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Abstract
Wild pistachio (Pistacia atlantica Desf.) is one of the Iranian tree species with a large distribution in whole country, 
and has a significant or limited presence in almost all provinces of Iran. This tree, like Juniper, is observed as wild 
trees and, without any exaggeration, is the most widespread tree species in Iran. In the first part of introducing long 
lived wild pistachio trees, 34 long lived wild pistachio trees are introduced and the details of 10 elite stands are given. 
The most frequency of long lived wild pistachio is observed in Khorasan Razavi province with 14 trees. Kurdistan 
province also has a high frequency of long lived wild pistachio. The thickest and oldest long lived wild pistachio was 
recorded in Chenar, Fars province, with a diameter of 245 cm and almost 2000 years old. The most glorious, highest 
and the most vital long lived wild pistachio was recorded in Rach, Khardarjan (south Khorasan) and Rameh (Semnan 
province), respectively. 
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چکیده
بنه )Pistacia atlantica( از جمله گونه های درختی ایران است که با حضور کم و بیش خود در تمام استان های کشور، 
بدون اغراق بیشترین گستردگی پراکنش را در بین گونه های درختی دارد. این درخت همچون گونه ارس در هر پنج 
ناحیه رویشی ایران به صورت خودرو دیده می شود. در بخش نخست معرفی بنه های کهن سال ایران، 34 پایه بنه  کهن سال 
در هفت استان کشور معرفی و 10 پایه از برترین آنها تشریح می شود. استان خراسان جنوبی با 14 پایه بیشترین فراوانی 
بنه های کهن سال را دارد بررسی ها نشان داد، درختان کهن سال بنه در استان کردستان نیز فراوانی خوبی دارند. قطورترین 
و مسن ترین بنه شناسایی شده ، بنه  چنار با میانگین قطر 245 سانتی متر و حدود 2000 سال سن در استان فارس، با 
شکوه ترین و بلندترین آنها به ترتیب بنه کهن سال رچ و بنه خاردرجان در استان خراسان جنوبی و شاداب ترین آنها، بنه 

کهن سال رامه در استان سمنان است.
واژه های کلیدی: درختان کهن سال، بنه، پسته وحشی، کلخونگ
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بنه 
نام علمي :

 Pistacia atlantica 
نام هاي انگلیسي:

Mount Atlas pistache 
turk terebinth pistache

 Anacardiaceae :نام خانواده
 ، بنـه ول:  متـدا فارسـی  م هـاي  نا
و  چهارمحـال  )در  بـن  وحشـی،  پسـته 
بختیاری(، سـقز )در کردسـتان(، چاتالنقوش

 Pistacia atlantica Desf. بنه 
ایران  Pistacia سه گونه در  از جنس پسته 
به صورت خودرو پراکنش دارد. در بین این سه 
گونه، پسته خوراکی که در بعضی مناطق مانند 
دامغان و رفسنجان به صورت گسترده در باغ ها 
کاشته می شود، در شمال شرقی استان خراسان 
به صورت خودرو می روید. دو گونه دیگر در 
بسیاری از نقاط جنگل های زاگرس پراکنش 
 Pistacia khinjuk دارند. پراکنش کلخونگ
نسبت به بنه Pistacia atlantica محدودتر 
است و بیشتر در جنگل های زاگرس جنوبی و 

در ارتفاعات پایین تر دیده می شود.
درختان بنه عالوه بر ناحیه رویشی زاگرس، 
در ناحیه رویشی ایران و تورانی، ارسبارانی و 
ارتفاعات کوهستان های ناحیه خلیج عمانی و 
به صورت محدود در هیرکانی می رویند و بیشترین 
پراکنش را در بین گونه های درختی دارند. بنه 
گونه ای درختی است که ارتفاع آن گاهی به 7 
متر می رسد. در مطالعه انجام شده، پایه  ای از بنه با 
بلندی 11/8 متر در منطقه خاردرجان در استان 
خراسان جنوبی دیده شد که ارتفاع آن بلندتر 
از مقداری است که در کتاب ها و مقاالت آمده 

است )خوشنویس، 1395(. 
 ويژگي هاي گیاه شناسي

 بنه با نام علمي .Pistacia atlantica Desf و 
معروف به Mount Atlas pistache، درختي به 
ارتفاع 7 متر، با تاجي متراکم و کروي، برگ ها 
خزان کننده، شانه اي فرد، برگچه ها 2-4 جفتي، 
دایره اي-تخم مرغي، مستطیلي یا سرنیزه اي به 
طول 2/5-8 و به پهنای 0/7-2 سانتي متر، نوك 
کند یا بدون نوك، رگبرگ ها غیرمشخص، محور 
برگ لبه دار یا بال باریك، گل آذین پانیکول، میوه 
شفت به طول 5-8 و پهنا 5-6 میلی متر است 
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کهن سال به مقاالت بعد موکول خواهد شد. در 
در جدول یك،  ذکر شده  استان  هفت  میان 
استان خراسان جنوبی با 14 پایه بنه کهن سال 
بیشترین فراوانی را دارد. کهن سال ترین درخت 
میانگین قطر 245 سانتی متر و حدود  با  بنه 
2000 سال سن در استان فارس، باشکوه ترین 
و بلند ترین بنه به ترتیب بنه قدمگاه رچ با 211 
متر مربع سطح تاج پوشش و بنه خاردرجان 
با 11/4 متر ارتفاع در استان خراسان جنوبی 
و شاداب ترین آنها بنه کهن سال رامه در استان 

سمنان است. 

