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Abstract
Long live trees are considered to be the most important herbal genetic reserves, and the importance of recognizing 
and preserving these resources is important both nationally and historically. The purpose of this study was to record 
and evaluate 41 trees, including 28 junipers and 13 wild pistachio trees, identified and measured in the Khalkhal area. 
Results showed that the trunk perimeter of trees recorded ranged between 1.28 to 4.21 m, and their height ranged 
between 4.9 to 13.4 m. The average trunk perimeter of wild pistachio and juniper was 3.17 m and 2.61 m, and the 
average height was 10.1 m and 8.05 m, respectively. The proper natural environment and location of these trees in 
the old cemetery, as well as specific beliefs, are the reasons for this tree's persistence in Khalkhal. In terms of growth 
characteristics and dating of long-live trees, in addition to the complete protection of these trees in the region, the 
restoration of the destroyed forests of Juniper and wild Pistachio in Khalkhal region is possible by creating genetic 
reserves (seeds of long-live trees) and seedling production.
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The juniper and wild pistachio long-live trees in Ardabil Province
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چکیده
درختان کهن سال، از جمله مهم ترین ذخایر ژنتیکی گیاهی محسوب می شوند و ارزش شناخت و حفظ این منابع از نظر ملی و 
تاریخی اهمیت زیادی دارد. در تحقیق پیش رو، با هدف ارزیابی و ثبت درختان کهن سال استان اردبیل، تعداد 41 اصله درخت 
کهن سال شامل 28 درخت ارس )Juniperus excelsa) و 13 درخت پسته وحشی (Pistacia atlantica subsp. mutica) در مناطق 
 جنگلی شهرستان خلخال شناسایی و اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد میانگین محیط تنه درختان کهن سال ارس 2/61 متر، 
میانگین ارتفاع کل و ارتفاع تنه آنها به ترتیب 8/06 و 2/01 متر است. میانگین محیط تنه درختان کهن سال بنه 3/17 متر، میانگین 
ارتفاع کل و ارتفاع تنه آنها به ترتیب 10/1 و 2/48 متر است. محیط طبیعی مناسب و قرارگیری این درختان در قبرستان قدیمی، 
همچنین اعتقادات خاص از دالیل ماندگاری این پایه ها در منطقه خلخال هستند. با توجه به مشخصه های رویشی و قدمت درختان 
کهن سال شناسایی شده، می توان ضمن حفاظت کامل از این درختان در منطقه با ایجاد ذخیره گاه های ژنتیکی )محاوط بذر درختان 

کهن سال( و تولید نهال به احیای جنگل های تخریب شده ارس و بنه منطقه خلخال کمک کرد.
واژه های کلیدی: استان اردبیل، ارتفاع کل، ارس، پسته وحشی، درخت کهن سال
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 مقدمه
درختان کهن سال هر کشور 

از جمله مهم ترین ذخایر ژنتیکی 
گیاهی آن کشور است، حتی ارزش 

شناخت و حفظ این منابع از نظر 
ملی و تاریخی بیش از ابنیه تاریخی 

هر کشور است )علی احمد کروری و 
همکاران، 1393(. از دیدگاه ژنتیکی 
معرفی  ژنی  ذخیره  را  کهن سال  درختان 
می کنند. زیرا در درازمدت تحت تأثیر رقابت 
 Spies &( انتخاب طبیعی قرار گرفته اند و 
برای حفاظت  امروزه   .(Franklin, 1996
و احیای اکوسیستم های طبیعی گیاهی، اصل 
طبیعی  زیستگاه های  و حفاظت  شناخت  بر 
گیاهان است. بنابراین شناسایی، حفظ و تکثیر 
ما  به  این درختان در توسعه پوشش گیاهی 
 .(Spies, 2004) کمک زیادی خواهد کرد 
محدودیت های  زندگی خود،  در طول  زیرا 
اکولوژیکی و تنش های متعدد محیطی را پشت 
سر گذاشته اند و همچنان به پایداری خود ادامه 
داده اند )علی احمد کروری و همکاران، 1393(. 
از جمله ویژگی های درختان کهن سال می توان به 
داشتن پوست ضخیم، قطر برابر سینه بیشتر، تنه 
حفره دار و زیستگاه موجودات بسیار اشاره کرد. 
به عبارت دیگر درختی کهن سال است که از نظر 
سن و ابعاد نسبت به سایر درختان همان گونه در 
محل های مشابه بزرگ تر باشد. به صورت تجربی، 

عواملی نظیر سن، قطر و ارتفاع درختان، معیار کهن سالی درختان 
محسوب می شود )مهاجر، 1384(.

علی احمد  کروری و همکاران )1393( با بررسی 
مشخصه های مرفولوژیکی، خصوصیات خاک و درصد 
قوه نامیه بذر60 پایه از سروهای ایران )زربین و سرو 
خمره ای( در مناطق مختلف ایران نشان دادند استقرار 
پایه های کهن سال سرو به صورت تک درخت یا 
به صورت توده ای در حاشیه شهرها و روستاها، باغات 
و قبرستان های قدیمی و امامزاده ها حضور دارند.
حسینی و اعظمی )1395( ویژگی ها  ظاهری 
بلوط را در  بنه و  تعداد 58 درخت کهن سال 
برابر سینه،  از نظر محیط  جنگل های زاگرس 
ارتفاع کل درخت، سالمت تاج و تنه بررسی 
کردند. نتایج نشان داد بیشترین میانگین قطر 
برابر سینه درختان کهن سال بنه )139 سانتی متر( 
و بیشترین قطر برابر سینه درختان بلوط )236 
سانتی متر( بود. سطح تاج درختان بلوط )110 
مترمربع( و درختان بنه )108 متر مربع( بود. 73 
درصد درختان بنه و 62 درصد درختان بلوط 

دارای پوسیدگی سطحی تنه بودند.
خوشنویس و همکاران )a 1396( درختان 
کهن سال ارس را در 21 استان ایران بررسی 
ایران  نتایج نشان داد پراکنش آن در  کردند، 
در ارتفاع 500 تا 3500 متری از سطح دریا 
دیده می شود. تحمل تغییرات دمایی، حضور 
در دامنه وسیعی از بارندگی، تحمل 4 تا 5 ماه 

