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Abstract
Long-lived trees are known as genetic, botanical, cultural and even historical reservoirs in world and there are 
countless efforts to maintain and protect them. Fortunately, the quality, number and diversity of long-lived trees 
in Iran are impressive and astonishing. According the results of a research project conducted at the Research 
Institute of Forests and Rangelands, more than 573 long-lived individuals belonging to 36 tree species were 
identified and their information was recorded. This number will certainly be increased with conducting the next 
phase of the project. Longevity is a period of tree life beginning with limited or extensive heart rot in tree trunk.
The beginning of longevity period is different and depends on trees species. The beginning of longevity takes 
very long time to start longevity in some trees that makes them very valuable long-lived individuals. The 
suitable natural habitats, special concern paid to the high productivity of trees, being in historical and religious 
places and specific religious beliefs are reasons for the extraordinary age of long-lived trees. Nowadays, 
estimation of age in long-lived trees is possible by scientific methods. According to the results, plane, walnut, 
Juniper, cedar and wild pistachio had the most frequency.  The most aged long-lived tree is Abarkouh cedar 
(estimated 4000 years old), followed by Sharestank, Abarsij and Serani Juniper with estimated 2700-2800 
years old. The age of Estand and Esfad cypresses was estimated to be 990- 1040 years old. Over the past 
two decades, there have been a lot of efforts in introducing long-lived trees to the responsible organizations in 
order to protect them precisely and scientifically.
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چکیده
درختان کهنسال در هر نقطه ای از کره  زمین ذخایر ارزشمند ژنتیکی، گیاه شناسی، فرهنگی و حتی تاریخی محسوب شده و 
برای ماندگاری و حفاظت از آنها کوشش های بی شماری می شود. خوشبختانه در ایران، کیفیت، تعداد و تنوع این درختان 
بسیار چشمگیر و حیرت انگیز است. با پژوهش  انجام  شده در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بیش از 573 اصله 
درخت کهنسال از 36 گونه درختی و درختچه ای شناسایی و اطالعات آنها ثبت شد که با تکمیل طرح مذکور این رقم به یقین 
فراتر خواهد رفت. کهنسالی دورانی از زندگی درخت است که درون پوسیدگی محدود یا گسترده در تنه آن آغاز می شود. 
رسیدن به این سن در گونه های مختلف، متفاوت است. این دوران در برخی پایه ها بسیار طوالنی شده و آنها را به عنوان 
پایه های ارزشمند معرفی می کند. محیط های طبیعی مناسب، توجه ویژه مردم به محصول دهی مناسب درختان، قرارگیری 
در مکان های تاریخی و مذهبی و همچنین اعتقادات خاص از دالیل طول عمر استثنایی درختان کهنسال هستند. امروزه 
تشخیص سن کهنسالی با روش های علمی امکان پذیر است. در این پژوهش تاکنون گونه های چنار، گردو، ارس، سرو و بنه 
بیشترین فراوانی را داشته  و کهنسال ترین آنها سرو ابرقوی یزد با سن حدود 4000 سال، ارس های شهرستانک البرز، ابرسیج 
سمنان و سرانی خراسان شمالی با سن حدود 2700 تا 2800 سال و سروهای خمره ای اِستَند و اِسفاد خراسان جنوبی با 
سن حدود 990 تا 1040 سال بوده اند. طی دو دهه اخیر تالش فراوانی شده تا با ثبت ملی درختان کهنسال و معرفی آنها به 

دستگاه های مرتبط، حفاظت دقیق تر و علمی تری از آنها انجام شود.
واژه هاي كلیدي: حفاظت، درختان کهنسال، ذخایر ارزشمند گیاهی
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زیربنایــي شناســایي و تکثیــر ایــن درختــان، ایــران قــادر 
خواهــد بــود در عرصــه بین المللــي، خــود را به عنــوان 
یــک کشــور بــا ســرمایه ذخایــر ژنتیکــي ارزشــمند 
در موضــوع محیــط زیســت و جنگل معرفــي کند.

از  پیشینه پژوهش در داخل و خارج   
كشور با تأكید بر نتايج آنها

بیست سال گذشته، مطالعات مدوني  طي 
درخصوص درختان کهنسال ایران با شناسایي 
آنها آغاز شد. تاریخچه حفاظت از درختان از 
نظر ژنتیکي در اروپا به سال 1957 برمي گردد 
(Mayer, 1989). بر همین اساس، در سال 
1967 واحد اکولوژي گیاهان زراعي و منابع 
ژنتیکي در سازمان FAO )رم( تأسیس شد. 
در سال 1982 در کشور اتریش سمپوزیومي 
اروپا  طبیعي  جنگل هاي  حفظ  درخصوص 
برگزار شد. نخستین کسي که در مورد حفظ 
پروفسور  کرد،  مطالعه  طبیعي  جنگل هاي 
بود.  یوفرو(  )رئیس   Hans Leibundgut
همان طور که ذکر شد، ایده حفظ ذخایر ژنتیکي 
سازمان  توصیه هاي  و  اولویت ها  برنامه  در 
کنفرانس هاي  FAO منعکس شده است. در 
برگزار شده به وسیله این سازمان، تالش هاي 
و  نیمه خشک  مردمان سرزمین هاي خشک، 
زمینه حفاظت صحیح  مناطق گرمسیري در 
قرار گرفت.  مورد حمایت  ژنتیکي  منابع  از 
جمع آوري،  کشف،   ، لیت ها فعا ین  ا هم  ا
ارزیابي، بهره برداري، انتخاب و اصالح است. 
در آیین نامه برنامه 21 کنفرانس سازمان ملل 
درخصوص محیط زیست و توسعه بر حفاظت 
از  همچنین،  است.  تأکید شده  منابع  این  از 
طرف سازمان FAO در سال 1992 به شرکت 
براي  مأموریتي   Andre Mayer تحقیقاتي 
نقش زیست فناوری جدید  زمینه  در  مطالعه 
در توسعه و اصالح درختان جنگلي داده شد 
سال  در   .(Palmberg-Lerche, 1993)
1994 نیز در کنفرانس ریو درخصوص حفظ 
ذخایر  از  محافظت  طبیعي،  اکوسیستم هاي 
ژنتیکي هر کشور به عنوان بزرگ ترین پشتوانه 
براي احیاي اکوسیستم هاي تخریب یافته به عهده 

