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Abstract
Juniperus excelsa is exclusive to mountainous areas with a tangible presence in 21 provinces of Iran. It is distributed 
in Iran at an altitude of 500 to 3500 meters above sea level. Resistance to temperature changes, presence on a wide 
range of rainfall, resistance to 4 to 5 months of dry season, good resistance to pests and diseases, and sustainability 
against wind and storm and heavy snowfall are considered as the outstanding features of this species. Several factors 
have given this species the opportunity to survive over time and reach the old age. The first factor is the genetic 
characteristic, providing high resistant to environmental stresses. Being away from human societies is another factor 
that has created an opportunity for them to survive. Being evergreen is another factor that comes along with these two 
factors. Most trees in Iran are deciduous, and evergreen trees, especially conifers like cedar and pine, have very little 
diversity. As a result, they have always been the subject of public attention and often people not only have avoided 
cutting them off, but also have expanded the presence of these trees by planting their seedlings. Juniper has also 
enjoyed this luck because of being evergreen and less has been cut and destroyed. These characters have caused 
wide distribution of lots of long-lived junipers in different provinces. Investigation on long-lived Junipers in Iran shows 
the presence of 44 long-lived tree and shrub species with different frequency. North Khorasan province (33 stands) 
has the highest frequency of long-lived juniper followed by Semnan (12) and (7) Tehran provinces. Certainly, in the 
further study of the identification of long-lived trees of the country, other stands of this species will be identified and 
their data will be recorded.
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چکیده
ارس )Juniperus excelsa( درختی مختص مناطق کوهستانی است و در 21 استان ایران حضور ملموسی دارد. پراکنش آن در 
ایران 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. چند عامل به درختان ارس فرصت داده تا در طول زمان به حیات خود ادامه داده 
و به کهنسالی برسند. عامل اول خصوصیات ژنتیکی این درخت است که در برابر تنش های محیطی سازگاری و مقاومت درخوری 
دارد. عامل دیگر دوری از جوامع انسانی است که سبب شده فرصت زنده ماندن برایشان فراهم باشد. نکته دیگری که در کنار این 
دو عامل مطرح می شود همیشه سبز بودن ارس است. در ایران عموم درختان خزان کننده هستند و درختان همیشه سبز به خصوص 
سوزنی برگان همچون سرو و کاج تنوع بسیار کمی دارند؛ درنتیجه همواره مورد توجه مردم بوده و اغلب نه تنها از قطع آنها پرهیز 
کرده اند بلکه با کاشت نهال های آنها حضور این درختان را توسعه داده اند. ارس  نیز به دلیل همیشه سبز بودن از این اقبال بهره مند شده 
و کمتر مورد قطع و تخریب قرار گرفته است. این شرایط و این توانایی ها موجب شده تا درختان کهنسال متعددی از این گونه در 
استان های مختلف حضور داشته باشد. بررسی درختان کهنسال ایران تاکنون نشان داده از 44 گونه درختی و درختچه ای پایه های 
کهنسال که با فراوانی مختلف وجود دارد ارس با 61 پایه کهنسال، بیشترین تعداد را بعد از چنار و گردو به خود اختصاص داده است. 
از نظر حضور در استان های مختلف نیز خراسان شمالی با 33 پایه ارس کهنسال، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده  است. 
بعد از آن استان های سمنان و تهران به ترتیب با 12 و 7 پایه قرار دارند. سازگاری و مقاومت ژنتیکی در برابر تنش های محیطی، 
دوری از جوامع انسانی و همچنین همیشه سبز بودن از عواملی هستند که سبب وجود درختان ارس کهنسال پرتعداد در ایران شده اند. 
به یقین در ادامه مطالعه شناسایی درختان کهنسال کشور، پایه های دیگری از این گونه شناسایی شده و اطالعات آنها ثبت خواهد شد. 

واژه های کلیدی: کهنسالی درختان، ارس، همیشه سبز 
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نـازك  آن بـا مقطـع  به تقریـب دایـره اي  به طـول  20 میلي متر 
اسـت. برگ هـا متقابل  متالقي ، به طول  1 تـا 1/5 میلي متر، 
فلسـي  و متراکم ، داراي  یک  غده  صمغي  در سطح  پشتي ، 
میـوه  پایـه دار، منفرد یا دسـته اي ، کوتاه  بـه  رنگ  آبي  
مایل  به  سـیاه  اسـت  و سـطح  آن  را گرد سـفیدرنگي  
مي پوشـاند. میـوه  از 4 فلـس  تشـکیل  مي شـود و 
رنـگ  آن  بعد از رسـیدن ، بنفـش  کمرنگ  مایل  به  
قهوه اي  مي شـود. بذرهـا درون  میوه  بـه  تعداد 3 
تـا 6 و به نـدرت 7 عدد، تخم مرغـي  یا کروي ، 
رگـه دار و قهـوه اي  رنـگ  هسـتند )علی احمد 

کروری و خوشـنویس، 1379(. 

  J. excelsa شــاخص هاي عمــده ارس 
در ايران 

از  وسـیعی  پهنـه  در   J. excelsa  گونـه 
کوهسـتان های ایران پراکنش دارد و به جرأت 
می تـوان گفت تنها گونه ای اسـت کـه در تمام 
مناطق رویشـی ایـران مانند منطقـه هیرکانی، 
ارسـباران، زاگـرس، ایـران و تورانی و خلیج 
عمـان حضـور دارد. بلندتریـن درختـان این 
گونه در ایران در استان کرمان با ارتفاع 18/6 
و در استان تهران )بادرود فیروزکوه( با ارتفاع 

23/4 متـر اندازه گیـري شـده )خوشـنویس 
و همـکاران، a 1384(؛ درحالي کـه حداکثـر 
ارتفـاع ارس مشـاهده شـده در دنیـا 25 متر 

گزارش شـده است.
قطور تریـن ارس ایـران مربـوط به منطقه 
شهرسـتانک واقع در استان البرز بوده و داراي 
محیـط برابـر سـینه 9/1  متر اسـت. عالوه بر 
درخت یادشـده می توان به ارس هاي کهنسال 
دیگـري ماننـد ارس دماونـد در مرتـع ورین 
شرقي، ارس ابرسیج در شمال شاهرود و ارس 
سـراني در شـمال شـیروان با بیـش از 2500 
سال سن اشـاره کرد )خوشنویس و همکاران، 

b ،1384 b ،1384 a 1385 و 1386(.
ارس در ایران در دامنه متفاوتی از بارندگي 
از 300 تا 1800 میلي متر به ترتیب در ارتفاعات 
باجگان )در استان یزد( و گردنه بیژن )در استان 
کهگیلویه و بویراحمد( استقرار دارد )علی احمد 
کروری و خوشنویس، 1379(. تحمل این گونه 
نسبت به سرما و گرما به نسبت زیاد است و تفاوت 
دمایي که این گونه در رویشگاه های مختلف 
تحمل مي کند به مرز 84 درجه سانتي گراد )40 
درجه زیر صفر ارتفاعات فیروزکوه، تا 44 درجه 

