
81 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 5، پیاپی 24، آذر- دی  1399

1*- نویسنده مسئول، مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران. پست 
ykhodakarami@gmail.com :الکترونیک

2- مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.
3- مربی پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

1*- Corresponding author, Senior Research Expert, Research Division of Natural Resources, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and 
Education Center, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Kermanshah, Iran. E-mail: ykhodakarami@gmail.com
2- Senior Research Expert, Research Division of Natural Resources, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, 
Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Kermanshah, Iran.
3- Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran.

Abstract
Nowadays, the principle of protection and restoration of natural plant ecosystems is based on the recognition, 
establishment, and development of natural habitats of species. The project has a decisive justification for 
examining and introducing trees with hundreds of years old. During their long life (sometimes up to several 
thousand years), these trees have witnessed many natural changes and environmental stresses and can be 
studied internally and externally as living history. They can be considered as the most important genetic reserve 
of any country from different dimensions, even in the evolution of plants. In the current study, 57 long-lived trees 
of different 12 species were identified in Kermanshah province, and their specifications were recorded. Among 
these cultivars, 31 forest trees, including pistachio (Pistacia atlantica) with 15 stands, followed by Persian Oak 
(Quercus brantii) with nine stands, Darmazo oak (Quercus infectoria) with seven stands were identified. The 
approximate age of these trees was calculated between 180 and 1050 years.
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چکیده
در عصر حاضر، اصل اساسی در حفاظت و ترميم اكوسيستم هاي طبيعي گياهي، شناخت، برقراری و توسعه زيستگاه هاي 
طبيعي گونه ها است. اين پروژه توجيهی قاطع در بررسي و معرفي درختاني با پيشينه صدها ساله دارد. اين درختان طي 
زندگي طوالني خود )گاهي تا چند هزار سال( شاهد تحوالت طبيعي و تنش هاي محيطي متعددي بوده اند و به صورت 
يك تاريخ زنده قابليت مطالعه دروني و بيروني دارند و به عنوان مهم ترين ذخاير ژنتيكي هر كشور از ابعاد مختلف حتي در 
تحوالت تكاملي گياهان قابل بررسي هستند. در اين بررسی 57 پايه درخت كهن سال از 12 گونه درختی در استان كرمانشاه 
 )Pistacia atlantica Desf.شناسايی و اطالعات آنها ثبت شد. در اين ميان تعداد 31 درخت جنگلی يا خودرو شامل بنه )ا
با 15 پايه، بلوط ايرانی)Quercus brantii Lindl( با 9 پايه و دارمازو )ا.Quercus infectoria Oliv( با 7 پايه  و با سن 

تقريبی بين 180 تا 1050 سال شناسايی و بررسی شدند.
 واژه های كلیدی: درختان كهن سال خودرو، ذخاير ژنتيكی، كرمانشاه 
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 درختان کهن سال استان کرمانشاه
)قسمت نخست، درختان خودرو(
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در عرصه های بين المللي نيز، خود را به عنوان يك كشور 
با سرمايه ذخاير ژنتيكي ارزشمند در امر محيط زيست 
و جنگل معرفي كند. همچنين عالوه بر ساير اهداف، 
نقش  كهن سال  درختان  قلمه هاي  و  بذرها  مبادله 
يكي  به صورت  كشور  آينده  اقتصاد  در  را  مهمي 

از مباني توسعه پايدار خواهد داشت. 

 سوابق تحقیق در داخل و خارج از كشور 
با تأكید بر نتايج آنها 

شناسايي  با  ايران،  در  اخير،  سال  چند  طي 
در مورد  مدوني  مطالعات  كهن سال  درختان 
اهميت حفظ  است.  شده  آغاز  درختان  اين 
ذخاير ژنتيكي اولين بار در سال 1884 توسط 
دانشمندان روسي مطرح شده است واديلوف 
ژنتيسين اهل شوروي سابق در سال 1926 
نياز به حفظ ذخاير ژنتيكي را مد  نظر قرار داد، 
در آن زمان، متخصصان اصالح گياهان هيچ 
توجهي به محافظت از ژرم پالسم نداشتند. در 
سال 1950 نظريه تخريب سريع منابع ژنتيكي 
ژنتيكي  منابع  فرسايش  اصطالح  به  يا  دنيا 
مطرح شد. تاريخچه حفاظت از درختان از نظر 
برمي گردد  به سال 1957  اروپا  در  ژنتيكي 
)Mayer, 1989(. بر همين اساس در سال 
1967 واحد اكولوژي گياهان زراعي و منابع 
ژنتيكي در سازمان .F.A.O )روم( تأسيس شد. 
علی احمدكروري در سال 1379 با توجه به 
اهميت حفظ ذخاير ژنتيكی درختان كهن سال 
به عنوان بخش مهمی از ذخاير ژنتيكي طرح 
اكولوژي درختان كهن سال  معرفي و بررسي 
)ديرزيست ايران( و ايجاد باغ هاي گياه شناسی 
منطقه اي و ملي از درختان كهن سال ايران را در 
مناطق البرز شمالي، جنوبي، زاگرس، نواحي 
كويري، خليج عماني و تهران به رشته تحرير 
درآورد و در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 
تا سال 1382  او  به تصويب رساند،  كشور 
از درختان  تعدادي  با كمك همكاران خود 
كهن سال را در محدوده 8 استان كشور شناسايي 
به طور  نيز  اين درختان  معرفي  مقاالت  كرد، 
تقريبًا پيوسته تا سال 1384 در مجله جنگل 
و مرتع به چاپ رسيد. پس از آن خوشنويس 
ادامه طرح شناسايي و معرفي درختان كهن سال 
ايران را در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 
كشور بر عهده گرفت و درختان شناسايي شده 
در چهار استان را در مجله جنگل و مرتع طي 

چند شماره  به چاپ رساند )خوشنويس 1384؛ 
a, b, c، خوشنويس 1385؛ a, b، خوشنويس، 
1386(. در سال 1389 كتابی با عنوان درختان 
به  پيشين  هزاره های  يادواره  يزد،  كهن سال 
و همكاران چاپ  علی احمدكروری  نگارش 
شده است كه آخرين و كامل ترين منبع چاپ 
شده در اين زمينه است كه درختان كهن سال 
يزد را معرفی می كند. حسينی و اعظمی )1395( 
ويژگی ها ی ظاهری 58 درخت كهن سال ارس و 
بنه )پسته وحشی( را در جنگل های بلوط ايالم 
از نظر محيط برابر سينه، ارتفاع تنه، ارتفاع كل 
درخت، طول تاج، شكل تاج و سالمت تاج و 
تنه بررسی كردند. نتايج نشان داد ميانگين قطر 
برابر سينه درختان مورد مطالعه 132 سانتی متر، 
ميانگين ارتفاع كل و ارتفاع تنه به ترتيب 8/8 
و 1/9 متر است. بيشترين ميانگين قطر برابر 
سينه درختان كهن سال مربوط به بنه ) 139 
سانتی متر( و بيشترين قطر برابر سينه مربوط به 
درختان بلوط )236 سانتی متر( بود. سطح تاج 
درختان بلوط )110 مترمربع( و درختان بنه 
)108 متر مربع ( بود. 69 درصد درختان دارای 
پوسيدگی سطحی تنه تا درون پوسيدگی بودند 
و 86 درصد درختان دارای تاج متقارن بودند. 
)a 1396( درختان  خوشنويس و همكاران 
كهن سال ارس را در 21 استان ايران بررسی 
كردند. نتايج آنها نشان داد پراكنش اين درختان 
در ايران در ارتفاع 500 تا 3500 متری از 
سطح دريا ديده می شود. تحمل تغييرات دمايی، 
حضور در دامنه وسيعی از بارندگی، تحمل 4 
تا 5 ماه فصل خشك، مقاومت خوب درمقابل 
آفات و بيماری ها و پايداری در مقابل باد و 
طوفان و بارش های سنگين برف از ويژگی های 
برجسته اين گونه محسوب می شود. خوشنويس 
بررسی سروهای  با   )1396 b( و همكاران 
كهن سال در ايران نشان دادند سرو ها در ايران 
با سه واريته مشخص به صورت بومی می رويند. 
واريته سرو شيراز درختی مرتفع، هميشه سبز با 
شاخه های راست و باالرونده و تاجی ستونی 
است، واريته سرو ناز تاجی كله قندی و كشيده 
دارد و تاج واريته زربين تاجی هرمی و بلند 
در  سرو  طبيعی  رويشگاه های  اغلب  است. 
استان های مازندران، گلستان، گيالن، فارس و 
كهگيلويه و بويراحمد ديده می شوند. مسن ترين 
سرو كهن سال ايران سرو ابرقو با 4000 سال 