کشورها گذاشته شد. 
علی احمـــد کـــروري در ســـال 1379 
بـــا هـــدف توجـــه بـــه حفـــظ ذخایـــر 
ـــه  ـــي ک ـــان کهنســـال و اهمیت ژنتیکـــی درخت
ایـــن درختـــان به عنـــوان بخـــش مهمـــی 

ـــد طرحـــی  ـــر ژنتیکـــي کشـــور دارن از ذخای
ـــه  ـــرح ک ـــن ط ـــرد. وی در ای ـــن ک را تدوی
ـــع  ـــا و مرات ـــات جنگله ـــه تحقیق در مؤسس
ـــه بررســـی و  ـــید ب ـــب رس ـــه تصوی کشـــور ب
معرفـــی درختـــان کهنســـال ایـــران پرداخـــت 
ـــکاران  ـــک هم ـــا کم ـــال   1382 ب ـــا س و ت
ـــال را در  ـــان کهنس ـــدادي از درخت ـــود تع خ
محـــدوده هشـــت اســـتان کشـــور شناســـایي 
کـــرد و مقـــاالت معرفـــي ایـــن درختـــان 

به طـــور تقریبـــًا پیوســـته تـــا ســـال 1384 در 
ـــید.  ـــه چـــاپ رس ـــع ب ـــگل و مرت ـــه جن مجل
پـــس از آن، خوشـــنویس ادامـــه طـــرح 
شناســـایي و معرفـــي درختـــان کهنســـال 
ـــا  ـــات جنگله ـــه تحقیق ـــران را در مؤسس ای
و مراتـــع کشـــور بـــر عهـــده گرفـــت و 
درختـــان شناســـایي شـــده در چهـــار اســـتان 
ـــد  ـــي چن ـــع ط ـــگل و مرت ـــه جن را در مجل
ـــنویس  ـــاند )خوش ـــاپ رس ـــه چ ـــماره  ب ش
و ج؛  الـــف، ب   -1384 همـــکاران،  و 
خوشـــنویس و همـــکاران، 1385- الـــف 
ــکاران، 1386(.  ــنویس و همـ و ب؛ خوشـ
ـــه در  درمجمـــوع تاکنـــون بیشـــتر از 15 مقال
ـــگل  ـــازندگي و جن ـــش و س نشـــریات پژوه
ـــدف  ـــت. ه ـــیده اس ـــاپ رس ـــه چ ـــع ب و مرت
اغلـــب ایـــن مقـــاالت معرفـــي درختـــان 
ــت  ــات اهمیّـ ــتان ها و اثبـ ــال اسـ کهنسـ
تحقیـــق در مـــورد ایـــن پایه هـــاي نـــادر 
بـــوده اســـت )علی احمـــد کـــروری و 
همـــکاران، 1377- الـــف و ب؛ 1378- الف 
و ب؛ متینـــی زاده و همـــکاران، 1377(. 
ـــت  ـــا حمای ـــوص ب ـــن خص ـــن، در ای همچنی
ـــع  ـــا و مرات ـــج ســـازمان جنگل ه ـــر تروی دفت

 مقدمه
حفاظــت از جنــگل و ذخایر 

ــن  ــروزه از مهمتری ژنتیکــي آن ام
ــع  ــث جوام ــورد بح ــات م موضوع

ــان  ــه درخت ــت. از آنجاک ــری اس بش
ــود در  ــي خ ــي طوالن کهنســال در زندگ

ــتی  ــط زیس ــاي محی ــواع تنش ه ــر ان براب
پایــداري نشــان داده انــد، شناســایي، حفــظ 
و تکثیــر ایــن درختــان به عنــوان مهمتریــن 
ذخایــر ژنتیکــي هــر کشــور بســیار مهــم و 
ارزشــمند اســت. مــردم ایــران بــا توجــه بــه 
عقایــد مّلــي- مذهبــي خــود، وجــود چنیــن 
درختانــي را مقــدس شــمرده و  بدین صــورت 
تــا حــدودي به طــور مســتقیم یا غیرمســتقیم 
عامــل حفــظ و بقــاي آنهــا شــده اند. بــا ایــن 
وجــود، اقدامــات ســهوي برخــي از افــراد یا 
نادانســته و از روي جهــل به منظــور مبارزه با 
خرافه پرســتي ســبب شــده تــا ادامــه حیــات 
چنیــن درختانــي به خطــر افتاده و شــاید در 
آینــده منجــر بــه حــذف کامــل ایــن ذخایــر 
ــر  ــوی دیگ ــود. ازس ــمند ش ــي ارزش ژنتیک
تغییــر شــرایط زیســتی و بــروز پدیده هایــی 
ماننــد تغییــر اقلیــم و گــرم شــدن کــره زمین 
ــر  ــی آن را تحت تأثی ــاس جهان ــه در مقی ک
قــرار داده نیــز بــر زندگــی درختان کهنســال 
ــي  ــور معرف ــت. به منظ ــته اس ــر گذاش تأثی
ایــن درختــان و آمــاده کــردن شــرایط بــرای 
ــر طبیعــي- ملــي و  ــوان اث ثبــت آنهــا به عن
طبیعــي- جهانــي همچنیــن تکثیــر و حفــظ 
آنهــا به عنــوان ذخایــر ژنــي، شناســایي هــر 
ــژه اي  ــت وی ــان از اولوی ــن درخت یــک از ای

