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ویژگی های گیاه شناسی و رویشگاهی درختان 
کهن سال استان قم
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Abstract
Old trees, as one of the most important genetic reservoirs, have high value for all countries. During their long life (sometimes 
up to several thousand years), these trees have witnessed numerous natural changes and environmental stresses and can 
be studied as a living history. In this research, in the framework of the national project for identifying and introducing Iranian 
old trees, a database of old trees of Qom province was prepared. After gathering the necessary information about the old 
trees from provincial colleagues and local sources during several field visits, a total of 21 tree species over 200 years old 
were identified that met the criteria for entry into the country's old trees database. In terms of geographical distribution, these 
trees were in the range of Kahak (9), Qom (3) and Dastgerd (9). Plane-tree with 10 trees was the most abundant species, 
followed by Berry with eight trees, and Caucasian hackberry, Willow and Cypress each with one tree. The trunk perimeter 
of trees recorded ranged between 3.1 to 12.5 m and their height ranged between 5.5 to 21.2 m. The oldest tree in the prov-
ince was Aphine juniper with approximately 810 to 860 years old. According to the description made for each tree, the pro-
cess of recording the selected trees was carried out by the supervisor of national project, and consultation with the Cultur-
al Heritage and Tourism Organization was undertaken to register the selected trees in the form of national natural heritage.
Keywords: Old trees, trunk perimeter, height, canopy area, Qom

Morphological and habitat characteristics of old trees in Qom province
M. Matinizadeh1, M. Khoshnevis2, H. Tavakoli Neko3* and M. Moradi4

چکیده
درختان كهن سال به عنوان مهم ترین ذخایر ژنتیكي هر كشور حائز اهمیت بسیار هستند. این درختان طي زندگي طوالني خود )گاه تا چند 
هزارسال( شاهد تحوالت طبیعي و تنش هاي محیطي متعدد و به صورت یك تاریخ زنده قابل مطالعه و بررسی هستند. در این پژوهش در 
قالب پروژه ملی شناسایی و معرفی درختان كهن سال ایران نسبت به مكان یابی و تهیه بانك اطالعاتی درختان كهن سال استان قم اقدام شد. 
پس از گردآوری اطالعات الزم در خصوص درختان كهن سال از همكاران استانی و منابع بومی و محلی طی چند مرحله عزیمت به استان 
تعداد 21 اصله درخت با سن باالی 200 سال مكان یابی و واجد شرایط ورود به بانك اطالعات درختان كهن سال كشور تشخیص داده شد. 
به لحاظ پراكنش جغرافیایی، این درختان در محدوده شهرهای كهك )9 اصله(، قم )3 اصله( و دستجرد )9 اصله( قرار داشتند. چنار با ده اصله 
فراوان ترین گونه  مورد مشاهده بود و پس از آنها توت با هشت اصله و داغداغان، بید و سرو هر كدام با یك اصله در جایگاه بعدی قرار گرفتند. 
درختان شناسایی شده به لحاظ پیرامون تنه در محدوده بین 3/1 تا 12/5 متر و به لحاظ ارتفاع در محدوده 5/5 تا 21/2 متر قرار گرفتند. 
كهن سال ترین درخت شناسایی شده چنار آمره با سن تقریبی 810 تا 860 سال است. براساس تشریح انجام شده برای هر درخت فرایند تشكیل 
پرونده صورت گرفت و رایزنی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور ثبت درختان منتخب در قالب اثر طبیعی ملی پیگیری  شد.