 مقدمه
جنس Juniperus در بیشتر 

نقـاط ایران بـا نام جنـس ارس 
شـناخته شـده اسـت. به طـور کلي 

ارس هـاي ایـران به دو گـروه فنوتیپي 
ایسـتاده و خزنـده تقسـیم  ارس هـاي 

مي شـوند. ارس هاي خزنده ایران شـامل 
J. sabina و J. communis و ارس هاي 
J. excelsa ایسـتاده شـامل گونه هـاي 

و J. foetidissima هسـتند؛ اگرچه اسدي 
  J. oblonga 1376( گونـه دیگری را با نام(
بـا دو فنوتیـپ ایسـتاده و خزنـده در ایـران 
معرفـي کـرده اسـت. در ایـران پراکنش گونه 
J. excelsa در محـدوده بسـیار وسـیع تري 
نسبت به سـایر گونه هاي ارس است و به دلیل 
نیـاز اکولـوژي در ارتفاعات مختلـف مناطق 
کوهسـتاني ایـران پراکنش دارنـد )علی احمد 

کروری و همـکاران، 1390(. 
ارس (J. excelsa) به صـورت  درختـي  
بوده و ارتفاع آن تا 25 متر هم مشـاهده شـده 
 اسـت  )ثابتی، 1355(. پوسـت  آن  خاکسـتري  
متمایـل  بـه  قرمـز اسـت . شـاخه هاي  جـوان  

شکل 1- نمایی از جنگل انبوه ارس در ارتفاع فراتر از 2200 متری در گردنه چهارباغ گرگان
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باالی صفر در کوه گنو( می رسد. این 
تفاوت در یک رویشگاه گاهي تا 70 
درجه سانتي گراد است. مقاومت نسبي 
در برابر برخی آفات و بیماری ها، تحمل 
شرایط سخت رویشگاهی مانند وجود 
آهک در خاك از دیگر ویژگی های 
pH خاك  این گونه محسوب می شود.  بارز 
بستر ارس در شرایط اندکي اسیدي تا قلیایی، 
از 6/8 تا 8/6 متغیر است )علی احمد کروری 

و همکاران، 1390(. 
در  ایـران  ارسسـتان هاي  کهنسـال ترین 
کهگیلویـه و بویراحمـد واقـع در گردنـه بیژن 
در دامنـه کـوه دنا، قسـمتي از رویشـگاه هاي 

ارس اردبیل )شـمس آباد خلخال(، قسـمتي از 
جنگل هـاي ارسـباران )گندم نان(، ارسسـتان 
چاهستان هرمزگان، تهران )بادرود فیروزکوه(، 
البـرز )شهرسـتانک( بخشـي از جنگل هـاي 
ارس گلسـتان )حاجي آباد( و منطقه کوه شـاه 
اسـفندقه کرمان و رویشـگاه ارس قورخود در 

خراسـان شـمالي مشاهده شـده است.

 سـوابق تحقیـق در داخـل و خارج از 
کشـور با تأکیـد بر نتايـج آنها

بیـش از نیم قرن اسـت کـه روي جنس ارس، 
مطالعـات گوناگونـي انجـام شـده اسـت. این 
مطالعـات عمومًا روی نقـش حفاظتی ارس ها 

در برابـر فرسـایش، اثـر همزیسـتی برخـی 
مایکوریزهـای همزیسـت بـا آن، چگونگـی 
تغذیه ارس، تأثیـر عوامل  مختلف اکولوژیکي  
ماننـد آب و هوا، خاك ، سـنگ مادر و تغییرات 
زمین شناسـي روی بقـای ایـن گونـه، تأثیـر 
کاهـش  در  دام  تخریـب جنـگل و چـرای 
تجدیـد حیـات ارس، تأثیر خشـکی طوالنی 
اسـانس های  ارس،  نهال هـای  مـرگ  در 
موجـود در بـرگ و سرشـاخه ارس و... بوده 
اسـت )علی احمدکروری و همکاران، 1390(. 
بررسـی های انجـام شـده نشـانه ملموسـی از 
 J. excelsa معرفـی درختـان کهنسـال ارس

را در دنیـا نشـان نداده اسـت.

شکل 2- نمایی از جنگل انبوه و مسن ارس در مسیر چال خوکی در استان خراسان شمالی 
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 ارس کهنسال شهرستانک
موقعیـت: ایـن  درخـت  در مسـیر جـاده  کرج  
به  چالوس در ارتفاعات  مشـرف  به  روسـتای 
شهرسـتانک  در دامنه اي  مشـرف  به  بسـال دره  
واقع  شـده  اسـت . طـول  و عـرض  جغرافیایي  
̋ 05 ́ 59 35̊ عرض شـمالی  مکان  اسـتقرار آن  
̋ 54 ́ 23 51̊ طول شـرقی و ارتفاع  محل  آن  و 
از سـطح  دریا 2655 متر اسـت . در این  محل  
عرصه  شـیب  بسـیار مالیمي  دارد، عمق  خاك  
زیـاد بوده و سـطح  زمیـن  از پوشـش  گیاهي  

فراواني  برخوردار اسـت.
وضعیـت عمومی: این ارس  با سـن حدود 
2700 تا 2800 سـال بسـیار کهنسـال  بوده  و 
از نظر محیط تنه سـرآمد تمـام درختان ارس 
کشـور اسـت کـه تاکنون شناسـایی شـده اند. 
جنسیت آن ماده  است . تنه  آن  از درون  پوسیده  

و در حجـم  قابل  توجهي  خالي  شـده  اسـت.  

سـطح  تنه  بسـیار مواج  بـوده و ایـن  مواج  
بودن  در نزدیکي  زمین  بیشـتر شده  و تا حدودي  
شـبیه  گورچه ها در درختان  مسـن  بلوط  است . 
همچنین  بر اثر شکسته  شدن  یکي  از شاخه هاي  
به نسـبت  قطـور آن  کـه  مي توانـد به  علـل  توأم  
کهولت  و بارش  برف  باشـد پوست  بخشی  از تنه  
از ارتفاع  9 متري  به  عرض  10 تا  20 سانتی متر 
تـا سـطح  زمین  کنده  شـده  اما درخـت  در حال  
بازسازي  آن  است . درضمن  تنه  آن  از یک  سمت  
تا حفره  دروني  شـکاف  عمودي  برداشـته  است . 
اطـراف  ایـن  درخت  برای  خارج  کـردن  گنج  در 
چند نقطه  حفاري  شـده  و درنتیجه  به  ریشه هاي  
آن  آسـیب  جدي  وارد شده  است . هرچند شاخه  