برخــوردار اســت.
امــروزه حفاظت و ترمیم اکوسیســتم هاي 
ــراري  ــناخت و برق ــر ش ــي ب ــي گیاه طبیع
زیســتگاه هاي طبیعــي گونه هــا اســتوار 
ــي  ــي زندگ ــال ط ــان کهنس ــت. درخت اس
ــزار  ــد ه ــا چن ــي ت ــود )گاه ــي خ طوالن
ســال( شــاهد تحــوالت طبیعــي و تنش هاي 
محیطــي متعــددي بــوده و به صــورت تاریــخ 
ــت،  ــتند. در حقیق ــه هس ــل مطالع ــده قاب زن
ــر  ــن ذخای ــوان مهمتری ــان به عن ــن درخت ای
ژنتیکــي هــر کشــور از ابعــاد مختلفــی مانند 
رونــد تکاملــي گیاهــان و همچنیــن تحوالت 
اقلیمــی و بیوشــیمیایی محیــط زیســت خود 
ــات  ــار مطالع ــل بررســي هســتند. در کن قاب

تغییــر 
ــتی و  ــرايط زيس ش

ــد  ــی مانن ــروز پديده هاي ب
تغییــر اقلیــم و گرم شــدن كره 
زمیــن كه در مقیــاس جهانی آن 
ــز  ــرار داده نی ــر ق را تحت تأثی
بــر زندگی درختان كهنســال 

تأثیــر گذاشــته اســت.
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ـــه اي  ـــور مجموع ـــزداری کش و آبخی
ـــتان  ـــال اس ـــان کهنس ـــدون از درخت م
ـــور  ـــه کش ـــن بیش ـــرای جش ـــزد ب ی
ایتالیـــا )معرفـــي کهنســـال ترین 
ـــا  ـــراه ب ـــه و هم ـــا( تهی ـــان دنی درخت
ـــه آن  ـــون ب ـــن مضم ـــا همی ـــي ب فیلم
کشـــور ارســـال شـــد (FAO, 2006). در ســـال 
ـــال  ـــان کهنس ـــوان درخت ـــا عن ـــی ب 1389 کتاب
ــه  ــین بـ ــای پیشـ ــادواره هزاره هـ ــزد، یـ یـ
نـــگارش علی احمـــد کـــروری و همـــکاران 
چـــاپ شـــد کـــه به عنـــوان جدیدتریـــن و 
کامل تریـــن منبـــع چـــاپ شـــده در ایـــن 
ـــزد  ـــال ی ـــان کهنس ـــی درخت ـــه معرف ـــه ب زمین

ـــت. ـــه اس پرداخت

 چیستی كهنسالی در درختان
درختــان در عمر گاهی طوالنــی خود تغییرات 
گوناگونــی را تجربــه می کننــد. اگرچــه زمــان 
وقــوع ایــن تغییرات بر حســب گونه و شــرایط 
ــه  ــا هم ــاوت اســت، ام زیســتی درخــت متف
درختــان اگر قطع نشــوند، حالت های یکســانی 
همچــون نونهالــی، نهالــی، جوانــی، میانســالی، 
پیری، عبور از ســن دیرزیستی و دوره کهنسالی 
را تجربه خواهند کرد. ســن دیرزیســتی مقطعی 
از عمــر درخــت اســت کــه بــا رســیدن بــه این 
مرحلــه، درون پوســیدگی آغاز شــده و با عبور 
از آن، درخــت وارد دوران کهنســالی می شــود. 
ــی و  ــم جنگل شناس ــتی در عل ــن دیرزیس س
ــگل بســیار مهــم  ــت جن ــی در مدیری به عبارت
اســت. به طــور معمــول مدیــران جنــگل ســعی 
ــر  ــد ســن برداشــت درخــت را پایین ت می کنن
از ســن دیرزیســتی آن در نظــر بگیرنــد تا قبل 
از شــروع درون پوســیدگی، درخــت برداشــت 
شــده و چــوب مرغــوب و ســالمی به دســت 
ــه و  ــب گون ــر حس ــتی ب ــن دیرزیس ــد. س آی
ــف  ــای مختل ــن گونه ه ــگاه بی ــرایط رویش ش
و حتــی در یــک گونــه در رویشــگاه های 
ــد  ــی مانن ــت. درختان ــاوت اس ــف، متف مختل
بیــد  و صنوبــر، ســن دیرزیســتی کمــی دارند و 
به طــور معمــول دیرزیســتی آنهــا کمتــر از 70 
ســال اســت. دیرزیســتی درختان افــرا 150 تا 
200 ســال، راش و بلــوط 250 تــا 300 ســال، 
ســرو 600 ســال و در گونــه ارس حــدود 800 
ســال اســت. بــا ایــن توضیــح می تــوان گفــت 
ــر از اعــداد  ــان کهنســال فرات ــه ســن درخت ک

ــا 4000  ــو ب ــرو ابرق ــت. س ــده اس ــاره ش اش
ســال ســن )شــکل 1(، تبریــزی نظرعلــی بــا 
ســنی حــدود 320 ســال )شــکل های 2 و 3( 
و ارس شهرســتانک بــا ســن 2700 تــا 2800 
ســال )شــکل های 4 و 5( همگــی تــا چندیــن 
برابــر ســن دیرزیســتی خــود پابرجــا هســتند. 
یــک اصــل در مــورد تمــام درختــان کهنســال 
از هــر گونــه و در هــر شــرایط زیســتی، ثابــت 
بــوده و آن داشــتن درون پوســیدگی محــدود یا 