 مقدمه
حفاظت از جنگل و 

ذخاير ژنتيكي آن، امروزه از 
مهم ترين موضوعات مورد بحث 

جوامع بشری است. با توجه به اينكه 
درختان كهن سال طي زندگي طوالني 

خود در برابر انواع تنش هاي محيط زيستی 
و  پايداري نشان داده اند، شناسايي، حفظ 

تكثير اين درختان به عنوان مهم ترين ذخاير 
ژنتيكي هر كشور بسيار ارزشمند و مهم است. 
مردم استان كرمانشاه با توجه به عقايد مّلي و 
مذهبي خود، وجود چنين درختاني را مقدس 
شمرده اند و بدين صورت تا حدودي به طور 
مستقيم يا غيرمستقيم عامل حفظ و بقاي آنها 
شده اند. با اين وجود اقدامات سهوي يا نادانسته 
و از روی جهل برخي از افراد با هدف مبارزه 
چنين  حيات  تهديد  سبب  خرافه پرستي  با 
درختاني شده است به طوری كه ممكن است 
ذخاير  اين  كامل  حذف  به  منجر  آينده  در 
ژنتيكي ارزشمند شود. تغيير شرايط زيستی و 
بروز پديده هايی مانند تغيير اقليم و گرم شدن 
كره زمين، كه در مقياس جهانی آن را تحت 
تأثير قرار داده است، نيز بر حيات درختان 
به منظور  است.  بوده  ر  تأثيرگذا كهن سال 
معرفي و فراهم كردن شرايط الزم برای ثبت 
اين درختان به عنوان يك اثر طبيعي ملي، يا 
يك اثر طبيعي جهاني، همچنين تكثير و حفظ 
ژني، شناسايي هر يك  به عنوان ذخاير  آنها 
از اين درختان از اولويت ويژه اي برخوردار 
و  براي حفاظت  اساسی  امروزه اصل  است. 
ترميم اكوسيستم هاي طبيعي گياهي، شناخت، 
برقراري و توسعه زيستگاه هاي طبيعي گونه ها 
است. درختان كهن سال طي زندگي طوالني 
خود )گاهي تا چند هزار سال( شاهد تحوالت 
بوده اند  متعددي  تنش هاي محيطي  و  طبيعي 
و به صورت تاريخ زنده قابل مطالعه هستند. 
درواقع اين درختان به عنوان مهم ترين ذخاير 
ژنتيكي هر كشور از ابعاد مختلفی مانند روند 
تكاملي گياهان، همچنين تحوالت اقليمی و 
بررسي  قابل  محيط زيست خود  بيوشيميايی 
هستند. با اجرای طرح های اين چنينی كشور 
ايران در كنار مطالعات زيربنايي و ارزشمند 
شناسايي و تكثير اين درختان، قادر خواهد بود 
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سن است، سروهای سنگان و گوشه، هركدام 
با حدود 3000 سال سن در رتبه های بعدی 
 )2012( Weisberg و   Ko دارند.  قرار 
در اراضی جنگلی پارک Simpson واقع 
در نوادای مركزی امريكا، ارتباط ويژگی های 
كهن سال  درختان  از  پايه   50 مرفولوژيكی 
Pinus monophylla را با سطح تاج، 
نتايج  كردند.  بررسی  سينه  برابر  قطر  و  سن 
درختان  در  افزايش سن  با  داد،  نشان  آنها 
كهن سال اين گونه، سطح تاج پوشش و ارتفاع 
نتيجه  اين  به  همچنين  می يابد،  كاهش  آنها 
مبنايی درست  كهن سال  كه درختان  رسيدند 
برای شناسايی ويژگی های مرفولوژيكی يك 

گونه است.

 روش تحقیق
برای اجرای اين تحقيق، ابتدا با تماس های 
شهرداری ها،  طبيعی،  منابع  ادارات  با  مكرر 
ميراث  و  محيط زيست  حفاظت  كل  ادارات 

فرهنگی و گردشگری، فهرست درختان موجود 
در  تهيه شد. سپس  مورد نظر  استان های  در 
مأموريت های مكرر، آدرس درختان كهن سال 
و اطالعات مكانی و كمی و كيفی هر درخت 

به طور مجزا به شرح زير برداشت شد:
درخت  هر  مكانی  موقعيت  ثبت  الف( 
شامل استان، شهرستان، بخش، روستا يا محل، 

  UTM مختصات جغرافيايی و مختصات
ب( تشريح وضعيت عمومی درختان شامل 
وضعيت سالمت تنه و تاج، دانه زاد يا شاخه زاد 
آسيب های  چندتنه بودن(،  يا  )تك تنه  بودن 
وارده، جنسيت، در صورت نياز تشريح عرصه 
و گونه های همراه، اعتقادات و ساير نكاتی كه 

ظاهر درخت را بيشتر توصيف كند.
ج( ثبت مشخصات شامل قطر برابر سينه 
تنه )عمومًا در دو جهت عمود بر هم(، محيط 
برابر سينه تنه، ارتفاع درخت، دو قطر عمود 

بر هم تاج و سطح تاج پوشش.
سن درختان كهن سال با دو روش تعيين 

با زدن مته سال سنج  می شود. در روش اول 
مي توان ميزان رويش ساليانه درختان و سن 
اين  از  اين پژوهش،  برآورد كرد. در  آنها را 
وارد  درختان  به  كه  آسيبي  به دليل  روش 
مي كند استفاده نشد. در روش دوم با استفاده 
از گونه های مورد بررسی در همان مناطق، كه 
به داليلی در گذشته قطع شده بودند، ميانگيني 
از رويش ساليانه درختان به دست آمد و با 
تناسب رياضي، سن درختان كهن سال نزديك 

به واقعيت برآورد شد.

 استان كرمانشاه
 24،640 مساحت  با  كرمانشاه  استان 
از نظر  ايران  استان  هفدهمين  كيلومترمربع، 
كره  روی  كرمانشاه  استان  است.  وسعت 
زمين در طول جغرافيايی 45 درجه و 20 
 1 48 درجه و  تا  ثانيه شرقی   39 دقيقه و 
دقيقه و 58 ثانيه شرقی و عرض جغرافيايی 
تا  ثانيه شمالی   8 33 درجه و 37 دقيقه و 
شمالی  ثانيه   8 و  دقيقه   17 و  درجه   35
از  كردستان،  استان  به  از شمال  دارد،  قرار 
شرق  از  ايالم،  و  لرستان  استان  به  جنوب 
به استان همدان و از غرب به كشور عراق 
محدود می شود. كرمانشاه تنوع آب و هوايی 
دارای  آب و هوايی  از لحاظ  و  دارد  زيادی 
چهار فصل در يك زمان است، برای نمونه 
آب و هوای قصرشيرين گرم است، سنقر و پاوه 
دارای آب و هوای سرد هستند و آب و هوای 
كرمانشاه و اسالم آباد غرب معتدل است. اين 
استان در حدود 770 چشمه و 74 سراب را 
در خود جای داده  است كه آن را به بستر 
دائمی  و  فصلی  رودخانه های  برای  مناسبی 

تبديل كرده  است )شكل 1(.

درختي كهن سال  تشريح گونه هاي   
ن  ستا ا ر  د ه  يي شد سا شنا و  ر د خو

كرمانشاه
طی اين بررسی 31 درخت كهن سال از 
شده اند  شناسايي  جنگلی  مختلف  گونه های 
كه عبارتند از: برودار، دارمازو و بنه. فهرست 
فراوانی و مشخصات محل استقرار و فردی 
هر يك از گونه ها با نام التين آنها در جداول 
درختان كهن سال مطالعه شده )جدول های 1 

و 2( آورده شده است. 