به نسبت  قطوري  از تاج  آن  خشک  و شاخه هایي  
از آن  طي  گذشـت  زمان  شکسته  شده  است  ولي  
درمجموع  تاج  درخت  شـادابي  به نسـبت  خوب  
و قابـل  قبولـي  دارد. این ارس با شـماره 87 در 
تاریـخ 1388/12/15 به عنـوان اثر طبیعی ملی 

به ثبت رسـیده است.
مشـخصات: قطـر کوچـک  و بـزرگ  برابر 
سینه  تنه  آن  220 و 280 سانتی متر، محیط  برابر 
سـینه  910 سـانتی متر )این مقـدار به دلیل مواج 
بودن سـطح تنه بیـش از انـدازه واقعي اسـت(، 
طول  و عرض  تاج  پوشـش   15/8×11، سـطح  
تـاج  پوشـش  141 مترمربع  و ارتفـاع  آن  12/5 

است . متر 

 ارس کهنسال ابرسیج )درخت اول(
موقعیت: اسـتان سـمنان، شهرسـتان شاهرود، 
بخش بسـطام، ارتفاعات مشـرف به روستای 
̋ 53 ́ 35 36̊ عرض  ابرسـیج. محل  استقرار آن 
̋ 32 ́ 51 54̊  طول شـرقي و ارتفاع  شـمالي و 

محل از سـطح دریا 2820 متر اسـت. 
وضعیت عمومی: درخت بسـیار کهنسالي 
اسـت که تـاج متقـارن، بسـیار گسـترده و با 
شـادابي مطلوبی دارد. درصدي از شـاخه هاي 
پاییـن ایـن درخـت بـر اثـر عوامـل مختلف 
خشـک شـده اند که عمـده آنهـا روي درخت 
باقـي مانده و مـردم و چوپانـان منطقه به دلیل 
اعتقاداتـي کـه دارنـد از قطع و سـوزاندن آنها 
اجتنـاب مي کننـد. با توجه به گسـتردگي تاج 
ایـن درخـت وجـود ایـن مقـدار شـاخه هاي 
خشـک روي کاهش زیبایي و شادابي درخت 
نمود چنداني ندارد. جنسـیت این درخت نر و 
ماده است و تولید میوه مختصري دارد. تنه آن 
از طول دو شکاف عمودي برداشته و تا ارتفاع 
حـدود 1/5 متـري بـه سـه بخش مجـزا ولي 
نزدیک به هم تقسـیم شـده اسـت. همچنین بر 
اثر فعالیت سوسـک هاي چوب خوار قسـمتي 
از تنـه اصلي آن از ارتفاع 3/5 متري آسـیب 
زیادي دیده اسـت. همچنین بخشـي از پوست 
درخـت به صورت نـواري از ارتفـاع 2 متري 
تـا نزدیک سـطح زمیـن کنده شـده و درخت 
بـه کندي در حـال ترمیم پوسـت از بین رفته 
اسـت. کنده این درخت بسـیار گسـترده بوده 
و ریشـه هاي قطـور و سـطحي که ادامـه آنها 
روي تنـه بـر عظمـت آن افـزوده اسـت، تـا 
چندیـن متـر در سـطح زمیـن دیده مي شـود. 

همچنیـن بـا تصویـب طرح شناسـایی، 
معرفی، تکثیر و ایجـاد ذخیره گاه از درختان 
کهنسـال ایـران، شناسـایی ایـن درختـان از 
سـال 1376 آغاز شـد و همپای شناسـایی 
تمامـی گونه های کهنسـال پایه های متعددی 
از ارس های کهنسـال شناسایی و در مقاالتی 
در مجلـه جنـگل و مرتـع بـه چاپ رسـید 
 ،1384 b ،1384 a ،خوشنویس و همکاران(
 1387 a ،1386 1385 و b ،1385 a ،1384 c

.)1387 b و

 ارس هـای کهنسـال شناسايی شـده 
ايـران تا سـال 1395

بـا آغاز شناسـایی درختان کهنسـال در ایران 
همپـای سـایر گونه هـای کهنسـال درختـی، 
ارس هـای کهنسـال نیـز بازدید شـده و ضمن 
ثبـت اطالعـات ویژگی هـای محل اسـتقرار، 
مشـخصات ظاهـری و کمـی هر یـک از آنها 
برداشـت و ثبـت شـد. همچنیـن عکس های 
مناسب از هر یک از این  درختان برداشت شد.
تاکنـون در 15 اسـتان بررسی شـده، 61 
پایـه ارس کهنسـال شناسـایی و اطالعـات 
آنهـا ثبت شـده اسـت )جـدول 1(. در میان 
آنهـا اسـتان خراسـان شـمالی بـا 33 پایـه 
ارس کهنسـال، بیشـترین فراوانـی پایه های 
کهنسـال را داشته اسـت. بعد از آن به ترتیب 
اسـتان های سـمنان بـا 12 پایه، تهـران با 7 
پایـه، البرز بـا 5 پایه، قزویـن و چهارمحال 
و بختیـاری هـر کدام بـا 2 پایه قـرار دارند.

البتـه در ادامه این مطالعات تاکنون 23 ارس 
کهنسـال دیگر نیز نشـانی برداری شـده اند و 
پـس از بازدیـد اطالعـات آنها ثبت شـده و 

معرفی خواهند شـد. 

 برترين ارس های کهنسال ايران
ایـران  ارس هـای  نامدارتریـن  و  سـرآمد 
کـه تاکنـون شناسـایی شـده اند سـه ارس 
کهنسـال مشـهور بـه نام هـای شهرسـتانک، 
سـرانی و ابرسـیج هسـتند. دو ارس کهنسال 
سـرانی و شهرسـتانک همان گونه که اشـاره 
شـد به عنـوان اثـر ملی بـه ثبت رسـیده اند. 
عالوه بـر این هـا برخـی ارس هـای دیگری 
نیز از ابعاد و سـن باورنکردنـی برخوردارند 
کـه در این مقاله ده پایه از مشـهورترین آنها 

تشـریح می شـوند. 