برترين بنه های کهن سال ايران
بنه کهن سال قدمگاه رچ )مزار رچ(

 Pistacia atlantica Desf.
موقعیت: این بنه کهن سال در شهرستان بیرجند، 
روستای رچ و در دامنه یك کوه سنگی مشرف 
بر روستای رچ قرار دارد. مختصات جغرافیایی 
محل استقرار آن ً 21 َ  46 °32  عرض شمالي 
  ،UTM و ً 11 َ 03 °59  طول شرقي و بر اساس
3627945 شمالی، 40692287 شرقی و ارتفاع 

آن از سطح دریا 1926 متر است.
وضعیت عمومی: کنده این درخت از گذشته 
دور با ریزش سنگ های واریزه ای از دامنه کوه، 
همچنین توسط اهالی جهت تسطیح، محوطه 
استقرار آن حدود 1/5 متر زیر خاك رفته است و 
فقط 50 سانتی متر از تنه آن پایین محل انشعابات 
تنه از خاك بیرون مانده است. با وضعیت فعلی، 
تنه آن از نزدیکی زمین با تولید 12 شاخه قطور 
منشعب شده و تاج گسترده، نیمه بلند و نیمه 
انبوهی را ایجاد کرده است. از 12 تنه آن، 2 

)مظفریان، 1383(.
 این گونه داراي زیرگونه هاي زیر است:

- زیر گونه
P. atlantica Desf. subsp. 
cabulica (Stocks) Rech.

 معروف به کسور و بنه کابلي، در کهکیلویه، کرمان 
و بلوچستان )نصرت آباد و تفتان( می روید.

- زیر گونه
P. atlantica Desf.subsp.

kurdica (Zohari) Rech. F.
بنه کردستاني، کلخنگ و سقز، در  با نام هاي 
کردستان، خوزستان، لرستان، کرمان، فارس، 
کهکیلویه و بلوچستان )بین خاش و ایرانشهر( 

پراکنده است.
- زیر گونه

P. atlantica Desf.subsp.mutica
(Fisch & C. A. Mey.) Rech. F.

انگلیسي نام  و  چاتالنقوش  یا  بنه  نام  با   
گیالن،  در   ،turk terebinth pistache
آذربایجان، همدان، کرمانشاه، لرستان، فارس، 
و  )بین خاش  بلوچستان  هرمزگان،  کرمان، 
زاهدان(، خراسان، تهران و یزد گسترش دارند 

)نگهدار صابر و همکاران، 1382(.

 پیشینه تحقیق در ايران
با تصویب پروژه »شناسایی، معرفی، تکثیر و 
ایران«،  از درختان کهن سال  ایجاد ذخیره گاه 
شناسایی درختان کهن سال از سال 1376 آغاز 
شد و همپای شناسایی تمام گونه های کهن سال، 
پایه های متعددی از بنه های کهن سال شناسایی 
و در مقاالتی در مجله جنگل و مرتع به چاپ 
رسید )خوشنویس و همکاران، 1385، 1386؛ 
کروری و همکاران، 1387(. در گزارش فاز 
اول شناسایی و معرفی درختان کهن سال ایران 
در سال 1394 تعداد 558 پایه کهن سال و در 
گزارش فاز دوم آن در سال 1397 تعداد 1190 
پایه درخت کهن سال شناسایی و معرفی شده 
است )خوشنویس و همکاران، 1394، 1397(.

 بنه های کهن سال شناسايی شده تا کنون
تا کنون در 12 استان بررسی شده، 34 پایه بنه 
کهن سال شناسایی و اطالعات آنها ثبت شده 
است. در جدول 1 مشخصات و ویژگی های 
34 پایه از آنها آمده است، معرفی سایر بنه های 

درختان 
ناحیه  ه بر  عالو بنه 

ناحیه  در  زاگرس،  رویشی 
رویشی ایران و تورانی، ارسبارانی 

و ارتفاعات کوهستان های ناحیه خلیج 
عمانی و به صورت محدود در هیرکانی 
گی  د گستر ین  بیشتر و  یند  و می ر
پراکنش را در بین گونه های درختی 
دارند. بنه گونه ای درختی است که 
ارتفاع آن گاهی به 7 متر می رسد.
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ف
ردي