شكل 1- نقشه استان كرمانشاه و شهرستان های تابعه آن

جدول1- فراوانی درختان كهن سال بررسی شده در استان كرمانشاه

تعدادنام التين گونهنام فارسی گونهرديف

Quercus brantii9برودار1

Quercus infectoria7دارمازو2

Pistacia atlantica15بنه3
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جدول 2- مشخصات محل استقرار درختان كهن سال بررسی شده در شهرستان ها و مراكز بخش در استان كرمانشاه

ف
روستاشهر- بخششهرستاننام التين گونهنام فارسی گونهردي

ارتفاع 
از سطح 

دريا

UTM مختصات محل استقرار

NE

14543817950628566شاهمارمركزیكوزرانQuercus brantiiبرودار1

14403818003628587شاهمارمركزیكوزرانQuercus brantiiبرودار2

17603792257642128برزهداالهوگهوارهQuercus brantiiبرودار3

17573792229642161برزهداالهوگهوارهQuercus brantiiبرودار4

17583792222642158برزهداالهوگهوارهQuercus brantiiبرودار5

17543792270642253برزهداالهوگهوارهQuercus brantiiبرودار6

17543792273642440برزهداالهوگهوارهQuercus brantiiبرودار7

17543792295642215برزهداالهوگهوارهQuercus brantiiبرودار8

17623792301642192برزهداالهوگهوارهQuercus brantiiبرودار9

16203801844627784باباشاه احمدداالهوگهوارهQuercus infectoriaدارمازو10

16303801817627685باباشاه احمدداالهوگهوارهQuercus infectoriaدارمازو11

13153832415685860چنارمركزیسرفيروزآبادQuercus infectoriaدارمازو12

13153860718686006چنارمركزیسرفيروزآبادQuercus infectoriaدارمازو13

13153760686685981چنارمركزیسرفيروزآبادQuercus infectoriaدارمازو14

13153760687686006چنارمركزیسرفيروزآبادQuercus infectoriaدارمازو15

16953862671636153بزگورهقوری قلعهروانسرQuercus infectoriaدارمازو16

16603837708696114پيركاشانمركزیكرمانشاهPistacia atlanticaبنه17

16473837737696064پيركاشانمركزیكرمانشاهPistacia atlanticaبنه18

16453837642696022پيركاشانمركزیكرمانشاهPistacia atlanticaبنه19

16453837628695958پيركاشانمركزیكرمانشاهPistacia atlanticaبنه20

15823837933695918پيركاشانمركزیكرمانشاهPistacia atlanticaبنه21

16623837770696509پيركاشانمركزیكرمانشاهPistacia atlanticaبنه22

16523837764696537پيركاشانمركزیكرمانشاهPistacia atlanticaبنه23

16313837401696108پيركاشانمركزیكرمانشاهPistacia atlanticaبنه24

15973837607695749پيركاشانمركزیكرمانشاهPistacia atlanticaبنه25

13803823112588933بابايادگارريجابداالهوPistacia atlanticaبنه26

13803832112588928بابايادگارريجابداالهوPistacia atlanticaبنه27

13803823119588946بابايادگارريجابداالهوPistacia atlanticaبنه28

14783817849628070بان زالنمركزیكوزرانPistacia atlanticaبنه29

14703817819628040بان زالنمركزیكوزرانPistacia atlanticaبنه30

14513817945628057بان زالنمركزیكوزرانPistacia atlanticaبنه31
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 درختان كهن سال برودار
از  برزه  اطراف روستای  در جنگل های 
به  موسوم  زيارتگاه  و  گهواره  بخش  توابع 
امام رضا از توابع كوزران سنجابی تعدادی 
كشاورزی  اراضی  در  ايرانی  بلوط  درخت 
نظرگاه  نام  تحت  مذهبی  باورهای  به واسطه 
دستورالعمل  براساس  كه  شده اند  محافظت 
قامت  در  آنها  از  اصله   9 تعداد  پروژه  اين 
آنان  درختان كهن سال هستند و شرح حال 

به قرار زير است:
درختان بلوط ايرانی )برودار(، درختان 
كهن سال شماره 1 تا 7، واقع در نظرگاه 

روستای برزه
شهرستان  در  درختان  اين  موقعیت: 
در  زرده  روستاي  داالهو،  بخش  گهواره، 
اراضی كشاورزی به واسطه باورهای مذهبی 
مختصات  شده اند.  واقع  نظرگاه  نام  تحت 
جغرافيايی آنها در جدول 2 ذكر شده است. 

درخت بلوط ايرانی )برودار(، كهن سال 
شماره 1

وضعیت عمومی: تنه درخت از ارتفاع 
2/40 متری از سطح زمين منشعب شده است 
و به سه شاخه قطور با قطری در حدود 50 تا 
80 سانتی متر تقسيم و هركدام از آنها نيز به 
شاخه های فرعی تری تبديل شده اند. برخی از 
انشعابات شاخه ها در قسمت تاج خشكيده اند 
و در محل خشكيدگی آثار پوسيدگی مشاهده 
از  و  است  گسترده  درخت  تاج  می شود. 
تنه وجود دارد  سوراخ های ريزی كه روی 
شيرابه سياه رنگی به بيرون تراوش كرده است 
كه نشان از بيماری درخت دارد )شكل 2(.

مشخصات: ارتفاع درخت 14/50 متر، 
 415 تنه  پيرامون  متر،   2/40 تنه  ارتفاع 

جدول 3- مشخصه های كمی درختان كهن سال برودار، دارمازو و بنه دراستان كرمانشاه 

تاج پوشش )مترمربع( ارتفاع كل )متر( محيط برابر سينه ) متر(

ميانگين حداقل حداكثر ميانگين حداقل حداكثر ميانگين حداقل حداكثر

193/7 125/62 346/19 12/9 9/3 17/5 3/36 2/8 5/35 9 برودار

149/76 68/63 306/2 11/75 9/7 13/6 3/55 3/2 4/5 7 دارمازو

101/6 47/76 202/22 8/6 5/1 12/1 4/00 2/9 5/23 15 بنه

آن  تنه  بزرگ  و  كوچك  قطر  سانتی متر، 
124 و 138 سانتي متر، طول و عرض تاج 
20×22 متر و سطح تاج پوشش آن 346/19 
مترمربع است، سن درخت 320 تا 370 سال 

برآورد شد.

درخت بلوط ايرانی)برودار( كهن سال 
شماره 2

تنه  دارای  درخت  عمومی:  وضعیت 
صاف و كشيده ای است و از ارتفاع 3 متری 
تاج درخت  و  منشعب شده  زمين  از سطح 
يقه درخت  محل  در  است.  داده  تشكيل  را 
سوراخ بزرگی وجود دارد و درون آن كاماًل 

و  است  تاج درخت گسترده  است.  پوسيده 
آثار خشكيدگی شاخه ای قطور به قطر تقريبی 
70 سانتی متر بر آن ديده می شود. در بعضی 
از قسمت های تاج در سرشاخه ها خشكيدگی 

وجود دارد )شكل 3(.
 16 /20 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
 293 تنه  پيرامون  متر،   3 تنه  ارتفاع  متر، 
آن  تنه  بزرگ  و  كوچك  قطر  سانتی متر، 

تاج  و عرض  طول  سانتي متر،   104 و   82
13/10×13/30 متر و سطح تاج پوشش آن 
136/78 مترمربع است، سن درخت 220 تا 

270 سال برآورد شد.

درخت بلوط ايرانی)برودار( كهن سال 
شماره 3

تاج  دارای  درخت  عمومی:  وضعیت 
آثار خشكيدگی زيادی در  گسترده است و 
تاج ديده می شود. تنه دارای دو شاخه قطور 
است و هركدام از آنها نيز خود به سه شاخه 
فرعی تقسيم شده اند، در محل انشعابات در 
حال خشك شدن است، تنه نيز در سمت رو 
به جنوب درحال پوسته پوسته شدن است. در 
بخش های پوسيده شده آثار فعاليت سوسك 
چوب خوار ديده می شود، همچنين آثار رشد 
نه چندان  حال  بر  گواه  نيز  تنه  روی  قارچ 
خوش اين درخت است. در زير تاج پوشش 
درخت آثار زادآوری طبيعی مشاهده می شود 

)شكل 4(.
 10 /10 درخت  رتفاع  ا مشخصات: 
آن  تنه  پيرامون  متر،   2/60 تنه  ارتفاع  متر، 
تنه  بزرگ  و  كوچك  قطر  سانتی متر،   293
آن 80 و 106 سانتي متر، طول و عرض تاج 
11/10×14/20 متر و سطح تاج پوشش آن 
125/62 مترمربع است، سن درخت 220 تا 

270 سال برآورد شد.

