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Abstract
Walnut (Juglans regia) is native to Iran and is being planted in most provinces of the country. The walnut is a 
tall tree with a height up to 25 m in the forest areas. This tree has been preserved for centuries in the gardens 
of various provinces to exploit its product; therefore, there are a lot of long-lived stands of walnut. According 
to a survey, up to 2016, there are 150 long-lived stands of walnut in 27 provinces, of which 104 stands have 
been recorded. In the present paper, the characteristics of long-lived stands in eight provinces are introduced. 
Certainly, more stands of long-lived trees will be identified in more provinces and introduced in the next issue. 
The highest frequency of walnut long-lived stands was recorded in Isfahan province with 24 stands, followed by 
Qazvin (22 stands), Semnan (21 stands), and North Khorasan (19 stands). The most long-lived walnut stand 
was recorded in Isfahan province, Kloce village, with almost 900-950 years old and 101 cm of trunk perimeter, 
followed by Chapanlo long-lived walnut in North Khorasan, and Bage Khan Oregan in Chahar Mahle Bakhtiari 
province. In addition, a long-lived walnut stand in Qazvin province, Yaroood village, had the widest canopy with 
39.1 m of crown diameter and 1200 m2 canopy among all identified long-lived species in Iran.  
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چکیده
درخت گردو ).Juglans regia L( در ایران به صورت بومی و دست کاشت در بیشتر استان های کشور حضور دارد. گردو 
درختی مرتفع است که در حالت جنگلی گاهی ارتفاع آن به 25 متر هم می رسد. این درخت در باغ های استان های مختلف 
به منظور بهره برداری از محصولش گاهی به مدت چند قرن حفظ شده  است. ازاین رو پایه های فراوان کهن سالی از آن در 
ایران وجود دارد. بررسی انجام شده تا سال 1395 نشان از حضور حدود 150 پایه کهن سال از این گونه در کشور دارد که 
از این تعداد 104 پایه بازدید و اطالعات و ویژگی های آنها ثبت و درمجموع در 27 استان کشور حضور پایه های کهن سال 
آن گزارش شده است. در این مقاله پایه های کهن سال درخت گردو در هشت استان معرفی می شود. به طور یقین در ادامه 
شناسایی درختان کهن سال در استان های بیشتری پایه های آن شناسایی و در شماره های بعد معرفی خواهند شد. تاکنون 
استان اصفهان با 24 پایه گردوی کهن سال، بیشترین فراوانی را دارد و بعد از آن استان های قزوین با 22 پایه، استان سمنان با 
21 پایه و استان خراسان شمالی با 19 پایه قرار دارند. مسن ترین گردوی کهن سال ایران با حدود 900 تا 950 سال سن و 
محیط تنه 1010 سانتی متر در استان اصفهان قرار دارد و بعد از آن گردوهای کهن سال چپانلو در استان خراسان شمالی و باغ 
خان اورگان در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارند. گردوی پنجم روستای یارود در استان قزوین با میانگین قطر تاج 
39/1 متر و سطح تاج پوشش 1200 متر مربع، گسترده ترین تاج را در بین تمامی کهن سال های شناسایی شده در ایران دارد. 

واژههايكلیدي:درختان کهن سال، گردو، کهن سالی، مسنترین گردو 
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باغی محسـوب شده و در بسیاری از نقاط جهان کشت و 
پرورش داده می شود. گردو از درختان بسیار باارزش 
بـوده و از نظـر اقتصـادی نیز به دلیـل تولیدچوب و 
محصول خوراکـی مغز گردو و برخی محصوالت 
فرعـی همچون تانن اهمیت فراوانی دارد و کمتر 
درختـی در ایـران و جهـان همتای آن اسـت. 
ایـن درخـت در بسـیاری از نقـاط جهـان در 
نیمکـره شـمالی از مرکـز تـا شـرق اروپـا و 
قفقـاز و شـمال و مرکـز ایـران تـا دامنه های 
هیمالیـا، چیـن و ژاپن و همچنیـن آمریکای 

شـمالی و جنوبی کاشـته شـده است. 
تنهـا جنـگل طبیعـی باقی مانـده از ایـن 
محصـول در دنیـا هم  اکنـون در قرقیزسـتان 
و در شـرایط بسـیار خوبـی موجـود اسـت 

)درویشـیان، 1376(.
در ایـران گـردو در 28 اسـتان کشـور 
اسـتان هایی  در  و  دارد  ملموسـی  حضـور 
همـدان   ، د( )شـهمیرزا سـمنان  همچـون 
اصفهـان  بـر(،  )را کرمـان  )تویسـرکان(، 
م  دو پشـتکوه  و  ینـده رود  ا ز )حاشـیه 
فریدونشـهر( و بسـیاری اسـتان های دیگـر 
همچـون چهارمحـال و بختیـاری، قزویـن، 
و  کاشـت  شـمالی  خراسـان  و  فـارس 
پـرورش ایـن درخـت رونـق زیـادی دارد. 

 سابقهتحقیقدرايران
بـا تصویـب طرح شناسـایی، معرفـی، تکثیر 
از درختـان کهن سـال  ایجـاد ذخیـره گاه  و 
از  کهن سـال  درختـان  شناسـایی  ایـران، 
سـال 1376 آغـاز شـد و همپای شناسـایی 
پایه هـای  کهن سـال،  گونه هـای  تمامـی 
متعـددی از گردوهـای کهن سـال شناسـایی 
مرتـع  و  مجلـه جنـگل  در  مقاالتـی  در  و 
به چـاپ رسـید )خوشـنویس و همـکاران، 
1385، 1386، کـروری و همکاران 1387(.

 گردوهایكهنسـالشناسـايیشده
تاسـال1395

تاکنون در 15 اسـتان بررسی شـده 104 پایه 
گردوی کهن سـال شناسـایی و اطالعات آنها 
ثبت شـده اسـت )جـدول 1(. در میـان آنها 
اسـتان اصفهان با 24 پایه گردوی کهن سـال 
بیشـترین فراوانی را داشـته اسـت. بعد از آن 
به ترتیـب اسـتان های قزویـن بـا 22 پایـه، 
سـمنان 21 پایه، خراسـان شـمالی 19 پایه، 

خراسـان جنوبی و چهارمحـال و بختیاری 7 
پایـه، یـزد 2 پایـه و البـرز یک پایـه از این 

گونه را دارا هسـتند. 

 برترينگردوهایكهنسالايران
گردوهای کلوسه در پشتکوه دوم فریدونشهر، 
چپانلو در اسـتان خراسان شـمالی، یارود در 
اسـتان قزویـن و باغ خان اورگان در اسـتان 
چهارمحـال و بختیاری نامدارترین گردوهای 
کهن سـال ایـران هسـتند و تاکنـون گـزارش 
مکتوبـی درخصـوص درختـان قطورتـر از 
آنهـا در سـایر مناطـق ایران و جهان کسـب 
نشـده اسـت. در ایـن مقالـه بـه  شـرح 12 
گردوی برتر کشـور پرداخته می شـود. ضمن 
آنکـه در جـدول 1 به موقعیت و مشـخصات 
کمـی 104 گـردوی کهن سـال کـه تاکنـون 
اطالعات آنها ثبت شـده، اشـاره شـده است. 
همچنیـن جـا دارد به این نکته اشـاره شـود 
کـه در ادامـه این مطالعـات، نشـانی بیش از 
40 گـردوی کهن سـال دیگـر نیـز دریافـت 
ایـن درختـان طـی یـک  شـده اسـت کـه 
سـال آینـده بازدیـد و اطالعات کمـی، کیفی 
و موقعیـت دقیـق آنهـا ثبـت خواهـد شـد و 
در بخـش دوم معرفـی گردوهـای کهن سـال 
ایـران کـه در آینـده در ایـن مجلـه چـاپ 
خواهـد شـد معرفـی و تشـریح می شـوند. 