فصل خشک، مقاومت خوب در مقابل آفات و 
بیماری ها و پایداری در مقابل باد و طوفان و 
بارش های سنگین برف از ویژگی های برجسته 

این گونه محسوب می شود.
با   )1396  b) همکاران  و  خوشنویس 
نشان  ایران  در  کهن سال  سروهای  بررسی 
دادند، سروها در ایران با سه واریته مشخص 
واریته سرو شیراز  بومی می روید.  به صورت 
درختی مرتفع، همیشه سبز با شاخه های راست 
و باال رونده، با تاجی ستونی، واریته سرو ناز 
تاج  زربین  واریته  و  کشیده  کله قندی  تاجی 
بلند دارد. اغلب رویشگاه های طبیعی  هرمی 
سرو در استان های مازندران، گلستان، گیالن، 
فارس و کهگیلویه و بویراحمد حضور دارد. 
با  ابرقو  ایران سرو  مسن ترین سرو کهن سال 
4000 سال سن و بعد از آن سروهای سنگان 
و گوشه با حدود 3000 سال سن قرار دارند.

نتایج بررسی ویژگی های مرفولوژیکی 50 
Pinus monophylla پایه از درختان کهن سال

و ارتباط آن با سطح  تاج، سن و قطر برابر سینه 
نوادای  در پارک جنگلیSimpson واقع در 
سن،  افزایش  با  داد  نشان  آمریکا  مرکزی 
ارتفاع درختان کاهش  و  تاج پوشش  سطح 
.(Weisberg & Ko, 2012 ( می یابد 

هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی 
مشخصه های مرفولوژیکی درختان کهن سال ارس 

شکل 1- موقعیت مورد مطالعه در استان اردبیل و ایران
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و بنه به منظور ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم، 
همچنین نهادهای ذی ربط از جمله میراث فرهنگی 
و گردشگری، محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان در راستای کمک به حفاظت 
از آنها و نیز تکثیر آنها به عنوان ذخایر ژنتیکی 
با ارزش در احیاي جنگل هاي تخریب یافته است.

 مواد و روش ها 
منطقه مورد مطالعه 

این تحقیق در اراضی جنگلی و در قالب توده های 
حاشیه  هکتاری(   10( حفاظت شده  کوچک 
قبرستان روستاهای منامین و شمس آباد )بخشی 
از رویشگاه های جنگلی ارس و بنه استان اردبیل( 
واقع در بخش خورش رستم جنوبی شهرستان 
خلخال اجرا شد )شکل1(. مناطق مطالعه شده 
در محدوده ارتفاعی 1200 تا 1450 متر از سطح 
دریا، شیب 5 تا 30 درصد در دو جهت شرقی 

و جنوبی قرار دارند. 
میانگین بارندگي ساالنه شهرستان خلخال 
طي دوره 10 ساله )سال هاي 1387-1396( 
بیـشینه  میانگین  اسـت.  میلي متر   372 /6
مطلـق درجه حرارت در گرم ترین ماه سال37 
مطلق  کمینه  میانگین  و  سانتي گـراد  درجه 
درجه حرارت در سردترین مـاه سـال )دي( 
و  بیـشترین  است.  سانتي گراد  درجه   6/27
 18 و   87 به ترتیب  نسبي  رطوبت  کمتـرین 
درصد و متوسط آن 77/8 درصد است. اقلیم 
منطقـه بررسـي شده بـر اسـاس روش آمبرژه 
)Q2=5/36( نیمه خشک با زمـستان هـاي سـرد 

است. شکل 2 منحنـي آمبروترمیـک شهرسـتان 
خلخـال را نشان مي دهد. بر اساس آن، طول 
فصل خشک در رویـشگاه 4 ماه است که از 
خرداد ماه شروع و تا اوایل مهر ماه ادامه دارد.

 روش تحقیق
از گردآوری  طی سال های 97-1396 پس 
در  موجود  کهن سال  درختان  اطالعات 
ثبت  به مکان یابی، شناسایی و  نسبت  استان 
اقدام شد. سن  کهن سال  مشخصات درختان 
ارتفاع(  و  برابر سینه  )قطر  اندازه درختان  و 
از شاخصه های مهم درختان کهن سال هستند 
از  درخت  ساختاری  مشخصه های  بر  که 
تاجی  آرایش  و  شاخه دهی  الگوی  قبیل 
.(Van plet, 2007) دارد  بیشتری  اثر  آن 

در این پژوهش برای شناسایی و ثبت درختان 
کهن سال از دو معیار سن و ابعاد درختان )قطر 

بعد از  ارتفاع کل( استفاده شد.  برابر سینه و 
مؤلفه های  درختان  استقرار  محل  شناسایی 
ارتفاع  تنه در  رویشی درختان شامل محیط 
چندتنه،  دارای  درختان  )برای  برابرسینه 
ارتفاع  شد(،  اندازه گیری  آنها  قطورترین 
درخت، ارتفاع تنه، دو قطر عمود بر هم تاج 
و مساحت تاج پوشش اندازه گیری شدند. سن 
تقریبی درختان با استفاده از روش خوشنویس 
)1394( برآورد شد. با توجه به اینکه تعیین 
سن درختان کهن سال به صورت سرپا و زنده 
اهمیت زیادی دارد و هدف تعیین سن تقریبی 
درختان بدون آسیب رساندن به آن یا کمترین 
آسیب به درخت بود. در این روش، برای تعیین 
سن تقریبی درختان از نسبت میانگین رویش 
ساالنه درخت به قطر درختان )1/4 میلی متر( 
استفاده شد )علیپورفرد و همکاران، 1396(.

 اقدامات ویافته ها 
در این بررسی، تعداد 41 پایه از گونه های ارس و بنه 
کهن سال با سن باالی200 سال حائز شرایط ثبت 
و ورود به بانک اطالعات درختان کهن سال استان 
اردبیل شناخته شدند. 28 پایه از این درختان متعلق 
(Juniperus excelsa M. B.( به گونه ارس

وحشی  پسته  گونه  به  متعلق  پایه   13 و   
)Pistacia atlantica Desf( بودند )جدول1(. 
نمونه  چند  رویشی  مشخصه های  ادامه  در 
ازدرختان کهن سال ارس و بنه ارائه شده است.

