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Abstract
Cupressus sempervirens is native to Iran with three definite varieties. Pyramidal Italian cypress (Cupressus 
sempervirens L.var. fastigiata) is tall, evergreen with straight shoots, rising branches, and cylindrical crown. 
Cupressus sempervirens L.var. cereiformis has a cone-shaped crown but in horizontal cypress (Cupressus 
sempervirens L.var. horizontalis) the crown is long with a pyramidal shape. Cypress natural habitats are 
observed in Mazandran, Golestan, Gilan, Fars and Kohgiloye va Boyerahmad provinces. Over the past fifty 
years, they have been common in other parts of Iran because of their beauty and cultural reasons. There 
are many long-lived cypress individuals, mostly in Fars and Yazd provinces and to a less extent in Sistan va 
Balochestan, Isfahan, Kerman, Qom and Kohgiloye va Boyerahmad provinces. It is estimated there is about 
100 long-lived cypress trees in Iran of which 56 trees have been studied to record their characteristics. These 
long long-lived cypress individuals have been recorded in 10 provinces, among which seven are described 
in this paper. It is expected to identify more long-lived cypress trees in future in other provinces, introduced 
in the next issues. The most numbers of long-lived cypress trees have been recorded in Fars province (22 
individuals).  Abarkooh cypress is the oldest long-lived cypress (4000 years old), followed by Sangan and 
Gooshe cypress (almost 3000 years old). 
Keywords: Cypress (Cupressus sempervirens), Cupressus sempervirens L.var. cereiformis, horizontal 
cypress (Cupressus sempervirens L.var. horizontalis), pyramidal Italian cypress (Cupressus sempervirens 
L.var. fastigiata), long-lived
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چکیده

با سه واریته مشخص به صورت بومی رویش دارد. واریته سرو  ایران  درخت سرو ).Cupressus sempervirens L( در 
شیراز درختی مرتفع، همیشه سبز با شاخه های راست و باالرونده، با تاجی ستونی، واریته سرو ناز تاجی کله قندی کشیده و 
واریته زربین تاج هرمی بلند دارد. اگرچه رویشگاه های طبیعی سرو مربوط به استان های مازندران، گلستان، گیالن، فارس 
و کهگیلویه و بویراحمد است ولی به پاس زیبایی و نگاه های فرهنگی که به گونه سرو وجود دارد کاشت آن از قرن ها پیش 
و به طور بسیار گسترده طی 50 سال گذشته تقریبًا در تمام استان های کشور مرسوم شده است. از واریته های سرو پایه های 
متعدد کهن سال به طور عمده در استان های فارس و یزد و به تعداد کمتر در استان های سیستان و بلوچستان، اصفهان، کرمان، 
قم و کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است. بررسی انجام شده تا سال 1395 نشان از حضور حدود 100 پایه کهن سال 
از این گونه در کشور دارد که از این تعداد 56 پایه بازدید و اطالعات و ویژگی های آنها ثبت شده و درمجموع در 10 استان 
کشور حضور پایه های کهن سال گزارش شده است. در این مقاله پایه های کهن سال سرو در هفت استان معرفی می شود. به یقین 
در ادامه شناسایی درختان کهن سال، در استان های بیشتری پایه های آن شناسایی و در شماره های بعد معرفی خواهند شد. 
تاکنون استان فارس با 22 پایه سرو کهن سال بیشترین فراوانی را دارد. مسن ترین سرو کهن سال ایران سرو ابرقو با 4000 

سال سن و بعد از آن سروهای سنگان و گوشه با حدود 3000 سال سن قرار دارند. 
واژه هاي كلیدي: درختان کهن سال، سرو، سرو شیراز، زربین، سرو ناز
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زرین گل و رامیان گلستان مشاهده کرد. 
میزان بارندگي در رویشگاه های گونه زربین بین 360 
تـا 800 میلی متر متغیر بوده که بیشـترین درصد آن  در 
ماه هاي سرد سـال است. دمای رویشگاه هاي طبیعي 
ایـن گیاه بین حداقـل مطلق 11- تـا حداکثر 46+ 
درجـه سـانتی گراد در نوسـان اسـت. در توده هاي 
دست کاشـت و جنگل کاري ها این گونه قادر است 
دماي 50 درجه حاشـیه کویر و همچنین سرماي 
20- درجه سـانتي گراد )سـال 1386( را تحمل 
کنـد. ایـن گیاه به رطوبت زیاد حسـاس اسـت 
و در صـورت کشـت در محیط هاي مرطوب و 
مه گیر دچار حمله شدید شپشك شده و دچار 
ضعف مي شود. این گونه نسبت به باد مقاومت 
چنداني نداشـته و در صورتي که شرایط خاك 
طوري باشـد کـه گیاه نتواند ریشـه هاي خود 
را گسـترش دهد دچار بادافتادگي مي شـود. 
چنین وضعیتي معموالً در جنگل کاري هایي که 
در خط الرأس هـا و تنگه هایي کـه جریان باد 
شدید بوده و خاك از عمق چنداني برخوردار 
نبـوده، اتفـاق افتاده اسـت )کنشـلو، 1394(. 

 سرو شیراز
)Cupressus sempervirens L. var. fastigiata(

ویژگی های اکولوژیك سـرو شـیراز مشـابه 
سـرو زربین است. گونه ای نورپسند است که 
در خاك هـای آهکی به خوبی رشـد می کند. 
نیـاز آبـی آن متوسـط بـوده ولی نسـبت به 
گونه زربین از نیاز بیشـتری برخوردار است. 
ایـن گونه کـه ازجمله گونه هـای مدیترانه ای 
محسوب می شود به سـرمای شدید حساس 
اسـت. سرو شـیراز که واریته ای از گونه سرو 

اسـت در دره حسـن آباد چالـوس به صـورت 
طبیعـی رویـش دارد، امـا به صـورت زینتی در 
گسـتره ای بسـیار وسـیع از شـمال کشـور تـا 
تهـران و مناطـق مرکـزی، جنوبـی )فـارس و 
خوزسـتان( به عنوان فضای سـبز کاشـته شـده 
اسـت. از خصوصیات بارز سـرو شـیراز طویل 
و موازی تنه بودن شـاخه های آن است و همین 
ترکیب قرار گرفتن شـاخه ها نسـبت بـه تنه آن 
به تاج، فرم کشـیده و سـتونی می دهد و موجب 
زیبایی هر چه بیشـتر آن می شـود. طویل بودن 
شـاخه های جانبـی، آن را در مقابـل برف های 
سـنگین نیز حسـاس کرده و بر اثر بارش برف، 

شـاخه های آن به اطراف خم شـده و فرم بسیار 
ناپسـندی می گیـرد. ازاین رو مهار و بسـتن این 
شـاخه ها با تسـمه به صـورت کمربنـد در چند 
نقطه در طول تنه بسیار ضروری بوده و موجب 
می شـود تا فرم زیبای آن همیشـه حفظ شـود.

 مقدمه
نام علمی:

Cupressus sempervirens L
نام های مترداف:

 Cupressus pyramidalis
Cupressus bedferaliana

Cupressus  fastigiata
نام انگلیسی:

Pyramidal Italian cypress
Cupressaceae :نام خانواده

نام فارسی: سرو 
با  مرتفع، همیشه سبز، سوزنی برگ  درختی 
تاجی  مولد  باالرونده  یا  راست  شاخه های 
متقابل  هم پوش  فلسی  برگ های  ستونی، 
نر  مخروط های  یك جنسی،  گل ها  متالقی، 
استوانه ای، انتهایی به طول تا 7 میلی متر، قطر 
سرانجام  ماده  مخروط های  میلی متر،   2 تا 
با  رسیده  حالت  در  سپري،  چوبی شونده، 
از  بیش  با عرضی  یا  کروی  تقریبًا  دانه هاي 
طول، به قطر کم وبیش 2/5 سانتی متر، دانه ها 
بالدار و در حالت رسیده پراکنده شونده است 

)مظفریان، 1383(. 
ـــخص  ـــه مش ـــه واریت ـــرو س ـــه س از گون
ي م هـــا به نا ه  ی شـــد ر ا م گذ نا و 

 Cupressus sempervirens L. var.
 Cupressus )زربین(،   horizontalis
sempervirens L. var. fastigiata )سرو 
 Cupressus sempervirens L. شیراز( و
var. cereiformis )سرو ناز( در کشور رویش 
دارد )کنشلو، 1394( که از دو واریته زربین و 
سرو شیراز پایه های کهن سال متعددی شناسایی 

و اطالعات آنها ثبت شده است.