درخت بلوط ايرانی)برودار( كهن سال 
شماره 4

تاج  دارای  درخت  عمومی:  وضعیت 
گسترده و شامل پنج شاخه قطور با قطرهای 
از  عدد  دو  است.  سانتی متر   70 تا   20 بين 
شاخه ها خشك و از ميانه قطع شده و افتاده اند. 

 در 
جنگل های اطراف 

روستای برزه از توابع بخش 
گهواره و زیارتگاه موسوم به 

امام رضا از توابع کوزران سنجابی 
تعدادی درخت بلوط ایرانی 

در اراضی کشاورزی به واسطه 
باورهای مذهبی تحت نام نظرگاه 

محافظت شده اند 

گونه               تعداد
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شكل 2- بلوط ايرانی كهن سال شماره 1، نظرگاه                 

شكل 3- بلوط ايرانی كهن سال شماره 2، نظرگاه

شكل 4- بلوط ايرانی كهن سال شماره 3، نظرگاه                  

شكل 5- بلوط ايرانی كهن سال شماره 4، نظرگاه
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دارای  تنه  بيماری  و  آفات  به واسطه وجود 
سوراخ هايی است كه تراوشات سياه رنگی از 
آنها در جريان است. برخی از سرشاخه های 
تاج درحال خشك شدن هستند و در اطراف 
درخت جست هايی به ارتفاع نيم متر وجود 

دارد )شكل 5(.
 12 /10 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
پيرامون تنه آن  ارتفاع تنه 2/60 متر،  متر، 
تنه  بزرگ  و  كوچك  قطر  سانتی متر،   280
آن 80 و 98 سانتي متر، طول و عرض تاج 
آن  تاج پوشش  سطح  و  متر   20×17/60
 200 است، سن درخت  مترمربع   277/45

تا 250 سال برآورد شد.

درخت بلوط ايرانی)برودار( كهن سال 
شماره 5

وضعیت عمومی: درخت دارای تاجی 
كاماًل گسترده و تقريبًا سالم است و انشعابات 
تنه شروع  متری   2/50 ارتفاع  از  شاخه ها 
شده است. شش شاخه قطور با قطرهای بين 
30 تا 70 سانتی متر دارد، تنه سالم است و 
تنها در قسمت هايی از تاج برخی سرشاخه ها 
بعضی  در  آثار خشكيدگی  خشك شده اند، 
به چشم می خورد، در  فرعی  از شاخه های 
اطراف درخت جست هايی به ارتفاع نيم تا 

يك متر وجود دارد )شكل 6(.
 17 /50 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
پيرامون تنه آن  ارتفاع تنه 2/50 متر،  متر، 
تنه  بزرگ  و  كوچك  قطر  سانتی متر،   285
آن 85 و 95 سانتي متر، طول و عرض تاج 
آن  تاج پوشش  سطح  و  متر   18/80×16
 200 است، سن درخت  مترمربع   237/67

تا 250 سال برآورد شد.

درخت بلوط ايرانی)برودار( كهن سال 
شماره 6

وضعیت عمومی: درخت دارای تاجی 
گسترده و نامتقارن است و دقيقًا از محل 20 
تبديل  به سه شاخه  يقه  از  باالتر  سانتی متر 
برابر  شده است كه به ترتيب دارای پيرامون 
سينه 2/15، 2/30 و 2/50 متری هستند. 
آثار زيادی از پوسيدگی های  عميق در تنه ها 
ديده می شود، درواقع درخت از سالمتی كافی 
برخوردار نيست. هريك از تنه های سه گانه، 

شكل 6- بلوط ايرانی كهن سال شماره 5، نظرگاه           

شكل 7- بلوط ايرانی كهن سال شماره 6، نظرگاه       
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متعددی هستند  انشعابات  دارای  خود 
و آثار خشكيدگی در بسياری از آنها 
از  برخی  قطع  محل  در  دارد.  وجود 
شاخه ها پوسيدگی مشاهده می شود، اين 
پوسيدگی ها منجر به ايجاد حفره هايی 
شده است. يكی از تنه های اصلی دارای حفره 

بزرگی است )شكل 7(.
مشخصات: ارتفاع درخت 13/10 متر، 
ارتفاع تنه 0/20 متر، پيرامون تنه آن 535 
آن  اصلی  تنه  سه  قطر  ميانگين  سانتی متر، 
100، 113 و 87 سانتي متر، طول و عرض 
تاج 12/70×16/90 متر و سطح تاج پوشش 
آن 171/95 مترمربع است، سن درخت 270 

تا 320 سال برآورد شد.

درخت بلوط ايرانی)برودار( كهن سال 
شماره 7

دارای  درخت  اين  عمومی:  وضعیت 
تاجی گسترده و متقارن است و دقيقًا از محل 
30 سانتی متر باالتر از يقه به دو شاخه تبديل 
شده است كه به ترتيب دارای قطر برابر سينه 
بزرگ تر  تنه  متری هستند.   0/92 و   0/54
از ارتفاع 1/50 متری از سطح زمين منشعب 
سانتی متری   70 تا   30 شاخه  پنج  و  شده 
ارتفاع 2/20  از  تنه كوچك تر  ايجاد كرده، 
متری منشعب شده و به سه شاخه 20 تا 30 
سانتی متری تبديل شده است. اگرچه برخی 
اما  شده اند،  قطور خشك  از سرشاخه های 
آثار پوسيدگی روی تنه ها وجود ندارد. در 
يك  تنه  دو  بين  در  و  اصلی  انشعاب  محل 
قطعه سنگ وجود دارد كه به مرور زمان در 
بافت دو تنه فرو رفته و جزيی از تنه شده 

است )شكل 8(.
مشخصات: ارتفاع درخت 11/10 متر، 
ارتفاع تنه اصلی 0/30 متر، پيرامون تنه آن 
دو  قطر  ميانگين  سانتی متر،   290 و   170
به ترتيب 54 و 92 سانتي متر، طول  آن  تنه 
و عرض تاج 15/80×16/60 متر و سطح 
تاج پوشش آن 206/02 مترمربع است، سن 

درخت 200 تا 250 سال برآورد شد.

درخت بلوط ايرانی)برودار( كهن سال 
شماره 8

شكل 9- بلوط ايرانی كهن سال شماره 1، امام رضا كوزران       وضعیت عمومی: تنه درخت از ارتفاع 

شكل 8- بلوط ايرانی كهن سال شماره 7، نظرگاه                
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منشعب  زمين  سطح  ز  ا نتی متری  سا  80
شده و به شش شاخه قطور بين 50 تا 80 
سانتی متری تقسيم شده است. درخت سالم 
و دارای تاج پوشش گسترده است. تعداد پنج 
شاخه فرعی داخل تاج پوشش با قطرهای 20 
تا 50 سانتی متری شكسته شده اند و آثار قطع 
شاخه ها به وفور ديده می شود. دو شاخه در 
سمت جنوبی درخت طی گذر زمان به سمت 
و حالت خوابيده  و خم شده  متمايل  زمين 

پيدا كرده است )شكل 9(.
متر،  ارتفاع درخت 9/30  مشخصات: 
ارتفاع تنه 0/80 متر، پيرامون تنه آن 330 
آن  تنه  بزرگ  و  كوچك  قطر  سانتی متر، 
تاج  و عرض  سانتي متر، طول   120 و   96
آن  تاج پوشش  سطح  و  متر   18/60×18
 250 است، سن درخت  مترمربع   262/89

تا 300 سال برآورد شد.