واژه های کلیدی: درختان كهن سال، محیط تنه، ارتفاع، تاج پوشش، قم
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 مقدمه
حفاظت از جنگل و ذخایر 

ژنتیكي آن امروزه از مهم ترین 
دغدغه های مطرح  در منابع طبیعی 

درختان  اینكه  به  توجه  با  است. 
كهن سال طي زندگي طوالني خود 

در برابر انواع تنش هاي محیط زیستی 
پایداري نشان داده اند، شناسایي، حفظ 

و تكثیر این درختان به عنوان مهم ترین ذخایر 
و حائز  ارزشمند  بسیار  هر كشور  ژنتیكي 
اهمیت است. مردم ایران با توجه به عقاید مّلي 
و مذهبي خود، وجود چنین درختاني را مقدس 
شمرده و بدین صورت تا حدودي به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم عامل حفظ و بقاي آنها بوده اند، 
با این وجود اقدامات سهوي  یا از روي جهل 
به منظور مبارزه با خرافه پرستي سبب شده اند 
تا ادامه حیات چنین درختاني به خطر افتاده و 
شاید در آینده به حذف كامل این ذخایر ژنتیكي 
ارزشمند منجر شود. از سوی دیگر تغییر شرایط 
زیستی و بروز پدیده هایی مانند تغییر اقلیم و گرم 
شدن كره زمین كه در مقیاس جهانی رخ داده 
نیز بر زندگی درختان كهن سال تأثیر گذاشته 
آماده   و  این درختان  معرفي  به منظور  است. 
كردن شرایط برای ثبت این درختان به عنوان اثر 
طبیعي ملي، اثر طبیعي جهاني و تكثیر و حفظ 
آنها به عنوان ذخایر ژني، شناسایي هریك از 
این درختان از اولویت ویژه اي برخوردار است. 
در دنیا كوشش های زیادی در خصوص 
كشف و تعیین سن درختان كهن سال انجام شده 
و گزارش های مختلفی در مورد این درختان 
به   غیرانتفاعی  تشكیالتی  است.  منتشر شده 
نام تحقیقات دوایر سالیانه در كوهستان  راكی 
بانك  تعیین سن و توسعه  مسئول شناسایی، 
اطالعاتی درختان كهن سال در غرب آمریكاست 
و تشكیالت دیگری مسئولیت كشف و تعیین 
سن درختان كهن سال در نیمه شرقی آمریكا 
از  استفاده  با  این مؤسسه ها  به عهده دارد،  را 
دندروكرونولوژی  نظیر  مختلفی  تكنیك های 
و رادیوایزوتوپ كربن به تعیین سن درختان 
كهن سال آمریكا پرداخته و فهرست درختان 
شناسایی شده را در پایگاه اینترنتی خود منتشر  
كرده اند؛ اطالعات درختان عالوه بر بانك های 
داده های  به عنوان  مؤسسات  این  اطالعاتی 
دیرینه شناسی گیاهی در مركز ملی اطالعات 
 .(Anon, 2018) محیطی آمریكا ثبت شده است

علی احمد كروري و همكاران با هدف توجه به حفظ ذخایر 
ژنتیكی، تعدادي از درختان كهن سال واقع در هشت استان 
كشور را شناسایي  كردند )علی احمد كروری و همكاران، 
متینی زاده  c1378؛  b1378؛  a1378؛  1377؛ 
همكاران  و  خوشنویس   .)1377 همكاران،  و 
درختان كهن سال موجود در چهار استان دیگر را 
شناسایي و معرفی  كردند )خوشنویس، a1384؛ 
b1384؛ c1384؛ a1385؛ b1385؛ 1386(. 

 مواد و روش ها
پس از گردآوری اطالعات درختان كهن سال 
موجود در استان نسبت به مكان یابی، شناسایی 
و ثبت مشخصات درختان كهن سال اقدام شد. 
مختصات  و  رویشگاهی  مشخصات  ثبت  با 
درختان  رشدی  درخت، صفات  جغرافیایی 
برسینه،  برا رتفاع  ا در  تنه  محیط  شامل: 
بر  تنه، دو قطر عمود  ارتفاع  ارتفاع درخت، 
اندازه گیری  تاج پوشش  مساحت  و  تاج  هم 
با  درختان  تقریبی  سن  برآورد  برای  شد. 
براساس رویش  روش خوشنویس )1394( 
. شد ه  د ستفا ا جنگلی  ی  نه ها گو ی  قطر