 زربین
)Cupressus sempervirens var. horizontalis( 

درختي همیشه سبز با دیرزیستي باال، مقاوم به 
شرایط خشکي و آفات و بیماري ها است. این 
گونه ضمن اینکه به طور خودرو در ایران یافت 
مي شود از زمان های قدیم به عنوان یك گیاه 
زینتي در حاشیه منازل و مکان های مقدس و 
باغ ها همراه با سایر گونه ها همانند کاج تهران 
کشت شده است. در ایران رویشگاه هاي طبیعي 
به صورت  را می توان در جنوب و غرب  آن  
پراکنده در مناطق تنگ سولك بهمئی و تنگ 
خرقه رسول فارس و در شمال ایران در منطقه 
رودبار، دره اشکور رحیم آباد، حسن آباد چالوس، 

و  سر
ختـي  ر د بیـن  ر ز

همیشه سبز با دیرزیستي باال، 
مقـاوم به شـرایط خشـكي و آفات 

و بیماري هـا اسـت. ایـن گونـه ضمـن 
اینكـه به طـور خـودرو در ایـران یافـت 
مي شـود از زمان هـای قدیـم به عنـوان 
یـك گیـاه زینتي در حاشـیه منـازل و 
مكان هـای مقـدس و باغ ها همـراه با 
سـایر گونه ها هماننـد کاج تهران 

کشـت شـده است. 

شکل 1- کاشت ردیفی سرو شیراز در باغ گیاه شناسی ملی ایران
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 سرو ناز 
)Cupressus sempervirens L. var. cereiformis(

و  است  زیبای سرو  بسیار  واریته های  از 
به طور عمده در استان فارس حضور دارد. 
از  تمایل دارند  اگرچه عالقه مندان زیادی 
این واریته در منازل و باغ های خود داشته 
باشند از این رو طی چند دهه اخیر این واریته 
به دیگر استان های کشور به خصوص اصفهان، 
تهران و شمال کشور برده شده است. زیبایی این 
درخت در نوع آرایش طبیعی شاخه های آن 
است که کوتاه و زاویه ای نزدیك به 90 درجه 
به طور عمده 70 تا 80 درجه با تنه دارند. اندازه 
شاخه ها به صورتی است که از پایین درخت به 
سمت باال با نظم بسیار جالبی کوتاه می شود و 
به آن فرم کله قندی بسیار کشیده ای می دهد. 
ارم شیراز  باغ  ناز را در  سمبل زیبایی سرو 

می توان مشاهده کرد.

 سابقه تحقیق در ايران
و  تکثیر  معرفی،  تصویب طرح شناسایی،  با 
ایران،  کهن سال  درختان  از  ایجاد ذخیره گاه 
 1376 سال  از  کهن سال  درختان  شناسایی 
آغاز شد و همپای شناسایی تمامی گونه های 
کهن سال، پایه های متعددی از سروهای کهن سال 
شناسایی و در مقاالتی در مجله جنگل و مرتع 
 ،1377a ،به چاپ رسید )کروری و همکاران

1377bو 1378(.

 سروهای كهن سال شناسايی شده تا 
سال 1395

تاکنون در 15 استان بررسی شده 56 پایه سرو 
کهن سال شناسایی و اطالعات آنها ثبت شده 
است )جدول 1(. در میان آنها استان فارس 
با 22 پایه سرو کهن سال بیشترین فراوانی را 
داشته است. بعد از آن به ترتیب استان های یزد 
17 پایه، سیستان و بلوچستان 6 پایه، اصفهان 
5 پایه، ایالم 3 پایه، کرمان 2 پایه و کهگیلویه و 
بویراحمد یك پایه از این گونه را دارا هستند.

 برترين سروهای كهن سال ايران
با اطمینان زیاد در  ایران و  نامدارترین سرو 
جهان سرو ابرقو است. با توجه به اینکه در 
با عنوان »ایران گنجینه درختان  مقاله  اولین 
کهن سال« به  تشریح این درخت پرداخته شده 
است، از شرح مجدد آن خودداری می شود و 

به تشریح 12 سرو برتر دیگر کشور پرداخته 
می شود. ضمن اینکه در جدول 1 به موقعیت 
و مشخصات کمی 56 سرو کهن سال که تاکنون 
اطالعات آنها ثبت شده اشاره شده است. در 
این مطالعات نشانی 45 سرو کهن سال  ادامه 
این  از  بازدید  با  که  دریافت شده  نیز  دیگر 
موقعیت  و  کیفی  کمی،  اطالعات  درختان، 
دقیق آنها ثبت شده و در بخش دوم معرفی 
شماره های  در  که  ایران  کهن سال  سروهای 
بعدی این نشریه منتشر خواهد شد، معرفی و 

تشریح می شوند.
 

 سرو زربین كهن سال سنگان 
موقعیت: این سرو کهن سال در استان سیستان 
و بلوچستان، شهرستان خاش، بخش مرکزی،  
مختصات  است.  واقع شده  سنگان  روستای 
  61º  19َ  21ً  جغرافیایی محل استقرار آن
طول شرقی،  21º  34َ   56ً عرض شمالی و 
ارتفاع محل آن از سطح دریا 1625 متر است. 
بین  ر  د سرو  ین  ا عمومی:  وضعیت 
سرو  از  بعد  شناسایی شده  سرو  پایه های 
که  است  یران  ا سرو  کهن سال ترین  برقو  ا
دیگر  از سوی  است.  تاکنون شناسایی شده 
که  ارتفاعی  و  تاج پوشش  به سطح  توجه  با 
دارد حجیم ترین سرو شناسایی شده در ایران 
و  بوده  تك تنه  سرو  این  می شود.  محسوب 
تنه ای کاماًل عمود و ستبر دارد. از ظاهر آن 
آثار هیچ گونه درون پوسیدگی مشهود نیست. 
سطح جانبی تنه بسیار سالم بوده و تنها در یك 
نقطه توسط بازدیدکنندگان کمی از پوست آن 
کنده شده که این سرو در حال بازسازی محل 
آسیب دیده است. تنه درخت تا ارتفاع حدود 

نامدارترین 
سرو ایران و با اطمینان 

ابرقو  سرو  جهان  در  زیاد 
است. با توجه به اینكه در اولین 

گنجینه  »ایران  عنوان  با  مقاله 
درختان کهن سال« به  تشریح این 
درخت پرداخته شده است، از شرح 
مجدد آن خودداری می شود و به 
دیگر  برتر  سرو   12 تشریح 
کشور پرداخته می شود. 

شکل 2- نمایی زیبا از سرو ناز در باغ ارم شیراز

شکل 3- نمایی از تنه ستبر سرو زربین کهن سال سنگان

شکل 4- نمایی از سرو زربین کهن سال سنگان، تنومندترین سرو 
زربین شناسایی شده در ایران
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ف
ردی