ارس کهن سال شمس آباد خلخال )درخت 
شماره 3(
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شکل 2- منحنی آمبروترمیک شهرستان خلخال

 
ی  ا بر ه  ز و مر ا

ی  حیا ا و  ظت  حفا
طبیعی  ی  سیستم ها کو ا

گیاهی، اصل بر شناخت و حفاظت 
گیاهان  طبیعی  ه های  زیستگا
است. بنابراین شناسایی، حفظ 
و تکثیر این درختان در توسعه 
پوشش گیاهی به ما کمک 
زیادی خواهد کرد.
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قطر برابر سینه محیط تنه )متر(روستابخش شهرستاننام گونهشماره
)متر(

ارتفاع کل
)متر(

ارتفاع تنه
)متر(

مساحت تاج 
پوشش )متر مربع(

2/800/898/952/1054/35شمس آبادمرکزیخلخالارس 1

1/800/5710/102/2531/4شمس آبادمرکزیخلخالارس 2

2/120/688/902/1552/16شمس آبادمرکزیخلخالارس 3

2/150/687/750/6570/50شمس آبادمرکزیخلخالارس 4

2/200/707/352/2063/57شمس آبادمرکزیخلخالارس 5

3/851/228/651/85128/6شمس آبادمرکزیخلخالارس 6

3/151/0010/101/8032/15شمس آبادمرکزیخلخالارس 7

2/650/849/653/1072/34شمس آبادمرکزیخلخالارس 8

2/220/718/652/1058/2شمس آبادمرکزیخلخالارس 9

3/191/028/852/60330/2شمس آبادمرکزیخلخالارس 10

1/860/537/702/5543/30شمس آبادمرکزیخلخالارس 11

2/790/8910/851/9072/34شمس آبادمرکزیخلخالارس 12

2/250/728/352/2576/5شمس آبادمرکزیخلخالارس 13

3/711/187/702/1040/7شمس آبادمرکزیخلخالبنه 14

3/651/1410/853/7553/8شمس آبادمرکزیخلخالبنه 15

2/640/8410/201/7047/6شمس آبادمرکزیخلخالبنه 16

4/011/285/902/5047/3شمس آبادمرکزیخلخالبنه 17

3/381/079/151/60235/25شمس آبادمرکزیخلخالبنه 18

2/790/8911/72/45172/8شمس آبادمرکزیخلخالبنه 19

4/211/349/201/8577/7منامین خورش رستمخلخالارس 20

2/910/9310/252/5071/2منامین خورش رستمخلخالارس 21

3/010/967/201/7084/8منامین خورش رستمخلخالارس 22

3/100/999/902/1090/2منامین خورش رستمخلخالارس 23

2/900/926/853/1036/3منامین خورش رستمخلخالارس 24

3/231/037/650/9095/8منامین خورش رستمخلخالارس 25

2/840/9010/052/7519/6منامین خورش رستمخلخالارس 26

2/950/949/203/1099/6منامین خورش رستمخلخالارس 27

2/410/7713/402/9087/5منامین خورش رستمخلخالارس 28

2/510/807/852/2517/8منامین خورش رستمخلخالارس 29

1/980/638/100/9066/32منامین خورش رستمخلخالارس 30

2/350/754/901/1013/8منامین خورش رستمخلخالارس 31

2/810/907/601/0570/65منامین خورش رستمخلخالارس 32

1/620/526/801/6528/50منامین خورش رستمخلخالارس 33

1/380/446/101/10012/20منامین خورش رستمخلخالارس 34

2/780/869/252/35144/45منامین خورش رستمخلخالبنه35

2/890/9211/403/10211/10منامین خورش رستمخلخالبنه36

2/960/949/302/1583/9منامین خورش رستمخلخالبنه37

3/100/9910/952/55145/2منامین خورش رستمخلخالبنه38

3/680/929/951/8581/7منامین خورش رستمخلخالبنه39

2/900/9210/452/25152/9منامین خورش رستمخلخالبنه40

3/511/1210/102/30174/7منامین خورش رستمخلخالبنه41

جدول1 - برخی از صفات رویشی درختان ارس و بنه کهن سال در شهرستان خلخال، استان اردبیل 
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موقعیت: این ارس کهن سال در استان اردبیل، 
روستای  مرکزی،  بخش  خلخال،  شهرستان 
قبرستان قدیمی  شمس آباد در جهت جنوبی 
روستا واقع شده است. مختصات جغرافیایی 
O 24 37 عرض  محل استقرار این درخت "47́ 
شمالی و "O 13΄ 40 48 طول شرقی بوده و 
متر و  از سطح دریا 1375  ارتفاع محل آن 

شیب عمومی عرصه 45 درصد است.
وضعیت عمومی: جنسیت این ارس، نر و تنه 
آن از ارتفاع 2 متری منشعب شده و سه شاخه 
به نسبت قطور ایجاد کرده است. تنه ها تقریبًا 
سالم هستند. سطح آن تقریبًا صاف است. تاج 
درخت نامتقارن است و به  دلیل بروز خشک سالی 
در سال های اخیر بخش های قابل توجهی از تاج 
درخت دچار خشکیدگی شده است. عرصه 
از سنگ و  نیمه سنگالخی و خاک مخلوطی 
این گونه در  قلوه سنگ های واریزه ای است. 
داخل قبرستان قدیمی روستا واقع شده است 
و مردمان محلی احترام خاصی برای آن قائل 
قبرستان در  این  قرار گرفتن  به دلیل  هستند. 
مجاورت اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت فقط 

از طریق بارندگی در منطقه تأمین می شود. 
مشخصات: ارتفاع درخت 8/90 متر، پیرامون 
تنه برابر سینه 212 سانتی متر، ارتفاع تاج 6/75 
متر، سطح  تاج پوشش  آن  52/16 مترمربع  و 
سن آن 500 تا 550 سال برآورد شد )شکل3(.

