. بــرآورد شــد در صــورت ســالم بــودن، 
محیــط تنــه ایــن نــوش بــه حــدود 10 متــر 
ــر، دو  ــاع آن13/7 مت ــت. ارتف ــیده اس می رس
قطــر عمود بــر هــم تاج پوشــش 10/4×12/7 
ــع و  ــش 105 مترمرب ــطح تاج پوش ــر، س مت
ــرآورد شــد. ــا 1040 ســال ب ســن آن 990 ت

نوش روستای استند
موقعیــت: ایــن نوش کهنســال در شهرســتان 
زیرکــوه، شــهر حاجی آباد، دهســتان شــاکوه 
در اراضی روســتای اســتند قرار دارد )شــکل 
2(. مختصــات جغرافیایــی محل اســتقرار آن   
36ً َ 50   °33  عرض شمالي و  ً 42 َ 49   59° 
 3748388  UTM طول شــرقي و بر اســاس
شــمالی، 40761699 شــرقی قرار داشــته و 
ارتفــاع آن از ســطح دریــا 1089 متر اســت.

وضعیـت عمومـی: ایـن نـوش نیـز یکی 
از کهنسـال ترین نوش هـای ایـران محسـوب 
می شـود که تاکنون در کشـور شناسایی شده 
و برخالف نوش اسفاد، از نظر شرایط زیستی 
در حالـت بسـیار بحرانـی قرار گرفته اسـت. 
تنه آن توسـط افـراد عبـوری و برخی اهالی 

منطقه به شـدت تخریب شـده اسـت. حجمی 
از چـوب تنـه آن در نقاطـی بریده شـده و تا 
یك ششـم از قطـر تنـه آن کـم شـده اسـت. 
بریـده شـدن چـوب از تنـه ارتبـاط شـیره 
نباتـی بیـن ریشـه و تـاج را در بخش هایـی 
از تنـه قطع کـرده و درنتیجه تـاج درخت در 
قسـمت هایی از آن خشك شـده یا در شرف 
خشـك شـدن اسـت. پوسـت تنه در نقاطی 
نیـز از بیـن رفتـه و بر خشـکیدگی تـاج آن 
افزوده اسـت. تنه درخت یك شـکاف طولی 
دارد کـه تـا حفـره درونـی تنه پیـش رفته و 
بیشـترین تخریـب در ایـن محل انجام شـده 
اسـت. شـاخه های قطـوری از تـاج آن قطع 
شـده و گاهی چوب قطع شـده از شـاخه های 
آن برای سـاخت شانه و سـنتور استفاده شده 
اسـت. با قطع شـاخه های فـراوان از تاج این 
درخت تاج آن بسیار کوچك و کم پشت شده 
اسـت. ضعف عمومی تاج آن به طور آشـکارا 
دیـده می شـود و در زمـان بازدیـد بذرآوری 
بسـیار محـدودی داشـت. نیـاز به رسـیدگی 
ویـژه ای دارد. بایـد بـا ایجاد دیواره سـنگی 
خشـکه چین بـه ارتفـاع 1/5 متر در سـمت 
پایینی آن درسـت در انتهای سطح سایه انداز 
تـاج و جابه جایـی خـاك از اراضـی زراعی 
اطراف، نسـبت به تسـطیح بستر اسـتقرار آن 
عمـل شـود. سـپس هر سـاله بـا اسـتفاده از 
نهر موجود در محل یا به وسـیله تانکر بسـتر 
زیـر تاج پوشـش آن غرقـاب شـود. به یقین 
با این رسـیدگی این نوش کهنسـال از بحران 

خارج خواهد شـد.     
اعتقــادات: اهالــی منطقه اعتقــاد خاصی 
نســبت به این درخــت ندارنــد. اگرچه اظهار 
ــران  ــوش ای ــال ترین ن ــه کهنس ــد ک می کنن
ــرای بقــای آن هیــچ اقدامــی  ــی ب اســت ول

ــد.  ــام نداده ان انج
مشــخصات: دو قطــر عمــود بــر هــم تنه 
189×246 ســانتي متر، محیــط تنــه 684 
ســانتی متر، ارتفــاع آن 11/7 متــر، دو قطــر 
ــش 14/3×12/3  ــم تاج پوش ــر ه ــود ب عم
ــع و  ــش 139 مترمرب ــطح تاج پوش ــر، س مت
ســن آن 900 تــا 950 ســال بــرآورد شــد.