استان
نام

شهرستان
ش

بخ
محل

میانگین قطر تنه
)سانتی متر(

محیط تنه
 )سانتی متر(

ارتفاع
)متر(

ش
سطح تاج پوش
)مترمربع(

سن برآورد شده 
)سال(

1

یزد

سرو کهن سال ابرقو
ابرقو

مرکزی
حاشیه شهر

306
962

25
170

)**( 4000
2

ت دوم
سرو ابرقو، درخ

ابرقو
مرکزی

178
560

18
56/7

650-620
3

گ آباد مهریز
سرو کهن سال من

مهریز
مرکزی

گ آباد
شهر مهریز، محل من

183
576 محیط یقه

14
102

1400
4

سرو دربید 1
یزد

زراچ
درون باغ های روستای دربید

185
580 محیط یقه

21
177

660 - 630
5

سرو دربید 2
یزد

زراچ
درون باغ های روستای دربید

118
370 محیط یقه

19
78/5

450-400
6

سرو مبارکه 1
ت

تف
مرکزی

ت
محل مبارکه، 5 کیلومتری شرق تف

112
350 محیط یقه

15
69

440-400
7

سرو مبارکه 2
ت

تف
مرکزی

ت
محل مبارکه، 5 کیلومتری شرق تف

96
300 محیط یقه

15
57

360-330
8

سرو چم
ت

تف
مرکزی

چم
160

500 محیط یقه
18

71
600-550

9
ت آباد شاهدیه

سرو نصر
یزد

مرکزی
درون حیاط باشگاه ورزشی زرتشتیان

80
251

20
44/2

300-260
10

سرو قندی اشکذر
اشکذر

مرکزی
منزل شخصی

85
267

22
95

200-150
11

ك
ك چ

سرو چ
اردکان

خرانق
ك

ك چ
روستای چ

110
320 محیط یقه

27
-

200
12

سرو شادکام بافق
بافق

مرکزی
روستای شادکام

137
430

35
89

530-480
13

ت
سرو زین آباد تف

ت
تف

مرکزی
ت

حومه شهر تف
64

200 محیط یقه
9

38/5
240-210

14
سرو باغ خواجه

ت
تف

مرکزی
محله حسینی

99
310 محیط یقه

23
95

360-330
15

س 1
* سرو خرو طب

س
طب

مرکزی
روستای خرو

102
320 محیط یقه

حدود 35
86

360-330
16

س 2
* سرو خرو طب

س
طب

مرکزی
روستای خرو

111
350 محیط یقه

27
254

420-370
17

سرو فیروزآباد
اشکذر

مرکزی
شمال شرق فیروزآباد

124
420

این سرو در سال 1383 بر اثر طوفان از ارتفاع 
حدود 2 متری شکسته شد

18

س
فار

ت آباد جویم
سرو رحم

الرستان
جویم

ت آباد
روستای رحم

86
270

18
50

450-410
19

سرو خرقه 58

فیروزآباد
مرکزی

تنگه خرقه
164

515
22/40

139
830-780

20
سرو خرقه 57

تنگه خرقه
228

715
18/70

168
1150-1100

21
سرو خرقه 39

تنگه خرقه
213

670
19/80

202
1150-1050

22
سرو خرقه 32

تنگه خرقه
207

650
19

177
1050-1000

23
سرو خرقه 5

تنگه خرقه
205

645
12/70

118
1050-1000

24
سرو خرقه 24

تنگه خرقه
231

725
20/60

120
1150-1100

ت محل اسقرار درختان کهن سال بررسی شده
جدول 1- مشخصا
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25

س
فار

ص
سرو تنگه خا

نورآباد ممسنی
مرکزی

ص
تنگه خا

272
855

17/70
254

1350-1300

26
ص 2

سرو تنگه خا
151

474
16/70

95
780-730

27
سرو کالنی

کازرون
کوهمره نودان

روستای کالنی
134

420
21

106
700-650

28
سرو کاله فرنگی

روستای بورنجان
213

670
18/50

22
1100-1050

29
سرو پلنگان

نی ریز
مرکزی

دره پلنگان
134

421
21/50

75
700-650

30
سرو مسجد جامع

مسجد جامع شهر نی ریز
78

246
23/30

68
400-360

31
سرو خواجه جمالی

نی ریز
ك

آباده طش
روستای خواجه جمالی

202
633

16/40
143

1050-1000

32
س الدین

سرو امام زاده سیدشم

استهبان
مرکزی

س الدین شهر استهبان
امام زاده سید شم

126
395

26/10
غیرقابل 
اندازه گیری

480-430

33
سرو مسجد جامع ایج

مسجد جامع شهر ایج
96

302
27/80

79
360-320

34
سرو مسجد جامع ایج 2

مسجد جامع شهر ایج
110

345
27/20

غیرقابل 
اندازه گیری

420-370

35
سرو کوه درختی

فسا
ششده و قره بالغ

کوه درختی
169

530
16/90

189
860-810

36
ك

سرو تنگه بید
ك

تنگه بید
172

540
10/40

133
860-810

37
ك 2

سرو تنگه بید
ك

تنگه بید
178

محیط یقه 558
7/90

101
870-820

38
ك 3

سرو تنگه بید
ك

تنگه بید
192

604
13/70

81
970-920

39
ك 4

سرو تنگه بید
ك

تنگه بید
174

محیط یقه 546
12/40

166
860-810

40

سیستان و 
بلوچستان

سرو سنگان

ش
خا

مرکزی

روستای سنگان
241

757
29

428
** 3000-2500

41
سرو ده  پابید 1

2 کیلومتری روستای ده پابید
110

345
22/8

277
600-560

42
سرو ده پابید 2

2 کیلومتری روستای ده پابید
142

445
19/4

317
750-700

43
ت اول

ك درخ
سرو زربین گرو

نوك آباد
ك

حومه روستای گرو
189

595
17

151
1000-950

44
ت دوم

ك درخ
سرو زربین گرو

ك
حومه روستای گرو

253
795

11
28

1330-1280

45
ت سوم

ك درخ
سرو زربین گرو

ك
حومه روستای گرو

94
295

12/6
81/3

520-470

46
ایالم

سرو زربین کهن سال بانی سول 1

ایالم
چوار

روستای بانی سول
172

590
8/6

61/5
920-870

47
سرو زربین کهن سال بانی سول 2

روستای بانی سول
95

310
5/8

30/2
500-450

48
سرو زربین کهن سال بانی سول 3

روستای بانی سول
121

390
6/75

47/8
650-600

49
کرمان

سرو زربین کهن سال  ده سولو 1
بم

ده بکری
حومه روستای ده سولو

280
880

8/2
106

1030-980

50
سرو زربین کهن سال ده سولو 2

حومه روستای ده سولو
87

272
8

59
350-300

ت محل اسقرار درختان کهن سال بررسی شده
ادامه جدول 1- مشخصا
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4/5 متری هیچ انشعابی ندارد و انشعابات تاج 
از این محل تشکیل شده است. 

تنه اصلی از ارتفاع 10 متری دارای سه انشعاب 
اصلی بوده که یکی از آنها تا انتها خشك شده 
انشعاب دیگر، تاج گسترده درخت را  و دو 
تشکیل داده اند. تاج درخت کمی نامتقارن است 
و به سمت جنوب تمایل دارد. در بخش های 
حدود  تا  سرخشکیدگی هایی  تاج  مختلف 
10 درصد حجم آن دیده می شود. بعضی از 
شاخه های آن نیز گاهی تا قطر 10 سانتی متر 
دارند.  به هرس و رسیدگی  نیاز  و  خشکیده 
در برخی نقاط تاج شاخه هایی با قطر تا 30 
سانتی متر از آن شکسته شده و گاهی بن آنها 
با بریدن باقی مانده شان قابل تشخیص است. 
با تمامی آسیب های اشاره شده همچنان تاج 
برخی  دارد.  و شادابی خوبی  آن گستردگی 
ویژه و  این درخت شکل های  از شاخه های 
به سمت  زیاد  قطر  با  دارند.  حیرت انگیزی 
پایین آمده سپس زانو زده و دوباره به سمت 
باال رفته اند. تعدادی از ریشه های درخت در 
محل اتصال به کنده آن از خاك بیرون آمده و 
در اطراف کنده گسترده شده اند. در ادامه برخی 
از آنها بر اثر تردد گردشگران پوست خود را از 
دست داده اند. در مدیریت این درخت ضروری 
است تمام ریشه ها با خاك پوشش داده شوند. 