درخت بلوط ايرانی)برودار( كهن سال 
شماره 9

وضعیت عمومی: تنه درخت از ارتفاع 
1/60 متری از سطح زمين منشعب شده و به 
سه شاخه قطور بين 30 تا 70 سانتی متری 
تقسيم شده است. تاج درخت گسترده است 
آن  سرشاخه های  در  خشكيدگی  آثار  و 
قطع  شاخه ها  از  برخی  می شود.  مشاهده 
شده اند ولی درمجموع درخت سالم و شاداب 

است )شكل 10(.
مشخصات: ارتفاع درخت 12/20 متر، 
ارتفاع تنه 1/60 متر، پيرامون تنه آن 305 
آن  تنه  بزرگ  و  كوچك  قطر  سانتی متر، 
تاج  و عرض  سانتي متر، طول   112 و   84
14/10×14/30 متر و سطح تاج پوشش آن 
158/29 مترمربع است، سن درخت 220 تا 

270 سال برآورد شد.

 درختان دارمازو كهن سال
شهرستان  در  درختان  اين  موقعیت: 
باباشاه  )روستاي  داالهو  بخش  گهواره، 
احمد(، سرفيروزآباد از توابع بخش مركزی 
)دهستان چنار، سه راهی چشمه گچ  سرايالن( 
در  بزگوره(  )روستای  قوری قلعه  بخش  و 
واقع  كشاورزی  اراضی  داخل  يا  حاشيه 

شده اند )جدول 2(.

شكل 10- بلوط ايرانی كهن سال شماره 2، امام رضا كوزران

شكل 11 - دارمازو كهن سال شماره 1، باباشاه احمد           

شكل 12- درخت دارمازو كهن سال شماره 2، باباشاه احمد
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دارمازو كهن سال شماره 1
وضعیت عمومی: اين دارمازو در 
فاصله 100 متری چنار باباشاه احمد 
و در لبه جاده مال رو و در كنار اراضی 
زراعی قرار دارد. تنه در ارتفاع 1/50 
متری از سطح زمين به چهار شاخه با قطرهای 
تا 1/10 متری تقسيم شده و  حدود 0/50 
در  است.  نامتقارنی  و  گسترده  تاج  دارای 
حدود 40 درصد شاخه های درخت خشكيده 
و آثار پوسيدگی روی آنها مشاهده می شود. 
سنجاب ها در شاخه های خشكيده النه ساخته 

و در آنها زندگی می كنند )شكل 11(.
 13 /10 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
پيرامون  متر،  تنه اصلی 1/50  ا رتفاع  متر، 
برابر  قطر  ميانگين  سانتی متر،   362 آن  تنه 
سينه آن 115 سانتي متر، طول و عرض تاج 
آن  تاج پوشش  سطح  و  متر   20/50×19
306/20 مترمربع است، سن درخت 280 تا 

330 سال برآورد شد.

دارمازو كهن سال شماره 2
وضعیت عمومی: اين دارمازو در فاصله 
90 متری دارمازو شماره 1 و در سمت ديگر 
جاده مال رو و داخل گورستان روستا قرار دارد. 
تنه در ارتفاع 1/60 متری از سطح زمين به پنج 
شاخه با قطرهای حدود 0/35 تا 0/70 متری 
تقسيم شده و دارای تاج كاماًل گسترده است. 
يكی از شاخه های درخت خشك شده و از 
بين رفته است و آثار پوسيدگی شديدی روی 
آن مشاهده می شود. دارواش روی چند شاخه 
از درخت وجود دارد، همچنين زادآوری طبيعی 
در پای درخت مشاهده می شود )شكل 12(.
 12 /40 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
پيرامون  متر،   1/60 اصلی  تنه  ارتفاع  متر، 
برابر  قطر  ميانگين  سانتی متر،   320 آن  تنه 
سينه آن 102 سانتي متر، طول و عرض تاج 
آن  تاج پوشش  سطح  و  متر   19/80×15
237/67 مترمربع است، سن درخت 240 تا 

290 سال برآورد شد.

دارمازو كهن سال شماره 3
وضعیت عمومی: اين درخت در اراضی 
شده  واقع  سرايالن  سه راهی  در  و  جنگلی 
است و علی رغم جنگلی بودن منطقه، تمامی 

زيراشكوب زير كشت جو قرار دارد. تنه اصلی 
درخت سالم، تاج متقارن و دارای پنج انشعاب 
قطور است. يكی از انشعابات در سمت شرقی 
تنه خشك و قطع شده است، روی تاج درخت 
و در ميان سرشاخه ها گياه نيمه انگلی دارواش 
وجود دارد. گال زيادی روی تنه و شاخه های 
شمالی  در سمت  می شود.  مشاهده  درخت 
تنه آثار گسيختگی پوست از سطح زمين تا 
محل انشعابات ديده می شود. به واسطه شخم 
و جابه جايی خاک، امتداد برخی از ريشه ها 

بيرون از خاک قرار دارد )شكل 13(.
 مشخصات: ارتفاع درخت 11/40 متر، 
ارتفاع تنه اصلی 1/60 متر، پيرامون تنه آن 
358 سانتی متر، ميانگين قطر برابر سينه آن 
114 سانتي متر، طول و عرض تاج 11/10× 
 123/64 آن  تاج پوشش  سطح  و  متر   14
مترمربع است، سن درخت 270 تا 320 سال 

برآورد شد.

دارمازو كهن سال شماره 4
اراضی  در  درخت  عمومی:  وضعیت 
شده  واقع  سرايالن  سه راهی  در  جنگلی 
است و علی رغم جنگلی بودن منطقه، تمامی 
زيراشكوب زير كشت جو قرار دارد. تنه درخت 
سالم و دارای تاج نامتقارنی است و بيشتر به 
سمت جنوب گسترده شده است كه ناشی از 
قطع سرشاخه ها در سال های گذشته به منظور 
تعليف دام بوده است. هشت انشعاب قطور دارد 
و انواع گال های معروف دارمازو روی درخت 
مشاهده می شود. آثار نشت شيره پرورده روی 
تنه به چشم می خورد، يكی از انشعابات در 
سمت شمالی تنه قطع شده است. آثار گال نيز 
روی تنه ديده می شود. عالئم سرشاخه زنی به 

وضوح وجود دارد )شكل 14(.
 مشخصات: ارتفاع درخت 9/70 متر، 
ارتفاع تنه اصلی 1/60 متر، پيرامون تنه آن 
320 سانتی متر، ميانگين قطر برابر سينه آن 
102 سانتي متر، طول و عرض تاج 9×9/70 
متر و سطح تاج پوشش آن 68/63 مترمربع 
است، سن درخت 240 تا 290 سال برآورد 

شد.

دارمازو كهن سال شماره 5
وضعیت عمومی: اين درخت در اراضی 

شده  واقع  سرايالن  سه راهی  در  جنگلی 
است، علی رغم جنگلی بودن منطقه، تمامی 
تنه  دارد.  قرار  جو  كشت  زير  زيراشكوب 
درخت از سطح زمين تا محل اولين انشعاب 
دارای  جنوب  به  رو  سمت  در  شاخه ها 
آتش سوزی  آثار  و  است  عميق  پوسيدگی 
در آن مشهود است. درخت دارای سه شاخه 
اصلی و سالم است و آثار قطع دو شاخه در 
مختلف  گال های  دارد،  وجود  دور  گذشته 
دارويی روی درخت ديده می شود. تاج به دليل 
سرشاخه زنی و پوسيدگی تنه نامتقارن است 

)شكل 15(.
 مشخصات: ارتفاع درخت 11/90 متر، 
ارتفاع تنه اصلی 2 متر، پيرامون تنه آن 340 
سانتی متر، ميانگين قطر برابر سينه آن 108 
سانتي متر، طول و عرض تاج 9×12/50 متر 
و سطح تاج پوشش آن 90/72 مترمربع است، 

سن درخت 260 تا 310 سال برآورد شد.