ارس کهن سال شمس آباد )درخت شماره 5(
موقعیت: این درخت در روستای شمس آباد در 
جهت جنوبی قبرستان قدیمی روستا واقع شده 
است. مختصات جغرافیایی محل استقرار آن 
48  O 13 O 24 37 عرض شمالی و "24́   ́42"

طول شرقی بوده و ارتفاع محل آن از سطح دریا 
1380 متر و شیب عمومی عرصه 15 درصد است.
تنه  و  نر  وضعیت عمومی: جنسیت درخت، 
و  شده  منشعب  متری   2/20 ارتفاع  از  آن 
است.  کرده  ایجاد  قطور  نسبت  به  دو شاخه 
تنه  آن درون پوسیدگی گسترده ای دارد و در 
سطح وسیعی از تنه ، پوست خود را از دست 
از  بیش  و  نامتقارن  تاج درخت  است.  داده 
10 درصد تاج درخت دچار خشکیدگی شده 
کوچک  نهال های  درخت  اطراف  در  است. 
ارس، پسته وحشی، نسترن وحشی و سیاه تلو 
به همراه پوشش علفی زیاد مشاهده شد. به دلیل 
قرار گرفتن این قبرستان در مجاورت اراضی 
جنگلی، نیاز آبی درخت فقط از طریق بارندگی 

در منطقه تأمین می شود. 
قطر  متر،   7/35 ارتفاع درخت  مشخصات: 
برابر سینه تنه 70 سانتی متر، پیرامون تنه 220 
سانتی متر، ارتفاع تاج آن 5/15 متر، سطح  تاج  
پوشش  آن  63/57 مترمربع  و سن آن 400 تا 

450 سال برآورد شد )شکل 4(.

ارس کهن سال شمس آباد خلخال )درخت 
)6 شماره 

ستان  ا در  کهن سال  ارس  ین  ا موقعیت: 
مرکزی،  بخش  خلخال،  شهرستان  اردبیل، 
روستای شمس آباد در جهت غربی قبرستان 
مختصات  است.  شده  واقع  روستا  قدیمی 
37 O 24΄ 43" جغرافیایی محل استقرار آن

عرض شمالی و " O 13΄ 33  48 طول شرقی 
بوده و ارتفاع محل آن از سطح دریا 1386 
است. متر و شیب عمومی عرصه 5 درصد 
وضعیت عمومی: از محل یقه این درخت دو 
تنه به نسبت قطور رشد کرده است که پوست 
یکی از تنه های آن کنده شده است. تنه های  
و  نامتقارن  تاج  ندارند.  درون پوسیدگی  آن 
است  از60 درصد آن خشکیده  بیش  سطح 
)به دلیل خشک سالی(. در زمان مراجعه برای 
)به همین  نداشت  یا ُگل  میوه  ثبت، درخت، 
دلیل جنسیت آن تعیین نشد(. پیرامون درخت 
نهال های جوان ارس و پسته وحشی مشاهده 
می شود. به دلیل قرار گرفتن این قبرستان در 
مجاورت اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت فقط 
تأمین می شود.  منطقه  بارندگی در  از طریق 
مشخصات: ارتفاع درخت 8/65 متر، پیرامون 
قطورترین تنه 385 سانتی متر، قطر برابر سینه 122 
سانتی متر، ارتفاع تاج 6/80 متر، دیرزیستی آن 
900 تا 950 سال برآورد و سطح  تاج  پوشش  

شکل 3- نمایی کامل از ارس کهن سال )پایه شماره 3( شمس آباد شهرستان خلخال
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آن  128/6 مترمربع  محاسبه شد  )شکل 5(.

)درخت  ارس کهن سال شمس آباد 
شماره 11(

موقعیت: این ارس کهن سال در استان 
بخش  ل،  خلخا شهرستان  بیل،  رد ا
مرکزی، روستای شمس آباد در جهت جنوبی 
قبرستان قدیمی روستا واقع شده است. مختصات 
 37 O  24 ΄  40" آن  استقرار  جغرافیایی محل 
عرض شمالی و " O 13΄ 33 48 طول شرقی 
بوده و ارتفاع محل آن از سطح دریا 1387 
متر و شیب عمومی عرصه 25 درصد است.
وضعیت عمومی: جنسیت درخت ماده و تنه آن از 

ارتفاع 2/55 متری منشعب شده و چهار شاخه به 
نسبت قطور ایجاد کرده است. سه تا از شاخه های 
آن شکسته شده اند. تنه اصلی نسبتاً بلند بوده و در 
ارتفاع1/80 متری آن پوسیدگی دیده می شود. 
تاج نامتقارن و بیش از 70 درصد تاج درخت 
خشکیده است. مشاهدات نشان داد که میوه بسیار 
کمی تولید کرده است. به دلیل حفاظت این منطقه 
توسط اهالی روستا و نیز عدم وجود دام پوشش 
علفی زیادی در پیرامون درخت مشاهده می شود.

مشخصات: ارتفاع درخت 7/70 متر، پیرامون 
تنه 53  برابر سینه  قطر  تنه 186 سانتی متر، 

سانتی متر، سن آن 300 تا 350 سال برآورد 
شد. ارتفاع تاج 5/15 متر و سطح  تاج پوشش  
.)6 مترمربع  محاسبه شد)شکل  آن 43/30 

ارس کهن سال شمس آباد خلخال )درخت 
شماره 12(

موقعیت: این ارس کهن سال در استان اردبیل، 
روستای  مرکزی،  بخش  خلخال،  شهرستان 
شمس آباد در جهت جنوبی قبرستان قدیمی 
روستا واقع شده است. مختصات جغرافیایی 
محل استقرار آن " O 24 ΄44 37 عرض شمالی 
و " O 13 ΄43 48 طول شرقی بوده و ارتفاع محل 

آن از سطح دریا 1387 متر است. 

وضعیت عمومی: تنه درخت از ارتفاع 2 متری 
منشعب شده و دو شاخه به نسبت قطور ایجاد 
کرده است. جنسیت آن ماده است. بخش هایی از 
پوست تنه از دست رفته است. بخش اصلی تنه 
از ارتفاع حدود 1/8 متری دارای فرورفتگی و 
پوسیدگی است. تاج نامتقارن و بیش از30 درصد 
آن خشکیده است. به دلیل قرار گرفتن این قبرستان 
در مجاورت اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت 
فقط از طریق بارندگی در منطقه تأمین می شود. 
مشخصات: ارتفاع درخت 10/85 متر، پیرامون 
تنه 89  برابر سینه  قطر  تنه 279 سانتی متر، 

سانتی متر، سن آن 650 تا 700 سال برآورد شد. 
ارتفاع تاج آن 8/95 متر و سطح  تاج  پوشش  

آن  72/34 مترمربع  محاسبه شد )شکل 7(. 