51

اصفهان

سرو مزرعه سورآباد

کاشان

نیاسر
2 کیلومتری شمال شرقی

95
300

16/9
52

360-320

52
سرو َمرق

شهر نیاسر
ك

ش برُز
 بخ

حیاط مسجد جامع روستای مرق
146

460
13/1

53
500-500

53
سرو شیراز معروف به لیلی

مرکزی
باغ فین کاشان

97
300

14/8
74

300-250

54
سرو شیراز معروف به مجنون

83
285

18/9
23

300-250

55
سرو شیراز مقابل کتابخانه

97
300

-
-

300-250

56
کهگیلویه و 

بویراحمد

سرو الر
ت

باش
روستای الر

215
700

14/55
167

1100-1000

ت کشوری در محدود استان یزد قرار داشتند.
س تقسیما

س، زمان مطالعه  براسا
* سروهای خرو طب

ت.
س اخبار منتشر شده در مورد آنها آورده شده اس

ت  براسا
** سن این دو درخ

ت محل اسقرار درختان کهن سال بررسی شده
ادامه جدول 1- مشخصا

طی دو دهه اخیر محدوده استقرار درخت در 
سطحی حدود 4000 متر مربع با دیوار آجری 
محصور شده و بستر آن با شن پوشش داده 

شده است. 
اعتقادات: مردم محل و مناطق اطراف و 
عده کثیری از مردم استان سیستان و بلوچستان 
برای این درخت احترام خاصی قائل هستند. 
محل این درخت مکان عیدگاه و ختم قرآن 

اهالی است.
 241 یقه  قطر  نگین  میا ت:  مشخصا
سانتی متر، محیط یقه 757 سانتی متر، ارتفاع 
تاج پوشش  قطر  میانگین  متر،   29 درخت 
23/35 متر، سطح تاج پوشش 428 متر مربع 
و سن درخت حدود 2500 تا 3000 سال است.

 سرو شیراز كهن سال منگ آباد مهريز 
موقعیت: این درخت در استان یزد، شهرستان 
محل  مهریز،  شهر  مرکزی،  بخش  مهریز، 
دارد. مختصات  قرار   پارك سرو  منگ آباد، 
 54º  27َ  52ً  جغرافیایی محل استقرار آن
عرض شمالي،  31º  34َ   41ً طول شرقي و 
ارتفاع محل آن از سطح دریا 1457 متر است. 
وضعیت عمومی: این درخت تك پایه است 
و چهار شاخه اصلی دارد. بخشی از شاخه های 
سمت جنوبی آن شکسته است. در زمان بازدید 

شکل 5- نمایی از سرو شیراز کهن سال مهریز )منگ آباد( با تاج 
انبوه و شاداب

شکل 6- نمایی از تنه بسیار ستبر سرو شیراز کهن سال مهریز )منگ آباد(، 
اندازه شاخص 150 سانتی متر 
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شکل 7- نمایی از رویشگاه سروهای کهن سال روستای بانی سول

مشاهده شد برای حفاظت از آن دورتادور 
درخت با زنجیر، حائلی ایجاد شده است. 
در سمت شرق آن پارکی ساخته شده و در 
آن درختان بید، کاج و نارون رویش دارند. 
تنه اصلی درخت سالم و راست قامت بوده 
و اطراف آن سنگ فرش شده است. درخت در 
شهر مهریز قرار گرفته و دسترسی به آن راحت 
بوده و از طریق راهی آسفالته میسر است. مهریز 

در ناحیه رویشی ایرانی ـ تورانی است.

اعتقادات: کاشـت این سـرو بـه »منگ« 
دختـر یزدگرد سـوم ساسـانی در قـرن هفتم 
میالدی )حدود 1400 سـال پیش( منسـوب 
اسـت و بنابر روایتی دیگر این سـرو توسـط 
شـخصی زرتشـتی بـه نـام »منـگ« کاشـته 
شـده اسـت )قاضی نسـب، فرهنـگ و تاریخ 
مهریـز، 1385(. ایـن اثـر در سـال 1387 با 
شـماره 9 به عنـوان اثـر طبیعـی ملـی به ثبت 

رسـیده است.
 183 یقـه  قطـر  میانگیـن  مشـخصات: 
سـانتی متر، محیط یقه 576 سانتی متر، ارتفاع 
درخـت 14 متـر، میانگیـن قطر تاج پوشـش 
11/4 متر، سـطح تاج پوشـش 102 مترمربع 
بوده و سـن درخت حدود 1400 سال است.

 سروهای كهن سال روستای بانی سول 
به صورت  کهن سال  سروهای  این  موقعیت: 
توده ای مرکب از 26 پایه کوچك و بزرگ بوده 
که 13 پایه از آنها به صورت درختان میان سال، 
مسن و کهن سال هستند و در شهرستان ایالم، 
بخش چوار بر باالی تپه ای نه چندان مرتفع با 
رخنمون سنگی و مشرف بر روستای بانی سول 

رویش دارند. مختصات جغرافیایی محل استقرار 
آنها ً º  48 َ 05 33 عرض شمالي و ً 08 َ 08 
UTM در  بوده و  براساس  46º طول شرقي 

38605119 شرقی، 3740724 شمالی قرار 
داشته و ارتفاع محل آن از سطح دریا 1227 
کهن سال  و  پایه مسن  بین 13  از  است.  متر 
موجود در این رویشگاه 3 پایه شاخص آن 

انتخاب و مشخصات آنها ثبت شد.
  

بانی سول،  كهن سال  زربین  سرو   
درخت اول

وضعیت عمومی: این درخت نسـبت به سایر 
سـروهای موجـود در این مـکان از قطر تنه 
بیشـتری برخوردار اسـت. سـطح جانبی تنه 
ایـن درخـت بسـیار مـواج بـوده و شـرایط 
و  محیطـی  آسـیب های  نشـان می دهـد  آن 
انسـانی متعددی بر درخت وارد شـده است. 
فعالیت هـای  بـا  آسـیب ها  ایـن  از  برخـی 
فیزیولوژیـك درخـت ترمیم شـده ولی آثار 
برخی از آنها همچون شکسـته شـدن چندین 
شـاخه قطـور از آن یـا کنـده شـدن پوسـت 
اسـت. مشـهود  هنـوز  تنـه  از  بخش هایـی 

در تنگ خرقه در استان 
د  با فیروزآ شهرستان  فارس 

از درختان كهن سال زربین  توده ای 
رويش دارد كه به عنوان ذخیره گاه زربین 
و  طبیعی  منابع  اداره كل  مديريت  تحت 
اين  دارد.  قرار  فارس  استان  آبخیزداری 
ذخیره گاه در واقع مجموعه ای از چندين 
دره است كه درختان كهن سال زربین 
در كف آنها در میان تخته سنگ های 

عظیم رويش دارند.
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شکل 9- نمایی از سرو زربین کهن سال روستاي بانی سول )درخت دوم(

شکل 8-  نمایی از تنه درخت سرو زربین کهن سال روستاي بانی سول )درخت اول(
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منطقـه و اسـتان هسـتند، بـرای آنهـا احترام 
موضـوع  همیـن  و  هسـتند  قائـل  خاصـی 
اسـت.  درختـان شـده  ایـن  باعـث حفـظ 
مشـخصات: دو قطر عمـود بر هم تنه آن 
178 و 165 سـانتي متر، محیـط تنه آن 590 
سـانتی متر، دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 
تاج پوشـش 61/5  متـر، سـطح   9/1×8/6
مترمربـع، ارتفـاع 8/6 متر و سـن آن نیاز به 
بررسی بیشـتر دارد.  براساس رویش درختان 
سـرو در دیگر اسـتان ها سـن آن بین 870 تا 
920 سال برآورد شده، ولی با شرایط سختی 
کـه در منطقـه حاکم اسـت این سـن می تواند 
به مراتب بیشـتر از مقدار محاسبه شـده باشد.