گســترده در تنــه آنهــا اســت. درون پوســیدگی 
درختــان کهنســال گاهــی به دلیــل ســالم بــودن 
ســطح جانبــی درختــان و نبــود آثــار آســیب 
محیطــی یــا انســانی روی آنهــا پنهــان بــوده و 
قابل مشــاهده نیســت )شــکل 6(، امــا در مورد 
بســیاری از آنهــا بــر اثــر آســیب های محیطــی 
یــا انســانی بخشــی از ســطح جانبــی درخــت 
نیــز از بیــن رفتــه و حفــره درونــی آن دیــده 

ــکل 7(.  ــود )ش می ش

شکل 1- نمایی زیبا از مشهورترین درخت ایران با نام سرو کهنسال ابرقو با 4000 سال سن
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شکل 3- نمای کامل از تبریزی روستای نظرعلی، شکل 2- تنه قطور تبریزی روستای نظرعلی، کهنسال ترین تبریزی گزارش شده در ایران
کهنسال ترین تبریزی گزارش شده در ایران

شکل 4- تنه قطور ارس کهنسال شهرستانک یکی از کهنسال ترین ارس های شناسایی شده در ایران
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شکل 5- ارس کهنسال شهرستانک، یکی از کهنسال ترین 
ارس های شناسایی شده در ایران

شکل 6- تنه قطور و ستبر گردوی کهنسال در روستای یارود، منطقه الموت قزوین

شکل 7- آشکار بودن درون پوسیدگی گسترده در چنار اکبری، استان خراسان جنوبی
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 تعیین سن درختان كهنسال
برای تعیین سن درختان راه های متعددی وجود 
دارد. ساده ترین راه برای گونه هایی که در آنها 
ندارد، شمارش  وجود  کاذب  رویشی  دوایر 
دایره های متحدالمرکز رویش تابستانه یا بهاره 
آنها است. با توجه به اینکه تعیین سن درختان 
کهنسال به صورت سرپا و زنده مورد توجه است، 
به شکلی دیگر با شمارش و اندازه گیری بخشی 
از دوایر رویشی آن و تعیین میانگین رویش 
این  در  کرد.  برآورد  را  می توان سن  ساالنه 
روش، از نسبت میانگین رویش ساالنه درخت 
به قطر آن می توان سن آن را برآورد کرد. هدف 
این است که در تعیین میانگین رویش قطری 
ساالنه درختان کهنسال بدون آسیب به آن یا با 
کمترین آسیب قابل جبران، این کار انجام شود.
تعیین میانگین  از روش های  یکی دیگر 
کهنسال،  درختان  ساالنه  قطری  رویش 
شمارش و اندازه گیری دوایر رویشی درختان 
از آن گونه در آن منطقه است.  قطع شده 
برای این منظور، حداقل ده پایه قطع شده از 

هر گونه انتخاب و از مرکز درخت به سمت 
پوست، میانگین رویش هر ده سال سن تعیین 
شده و روی نموداری منتقل می شود. از روی 
نیز رویش  بیشتر  برای سنین  نمودار می توان 
ساالنه درخت را تعیین کرده یا با اندازه گیری 
قطر درخت کهنسال و با توجه به میانگین رویش 
ساالنه درختان قطع شده، سن درختان کهنسال 

را برآورد کرد.
روش دیگر در تعیین سن درختان، استفاده 
از مته سال سنج است. با این مته باریکه ای از 
چوب درخت از سطح پوست به سمت مرکز 
خارج  شده و محل خروج آن با چسب پیوند 
پانسمان می  شود. با اندازه گیری دوایر رویشی، 
میانگین رویش ساالنه درخت در ده ساله های 
مختلف تعیین شده و با روش های اشاره شده 
روی نمودار یا با توجه به قطر آن، سن درخت 

برآورد می شود.
روش دیگر در تعیین سن درختان، استفاده از 
دستگاه اولتراسونیک است. این دستگاه قطعاتی 
دارد که به تنه درخت نصب می شود و امواج 
ماوراء صوت را به درون تنه می فرستد. این امواج 
با برخورد به هر دایره رویشی بازتابی دارد که 
به وسیله حسگرهای نصب شده روی تنه درخت 
کلیه  پردازش،  توسط دستگاه  و  جذب شده 
دوایر رویشی درخت تا حفره درونی آن ترسیم 

تنظیم دقیق  با  این دستگاه  به وسیله  می  شود. 
می توان با اطمینان خوب میانگین دوایر رویشی 
را تعیین و درنتیجه سن درخت را محاسبه کرد.

استفاده از کربن 14 برای تعیین سن درختان 
کهنسال امکان پذیر نیست، زیرا الزم است چوب 
اولیه این درختان در اختیار باشد تا براساس 
آن بتوان سن درخت را به دست آورد. چوب 
اولیه درختان در زمان آغاز درون پوسیدگی 
از بین می رود و درنتیجه ماده اولیه برای این 

بررسی وجود ندارد. 