نام استان
نام فارسی

شهرستان
ش

شهر- بخ
روستا

میانگین قطر تنه 
)سانتی متر(

ط تنه
محی

 )سانتی متر(
ارتفاع
)متر(

ش )مترمربع(
سطح تاج پوش

سن برآورد شده به سال
1

سمنان
بنه امامزاده جعفر رامه

گرمسار
آرادان

رامه
124

388
7/6

114
600 تا 650

2
س پیغمبر )بنه ِشره(

بنه جرجی
میامی

بیارجمند
نََهر

107
338

6/4
77

350 تا 400
3

 چهار محال و
بختیاری

بنه کهن سال چهارطاق اردل
کیار

ناغان
چهارطاق

83
260

10/2
133

250 تا 300
4

ت اول
بنه امامزاده جعفر چهراز درخ

کیار
ناغان

چهراز محل امامزاده جعفر
168

527
8/9

66
600 تا 650

5
ت دوم

بنه امامزاده جعفر چهراز درخ
کیار

ناغان
چهراز محل امامزاده جعفر

95
295

8/4
164

250 تا 300
6

اصفهان
بنه قمیشلو

دهاقان
مرکزی

قمیشلو
134

420
7

123
490 تا 540

7
بنه دچان

اردستان
زواره

دچان
151

475
6/8

87
610 تا 660

8
بنه هفتومان

نایین
ك

خور و بیابان
هفتومان

144
452

6/5
48

530 تا 580
9

بوشهر
گ بز پر

کلخون
دشتستان

ارم
بزپر

118
370

7/9
73

550 تا 600
10

خراسان جنوبی

بنه خار درجان دهستان ُدرح
سربیشه

مرکزی
خوشاب

119
374

11/8
144

420 تا 470
11

بنه
قاین

مرکزی
آرامگاه بزرگمهر

119
375

6/8
84

520 تا 570
12

بنه بُرزادران
ف

خوس
ماژان

برزادران
118

370
8/5

154
400 تا 450

13
بنه

ف
خوس

ماژان
جویالن

156
490

9/2
145

550 تا 600
14

بنه قدمگاه رچ
بیرجند

مرکزی
رچ

193
606

9/5
211

800 تا 850
15

بنه کوه رچ
بیرجند

مرکزی
رچ

167
525

8/3
120

700 تا 750
16

بنه
بیرجند

مرکزی
مقابل پادگان محمد رسول

90
282

7/4
92

250 تا 300
17

بنه
قاین

سده
ك

بادام
154

485
7/6

81
650 تا 700

18
بنه )1(

بیرجند
مرکزی

قدمگاه بلنجیر
137

430
8/6

45
520 تا 570

19
بنه )2(

بیرجند
مرکزی

قدمگاه بلنجیر
111

350
8/9

101
400 تا 450

20
بنه )3(

بیرجند
مرکزی

قدمگاه بلنجیر
137

430
7/2

74
520 تا 570

21
بنه مزار شیخ احمد

نهبندان
ف

شوس
ك

ده
95

300
10/3

209
320 تا 370

22
ك احمد شاهی

بنه ت
نهبندان

ف
شوس

ذهاب
143

450
7/9

66
550 تا 600

23
بنه سربند گویاد

نهبندان
ف

شوس
سربندگویاد

ت نشد
ثب

24

س
فار

بنه قشقه
سروستان

مرکزی
مرتع قشقه

1/02
319

9/8
109

800-900
25

بنه چاه بنه
مرتع چاه بنه

1/31
411

10/7
136

1000-1100
26

بنه دهدق
آباده

مرکزی
روستای دهدق

1/77
555

6/8
60

1300-1400
27

بنه چنار
آباده

مرکزی
روستای چنار

2/45
770

8/6
151

1900-2000
28

ت آباد 1
بنه دول

ارسنجان
مرکزی

ت آباد
دول

1/21
380

6/4
75

900-1000
29

ت آباد 2
بنه دول

ارسنجان
مرکزی

ت آباد
دول

1/21
380

8/4
111

900-1000
30

بنه اسالم آباد
ارسنجان

مرکزی
مسیر روستای اسالم آباد

1/41
443

9/40
122

1000-1100
31

بنه باقرخانی
جهرم

سیمکان
ارتفاعات روستای آرجویه

-
-

10/3
113

1600-1700
32

کردستان *
ت اول

بنه کهن سال کاشتر درخ
کامیاران

مرکزی
کاشتر

188
590

6/8
65

700-650
33

ت دوم
بنه کهن سال کاشتر درخ

کامیاران
مرکزی

کاشتر
150

472
6/3

71
600-550

34
ت سوم

بنه کهن سال کاشتر درخ
کامیاران

مرکزی
کاشتر

149
468

6
59/4

600-550

ت شد که در مقاله ی دیگر همراه سایر درختان بنه کهن سال آورده خواهند شد.
ت آنها ثب

در فاز دوم این مطالعه 11 بنه کهن سال و مسن دیگر در این استان شناسایی و اطالعا

ت استان کشور
ت محل اسقرار درختان بنه کهن سال بررسی شده در هف

جدول 1- مشخصا
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تنه بر اثر اقدام غیر اصولی اهالی، جهت باز 
نمودن فضای زیر آن قطع شده است. 10 