بانی سول،  كهن سال  زربین  سرو   
درخت دوم

وضعیت عمومی: سطح جانبی تنه این درخت 
بوده  مواج  بسیار  اول  همچون درخت سرو 
آسیب های  که  می دهد  نشان  آن  وضعیت  و 
وارد شده  آن  بر  متعددی  انسانی  و  محیطی 
فعالیت های  با  آسیب ها  این  از  برخی  است. 
آثار  ولی  شده  ترمیم  درخت  فیزیولوژیك 
برخی از آنها همچون شکسته شدن و بریده 

شدن چندین شاخه قطور و باریك یا کنده شدن 
پوست بخش هایی از تنه هنوز مشهود است. 
از جدی ترین آسیب های وارد شده فرسایش 
شدید خاك در محل و محیط طوقه درخت 
است به طوری که ریشه های قطوری از خاك 
بیرون زده و ادامه این وضعیت بقا و پایداری 
درخت را در آینده به خطر می اندازد. تنه این 
ارتفاع حدود 1/5 متری منشعب  از  درخت 
شده و تاج کم وسعت و کوتاهی را تشکیل داده 
است. تاج درخت مختصری سرخشکیدگی دارد 
ولی همچنان از شادابی قابل قبولی برخوردار 
است. در زمان بازدید )پاییز 1393( بذرآوری 
درصد   23 آن  پری  میزان  و  درخت خوب 

اندازه گیری شد.
مشـخصات: دو قطـر عمـود بـر هـم تنه 
آن 77 و 88 سـانتي متر، محیـط تنه آن 310 
سـانتی متر، دو قطـر عمود بر هم تاج پوشـش 
تاج پوشـش 30/2  متـر، سـطح   7/1×5/3
مترمربـع، ارتفـاع 5/8 متـر و سـن آن نیـاز 
بـه بررسـی بیشـتر دارد.  براسـاس رویـش 
درختـان سـرو در دیگـر اسـتان ها سـن آن 
بیـن 450 تا 500 سـال بـرآورد شـده، ولی 
با شـرایط سـختی کـه در منطقه حاکم اسـت 
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شـده  وارد  آسـیب های  جدی تریـن  از   
فرسـایش شـدید خـاك در محـل و محیـط 
طوقـه درخت اسـت، به طوری که ریشـه های 
قطوری از آن از خاك بیرون زده و ادامه این 
وضعیـت بقـا و پایداری درخـت را در آینده 
به خطـر می اندازد. تنه درخـت به دلیل درون 
پوسیدگی در یك قسمت شکاف برداشته و از 
نزدیك کنده به دو بخش تقسـیم شـده است؛ 
در حالی کـه از ارتفـاع 1/5 متـری همچنـان 
یکپارچـه اسـت. تنه ایـن درخـت از ارتفاع 
حدود 2 متری منشـعب شده و تاج کم وسعت 
و کوتاهی را تشـکیل داده است. تاج درخت 
مختصـری سرخشـکیدگی دارد ولی همچنان 
از شـادابی قابـل قبولـی برخـوردار اسـت. 
در زمـان بازدیـد )پاییـز 1393( بـذرآوری 
درخـت خـوب و میزان پـری آن 21 درصد 

اندازه گیری شـد.
منطقـه  اهالـی  بیـن  در  اعتقـادات: 
اعتقـاد مذهبـی خاصی نسـبت بـه این 
درخـت وجـود نـدارد ولـی مـردم 
درختـان  کهن سـالی  به پـاس 
کهن سـال ترین  اینکـه  و 
سـرو  درختـان 

شکل 10- نمایی از سرو زربین کهن سال روستاي بانی سول )درخت سوم(
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د  و حد
سطح  م  یك سو

را  خود  پوست  جانبی، 
حاشیه  در  و  داده  دست  از 

حال  در  آسیب دیده  قسمت های 
بازسازی بخش های آسیب دیده است. 

درخت در وضعیت کهن سالی قرار دارد و 
آثار یك حفره که نشان دهنده درون پوسیدگی 

تنه است بر آن مشاهده می شود. تاج درخت 
و  آن  محیط  در  پیش آمده  تغییرات  تحت 
تغییرات اقلیمی و بخشی نیز به دلیل کهن سالی 
آسیب جدی دیده و درمجموع دوسوم حجم 
تاج آن از بین رفته است. شاخه های متعدد 
خشك بر تاج آن دیده می شود. به تازگی در 
کنار تنه و کنده آن بنای امام زاده محمد الر 
احداث شده و بیش از پیش این درخت را تحت 
فشار قرار داده است. با توجه به آنکه قبر این 
امام زاده از این درخت فاصله دارد ضرورت 
دارد دیواره این بنا تا جای ممکن برچیده شده 
و در فاصله بیشتری از درخت ساخته شود. 
هرس شاخه های خشك و پانسمان محل آنها با 
چسب پیوند یکی از موارد ضروری برای کمك 
به بقای این درخت است. تولید مخروط ساالنه 

53

شکل های 11 و 12-  دو نما از تنه و تاج سرو زربین کهن سال الر )اندازه شاخص مقابل شکل سمت راست، 3 متر(

سن آن ممکن اسـت به مراتب بیشتر از مقدار 
باشد. محاسبه شـده 

بانی سول،  كهن سال  زربین  سرو   
درخت سوم

وضعیت عمومی: تنه این درخت بسیار ستبر 
و نسبت به دو درخت دیگر کمی کوتاه تر است 
و از ارتفاع حدود یك متری منشعب شده و 
کرده  تولید  قطوری  نسبتًا  فرعی  شاخه های 
است. مواج بودن سطح جانبی تنه و آسیب های 
وارد شده به آن نسبت به دو درخت دیگر کمتر 
است. تنه آن کمی به سمت پایین دامنه تمایل 
دارد. تاج آن در برخی نقاط سرخشکیدگی 
قبولی  قابل  شادابی  از  درمجموع  ولی  دارد 
محیط  در  فرسایش خاك  است.  برخوردار 
طوقه این درخت نیز به مقدار زیاد اتفاق افتاده 
و موجب شده  مقداری از ریشه های اصلی آن 
از خاك خارج شود. در زمان بازدید )پاییز 
1393( بذرآوری درخت خوب و میزان پری 

آن 26 درصد اندازه گیری شد.
تنه آن  بر هم  دو قطر عمود  مشخصات: 
تنه آن 390  124 و 117 سانتي متر، محیط 
تاج پوشش  هم  بر  عمود  قطر  دو  سانتی متر، 

 47/8 تاج پوشش  سطح  متر،   7/9×7/7
مترمربع، ارتفاع 6/75 متر و سن آن نیاز به 
بررسی بیشتر دارد.  براساس رویش درختان 
سرو در دیگر استان ها سن آن بین 600 تا 650 
سال برآورد می شود، ولی با شرایط سختی که 
در منطقه حاکم است سن آن می تواند به مراتب 

بیشتر از مقدار محاسبه شده باشد.

 درخت سرو زربین كهن سال الر 
و  کهگیلویه  استان  در  این درخت  موقعیت: 
مرکزی،  بخش  باشت،  شهرستان  بویراحمد، 
دهستان آبدگاه، روستای الر، در کنار محوطه 
امام زاده سیدمحمد الر و در محدوده فضای 
دارد. مختصات  باوی الر رویش  ایل  ییالق 
  50º  57َ  19ً  جغرافیایی محل استقرار آن
طول شرقی،  30º  34َ   22ً عرض شمالی و 
 براساس UTM در 39495703 طول شرقی، 
3382263 عرض شمالی قرار داشته و ارتفاع 

آن از سطح دریا 1581 متر است.
وضعیت عمومی: تنه درخت ستبر، کمی 
کشیده و تا ارتفاع حدود 6 متری بدون انشعاب 
است. از این ارتفاع انشعابات تاج آن تشکیل 
شده است. سطوح جانبی تنه آن به مقدار زیادی 
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درخت زیاد بوده ولی درصد پوکی بذرهای آن 
باال است. بررسی انجام شده در سال 1396 
نشان داد که در این سال 87 درصد بذرهای 
این درخت پوك بودند. برای حفاظت از این 
به  برای اجرا  درخت دستورالعملی تدوین و 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی استان ارسال شده است. 
اعتقادات: در باورهای مردم این درخت 
از این درخت  جایگاه ویژه ای دارد. همواره 
به نیکی یاد می کنند و آسیب رساندن به آن را 
مقدمه وارد شدن یك بال بر فرد آسیب رسان 
این  گرفتن  قرار  به  توجه  با  اهالی  می دانند. 
درخت در مجاورت بنای امام زاده محمد الر 
احترام خاصی برای آن قائل هستند. این درخت 
در تاریخ 1390/10/8 با شماره 168 به عنوان 
میراث فرهنگی،  اثر طبیعی ملی در سازمان 
گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسیده است.
مشخصات: دو قطر عمود بر هم تنه آن 
215 و 220 سانتي متر، محیط تنه آن 700 

تاج پوشش  هم  بر  عمود  قطر  دو  سانتی متر، 
12/7×16/5 متر، سطح تاج پوشش 167/3 
مترمربع، ارتفاع 14/55 متر و سن آن نیاز به 
بررسی بیشتر دارد.  براساس رویش درختان 
سرو در دیگر استان ها سن آن بین 1000 تا 

1100 سال برآورد می شود.