 درختانگردویكهنسـالروسـتای
كلوسـهپشتکوهدومفريدونشهر

این روسـتا در فاصله حـدود 200 کیلومتری 
شهرسـتان فریدونشـهر قرار دارد که منطقه ای 
تقریبـًا بکـر و دسـت نخورده اسـت. بخشـی 
ارتباطـی آن به صـورت خاکـی و  از جـاده 
بـوده و جنگل هـای زاگرسـی  صعب العبـور 

 مقدمه
Juglans regia:نامعلمی

Walnut:نامانگلیسی
Juglandaceae:نامخانواده
نامفارسی:گردو،جوز،گوز

گـردو درختـی اسـت به ارتفـاع 25 )35( 
متـر، بـا تـاج پهـن، پوسـت تنه های مسـن 
خاکسـتری تیـره شـیاردار، برگ هـا به طول 
تـا 40 سـانتی متر، گاهـی بلندتـر، برگچه ها 
5-9 )11( تایـی، بیضـوی یـا تخم مرغـی، 
گاهـی واژتخم مرغی، به طـول 15-6 )20-( 
و  عـرض 2/5-6 )8-( سـانتی متر، نوک دار 
گاهـی تقریبـًا نوک کنـد، با قاعده گـوه ای یا 
گـرد، برگچه هـای انتهایـی بزرگ تـر بـا دم  
برگچـه بلندتر، گل آذین دم گربه ای نر، به طول 
5-10 )15-( سانتی متر. گل های ماده بیشتر 
منفرد تا سـه تایی، اسـتثناء چندتایـی. پیاله با 
کرک هـای پتویی، میوه شـفت تقریبـًا کروی، 
به قطـر تـا 5 سـانتی متر و گاهـی بزرگ تـر. 

)مظفریان، 1383(. 
به صـورت یـک  اینکـه  از  گـردو جـدا 
درخت تنومند شـناخته می شـود از میوه های 
آجیلـی اسـت کـه انـواع وحشـی یـا بومـی 
آن در چیـن، ژاپـن، هنـد، ایـران و آمریکای 
شـمالی، مرکزی و جنوبـی در امتداد کوه های 
آنـد تـا آرژانتین یافت می شـود. شـش گونه 
از جنـس آن در دنیـا رویـش دارد کـه تنهـا 
 )Persian Walnut(   گونـه گردوی ایرانـی
در ایران گسـترش دارد. گردو در گذشته های 
بسـیار دور از فـالت ایـران به یونـان و روم 
و از آنجـا بـه سـایر نقـاط اروپـا برده شـده 
اسـت. پیش از سـال 1562 میالدی، از گونه 
گـردوی ایرانـی چند درخـت در انگلسـتان 
کشـت شـده بود و بعدها مهاجـران این گونه 
را از انگلسـتان به آمریکا بردند. به  همین دلیل 
در آمریکا به English Walnut معروف شده 
اسـت. اکنـون غیـر از درختان کهن سـالی که 
از ایـن گونه در سـواحل اقیانـوس اطلس و 
آرام دیـده می شـود نمونه هـای کهـن دیگری 
از آن در ایـران وجـود دارد که قدمت و سـن 
آنها از سـنین گردوهای موجود در آمریکا و 
سایر مناطق فراتر است )درویشیان، 1396(. 
و  وحشـی  به صـورت  گـردو  درخـت 
خـودرو در برخـی نقاط جهـان رویش دارد 
ولـی به طـور عمـده به عنـوان یـک درخـت 

گردو
 جدا از اینکه

 به صورت یک درخت تنومند 
میوه های  از  می شود  شناخته 

آجیلی است که انواع وحشی یا 
هند،  ژاپن،  در چین،  آن  بومی 
ایران و آمریکای شمالی، مرکزی 
و جنوبی در امتداد کوه های آند 
تا آرژانتین یافت می شود.
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در این منطقه کاماًل مشـهود هسـتند. 
ایـن منطقـه درواقع هم مرز با اسـتان 
لرسـتان بوده و گویش محلی ساکنان 
آن نیـز لـری اسـت. منطقه پشـتکوه 
از چندیـن روسـتا  از عبـور  پـس 
ازجملـه روسـتاهای چلچرانه و گوه 
واقع شـده است. پس از طی مسافتی 
حدود 120 کیلومتر از پشـتکوه اول، روستایی 
به نام کلوسـه قـرار دارد. دره ای ازاین روسـتا 
به سـمت روسـتای وسـتگان امتـداد دارد کـه 
رودخانه ای در آن جریان داشـته و در ادامه به 
روسـتاهای کاهگون و دورک منتهی می شود. 
در ایـن دره عظیم درختان گردوی کهن سـالی 
وجود دارد که در ایران بی نظیر هسـتند. حدود 
300 تـا 400 پایـه مسـن و کهن سـال گـردو 
در ایـن دره که از روسـتای کلوسـه شـروع و 
بـه دورک ختـم می شـود، وجـود دارد. ایـن 
دره کامـاًل بکـر و سرشـار از رطوبت حاصل 
از رودخانـه جـاری شـده در آن اسـت. ایـن 
درختـان متعلق به شـخص خاصی نیسـتند و 
از آنهـا به صورت مشـاع اسـتفاده می شـود و 
ایـن موضـوع یکـی از علت های بسـیار مهم 
حفـظ ایـن درختـان اسـت. محیـط تنـه این 

درختـان اغلـب باالی پنـج متر اسـت. اهالی 
ایـن روسـتاها از محصـوالت ایـن درختـان 
عظیم بـرای امـرار معـاش، اسـتفاده می کنند. 
در بیـن ایـن درختـان کهن سـال و قدیمـی، 
درختـان بـا سـنین مختلـف به وفـور وجـود 
دارد. درواقـع بـا افتـادن بـذر گـردو و حمل 
توسـط آب رودخانـه، درختانـی بـا سـنین 
مختلـف به وجـود آمـده اسـت. بـا پرسـش 
از مـردم بومـی و افـراد مسـن این روسـتاها، 
ایـن درختـان  از  تاریـخ کاشـتی  هیچ کـس 
به یاد نـدارد. آثار پوسـیدگی در بعضی از این 
پایه هـا نشـانگر قدمـت طوالنـی آنها اسـت. 

كلوسـه اول كهنسـال گـردوی  
موقعیـت: این گـردوی کهن سـال در محدوده 
شهرسـتان فریدونشـهر و در منطقـه پشـتکوه 
دوم، اراضـی زراعـی روسـتای کلوسـه قـرار 
دارد. مختصـات جغرافیایی محل اسـتقرار آن 
 49 º 53 َ 35 ˝º 43 َ 22 32 عرض شمالي و̋ 
 39396280 UTM طول شـرقي و  براسـاس
شـرقی و 3621084 شـمالی قـرار داشـته و 
ارتفـاع آن از سـطح دریـا 2252 متر اسـت.
وضعیت عمومی: تنـه این درخت گردوی 

اسـتقامتش  و  سـترگي  همـه  بـا  کهن سـال 
از محـل  درون پوسـیدگی عمیقـی دارد کـه 
انشـعابات تـاج آن کاماًل مشـهود اسـت. این 
درخـت گـردو در اراضـی زراعـی کم شـیب 
واقـع شـده و همپـای زراعت محیـط اطراف 
آن آبیـاری و کوددهـی می شـود، ازایـن رو از 
شـادابی خوبی برخوردار اسـت. اگرچه گاهی 
شـاخه هایی با قطر تا 30 سـانتی متر از آن بر 
اثـر عوامل طبیعی شکسـته شـده ولی رویش 
شـاخه های جدیـد، ایـن آسـیب را جبـران 
کـرده اسـت. کهولـت و کهن سـالی درخت از 
تولیـد محصـول آن کاسـته و در سـال بازدید 
)1391( محصـول آوری کمـی داشـته اسـت. 
اعتقادات: اعتقاد فرهنگی خاصی نسـبت 
بـه آن وجود ندارد. جزو شـش دانگ روسـتا 
بـوده و متعلـق به همـه اهالی اسـت. ازاین رو 
کسـی حـق آسـیب زدن و قطـع آن را ندارد. 
هـم  بـر  عمـود  قطـر  دو  مشـخصات: 
تنـه آن 267×242 سـانتي متر، محیـط تنـه 
هـم  بـر  عمـود  قطـر  دو  سـانتی متر،   797
سـطح  متـر،   24 /4 ×21 /5 تاج پوشـش 
تاج پوشـش 414 متـر مربـع، ارتفـاع 11/9 
متر و سـن آن 600 تا 650 سال برآورد شد.
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ف
ردي