تنه باقی مانده از سالمت نسبی برخوردارند. 
تاج آن تا 10 درصد خشکیدگی دارد و از 
مابقی آن نیمی شادابی متوسط و نیم دیگر 
شادابی خوب دارد. آثار تولید بذر روی 
تاج یا ریزش آن در زیر درخت دیده نشد. 
به احتمال نزدیك به یقین می توان جنسیت 
آن را نر بیان کرد. بررسی و اندازه گیری  دوایر 
رویشی در محل دو شاخه قطع شده نشان داد 
که رویش سالیانه آن بین 1 الی 2/5 میلی متر 
از  تنه و معدلی  با لحاظ نمودن قطر  است و 
دوایر رویشی در طول 100 سال آن، سن این 
درخت حدود 800 الی 850 سال برآورد شد.
اعتقادات: این درخت از گذشته های دور به پاس 
کهن سال بودنش مورد احترام مردم منطقه بوده 
است. به گفته آقای کاظم ذاکری ساکن محل، 
اگرچه این بنه به اسم بنه مزار معروف است ولی 
هیچ مزاری زیر آن نیست و این مکان در گذشته 
به پاس زیبایی محیط، مورد توجه مردم بوده است 
و برای تفریح به این مکان می آمدند. بعد از انقالب 

افرادی ادعا نمودند که اینجا قدمگاه قدیمی بوده 
است، اکنون نیز به عنوان قدمگاه بازدید کنندگانی 
دارد. شاعری محلی در وصف روستای رچ و 

زیبایی محیطش گفته است:
بهشـت                            ز  بوسـتانی  اسـت  »رچ مزرعـه ای 
. » بهشـت ز  نـی  مغا ر ا نسـیمش  د  ر و آ

 به تازگی اعتقاد قدمگاه بودن آن قوت گرفته است 
و اهالی را ترغیب کرده است، گاهی به این مکان 
آمده و در پای این درخت حلیم و آش نذری بپزند.

مشخصات: میانگین قطر برابرسینه 192 سانتي متر، 
محیط تنه آن 606 سانتی متر، سطح تاج پوشش 
آن 211 مترمربع و ارتفاع درخت 9/5 متر است. 
سن درخت حدود 800 تا 850 سال برآورد شد.

بنه کهن سال دامنه کوه روستای رچ
 Pistacia atlantica Desf.

کیلومتری  بنه کهن سال در 25  این  موقعیت: 
شهرستان بیرجند، در مسیری انحرافی در جاده 
خوسف به سمت ُرکاد، در دامنه کوهی مشرف 
به روستای رچ و در فاصله حدود 300 متری 
بنه کهن سال قدمگاه رچ قرار دارد. مختصات 

جغرافیایی محل استقرار آن  19ً  46َ  °32 عرض 
شمالي و  15ً  03َ °59 طول شرقي و بر اساس 
UTM،  3627864 شمالی، 40692393 شرقی 
ارتفاع آن از سطح دریا 1946 متر است. و 

وضعیت عمومی: این درخت بنه بر دامنه ای رو 
به شمال با شیب حدود 30 درصد و بر بستری 
با خاك عمیق همراه با قلوه سنگ های واریزه ای 
مستقر شده است. فراهم شدن شرایط به نسبت 
خوب زیستی و توان ژنتیکی باال سبب سرآمدی 
این بنه کهن سال شده است. تنه آن بسیار سالم 
و بدون هر گونه آسیب دیدگی است. آثار درون 
نیست. توان  از ظاهر آن مشخص  پوسیدگی 
فیزیولوژی خوب آن موجب رویش شاخه های 
فراوان در گرداگرد تنه و طوقه آن شده است. 
تنه آن کوتاه بوده و از ارتفاع 1 متری منشعب 
شده و یك تنه قطور و چند شاخه نیمه قطور 
ایجاد کرده است. تاج آن متقارن، شاداب، با 
رشد مطلوب، بلندی متوسط و در بین درختان 
بنه با گستردگی نسبتًا زیاد است. نبود بذر روی 
درخت و زیر تاج پوشش آن حاکی از نر بودن 

این درخت است.

شکل1- نمایی از تنه و انشعابات تنه بنه کهن سال قدمگاه رچ

شکل 3- نمایی از تنه قطور و ستبر بنه کهن سال کوه رچ

شکل 2- نمایی از بنه باشکوه قدمگاه رچ در استان خراسان جنوبی

شکل 4- نمایی از درخت بنه کهن سال کوه رچ مستقر بر بستری پوشیده از سنگ 
و قلوه سنگ واریزه ای
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اعتقادات: اهالی منطقه اعتقاد خاصی نسبت به این 
درخت ندارند و تنها دوری از کانون های جمعیتی 
و نزدیکی آن به چنار قدمگاه رچ، موجب بقای 

این درخت شده است.
مشخصات: میانگین قطر برابرسینه 167 سانتي متر، 
محیط تنه آن 525 سانتی متر، سطح تاج پوشش 
درخت 120 مترمربع، ارتفاع آن 8/3 متر است. 
سن درخت حدود 700 تا 750 سال برآورد شد.