 سرو زربین كهن سال خواجه جمالی  
فارس،  استان  در  درخت  ین  ا موقعیت: 
شهرستان نی ریز، بخش آباده طشك، روستای 
خواجه جمالی و در صحن امام زاده قنبرابن محمد 
رویش دارد. مختصات جغرافیایی محل استقرار 
UTM در 39774655 شرقی،  آن  براساس 
3302445 شمالی قرار داشته و ارتفاع محل 

آن از سطح دریا 1912 متر است. 
به صورت  درخت  تنه  عمومی:  وضعیت 
چندوجهی منظم است. از ارتفاع 1/7 متری 
شاخه های قطوری از آن منشعب شده  که تاج 
درخت را شکل داده اند. تنه در برخی نقاط بر 

اثر آسیب های واردشده پوست خود را از دست 
داده و یکی از شاخه های اصلی آن بریده شده 
است. در جهت شرقی تنه درخت و در ارتفاع 
شاخه زایی یك دستگاه کنتور برق روی درخت 
نصب شده است. آثار متعدد خسارت دارکوب 
ارتفاعات  در  اصلی  شاخه های  و  تنه  روی 
در  تنه درخت  آن مشاهده می شود.  فوقانی 
دارای شکاف های طولی عمیق  نقاط  برخی 
است که از محل بن درخت شروع شده و تا 
ارتفاع شاخه زایی امتداد می یابند. شاخه های 
بریده شده   نقاط مختلف تاج آن  از  متعددی 
است. تاج درخت نیمه گسترده، متقارن و دارای 
حدود یك درصد خشکیدگی است. در زمان 
مشاهده  بر درخت  زیادی  بذرآوری  بازدید 
شد. به دلیل ساخت و سازهای اخیر در امام زاده 
وضعیت مراقبت و نگهداری از درخت مطلوب 
نیست؛ به نحوی که باغچه ای برای درخت تعبیه 
نشده و با توجه به شواهد موجود آبیاری نیز 
ضلع  مجاورت  در  دیوار  ساخت  نمی شود. 

شکل 13- نمایی از تنه سرو زربین کهن سال خواجه جمالی
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جنوبی تنه و انباشت مصالح ساختمانی در پای 
درخت از عوامل مهم تهدیدکننده آن هستند.

 202 آن  تنه  قطر  میانگین  مشخصات: 
سانتی متر،   633 آن  تنه  محیط  سانتي متر، 
تاج پوشش  هم  بر  عمود  قطر  دو  میانگین 
مترمربع،   143 تاج پوشش  13/5متر، سطح 
ارتفاع 16/4 متر و سن آن 1000 تا 1050 

سال برآورد شده است.

 سروهای زربین كهن سال تنگ خرقه
شهرستان  فارس  استان  در  خرقه  تنگ  در 
فیروزآباد توده ای از درختان کهن سال زربین 
رویش دارد که به عنوان ذخیره گاه زربین تحت 
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  مدیریت 
در  ذخیره گاه  این  دارد.  قرار  فارس  استان 
که  است  دره  چندین  از  مجموعه ای  واقع 
درختان کهن سال زربین در کف آنها در میان 
تخته سنگ های عظیم رویش دارند. در گذشته 
در این دره ها آب چشمه سارهای خرقه روان 

بود که منبع اصلی تأمین آب درختان به شمار 
می رفته است. در سال های اخیر و با خشکیدگی 
برخی چشمه ها و انحراف آب برخی چشمه های 
دیگر برای کشاورزی آبی، جریان آب در این 
دره ها متوقف و خشك شده  است. آب باران و 
برخی سیالب های مقطعی زمستانه منبع تأمین 
اهمیت عرصه  می آید.  به شمار  درختان  آب 
ایجاد  سبب  بومی  اهالی  تفرجگاه  به عنوان 
فشار مضاعف به این درختان کهن سال شده 
و آثار آتش سوزی به وفور روی تنه درختان 

مشاهده می شود. 

پايه  خرقه،  كهن سال  زربین  سرو   
شماره 57  

موقعیت: این سرو کهن سال در استان فارس، 
شهرستان فیروزآباد، بخش مرکزی، در تنگ 
در   57 شماره  زربین  دارد.  رویش  خرقه 
منتهی الیه غربی دره اصلی خرقه قرار گرفته 
استقرار  محل  جغرافیایی  مختصات  است. 

UTM در 39633070 شرقی،  آن  براساس 
3198631 شمالی قرار داشته و ارتفاع آن از 

سطح دریا 1598 متر است. 
عریض،  درخت  تنه  عمومی:  وضعیت 
نامنظم، مستحکم و فاقد آثار درون پوسیدگی 
است. ریشه های قطوری دارد که بخشی از آنها 
در سطح زمین رؤیت می شوند و درجهت شمال 
با ریشه های درخت شماره 58 ممزوج شده 
به وجود  نمایی شبیه یك درخت دوشاخه  و 
آورده اند. ریشه های قطور دارای پوسیدگی و 
آثار حریق هستند. یکی از شاخه های قطور 
درخت در ارتفاع حدود 3 متری بریده شده 
است. عالئم شکستگی و بریدگی شاخه ها در 
می شود.  مشاهده  به وفور  تاج  مختلف  نقاط 
شاخه های بزرگ درخت به صورت کاماًل تیغه ای 
عمودی به سمت دیواره های دره و عمود بر جهت 
رودخانه افراشته شده اند. دارکوب سوراخ های 
اصلی آن  تنه و شاخه های  را روی  متعددی 
ایجاد کرده است. تاج درخت تقریبًا نامتقارن 

شکل 15- نمایی از سرو زربین کهن سال خرقه، شماره 57 شکل 14- نمایی از تنه سرو زربین کهن سال خواجه جمالی
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شکل 16- نمایی از سرو زربین کهن سال خرقه، شماره 24

شکل 19- نمایی از سرو شیراز کهن سال کاله فرنگی

شکل 17- نمایی از تنه سرو زربین کهن سال تنگه خاص

شکل 18- نمایی از سرو زربین کهن سال تنگه خاص
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و دارای شاخه های شکسته شده زیادی است. 
همچنین حدود 30 درصد تاج آن خشکیدگی 

دارد. بذرآوری درخت نیز اندك است. 
 228 آن  تنه  قطر  میانگین  مشخصات: 
سانتی متر،   715 آن  تنه  محیط  سانتي متر، 
تاج پوشش  هم  بر  عمود  قطر  دو  میانگین 
14/65 متر، سطح تاج پوشش 168 مترمربع، 
ارتفاع 18/7 متر و سن آن 1100 تا 1150 

سال برآورد شده است.