نوش فورک
ــتان  ــال در اس ــوش کهنس ــن ن ــت: ای موقعی
درمیــان،  شهرســتان  جنوبــی  خراســان 
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روســتای فــورك و در میان باغات گســترده 
زرشــك این روســتا در فاصله حدود 1000 
متــری از قلعه فــورك قرار دارد )شــکل های 
3 و 4(. مختصــات جغرافیایی محل اســتقرار 
و شــمالي  عــرض    32°    50َ   35ً آن  

ــاس  ــرقي و بر اس ــول ش   ً 13 َ 57      °59 ط
 40776441 شــمالی،   3637763   UTM
شــرقی قــرار داشــته و ارتفــاع آن از ســطح 

دریــا 1897 متــر اســت.
ــوش  ــن ن ــه ای ــی: تن ــت عموم وضعی
به دلیــل کهنســالی پیــچ و خــم زیــادی دارد. 
بررســی ظاهــر آن نشــان از وضعیــت ســالم 

ایــن درخــت دارد. اگرچــه ســطح جانبی آن 
ــل  ــی به دلی ــت اســت ول ــدون آف ــالم و ب س
ــز  ــدودی نی ــیدگی مح ــالی درون پوس کهنس
دارد. تــاج آن ســالم ، انبوه و شــاداب اســت. 
بــذرآوری فراوانی دارد که تــوان فیزیولوژی 
ــن  ــط ای خــوب آن را نشــان می دهــد. محی
ــا  ــدان دور ب ــال های نه چن درخــت طــی س
ســنگ و ســیمان ســکوبندی شــده که از نظر 
فنــی بــرای ســالمتی درخــت مضــر بــوده و 
اخیــراً بــرای اصــالح آن تــا شــعاع 2 متری 
از تنــه، ایــن ســکو تــا محــل طوقه شــکافته 
شــده و طوقه آن آزاد شده اســت. نهر آبی از 

ر  کنا
درخــت  ایــن 

ــورد  ــذرد و آب م می گ
طریــق  ایــن  از  آن  نیــاز 
ــود.   ــن می ش ــی تأمی به خوب

از  درخــت  ایــن  اعتقــادات: 
گذشــته دور مــورد احتــرام مــردم 

منطقــه اســت. گاهی افــرادی کــه حاجتی 
دارنــد در کنــار ایــن درخت بــا دادن نذری 

اجابــت حاجــت کــرده و بــرای نشــان ایــن 
ــد.   ــر آن می بندن ــی ب ــد دخیل عه

مشـخصات: دو قطر عمـود بر هم تنه آن 

شکل 1- نمایی از کل درخت نوش اسفاد )راست( و تنه آن )چپ(

53طبيعت ايران/ جلد 3، شماره1، پیاپی 8، فروردین- اردیبهشت  1397



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 54

182×226 سانتي متر، محیط تنه آن 
683 سانتی متر، دو قطر عمود بر هم 
تاج پوشـش آن 11/5×12/4 متـر، 
سـطح تاج پوشش آن 112 مترمربع، 
ارتفاع آن 10/2 متر و سن آن 770 
تـا 820 سـال برآورد شـده اسـت.

نوش مزار روستای گسک
موقعیـت: ایـن نـوش کهنسـال در شهرسـتان 
درمیان، روسـتای گسـك و در حیاط دبستان 
شهید فرخی این روسـتا قرار دارد )شکل 5(. 
مختصـات جغرافیایی محل اسـتقرار آن  ً 31  
َ 58      °32  عـرض شـمالي و   39ً  42َ     59° 
 3658958 UTM طـول شـرقي و بر اسـاس
شـمالی، 40752592 شـرقی قـرار داشـته و 

ارتفـاع آن از سـطح دریا 1875 متر اسـت.
وضعیـت عمومـی: بـا واقـع شـدن ایـن 
نوش کهنسـال در حیاط دبستان فرخی، برای 
ایجـاد محیط بـازی تمیز بـرای دانش آموزان، 
از گذشـته نه چندان دور اقدام به سیمان کردن 
سـطح حیـاط کرده انـد. در این اصـالح کف 
حیاط مدرسـه توجه چندانی به نیاز تغذیه ای، 
تنفـس و تأمیـن رطوبت این درخت نشـده و 
از فاصله حـدود 2 متری از طوقه آن، محیط 
درخت بتن ریزی شـده اسـت که بـرای ادامه 
حیـات درخـت چنـدان مفید نیسـت. بخش 
عمـده ای از تـاج این درخـت به دلیل کاهش 
رطوبـت در محیط ریشـه و تغذیه ضعیف آن 
خشـك شده اسـت. حداقل دو سوم تاج پس 
از خشـك شدن با شکسته شـدن شاخه های 
قطـوری از آن از بیـن رفتـه اسـت. تنـه این 
درخت حدود یك سـوم پوسـت جانبی خود 
را از دست داده و این موضوع بر بروز ضعف 

فیزیولوژی آن اثرگذار بوده اسـت. 
انشـعابات  محـل  از  درون پوسـیدگی  آثـار 
تـاج آن مشـخص اسـت. بـا توصیـف بیـان 
در  آن  زیسـتی  بـد  شـرایط  اگرچـه  شـده 
گذشـته باعـث آسـیب های مذکور شـده ولی 
اخیـراً بـا برقـراری نظـم در آبیـاری درخت 
بـر شـادابی آن تـا حـدودی افـزوده شـده و 
درخت بذرآوری متوسـطی نیز داشـته اسـت. 
تـاج آن محـدود بـوده و در زمـان بازدیـد، 
شـادابی نسـبتًا قابـل قبولـی داشـته اسـت. 
اعتقــادات: ایــن درخــت از گذشــته دور 