بنه های کهن سال امامزاده جعفر
 Pistacia atlantica Desf.

توده درختان بنه )Pistacia atlantica( امامزاده 
جعفر: در دامنه  مقابل روستای ظلم آباد )گوشه( 
و هم جوار با امامزاده جعفر و در مسیر ناغان به 
چهارطاق کیار در استان چهار محال و بختیاری، 
توده ای از درختان بنه وجود دارد که به احترام این 
امامزاده از هرگونه تعرض بر آنها خودداری شده 
است و این درختان فرصت یافته اند با توانایی 
خوب ژنتیکی که دارند به مدت چند قرن پابرجا 
باقی بمانند. مساحت این توده حدود 2 هکتار 
برآورد می شود. درختان آن همگی کهن سال یا 

مسن هستند و عمومًا بیش از 40 سانتی متر 
قطر دارند. تجدید حیات طبیعی در محل دیده 
نمی  شود. همچنین این رویشگاه بستر قبرستان 
به دلیل هم جواری  روستاهای مجاور است و 
با این امامزاده برای مردم بسیار محترم است. 
از بین توده درختان موجود در این رویشگاه 
ویژگی های دو درخت کهن سال تر آن به عنوان 

شاخص ثبت شد.
درخت بنه اول: درختی بسیار قطور و تنومند 
است و قطر آن از تمام درختان منطقه بیشتر است. 
میانگین قطر برابر سینه آن 168 سانتی متر، محیط 
تنه 527 سانتی متر، سطح تاج  پوشش آن 66 
مترمربع و ارتفاع آن 8/9 متر است، سن درخت 

حدود 600 تا 650 سال برآورد شد.
تنه این درخت بر اثر رشد شاخه های جانبی 
بسیار قطور است ولی به دلیل شکسته شدن 
برخی از آنها نامتقارن  است. آثار درون پوسیدگی 
در درخت مشاهده می شود و شکاف های متعدد 
باریك و بدون پوست بر سطح تنه در یك جهت 
آن دیده می شود. به دلیل شکسته شدن برخی از 
شاخه های قطور، گستردگی تاج آن محدود شده 

است. روی برگ و شاخه های جوان آن فعالیت 
نوعی شته گال زا به فراوانی دیده می شود.

درخت بنه دوم: این درخت در فاصله 40 متری 
از درخت اول قرار دارد. میانگین قطر برابر سینه 
آن 95 سانتی متر، محیط آن 300 سانتی متر، سطح 
تاج پوشش درخت 164 مترمربع و ارتفاع آن 
8/4 متر است. تاج آن گسترده، متقارن و زیبا 
است. میزان آلودگی سر شاخه های آن به شته 
گال زا، نسبت به درخت اول بسیار کمتر است. 
این درخت تك تنه است و از ارتفاع 2 متری 
منشعب شده و تاج گسترده آن شکل گرفته است. 
آثار درون پوسیدگی، پوسیدگی سطحی، فعالیت 
آفات و بیماری ها بر تنه آن مشاهده نمی شود. 
سن درخت حدود 250 تا 300 سال برآورد شد.

Pistacia atlantica Desf. بنه دهدق
موقعیت: این بنه کهن سال 

)Pistacia atlantica Desf. subsp. mutica(
 در شهرستان آباده، بخش مرکزی، روستای 
اراضی زراعی روستاییان  میان  در  و  دهدق 
قرار گرفته است. مختصات این نقطه در سیستم 

شکل 5- نمایی از توده درختان بنه امامزاده جعفر مسیر چهار طاق اردل در استان 
چهار محال و بختیاری

شکل 8- نمایی از بنه کهن سال امامزاده جعفر چهراز درخت دوم )اندازه شاخص 
150 سانتی متر(

شکل های 6 و 7- دو نما از بنه کهن سال امامزاده جعفر چهراز درخت اول )اندازه 
شاخص 150 سانتی متر(

 شکل 9- نمایی از تنه به شدت آسیب دیده ولی همچنان استوار بنه کهن سال دهدق
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663461-39 شرقی  با  برابر   UTM
و 3444137 شمالی است. عرصه زیر 
درخت مسطح، فاقد پوشش و فاقد آثار 
کشت و زرع است. درخت بسیار مورد 
بستن  آثار  و  بوده  روستاییان  احترام 
آن  متعدد روی شاخه های  دخیل های 
اهمیت درخت،  به دلیل  می شود.  دیده 
کشاورزان گاهی آن را آبیاری می کنند.
وضعیت عمومی: تنه درخت به طور کلی پوسیده 
و توخالی و در سمت شمال کاماًل از بین رفته 