 یافته ها 
قم  استان  در  بین درختان شناسایی شده  از 
باالی  با سن  درخت  اصله   21 مجموع  در 
200 سال حائز شرایط ثبت و ورود به بانك 
اطالعات درختان كهن سال ایران شناخته شد 
فراوان ترین  اصله   10 با  چنار   .)1 )جدول 
گونه  مشاهده شده بود و پس از آنها توت با 
هشت اصله و داغداغان، بید و سرو هر كدام 
قرار گرفتند. بعدی  اصله در جایگاه  با یك 

تعداد 20 پایه از درختان كهن سال ثبت شده 
در استان قم منشأ دست كاشت داشتند و تنها 
درخت داغداغان واقع در روستای بنابر منشأ 
خودرو داشت. میانگین قطر برابر سینه درختان 
اندازه گیری و در طبقات قطری 50 سانتی متری 
طبقه بندی شد، نمودار فراوانی درختان در طبقات 
قطری نشان داد كه طبقه قطری 1/5 متر با نه 
اصله دارای بیشترین فراوانی بود )شكل 1(.

با توجه به ویژگی های درختان كهن سال 
ارتفاع  ارتفاعی،  رویش  به لحاظ  شده  ثبت 
درختان در طبقات ارتفاعی پنج متری گروه بندی 
و نمودار تعداد درختان ثبت شده در این طبقات 
ترسیم شد، بر این اساس عمده درختان در طبقه 
.)2 )شكل  گرفتند  قرار  متری  ارتفاعی20 

تشریح درختان ثبت شده 
درخت چنار، کهک - پاچنار

(Platanus orientalis L.) این درخت چنار
در استان قم، شهرستان قم، بخش كهك، وسط 
 UTM میدان كهك )محله پاچنار( با مختصات
39487486 شرقی و 3805430 شمالی و در 
ارتفاع 1469 متر از سطح دریا قرار دارد. تنه 
درخت با آسیب دیدگی شدید، شكاف های عمیق 
دارد و حدود دو سوم آن فاقد پوست است، 
بیرون زده آن توسط آفات چوب خوار  چوب 
به شدت آسیب دیده است، تنه درون پوسیدگی 
گسترده دارد، بخش اصلی تنه از ارتفاع حدود 
3/5 متری شكسته و از بین رفته است، برای 
جلوگیری از گسیختگی درخت، با تسمه فلزی 
دو بخش شكافته شده تنه به یكدیگر مهار شده 
است. با توجه به قرار گرفتن درخت در میدان 
تغذیه ای و رطوبتی آن  كوچك شهر شرایط 
كاماًل مختل شده و در سیر قهقرایی شدید قرار 
گرفته بود. پیرامون تنه درخت 707 سانتی متر، 
میانگین قطر برابرسینه 225 سانتی متر، ارتفاع 
درخت 10/8 متر و سطح تاج پوشش درخت 
این درخت  مترمربع محاسبه شد. سن   116
حدود 450 تا 500 سال برآورد شد )شكل 3(.

درخت سرو کهک - آفین
(Cupressus sempervirence L.) سرو آفین

در استان قم، شهرستان قم، بخش كهك، روستای 
كهك و در میان زمین های كشاورزی با مختصات 
 3805579 و  شرقی   39487022  UTM
شمالی در ارتفاع 1470 متر از سطح دریا قرار 
دارد. آتش سوزی و خشكیدگی بخشی از تنه، 
سبب خشكیدگی بیش از نیمی از تاج درخت 
شده است. قسمت زیادی از بخش داخلی تنه 
در آتش سوخته و باعث جدا شدن آن شده 
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م  د مر
به  توجه  با  ایران 

هبي  مذ و  مّلي  ید  عقا
خود، وجود چنین درختاني 

را مقدس شمرده و بدین صورت 
تا حدودي به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم عامل حفظ و 

بقاي آنها بوده اند.
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سن برآوردی )سال(تاج پوشش )مترمربع(ارتفاع )متر(پیرامون تنه )متر(قطر تنه ) متر(موقعیت محلبخششهرستاننامردیف