مــورد احتــرام مــردم منطقــه بــوده و اعتقــاد 
دارنــد در نزدیکــی ایــن درخــت مــزار فردی 
بــوده که مردم بــرای آن احتــرام خاصی قائل 
بوده انــد. گاهــی افــرادی کــه حاجتــی دارنــد 
برای اجابت نذرشــان به آن دخیــل می بندند. 
مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
 483 تنـه  محیـط  سـانتي متر،   143×157
سـانتی متر، دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 
12/7×13/2 متـر، سـطح تاج پوشـش 132 
مترمربـع، ارتفـاع 9/7 متر و سـن آن 550 تا 

600 سـال برآورد شـده اسـت.
نوش نوفرست

موقعیت: این نوش در استان خراسان جنوبی، 
شهرسـتان بیرجند، دهسـتان باقران، روستای 
نوفرسـت و در میـان باغات روسـتا در ملك 
شـخصی آقـای علی محمـد زرین قلـم قـرار 

دارد و محـل اسـتقرار آن تـا بیرجنـد حدود 
و  )شـکل های 6  دارد  فاصلـه  کیلومتـر   20
7(. مختصـات جغرافیایـی محل اسـتقرار آن
ً 31 َ 58 °32 عرض شـمالي و ً 39 َ 42    59° 
 3626785 UTM طول شرقي بوده و بر اساس
شـمالی، 40728480 شـرقی قـرار داشـته و 
ارتفـاع آن از سـطح دریـا 1861 متر اسـت.

کهنسال  نوش  این  تنه  عمومی:  وضعیت 
کوتاه، ستبر و پایدار است و کمی به یك سمت 
تمایل دارد. در زمان بازدید، از ظاهر آن درون 
پوسیدگی مشخصی مشاهده نشد. روی تنه آثار 
فعالیت ویروس جادوی جادوگر دیده می شود 
انبوهی در  و  که موجب شده شاخه های ریز 
محل انشعابات شاخه های اصلی بروید که بر 
سالمتی آن اثر منفی دارد. تاج این درخت بسیار 
انبوه بوده و نسبتًا گسترده، تاحدودی کوتاه و از 
قسمت زیرین به زمین نزدیك است. در زمان 
بازدید بذرآوری خوبی در درخت دیده شد. 
اعتقادات: کسـانی کـه نـذری دارند پای 
ایـن درخت رفتـه و دعـا می خواننـد. قرآنی 
در حفـره درخـت قـرار داده شـده اسـت که 
گاه سـوره ای از آن نیـز خوانـده و نیـاز خود 
را می خواهنـد. در ایام عاشـورا بـرای تزیین 
َعَلـم مقداری از سرشـاخه های جـوان آن را 
می چیننـد و بـا آن َعَلـم را تزییـن می کنند. 

ــم  ــر ه ــود ب ــر عم ــخصات: دو قط مش

نوش 
مزار روستای گسک، 

احترام  مورد  دور  گذشته  از 
مردم منطقه بوده و اعتقاد دارند در 

نزديکی اين درخت مزار فردی بوده 
كه مردم برای آن احترام خاصی قائل 
حاجتی  كه  افرادی  گاهی  بوده اند. 
دارند برای اجابت نذرشان به آن 

دخیل می بندند. 

شکل 2- نمایی از درخت نوش کهنسال استند
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شکل 4- نمایی کامل از نوش کهنسال فورك

شکل 3- نمایی از تنه نوش کهنسال فورك

55



تنــه 195×193 ســانتي متر، محیــط تنــه 
590 ســانتی متر، دو قطــر عمــود برهــم 
ســطح  متــر،   15/9×14/3 تاج پوشــش 
تاج پوشــش 179 مترمربــع، ارتفــاع 9/9 
متــر و ســن آن 720 تــا 770 ســال بــرآورد 

ــت. ــده اس ش

نوش های مهموئیه قائن
موقعیــت: ایــن نوش های کهنســال در اســتان 
خراســان جنوبــی، حاشــیه شــهر قائــن قرار 
گرفته انــد و شــامل ســه نــوش هســتند که دو 
پایــه درون حیــاط مســجد و یکــی از آنها در 
فاصلــه 30 متــری از بقیــه در مــزارع اطراف 
مســجد واقــع شــده  اســت )شــکل های 8 تــا 
11(. مختصــات جغرافیایــی محــل اســتقرار 
آنهــا  15ً   44َ   °33 عــرض شــمالی و

 ً 11  َ 14    °59 طول شرقی بوده و ارتفاع محل 
اســتقرار آن از ســطح دریا 1455 متر اســت.