استان
نامفارسی

شهرستان
ش
بخ

محلروستا
میانگینقطرتنه

)سانتیمتر(
محیط
تنه

ارتفاع)متر(
ش)مترمربع(

سطحتاجپوش
سنبرآوردشده

)سال(
1

قزوین

گردوی شورستان 
قزوین

معلم کالیه
شورستان

193
765

13/7
91

450 تا 500
2

ت اول
گردوی کهن سال یارود، درخ

قزوین
رازمیان

یارود
245×342

925
21/2

911
830 تا 880

3
ت دوم

گردوی کهن سال یارود، درخ
قزوین

رازمیان
یارود

175×105
510

17/5
366

300 تا 350
4

ت سوم
گردوی کهن سال یارود، درخ

قزوین
رازمیان

یارود
105×164

415
19/7

443
300 تا 350

5
ت چهارم

گردوی کهن سال یارود، درخ
قزوین

رازمیان
یارود

154×124
440

17/9
665

300 تا 350
6

ت پنجم
گردوی کهن سال یارود، درخ

قزوین
رازمیان

یارود
232×176

685
17/7

1200
500 تا 550

7
ت ششم

گردوی کهن سال یارود، درخ
قزوین

رازمیان
یارود

122×117
395

20/8
688

280 تا 310
8

ت هفتم
گردوی کهن سال یارود، درخ

قزوین
رازمیان

یارود
143×129

464
17

525
380 تا 430

9
ت هشتم

گردوی کهن سال یارود، درخ
قزوین

رازمیان
یارود

192×115
490

21/5
556

350 تا 400
10

ت نهم
گردوی کهن سال یارود، درخ

قزوین
رازمیان

یارود
144×101

435
19/5

500
270 تا 320

11
ت دهم

گردوی کهن سال یارود، درخ
قزوین

رازمیان
یارود

148×155
500

17
707

350 تا 400
12

ت یازدهم
گردوی کهن سال یارود، درخ

قزوین
رازمیان

یارود
148×111

470
17

472
300 تا 350

13
ت دوازدهم

گردوی کهن سال یارود، درخ
قزوین

رازمیان
یارود

135×108
365

19/5
525

280 تا 330
14

ت اول
ت، درخ

گردوی کهن سال زواردش
قزوین

معلم کالیه
ت

زواردش
177×226

654
21

562
470 تا 530

15
ت دوم 

ت، درخ
گردوی کهن سال زواردش

قزوین
معلم کالیه

ت
زواردش

205×216
743

18/2
495

500 تا 550
16

ت 
گردوی کهن سال باالروج محل میان دش

قزوین
معلم کالیه

باالروج
238×218

730
14/1

426
550 تا 600

17
گردوی کهن سال باالروج محل نوین 

قزوین
معلم کالیه

باالروج
205×216

743
18/2

495
500 تا 550

18
ت اول

گردوی کهن سال سراج کالیه، درخ
قزوین

معلم کالیه
سراج کالیه

173×197
570

14/9
410

450 تا 500
19

ت دوم
گردو کهن سال سراج کالیه، درخ

قزوین
معلم کالیه

سراج کالیه
136×106

385
19/4

656
250 تا 300

20
ت سوم

گردوی کهن سال سراج کالیه، درخ
قزوین

معلم کالیه
سراج کالیه

138×129
475

19/2
531

280 تا 320
21

گردوی کهن سال سیلیکان
قزوین

معلم کالیه
سیلیکان

102×99
315

20/3
475

200 تا 220
22

گردوی امامزاده اسماعیل فالر
قزوین

رازمیان
فالر

78×87
290

16
419

150 تا 200
23

سمنان

گردو )1(
شاهرود

بسطام
ابرسیج

124×107
390

13/8
234

230 تا 260
24

گردو )2(
شاهرود

بسطام
ابرسیج

147×144
470

11/5
57

300 تا 350
25

گردو 
سرخه

سرخه
کهنه ده

270×210
745

12
91

500 تا 550
26

گردو )1( آقای کیانی
سمنان

مهدی شهر
شهمیرزاد

170×145
520

17/8
437

300 تا 350
27

ت پله کان
گردو )2( هف

سمنان
مهدی شهر

شهمیرزاد
176×165

650
21/2

160
350 تا 400

28
گردو )3( محل شیخ چشمه سر

سمنان
مهدی شهر

شهمیرزاد
160×110

420
17/5

201
250 تا 300
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29

سمنان

گردو )4( محل لُُهر
سمنان

مهدی شهر
شهمیرزاد

130×138
550

14/5
106

250 تا 300
30

گردو )5( کمان رستم
سمنان

مهدی شهر
شهمیرزاد

130×145
470

13/3
108

250 تا 300
31

گردو )6( منزل آقای احمدی
سمنان

مهدی شهر
شهمیرزاد

97×128
420

24/7
138

200 تا 220
32

گردو )7( منزل آقای مسعود نبوی
سمنان

مهدی شهر
شهمیرزاد

208×198
700

15/5
390

450 تا 500
33

ت اول 
گردوی کهن سال ده صوفیان، درخ

سمنان
مهدی شهر

شهمیرزاد
170×142

490
11/5

129
300 تا 350

34
ت دوم 

گردوی کهن سال ده صوفیان، درخ
سمنان

مهدی شهر
شهمیرزاد

136×130
485

18/1
147

250 تا 300
35

ت اول
گردوی کهن سال نکارمن، درخ

سمنان
شاهرود

بسطام
100×168

450
18/5

363
250 تا 300

36
ت دوم

گردوی کهن سال نکارمن، درخ
سمنان

شاهرود
بسطام

140×140
385

20
226

250 تا 300
37

ت سوم
گردوی کهن سال نکارمن، درخ

سمنان
شاهرود

بسطام
100×115

337
19

214
200 تا 220

38
ت اول

گردوی کهن سال دیباج، درخ
سمنان

دامغان
دیباج

189×182
575

19/5
547

400 تا 450
39

ت دوم
گردوی کهن سال دیباج، درخ

سمنان
دامغان

دیباج
179×182

463
19/5

483
400 تا 450

40
ت سوم

گردوی کهن سال دیباج، درخ
سمنان

دامغان
دیباج

159×142
500

14/8
430

300 تا 350
41

گردوی کهن سال تویه دروار، باغ حاج علي صباغي
سمنان

دامغان
امیرآباد

108×117
365

24/4
373

200 تا 220
42

گردوی کهن سال سیاه آفتاب
سمنان

گرمسار
ایوانکی

139×251
360

21/1
618

250 تا 300
43

گردوی مسن رامه باال
سمنان

گرمسار
آرادان

127×140
420

14/5
195

250 تا 300
44

خراسان 
شمالی

گردوی مسن خطاب
شیروان

مرکزی
خطاب

98×91
305

13/2
350

150 تا 170
45

گردوی کهن سال سرچشمه 
اسفراین

مرکزی
سرچشمه

139×129
465

17/5
196

270 تا 300
46

ت اول
گردوی گلیان، درخ

شیروان
مرکزی

گلیان
96×91

303
17/1

-
140 تا 160

47
ت دوم 

گردوی کهن سال گلیان، درخ
شیروان

مرکزی
گلیان

110×103
475

17/5
406

160 تا 180
48

ت سوم
گردوی کهن سال گلیان، درخ

شیروان
مرکزی

گلیان
161×160

575
16

292
300 تا 350

49
گردوی کهن سال بدرانلو

بجنورد
مرکزی

بدرانلو
92×108

338
14/9

294
150 تا 170

50
گردوی کهن سال اسپاخو 

مانه و سملقان
سملقان

اسپاخو
169×148

500
13/8

545
300 تا 350

51
ت اول

گردوی کهن سال حصار پهلوان لو،  درخ
شیروان

مرکزی
حصار پهلوانلو

189×154
575

14/6
191

330 تا 380
52

ت دوم
گردوی کهن سال حصار پهلوان لو، درخ

شیروان
مرکزی

حصار پهلوانلو
155×146

475
18/9

439
300 تا 350

53
ت سوم

گردوی کهن سال حصار پهلوان لو، درخ
شیروان

مرکزی
حصار پهلوانلو

190×147
585

16/6
387

330 تا 380
54

گردوی کهن سال اسطرخی 
شیروان

مرکزی
اسطرخی

115×118
369

16/5
302

170 تا 200
55

گردوی کهن سال رشوانلو 
شیروان

مرکزی
رشوانلو

173×192
645

18/5
503

350 تا 400
56

گردوی کهن سال چپانلو 
شیروان

مرکزی
چپانلو

272×244
817

16
517

600 تا 650
57

ت اول
گردوی کهن سال زاینکانلو، درخ

فاروج 
مرکزی

زاینکانلو
143×170

495
14

279
300 تا 350

ت محل استقرار درختان کهن سال بررسی شده در 15 استان 
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58