500-2/257/0710/8116450شهر كهككهكقمچنار1

720-1/956/1316/881670روستای وشنوهكهكقمسرو2

450-1/996/2516/5395400روستای وشنوهكهكقمچنار3

590-2/648/3021/2403540روستای وشنوهكهكقمچنار4

330-1/434/5020/7190380روستای وشنوهكهكقمچنار5

310-1/374/3015/3304260روستای وشنوهكهكقمچنار6

480-2/176/8015/5297430روستای وشنوهكهكقمچنار7

320-1/404/4017/2412270روستای وشنوهكهكقمچنار8

290-1/274/0017/0298240روستای وشنوهكهكقمچنار9

270-1/003/157/260220روستای قاضی باالسلفچگانقمتوت10

300-1/103/455/522250روستای قاضی باالسلفچگانقمتوت11

270-0/993/106/760220روستای قاضی باالسلفچگانقمتوت12

530-2/407/5512/6205480روستای جوزهخلجستانقمچنار13

230-0/993/1011/778180روستای جوزهخلجستانقمبید14

290-1/073/3611/3220240روستای زیزگانخلجستانقمتوت15

860-3/6611/515/350810روستای آمرهخلجستانقمچنار16

670-1/625/1017/7119620روستای بنابرخلجستانقمداغداغان17

390-1/454/5510/0116340روستای موجانخلجستانقمتوت18

420-1/564/9010/6138370روستای موجانخلجستانقمتوت19

610-1/916/0019/8212460روستای موجانخلجستانقمتوت20

390-1/454/5511/8197340روستای موجانخلجستانقمتوت21

جدول 1- مشخصات درختان كهن سال ثبت شده در استان قم سال 1396 و 1397

شكل 2- توزیع فراوانی طبقات ارتفاع درختان كهن سال ثبت شده شكل 1- توزیع فراوانی طبقات قطر برابرسینه درختان كهن سال ثبت شده در استان قم 
در استان قم
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بود، بخش زنده تاج )جهت جنوبی( شادابی 
متوسطی داشته و سرخشكیدگی ملموسی در 
آن مشاهده می شود. بذرآوری درخت در زمان 
بازدید متوسط برآورد شد، هر چند اعتقاد مردم 
قدیمی، بسیار دلسوزانه و مراقبت كننده است 
ولی آثار بریده شاخه های فرعی درخت با اره 
مشاهده می شود. محیط تنه این درخت 613 
سانتی متر، میانگین قطر برابرسینه 195 سانتی متر، 
ارتفاع آن 16/8 متر و مساحت تاج پوشش آن 
81 مترمربع محاسبه شد. سن درخت حدود 
.)4 )شكل  شد  برآورد  سال   720 تا   670

درخت چنار آمره
این درخت (.Platanus orientalis L) در 
خلجستان،  بخش  قم،  شهرستان  قم،  استان 
دهستان دستجرد )قم(، روستای آمره كنار مسجد 
قرار گرفته است. مختصات جغرافیایی درخت 
در سیستم UTM برابر با 39423036 شرقی و 
3822364 شمالی با ارتفاع 2013 متر از سطح 
دریا است. تنه درخت بسیار قطور و كوتاه است و 
از ارتفاع سه متری به بعد پنج شاخه بسیار قطور 
ایجاد كرده است. تنه درون پوسیدگی گسترده ای 
دارد، در نقاطی از سطح جانبی سوراخ هایی ایجاد 
شده كه به حفره مركزی درخت منتهی شده است، 
با همه آسیب های اشاره شده تاج درخت بسیار 
گسترده و شاداب است. این درخت در نظر مردم 
بسیار ارزشمند بوده و اعتقاد خاصی نسبت به آن 
وجود دارد. محیط تنه درخت 125 سانتی متر، 
میانگین قطر برابرسینه 366 سانتی متر، ارتفاع 
آن برابر با 15/3 متر و سطح تاج پوشش آن 
50 مترمربع محاسبه شد. سن درخت در حدود 

810 تا 860 سال تخمین زده شد )شكل 5(.