و  پوست  دارای  کماکان  و در سمت جنوب 
زنده است. داخل حفره بزرگ تنه، آثار حریق 
فعالیت حشرات چوب خوار دیده  گسترده و 
به 3 شاخه  برابرسینه  ارتفاع  از  تنه  می شود. 
قطور تقسیم شده که با انشعابات مختلفی تاج 
درخت را ایجاد کرده اند. پوسیدگی تنه درخت 
از درون این شاخه های قطور به سمت باال امتداد 
دارد و آنها نیز توخالی هستند. آثار شکستگی 
شاخه های قطور و پوسیدگی چوب در بخش های 
تاج درخت  تاج آن مشخص است.  مختلف 
بذرآوری  دارای  و  متقارن  کم،  با گستردگی 
اندك است. برخی از شاخه ها بریده شده اند. 
خشکیدگی تاج حدود 20 درصد برآورد می شود.

مشخصات: محیط تنه 555 سانتی متر، متوسط قطر 
برابرسینه 177 سانتی متر، ارتفاع درخت 6/8 متر 
و سطح تاج پوشش آن 60 مترمربع است. سن 
درخت حدود 1300 تا 1400 سال برآورد شد.

Pistacia atlantica Desf . چنار  بنه  
بنه کهن سال در بخش مرکزی  این  موقعیت: 
شهرستان آباده، روستای چنار، در اراضی جنوب 
غرب روستا، نزدیك به فضای سبز حریم چاه 
آب آشامیدنی و در مجاورت جاده خاکی واقع 

شده است. مختصات جغرافیایی درخت در سیستم 
UTM برابر با 665526-39 شرقی و 3433973 
شمالی است و ارتفاع این نقطه از سطح دریا 
1995 متر است. به لحاظ پوشش گیاهی عرصه 
یك رویشگاه مرتعی است. آب باران تنها منبع 
تأمین نیاز آبی درخت است. دخیل های متعدد 
روی شاخه های درخت دیده می شود که نشان 
در  دارد.  اهالی  برای  این درخت  اهمیت  از 
محیط اطراف درخت حفره هایی دیده می شود 
که احتماالً به منظور پیدا کردن دفینه  کنده شده اند.

به طور کلی  درخت  تنه  عمومی:  وضعیت 
توخالی، در جهت شمالی کاماًل از بین رفته و 
شبیه به دروازه شده است. در جهت جنوبی به 
سه قسمت تقسیم شده که احتمااًل بقایای سه 
شاخه قطوری هستند که اکنون پوسیده شده اند. 
تنه درخت تنها در جهت جنوبی دارای پوست 
است. در حفره میانی تنه درخت آثار حریق 
فعالیت حشرات چوب خوار دیده  گسترده و 
می شود. به دلیل پوسیدگی شدید تنه، استحکام 
درخت چندان مطلوب نیست. در جهت جنوبی 
نیز در برخی نقاط، پوست درخت از بین رفته 
و سوراخ  حشرات چوب خوار روی چوب آن 
مشاهده می شود. تاج درخت نیمه گسترده، متقارن 
و البته تنك است و در زمان بازدید، میوه فراوان 
داشت. میوه های درخت توسط اهالی جمع آوری 
می شود و با این کار گاهی شاخه های جوان و کم 
قطری از آن شکسته می شود. در بخش میانی و 
باالی تاج آن آثار شکستگی شاخه های قدیمی 
مشاهده می شود. برخی شاخه های قطور نیز بریده 
شده اند. این درخت، قطورترین درخت بنه ای است 
که تا سال 1397 در کشور گزارش شده است.

مشخصات: محیط تنه درخت 770 سانتی متر، 
 ، نتی متر سا  245 برسینه  ا بر قطر  متوسط 

ارتفاع درخت 8/6 متر و سطح تاج پوشش 
است. سن درخت حدود  مترمربع   151 آن 
می شود. برآورد  سال   2000 تا   1900

بنه کهن سال مزار  خار درجان
 Pistacia atlantica Desf.

بنه کهن سال خار درجان در  موقعیت: درخت 
استان خراسان جنوبی، بخش مرکزی شهرستان 
سربیشه، دهستان ُدرح محل خوشاب و در کنار 
یك امامزاده به نام خار درجان معروف به بقعه 

خواجه مراد قرار دارد. مختصات جغرافیایی آن  
32ً  30َ  °32 عرض شمالی و  39ً  34َ 60° 
طول شرقی و ارتفاع محل استقرار آن از سطح 