 عوامل بروز كهنسالی
نیاز  درختان،  کهنسالی  علل  شناخت  برای 
به مطالعات سیتوژنتیک و مولکولی براساس 
به صراحت  روش های متداول است. درنتیجه 
نمی توان اعالم کرد که پایه های کهنسال دارای 
ژن های خاصی هستند که سن بیش از حد معمول 
را برای آنها تعریف کرده اند. اما جایی که این 
درختان قرار گرفته اند، گاهی شرایط خوبی را 
برای آنها مهیا کرده تا بتوانند سال های طوالنی 
به دور از آسیب های انسانی و محیطی به زندگی 
خود ادامه دهند. مکان استقرار درختان کهنسال 
به طور کلی در سه بخش متفاوت از یکدیگر 

به شرح زیر قابل توصیف است:
الـف( قـرار گرفتـن در محیـط طبیعـی 
مناسـب: قـرار گرفتـن برخـی درختـان در 
بهتریـن شـرایط اکولوژیکـی خـود موجـب 
شـده تا از یک سـو از بهترین تغذیـه رطوبتی 
و غذایـی برخـوردار باشـند و ازسـوی دیگر 
کمتریـن تنش های محیطی به آنها وارد شـود. 
مجموعه این شـرایط در مواردی با دور بودن 

آنهـا از جوامع انسـانی همراه بـوده و درنتیجه 
بـدون هـر گونه آسـیب محیطی و انسـانی به 
حیات خود ادامه داده و به سـنین باورنکردنی 
رسـیده اند. از نمونه هـای بـارز ایـن درختـان 
می تـوان بـه ارس های کهنسـال شهرسـتانک، 
ابرسـیج و سـرانی و بنه هـای کهنسـال رامـه 
و رچ )شـکل های 5، 8، 9، 10، 11 و 17( 

اشـاره کرد.
به عنـوان  باغ هـا  در  گرفتـن  قـرار  ب( 
درخـت محصـول دار: برخی درختـان به دلیل 
داشـتن محصول خوب از گذشـته مورد توجه 
صاحبـان خـود بوده انـد. درنتیجـه، به پـاس 
تولیـد می کردنـد، رسـیدگی  کـه  محصولـی 
کافـی بـه آنهـا انجـام  شـده و گاهـی بـرای 
سـال های طوالنـی و قرن هـا حفـظ شـده اند. 
اگرچه تنوع گونه ای آنها زیاد نیسـت و شـامل 
برخـی درختان باغی می شـوند امـا گاهی از 
فراوانـی خوبی برخوردار هسـتند. مشـاهده 
شـده کـه در یک منطقه کوچـک گاهی ده ها 
پایـه کهنسـال به خاطـر محصولی کـه تولید 
می کننـد، حفـظ شـده اند. درختـان گـردوی 
کهنسـال روسـتای یـارود در المـوت قزوین 
)شـکل 6( یا گردوهای کهنسـال در پشـکوه 
دوم فریدون شهر، روستای کلوسه )شکل های 
گونه هـای  از  آن جمله انـد.  از  12 و 13( 
دیگـر باغـی کـه به خاطر محصـول یـا تولید 
چـوب حفظ شـده اند، می تـوان بـه گونه های 
توت، شـاه توت )شـکل 14(، زرشـک پلویی، 
زرشـک دانه دار، عناب، سـنجد، کنار، زیتون، 
پسـته، زالزالک و چنار )شکل 15( اشاره کرد.
ج( قــرار گرفتــن در مکان هــای مقــدس 
يــا تاريخــی: بســیار پیــش آمــده کــه بــرای 
ــی،  ــای تاریخ ــبز در بناه ــای س ــاد فض ایج
و  قبرســتان ها  امام زاده هــا،  مســاجد، 
مکان هــای مشــابه بــه حرمــت ایــن مکان ها 
ــی  ــال ها و حت ــده و س ــته ش ــی کاش درختان
شــده اند.  و حفاظــت  مراقبــت  قرن هــا 
مــوارد بســیار متعــددی از درختــان کهنســال 
ــا  ــن مکان ه ــاد در ای ــه ای زی ــوع گون ــا تن ب
ــه ای کــه در  مســتقر هســتند. بارزتریــن گون
ایــن مکان هــا در بیــش از 25 اســتان کشــور 
ــکل  ــار )ش ــت چن ــود، درخ ــاهده می ش مش
16( اســت. پــس از آن ســروها، بنــه )شــکل 
17(، گــردو، تــوت، نــارون، گــز و لــول قابل 

اشــاره هســتند.

استفاده 
از كربن 14 برای تعیین 

سـن درختان كهنسال امکان پذير 
نیسـت، زيـرا الزم اسـت چـوب اولیه 

ايـن درختان در اختیار باشـد تا براسـاس 
آن بتـوان سـن درخـت را به دسـت آورد. 
چـوب اولیـه درختـان در زمـان آغـاز 
درون پوسـیدگی از بیـن مـی رود و 
درنتیجـه مـاده اولیـه بـرای ايـن 
بررسـی وجود نـدارد. 
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جدول 1- رویش قطری ساالنه برخی گونه های درختی به منظور برآورد سن درختان کهنسال

شکل 9- تنه ارس کهنسال سرانی در نزدیکی روستای سرانی، شهرستان شیروان، استان خراسان شمالی شکل 8- ارس کهنسال ابرسیج در ارتفاعات مشرف 
بر روستای ابرسیج، شهرستان شاهرود، استان سمنان

میانگین رويش )میلی متر(
بیشینه رويش )میلی متر( كمینه رويش )میلی متر(  تعداد پايه بررسی