دارمازو كهن سال شماره 6
وضعیت عمومی: اين درخت در اراضی 
جنگلی در سه راهی سرايالن واقع شده است، 
علی رغم جنگلی بودن منطقه، كل زيراشكوب 
زير كشت جو قرار دارد. تنه درخت از 80 
سانتی متری سطح زمين منشعب و تنه به دو 
شاخه قطور تبديل شده است كه هركدام از 
و 300  برابر سينه  220  محيط  دارای  آنها 
سانتی متری هستند. تنه قطورتر دارای چهار 
شاخه است كه يكی از آنها قطع شده است. 
در برخی از شاخه های آن آثار خشكيدگی 
مشاهده می شود. تنه دوم با محيط كوچك تری 
نيز  آنها  از  پنج شاخه است كه يكی  دارای 
قطع شده است )شكل 16(. روی تنه سوراخ 
بزرگی به قطر 30 سانتی متر وجود دارد كه 
محل افتادن شاخه ای است كه متأسفانه درخت 
قادر به ترميم آن نبوده است. گورچه هايی در 
پيرامون كنده نمايان است. تاج درخت گسترده 
و تا حدی متقارن است. آثار تبرزنی روی 

گورچه ها ديده می شود.
 مشخصات: ارتفاع درخت 13/60 متر، 
ارتفاع تنه اصلی 0/8 متر، پيرامون تنه آن در 
ارتفاع 0/8 متری برابر با 450 سانتی متر و 
محيط هر كدام از دو شاخه اصلی در ارتفاع 
سانتی متر،   300 و   220 معادل  سينه  برابر 
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شكل 14- درخت دارمازو شماره 2، سه راهی سرايالنشكل 13- درخت دارمازو شماره 1، سه راهی سرايالن   

شكل 16- درخت دارمازو كهن سال شماره 3، سرايالنشكل 15- درخت دارمازو كهن سال شماره 4، سرايالن   
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شكل 17- نمايي از درخت دارمازو كهن سال قوری قلعه

ميانگين قطر برابر سينه آن در ارتفاع 0/8 
تاج  و عرض  سانتي متر، طول   143 متری 
12/40×13/90 متر و سطح تاج پوشش آن 
135/74 مترمربع است، سن درخت 360 تا 

410 سال برآورد شد.

دارمازو كهن سال شماره 7
وضعیت عمومی: تاج اين درخت كروی 
و از سالمت كامل برخوردار است. حضور 
انواع گال های صنعتی و دارويی روی درخت، 
زيبايی آن را دوچندان كرده است. زير درخت 
الشه سنگ هايی جمع آوری شده تا شرايط را 
برای زراعت ديم در اطراف آن فراهم كند. 
اين درخت روی يال در يك منطقه جنگلی 
قرار دارد و از سمت شرق و غرب به دو دره 
با جهت جنوبی مرتبط است. در پای درخت 
چند نهال ريشه جوش مشاهده می شود. تنه 
در ارتفاع 1/90 متری منشعب شده و پنج 
شاخه توليد كرده است كه تاج كروی درخت 
قطری  دارای  شاخه ها  داده اند.  تشكيل  را 
دارواش  هستند.  سانتی متر   60 تا   20 بين 
می شود.  مشاهده  انتهايی  شاخه های  روی 
خشكيدگی بعضی از شاخه ها به واسطه شرايط 
مشاهده  درخت  در  كهولت سن  و  محيطی 

می شود )شكل 17(.
 10 /10 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
پيرامون  متر،   1/90 اصلی  تنه  ارتفاع  متر، 
برابر  قطر  ميانگين  سانتی متر،   335 آن  تنه 
سينه آن 107 سانتي متر، طول و عرض تاج 
10/40×10/50 متر و سطح تاج پوشش آن 
85/72 مترمربع است، سن درخت 250 تا 

300 سال برآورد شد.

 بنه هاي كهن سال روستاي پیركاشان
روستاي پيركاشان از توابع بخش مركزی 
شهرستان كرمانشاه، دهستان پشت دربند و 
واقع  كامياران  به  كندوله  جاده  حاشيه  در 
توجه  با  روستا  اين  در حاشيه  است.  شده 
براي  اكولوژيك آن، شرايط  به ويژگي هاي 
رويش و استقرار بنه مهيا است. از اين رو گونه 
در  درختچه اي  گونه هاي  برخي  همپاي  بنه 
اين محل مستقر شده است و با توجه به بها 
و ارزشي كه اهالي اين روستا براي آن قائل 
ادامه  به رشد خود  قرن ها  توانسته  هستند، 

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 92



93 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 5، پیاپی 24، آذر- دی  1399

  شكل 18- بنه كهن سال روستاي پيركاشان )درخت 1(           

شكل 19- بنه كهن سال روستاي پيركاشان )درخت 2(   

    شكل 20- بنه كهن سال روستاي پيركاشان )درخت 3(             

بنه هاي  كه  است  ديدگاهي  چنين  با  دهد، 
فراواني  به  روستا  اين  در  كهن سال  و  مسن 
پايه هاي  كثرت  به  توجه  با  مي شوند.  ديده 
بنه كهن سال در اين روستا، بنه هاي كهن سال 
موجود را به صورت توده درختان بنه كهن سال 
به عنوان  پايه  نه  مشخصات  آنها  بين  از  و 

شاخص منطقه معرفي مي شود.

درخت بنه كهن سال شماره 1، پیركاشان
ماده قطوري  وضعیت عمومی: درخت 
است و از لحاظ قطر تنه در خود منطقه پيركاشان 
در رتبه پنجم و در بين كل بنه های اندازه گيری 
شده استان، در رتبه نهم قرار دارد. اين درخت 
طي قرن ها از گزند آسيب هاي طبيعي مصون 
نمانده است و به دليل كهن سالي و فرتوتي آثار 
وجود  آن  پيكره  و  تنه  بر  پوسيدگي  شديد 
دارد، تنه به طور كامل از بين رفته و تنها در 
بخش هايي از سطوح جانبي آن پوست خود 
را حفظ كرده است، در قسمت تاج كه بعد از 
تنه اصلی واقع شده شاخه های زنده مشاهده 
می شود كه باعث سرسبزی تاج پوشش آن شده 
است، به طوری كه يك تاج كروی را تشكيل 
داده است. آثار قطع در سرشاخه های آن به 
چشم می خورد، تعدادی از شاخه ها نيز دچار 
خشكيدگی شده اند، علی رغم تمام ناماليمات 
روزگار هنوز پابرجا مانده است و مقداری ميوه 
اين  تنه و شاخه های  نيز توليد می كند. روی 
درخت و ساير بنه های اين منطقه هيچ گونه آثار 
تيغ زنی برای استحصال سقز مطابق با اعتقادات 
محلی وجود ندارد. وضعيت اين درخت بحراني 
است و نياز به مراقبت ويژه دارد )شكل 18(.

متر،   4/30 ارتفاع درخت  مشخصات: 
تنه آن 360  پيرامون  متر،  تنه 1/20  ارتفاع 
سانتی متر، قطر كوچك و بزرگ تنه آن 114 و 
118 سانتي متر، طول و عرض تاج 5/2×6/10 
متر و سطح تاج پوشش آن 25/06 مترمربع 
است، سن درخت 610 تا 710 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 2، پیركاشان
وضعیت عمومی: اين درخت نر است و 
تاجی كروی دارد، از محل انشعابات تاج دارای 
9 شاخه اصلی است كه 3 شاخه آن به دليل 
اين  پوسيدگی و خشكی قطع شده اند. مردم 
درختان را محترم و مقدس می دانند، به همين 
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دليل تنها در مواردی كه شاخه ای از اين 
درختان خشك شود، اقدام به هرس آن 
شاخه خواهند كرد تا از انتقال پوسيدگی 
به ساير قسمت ها جلوگيری شود. آثار 
خشكيدگی در بعضی از شاخه های انتهايی 
تاج مشاهده می شود. پوست تنه اصلی درخت 
در سمت رو به جنوب از بين رفته و اين قسمت 
دچار خشكيدگی شده است، در نزديكی يقه 
درخت پاجوش های جوانی مشاهده می شود 

)شكل 19(. 
متر،   6/40 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
تنه آن 340  پيرامون  متر،  تنه 1/40  ارتفاع 
آن  تنه  بزرگ  و  كوچك  قطر  سانتی متر، 
تاج  104 و 112 سانتي متر، طول و عرض 
آن  تاج پوشش  سطح  و  متر   8/90×7/70
تا  مترمربع است، سن درخت 620   54/08

670 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 3، پیركاشان
و  نر  بنه  اين درخت  وضعیت عمومی: 
يكی از بنه های شاخص اين منطقه است، دارای 
تاج كاماًل كروی و متقارن است. در انتهای تاج 
به فراوانی ديده  آثار خشكيدگی سرشاخه ها 
می شود. تنه از ارتفاع يك متری منشعب و به 
دو شاخه اصلی تبديل شده است، هركدام از اين 
شاخه ها نيز خود شاخه های فرعی را به وجود 
آورده اند. آثار خشكيدگی و پوسيدگی روی تنه 
وجود ندارد، اما به دليل فرسايش خاک، آثار 5 
گورچه مشاهده می شود، تعداد اندكی پاجوش 
نيز در اطراف تنه مشاهده می شود )شكل 20(.