وضعیــت عمومــی: درخت نــوش اول که 
قطورتریــن درخــت در بیــن ایــن ســه پایــه 
ــم و  ــه آن محک ــوده و تن ــه ب ــت تك پای اس
ســتبر اســت و آثار درون پوســیدگی از ظاهر 
آن مشــهود نیســت. تاج آن کمــی بلند بوده و 
گســتردگی متوســطی دارد. مشــکلی که برای 
ایــن نــوش و دیگــر نوش هــای ایــن محــل 
توســط اهالــی منطقــه حــادث شــده تخریب 
ــی به طــور  ــا اســت. اهال ــه آنه پوســت و تن
ــده و  ــی از چــوب آن را کن پیوســته تکه های
به عنــوان تبــرك یــا خوشــبوکننده بــا خــود 
ــای  ــالمتی و بق ــاظ س ــن لح ــد. بدی می برن

ــد.  ــر انداخته ان ــا را به خط آنه
مشــخصات: میانگیــن قطــر عمــود تنــه 
مي شــود  زده  )تخمیــن  ســانتي متر   218
اگــر چــوب تنــه آن توســط اهالــي منطقــه 
تکه بــرداري نمي شــد میانگیــن قطــر آن 
ســانتي متر   240 از  فراتــر  مي توانســت 
ســانتی متر،   686 تنــه  محیــط  باشــد(، 
تاج پوشــش  هــم  بــر  قطــر عمــود  دو 
ــش 127  ــطح تاج پوش ــر، س 13/5×12 مت
ــن آن  ــر و س ــاع 12/3 مت ــع، ارتف مترمرب
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــال ب ــا 850 س 800 ت
نــوش دوم به دلیــل دو تنــه بودن و فشــار 
باد روی تاج گســترده آن، از وســط و از بین 
دو تنــه شــکاف طولی برداشــته و هــر تنه به 
یك ســمت متمایل شــده اســت. بــا وضعیت 

شکل 5- نوش کهنسال روستای گسك درون حیاط دبستان فرخی

شکل 6- نمایی کامل از نوش کهنسال روستای نوفرست، کنار باغ

شکل 7- نمایی از تنه نوش کهنسال روستای نوفرست، کنار باغ 
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پیش آمــده شــرایط خیلــی مطلوبــی نــدارد و 
الزم اســت تمهیداتــی بــرای بســتن دو تنــه و 
جلوگیری از شــکافته شــدن بیشــتر و افتادن 

کامــل آنها اندیشــیده شــود.
مشــخصات: میانگیــن قطــر تنــه و محیط 
ــدن  ــع ش ــی و واق ــکاف طول ــل ش آن به دلی
ــق  ــری دقی ــل اندازه گی ــوار قاب در درون دی
نیســت. دو قطــر عمــود بــر هــم تاج پوشــش 
ــش 127  ــطح تاج پوش ــر، س 11/5×14 مت
مترمربــع، ارتفــاع 11/1 متر و ســن آن 800 

تــا 850 ســال بــرآورد شــده اســت.
نوش سوم بیرون از حیاط مسجد واقع شده 
است. تك تنه  بوده و تنه آن از ارتفاع حدود 
2 متری منشعب شده است. سطح جانبی تنه 
برجستگی های متعددی دارد که به آن هیبت 
بخشی  بر  آثار سوختگی  است.  داده  خاصی 
از سطح جانبی درخت دیده می شود. تنه آن 
در نقاطی پوست خود را از دست داده ولی با 

پوست زایی در حال ترمیم بخش های آسیب دیده 
است. در سال بازدید بذرآوری درخت عالی 
بوده و در زیر آن تعداد زیادی نهال یك ساله 
روییده از بذرهای ریخته شده مشاهده شد. تاج 
ارتفاع  و  با گستردگی  نیمه متقارن،  این نوش 

متوسط و شادابی خوب است. 
 210 تنـه  قطـر  میانگیـن  مشـخصات: 
سـانتي متر، محیـط تنـه 660 سـانتی متر، دو 
قطر عمـود بر هم تاج پوشـش 11/2×11/8 
متر، سـطح تاج پوشـش 104 مترمربع، ارتفاع 
11/3 متـر و سـن آن 800 تـا 850 سـال 

برآورد شـده اسـت.

نوش محل قنات تلخک روستای زول 
اسـتان  در  کهنسـال  نـوش  ایـن  موقعیـت: 

ــی  اهال
پیوســته  به طــور 

چــوب  از  تکه هايــی 
نوش هــای مهموئیــه را كنده و 
ــبوكننده  به عنوان تبرک يا خوش
بــا خــود می برند. بديــن لحاظ 
ــا را  ــای آنه ــامتی و بق س

به خطر انداخته اند. 

شکل 10- تنه های نوش های اول )چپ( و سوم مهموئیه )راست(

شکل 9- نمایی از تنه نوش دوم

شکل 8- مجموعه نوش های مهموئیه قائن
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ــان  ــتان خراس ــال در اس ــوش کهنس ــن ن ای
جنوبــی شهرســتان زیرکــوه شــهر حاجی آباد 
ــای  ــد در انته ــد روســتاي مولی بخــش مولی
باغ هــای این روســتا قــرار دارد )شــکل های 
13 و 14(. مختصــات جغرافیایــی محــل 
اســتقرار آن ً 11 َ 27    °33  عــرض شــمالي   
 UTM 29ً َ 58  59 طول شــرقي و بر اســاس
40776510 شرقی، 3705459 شمالی قرار 
داشــته و ارتفــاع محل اســتقرار آن از ســطح 