دریا 1066 متر است.
وضعیت عمومی: این درخت اگرچه در مقایسه 
با سایر درختان کهن سال شناسایی شده قطر 
متوسطی دارد ولی با داشتن 11/8 متر ارتفاع 
ایران محسوب می شود.  بنه  بلندترین درخت 
تاج آن از نظر گستردگی، متوسط است و شادابی 
خوبی دارد. در بین درختان بنه از تنه بلندی به 
ارتفاع حدود 4 متر برخوردار است. تنه آن درون 
پوسیدگی مختصری دارد و یك شاخه فوقانی آن 
بر اثر وزش طوفان شدید شکسته و دنباله آن تا 
پایین درخت از تنه جدا و سبب آسیب طولی بر 
تنه آن شده است که با فعالیت های پوست زایی 
مقداری از این آسیب ترمیم شده است. البته ترمیم 
درختان بنه با توجه به کند رشد بودن، به زمان 
زیادی نیاز دارد. در فاصله کمی از محل رویش 
این درخت بنه در بخش باالیی آن چشمه های 
متعدد آب وجود دارد که بیشتر نیاز آبی این 
درخت را تأمین می کند. با وجود این شرایط این 
بنه نسبت به سایر درختان بنه که در کوهستان ها 
و نقاط خشك می رویند، رشد بیشتری داشته 

شکل 11- نمایی از تنه بسیار قطور و آسیب دیده درخت کهن سال بنه  چنارشکل 10- نمایی از بنه کهن سال دهدق با تاج کوچك و شاداب
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است از این رو با مقایسه آن نسبت به درختان بنه 
که در شرایط خوب در زاگرس می رویند، سنی 
حدود 420 تا 470 سال برای آن برآورد می شود.

به قرارگرفتن  با توجه  اعتقادات: این درخت 
در کنار بقعه خواجه مراد، در نظر اهالی منطقه 
محترم شمرده می شود و آن را یادگاری از این 

امامزاده می دانند.
مشخصات: محیط تنه درخت 374 سانتی متر، 
میانگین قطر برابر سینه 119 سانتي متر، ارتفاع 
درخت 11/8 متر و سطح تاج پوشش آن 144 

مترمربع است. سن درخت حدود 420 تا 470 
سال برآورد شد.

و  )شاخص ترين  َپر  بُز  کهن سال  کلخونگ 
مسن ترين درخت کلخونگ ايران(
Pistacia khinjuk Stocks

کنار  موقعیت: درخت کلخونگ کهن سال در 
به  منتهی  باالده،  گره  به  بوشهر  ارتباطی  راه 
پل  نزدیکی  در  و  پر  بز  محل  در  کازرون، 
ملك  حاشیه  در  و  خشك  کالل  رودخانه 
شخصی آقای بهرام رحیمی قرار دارد. مختصات 

 29°  09َ   13ً استقرار آن   جغرافیایي  محل  
عرض شمالي و  00ً  43َ  °51  طول شرقي و 
ارتفاع محل آن از سطح دریا 1166 متر است.
وضعیت عمومی: این درخت به سبب قطر و 
مکان استقرار، قطورترین و با حدود 550 تا 600 
سال سن، کهن سال ترین درخت کلخونگی است 
که تا کنون در ایران مشاهده و اطالعات آن ثبت 
شده است. این درخت 4 بار مسن تر و قطورتر از 
قطورترین درخت کلخونگی است که در گذشته 
توسط نگارندگان مشاهده و شناسایی شده است.

تاج این درخت کلخونگ با گستردگی متوسط  
چندان  نه  شاخه  دو  است.  عالی  شادابی  و 
قطور آن، از ارتفاع 1/5 متری شکسته شده 
که محل شکستگی شاخه ها به خوبی در حال 
نشانه  ترمیم،  قدرت  این  و  است  بازسازی 
توانایی و سالمت فیزیولوژی این درخت است.

تنه این درخت اگرچه به دلیل سن بسیار 
باال دارای درون پوسیدگی است ولی پایداری 
آن  روی  آفات  فعالیت  آثار  و  دارد  خوبی 
به هیچ وجه مشاهده نمی شود. انشعابات تنه آن 
از حدود یك متری زمین آغاز شده است و 

انشعابات متعدد در جهت های مختلف زیبایی 
و جذبه این درخت را دو چندان کرده است.

 3 7 0 خت  ر د تنه  محیط   : ت مشخصا
سینه  بر  ا بر قطر  نگین  میا  ، نتی متر سا
و  متر   7/9 درخت  ارتفاع  118سانتي متر، 
است. مترمربع   73 آن  تاج پوشش  سطح 

امامزاده جعفر رامه به  بنه کهن سال مشرف 
Pistacia atlantica Desf.

استان سمنان،  بنه کهن سال در  این  موقعیت: 

شهرستان گرمسار، در مسیر جاده ایوانکی به 
روستای رامه و از محل چاه قل قل به سمت رامه، 
در فاصله 37 کیلومتری این محل در دامنه ای 
مشرف به باغ های رامه پایین، کمی باالتر از 
امامزاده جعفر واقع شده است. مختصات جغرافیایی 
محل استقرار آن  10ً  25َ °35 عرض شمالي 
 ،UTM و  04ً  41َ °52 طول شرقي و بر اساس
39654280 شرقی، 3918529 شمالی و ارتفاع 
محل استقرار آن از سطح دریا 2064 متر است.