ارس کهن سال منامین )درخت شماره 24(
موقعیت: این ارس کهن سال در استان اردبیل، 
روستای  مرکزی،  بخش  خلخال،  شهرستان 
منامین در جهت شرقی قبرستان قدیمی روستا 
محل  مختصات جغرافیایی  است.  واقع شده 
استقرار این درخت "O 16 ΄ 89  37 عرض 
شمالی و " O 21 ΄ 87 48 طول شرقی بوده و 
ارتفاع محل آن از سطح دریا 1321 متر است. 
وضعیت عمومی: تنه درخت از ارتفاع 3/10 

متری منشعب شده و دو شاخه به نسبت قطور 
ایجاد کرده است. جنسیت آن نر است. تنه های  آن 
درون پوسیدگی گسترده ای دارند و سطح وسیعی 
از تنه های آن پوست خود را از دست داده اند. 
تعداد شاخه های جانبی بسیار کم است. تنه درخت 
حالت خمیدگی دارد. تاج آن نامتقارن و شادابی 
خوبی دارد. به دلیل قرار گرفتن این قبرستان در 
مجاورت اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت فقط 
تأمین می شود.  منطقه  در  بارندگی  از طریق 
اعتقادات: این گونه در داخل قبرستان قدیمی 
روستای منامین واقع شده است و مردمان محلی 

شکل 4- نمایی کامل از ارس کهن سال )پایه شماره 5( شمس آباد شهرستان خلخال
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شکل 5- نمایی کامل از درخت ارس شماره 6 شمس آباد شهرستان خلخال
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احترام خاصی برای آن قائل هستند. 
مشخصات: ارتفاع درخت 6/85 متر، 
پیرامون تنه 290 سانتی متر، قطر برابر 
سینه آن 92 سانتی متر، سن آن بالغ بر 
800 تا 850 سال برآورد و ارتفاع تاج 
3/75 متر و سطح  تاج  پوشش  آن  36/3 مترمربع  

محاسبه شد )شکل 8(.

ارس کهن سال منامین )درخت شماره 33(
موقعیت: این ارس کهن سال در استان اردبیل، 
روستای  مرکزی،  بخش  خلخال،  شهرستان 
شمس آباد در جهت جنوبی قبرستان قدیمی 
روستا واقع شده است. مختصات جغرافیایی 
عرض   37 O  24 ΄  42 " آن  استقرار  محل 
شمالی و "O 13΄ 34 48 طول شرقی بوده و 
متر   1367 دریا  سطح  از  آن  ارتفاع محل 
است. درصد   5 عرصه  عمومی  شیب  و 
درخت  این  یقه  محل  از  عمومی:  وضعیت 
از  یکی  پوست  است.  کرده  رشد  تنه  چهار 
آن  اصلی   تنه   است.  شده  کنده  آن  تنه های 
پوسیدگی دارد. تاج نامتقارن و کاماًل شاداب 
است در زمان مراجعه برای ثبت، میوه های 
زیادی روی تاج، همچنین زیر تاج درخت 
نهالی  هیچ  درخت  پیرامون  داشت.  وجود 
مشاهده نمی شود. خاک پای درخت فشرده 
در  قبرستان  این  گرفتن  قرار  به دلیل  است. 
مجاورت اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت فقط 
از طریق بارندگی در منطقه تأمین می شود. 
مشخصات: ارتفاع درخت 6/80 متر، پیرامون 
برابر  قطر  سانتی متر،   1/62 تنه  قطورترین 
تا   400 آن  سن  سانتی متر،   52 تنه  سینه 
متر و سطح    5/15 تاج  ارتفاع  450 سال، 
محاسبه  مترمربع    28/50 آن   پوشش   تاج 

شد )شکل 9(.

ارس کهن سال منامین )درخت شماره 34(
ستان  ا در  کهن سال  ارس  ین  ا موقعیت: 
مرکزی،  بخش  خلخال،  شهرستان  اردبیل، 
قبرستان  شرقی  جهت  در  منامین  روستای 
مختصات  است.  شده  واقع  روستا  قدیمی 
 37 O  16΄  91" جغرافیایی محل استقرار آن 
عرض شمالی و "O 21΄ 88 48 طول شرقی 
 1318 دریا  سطح  از  آن  محل  ارتفاع  و 
است. 5 درصد  متر و شیب عمومی عرصه 

شکل 6- نمایی کامل از پایه شماره 11 درخت ارس کهن سال شمس آباد )باال( و تنه اصلی آن )پایین(
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تنه اصلی درخت از  وضعیت عمومی: 
محل یقه به هم پیچیده شده و در ارتفاع 
1/20 متری سه شاخه به نسبت قطور 
ایجاد کرده است. جنسیت آن نر است. 
فرسایش  و  فشرده  پای درخت  خاک 
یافته است، به طوری که ریشه های آن از خاک 
بیرون زده است؛ اما عدم وجود سرخشکیدگی 
شاخه ها و نداشتن آفت در ناحیه تاج پوشش 
جالب توجه است. تاج درخت نامتقارن و کاماًل 
شاداب است. به دلیل قرار گرفتن این قبرستان 
در مجاورت اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت 
فقط از طریق بارندگی در منطقه تأمین می شود. 
متر،   6 /10 درخت  رتفاع  ا مشخصات: 
سانتی متر،   138 آن  تنه  قطورترین  پیرامون 
پوشش   تاج   سطح   و  متر   5/1 تاج  ارتفاع 
آن  سن  و  محاسبه  مترمربع    12 /20 آن
)شکل10(.  برآورد شد  سال   400 تا   350

بنه کهن سال منامین خلخال )درخت شماره 35( 
موقعیت: این درخت کهن سال در استان اردبیل، 
شهرستان خلخال، بخش خورش رستم جنوبی، 
واقع شده  در جهت شرقی  منامین  روستای 
است. مختصات جغرافیایی محل استقرار آن 
 37 O 16 ΄ 82" 48 طول شرقی و  O 21 ΄ 85"
عرض شمالی بوده و ارتفاع محل آن از سطح 