مشخصات: ارتفاع درخت 11 متر، ارتفاع 
تنه 1 متر، پيرامون تنه آن 460 سانتی متر، قطر 
كوچك و بزرگ تنه آن 140 و 154 سانتي متر، 
طول و عرض تاج 16×16/10 متر و سطح 
تاج پوشش آن 202/22 مترمربع است، سن 

درخت 880 تا 930 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 4، پیركاشان
وضعیت عمومی: اين درخت بنه نر است 
آثار  تاج  انتهای  در  دارد.  نامتقارنی  تاج  و 
خشكيدگی سرشاخه ها ديده می شود. تنه در 
جهت شرقی كاماًل پوسيده است و تنها جهت 
غربی آن دارای پوست و بافت آبكش است، 
در قسمت انتهای تنه اصلی شاخه های جوان 

شكل 21- بنه كهن سال روستاي پيركاشان )درخت 4(

شكل 22- بنه كهن سال روستاي پيركاشان )درخت 5(         
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و سرسبز ديده می شود. انتهای تاج در حال 
خشك شدن است و روی تنه آثار ساقه جوش 
ديده می شود. برای حفظ و نگهداری نيازمند 
مساعدت در قسمت پوسيده است )شكل 21(.
متر،   5/10 ارتفاع درخت  مشخصات: 
تنه آن 455  پيرامون  تنه 1/30 متر،  ارتفاع 
سانتی متر، قطر كوچك و بزرگ تنه آن 136 و 
148 سانتي متر، طول و عرض تاج 7/6×7/6 
متر و سطح تاج پوشش آن 36/3 مترمربع است، 

سن درخت 870 تا 920 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 5، پیركاشان
نر  بنه  درخت  اين  عمومی:  وضعیت 
ميان  انتهای دره و در  نامتقارن در  با تاجی 
صخره ها قرار گرفته و به واسطه وجود آب در 
اين دره رويش قطری مناسبی داشته است، اما 
همانند ساير بنه ها به دليل كهولت سن در قسمت 
غربی و شمالی تنه آثار خشكيدگی وجود دارد، 
همچنين به واسطه پوسيدگی بخشی از تنه خالی 
شده است كه نياز به ترميم و ايمن سازی دارد. 
اين درخت دارای شاخه های اصلی قطوری 
است كه بخشی از آنها پوسيده اند. شاخه های 
خشك شده توسط اره قطع شده اند. بخشی از 
شاخه های فرعی انتهای تاج نيز خشك شده 

است )شكل 22(.
متر،   9/70 ارتفاع درخت  مشخصات: 
تنه آن 480  پيرامون  تنه 1/20 متر،  ارتفاع 
سانتی متر، قطر كوچك و بزرگ تنه آن 140 و 
170 سانتي متر، طول و عرض تاج 9/3×9/5 
متر و سطح تاج پوشش آن 69/36 مترمربع 
است، سن درخت 890 تا 940 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 6، پیركاشان
وضعیت عمومی: اين درخت بنه نر، دارای 
تاج كاماًل كروی و متقارن و تنه ای كاماًل سالم 
است. تنه از ارتفاع 1/20 متری منشعب شده و 
5 شاخه قطور توليد كرده است، در انتهای تاج 
آثار خشكيدگی سرشاخه ها ديده می شود. از 
شاخه های اصلی تعداد سه شاخه خشك شده 
است كه بعدها در همان محل های خشك شده 

توليد جست كرده است )شكل 23(.
مشخصات:  ارتفاع درخت 8/50 متر، ارتفاع 
تنه 1/20 متر، پيرامون تنه آن 300 سانتی متر، قطر 
كوچك و بزرگ تنه آن 80 و 118 سانتي متر، 

شكل 23- بنه كهن سال روستاي پيركاشان )درخت 6(

شكل 24- بنه كهن سال روستاي پيركاشان )درخت 7(              
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شكل 25- بنه كهن سال روستاي پيركاشان )درخت 8(

شكل 27- بنه كهن سال بابايادگار )درخت 1( شكل 26- بنه كهن سال روستاي پيركاشان )درخت 9(                  

شكل 29- بنه كهن سال بابايادگار )درخت 3( شكل 28- بنه كهن سال بابايادگار )درخت 2(                    
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طول و عرض تاج 9/20×9/30 متر و سطح 
است، سن  مترمربع   67/17 آن  تاج پوشش 

درخت 520 تا 570 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 7، پیركاشان
وضعیت عمومی: اين درخت بنه ماده و 
دارای تاج تقريبًا متقارنی است. از محل تنه 
اصلی از ارتفاع 80 سانتی متری از سطح زمين 
تنه به چهار شاخه تبديل شده و هركدام از اين 
شاخه ها نيز به شاخه های فرعی بيشتری تقسيم 
شده اند. قسمت هايی از شاخه های انتهايی تاج 
خشك شده اند، يا در حال خشك شدن هستند. 
محل استقرار درخت روی صخره است. روی 
متعددی  و شاخه ها، سوراخ های  اصلی  تنه 
يا  فعاليت داركوب،  از  ناشی  كه  وجود دارد 
سنجاب است. در سمت غربی تنه اصلی آثار 
دارد. زير  ميله يخ زدگی وجود  پوسيدگی و 
وجود  طبيعی  زادآوری  درخت  تاج پوشش 
دارد. به دليل فرسايش خاک گورچه ها بيرون 
افتاده اند و در معرض ديد هستند )شكل 24(.

مشخصات: ارتفاع درخت 8 متر، ارتفاع 
تنه 80/ متر، پيرامون تنه آن 370 سانتی متر، 
تنه آن 114 و 130  بزرگ  و  قطر كوچك 
سانتي متر، طول و عرض تاج 12×13/60 متر، 
سطح تاج پوشش آن 128/61 مترمربع است، 

سن درخت 690 تا 740 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 8، پیركاشان
وضعیت عمومی: اين درخت دارای تاج 
گسترده و تقريبًا متقارن است. تنه اصلی از 1/4 
متری سطح زمين دارای شش انشعاب اصلی 
است كه بيشتر آنها نيز انشعابات كوچك تری 
بيشتر شاخه ها خشك شده اند، يا در  دارند. 
شاخه های  در  هستند.  شدن  خشك  حال 
انتهايی تاج خشكيدگی شديدی ديده  جوان 
و  شرقی  غربی،  قسمت های  در  می شود. 
جنوبی تنه، پوست به طور كامل كنده شده و 
آثار فعاليت انواع سوسك های چوب خوار و 
ساير حشرات به شكل سوراخ های ريز، مشهود 
است. متأسفانه خشك شدن اين درخت در 
سال های آينده پيش بينی می شود )شكل 25(. 
متر،   8/3 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
ارتفاع تنه 1/40 متر، پيرامون تنه آن 360 
آن  تنه  بزرگ  و  كوچك  قطر  سانتی متر، 

تاج  110 و 120 سانتي متر، طول و عرض 
13/10×14/30 متر و سطح تاج پوشش آن 
147/34 مترمربع است، سن درخت 690 تا 

740 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 9، پیركاشان
و  نر  بنه  اين درخت  وضعیت عمومی: 
به  نسبت  و  است  متقارنی  كاماًل  تاج  دارای 
تنه  ساير درختان ديگر منطقه سالم تر است. 
پنج  داری  زمين  متری سطح  از 1/4  اصلی 
انشعاب اصلی است كه هر كدام دارای انشعابات 
فرعی تری هستند. بيرون زدگی گورچه ها به دليل 
فرسايش خاک به ويژه در جهت غربی كاماًل 
مشهود است. تنه اصلی سالم و يك شاخه از 
كاماًل خشك  به قطر 20سانتی متر  انشعابات 
شده است. آثار النه داركوب روی شاخه ها 
مشاهده می شود. خشكيدگی شاخه های فرعی 
كمتر  به ساير درختان  نسبت  تاج پوشش  در 