وضعیت عمومی: تنه این درخت بنه کهن سال سالم، 
کوتاه، بسیار محکم و ستبر است، با توجه به قطر 

شکل 13- نمایی دور از درخت کهن سال بنه  چنارشکل 12- نمایی از سمت دیگر تنه بنه  چنار

شکل 15- نمایی از کلخونگ کهن سال بُز پَر )شاخص ترین و مسن ترین درخت 
Pistacia khinjuk )کلخونگ ایران

شکل 14- نمایی از درخت کهن سال بنه 
مزار خار درجان

شکل 16- نمایی از تنه کلخونگ 
کهن سال بُز پَر 
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و سن درخت، درون پوسیدگی تنه آغاز 
شده است، البته این پوسیدگی در ظاهر 
آن دیده نمی شود. تنه آن از ارتفاع حدود 
2 متری منشعب شده و دارای دو شاخه 
قطور و چندین شاخه با قطر کم و متوسط 
است. در محل انشعاب آثار شکستگی 
یکی از شاخه های نیمه قطور به جا مانده 
است. تاج درخت با گستردگی زیاد، ارتفاع آن 
متوسط و بسیار شاداب است. شاخه های آن تا 
نزدیك زمین پایین آمده و چتری گسترده، فشرده 
و نزدیك به زمین را شکل داده است. از فاصله 
دور تاج آن دو بخشی به نظر می رسد که نتیجه 
رشد دو شاخه بسیار قطور منشعب شده از تنه 
آن است. جنسیت آن ماده است و در زمان بازدید 
)سال 1391( بذر فراوانی بر درخت مشاهده شد.
اعتقادات: مردم منطقه به دلیل قرارگرفتن آن در 
نزدیکی امامزاده جعفر برای آن احترام خاصی 
نمی زنند. به آن آسیب  قائل هستند و هرگز 

مشخصات: دو قطر عمود بر هم تنه آن 133 و 
126 سانتي متر، محیط آن 388 سانتی متر، دو قطر 
عمود برهم تاج  پوشش آن 12×12/1 متر، سطح 
تاج  پوشش آن 114 مترمربع، ارتفاع آن 7/6 متر 
است و سن آن 600 تا 650 سال برآورد شد.

 عوامل مؤثر بر کهن سالی درختان بنه
بنه  رویشگاه های  شد  اشاره  که  همان طور 
در  و  می شود  دیده  ایران  در  طبیعی  به طور 
ملموسی  حضور  کشور  استان های  اغلب 
بقا  پایداری،  موجب  متعددی  دالیل  دارند. 
از  برخی  است.  گونه شده  این  و طول عمر 
درختان بنه کهن سال در کوهستان ها و مناطق 
پرشیب روییده اند و کمتر مورد تعرض و قطع 
بنه از جمله گونه هایی  قرار گرفته اند. درخت 
دارد. درون  باالیی  دیر زیستی  که سن  است 
از سن  بنه  بیشتردرختان  در  تنه،  پوسیدگی 
300 تا 400 سالگی آغاز می شود. در  بافت 
چوب تنه، سرشاخه ها و برگ آن شیرابه سقز 
جاری است که وجود تربانتین موجب حاللیت 
آن شده است. این ماده به طور طبیعی باعث 
دفع برخی از حشرات می شود و در صورت 
حمله آفات چوب خوار به تنه و سرشاخه های 
آن، شیرابه سقز به درون حفره های ایجاد شده 
توسط آفات رخنه کرده و آنها را از بین می برد. 
ماده چسبنده ای است که هنگام  شیرابه سقز 

بریدن چوب و تنه این درختان، به شدت به ابزار 
برش به ویژه سطح و دندانه اره می چسبد و عمل 
برش را بسیار سخت و گاهی غیر ممکن می کند. 
همچنین محصول بذر و شیرابه درختان بنه، جنبه 
اقتصادی و داد وستد  دارد و منبع درآمدی برای 
اهالی منطقه است، به  همین دلیل، درختان بنه کمتر 
مورد آسیب قرار می گیرند. ضمن آنکه بذر این 
درخت جمع آوری و توسط افراد محلی مصرف 
یا به بازار عرضه می شود. برخی از درختان بنه 
در کنار امامزاده ها، مسجدها و مکان های مقدس 
روییده اند و به خاطر باور و اعتقاد مردم و احترام 
آنها به این اماکن حفظ شده اند. از سوی دیگر 
بنه گونه ای به نسبت مقاوم است و شرایط سخت 
رویشگاه ها را به خوبی تحمل می کند و در بیشتر 
موارد، فشار های غیر معمول محیط به آن آسیبی 
نزده است. درختان بنه  فقر خاك، سرماهای 
زود رس پاییزه و دیر رس بهاره، تغییرات بارندگی، 
باد های شدید، برف های سنگین و دیگر عوامل 

آسیب رسان را به خوبی تحمل می کنند.
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