دریا 1333متر است.
وضعیت عمومی: تنه درخت از ارتفاع 2/35 
به نسبت قطور  تنه  متری منشعب شده و دو 
ایجاد کرده است. جنسیت آن ماده است. تنه  
 آن درون پوسیدگی ندارد و سالم است. تاج آن 
متقارن، کاماًل شاداب و دارای بذر کافی است. 
به دلیل قرار گرفتن یک قبرستان در مجاورت 
اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت فقط از طریق 

بارندگی در منطقه تأمین می  شود. 
اعتقادات: این گونه در داخل قبرستان قدیمی 
روستا واقع شده است و مردمان محلی احترام 
خاصی برای آن قائل هستند و میوه های آنها هر 
ساله توسط اهالی جمع آوری و به مصرف می رسد. 
مشخصات: ارتفاع درخت 9/25 متر، پیرامون تنه 
278سانتی متر، قطر برابرسینه آن 86 سانتی متر، 
سن تقریبی آن 400 تا 450 سال برآورد و 
طول تاج آن 6/90 متر و سطح  تاج   پوشش  
آن  144/45 مترمربع محاسبه شد )شکل 11(.

)درخت  خلخال  کهن سال شمس آباد  شکل8- نمایی کامل از درخت ارس کهن سال شماره 18 روستای منامین شهرستان خلخالبنه 
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شماره 37(
موقعیت: این درخت کهن سال در استان اردبیل، 
روستای  مرکزی،  بخش  خلخال،  شهرستان 
قبرستان قدیمی  شمس آباد در جهت جنوبی 
روستا واقع شده است. مختصات جغرافیایی 
محل استقرار آن "O 21΄ 85 48 طول شرقی 
و"O 16΄ 92  37 عرض شمالی بوده و ارتفاع 

شکل9- نمایی کامل از پایه شماره33 درخت ارس کهن سال منامین )سمت چپ( و تنه های آن )تصاویر سمت راست و باال(

محل آن از سطح دریا 1315 متر است.
وضعیت عمومی: تنه این درخت از ارتفاع 2/5 
متری منشعب شده و سه شاخه به نسبت قطور 
ایجاد کرده و جنسیت آن ماده است. تنه   آن 
درون پوسیدگی ندارد. تاج نامتقارن ولی حدود 
10 درصد از تاج پوشش آن خشک شده است. 
به دلیل قرار گرفتن قبرستان در مجاورت اراضی 

جنگلی، نیاز آبی درخت فقط از طریق بارندگی 
در منطقه تأمین می شود. 

مشخصات: ارتفاع درخت 9/30 متر، پیرامون 
 94 آن  برابر سینه  قطر  تنه 296 سانتی متر، 
سانتی متر، سن آن 450 تا 500 سال برآورد، 
طول  تاج آن  7/15 متر و سطح  تاج پوشش  

آن 83/9 مترمربع محاسبه شد)شکل 12(.

طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 2، پیاپی 21، خرداد- تیر  1399



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 38

شکل10- نمایی کامل از درخت ارس کهن سال شماره 34 منامین )سمت چپ( و تنه درخت )سمت راست باال و پایین(

بنه کهن سال منامین خلخال )درخت شماره 38(
موقعیت: این درخت کهن سال در استان اردبیل، 
شهرستان خلخال، بخش خورش رستم جنوبی، 
قبرستان  جنوبی  در جهت  منامین  روستای 
مختصات  است.  شده  واقع  روستا  قدیمی 
 48  O 21΄ 90" جغرافیایی محل استقرار آن
طول شرقی و  "O 16΄ 86 37 عرض شمالی 
بوده و ارتفاع محل آن از سطح دریا 1324 

متر است. 
وضعیت عمومی: تنه درخت از ارتفاع 2/55 
متری منشعب شده و سه شاخه به نسبت قطور 
ایجاد کرده است. جنسیت آن ماده است. تنه   
آن درون پوسیدگی اندکی دارد. تاج متقارن، 
کاماًل شاداب و دارای بذر کافی است. به دلیل 
قرار گرفتن این قبرستان در مجاورت اراضی 
جنگلی، نیاز آبی درخت فقط از طریق بارندگی 

در منطقه تأمین می شود. 
متر،   10 /95 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
برابرسینه  قطر  سانتی متر،   310 تنه  پیرامون 
آن 99 سانتی متر، سن آن 300 تا 400 سال 

برآورد شد. ارتفاع تاج آن  8/40 متر و سطح  
تاج پوشش  آن  145/2 مترمربع محاسبه شد 

)شکل 13(.

بنه کهن سال شمس آباد خلخال )درخت شماره 39(
موقعیت: این درخت کهن سال در استان اردبیل، 
روستای  مرکزی،  بخش  خلخال،  شهرستان 
منامین در جهت شرقی قبرستان قدیمی روستا 
استقرار آن  واقع شده است. مختصات محل 
37 O 16΄ 93" 48 طول شرقی و O 16΄ 86"
عرض شمالی بوده و ارتفاع محل آن از سطح دریا 
1320 متر و شیب عمومی عرصه 5 درصد است.
یقه  محل  از  درخت  تنه  عمومی:  وضعیت 
کرده  ایجاد  قطور  تنه  دو  و  شده  منشعب 
آن  تنه های   است.  ماده  آن  جنسیت  است. 
درون پوسیدگی گسترده ای دارند و سطح وسیعی 
از تنه های آن پوست خود را از دست داده اند. 
در حال حاضر حدود 10 درصد از تاج پوشش 
آن خشک شده است. تاج متقارن، جدا از بخش 
خشک آن شاداب است. مردمان محلی احترام 

خاصی برای آن قائل هستند و میوه های آنها 
هر ساله توسط اهالی جمع آوری و به مصرف 
می رسد. به دلیل قرار گرفتن این قبرستان در 
مجاورت اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت فقط 
تأمین می شود. منطقه  بارندگی در  از طریق 
مشخصات: ارتفاع درخت 9/95 متر، پیرامون 
قطورترین تنه 368 سانتی متر، قطر برابر سینه 
آن 92 سانتی متر، سن آن 550 تا 600 سال 
برآورد شد. طول تاج آن  7/45 متر و سطح  
تاج پوشش  آن  7/ 81 مترمربع محاسبه شد 

 )شکل 14(.