بـا 
تصويب طرح شناسايی، 

معرفی، تکثیر و ايجاد ذخیره گاه 
از درختان کهنسـال ايران، شناسايی 

ايـن درختان از سـال 1376 آغاز شـد 
و همپـای شناسـايی تمامـی گونه های 
کهنسال پايه های متعددی از ارس های 
کهنسال شناسـايی و در مقاالتی در 
مجلـه جنـگل و مرتع بـه چاپ 

رسـید.
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جدول 1- محل استقرار و مشخصات درختان کهنسال بررسی شده در ایران

ف
میانگین قطر روستاشهرشهرستاننام فارسی گونهنام استانردي

تاج پوشش ارتفاع )متر(سانتی متر 
مترمربع

برآورد سن
سال

1

البرز

1100 تا 173132271200مرتع وریندماونددماوندارس 

700 تا 1051691/6750 زانآبسرددماوندارس زان2

1000 تا 17323/497/61100بادرودفیروزکوهفیروزکوهارس بادرود3

500 تا 7110/853550بادرودفیروزکوهفیروزکوهارس بادرود4

1200 تا 1389/278/51300آقاسورارجمندفیروزکوهارس آقاسور )1(5

1200 تا 13813/31401300آقاسورارجمندفیروزکوهارس آقاسور )2(6

1250تا 143131541350آقاسورارجمندفیروزکوهارس آقاسور )3(7

2700 تا 25012/51412800شهرستانکآساراکرجارس شهرستانک8

1350 تا 149101801400درده- کرچانآساراکرجارس کرچان9

1250 تا 143111441300ُکندرمرکزیکرجارس کوه لیز10

900 تا 1059170950خورمرکزیکرجارس خور11

650 تا 744/524700دیزینآساراکرجارس آقادار 12

13

قزوین

950 تا 10812/72161050یارودرازمیانقزوینارس یارود

600 تا 8510/157650 شورستانمعلم کالیهقزوینارس امامزاده زین الدین شورستان14

15

سمنان

---167کهنه دهسرخهسرخهارس کهنسال کهنه ده سرخه

1500 تا 18511/11651550کهنه دهسرخهسرخهارس کهنسال کهنه ده سرخه16

600 تا 858/995650تویه دروارامیرآباددامغانارس کهنسال گیوتنگه دامغان17

1900 تا 23212/23382000-دیباجدامغانارس کهنسال امام زاده محمدابن جعفر دیباج 18

2700 تا 24811/72452800ارتفاعات ابرسیجبسطامشاهرودارس کهنسال ابرسیج 19

1000 تا 120101471100ارتفاعات ابرسیجبسطامشاهرودارس کهنسال ابرسیج 20

1300 تا 1609/91581400ده صوفیانشهمیرزادمهدی شهرارس کهنسال ده صوفیان21

1250 تا 1447/11131350سرخ آبادشهمیرزادمهدی شهرارس کهنسال سرخ آباد فوالد محله22

600 تا 786/679650سرخ آبادشهمیرزادمهدی شهرارس کهنسال سرخ آباد فوالد محله23

800 تا 1068/878850سرخ آبادشهمیرزادمهدی شهرارس کهنسال سرخ آباد فوالد محله24

800 تا 978/137/4850سرخ آبادشهمیرزادمهدی شهرارس کهنسال سرخ آباد فوالد محله25

500 تا 550-688/6رامهآرادانگرمسارارس کهنسال امام زاده جعفر رامه26

27

خراسان 
شمالی

1200 تا 14311/22701250درتمبخش مرکزی بجنوردارس کهنسال نظرگاه آرچ علی درتم 

1050 تا1226/51721100درتمبخش مرکزی بجنوردارس کهنسال نظرگاه آرچ علی درتم 28

900 تا 11213/82301000روستاي خرقمرکزیفاروجارس کهنسال درون تنگ خرق29

950 تا 12112/6128105دره توتهمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قور خود پایه 301



25 25طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 5، آذر- دی 1396طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 5، آذر- دی 1396

31

خراسان 
شمالی

900 تا 1000-10810دره توتهمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 2
1000 تا 13014/21361100دره توتهمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قور خود پایه 323
1400 تا1500-1728/1دره توتهمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 334
1700 تا 23016/41651800دره توتهمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 345
1450 تا 1550-17610دره توتهمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 356
1700 تا 21210/1981800دره توتهمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 367
900 تا 11113/2951000چال خوکیمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 371
900 تا 11012/51591000چال خوکیمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 382
900 تا 11223571000چال خوکیمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 393
1300 تا 16414/51151400چال خوکیمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 404
1300 تا 16314/31651400چال خوکیمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 415
1450 تا 18213/31391550چال خوکیمانهمانه و سملقانارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود پایه 426
2700 تا 25518/53682800سرانیقوشخانهشیروانارس کهنسال سرانی43
950 تا 1258/1521050رزق آبادمرکزیاسفراینارس کهنسال یورتگاه کال سبز44
950 تا 12714/51531050رزق آبادمرکزیاسفراینارس کهنسال دره ترخو45
1000 تا 1449/41871100سرچشمهمرکزیاسفراینارس کهنسال سرچشمه46
600 تا 817/443650کهنه بانی دربام و صفی آباداسفراینارس کهنسال کهنه بانی در پایه اول47
550 تا 748/35460کهنه بانی دربام و صفی آباداسفراینارس کهنسال کهنه بانی در پایه دوم48
600 تا 828109650کهنه بانی دربام و صفی آباداسفراینارس کهنسال کهنه بانی در پایه سوم49
950 تا 11911/92221000فتح آبادبام و صفی آباداسفراینارس کهنسال فتح آباد50
750 تا 9512/9234800قره نودهمرکزیبجنوردارس کهنسال قره نوده پایه پایین51
800 تا 10010/1194850قره نودهمرکزیبجنوردارس کهنسال قره نوده پایه باال52
105 تا 1359/12301150اسطرخیمرکزیشیروانارس کهنسال اسطرخی53
500 تا 6812/285550قوالنلوسرحدشیروانارس کهنسال درون باغ قوالنلو54
1800 تا 2257/91501900قوالنلوسرحدشیروانارس کهنسال قوالنلو55
400 تا 450-6511 چوکانلوسرحدشیروانارس کهنسال چوکانلو56
1100 تا 14310/91131200تفتازانقوشخانهشیروانارس کهنسال تفتازان57
1150 تا 15011/52501250بامجلگه شوقانجاجرمارس کهنسال شوقان58
1800 تا 21811/31841900روستای آرچهجاجرمجاجرمارس کهنسال آرچه59
60

چهار محال 
و بختیاری

1100 تا 14111/41211200چهارطاقناغانکیارارس کهنسال چهارطاق اردل پایه اول
900 تا 11611/3194950چهارطاقناغانکیارارس کهنسال چهارطاق اردل پایه دوم61

ادامه جدول 1- محل استقرار و مشخصات درختان کهنسال بررسی شده در ایران
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شکل 3- نمایی از تنه بسیار قطور ارس کهنسال شهرستانک

شکل 4- نمایی کامل از ارس کهنسال شهرستانک
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شکل 5- نمایی از تنه ارس کهنسال ابرسیج شاهرود

شکل 6- نمایی کامل از ارس کهنسال ابرسیج شاهرود

بخـش زیـادي از خاك زیر کنـده این درخت 
به دلیل شـیب دار بودن عرصه، از قسمت پایین 
آن خارج شـده و درنتیجه حفره وسیعي ایجاد 
شـده که در مواقع برفي شـدن هوا استراحتگاه 
چوپانـان منطقه اسـت و درون آن پنج نفر در 

کنار یکدیگـر مي توانند پنـاه بگیرند.