دریــا 1618 متــر اســت.
ــت  ــن درخ ــه ای ــی: تن ــت عموم وضعی

ســتبر، ســالم و کامــاًل قائــم بــوده و از ظاهر 
ــت.  ــخص نیس ــیدگی اش مش آن درون پوس
ســطح جانبــی تنــه برجســتگی های طولــی 
متعــددی دارد کــه بــر زیبایــی و هیبــت آن 
افــزوده اســت. در بخــش کوچکــی از ُکنــده 

خراسـان جنوبـی محـدوده شـهر قائـن و در 
14 کیلومتـری ایـن شـهر هم جوار بـا اراضی 
زراعـی و باغـی قنـات تلخـك قـرار دارد 
محـل  جغرافیایـی  مختصـات   .)12 )شـکل 
اسـتقرار آن  36ً   37َ     °33 عرض شـمالی و

 ً 36  َ 07    °59 طول شرقی بوده و ارتفاع محل 
اسـتقرار آن از سـطح دریـا 1705 متر اسـت.

وضعیـت عمومـی: تنه این درخت نسـبتًا 
قائم و سـتبر اسـت. تاج درخت کمی نامتقارن 
بوده و از شـادابی خوبی برخوردار است. قرار 
گرفتـن ایـن درخت در کنار اراضـی زراعی و 
بهره گیـری از آب نسـبتًا خوب موجب رشـد 
و سـالمتی مطلوب آن شـده اسـت. بـا توجه 
بـه رویـش قطـری دوایـر سـاالنه آن کـه در 
محل برخی شـاخه های قطع شده مشخص بود 
سـن آن حـدود 700 سـال برآورد شـد. یك 
شـاخه از تاج آن در گذشته شکسته و موجب 
شـده اسـت تا پوسـت تنه تا محل ُکنده، َکنده 
شـود. این درخـت با تغذیه به نسـبت خوب و 
تـوان فیزیولوژی مطلوبی کـه دارد بخش هایی 
از پوسـت از بیـن رفته را ترمیم کرده اسـت.  

محیط آن 465 سانتی متر،  قطر کوچك و 
بزرگ برابر سینه 146×162 سانتي متر، ارتفاع 
9/6 متـر، طول و عرض تـاج 13/9×12/5، 
سـطح نتاج پوشـش آن 137 مترمربع و سـن 

آن 560 تا 610 سـال برآورد شـده است.
نوش روستای مولید

ایــن نــوش، پوســت تنــه آن َکنده شــده ولی 
درخــت به خوبــی در حــال ترمیم آن اســت. 
تــاج درخــت گســترده و نســبتًا بلند بــوده و 
از شــادابی قابــل قبولــی برخــوردار اســت. 
آبیــاری باغ هــای زرشــك اطــراف آن 
ــی  ــی خوب ــه رطوبت ــا تغذی موجــب شــده ت
داشــته باشــد. در زمان بازدید )ســال 1391( 
بــذرآوری خوبــی بــر درخت مشــاهده شــد. 
تــاج درخــت مختصری سرخشــکیدگی دارد 
کــه در میــان تــاج نســبتًا انبــوه آن چنــدان 

مشــهود نیســت. 
اعتقـادات: مردم منطقه به پاس کهنسـالي، 
ارزش خاصي براي آن قائل هسـتند. از این رو 
از هر گونـه صدمه زدن به آن پرهیز می کنند.

ــم  ــر ه ــود ب ــر عم ــخصات: دو قط مش
آن  محیــط  178×162ســانتي متر،  تنــه 
525 ســانتی متر، دو قطــر عمــود برهــم 
ســطح  متــر،   17×16/8 تاج پوشــش 
ــاع 14/7  ــع، ارتف ــش 224 مترمرب تاج پوش
متــر و ســن آن 630 تــا 680 ســال بــرآورد 

ــت. ــده  اس ش

نوش محمدآباد زيركوه  
ــتان  ــال در اس ــوش کهنس ــن ن ــت: ای موقعی
خراســان جنوبــی، شهرســتان زیرکوه، شــهر 
ــتاي  ــاد روس ــش محمدآب ــاد بخ حاجی آب
محمدآبــاد درون اراضــی زراعــی آبــی ایــن 

شکل 11-  نوش سوم مهموئیه 

مــردم 
به پــاس  منطقــه 

ــي  ــالي، ارزش خاص كهنس
ــراي نــوش روســتای مولیــد  ب
قائل هســتند. از ايــن رو از هر 
ــه  ــه زدن ب ــه صدم گون
آن پرهیز می كنند.
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روســتا واقــع شــده اســت )شــکل های 
15 و 16(. مختصــات جغرافیایــی محــل 
اســتقرار آن  44ً   27َ    °33  عرض شــمالي و

 UTM 12 َ 07    °60 طول شــرقي و بر اســاس ً
41232318 شــرقی، 3706231 شمالی قرار 
داشــته و ارتفــاع محــل اســتقرار آن از ســطح 

دریــا 1092 متر اســت.
ــت  ــن درخ ــه ای ــی: تن ــت عموم وضعی
بســیار ســتبر، کوتــاه و بــه یــك ســمت کاماًل 
کــج شــده اســت. یك شــاخه قطور از ســمت 
ــه آن خشــك و قطــع شــده و از  ــن تن زیری