بنه کهن سال منامین خلخال )درخت شماره 40(
این درخت کهن سال در شهرستان  موقعیت: 
خلخال، بخش خورش رستم جنوبی، روستای 
منامین در جهت شرقی قبرستان قدیمی روستا 
استقرار آن  واقع شده است. مختصات محل 
 38  O 16 ΄ 94" 48 طول شرقی و  O 21΄ 90"
عرض شمالی بوده و ارتفاع محل آن از سطح 

دریا 1316 متر است.
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شکل11- نمایی کامل از درخت بنه کهن سال شماره 35 منامین، شهرستان خلخال

وضعیت عمومی: تنه درخت از ارتفاع 2/25 
متری منشعب شده و پنج شاخه به نسبت قطور 
ایجاد کرده است و جنسیت آن نر است. تنه آن 
درون پوسیدگی گسترده ای دارد و سطح وسیعی 
از تنه  پوست خود را از دست داده است. تاج 
آن متقارن و 15 درصد از تاج پوشش دارای 
خشکیدگی است. به دلیل قرار گرفتن این قبرستان 
در مجاورت اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت 
فقط از طریق بارندگی در منطقه تأمین می شود. 
اعتقادات: این گونه در داخل قبرستان قدیمی 
روستا واقع شده است و مردمان محلی احترام 

خاصی برای آن قائل هستند. 
مشخصات: ارتفاع درخت 10/45 متر و 45 
سانتی متر، قطر برابر سینه 92 سانتی متر، سن 
آن400 تا450 سال برآورد شد. ارتفاع تاج 
8/20 متر و سطح  تاج پوشش  آن  152/9 

مترمربع محاسبه شد )شکل15(.

بنه کهن سال منامین خلخال )درخت شماره41(
این درخت کهن سال در شهرستان  موقعیت: 
خلخال، بخش خورش رستم جنوبی، روستای 
منامین در جهت شرقی قبرستان قدیمی روستا 
استقرار آن  واقع شده است. مختصات محل 
38 O 16΄  87" 48 طول شرقی و O 21΄ 89"
عرض شمالی بوده و ارتفاع محل آن از سطح 

دریا 1318 متر است.
وضعیت عمومی: تنه درخت از ارتفاع 2/30 متری 
منشعب شده و سه شاخه به نسبت قطور ایجاد کرده 
است و جنسیت آن نراست. تنه   آن سالم است و 
درون پوسیدگی ندارد. تاج آن کامالً متقارن است. 
این گونه در داخل قبرستان قدیمی روستا واقع 
شده است و مردمان محلی احترام خاصی برای 
آن قائل هستند. به دلیل قرار گرفتن این قبرستان 
در مجاورت اراضی جنگلی، نیاز آبی درخت 
فقط از طریق بارندگی در منطقه تأمین می شود. 
مشخصات: ارتفاع درخت 10/10 متر، پیرامون 
 112 سینه  برابر  قطر  سانتی متر،   351 تنه 
سانتی متر، سن آن400 تا 450 سال، ارتفاع 
تاج  پوشش  آن  متر و سطح   تاج آن  7/80 

174/7 مترمربع است )شکل 16(.

تفکیک  به   میانگین ویژگی های کمی 
گونه های مطالعه شده

مشخصه های کمی درختان کهن سال به تفکیک 

گونه های مورد مطالعه در جدول2 ارائه شده 
است. براساس این جدول میانگین محیط تنه 
درختان کهن سال ارس 2/61 متر و میانگین 
ارتفاع کل، ارتفاع تنه، سطح تاج پوشش و سن 

تقریبی آنها به ترتیب 8/5، 2/01 متر، 69/91 
متر مربع و 650 سال است. میانگین محیط تنه 
میانگین  و  متر   3/17 بنه  کهن سال  درختان 
ارتفاع کل، ارتفاع تنه و سطح تاج پوشش و 
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سن تقریبی آنها به ترتیب 10/1، 2/48 
متر، 139/21 مترمربع و 460 سال است 

)جدول2(.

 نتیجه گیری علمی و پیشنهادها
اهمیت و ارزش درختان کهن سال به دلیل 
بوم شناختی طي  و سدهاي  موانع  از  عبور 
دوره های طوالني برهیچ کس پوشیده نیست. 
لذا حفظ و نگهداري این ذخایر ارزشمند بسیار 
ضروري است. از طرفی با توجه به آسیب هاي 
گسترده اي که به اکوسیستم هاي گیاهي به خصوص 
جنگل وارد مي شود امروزه حفاظت از جنگل 
و ذخایر ژنتیکي آن از مهم ترین موضوعات 

مورد بحث است.

در این بررسی تعداد 41 پایه از درختان کهن سال 
از دو گونه ارس )Juniperus excelsa( و پسته 
)Pistacia atlantica subsp. mutica(وحشی

شناسایی و اندازه گیری شدند. درختان ارس 
و بنه کهن سال به صورت توده هایی طبیعی در 
حاشیه قبرستان قدیمی روستاهای منامین و 
دارند.  استقرار  شمس آباد شهرستان خلخال 
و  ارس  کهن سال  درختان  استقرار  مناطق 
پسته وحشی جزو جنگل های نیمه خشک در 
 J.  ناحیه ایران و تورانی با گونه های غالب
 Pistacia atlantica subsp. و excelsa
مهم ترین  از  است،  اردبیل  استان   mutica
ویژگی های رویشگاه این درختان قرارگیری 
نیمه عمیق  داشتن خاک  کم شیب،  اراضي  در 
و تکامل یافته، همچنین میکروکلیماي خاص 
)رویش در حاشیه رودخانه قزل اوزن( است.