خراسان 
شمالی

ت دوم
گردوی کهن سال زاینکانلو، درخ

فاروج 
مرکزی

زاینکانلو
123×102

358
14/4

178
170 تا 200

59
ت سوم

گردوی کهن سال زاینکانلو، درخ
فاروج 

مرکزی
زاینکانلو

117×121
375

15/2
279

170 تا 200
60

ت اول
گردوی کهن سال پرکار، درخ

فاروج 
مرکزی

پرکار
240×211

700
11/2

148
500 تا 550

61
ت دوم

گردوی کهن سال پرکار، درخ
فاروج 

مرکزی
پرکار

141×178
535

17/5
408

300 تا 350
62

ت سوم
گردوی کهن سال پرکار، درخ

فاروج 
مرکزی

پرکار
173×156

530
14/2

185
300 تا 350

63

خراسان 
جنوبی

ت اول
گردوی کهن سال هریوند، درخ

سربیشه
مود

هریوند
277×213

778
ک شد

ت در سال 1390 خش
آخرین شاخه این درخ

580 تا 630

64
ت دوم

گردوی کهن سال هریوند، درخ
سربیشه

مود
هریوند

144×121
415

9/6
ک 

ش عمده ای از تاج آن خش
بخ

ت
شده اس

250 تا 300

65
ت سوم

گردوی کهن سال هریوند، درخ
سربیشه

مود
هریوند

117×118
375

7
ک 

ش عمده ای از تاج آن خش
بخ

ت
شده اس

200 تا 250

66
گردوی مسن و بلند فنود 

سربیشه
مود

فنود
87×84

270
22/7

216
150 تا 170

67
گردوی کهن سال کریمو )دره سبزه رود(

سرایان
ک

آیس
کریمو

244×225
795

9/8
111

520 تا 570
68

ک
گردوی شمسی پاقلعه مس

درمیان
مرکزی

ک
مس

126×118
378

10/4
223

220 تا 270
69

ت اول
گردوی کهن سال بیماد، درخ

بیرجند
مرکزی

بیماد
100×85

338
13/6

405
170 تا 200

70
ت دوم

گردوی کهن سال بیماد، درخ
بیرجند

مرکزی
بیماد

97×111
358

8/4
275

200 تا 220
71

چهارمحال و 
بختیاری

ت اول 
گردوی کهن سال چهارطاق اردل،  درخ

کیار
ناغان

چهارطاق
141×159

580
15/2

157
320 تا 370

72
ت دوم

گردو ی کهن سال چهارطاق اردل، درخ
کیار

ناغان
چهارطاق

134×152
1070

10/7
195

320 تا 370
73

ت سوم
گردوی کهن سال چهارطاق اردل، درخ

کیار
ناغان

چهارطاق
159×122

452
16

317
320 تا 370

74
ت چهارم

گردوی کهن سال چهارطاق اردل، درخ
کیار

ناغان
چهارطاق

121×111
420

18/6
424

220 تا 270
75

ت پنجم
گردوی کهن سال چهارطاق اردل، درخ

کیار
ناغان

چهارطاق
117×110

395
15/4

371
220 تا 270

76
ت ششم

گردوی کهن سال چهارطاق اردل، درخ
کیار

ناغان
چهارطاق

135×130
487

18/2
224

220 تا 270
77

گردوی کهن سال باغ خان اورگان 
بروجن

بلداجی
اورگان

258 و 204
810 و 

640
17/4

401
550 تا 600

78

اصفهان

گردوی کهن سال رهق
کاشان

نیاسر
رهق

146×147
440

12/4
51

310 تا 360           
79

گردوی کهن سال باغ وارقان
کاشان

نیاسر
وارقان

142×123
420

17/9
288

300 تا 340
80

گردوی کهن سال روستای چیر باال
نایین

مرکزی
چیر باال

162
510

12/5
130

340 تا 380
81

گردوی کهن سال گوه
فریدونشهر

مرکزی
گوه

151×160
450

22/2
439

330 تا 370
82

ت اول
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
267×242

797
11/9

414
600 تا 650

83
ت دوم

گردوی کهن سال کلوسه، درخ
فریدونشهر

مرکزی
کلوسه

353×158
980

15/2
335

600 تا 650
84

ت سوم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
224×205

640
17/3

293
500 تا 550

ت محل استقرار درختان کهن سال بررسی شده در 15 استان 
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85

اصفهان

ت  چهارم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
295×239

990
16/2

470
680 تا 730

86
ت پنجم

گردوی کهن سال کلوسه، درخ
فریدونشهر

مرکزی
کلوسه

227×256
720

13/2
278

580 تا 630
87

ت ششم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
152×204

555
19/3

241
400 تا 450

88
ت هفتم

گردوی کهن سال کلوسه، درخ
فریدونشهر

مرکزی
کلوسه

285×225
790

13/2
163

600 تا 650
89

ت هشتم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
221×133

550
20/9

303
400 تا 450

90
ت نهم

گردوی کهن سال کلوسه، درخ
فریدونشهر

مرکزی
کلوسه

174×220
695

19/7
403

470 تا 520
91

ت دهم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
160×151

485
19/8

240
330 تا 380

92
ت یازدهم

گردوی کهن سال کلوسه، درخ
فریدونشهر

مرکزی
کلوسه

274×233
800

19/9
473

600 تا 650
93

ت دوازدهم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
216×202

650
15/4

236
500 تا 550

94
ت سیزدهم

گردوی کهن سال کلوسه، درخ
فریدونشهر

مرکزی
کلوسه

353×364
1010

18/9
343

900 تا 950
95

ت چهاردهم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
261×148

640
11/8

216
480 تا 530

96
ت پانزدهم

گردوی کهن سال کلوسه، درخ
فریدونشهر

مرکزی
کلوسه

192×185
675

14/1
428

430 تا 480
97

ت شانزدهم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
262×211

730
11/8

238
570 تا 620

98
ت هفدهم

گردوی کهن سال کلوسه، درخ
فریدونشهر

مرکزی
کلوسه

165×174
570

16/1
236

380 تا 430
99

ت هجدهم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
157×161

500
15/9

325
330 تا 380

100
ت نوزدهم

گردوی کهن سال کلوسه، درخ
فریدونشهر

مرکزی
کلوسه

196×192
600

17/2
451

470 تا 520
101

ت بیستم
گردوی کهن سال کلوسه، درخ

فریدونشهر
مرکزی

کلوسه
287×273

910
12/2

228
730 تا 780

102
البرز

گردوی مسن واریان 
کرج

مرکزی
واریان محل هاقوری

160
580

15
301

170 تا 200
103

یزد
گردوی کهن سال نیر

ت
تف

نیر
باغ های پروند نیر

372 دو تنه
یقه 
1170

11
201

600 تا 650

104
گردوي کهن سال کرخنگان

خاتم
ت

مروس
کرخنگان

104
327

16
653

380 تا 420

ت محل استقرار درختان کهن سال بررسی شده در 15 استان 
ادامه جدول 1- مشخصا

 گردویكهنسالسیزدهمكلوسه
موقعیـت: این گـردوی کهن سـال در محدوده 
شهرسـتان فریدونشـهر و در منطقه پشـتکوه 
باغ هـای  و  زراعـی  اراضـی  در  و  دوم 
مختصـات  دارد.  قـرار  کلوسـه  روسـتای 
 32 º 43 َ17˝ جغرافیایـی محـل اسـتقرار آن
طـول   49 º  53َ   48˝ و  شـمالي  عـرض 
 39396603  UTM و  براسـاس  شـرقي 
شـرقی و 3620928 شـمالی قـرار داشـته و 
ارتفـاع آن از سـطح دریـا 2217 متر اسـت.  
ین  ل تر کهن سـا  : مـی عمو ضعیـت  و
درخت گردوی مشـاهده شـده در این منطقه 
محسـوب می شـود. همچنین تا سـال 1395 
هیـچ گزارشـی در ایـران مبنی بـر قطورتر و 
کهن سـال تر از ایـن درخت گردو ثبت نشـده  
اسـت. درون پوسـیدگی عمیقی دارد و اگرچه 
بخش هایی از شـکاف های طولی ایجاد شـده 
در تنـه آن بـا پوسـت زایی در حـال ترمیـم 
اسـت ولـی همچنـان بخش هایی از سـطوح 
جانبـی آن به صـورت شـکاف های طولـی به 
حفـره درونی ارتبـاط دارد. درون پوسـیدگی 
تنـه آن از بـن درخـت تـا شـاخه های اصلی 
تـا ارتفـاع 10 متـری ادامـه دارد. تـاج آن 
طـی اعصـار مختلف آسـیب زیـادی دیده و 
شـاخه های قطوری از آن از بین رفته اسـت. 
بـا تمامـی آسـیب های وارد شـده و پیـری و 
فرتوتـی آن، همچنان تنه ای محکم و اسـتوار 
دارد. بـذرآوری ایـن درخت در سـال بازدید 