مشـخصات: محیـط تنـه آن 7/67 متـر، 
قطـر کوچک و بزرگ برابر سـینه 285×210 
سـانتی متر، ارتفاع 11/7 متـر، طول و عرض 
تاج 19/3×16 متر، سـطح تاج پوشش 245 
مترمربـع و سـن آن 2700 تـا 2800 سـال 

برآورد شـده است. 

 ارس کهنسال سرانی
موقعیـت: اسـتان خراسـان شـمالی، شـمال 
شـهر شـیروان در فاصله حدود 95 کیلومتري 
این شـهر، بخش قوشـخانه، روسـتای سرانی، 
ترکمنسـتان و در فاصلـه 2  نزدیکـي مـرز 
کیلومتـري روسـتای سـراني روي دامنـه کوه 
کونجـه  خور قرار دارد. در موقعیت جغرافیایي
  57 ̊  55 ́ 14 ̋ ̊ 37 عـرض شـمالي و   45 ́ 05 ̋

طـول شـرقي قرار داشـته و ارتفـاع این محل 
از سـطح دریـا 1797 متر اسـت.

در عرصـه باالدسـت  این درخت چشـمه 
آبـي وجود دارد که رطوبت آن گاهي تا اطراف 
ایـن درخت گسـترش مي یابـد. تراکـم خوبي 
کـه از ارس و دیگـر درختـان در محـل وجود 
دارد موجـب شـده تا درختـان آن به خصوص 
درختان ارس از ارتفاع بیشتري نسبت به دیگر 

رویشـگاه هاي ارس برخوردار باشند. 
 وضعیت عمومی: این ارس کهنسال تنه اي 
کشـیده دارد و از ارتفاع حدود سـه متري سه 

باالدست  عرصه  در 
درخت ارس کهنسال  سرانی 

چشمه آبي وجود دارد که رطوبت آن 
گاهي تا اطراف اين درخت گسترش مي يابد. 
تراکم خوبي که از ارس و ديگر درختان در 
محل وجود دارد موجب شده تا درختان 
آن به خصوص درختان ارس از ارتفاع 
بیشتري نسبت به ديگر رويشگاه هاي 

ارس برخوردار باشند. 
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تنه شـده و هر تنه کشـیدگي خوبـي دارد. تنه 
آن سـالم، بدون پوسـیدگي و آسـیب خاصي 
است. تا ارتفاع 1/5 متري کنده آن گستردگي 
زیـادي دارد و ادامـه ریشـه ها کـه بـه تنه آن 
منتهي مي شـود تا چندین متر در سـطح زمین 
گسـترده شـده اند. تاج آن به نسـبت متقارن و 
بسیار شـاداب اسـت. در این منطقه تعدادی 
پایـه ارس دیگر رویـش دارد که قطر آنها 
به یک متر می رسـد و تراکم و آمیختگي 
خوبي بـا دیگـر گونه هـاي درختي 
و درختچـه اي دارنـد. در ایـن 
منطقه به دلیـل دوری راه، 
کمـي جمعیت و 

اعتقاداتـي که وجـود دارد درختان ارس کمتر 
قطـع شـده و فرصـت یافته انـد تـا بـه قطر و 
ارتفـاع مطلوبـي برسـند. این ارس با شـماره 
94 در تاریـخ 1389/11/20 به عنـوان اثـر 

طبیعـی ملی به ثبت رسـیده اسـت. 
اعتقـادات: مـردم اعتقـاد دارنـد کـه این 
درخـت نظرکـرده اسـت و بـراي آن احتـرام 

بسـیاري قائـل هسـتند. 
مشـخصات: اندازه دو قطر عمود برهم تنه 
آن 160×198 سـانتی متر، دو قطـر بـزرگ و 
کوچـک کنـده 245×246 سـانتی متر، محیط 
درخـت 860 سـانتی متر )بـا لحاظ شـدن دو 
شـاخه جانبـي(، ارتفـاع 18/5 متـر، طول و 

عرض تاج 23/4×19/9، سـطح تاج پوشش 
368 مترمربع، جنسـیت ماده و سن آن 2700 

تا 2800 سـال برآورد شـده اسـت. 

 ارس کهنسال آرچه
موقعیت: اسـتان خراسـان شـمالی، شهرستان 
جاجـرم، بخـش جاجـرم، روسـتای آرچـه، 
حومه روسـتا. این ارس کهنسـال در موقعیت 
جغرافیایي  UTM 40427540 عرض شمالي 
و 4114614 طول شرقي قرار داشته و ارتفاع 

ایـن محل از سـطح دریا 1463 متر اسـت.
ایـن ارس کهنسـال درختـي اسـت کـه 
در دشـت کم وسـعت و مسـطحي قـرار دارد. 
جنسـیت آن نـر اسـت و نسـبت بـه درختان 
ارس تنـه بلنـد و سـتبری دارد. در ارتفـاع 6 
متـري منشـعب و تـاج گسـترده و متقارنـي 
را تشـکیل داده اسـت. بررسـي تنه نشـان داد 
دچار درون پوسـیدگي اسـت ولـي درمجموع 
تنه آن ظاهري مطلـوب دارد. در زیر تاج این 
درخت همچون بسـیاري از درختان کهنسـال 
برای خـارج کردن دفینه کندوکاو شـده و این 
جسـت وجوها به ریشـه هاي قطور آن آسـیب 
جدي وارد کرده اسـت. مسـئله دیگري که در 
منطقـه بسـیار جلـب توجه مي کند فرسـایش 
شدید آبي اسـت. بخشي از بارندگي هاي سال 
1384 کـه باعث سـیل مهیب در کالله شـد از 
این منطقه سرچشـمه گرفته و شیارهاي بسیار 
عمیقـي در اراضي نیمه مسـطح و حتي تقریبًا 
مسطح آن تا عمق 1/5 و حتي 2 متري ایجاد 
شـده که بخش زیـادي از آنها بر اثر سـیالب 

آن سـال به وجـود آمده اسـت. 
اعتقـادات: این ارس کهنسـال تنها پایه اي 
اسـت کـه در حومـه روسـتای آرچـه دیـده 
از  مانـده  به جـا  یـادگار  یگانـه  مي شـود و 
جنگل هـاي به کلـي از بین رفتـه ارس در این 
منطقـه اسـت. درختي اسـت کـه در نظر مردم 
بسـیار عزیز بوده و در پاي آن نذري مي دهند 
و گاهي بر محیط تنه آن برحسـب حاجاتشان 
پارچـه سـبز مي بندند. ایـن ارس کهنسـال با 
شـماره 96 در تاریخ 1389/11/20 توسـط 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان 

اثـر طبیعـی ملی به ثبت رسـیده اسـت.
مشـخصات: قطـر کوچک و بـزرگ برابر 
سـینه تنـه آن 212×224 سـانتی متر، محیـط 
برابر سـینه 695 سانتی متر، ارتفاع 11/3 متر، 
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طـول و عـرض تـاج 14/6×16 متر، سـطح 
تـاج پوشـش 184 مترمربع و سـن آن 1800 

تا 1900 سـال برآورد شـده اسـت.