پايه  خرقه،  كهن سال  زربین  سرو   
شماره 24 

موقعیت: این درخت در استان فارس، شهرستان 
فیروزآباد، بخش مرکزی، در تنگ خرقه رویش 
دارد. زربین شماره 24 در اواسط دره خرقه 
و در حاشیه بستر شمالی رودخانه قرار گرفته 
استقرار  محل  جغرافیایی  مختصات  است. 
آن   براساس UTM در 39633310 شرقی، 
3198603 شمالی قرار داشته و ارتفاع آن از 

سطح دریا 1590 متر است. 
این درخت به لحاظ محیط تنه بزرگ ترین 
درخت اندازه گیری شده در این ذخیره گاه است. 
تنه درخت قطور و نامنظم است و در ارتفاع 
برابر سینه به دو شاخه بسیار قطور و یك شاخه 
جانبی با قطر کمتر که به سمت رودخانه متمایل 
ریشه  اطراف  خاك  می شود.  منشعب  است 
تنه شسته  با آب رودخانه در جهت جنوب 
شده و ریشه های درخت در این سمت دارای 
بیرون زدگی است. در این ناحیه پاجوش های 
قطوری از بن درخت ایجاد شده که برخی از 

به مانند سایر سروهای  آنها شکسته شده اند. 
موجود در ذخیره گاه، شاخه های اصلی درخت 
شکل تیغه ای پیدا کرده که پهنای این تیغه ها 
عمود بر جهت رودخانه است. سمت شمالی 
تنه سنگ های افتاده از دامنه را نگهداری کرده 
است. در این سمت آثار حریق گسترده ای در 
بن درخت مشاهده می شود که باعث از بین 
رفتن پوست و سوختگی چوب تنه شده است. 
مانند سایر سروهای موجود در ذخیره گاه آثار 
قطع شاخه های قطور در ارتفاعات مختلف تاج 
دیده می شود. تاج درخت گسترده، نامتقارن و 
دارای پهنای بیشتری در امتداد رودخانه است. 
بذرآوری درخت زیاد بوده و خشکیدگی تاج 

در حدود 10 درصد برآورد می شود. 
 231 آن  تنه  قطر  میانگین  مشخصات: 
سانتی متر،   725 آن  تنه  محیط  سانتي متر، 
تاج پوشش  هم  بر  عمود  قطر  دو  میانگین 
مترمربع،  تاج پوشش 120  متر، سطح   12/4
ارتفاع 20/6 متر و سن آن 1100 تا 1150 

برآورد شده است.

 سرو زربین كهن سال تنگه خاص 
موقعیت: این درخت در استان فارس، شهرستان 
نورآباد ممسنی، بخش مرکزی، در محل تنگه 
خاص روبه روی روستای بلندو، در شیب تند 
بلوط  میان جنگل  در  و  دره  حاشیه جنوبی 
رویش دارد. مختصات جغرافیایی محل استقرار 
آن   براساس UTM در 39570684 شرقی، 
3330685 شمالی قرار داشته و ارتفاع آن از 

سطح دریا 1273 متر است.

وضعیت عمومی: این درخت به لحاظ محیط 
تنه قطورترین سرو زربین است که تاکنون در 
به فاصله  است.  شناسایی شده  فارس  استان 
اندکی از این درخت حدود 12 پایه درخت 
یا  طبیعی  درباره  که  دارد  دیگر وجود  سرو 
دست کاشت بودن آنها نمی توان نظر قطعی ابراز 
کرد. به علت شیب تند عرصه و انباشت خاك در 
محل باالی یقه درخت، ارتفاع درخت از سمت 
باال و پایین شیب دارای اختالف چشمگیری 
نامنظم، دارای  تنه درخت چندوجهی،  است. 
بین رفتن پوست و پوسیدگی چوب  از  آثار 
ارتفاع  از  که  است  مختلف  قسمت های  در 
حدود 2 متری دوشاخه شده و آثار فعالیت 
حشرات چوب خوار به وفور روی آن و همچنین 
شاخه های قطور درخت مشاهده می شود. در 
محل دوشاخه شدن درخت شاخه های قطور 
دیگری نیز به وجود آمده که بریده و شکسته 
شده اند. استحکام تنه چندان مطلوب نیست. 
از  زیاد  فواصل  در  قطور درخت  ریشه های 
می شود.  مشاهده  شیب  باالی  به سمت  تنه 
تنك  و  متقارن  تقریبًا  گسترده،  تاج درخت 
بوده و آثار قطع شاخه های قطور و همچنین 
میزان  می شود.  مشاهده  آن  بر  خشکیدگی 
برآورد  تاج درحدود 60 درصد  خشکیدگی 
می شود. درخت در حال خشکیدگی است و 
با توجه به خشکسالی شدید که آثار آن روی 
و  نیز مشاهده می شود  منطقه  بلوط  درختان 
اقدام  نبود  نیز شیب زیاد عرصه در صورت 
عاجل و سکوبندی پای درخت به منظور مهار 
هرزاب های فصلی، احتمال سقوط درخت به 

شکل 21- نمایی از سرو زربین کهن سال تنگه بیدك 3شکل 20- نمایی از سرو زربین کهن سال تنگه بیدك 3



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 58

پایین دست وجود دارد. 
مشخصات: میانگین قطر تنه آن 
272 سانتي متر، محیط تنه آن 855 
سانتی متر، میانگین دو قطر عمود بر هم 
تاج پوشش 18 متر، سطح تاج پوشش 
254 مترمربع، ارتفاع 17/7 متر و سن 

آن 1300 تا 1500 سال برآورد 
گرفتن  قرار  به  توجه  با  است.  شده 
بسیار سخت  این درخت در شرایط 
زیستی سن آن نیاز به بررسی بیشتر 
دارد و به یقین بیش از مقدار محاسبه 
 براساس جدول رشد قطری درختان 

سرو است.

 سرو شیراز كهن سال كاله فرنگی 
فارس،  استان  در  درخت  این  موقعیت: 

نودان،  کوه مره  بخش  کازرون،  شهرستان 
ارتفاعات مشرف به روستای بورنجان در میان 
باغ های روستا قرار گرفته است. در مجاورت 
آن یك کپر روستایی و حوضچه کوچکی که 
در زمان بازدید فاقد آب بود به چشم می خورد. 
مختصات جغرافیایی محل استقرار آن  براساس 
UTM در 39596645 شرقی، 3263507 
شمالی قرار داشته و ارتفاع آن از سطح دریا 

2100 متر است.
وضعیت عمومی: تنه درخت حدود 4 سال 
پیش به صورت طولی و درجهت دامنه شکسته 
شده و تاج درخت را به صورت دو اشکوبه و 
یك طرفه درآورده است. قسمت شکسته شده 
دارای پوسیدگی پیش رونده به سمت ارتفاعات 
تاج است و با توجه به قطر کم تنه در ارتفاعات، 
احتمال شکسته شدن تاج و دو نیم شدن عرضی 
تنه از ارتفاع حدود 5 متری وجود دارد. در 
آثار شکستگی یك  نیز  باالی شیب  قسمت 
شاخه قطور از ارتفاع برابر سینه و پوسیدگی 
چوب آن دیده می شود. دو عدد از شاخه های 
قطور درخت نیز در جهت های غربی و شرقی 
بریده شده اند. محل شاخه های شکسته زیادی 
نیز در ارتفاعات پایین تاج مشاهده می شود. 
آثار خسارت دارکوب و حشرات چوب خوار 
روی تنه درخت قابل مشاهده است. به دلیل 
شکستگی تنه، تاج درخت نامتقارن و دو طبقه 
است. در زمان بازدید درخت مملو از بذر بود. 
در محل حفره به وجود آمده در تنه پاجوش های 

جوانی مشاهده می شود که در ارتفاعات فوقانی 
به تنه درخت در حال پوسیدگی می پیوندند. 
با توجه به شکستگی درخت ابعاد واقعی آن 
به مراتب بیش از ابعاد اندازه گیری شده است. 

 213 آن  تنه  قطر  میانگین  مشخصات: 
سانتی متر،   670 آن  تنه  محیط  سانتي متر، 
تاج پوشش  هم  بر  عمود  قطر  دو  میانگین 
مترمربع   22 تاج پوشش  سطح  متر،   5/30
)سطح تاج پوشش این درخت قبل از آسیب 
وارد شده بسیار بیش از عدد فعلی آن بوده 
است(، ارتفاع 18/5 متر و سن آن 1000 تا 

1050 سال برآورد شده است.