متوسـط ارزیابی شـد.  
مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
آن 364×353 سـانتي متر، محیـط تنه 1010 
سـانتی متر، دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 
21/3×20/5 متـر، سـطح تاج پوشـش 343 
متر مربـع، ارتفاع 18/9 متر و سـن آن 900 

تا 950 سـال برآورد شـد. 

 گردویكهنسالچهاردهمكلوسه
این گردوی کهن سـال در محدوده شهرسـتان 
فریدونشـهر و در منطقـه پشـتکوه دوم و در 
اراضـی زراعـی و باغ های روسـتای کلوسـه 
در سـمت دیگر رودخانـه و فاصله 70 متری 
از درخـت سـیزدهم شـرح داده شـده، قـرار 
دارد. مختصـات جغرافیایی محل اسـتقرار آن
49 º 53 َ 50 º 43 َ 16 32 عرض شمالي و̋   ̋
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شکل 2- نمایی از تنه قطورترین و کهن سال ترین درخت گردوی ایران

شکل 3- نمایی از تنه قطور گردوی کهن سال روستای کلوسه، درخت چهاردهم
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 UTM و  براسـاس   طـول شـرقي 
 3620911 شـرقی،   39396657
شـمالی قرار داشـته و ارتفـاع آن از 

سـطح دریـا 2207 متـر اسـت.   
ایـن  تنـه  عمومـی:  وضعیـت 
درون  کهن سـال  گـردوی  درخـت 
پوسـیدگی عمیقی دارد. شـاخه های 
و  شـده  شکسـته  آن  از  قطـوری 
درنتیجه تاج محدودی دارد. بازسازی بخشی 
از تـاج از دسـت رفتـه به دلیـل رسـیدگی و 
آبیـاری منظمـی کـه بـرای زراعـت محیـط 
اطراف آن می شـود تاحـدودی صورت گرفته 
است. شادابی تاج، خوب و بذرآوری درخت 
در سـال بازدیـد، کـم ارزیابی شـد. همچنین 
خـاک محیـط ریشـه ایـن درخـت در یـک 
سـمت از آن فرسـایش شـدیدی دارد و بـر 
اثر این فرسـایش حجم زیادی از ریشـه های 
درخـت از خـاک بیرون مانـده و به آن هیبت 

وصف ناپذیـری داده اسـت. 
مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
آن 148×261 سـانتي متر، محیـط تنـه 640 
سـانتی متر، دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 
15×18/2 متر، سـطح تاج پوشـش 216 متر 

مربـع و ارتفاع آن 11/8 متر اسـت.

 گردویكهنسالپانزدهمكلوسه
ایـن گردوی کهن سـال در محدوده شهرسـتان 
فریدونشـهر و در منطقه پشـتکوه دوم، اراضی 
زراعـی و باغ های روسـتای کلوسـه، در 100 
متری از درخت سـیزدهم شـرح داده شـده و 
در ادامه مسـیر رودخانه قـرار دارد. مختصات 
 32 º 43 َ 14 جغرافیایـی محـل اسـتقرار آن̋ 
عرض شـمالي و ˝º 53 َ 47 49 طول شـرقي 
شـرقی،   39396591  UTM و  براسـاس 
3620857 شـمالی قـرار داشـته و ارتفاع آن 

از سـطح دریـا 2209 متر اسـت.  
وضعیت عمومـی: تنه این درخت گردوی 
کهن سـال درون پوسـیدگی عمیقـی دارد. در 
نزدیکـی آب جـاری رودخانه قرار داشـته 
و از تغذیـه رطوبتـی خوبـی برخـوردار 
اسـت. چنـد شـاخه اصلـی از تـاج 
آن شکسـته و تـاج آن را محـدود 
کرده است. بازسازی و تولید 
ن  جـوا شـاخه های 
موجـــب 

شکل 4- نمایی از تنه قطور گردوی کهن سال روستای کلوسه، درخت پانزدهم

شکل 5- نمایی از درخت گردوی بیستم مطالعه شده در روستای کلوسه فریدونشهر

شکل 6- نمایی از تنه بسیار تنومند گردوی بیستم مطالعه شده در روستای کلوسه فریدونشهر
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به خوبی 
مشـهود اسـت. تنه 

آن از هم گسیخته و درون 
پوسیدگی گسـترده ای دارد. تنه 

اصلـی آن از ارتفـاع 2 متـری بـا 
یک شـکاف طولـی به دو نیم تقسـیم 

شـده و هر بخـش به یک سـمت خمیده 
شـده اسـت. در قسـمت هایی از تاج آن در 

ارتفاع 2 متری شـاخه های جوانی روییده که 
بـه بهبـود تـاج آن کمک کرده و قسـمت های 
تهی شـده تاج آن را تاحدودی پر کرده است. 
خـاک به نسـبت خـوب عرصه اسـتقرار آن و 
وجـود زراعـت آبـی در محیـط اطـراف، بـه 
شـادابی تاج ایـن درخت کمک زیـادی کرده 
اسـت. بـذرآوری این درخت در سـال بازدید 

به مقدار متوسـط ارزیابی شـد.  
مشـخصات: دو قطر عمود بـر هم تنه آن 
273×287 سانتي متر، محیط 910 سانتی متر، 
دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 17×17/1 
متـر، سـطح تاج پوشـش 228 متـر مربـع، 
ارتفـاع 12/2 متـر و سـن آن 730 تـا 780 

برآورد شد.  سـال 

يارود گردوهایكهنسالروستای  
قزوين

روسـتای یـارود در منطقـه المـوت قزویـن 
به دلیـل گسـتردگی کاشـت دو گونـه گردو و 
فندق ازجمله روستاهای مطرح در کاشت این 
دو گونه در کشـور محسـوب می شود. کاشت 
ایـن دو گونـه از قرن هـا پیـش بـا فرهنگ و 
اقتصـاد مـردم عجین شـده و در هر عرصه ای 
کـه امکان کشـت در آن وجود داشـته باشـد 
ایـن دو گونـه کاشـته شـده و به خوبـی از آن 
مراقبت می شود. دقت در نگهداری از درختان 
به خصـوص گونـه گردو موجب شـده اسـت 
تـا چتـر گسـترده ای از ایـن درخـت تمامـی 
عرصه هـای محیـط این روسـتا را دربر گیرد. 
در بیـن هـزاران درخـت گردویی کـه در این 
روسـتا کشت و مراقبت می شود کثیری از آنها 
از سن میان سـالی گذشته و به سن دیرزیستی 
و در نهایت، کهن سـالی رسیده اند. از بین ده ها 
پایه دیرزیسـت آن 12 پایه قطور که در قامت 
درختان کهن سـال هستند، انتخاب و اطالعات 
آنهـا ثبت شـد. از بیـن این 12 پایـه گردوی 
کهن سـال دو پایـه آن بـا دو ویژگـی بسـیار 

بهبـود تـاج و شـادابی آن شـده اسـت. بر اثر 
فرسـایش کنـاری رودخانـه حجم زیـادی از 
ریشـه های آن از خاک خارج شـده و شـکل 
باشـکوهی به این درخت داده اسـت. در سال 
بازدیـد، بـذرآوری ایـن درخت به مقـدار کم 

ارزیابی شـد.
مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
آن 192×185 سـانتي متر، محیـط تنـه 675 
سـانتی متر، دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 
23×23/7 متر، سـطح تاج پوشـش 428 متر 

مربـع و ارتفـاع آن 14/1 متر اسـت.