 ارس کهنسال ديباج
موقعیـت: اسـتان سـمنان، شهرسـتان دامغان، 
شـهر دیبـاج، حومـه شـهر در کنـار مـزارع، 
محمدبـن جعفـر  امامـزاده  متـري  در 200 
دیبـاج، این درخت ارس کهنسـال واقع شـده 
اسـت. موقعیـت جغرافیایي  محل  اسـتقرار آن

 54 ̊  12 ́ 53 ̋ ̊ 36 عـرض شـمالي،   35 ́ 03 ̋

طول شـرقي و ارتفاع  آن از سطح دریا 1819 
متر اسـت.

وضعیـت عمومی: تنه ایـن ارس از درون 
سـوزانده شـده و بخش هـاي درونـي تنـه آن 

از بیـن رفتـه و پایـداري آن به شـدت کاهش 
یافته اسـت. همچنیـن کندوکاوي کـه زیر این 
درخـت بـراي خارج کـردن گنج انجام شـده 
آسـیب زیـادي بـه ریشـه هاي آن وارد کـرده 
اسـت. تـاج ایـن درخـت بسـیار گسـترده، 
متقارن و در بخش هاي میاني و فوقاني بسـیار 
شاداب است. قسـمت هاي پایین تاج مقداري 
خشـکیدگي دارد و بـا همه آسـیب هایي که به 
آن وارد شده هنوز از شادابي خوبي برخوردار 
اسـت. جنسیت آن نر اسـت و درضمن به دلیل 
قـرار گرفتـن در کنـار اراضي زراعـي آبي از 
تغذیـه رطوبتـی و غذایـی خوبـي برخـوردار 
اسـت. ایـن ارس بـا شـماره 130 در تاریـخ 
1390/10/8 به عنـوان اثـر طبیعـی ملـی بـه 

ثبت رسـیده است.
مشـخصات: قطر بـزرگ وکوچـک برابر 
سـینه تنـه آن 236×227 سـانتی متر، محیط 
تنه 685 سـانتی متر، ارتفـاع 12/2 متر، طول 
و عرض تـاج 20/8×20/7 متر، سـطح تاج 
پوشـش 338 مترمربـع و سـن آن 1900 تـا 

2000 سـال برآورد شـده است.

 ارس کهنسال کرچان
ــرج،  ــتان ک ــرز، شهرس ــتان الب ــت: اس موقعی
ــارا در مســیر  ــر از آس ــارا، باالت بخــش آس
روســتای درده بــه کــوه کرچــان قــرار دارد. 
ــي محــل اســتقرار آن ˝  مختصــات  جغرافیای
  51 ̊  17 ́ 42 ̋ ̊ 36  عــرض شــمالي و   03 ́ 12
ــطح   ــل  آن  از س ــاع  مح ــرقي، ارتف ــول ش ط

ــي  آن  45  ــر و شــیب  عموم ــا 2362 مت دری
درصــد اســت .

وضعیـت عمومـی: تنـه  ایـن  درخـت  از 
ارتفاع  3 متري  با چند شاخه  قطور در طرفین  
منشـعب  شده  و درنتیجه  تاج  گسترده اي  را در 
نزدیکي  زمین  ایجاد کرده  اسـت . همچنین تنه   
به دلیـل  گسـتردگي  تـاج  و فشـار برف هـاي  
سـنگین  بر آن،  از جهت  طولي  شکاف  برداشته  
و فاصله اي  حدود 5 تا  10 سـانتی متر بین  دو 
نیمه  ایجاد شـده  اسـت . این  شـکاف  از ارتفاع  
حـدود 2 متري کـه  تنـه  به  دو شـاخه  بسـیار 
قطـور تقسـیم  شـده  تـا نزدیـک  زمیـن  ادامه  
یافته  اسـت . بررسـي  دقیق این  شـکاف نشان 
از آن دارد که  در تنه  درون پوسیدگي  مشخصی 

نـدارد 
و  آثار حمله  آفات  

یـا بیمـاري نیـز  وجـود 
ندارد.

 تاج  درخت  به نسـبت  سـالم  و 
شـاداب  اسـت  هرچند سرشـاخه هایي  

از آن  گاهـي  بـر اثر بارش  های سـنگین 
بـرف  شکسـته  ولـي  در نـگاه  کلـي  ، ایـن  

شکسـتگي  سرشـاخه ها تأثیـر محسوسـي  
بـر کاهـش  شـادابي  تـاج  آن  نـدارد. عرصـه  
نیمه سـنگالخي  و خـاك  مخلوطي  از سـنگ  

و قلوه سـنگ هاي  واریـزه اي  اسـت .
 144 آن   متوسـط   قطـر  مشـخصات: 
سـانتی متر،  مقطـع  تنـه  آن  به طور کامـل دایره  
نبـوده  و دو قطـر کوچک و بزرگ برابر سـینه 

 468 تنـه  محیـط  سـانتی متر،   165×133
سـانتی متر، ارتفـاع   10 متـر، طـول و عرض 
تـاج 14×16/3 متـر، سـطح  تـاج  پوشـش  
180 مترمربـع  و سـن آن 1350 تـا 1400 

سـال برآورد شـده اسـت.

 درختان  ارس  کهنسال  بادرود
موقعیـت: رویشـگاه درختـان  کهنسـال  ارس  
بـادرود حـدود 15 کیلومتـري شـمال  غربي  
شهرسـتان  فیروزکـوه  و در حاشـیه روسـتاي  
بـادرود، بعـد از جلیزجنـد در دامنـه  جنوبي  
ارتفاعـات  میشـینه  مـرگ  اسـت. موقعیـت 
جغرافیایـي آن در ˝ 09 ́ 50 ˚ 35  عـرض 
شمالي و  ˝ 58 ́ 42 ˚ 52  طول شرقي بوده و 
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ارتفاع منطقه از سـطح دریا 2246 متر است. 
درختان  ارس  کهنسال  بادرود مجموعه اي  
از 21 درخـت  هسـتند کـه  16 پایـه  آن  در 
نزدیکـي  و در سـایه انداز یکدیگرند و 5 پایه  
دیگـر که  تا حدودي  مسـن  هسـتند در قامت  
درختان کهنسـال  محسوب  نمي شوند و با آنها 
فاصله  کمـي  دارند. علت  بقـاي این  مجموعه  
درختـان  چیـزي  فراتر از اعتقاداتـي  که  مردم  
نسـبت بـه  آنهـا دارند نیسـت . ایـن  مجموعه 
 درختان  همچون  بسـیاري  از درختان  کهنسال  
دیگـر بـراي  مردم  مقـدس  و عزیز بـوده  و از 
ایـن  رو از تعرض  و نابـودي  مصون  مانده اند. 
در ایـن  محـل  مـردم  در روزهایي  مخصوص  
گـرد هـم  آمـده  و بـا دادن  نـذري  و غیـره  و 
بسـتن  پارچـه  بر شـاخه هاي  درختـان  ارس  