کنــار آن بــا حفــره ای کــه ایجــاد شــده وجود 
درون پوســیدگي در تنــه مشــخص اســت. بــا 
آنکــه تنــه بــه یــك ســمت تمایــل دارد ولــی 
پایــداری آن بســیار عالــی بــوده و کوتاهــی 
تنــه بــر ایــن پایــداری افــزوده اســت. تــاج 
آن بســیار شــاداب، متقارن و نســبتًا گســترده 
بــوده و قامتی متوســط دارد. بــذرآوری آن در 
ســال بازدیــد )1391( خــوب بــرآورد شــد. 
به پــاس  منطقــه  مــردم  اعتقــادات: 
کهنســالي، ارزش خاصــي بــراي ایــن درخت 
قائــل هســتند و از رســاندن هــر آســیبی بــه 

آن پرهیــز می کننــد.
مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
 610 آن  محیـط  سـانتي متر،   184×209
سـانتی متر، دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 
 186 تاج پوشـش  سـطح  متـر،   15×15/8
مترمربـع، ارتفـاع 11/6 متـر و سـن آن 730 

تـا 780 سـال بـرآورد شـده اسـت.

نوش های قره باغ
ایـن درختان مجموعه اي از 7 نوش کهنسـال 
هسـتند کـه بـا سـنین مختلف در یك دشـت 
کامـاًل مسـطح در کنـار یکدیگـر و در میـان 
اراضـي زراعـي و باغ هـای مـردم روییده اند 
)شـکل 17(. ظاهـر درختـان نشـان مي دهد 
کـه سـن متفاوتي نسـبت بـه یکدیگر داشـته 
و  قطورتریـن آن احتمـااًل حـدود سـه برابـر 
کم قطر ترین آنها سن دارد. از این رو در تشریح 
نوش های این توده سـه پایه از کهنسـال ترین 
می شـود.  توصیـف  آنهـا  بارزتریـن  یـا 
خاك محل اسـتقرار ایـن 7 پایه، زراعي 
و حاصلخیز اسـت. همچنیـن از نزدیکي این 
درختـان نهـر پرآبـي مي گـذرد که نیـاز آبي 
آنها را در حد بسـیار مطلوبـی تأمین مي کند. 
وجـود آب کافـي و خاك حاصلخیـز باعث 
شـده ایـن مجموعـه درختـان تغذیـه خوبي 
داشـته و بـا تـوان فیزیولـوژي عالـي بتوانند 

قرن هـا پایـدار باقـي بمانند. 

شکل 12- تنه و تاج نوش کهنسال محل قنات تلخك روستای زول قائن

شکل 13- نمایی از تنه نوش کهنسال مولید
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موقعیــت: محــل اســتقرار ایــن 
نوش هــا اســتان خراســان شــمالی، 
شــمال شرقي شــهر شــیروان، بخش 
ــدود 20  ــه ح ــزی و در فاصل مرک
ــل  ــهر، مح ــن ش ــري از ای کیلومت
ــرض  ــول و ع ــت. ط ــاغ اس قره ب
ــل  ً 11 َ 36  ــن مح ــي ای جغرافیای
ــمالي و ً 49   َ 02  ــرض ش    °37 ع

ــاع  آن از ســطح     °58  طــول شــرقي و ارتف

ــر اســت. ــا 1193 مت دری
نظــر  در  درختــان  ایــن  اعتقــادات: 
اطــراف  شــهرهاي  و  منطقــه  اهالــي 
ــه  ــاز ب ــذر و نی ــراي ن ــوده و گاه ب ــز ب عزی
مي کننــد.  ســفر  درختــان  ایــن  محــل 

نوش كهنسال قره باغ، درخت اول
  وضعیــت عمومــی: تنــه ایــن نوش کهنســال 
از ارتفــاع حــدود 1/5 متــري منشــعب شــده 
ــوده و  ــه بســیار قطــور ب و به صــورت دو تن
در کنــار نهــري پــرآب رویــش یافتــه اســت 
)شــکل های 18 و 19(. بخش هایي از پوســت 
ُکنــده و قســمت هاي پایین تنــه آن از بین رفته 
و از ایــن قســمت ها بســیار آســیب پذیر شــده 

اســت. قســمت هاي باالیي تنه آن ســالم بوده 
و تاجــي به نســبت شــاداب و گســترده دارد. 
در ســال بازدید )1384( بذرآوری متوســطی 

بــر ایــن درخت مشــاهده شــد.   
 مشــخصات: قطــر کوچك و بــزرگ تنه 
135×240 ســانتي متر،  محیط تنــه 5/7 متر، 
ــاج  ــرض ت ــول و ع ــر، ط ــاع 11/5 مت ارتف
12/7×16/6 متــر، ســطح تاج پوشــش 169 
ــال  ــا 720 س ــن آن 670 ت ــع و س ــر مرب مت

بــرآورد شــده اســت. 