نتایج نشان داد میانگین محیط تنه درختان 
کهن سال ارس 2/61 متر و میانگین ارتفاع کل 

شکل12- نمایی کامل از درخت بنه کهن سال شماره 37 منامین، شهرستان خلخال

شکل13- نمایی کامل از درخت بنه کهن سال شماره 38 منامین، شهرستان خلخال
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انگیزه های 
مهم ترین  از  مذهبی 

درختان  از  حفاظت  دالیل 
کهن سال محسوب شده و وجود 

و  ارس  کهن سال  جنگلی  توده 
قدیمی  قبرستان  در حاشیه  بنه 
نوعی  ایجاد  باعث  این روستاها 
تقدس برای درخت و در نتیجه 
ت  مد به  نها  آ ی  ر گا ند ما
است. شده  طوالنی 



41 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 2، پیاپی 21، خرداد- تیر  1399

و ارتفاع تنه آنها به ترتیب 8/06 و 2/01 متر 
است و میانگین محیط تنه درختان کهن سال 
بنه 3/17 متر و میانگین ارتفاع کل و ارتفاع 
متر است.  به ترتیب 10/1 و 2/48  آنها  تنه 
این  اندک  سالیانه  میزان رویش  به  توجه  با 
دو گونه، مشخصه های محیط تنه نشان دهنده 
عمر طوالنی این دو گونه است که سازگاری 
مطلوبی با شرایط اقلیمی منطقه داشته اند. در 
حقیقت بردباري به سخت ترین شرایط اقلیمي، 
درختان  این  به  هیدرولوژي  و  زمین شناسی 
ابعاد  به  تا در طول زمان  داده است  فرصت 
مطالعات  که  همان طور  برسند.  قابل توجهی 
علی احمد کروری و همکاران )1393( نشان 
و  آفات  برخی  برابر  در  نسبي  مقاومت  داد 
بیماری ها وتحمل شرایط سخت رویشگاهی 
مانند وجود آهک در خاک از دیگر ویژگی های 
بارز این گونه ها محسوب می شود. خوشنویس 
و همکاران )a 1396( نیز با بررسی درختان 
کهن سال ایران نشان دادند چند عامل به درختان 
ارس فرصت داده تا در طول زمان به حیات 

خود ادامه داده و به کهن سالی برسند. مهم ترین 
عامل، خصوصیات ژنتیکی این درخت است 
که در برابر تنش های محیطی سازگار است و 

مقاومت باالیی دارد. 
نتایج نشان داد که میانگین سطح تاج پوشش 
درختان کهن سال بنه 139/21 متر مربع است، 
آنها معمواًل از سطح تاج مناسب و گسترده ای 
برخوردارند. یکی از دالیل زیاد بودن سطح 
می تواند  گونه ها  این  کهن سال  درختان  تاج 
نشان دهنده سرشت نورپسندی آنها باشد. دلیل 
دیگر آن تنک بودن توده و گسترش دادن رشد 
قطری درخت به جای رشد ارتفاعی درختان 
است. علی رغم نورپسند بودن درختان یادشده، 
نتایج نشان داد که درختان بنه رشد و توسعه 
تاجی بیشتری در مقایسه با درختان کهن سال 
ارس دارند. از دالیل آن می توان به خصوصیات 
فردی گونه ها در رشد دادن شاخه ها و انشعابات 
تاج خود اشاره کرد. دلیل دیگر احتمااًل میزان 
رشد رویشی و دیرزیستی درختان بنه در مقایسه 
با درختان کهن سال ارس است که باعث گسترش 

و توسعه ابعاد تاجی درختان ارس شده است.
انگیزه های  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
مذهبی از مهم ترین دالیل حفاظت از درختان 
کهن سال محسوب شده و وجود توده جنگلی 
کهن سال ارس و بنه در حاشیه قبرستان قدیمی 
این روستاها باعث ایجاد نوعی تقدس برای 
مدت  به  آنها  ماندگاری  در نتیجه  و  درخت 
طوالنی شده است. در این زمینه خوشنویس 
رند  می دا اظهار   )1396a ( همکاران  و 
محیط های طبیعی مناسب، توجه ویژه مردم 
به محصول دهی مناسب درختان، قرارگیری در 
مکان های تاریخی و مذهبی، همچنین اعتقادات 
خاص از دالیل طول عمر استثنایی درختان 
کهن سال هستند. با توجه به مشخصه های رویشی 
و قدمت درختان کهن سال شناسایی شده، می توان 
ضمن حفاظت کامل از این درختان در منطقه با 
ایجاد ذخیره گاه های ژنتیکی )محاوط بذر درختان 
کهن سال( و تولید نهال به احیای جنگل های 
تخریب شده ارس و بنه منطقه خلخال کمک کرد.

شکل 15- نمایی کامل از درخت بنه کهن سال شماره 40 منامین، شهرستان خلخالشکل14- نمایی کامل از درخت بنه کهن سال شماره 39 منامین، شهرستان خلخال
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شکل16- نمایی کامل از درخت بنه کهن سال شماره 41 منامین، شهرستان خلخال

 منابع
بررسی ویژگی های ا.، 1395.  اعظمی،  و  ا.  حسینی، 
کهن سال در جنگل های   ریخت شناسی درختان 
زاگرس )مطالعه موردی: جنگل های استان ایالم(. 
.51-59  :)7(4 ایران،  جنگل های  بوم شناسی 
خوشنویس، م.، 1394. شناخت، معرفي و بررسي رویشگاه،

 تکثیر و ایجاد ذخیره گاه و تهیه اطلس درختان 
کهن سال ایران در 15 استان کشور و ثبت اطالعات 
این درختان و معرفي این درختان در سطح ملي 
و جهاني، گزارش نهایی طرح پژوهشی. مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 221 صفحه.
خوشنویس، م.، متینی زاده، م.، شیروانی، ا . و تیموری، م.،
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سن برآورد شده )سال( تاج پوشش )مترمربع( ارتفاع تنه )متر( ارتفاع کل )متر( محیط برابر سینه ) متر(

میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر تعداد گونه

650 450 850 69/91 12/20 330/20 2/01 0/65 3/10 8/05 4/90 13/40 2/61 1/38 4/21 28 ارس

460 350 600 139/21 40/70 235/25 2/48 1/60 3/75 10/1 5/90 11/70 3/17 2/64 4/01 13 بنه

جدول 2- مشخصه های کمی درختان ارس و بنه کهن سال در استان اردبیل 