درخت داغداغان آمره
درخت (.Celtis australis L) در استان قم، 
شهرستان قم، بخش خلجستان، دهستان دستجرد، 
روستای آمره قرار دارد. مختصات درخت در 
سیستم UTM برابر با 39423267 شرقی و 
3822381 شمالی و ارتفاع محل آن از سطح 
دریا 2006 متر است. تنه درخت از كنده به 
سه شاخه قطور تقسیم شده و این سه شاخه از 
ارتفاع 1/5 متری به یكدیگر جوش خورده است. 
تعدادی شاخه كم قطر از قسمت های میانی تاج 
آن بریده شده است. اهالی محل اعتقاد دارند 

شكل 3- درخت كهن سال چناركهك – پاچنار

شكل 4- درخت كهن سال سرو كهك - آفین
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با گذشتن از  زنی كه صاحب فرزند نمی شد، 
میان درخت، نازایی اش درمان شد. محیط تنه 
درخت 510 سانتی متر، میانگین قطر برابرسینه 
162 سانتی متر و ارتفاع آن برابر با 17/7 متر 
و سطح تاج پوشش آن 119 مترمربع محاسبه 
شد. سن درخت 620 تا 670 سال برآورد شد 

)شكل 6(.

 بحث و نتیجه گیری
به درختان كهن سال شناسایی  اولیه  نگاه  در 
ثبت  درختان  كم  تعداد  قم،  استان  در  شده 
شده در مقایسه با مساحت استان جلب نظر 
می كند، براساس استعالم های صورت گرفته از 
دستگاه های متولی نظیر اداره  كل منابع طبیعی و 
اداره میراث فرهنگی استان، همچنین پرس و جو 
از منابع محلی و اهالی بومی 21 اصله درخت 
كهن سال در محدوده استان شناسایی و ثبت 
شد. از آنجایی كه 20 اصله از درختان كهن سال 
استان قم مبدأ دست كاشت داشتند، به نظر می رسد 
در این استان تمایل خوبی نسبت به كاشت و 
حفظ و حراست از درختان در مقایسه با دیگر 
مناطق كشور وجود داشته است. نتایج پژوهش 
مهم ترین  از  انگیزه های مذهبی  كه  داد  نشان 
دالیل كاشت و حفاظت از درختان كهن سال 
محسوب شده و همجواری بیشتر این درختان 
در كنار امامزاده ها و مساجد باعث ایجاد نوعی 
تقدس برای درخت و در نتیجه ماندگاری آنها 
به مدت طوالنی شده است. در این زمینه نتایج 
تحقیقات هاشمی و سیداخالقی )1394( در 

خصوص انگیزه های حفظ و حراست درختان 
كهن سال استان گیالن نشان داد كه 45/71 درصد 
جامعه كارشناسی استان عامل بقای این درختان 
را استقرار در اماكن مقدس و مذهبی دانسته و 
34/28 درصد دیگر نیز حفظ درختان را معطوف 
به رخداد یك واقعه تاریخی  یا مذهبی  كرده اند. 
در این پژوهش نیز سهم نقش اماكن مقدس در 
حفظ درختان كهن سال ازنظر عموم مردم 43 
درصد گزارش شده است. به لحاظ مشخصه  های 
رویشی و قدمت، درختان كهن سال شناسایی شده 
در استان )چنار آمره و سرو آفین( در مقایسه با 
درختان كهن سال شاخص كشور كه پیش تر در 
مطالعه خوشنویس )1394( گزارش شده اند، 
تقریبًا هم سن كهن ساالن پیشین هستند. آنچه كه 
درختان كهن سال استان قم را متمایز می كند، تعداد 
زیاد گونه  چنار و توت نسبت به تعداد درختان 
شناسایی شده و وجود یك پایه بید كهن سال است. 
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