 گردویكهنسالبیستمكلوسه
موقعیـت: این گـردوی کهن سـال در محدوده 
شهرستان فریدونشهر و در منطقه پشتکوه دوم، 
اراضی زراعی و باغ های روستای کلوسه قرار 
دارد. مختصـات جغرافیایی محل اسـتقرار آن 
 49 º 53 َ 55˝32 عرض شمالي و º 43 َ 02˝
 39396773 UTM طول شـرقي و  براسـاس
شرقی، 3620468 شمالی قرار داشته و ارتفاع 

آن از سـطح دریا 2172 متر است.   
وضعیت عمومی: درخت گردوی کهن سالی 
اسـت کـه پیـری و فرتوتی بـر تـاج و تنه آن 

شـکل 7- نمایـی از تنـه و انشـعابات درخت گردوی کهن سـال یـارود )درخت اول ثبت شـده( اندازه شـاخص 
160 سـانتی متر
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عالـی انتخـاب و اطالعـات آنها شـرح 
داده می شـود. همچنین عالوه بر درختان 
گـردوی کهن سـال در ایـن روسـتا یک 
پایـه چنـار کهن سـال و یک پایـه ارس 
کهن سـال نیز رویش دارد کـه اطالعات 

آنهـا نیز ثبت شـد.  

 درختگردویكهنسالاول
موقعیـت: ایـن گـردوی کهن سـال در شـمال 
از  باالتـر  کیلومتـر   15 حـدود  قزویـن، 
رجایی دشـت در الموت غربی، بخش رودبار، 
روسـتای یـارود در محلـی بـه نـام الت قرار 
دارد. مختصـات جغرافیایی محل اسـتقرار آن 
 º 20َ  15˝ 36 عـرض شـمالي و º  32َ  19˝
 39440709 UTM 50 طول شرقي و  براساس
شـرقی، 4043905 شـمالی قـرار داشـته و 
ارتفـاع آن از سـطح دریـا 1555 متر اسـت.

وضعیـت عمومـی: ایـن درخت سـومین 
درخـت از نظـر قطـر تنـه در بیـن درختـان 
آن  تنـه  اسـت.  کشـور  در  گـردوی سـالم 
سـالم بـا ارتفـاع 2 متـر بـوده و از آنجـا بـا 
چند شـاخه قطور، کشـیده و بلند انشـعابات 
تـاج آن تشـکیل شـده اسـت. سـالمتی تنـه 
ایـن درخـت چنـان مطلـوب اسـت کـه بـا 
همـه تنومنـدی آن، آثـار درون پوسـیدگی از 
ظاهـر آن مشـخص نیسـت. تـاج آن سـالم، 
 1388 سـال  اسـت.  شـاداب  و  گسـترده 
وزش طوفـان شـدید چنـد شـاخه قطـور از 
تـاج آن را شکسـته ولـی بـا وجـود آسـیب 
اشاره شـده تاج همچنان بسیار گسترده است.  
بـه  متعلـق  درخـت  ایـن  اعتقـادات: 
فرزنـدان یـک خانواده اسـت که از پدرشـان 

بـه ارث رسـیده اسـت. ایـن خانـواده عالقـه 
وصف ناپذیری به این درخت دارند و پیشـنهاد 
خوب مشـتریانی را که برای خرید آن مراجعه 
کـرده بودنـد، رد کرده اند. آنهـا افتخار می کنند 
که صاحب یکی از کهن سال ترین و قطورترین 

درختان گـردوی ایران هسـتند.  
مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
بـا  تنـه  آن 342×245 سـانتي متر ، محیـط 
لحـاظ شـدن برجسـتگی های روی آن 925 
سـانتی متر، ارتفـاع 21/2 متـر، دو قطر عمود 
بـر هم تاج پوشـش 32/4×35/7 متر، سـطح 
تاج پوشـش 911 متـر مربـع و سـن آن 830 

تـا 880 سـال برآورد شـد.

پنجـم درخـتگـردویكهنسـال  
يـارود روسـتای

موقعیـت: این گردوی کهن سـال در فاصله ای 
کمتـر از 50 متری درخت اول قرار داشـته و 
مختصـات جغرافیایـی درخـت اول برای آن 

وفـق می کند. 
وضعیـت عمومـی: ایـن درخـت گردوی 
کهن سـال از نظـر قطـر و سـن در محل الت 
و روسـتای یارود، مقـام دوم را دارد. تنه آن 
از ارتفـاع 1/8 متـری بـا تولیـد بیـش از ده 
شـاخه بلند بـه جهت های مختلف که بیشـتر 
آنهـا به صـورت افقی هسـتند »گسـترده ترین 
تـاج« را در بیـن تمامی درختـان ایران زمین 
ایجـاد کـرده اسـت. ایـن درخت ضمـن دارا 
بـودن گسـترده ترین تـاج، »زیباتریـن تاج« 
را نیـز در بیـن درختـان یـارود دارد. تنـه  و 
تـاج آن بسـیار سـالم و شـاداب اسـت. از 
ظاهـر درخـت هیچ گونه درون پوسـیدگی در 
تنه آن تشـخیص داده نشـد. محصـول آوری 
ایـن درخـت بسـیار عالـی اسـت و گاهی تا 

66000 گـردو می دهد.  
بـه  متعلـق  درخـت  ایـن  اعتقـادات: 
سـه نفـر از خانـواده جعفـری اسـت. آنهـا 
درخـت عالقـه  ایـن  ویژگی هـای  به دلیـل 
از  حفاظـت  در  و  دارنـد  آن  بـه  وافـری 
عنـوان  به هیـچ  و  می کوشـند  بسـیار  آن 
نیسـتند. آن  دادن  دسـت  از  بـه  حاضـر 

مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
بـا  تنـه  آن 176×232 سـانتي متر ، محیـط 
لحـاظ شـدن برجسـتگی های روی آن 685 
سـانتی متر، ارتفاع 17/7 متـر، دو قطر عمود 

بر هم تاج پوشـش 37/8×40/4 متر، سـطح 
تاج پوشـش 1200 متر مربع و سـن آن 500 

تا 550 سـال برآورد شـد.

روسـتای كهنسـال گردوهـاي  
قزويـن زواردشـت

موقعیـت: دو درخـت گـردوی کهن سـال  در 
شـمال قزوین در مسـیر این شهر به معلم کالیه 
در روسـتای زواردشـت و حـدود 4 کیلومتـر 
باالتـر از دو چنار زرآباد در باغ های گسـترده 
این روسـتا با فاصله حدود 30 متر از یکدیگر 
و در کنـار جـاده اي کـه از زرآباد بـه دریاچه 
آوان منتهي مي شـود، قـرار دارنـد. مختصات 
 36 º  29َ  34˝ جغرافیایی محل اسـتقرار آنها
º 26 َ 02 50  طول شـرقي  عرض شـمالي و̋ 
شـرقی،   39449293  UTM و  براسـاس 
4038764 شـمالی قرار داشـته و ارتفاع شان 

از سـطح دریـا 1793 متر اسـت. 
درختاول

وضعیـت عمومـی: درخـت اول در کنار جاده 
ارتباطـي و بـا فاصلـه 3 متـر از حاشـیه آن، 
درون مـزارع محـل قـرار دارد. تنـه قطور آن 
از ارتفـاع 2 متـري بـا ایجاد 3 شـاخه قطور 
منشـعب شده  اسـت. اگرچه از ظاهر آن حفره 
درون پوسـیدگي در تنـه مشـهود نیسـت ولي 
ترشـحاتي کـه بـر تنـه ظاهر شـده نشـان از 
وجـود درون پوسـیدگي در تنـه آن دارد. تاج 
درخت گسـترده بـوده و شـاخه هاي متعددي 
از آن تا قطر 30 سـانتي متري خشـک یا قطع 
شـده است. درمجموع سـه چهارم تاج درخت 

از شـادابي خوبي برخوردار اسـت. 
و  زواردشـت  روسـتاي  در  اعتقـادات: 
روسـتاهای اطـراف آن کاشـت گـردو رواج 
به نسـبت خوبـي داشـته و در تمامـي باغ های 
منطقـه حضور فراوانـی دارد. نگاه خوب مردم 
روسـتای زواردشـت نسـبت به ایـن گونه که 
بـراي آنهـا محصول دهي مطلوبـی در پي دارد 
موجب شـده اسـت که همواره این درختان را 
حفـظ کننـد. به این لحـاظ برخـي از درختان 
ایـن روسـتاها فرصـت یافته انـد بـا تحمـل 
عوامل نامسـاعد طبیعي از سنین قابل توجهي 

برخوردار شـوند.
مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
آن 226×177 سـانتي متر ، محیـط تنـه 654 
سـانتی متر، دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 

 
گـردوی  درخـت 

پنجم روسـتای  کهنسـال 
یـارود، »گسـترده ترین تاج« را 

در بین تمامـی درختان ایران زمین 
ایجـاد کـرده اسـت. ایـن درخـت 
ضمـن دارا بـودن گسـترده ترین 
تـاج، »زیباترین تـاج« را نیز در 
دارد. یـارود  درختـان  بیـن 
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26×27/5 متر، سـطح تاج پوشـش 562 متر 
مربـع و ارتفـاع آن 21 متر اسـت.