حاجـت  خـود را مي طلبند. 
از ایـن  مجموعـه  درختـان  دو پایه  تحت  
عواملـي  آسـیب  دیده انـد؛ یکـي  از ایـن دو 
درخـت مختصري  سـوختگي  در کنده  دارد و 

درخت  دوم  که  سـه  تنه  اسـت  )البتـه  احتمال  
دارد سـه  درخت بسـیار نزدیک  بـه  یکدیگر 
باشـند( یک  تنه  آن  پس  از سـوختن  بخشـي  
از کنـده ، از آن  محـل  شکسـته  شـده  اسـت . 
درختان  دیگر از سـالمتي  و شـادابي  خوب  و 
تـوان  فیزیولوژي  باالیـي  برخوردارند. از بین  
ایـن  16 پایـه  3 پایـه  که  قطر، ارتفاع  و سـن  
بیشـتري  داشـتند ارزیابـي  شـده  و اطالعات  

برداشـت  شـده  از آنها به  شـرح  زیر اسـت:
ــه اي   ــت  اول : مجموع ــخصات درخ مش
ــه  جنســیت   ــوده ک ــه(  ب از ســه  درخــت )تن
ــي   ــه  یک ــن  مجموع ــت . از ای ــر اس ــا ن آنه
ازپایه هــا ضمــن  ســوختن  کنــده،  قطــع  
ــده   ــا ش ــن  ره ــه  آن  روي  زمی ــده  و تن ش
اســت. محیــط  پایه هــاي  باقي مانــده  327 و 
255 ســانتی متر، متوســط  قطــر برابــر ســینه  
ــا 16  ــاع  آنه ــانتی متر و ارتف 105 و 82 س
متــر اســت . درمجمــوع،  تــاج  ایــن  دو تنــه،  
ــرض  آن   ــول  و ع ــوده و ط ــترده  ب نیمه گس

ــش  آن   ــاج  پوش ــطح  ت ــر، س 10/6×11 مت
ــا 750  ــن آن 700 ت ــع  و س 91/6 مترمرب

ــرآورد شــده اســت . ســال ب
مشخصات درخت  دوم: )بلندترین درخت 
ارسـي اسـت که تاکنون توسـط خوشـنویس 
در ایران مشـاهده شـده اسـت(  جنسیت  این  
درخـت  نـر و تنـه  آن  از ارتفـاع  1/5 متـري  
داراي  دو تنـه  قطـور اسـت، محیط تنه  آن  در 
پاییـن  محـل  انشـعاب  دو تنـه  4/9 متر و دو 
قطـر کوچـک  و بـزرگ  برابر سـینه  آن  125 
و 220 سـانتی متر و ارتفـاع  آنهـا 23/4 متر 
اسـت . باید  اشـاره شـود که  این  درخت  ارس  
 J.  بلندتریـن  پایه اي  اسـت  که  از گونـه  ارس
excelsa در ایـران  ثبت  و گزارش  مي شـود، 
تـاج  آن  نیمـه  گسـترده  و طـول و عرض  آن  
9/6×12/7 متر، سـطح  تاج  پوشـش  97/6 
مترمربـع  و سـن آن 1000 تـا 1100 سـال 
بـرآورد شـد ه اسـت. الزم به ذکـر اسـت کـه 
مظفریـان )1383( از این گونـه تا بلندی 20 

شکل 12- نمایی کامل از ارس کهنسال دیباجشکل 11- تنه قطور ارس کهنسال دیباج
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متـر نام برده اسـت.
مشـخصات درخت  سـوم : ایـن  درخت  در 
نزدیکـي  درخت  دوم  قـرار دارد. درختي  تک تنه 
و خوش فـرم بـوده ، جنسـیت  آن  مـاده  اسـت و 
سالمتی، شادابي  و توان  فیزیولوژي  بسیار باالیي  
دارد . قطر تنه،  70 سـانتی متر، محیـط  آن  210 
سـانتی متر و ارتفاعـش  10/8 متر اسـت . تاج  
درخت  به نسـبت  کشیده  و گستردگي  متوسطي  

دارد. طول  و عرض  تاج  آن  8/5×8 متر، سـطح  
تاج  پوشـش  آن  53 مترمربع و سـن آن 500 تا 

550 سـال برآورد شـده است . 

اردل  چهارطــاق  کهنســال  ارس   
اول(  )درخــت 

بختیاری،  و  چهارمحال  ستان  ا موقعیت: 
روستای ن،  غا نا بخش   ، ر کیا ن  شهرستا
به چهارطاق، شمال شرقي جاده چهارطاق 
نصیرآباد با فاصله 200 متری از آن واقع شده است. 
موقعیت جغرافیایي آن ˝ 24 ́ 49 ˚ 31 عرض 

شمالي و ˝ 36 ́ 51 ˚ 50 طول شرقي و ارتفاع 
آن از سطح دریا 2328 متر است. در محل 
استقرار این پایه چندین پایه ارس با قطر بیش 

از 80 سانتی متر رویش دارد.
ــت  ــن درخ ــه ای ــی: تن ــت عموم وضعی

ــاع  ــاه اســت و از ارتف ــتبر و کوت ــالم، س س
کمتــر از یــک متــری منشــعب شــده و آثــار 
درون پوســیدگي از ظاهر آن مشــهود نیست. 
ــا  ــده ب ــاخه های منشــعب ش ــدادی از ش تع
زاویــه به تقریــب 90 درجــه نســبت بــه تنــه 
اصلــی قــرار دارنــد؛ بــه همیــن لحــاظ تــاج 
ــد.  ــاد کرده ان ــترده ای را ایج ــارن و گس متق
ــد در  ــاج آن هرچن ــي ت ــاخه هاي پایین ش
قســمت هاي نزدیــک بــه زمیــن مختصــري 
سرخشــکیدگي دارد ولــي درمجمــوع از 
شــادابي خوبــي برخــوردار بوده و جنســیت 

آن مــاده اســت. 
ــم  ــر ه ــود ب ــر عم ــخصات: دو قط مش
ــانتی متر،  ــه 132×150 س ــینه تن ــر س براب
محیــط تنــه 443 ســانتی متر، ارتفــاع 11/4 
متــر، دو قطــر تــاج پوشــش 12/3×12/4 
ــع  ــاج پوشــش 120 مترمرب ــر، ســطح ت مت
و ســن آن 1100 تــا 1200 ســال بــرآورد 

شــده اســت. 

درختان 
بادرود  ارس  کهنسال  

مجموعه اي  از 21 درخت  هستند 
که  16 پايه  آن  در نزديکي  و در سايه انداز 

يکديگرند و 5 پايه  ديگر که  تا حدودي  
مسن  هستند در قامت  درختان کهنسال  
محسوب  نمي شوند و با آنها فاصله  کمي  
دارند. علت  بقاي اين  مجموعه  درختان  
چیزي  فراتر از اعتقاداتي  که  مردم  
نسبت به  آنها دارند نیست .