شده
نام علمی نام فارسی رديف

میانگین ساالنه 10 ساله میانگین ساالنه  10 ساله

4/7 6/4 9 3/0 2/25 7 Platanus orientalis چنار 1

1/1 1/3 1/85 0/9 0/95 6 Juniperus excelsa ارس 2

1/185 1/25 1/4 1/12 1/05 3 Pistacia atlantica بنه 3

2/33 2/83 3/3 1/83 1/45 2 Thuja orientalis سرو خمره ای 4

2/825 3/81 4/32 2/05 1/84 8 Juglans regia گردو 5

2/795 3/48 5/77 2/11 1/95 9 Cupressus sempervirens سرو شیراز 6

2/505 3/15 4/33 1/86 1/64 4 Celtis caucasica داغداغان 7

2/2 2/75 2/95 1/65 1/32 4 Crataegus sp. زالزالک 8

3/51 4/12 4/35 2/9 2/44 6 Pinus eldarica کاج 9

3/96 4/84 5/62 3/08 2/78 5 Morus alba توت 10

4/035 4/79 6/14 3/28 2/69 5 Ulmus boissieri نارون 11

4/2 4/67 6/32 3/73 3/51 2 Popolus alba سپیدار 12

4/095 4/49 6/11 3/7 3/29 3 Popolus nigra تبریزی 13

4/54 4/82 6/43 4/26 4/13 2 Ficus benghalensis لیل )مکر زن( 14

3/375 4/39 4/71 2/36 2/11 2 Ziziphus spina christii کنار 15

4/71 5/57 6/3 3/85 3/4 3 Acasia nilotica کرت 16

2/97 3/77 4/13 2/17 1/85 2 Prosopis cineraria کهور 17

3/12 3/66 4/21 2/58 2/24 3 Fraxinus rutondifolia زبان گنجشک 18

6 6/5 9/5 5 3/5 7 Salix spp. بید 19
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شکل 11- بنه کهنسال رامه، شاداب و سالم در ارتفاعات مشرف به روستای رامه، شهرستان گرمسار، استان سمنان

شکل 10- ارس کهنسال سرانی در نزدیکی روستای سرانی، شهرستان شیروان، استان خراسان شمالی
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شکل 12- گردوی کهنسال کلوسه، کهنسال ترین گردوی شناسایی شده در ایران، 
روستای کلوسه، شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان

شکل 13- گردوی کهنسال کلوسه درخت دوم؛ پایداری وصف ناپذیر درختان کهنسال 
در مقابل فرسایش خاک، روستای کلوسه، شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان

شکل 15- چنار کهنسال دوشنگان، روستای شکل 14- شاه توت کهنسال افین، درختی زیبا و پرمحصول در روستای افین، شهرستان زیرکوه، استان خراسان جنوبی
دوشنگان، شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

شکل 16- تنه های برآمده از کنده چنار کهنسال امام زاده شاهزاده حسین گوراب، روستای گوراب، شهرستان کرج، استان البرز
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شکل 22- نارون کهنسال بازگرون، حومه روستای 
بازگرون، شهرستان کوهرنگ، استان چهار محال و 

بختیاری 

شکل 21- سرو خمره ای کهنسال اسفاد، درون باغات 
روستای اسفاد، شهرستان زیرکوه، استان خراسان جنوبی

شکل 18- ارس کهنسال بادرود، بلند قامت ترین ارس 
شناسایی شده در ایران

شکل 20- سرو خمره ای کهنسال استند، حومه روستای 
استند، شهرستان زیرکوه، استان خراسان جنوبی

شکل 17- بنه کهنسال رچ، قطورترین بنه شناسایی شده در ایران، روستای رچ، شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی

شکل 23- لول کهنسال نصیرایی، یکی از عظیم ترین درختان کهنسال ایران، روستای نصیرایی، شهرستان میناب، 
استان هرمزگان  

شکل 19- سروخمره ای کهنسال مهموئیه، حومه شهر 
قاین، شهرستان قاین، استان خراسان جنوبی
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درختان  به  نسبت  اعتقادات   
كهنسال

از زمـان سـاکن  تاریـخ،  به روایـت 
شـدن نـژاد آریـا بـر سـرزمین ایران 
فراتـر از 5 هـزار سـال می گـذرد. 
شـرایط سـخت اقلیمـی کـه بـر ایران زمیـن 
حاکـم بـوده از هزاره هـای اولیـه بـه مردمـان 
ایـن کشـور آموخـت تـا قدر هـر سـبزینه را 
خـوب بداننـد. آنهـا از همـان زمـان با جسـم 
و روح خـود یـاد گرفتنـد که قدر هـر درخت 
را در جـای خـود بدانند و همچـون عضو یک 
خانـواده از آن حفاظـت و حمایـت کننـد. آنها 
در سـخت ترین شـرایط اقلیمی این درختان را 
حفـظ کردنـد و با گذشـت هر روز و هر سـال 
با آنها انس بیشـتری گرفتنـد. همچنین در گذر 
زمـان از آنهـا مراقبت بهتری کردند و نسـل به 
نسـل این درختـان را بـرای فرزنـدان خود به 
ارث گذاشـتند. مـردم این دیـار در حفاظت از 
درختان کهنسـال به چنـان درجه واالی فکری 
رسـیدند که بـاور کردنـد اگر شـاخه ای از این 
درختـان را بشـکنند، به یقیـن دچـار حادثه ای 
ناگوار خواهند شـد. به عبارت دیگر، سـالمتی 
خود را در حفظ درختان و پوشـش سـبز آنها 

می دانسـتند. در اغلب موارد درختان کهنسـال 
به صورت انفرادی توسـط مردم حفظ شـده اند 
که از آن جمله می توان به سـروهای کهنسـال 
محمدآبـاد و مولیـد زیرکـوه، سـرو کهنسـال 
ابرقـو یا چنـار کهنسـال کتلی جاجرم اشـاره 
کرد. در مـواردی درختان کهنسـال به صورت 
مجموعـه ای از درختان توسـط فرد یا گروهی 
از مردم حفظ شـده اند؛ مانند سروهای کهنسال 
قره باغ شـیروان یا مجموعـه درختان گردوی 
کهنسـال پشـتکوه دوم فریدون شـهر. جـدا از 
درختان کهنسـال، باغ های قدیمی متعددی نیز 
در ایـران حفظ و نگهداری شـده اند که اگرچه 
در اغلب آنها حضور درختان کهنسال به نسبت 
کم رنگ اسـت امـا فرهنگ توجـه و حفاظت 
از آنهـا جای تأمل و بحـث دارد. فراوانی این 
باغ هـا در ایـران زیـاد اسـت و معمـواًل طـی 
اعصـار مختلف توسـط زمـام داران و حاکمان 
ملی و منطقـه ای احداث و نگهداری شـده اند. 
بـا توجه بـه ویژگی هـای منحصربه فـردی که 
ایـن باغ هـا دارند طـی چند دهه اخیـر به طور 
پیوسـته مـورد توجـه خـاص قـرار گرفته اند 
به طـوری که 9 بـاغ از مشـهورترین آنها ابتدا 
به عنوان اثر ملی، سـپس با معرفی به سـازمان 