درختدوم
وضعیت عمومـی: این درخت از قطر و ارتفاع 
قابـل توجهـي برخوردار اسـت و بـا توجه به 
قطـري کـه دارد جـزو 10 درخـت گـردوي 
کهن سـال برتـر ایران محسـوب مي شـود. این 
گـردوي کهن سـال در فاصلـه کمي نسـبت به 
گـردوي کهن سـال اول و در کنـار جـاده و 
جوي آب رسـاني مزارع قـرار دارد. تنه قطور 
این گردو از ارتفاع 1/5 متري منشـعب شـده 
و بـا تولیـد 5 شـاخه قطور بـه اطـراف، تاج 
گسـترده اي دارد. بـر اثر کهولت و فشـارهاي 
محیطـی، شـاخه هاي قطـوري تـا قطـر 60 
سـانتي متر از تاج آن شکسـته یا قطع شـده و 
بـه این دلیل یک سـوم تاج آن خشـک شـده 
و از بیـن رفتـه اسـت. بخش هـاي زنـده تاج 
آن شـادابي قابل قبولي دارنـد. تعریض جاده 

ارتباطـي و آسـفالت کـردن آن لطمـه زیادي 
به سـالمتي و شـادابي این درخت وارد کرده 
اسـت. آسـیب هاي وارد شـده بـه تنـه  آن و 
ضعف فیزیولوژي درخت باعث فعالیت برخي 
قارچ هـا و آفـات چوب خوار بر تنه آن شـده 
اسـت. این درخت بـرای بقا و پایـداري نیاز 
بـه مراقبت هاي زیـادي دارد. خاک ریزي در 
محیط درخت تا شـعاع 5 متـر و ارتفاع یک 
متـر، تقویـت خـاک، تغییـر جزئي در مسـیر 
جاده، هرس شـاخه هاي خشـک، سم پاشـي 
و ضدعفونـي کـردن تنـه از مهم تریـن موارد 

اشـاره هستند. قابل 
قابـل  اول  درخـت  مشـابه  اعتقـادات: 

اسـت. توصیـف 
مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
بـا  تنـه  آن 216×205 سـانتي متر ، محیـط 
لحـاظ شـدن برجسـتگی های روی آن 743 
سـانتی متر، دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 

28/3×21/9 متـر، سـطح تاج پوشـش 495 
متـر مربـع و ارتفـاع آن 18/2 متر اسـت.

 گردویكهنسالكمانرستم
موقعیـت: ایـن گـردوی کهن سـال در اسـتان 
درون  و  مهدی شـهر  شهرسـتان  سـمنان، 
بافـت شـهر شـهمیرزاد قـرار دارد. مختصات 
 º  45َ  55˝ جغرافیایـي  محـل  اسـتقرار آن
º  20 َ  29 53 طـول  35 عـرض شـمالي و̋ 
شـرقي و ارتفـاع  محـل آن از سـطح دریـا 

1933 متـر اسـت. 
وضعیـت عمومـی: ایـن درخـت گردوی 
کهن سـال به دلیـل آرایش طبیعی تـاج آن که 
از دو شـاخه با زاویـه باز و به صورت متقارن 
تشـکیل شـده با نام کمـان رسـتم نام گذاری 
شده اسـت. این درخت از گذشـته وقف امام 
حسین)ع( شده است و پول حاصل از فروش 
محصـول گـردوی آن برای برگزاری مراسـم 
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عـزاداری آن حضـرت مصرف می شـود. این 
درخـت در باغ شـهر شـهمیرزاد، کنـار یـک 
جـوی آب و بـا فاصله کمـی از امامزاده نوح 
نبـی)ع( رویش دارد. تنه آن درون پوسـیدگی 
آن  تـاج  از  بخش هایـی  و  دارد  مشـهودی 

خشـک و هرس شـده است. 
مشـخصات ویـژه: دو قطر عمـود بر هم 
برابـر سـینه تنـه  آن 145×130 سـانتي متر، 
محیط تنه 470 سانتي متر، ارتفاع 13/3 متر، 
طول و عرض تاج پوشـش 11/5×12 متر و 
سـطح تاج پوشـش آن 108 متر مربع اسـت.

 
 گردویكهنسالاورگان

موقعیـت: این درخـت در اسـتان چهارمحال 
و بختیـاری در باغ های روسـتای اورگان در 
نزدیکی بلداجی روییده اسـت. محل استقرار 
آن جزو شهرستان بروجن محسوب شده و با 
آن حـدود 30 کیلومتر فاصله دارد. مختصات 
 31 º 53 َ  46˝ جغرافیایی محل اسـتقرار آن
º 57 َ 05 50 طول شـرقي  عرض شـمالي و̋ 
شـرقی،   39495405  UTM و  براسـاس 
3528912 شـمالی قرار داشـته و ارتفاع آن 

از سـطح دریـا 2366 متر اسـت. 
وضعیـت عمومي: این درخت از گذشـته 
بسـیار دور از قسـمت کنده شکاف برداشته و 
به مـرور زمـان بـا فشـاری کـه از ناحیه تاج 
گسـترده اش بـر تنه هـا وارد  آمـده بیـن دو 
قسـمت تنـه فاصله ایجاد شـده اسـت. بروز 
ایـن اتفـاق بر گسـتردگی کنـده آن افزوده و 
کنـده ای بـا محیـط 13/4 متـر ایجـاد کـرده 

اسـت. بررسـی بـذر ایـن درخـت گـردو در 
قسـمت های مختلـف تـاج آن امـکان این که 
هـر تنه، درخت مسـتقلی بوده باشـد را کاماًل 
منتفی می سـازد؛ ضمن آنکه قسـمت هایی از 
کنـده آن بیـن دو بخش درخت هنوز با کمک 
گورچه های گسـترده بـه یکدیگر متصل باقی 
مانده انـد. وجود این گورچه های گسـترده به 
تنـه ایـن درخت هیبـت وصف ناپذیـری داده  
اسـت. همچنیـن ظاهر درخت از یک سـمت 
چنـان می نماید که احتمـال می رود تنه اصلی 
درخـت در چند قرن پیـش، ازبین رفته و دو 
تنـه فعلـی از کنـده آن برآمده  و شـکل فعلی 
را بـه آن داده اسـت. شـاخه های قطـوری از 
تنـه این درخـت شکسـته و محـل آن بریده 
شـده و همین موضوع از گسـتردگی تاج آن 
کم کـرده اسـت. درون پوسـیدگی مشـخصی 
دارد ولـی شـادابی درخـت و بـذرآوری آن 

خوب اسـت. 
ایـن درخـت مـورد توجـه  اعتقـادات: 
اهالـی منطقـه اسـت و معتقد هسـتند یکی از 
کهن سـال ترین درختـان گردوی ایران اسـت. 
آنهـا به ایـن خاطر که درختی بـا این عظمت 
در روستایشـان قـرار دارد اظهـار رضایت و 
خشـنودی می کننـد و از آسـیب رسـاندن به 

می پرهیزند. آن 
مشـخصات: قطـر برابـر سـینه تنـه اول 
 204 دوم  تنـه  سـانتي متر ،   258 درخـت 
و   810 به ترتیـب  آنهـا  محیـط  سـانتی متر، 
640 سـانتی متر، ارتفـاع 17/4 متـر، دو قطر 
عمـود بر هم تاج پوشـش ایـن درخت گردو 

شکل 9- نمایي از گردوي اول زواردشت

شکل 12- نمایی از تنه درخت گردوی کهن سال کمان 
رستم

شکل 13- نمایی کامل از درخت گردوی کهن سال کمان رستم

شکل 10- نمایي از تنه گردوي دوم 
زواردشت
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21/6×23/6 متر، سـطح تاج پوشـش 401 
متـر مربـع و سـن آن 600 تـا 650 سـال 

برآورد شـد.