نوش كهنسال قره باغ، درخت دوم
ــال  ــوش کهنس ــن ن ــی: ای ــت عموم وضعی
تك تنــه بــوده و از ارتفــاع 5 متري منشــعب 
شــده و تــاج به نســبت گســترده، متقــارن و 
شــادابي را ایجــاد کــرده اســت )شــکل های 
ــده آن  ــت ُکن ــري از پوس 20 و 21(. مختص
ــر 15  ــا قط ــاخه هاي ب ــه و ش ــن رفت از بی
ــه  ــت. تن ــده اس ــده ش ــانتي متر از آن بری س
آن کشــیده و بســیار ســالم اســت. در زمــان 
بازدیــد ایــن درخــت میــوه فراوانــي تولیــد 
ــر آب موجــود در محــل از  ــود. نه ــرده ب ک

ــذرد.  ــز مي گ ــت نی ــن درخ ــار ای کن
مشــخصات: قطــر کوچك و بــزرگ تنه 
ــه 4/37  ــط تن ــانتي متر، محی 145×146 س
ــر، طــول و عــرض  ــاع 11/6 مت ــر، ارتف مت
تاج 11/2×14/7 متر و ســطح تاج پوشــش 
132 مترمربــع و ســن آن 670 تا 720 ســال 

برآورد شــده اســت. 

نوش كهنسال قره باغ، درخت چهارم
وضعیـت عمومـی: تنه این درخـت از ارتفاع 
سـه متري منشـعب شده و سه شـاخه قطور 
ایجـاد کرده اسـت و کمی به یك سـو تمایل 
دارد )شـکل های 22 و 23(. تنـه و تـاج آن 
متقارن، سـالم و شـاداب هسـتند. مختصري 
از شـاخه هاي جانبي آن شکسـته شـده ولي 
بـا انبوهـي تـاج تأثیـر منفي بر شـادابي آن 
نگذاشـته و میـوه فراواني تولید کرده اسـت. 
چهـار درخـت از هفت نوش قره بـاغ بیرون 
از حصـار باغ قرار دارد و با توجه به وجود 
آب و سـایه گسـترده اي کـه ایـن درختـان 
دارنـد محل اسـتراحت دام هـاي منطقه بوده 

شکل 14-  نمایی از نوش کهنسال مولید 
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و آسـیبي کـه به ُکنـده آنها وارد شـده نتیجه 
عبـور و مرور فراوان دام از کنار آنها اسـت.

ــزرگ  ــك و ب ــر کوچ ــخصات: قط مش
ــه  ــط تن ــانتي متر، محی ــه 154×174 س تن
600 ســانتی متر، ارتفــاع 14/8 متــر، طــول 
ــر، ســطح  ــاج 18/9×19/1 مت و عــرض ت
تاج پوشــش 284 مترمربــع و ســن آن 670 

تــا 720 ســال بــرآورد شــده اســت.   

نوش جعفرآباد
ــال  ــوش کهنس ــت ن ــن درخ ــت: ای موقعی
ــاهرود،  ــتان ش ــمنان، شهرس ــتان س در اس
ــد، مســیر جــاده شــاهرود  بخــش بیارجمن
ــبت  ــه نس ــه ای ب ــوران در عرص ــه خارت ب
ــي دو روســتاي باغســتان و  مســطح، حوال
ــه  ــي ک ــاده اي خاک ــار ج ــاد در کن جعفرآب
ــه  ــمر ب ــاهرود- کاش ــفالته ش ــاده آس از ج
روســتاهاي تغمــر و جعفرآبــاد منتهــي 
مي شــود در کنــار زمین هــاي زراعــي مردم 
ــول   ــکل های 24 و 25(. ط ــرار دارد )ش ق

ــتقرار آن ــل  اس ــي  مح ــرض  جغرافیای و ع
ــمالی و ً 28 َ 45  ــرض ش  ً 11 َ 34    °35 ع
ــل آن از  ــاع  مح ــرقی و ارتف ــول ش    °56 ط

ــر اســت.  ــا 1352 مت ســطح دری
وضعیــت عمومــی: تنــه آن ســالم، 
ــت.  ــتبر اس ــتوار و س ــم، اس ــبت قائ به نس
تنهــا بخشــي از پوســت آن به شــکل نواري 
ــه  ــانتي متر از تن ــا 15 س ــرض 5  ت ــا ع ب
جــدا شــده کــه درخــت در حــال ترمیم آن 
اســت. ایــن درخــت تاجــي ســالم و نســبتًا 
شــاداب دارد. مختصــری از سرشــاخه هاي 
پاییــن آن قطــع شــده و درمجمــوع کیفیــت 
تــاج آن خــوب و بــدون آفــات و بیمــاري 
زمــان  در  درخــت  مي شــود.  ارزیابــي 
ــط  ــدار متوس ــال 1384( به مق ــد )س بازدی
بــذر آورده و بذرهــا ســالمتی خوبــی 
داشــتند. در ضمــن بــا توجــه بــه آنکــه تــا 
مســافتي طوالنــي درخــت نــوش دیگــري 
نزدیــك  احتمــال  بــه  نــدارد  وجــود 
ــاي  ــوده و بذره ــن ب ــن خودگش ــه یقی ب

ــرده اســت. ــد ک به نســبت خالصــي را تولی
مشــخصات: قطــر کوچك و بــزرگ تنه 
ــه 3/67  ــط تن ــانتي متر، محی 122×127 س
متــر، ارتفــاع 11/7 متــر، طــول و عــرض 
تــاج 11/9×10/1 متر، ســطح تاج پوشــش 
95 مترمربــع و ســن آن 670 تا 720 ســال 

برآورد شــده اســت.  