یونسـکو جزء آثـار جهانـی نیز ثبت شـدند. 
باغ هایـی کـه ثبـت جهانـی شـده اند عبارتند 
از: بـاغ ایرانی پاسـارگاد، باغ ارم شـیراز، باغ 
چهلسـتون اصفهـان، بـاغ فیـن کاشـان، بـاغ 
عباس آبـاد مازنـدران، باغ شـازده کرمان، باغ 
دولت آبـاد یـزد، بـاغ پهلوان پور مهریـز و باغ 

اکبریـه بیرجند. 

 فراوانـی و تنوع گونه هاي كهنسـال 
شناسايي شده در ايران تا پايان سال 1393

ــي و  ــه درخت ــا گون ــن صد ه ــون از بی تاکن
درختچــه ای کــه در ایــران به صــورت بومــي 
و غیربومــي رویــش دارند، 44 گونه کهنســال 
نشــانی برداری و اطالعــات 36 گونــه از آنهــا 
ثبــت و معرفي شــده  اســت. از بیــن گونه های 
معرفــی شــده، چنــار فراوان تریــن پایه هــاي 
کهنســال را بــه خــود اختصــاص داده اســت 
و گونه هــای ســرو شــیراز بــا حــدود 4000 
ســال و ارس بــا 2700 تــا 2800 ســال ســن 
جــزء کهنســال ترین درختــان ایــران هســتند.

تاکنــون  کــه  کهنســالی  گونه هــاي 
ــده  ــت ش ــا ثب ــات آنه ــایي و اطالع شناس
ــکل  ــردو، ارس )ش ــار، گ ــد از: چن عبارتن

شکل 25- داغداغان کهنسال ارته، روستای ارته، شهرستان 
کوهرنگ، استان چهار محال و بختیاری

شکل 24- خنجک کهنسال بزپر، کهنسال ترین پایه شناسایی شده از آن در ایران، روستای بزپر، شهرستان دشتستان، 
استان بوشهر
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جدول 2- فراوانی برخی گونه های کهنسال شناسایی شده در ایران در 14 استان کشور تا سال 1393

18(، ســرو شــیراز )شــکل 1(، تــوت 
ــارون  ــک، ن ــاه توت، زبان گنجش ــفید، ش س
ــد  ــوه بلن ــوط دم می ــکل 22(، اوری، بل )ش
ــرودار، بیــد )چنــد  )Quercus logipes(، ب
گونــه(، گــز )دو گونــه(، چــش، انجیــر بنگال 
)لــول(، کهــور، کنــار، بنــه، خنجــک )شــکل 
24(، تــا )گونــه ای داغداغــان( )شــکل 25(، 
ــده،  ــپیدار، پ ــزي، س ــون، تبری ــاب، زیت عن
ــی  ــک کوه ــی، زرش ــک پلوی ــنجد، زرش س
دانــه دار، زالزالــک، انــار شــیطان و کاج. 
گونه هــای دیگــری نیــز همچــون بلندمــازو، 
ــان،  ــی، آزاد، داغداغ ــکای ییالق ــت، توس پل
ســرخدار، ون، ممــرز، ملــج، تمرهنــدي، 
چــش و چتنــه توســط نگارنــدگان، ارگان ها 
و کارشناســان منابــع طبیعی و محیط زیســت 

ــه دوم  ــه در مرحل ــده اند ک ــانی برداری ش نش
پــروژه شناســایی درختــان  کهنســال در 
اســتان های گیــالن، مازنــدران، گلســتان، 
هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان بررســی 
خواهنــد شــد. فهرســت فراوانــی هــر یــک از 
گونه هــای شناســایی شــده درختــان کهنســال 
ــدول 2  ــده در ج ــه ش ــتان های مطالع در اس

آورده شــده اســت.

 برترين درختان كهنسال ايران
ــه  تاکنــون 573 درخــت کهنســال از 36 گون
درختــی و درختچه ای در کشــور شناســایی و 
اطالعــات آنها ثبت شــده اســت )جــدول 2(. 
برخــی از ایــن درختــان در بهتریــن و برخــی 
در ســخت ترین شــرایط زیســتی بــه حیــات 
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13-----------------------7-------6تهران