 گردویكهنسالچپانلو
موقعیـت: ایـن گـردوی کهن سـال در اسـتان 
خراسـان شـمالی، بخـش مرکزی شهرسـتان 
روسـتای  سـیوکانلو،  دهسـتان  شـیروان، 
 30 َ 08 چپانلـو و بـا مختصات جغرافیایـی̋ 
º 12 َ 10 58 طـول  º 37 عـرض شـمالي و̋ 

شرقي و  براساس UTM 40606309 شرقی، 
4151266 شـمالی قـرار داشـته و ارتفـاع 
محـل آن از سـطح دریـا 1669 متـر اسـت.  
 ، خـت ر د یـن  ا  : مـی عمو ضعیـت  و
خراسـان  اسـتان  گـردوی  کهن سـال ترین 
شـمالی و دومیـن درخـت گردوی کهن سـال 
کشـور محسـوب می شود که تا سـال 1395 
شناسـایی شـده اند. تنـه ایـن درخـت کوتاه، 
مسـتحکم و متقـارن بـوده و از ارتفـاع 1/5 
متـری بـا تولید 5 شـاخه بسـیار قطـور تاج 
گسـترده ای ایجاد کرده اسـت. تاج آن سـالم 
و نسـبتًا شاداب بوده، بذرآوری فراوانی دارد. 
بـه منظور بهبود سـالمتی ایـن درخت، هرس 
شـاخه های خشک و برقراری نظم در آبیاری 
آن با هشـت نوبت در سال پیشـنهاد می شود 
به نحـوی کـه تمامی سـطح زیر تاج پوشـش 

آن آبیاری شـود.
اعتقادات: اعتقاد فرهنگی خاصی نسـبت 
بـه آن وجود ندارد و به دلیـل تولید محصول 

حفظ شـده است. 

شکل 11- نمایي از درخت گردوي دوم زواردشت

شکل 14- نمایی از تنه بسیار قطور و مواج گردوی کهن سال باغ خان اورگان

شکل 15- نمایی از گردوی کهن سال باغ خان اورگان
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مشخصات: دو قطر عمود بر هم 
تنه آن 272×244 سانتي متر، محیط 
تنـه 817 سـانتی متر، دو قطر عمود 
بـر هـم تاج پوشـش 24/7×26/6 
متـر، سـطح تاج پوشـش 517 متـر 
مربـع، ارتفـاع 16 متـر و سـن آن 
600 تـا 650 سـال بـرآورد شـد.

بــركهنســالی مؤثــر عوامــل  
درختــانگــردو

گـردو رویشـگاه های طبیعـی یـا خـودروی 
متعـددی در کشـور دارد و به طـور عمـده در 
استان های گلسـتان، مازندران، چهارمحال و 
بختیـاری و کردسـتان دیده می شـود. در بقیه 
نقـاط ایـران گـردو به صـورت دست کاشـت 
گسـترش یافتـه اسـت. علـت اصلـی توجـه 
بـه کاشـت و حفاظـت از آنهـا بـه محصـول 
ارزشمند و چوب مرغوب آن مربوط می شود. 

در عمـوم نقاطـی کـه ایـن درخت کاشـته و 
پـرورش داده می شـود جنبه اقتصـادی تولید 
محصـول، هـدف اصلی از کاشـت آن اسـت. 
به پـاس محصول مرغوب و فراوانی که از این 
درخت حاصل می شـود بنیان درآمد بسیاری 
از اقشـار جامعـه به ایـن محصـول و کاربرد 

آن وابسـته اسـت. جدا از تولیـد محصول آن 
کـه برای باغـدار به طور مسـتقیم درآمد دارد 
بـرای افـراد زیـادی نیـز به طور غیرمسـتقیم 
باغ هـای  آبیاری کننـده  از  اسـت.  درآمـدزا 
برداشـت کننده محصـول،  کارگـران  گـردو، 
بوجـاری و تیماردهنـدگان، فروشـندگان در 
بـازار، کارگـران مغزُکننـده گـردو، قنادهـای 
تولیدکننده شـیرینی های مغزگردویی و غیره، 
افـراد زیادی هسـتند که گـذران زندگی  آنها 
بـر پایـه محصـول گردو اسـتوار اسـت. جدا 
از میـوه گـردو، چـوب آن نیز هزینـه گذران 
زندگی قشر دیگری از جامعه را که در صنایع 
چوبـی ظریف فعـال هسـتند تأمیـن می کند. 
بـا آنچه بیان شـد حضـور باغ هـای فراوانی 
از ایـن گونه در گسـتره وسـیعی از کشـور و 
دنیا توجیه پذیر اسـت. جـدا از آنچه در مورد 
محصـول میوه و چوب این درخت بیان شـد 
محصـوالت دیگری نیز همچون تانن از برگ 

در روستای کلوسه 
آن  اطراف  روستاهای  و 

فریدونشهر  دوم  پشتکوه  در 
اصفهان درختان گردو جزو مشاع 
نفوس روستا محسوب می شود و هیچ 
درخت گردوی قدیمی در این روستا 
مالک فردی ندارد و هر فرد زنده ای 
ازاین روستاها از این درختان 

گردو سهم می برند.

شکل 16- تنه بسیار قطور گردوی کهن سال چپانلو،  اندازه شاخص 160سانتی متر 
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شکل 18- گردوی کهن سال هریوند دهستان مود در استان خراسان جنوبی پس از 5 قرن زندگی به دلیل تغییر شرایط 
زیستی و رژیم آبی در سال 1389 تک شاخه های به جامانده بر تاج آن خشک و حیات آن برچیده شد.

این درخت اسـتخراج می شـود که در صنایع 
دباغـی کاربرد دارد. همچنیـن برگ و روغن 
میـوه این درخت در طب سـنتی برای درمان 

برخـی بیماری ها کاربـرد دارد.
باالیی  گردو، درختی است که زنده مانی 
دارد و برخالف برخی گونه های باغی مانند هلو، 
گیالس، آلو، زردآلو، انار و غیره که طی یک 
دوره 20 تا 50 ساله محصول دهی آنها کاهش 
می یابد و الزم است قطع شده و کاشت آنها 
تجدید شود، گردو برای چند قرن محصول آوری 
خوبی دارد. نمونه ای  از درختان گردو با سن 
بیش از 400 سال در روستای یارود قزوین 
مشاهده شد که در سال 1391 حدود 65000 
عدد گردو تولید کرد. این محصول آوری همواره 
ضامن بقای این درختان شده و کمتر باغداری 

رغبت به قطع درختان گردو دارد. 
فرهنـگ دیگـری در روسـتای کلوسـه 
و روسـتاهای اطـراف آن در پشـتکوه دوم 
فریدونشـهر اصفهان مشاهده شد که در ایران 

بی نظیـر اسـت. در ایـن چند روسـتا درختان 
گـردو جزو مشـاع نفوس روسـتا محسـوب 
می شـود و هیـچ درخـت گـردوی قدیمی در 
ایـن روسـتا مالک فـردی نـدارد و هـر فرد 
زنده ای ازاین روسـتاها از ایـن درختان گردو 
سـهم می برنـد. با تولـد هر فرزنـدی برای او 
سـهم قائل می شـوند و با فوت هر فرد سـهم 
او قطع شـده و به دیگر افراد روسـتا می رسد. 
چـون هیچ کس مالک شـخصی درختان کهن 
روسـتاها نیسـت پس هیچ فردی هـم اجازه 
قطـع هیچ  کـدام از آنهـا را نـدارد. بـا چنیـن 
فرهنگـی صدها درخـت فرصـت کرده اند به 
حیـات خـود ادامـه دهنـد و گاهـی به سـن 

پیـری مطلق رسـیده اند.
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و  تنومنـد  گـردوی  درخـت  از  نمایـی   -17 شـکل 
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