 عوامل مؤثر بر كهنسالی درختان نوش 
ــگاه های  ــد رویش ــاره ش ــه اش ــور ک آن ط
طبیعــی نوش در دو منطقه ســورکش گرگان و 
حومه روســتای درزیــکالی مازندران اســت. 
در بقیــه نقــاط ایــران ایــن گونــه بــه صورت 
دست کاشــت گســترش یافته اســت کــه علت 
اصلــی آن را در ســه خصوصیت نهفته در بطن 
ایــن گونــه و فرهنــگ عامــه مــردم می تــوان 
ــبز  ــی همیشه س ــوش درخت ــرد. ن ــوان ک عن
ــوزنی برگ و  ــان س اســت و اصــواًل درخت
ــرد  ــه و س ــق معتدل ــبز در مناط همیشه س
ــد. ــی دارن ــترش کم ــوع و گس ــران تن ای

شکل 15- نمایی از تنه نوش کهنسال محمدآباد زیرکوه
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ـــودن و  ـــبز ب ـــاس همیشه س ـــه به پ ـــن گون  ای
ریخـــت زیبایـــی کـــه ایجـــاد می کنـــد جذابیـــت 
خاصـــی دارد؛ از ایـــن رو همـــواره مـــورد توجه 
ـــبز  ـــر س ـــاد منظ ـــوص در ایج ـــردم به خص م
بـــوده اســـت. ضمـــن آنکـــه گونـــه ای اســـت که 
ـــوان  ـــوده و می ت ـــال ب ـــکل پذیری آن ایدئ ش
آن را بـــه شـــکل های مختلـــف آرایـــش کـــرد. 
از ســـوی دیگـــر گونـــه ای اســـت کـــه شـــرایط 
ـــد.  ســـخت محیطـــی را خـــوب تحمـــل می کن
در برخـــی نقـــاط )اســـتان همـــدان، فیروزکـــوه 
و شـــهرکرد( بـــروز ســـرمای تـــا 30- درجـــه 
ســـانتی گراد بـــه آن آســـیبی وارد نکـــرده 
ــا  ــگاه هایی بـ ــور در رویشـ ــت. حضـ اسـ
ویژگی هـــای بســـیار متفـــاوت ماننـــد 
ـــر  ـــا 2500 مت ـــر ت ـــی از  صف ـــه ارتفاع دامن
از ســـطح دریـــا و pH خـــاك از 6/5 تـــا 
ـــا 2000  ـــی از 300 ت ـــرات بارندگ 8/3، تغیی
میلی متـــر و همچنیـــن بردبـــاری در برابـــر 
ــای  ــر ویژگی هـ ــدید از دیگـ ــای شـ بادهـ
منحصربه فـــرد آن محســـوب می شـــود. 
ـــه از گذشـــته دور موجـــب  ـــه دیگـــری ک نکت
ـــیاری  ـــش از بس ـــت بی ـــن درخ ـــا ای ـــده ت ش
گونه هـــای دیگـــر توســـط مـــردم حفـــظ 
ـــوط  ـــاور مرب ـــن ب ـــه ای ـــود ب ـــت ش و مراقب
می شـــود کـــه مـــردم اصـــواًل ســـروها را 

ـــد و  ـــرافرازی می دانن ـــی و س ـــمبل آزادگ س
ـــاص  ـــدس و خ ـــای مق ـــواره در مکان ه هم
ـــدام  ـــود اق ـــی خ ـــط زندگ ـــی در محی و حت
ـــن  ـــظ ای ـــد. حف ـــا می کردن ـــت آنه ـــه کاش ب
ـــن  ـــر ای ـــز ب ـــا نی ـــول قرن ه ـــان در ط درخت
ـــری  ـــاور دیگ ـــت. ب ـــوده اس ـــتوار ب ـــاور اس ب
ـــتر  ـــت بیش ـــب حفاظ ـــار آن موج ـــه در کن ک
ـــاخه  ـــتن ش ـــه شکس ـــت ک ـــن اس ـــده ای ش
ـــان  ـــن درخت ـــه ای ـــاندن ب ـــیب رس ـــا آس ی
را موجـــب بـــروز یـــك حادثـــه ناگـــوار 
ـــچ  ـــچ گاه تحـــت هی ـــن رو هی ـــد و از ای می دانن
ـــورد  ـــان را م ـــن درخت ـــی ای ـــی کس ضرورت
ـــت  ـــد اس ـــت. امی ـــداده اس ـــرار ن ـــرض ق تع
در آینـــده باورهایـــی همچـــون حیـــات ســـالم 
انســـان ها در گـــروی حفاظـــت از منابـــع 
طبیعـــی اســـت شـــکوفایی دامنـــه داری بـــرای 
ـــد.  ـــته باش ـــی داش ـــای درخت ـــه گونه ه هم
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