20-----1------2--------1-5-------11البرز

37------------1----4--1--2---2--522قزوين

96-----1-----41----2-21--12--12-47212سمنان

140----11----321--1--1-23-34---14--5819خراسان شمالی

62--------11-4----2----------18-14814خراسان جنوبی

46-----3------3----3---3-42----1873چهارمحال و بختیاری

38-1---1------2----------1----102417يزد

87------11-----2-------64------2724310اصفهان

22--1----2-----111----3-12-1-------بوشهر

6-----1------1----------------3-1كرمانشاه

2-------------------------2------كردستان

33-------------------------------ايالم

1----------------------1---------هرمزگان

113573-19710329273522563131213119221118711121181مجموع

ــی  ــاب و معرف ــد. انتخ ــه داده ان ــود ادام خ
30 پایــه برتــر از بیــن ایــن تعــداد درخــت 
ــواردی  ــت و م ــخت اس ــیار س ــال بس کهنس
کــه در ادامــه نــام بــرده می شــوند، درختــان 
کهنســالی هســتند کــه تاکنــون شناســایی و 
به نحــوی اطالعــات آنهــا ثبــت شــده اســت. 
ــن بررســی  ــه ای ــه در ادام شــکی نیســت ک
درختــان جدیــدی شناســایی خواهنــد شــد 
کــه می تواننــد در ایــن فهرســت قــرار گیرند.
سـرآمد و نامدارترین درخت ایران، سرو 
کهنسـال ابرقو اسـت که نه تنهـا در ایران بلکه 
در بین درختان کهنسال بسیاری از کشورهای 
جهان، نامدار اسـت. مشخصات کلی این سرو 
و برخی از شـاخص ترین درختان کهنسال در 

جدول 3 آورده شده است.
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جدول 3- شاخص ترین درختان کهنسال شناسایی شده تا پایان سال 1393

محیط تنه مکاننام درخت
)سانتی متر(

دو قطر عمود بر هم برابر 
سینه تنه )سانتی متر(

ارتفاع درخت 
)متر(

سن برآورد شده 
)سال(

254000میانگین 306یقه 962استان یزد، حاشیه شهر ابرکوهسرو کهنسال ابرقو

سرو کهنسال گوشه
استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، 

روستای گوشه
-10612/2 و 320101 و 335

سرو کهنسال سنگان
استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، 

روستای سنگان
حدود 78025129/63000

سرو کهنسال دهپابید
استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، 

روستای دهپابید
-11321/2 و 450143

سرو خمره ای کهنسال اسفاد
استان خراسان جنوبی، شهرستان زیرکوه، 

درون باغ های روستای اسفاد
990-20913/71040 و 730254

سرو خمره ای کهنسال استند
استان خراسان جنوبی، شهرستان زیرکوه، 

روستای استند
900-18911/7950 و 684246

سرو خمره ای کهنسال محمدآباد
استان خراسان جنوبی، شهرستان زیرکوه، 

حومه روستای محمدآباد
730-18411/6780 و 610209

استان خراسان جنوبی، شهرستان قاین، حومه سرو خمره ای کهنسال مهموئیه
شهر

800-12/3850میانگین 684218

ارس کهنسال شهرستانک
استان البرز، شهرستان کرج، ارتفاعات مشرف 

2700-22012/52800 و 910280به روستای شهرستانک

استان خراسان شمالی، شهرستان شیروان، ارس کهنسال سرانی
حومه روستای سرانی

2700-24518/52800 و 860265

استان سمنان، شهرستان شاهرود، ارتفاعات ارس کهنسال ابرسیج
مشرف به روستای ابرسیج

2700-21011/72800 و 767285

استان خراسان شمالی، شهرستان جاجرم، ارس کهنسال آرچه
روستای آرچه

1800-21211/31900 و 695224

ارس کهنسال امامزاده سید اسماعیل 
بادرود

استان تهران، شهرستان فیروزکوه، روستای 
بادرود

1000-12523/41100 و 490220

تبریزی کهنسال نظرعلی
استان خراسان شمالی، شهرستان شیروان، 

روستای نظرعلی
300-21223/5320 و 812265

سپیدار کهنسال فوالدمحله
استان سمنان، شهرستان مهدی شهر، روستای 

فوالدمحله
200-12025/5250 و 355125

استان اصفهان، شهرستان فریدون شهر، گردوهای کهنسال روستای کلوسه
روستای کلوسه

900-35318/9950 و 1010364

استان خراسان شمالی، شهرستان شیروان، گردوی کهنسال چپانلو
روستای چپانلو

600-24416650 و 817272

گردوی کهنسال باغ خان اورگان
استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان 

بروجن، روستای اورگان
دو تنه با میانگین 204 640 و 810

و 258
17/4600-550

گردوهای کهنسال یارود
استان قزوین، شهرستان قزوین، منطقه الموت، 

روستای یارود
830-24321/2880 و 925245

لول کهنسال نصیرایی
استان هرمزگان، شهرستان میناب، روستای 

نصیرایی
250-26300میانگین 1710545
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ادامه جدول 3- شاخص ترین درختان کهنسال شناسایی شده تا پایان سال 1393

استان سمنان، شهرستان مهدی شهر، حومه بلوط اوری کهنسال رودبارک
روستای رودبارک

550-16812/6600 و 720215

750-60025800 و 810کنده 2150استان البرز، شهرستان کرج، روستای گورابچنار کهنسال امام زاده سیدحسین گوراب

چنار کهنسال کتلی جاجرم
استان خراسان شمالی، شهرستان جاجرم، 

روستای کتلی
850-60020/3900 و 1790690

چنار کهنسال دوشنگان
استان خراسان جنوبی، شهرستان درمیان، 

روستای درمیان
600-41723/1650 و 1300430

چنار کهنسال رزگ
استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، 

روستای رزگ
650-41018700 و 1436505

چنار کهنسال کینج
استان مازندران، شهرستان نوشهر، روستای 

کینج
---700

بنه های کهنسال رچ
استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، 

800-9/5850میانگین 625192روستای رچ

گز کهنسال بی بی دوست
استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل، 

-1026081211/7 کیلومتری شمال زابل

خنجک کهنسال بزپر
استان بوشهر، شهرستان دشتستان، روستای 

550-957/9600 و 370115بزپر

بنه کهنسال ارته
استان چهار محال و بختیاری، شهرستان 

420- 1459/4470 و 575200کوهرنگ، روستای ارته