شکل 14- نمایی کامل از ارس کهنسال کرچانشکل 13- تنه کامل ارس کهنسال کرچان
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شکل 16- نمایی کامل از ارس کهنسال بادرود فیروزکوه، درخت دومشکل 15- نمایی کامل از ارس کهنسال بادرود فیروزکوه، درخت اول

شکل 18- تنه ارس کهنسال چهارطاق اردل )درخت اول( شکل 17- نمایی کامل از ارس کهنسال بادرود فیروزکوه، درخت سوم



33 33طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 5، آذر- دی 1396

شکل 19- نمایی کامل از ارس کهنسال چهارطاق اردل 
)درخت اول(

شکل 20- تنه ارس کهنسال شوقان )پیربام(

شکل 21- نمایی کامل از ارس کهنسال شوقان )پیربام(
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شکل 23- تنه ارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود مسیر چال خوکی )ارس شکل 22- تنه بسیار متقارن و حفره موجود در قسمت کنده ارس کهنسال شوقان
کهنسال ششم(

عکس 24- نمایی کامل از ارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود مسیر چال خوکی )ارس کهنسال ششم(
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 ارس کهنسال شوقان )پیربام(
موقعیت: اسـتان خراسـان شـمالی، شهرستان 
جاجرم، حومه روستاي بام، موقعیت  جغرافیایي 
̊ 037  عرض شمالي،   21 ́ 13 ̋  محل  استقرار آن  
̊ 56  طـول شـرقي و ارتفـاع  محل  آن    50 ́ 19 ̋

از سـطح  دریا 1367 متر است . 
وضعیت عمومی: تنه این ارس کهنسال سالم 
و ستبر، استوانه اي بوده و تا ارتفاع حدود 5 متری 
بدون انشعاب است. از این ارتفاع انشعابات تاج آن 
تشکیل شده است. در قسمت کنده آن حفره اي دیده 
شد که به مرکز تنه درخت منتهي مي شود. تاج آن 
متقارن، شاداب و به نسبت گسترده است. مختصري 
از سرشاخه هاي آن شکسته شده ولي با توجه به 
گستردگي تاج آن تأثیر زیادي در کاهش شادابي 
درخت ندارد. جنسیت آن ماده است. اطراف این 
درخت توسط سودجویان و سوداگران دفینه ها 
کندوکاو شده و دو حفره عمیق در کنار درخت 
کنده شده که این دو حفره توسط اهالی با سنگ هاي 
موجود در منطقه پر شده است. این ارس با شماره 
225 در تاریخ 1393/11/18 به عنوان اثر طبیعی 

ملی به ثبت رسیده است.
مشـخصات: دو قطر عمود بر هم برابر سینه 
145×156 سانتی متر، ارتفاع 11/5 متر، محیط 
تنه 485 سـانتی متر، طول و عرض تاج 18/4× 
17/3 متر، سـطح تاج پوشـش 250 مترمربع و 
سن آن 1150 تا 1250 سال برآورد شده است.

 ارس کهنسال منطقه حفاظت شده قورخود 
مسیر چال خوکی )ارس کهنسال ششم(

شهرستان  شمالی،  خراسان  استان  موقعیت: 
مانه و سملقان، بخش مانه، محل چال  خوکی، 
در مسیر چال خوکي در فاصله 50 متري با 
آن واقع شده است. موقعیت  جغرافیایي  محل  
 39 ̋ ̊ 37 عرض شمالي و   26 ́ 04 ̋ استقرار آن 
́ 27 ̊ 57 طول شرقي و ارتفاع  محل  آن  از سطح  

دریا 2157 متر است.
با  تنه آن محکم، ستبر  وضعیت عمومی: 
از یک سمت شاخه  است.  متوسط  ارتفاعی 
از  اصلي  تنه  و  آن شکسته شده  از  قطوری 
آثار  است.  شده  شاخه  دو  متري   2 ارتفاع 
درون پوسیدگی از ظاهر درخت مشهود نیست. 
تاج آن شاداب، کمی کشیده، تا حدودی متقارن 
و مختصری به سمت پایین دامنه متمایل است. 
مشـخصات: قطر کوچک و بـزرگ برابر 
سـینه تنـه 183×180 سـانتی متر، محیط تنه 

5/6 متـر، ارتفـاع 13/3 متر، طـول و عرض 
تـاج 13/2×13/4 متـر، سـطح تاج پوشـش 
139 مترمربع و سـن آن 1450 تا 1550 سال 

برآورد شـده است.

عوامل مؤثر بر کهنسالی درختان ارس 
آن طـور کـه اشـاره شـد رویشـگاه های ارس 
معمواًل در مناطق کوهستانی، نقاط سخت گذر 
و بیشـتر دور از مـکان زندگی جوامع انسـانی 
اسـت؛ از ایـن رو کمتـر مورد قطـع و تخریب 
قـرار گرفته انـد و درنتیجـه فرصـت یافته انـد 
به طـور طبیعـی بـه زندگی خـود ادامـه دهند 
و به سـنین و ابعاد چشـمگیری برسـند. ارس 
به طور طبیعی گونه ای بسـیار کندرشد، کم نیاز 
و مقاوم به شـرایط سخت رویشگاه و آفات و 
بیماری ها اسـت، از این رو در رویشـگاه های 

خود اسـتقرار و پایـداری مطمئنی دارد. 
چنـد عامل به درختـان ارس فرصت داده 
تـا درطول زمـان به حیات خـود ادامه داده و 
به کهنسـالی برسـند. عامـل اول خصوصیات 
برابـر  ایـن درخـت اسـت کـه در  ژنتیکـی 
مقاومـت  و  محیطـی سـازگاری  تنش هـای 
درخـوری دارد. عامل دیگـر دوری از جوامع 
انسـانی اسـت که سـبب شـده تا فرصت زنده 
ماندن برایشـان فراهم باشـد. نکته دیگری که 
در کنار این دو عامل مطرح می شـود همیشـه 
سـبز بودن آن اسـت. در ایـران عموم درختان 
خزان کننـده هسـتند و درختان همیشـه سـبز 
به خصـوص سـوزنی برگان همچـون سـرو و 
کاج تنوع بسـیار کمی دارنـد؛ درنتیجه همواره 
مـورد توجـه مـردم بوده انـد و اغلـب نه تنهـا 
از قطـع آنهـا پرهیـز کرده انـد بلکه با کاشـت 
نهال هـای آنها حضور این درختان را توسـعه 
داده اند. ارس  نیز به دلیل همیشـه سـبز بودن از 
ایـن اقبال بهره مند شـده و کمتر مـورد قطع و 

تخریـب قرار گرفته اسـت. 
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