 سرو زربین كهن سال تنگه بیدک 3 
موقعیت: این سرو کهن سال در استان فارس، 
شهرستان فسا، بخش شش ده و قره بالغ، در 
محل تنگه بیدك واقع در ارتفاعات کوه درختی 
رویش دارد. مختصات جغرافیایی محل استقرار 
UTM در 40234691 شرقی،  آن  براساس 
3193815 شمالی قرار داشته و ارتفاع آن از 

سطح دریا 1891 متر است.
وضعیت عمومی: این سرو بزرگ ترین سرو 
رویشگاه طبیعی زربین واقع در ارتفاعات کوه 
تنگه  به نام  درختی شهرستان فسا در دره ای 
این  بیدك است. رویشگاه طبیعی زربین در 
دره به طور عمده در حاشیه شمالی دره قرار 
بادام- کیکم احاطه  به وسیله جنگل  دارد که 
شده اند. شیب پای درخت به طور نسبی تند بوده 
و درخت به سمت پایین دره متمایل است. شکل 
تنه درخت کمی نامنظم و نامتقارن، در بیشتر 

قسمت ها فاقد پوست و دارای آثار پوسیدگی 
و ترك های عمیق طولی است. شاخه های قطور 
درخت به صورت تیغه ای و در ارتفاعات پایین 
تاج به ویژه در جهت های شرقی و جنوبی بریده 
و شکسته شده اند. تاج درخت گسترده، نامتقارن 
و دارای کشیدگی بیشتر به سمت پایین شیب 
و  تاج درحدود 5 درصد  است. خشکیدگی 

بذرآوری درخت اندك است. 
 192 آن  تنه  قطر  میانگین  مشخصات: 
سانتی متر،   604 آن  تنه  محیط  سانتي متر، 
تاج پوشش  هم  بر  عمود  قطر  دو  میانگین 
مترمربع،   81 تاج پوشش  سطح  متر،   10/2
ارتفاع 13/7 متر و سن آن 920 تا 970 سال 

برآورد شده است.

 عوامل مؤثر بر كهن سالی درختان سرو
متعددی  طبیعی  رویشگاه های  سرو،  جنس 
در کشور دارد و به طور عمده در استان های 
فارس، گلستان، مازندران، خوزستان،  کهگیلویه 
و بویراحمد دیده می شود. در بقیه نقاط ایران 
به صورت  آن  مختلف  واریته های  با  سرو 
دست کاشت گسترش یافته است. علت اصلی 
توجه به کاشت آنها را همچون کاشت نوش ها 
)Thuja orientalis( در سه خصوصیت نهفته 
در بطن آن و فرهنگ عامه مردم می توان بیان 
و  هستند  همیشه سبز  درختانی  سروها  کرد. 
اصواًل درختان سوزنی برگ و همیشه سبز در 
مناطق معتدله و سرد ایران تنوع و گسترش 
کمی دارند. این گونه به پاس همیشه سبز بودن 
جذابیت  می کند  ایجاد  که  زیبایی  ریخت  و 
خاصی دارد ازاین رو همواره مورد توجه مردم 
به خصوص در ایجاد منظر سبز بوده است. ضمن 
آنکه برخی واریته های آن همچون سرو ناز از 
از سوی  برخوردارند.  زیبایی وصف ناپذیری 
دیگر گونه ای است که شرایط سخت محیطی 
را نسبتًا تحمل می کند و در نقاط مختلف با 
دامنه بارندگی 300 تا 800 میلی متر رویش 
دارد. نکته دیگری که از گذشته دور موجب 
شده تا این درخت بیش از بسیاری گونه های 
دیگر توسط مردم حفظ و مراقبت شود، به این 
باور مربوط می شود که مردم اصواًل سروها را 
سمبل آزادگی و سرافرازی می دانند و همواره 
در مکان های مقدس و خاص و حتی در محیط 
زندگی خود اقدام به کاشت آنها می کردند و 

اغلب 
در  به خصوص  سروها 

استان هایی مانند اصفهان، یزد، 
و قم  بلوچستان، کرمان  و  سیستان 

خارج از رویشگاه طبیعی خود هستند و 
به جرأت می توان اظهار کرد برخی از آنها از 
رویشگاه طبیعی خود بیش از 500 کیلومتر 
فاصله دارند. به عبارت دیگر این سروها توسط 
نیاکان ما در مكان هایی مانند ابرقو، ده پابید، 
سنگان، گوشه، مهریز و ده ها نقطه دیگر 
کاشته شده و برای ده ها قرن مراقبت 

و نگهداری شده اند.
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حفظ این درختان در طول قرن ها نیز بر این 
باور استوار بوده است. شکل درختان سرو در 
ایران باستان یك نماد بزرگ بوده و سیمای این 
درخت را بر کتیبه های تخت جمشید می توان 
مشاهده کرد. حتی این نماد به صورت یك هنر 
در صنعت پارچه بافی شکل گرفته و نقشه بته 

ترمه برگرفته از آن است. 
باور دیگری که در کنار آن موجب حفاظت 
بیشتر این درختان شده این است که شکستن 
شاخه یا آسیب رساندن به این درختان موجب 
بروز یك حادثه ناگوار خواهد شد و ازاین رو 
هیچ گاه تحت هیچ ضرورتی کسی این درختان 

را مورد تعرض قرار نداده است. 
مورد  در  که  دیگری  تأمل  قابل  نکته 
حضور تعداد کثیری از سروها می توان عنوان 
کرد این است که اغلب این سروها به خصوص 
در استان هایی مانند اصفهان، یزد، سیستان و 
از رویشگاه  قم خارج  و  کرمان  بلوچستان، 
طبیعی خود هستند و به جرأت می توان اظهار 
کرد برخی از آنها از رویشگاه طبیعی خود بیش 
از 500 کیلومتر فاصله دارند. به عبارت دیگر 

این سروها توسط نیاکان ما در مکان هایی مانند 
ابرقو، ده پابید، سنگان، گوشه، مهریز و ده ها نقطه 
دیگر کاشته شده و برای ده ها قرن مراقبت و 
نگهداری شده اند. نکته حائز اهمیت این است 
که باوجود سندهای زنده ای همچون سروهای 
اشاره شده، ما ایرانیان قدیمی ترین درخت کاران 
کره خاکی هستیم و قدمت درخت کاری در ایران 

به بیش از 4000 سال می رسد.
همچون  باورهایی  آینده،  در  است  امید 
حیات سالم انسان ها در گرو حفاظت از منابع 
طبیعی است، شکوفایی دامنه داری برای همه 

گونه های درختی داشته باشد.

 منابع
ثابتي ، ح.، 1355. جنگل ها، درختان  و درختچه هاي

جنگلي  ایران . انتشارات  وزارت جهاد کشاورزی، 
810 صفحه.

خوشنویس، م.، متینی زاده، م.، تیموری، م.، صمدی، و.،
شیروانی، الف.، بیضایی، م. و زمانیان، ن.، 1394. 
گزارش نهایی پروژه ، معرفي و بررسي رویشگاه، 
تکثیر و تهیه اطلس درختان کهنسال ایران  در 15 
استان کشور و ثبت و معرفی این درختان در سطح 

ملی و جهانی.157 صفحه.

فرخ نیا همداني، ع.الف.، اسدیان، ق. و زارعي لطفیان، م.، 
1385. مطالعه سازگاري چند گونه سوزني برگ 
در استان همدان، فصلنامه جنگل و صنوبر ایران، 

.178-168 :)2(14
علي احمد کروري، س.، معقولي، ف.، راد، م. و متیني زاده،

م.، 1377. درختان دیرزیست استان یزد. جنگل 
و مرتع، 41: 43-56.

علي احمد کروري، س.، شیروانی، الف.، خوشنویس، م.، 
متینی زاده م.، ایمانی، گ.، شبستانی، ش. و ولی پور 
کهرود، ح.، 1389. درختان کهن سال استان یزد، 
نیاك، 167  انتشارات  یادواره هزاره های پیشین، 

صفحه.
علي احمد کروري، س.، معقولي، ف.، راد، م. و متیني زاده،

م.، 1378. معرفي سروهاي دیرزیست استان یزد 
و بررسي قرابت ژنتیکي آنها با یکدیگر. جنگل و 

مرتع، 42: 54-62.
مهریز. تاریخ  و  فرهنگ   .1385 م.،  نسب،  قاضی 

 نورگستر، قم، 399 صفحه
کنشلو، ه.، 1394. جنگل کاري  در مناطق خشك )جلد

 دوم( معرفي گونه هاي مناسب ناحیه ایرانو- تورانی، 
انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 

تهران، 512 صفحه.
درختچه های و  درختان   .1383  ، و. مظفریان، 

 990 تهران،   ، معاصر  فرهنگ  انتشارات  ایران. 
صفحه.

شکل 22- درخت سرو شیراز 4000 ساله ابرقو، سند معتبری بر قدمت درخت کاری در ایران است
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