است )شكل 26(.
مشخصات: ارتفاع درخت 9 متر، ارتفاع 
تنه 1/40 متر، پيرامون تنه آن 375 سانتی متر، 
 130 و  آن 114  تنه  بزرگ  و  قطر كوچك 
سانتي متر، طول و عرض تاج 12/20×13/70 
متر و سطح تاج پوشش آن 131/65 مترمربع 
است، سن درخت 690 تا 740 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 1، بابايادگار
با  نر  بنه  اين درخت  وضعیت عمومی: 
تاج گسترده در كنار چند مقبره قرار دارد. از 
ارتفاع حدود يك متری از سطح زمين منشعب 
شده و پنج شاخه قطور را با قطرهای80 تا 
90 سانتی متری به وجود آورده است. تعدادی 
از شاخه های فرعی فوقانی آن خشك و قطع 
برخوردار  از شادابی خوبی  شده اند. درخت 
تيشه زنی  آثار  فاقد  به دليل حفاظت  و  است 

جهت استحصال سقز است )شكل 27(.
 10 /70 درخت  رتفاع  ا مشخصات: 
آن  تنه  پيرامون  متر،   1/10 تنه  ارتفاع  متر، 
522 سانتی متر، قطر كوچك و بزرگ تنه آن 
تاج  144 و 196 سانتي متر، طول و عرض 
13/50×15/50 متر و سطح تاج پوشش آن 
165/05 مترمربع است، سن درخت 1000 

تا 1050 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 2، بابايادگار
وضعیت عمومی: اين درخت بنه ماده 
است و در كنار چند مقبره و در فاصله حدود 
10 متری درخت شماره يك قرار دارد. تاج 
آن گسترده و نامتقارن است و از ارتفاع حدود 
يك متری از سطح زمين منشعب شده و دو 
به  با قطری حدود يك متر را  شاخه قطور 
وجود آورده است. هركدام از اين دو شاخه 
تبديل  فرعی  شاخه  چندين  به  خود  قطور 
شده اند. تعدادی از شاخه های فرعی فوقانی 
درخت  می خورند.  چشم  به  شده  خشك 
به دليل  و  است  برخوردار  از شادابی خوبی 
حفاظت فاقد آثار تيشه زنی جهت استحصال 

سقز است )شكل 28(.
مشخصات: ارتفاع درخت 9 متر، ارتفاع 
تنه 1 متر، پيرامون تنه آن 410 سانتی متر، قطر 
كوچك و بزرگ تنه آن 122 و 150 سانتي متر، 
طول و عرض تاج 10/50×11/50 متر و 
سطح تاج پوشش آن 94/99 مترمربع است، 

سن درخت 770 تا 820 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 3، بابايادگار
وضعیت عمومی: اين درخت بنه نر بوده 
و در نزديكی درختان شماره يك و دو قرار 
دارد. تاج آن گسترده است و از ارتفاع حدود 
1/60 متری از سطح زمين منشعب شده و 
سه شاخه قطور با قطرهای حدود 60 تا 90 
سانتی متر را به وجود آورده است. دو شاخه 
نيز پيش از اين خشك و قطع شده اند.  قطور 
يك طرف تنه درخت پوسيده است و آفات 
چوب خوار به آن آسيب زده اند. به عالوه در 
آثار  درخت  شاخه های  و  قسمت ها  ساير 
پوسيدگی، يا گال مشاهده می شود )شكل 29(.

 12/10 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
تنه آن  پيرامون  متر،  تنه 1/60  ارتفاع  متر، 
460 سانتی متر، قطر كوچك و بزرگ تنه آن 
144 و 150 سانتي متر، طول و عرض تاج 
13/60×13/60 متر و سطح تاج پوشش آن 
است، سن درخت 830  مترمربع   145/19

تا880 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 1، زيارتگاه 
امام رضا كوزران

وضعیت عمومی: اين درخت بنه ماده 
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در كنار محوطه گورستان و زيارتگاه امام 
رضا قرار گرفته است و بقايای ميوه هنوز 
روی شاخه ها ديده می شود، تنه در ارتفاع 
دو متری از سطح زمين منشعب شده و سه 
شاخه تنومند را به وجود آورده است كه 
دارای قطری بين 50 تا 70 سانتی متر هستند. 
يكی از شاخه ها كامالً خشك شده و شاخه ديگر 
دچار پوسيدگی شديد است. سمت شرقی تنه 
دچار پوسيدگی شديد شده و آثار هجوم آفات 
چوب خوار روی اين قسمت كاماًل مشهود است، 
آثار خشكيدگی  نيز  درخت  تاج پوشش  در 
مشاهده می شود. فرم تاج تقريبًا كروی است. 
نمای كلی تنه نامتقارن است و برآمدگی های 
متعددی روی آن وجود دارد. به واسطه فرسايش 
خاک ابتدای يكی از ريشه های آن از محل كنده 

درخت نمايان است )شكل 30(.
مشخصات: ارتفاع درخت 9 متر، ارتفاع 
تنه 2 متر، پيرامون تنه آن 331 سانتی متر، قطر 
كوچك و بزرگ تنه آن 100 و 108 سانتي متر، 
طول و عرض تاج 7/30×8/30 متر، سطح 
است، سن  مترمربع   47/76 آن  تاج پوشش 

درخت 600 تا 650 سال برآورد شد.

درخت بنه كهن سال شماره 2، زيارتگاه 
امام رضا كوزران

وضعیت عمومی: اين درخت بنه نر در 
امام رضا قرار  محوطه گورستان و زيارتگاه 
گرفته و دارای تاج گسترده است. تنه در ارتفاع 
1/70 متر به دو شاخه با قطرهای 50 و 70 
سانتی متری تقسيم شده است، تعداد پنج گورچه 
به واسطه فرسايش خاک در پای تنه مشاهده 
از شاخه ها  يكی  روی  گال  می شود. وجود 
به وضوح ديده می شود. آثار خشكيدگی در 
سرشاخه ها و شاخه های فرعی وجود دارد. در 
بخش هايی از تنه پوسيدگی به شكل گسترده 
مشاهده می شود. پارچه های سبز رنگ توسط 
مردم برای گرفتن مراد روی شاخه های درخت 

به چشم می خورد )شكل 31(.
متر،   9/70 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
تنه آن 290  پيرامون  متر،  تنه 1/70  ارتفاع 
سانتی متر، قطر كوچك و بزرگ تنه آن 82 و 
106 سانتي متر، طول و عرض تاج 7/30×8/30 
متر و سطح تاج پوشش آن 133/69 مترمربع 
است، سن درخت 510 تا 560 سال برآورد شد.

شكل 30- بنه كهن سال بابايادگار )درخت 3( 

شكل 31- بنه كهن سال بابايادگار )درخت 3( 
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درخت بنه كهن سال شماره 3، زيارتگاه 
امام رضا كوزران

وضعیت عمومی: اين درخت بنه نر در 
پايين دامنه زيارتگاه و داخل زمين های زراعی 
قرار دارد و بيش از 70 درصد آن خشك شده 
است. تاج درخت باز و دارای سه شاخه اصلی 
با قطرهای 50 تا 100 سانتی متر است. تنها 
دارای  و  زنده  تاج  قسمت شمال شرقی  در 
شده  خشك  كاماًل  تاج  بقيه  و  است  برگ 
است. تنه دارای فرمی بسيار نامتقارن است و 
آثار پوسيدگی درتمام سطح تنه و تاج وجود 
جوانه های  تاج  ابتدای  از  بخشی  در  دارد. 
سبزرنگ خشكيده ديده می شود. آثار و عالئم 
به فراوانی مشاهده  تنه  چوب خوار در سطح 

می شود )شكل 32(.
متر،   8/20 درخت  ارتفاع  مشخصات: 
 490 آن  تنه  پيرامون  متر،   2 تنه  ارتفاع 
سانتی متر، قطر كوچك و بزرگ تنه آن 142 و 
170 سانتي متر، طول و عرض تاج 9/60×10 
متر و سطح تاج پوشش آن 75/39 مترمربع 
است، سن درخت 940 تا 990 سال برآورد شد.
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