سروهای کهن ایران
 سودابه علی احمد کروری -دانشيار پايه  20و عضو گروه تحقیقاتی فنآوری زیستبومهای طبیعی پایدار
 انوشیروان شیروانی -استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو گروه تحقیقاتی فنآوری زیستبومهای طبیعی پایدار
 گرجی ایمانی -کارشناس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری و عضو گروه تحقیقاتی فنآوری زیستبومهای طبیعی پایدار
 با همکاری :شهیده شبستانی-طيبه طالبي خورآبادی-الهه مدنی مشايی -اعضای گروه تحقیقاتی فنآوری زیستبومهای
طبیعی پایدار
چکیده
درختان در اجتماع زیستی یکی از مهمترین سیستمهای حیات بخش کره زمین محسوب میشوند .درختان کهنسال هر کشور از جمله مهمترین
ذخایر ژنتیکی گیاهی آن و ارزش شناخت و حفظ این منابع از نظر ملی و تاریخی بیش از ابنیه تاریخی هر کشور است .در این پژوهش بعد از
شناسائی سروهای کهن ایران ،بررسیها با مطالعاتی از قبیل شرایط استقرار سروهای کهن ایران ،تعیین میانگین رویش و سن سروهای کهنسال دنبال
شده است .بررسی تغییرات بافت خاک pH ،افقهای مختلف بستر محل استقرار سروهای کهنسال ایران ،مطالعات کمی و کیفی بذور (متوسط قطر
مخروط ،تعداد جایگاه بذور در مخروط ،درصد سالمت و پری بذور) و تهیه نقشه پراکنش سروهای کهن از جمله دیگر مطالعات میباشند.
در این تحقیق پایگاههای استقرار  60سرو کهنسال ایران تعیین و بعد از ثبت شناسنامه مورفولوژی پایهها ،سایر شرایط اکولوژی استقرار آنها ،از
جمله نحوه دریافت آب مطالعه شده است .همزیستی غیرمستقیم درختان سرو کهن با سایر گیاهان تا آنجا که امکان داشت ،این بررسیها را تکمیل
کرد .بعد از انجام بحثهای بیولوژی و اقتصادی ،مقاله با ارائه خالصه راهکارهای نحوه حفظ این ذخایر ژنتیکی و بحث اقتصادی باتمام میرسد.
این مطالعات عالوه بر ثبت به عنوان میراث فرهنگی با ارزش ایران ،در مدیریت احیای جنگلهای تخریب یافته استفاده خواهد شد .عالوه بر
این بعد از ثبت بینالمللی ،نسبت به مبادله بذور شناسنامهدار به عنوان ذخیره اقتصادی مهم کشور ،در سطح جهانی اقدام خواهد شد.
مقدمه
ایرانیان در تمام ادوار تاریخی به دلیل دو
منشاء دینی و ملی ،درختان را گرامی دانسته
و در حفظ آنها کوشیدهاند .از جمله حضرت
محمد (ص) ،شکستن شاخه درختان را به
شکستن بال فرشتگان تشبیه فرمودهاند.
حدود  15000سال پیش هنگامی که بخش
عمدهای از اروپا را تودههای یخ پوشانده بود،
قسمت وسیعی از سرزمین ایران را دریاچهاي
عظیم پوشش داده بود .در اطراف این دریاچه
فالت ایران با جنگلهای فراوان قرار داشت.
بقایای باقیمانده از سنگوارههای موجود گواه
این امر است .تپههای  Silkیا  Sialkدر شمال
کاشان و جنوب قم در اطراف دریاچه نمک
یکی از کهنترین مناطق سکونت ایرانیان
باستان است .در شهر سوخته سیستان که متعلق
به  3000سال پیش است قطعات چوب نیمه
سوخته و حتی چوب و پوست درختان ارس
مشاهده شده که نشاندهنده استفاده ایرانیان از
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چوب درختان از جمله ارس برای ساختمان و
سایر ابزار است .ایرانیان قدیم در مورد آفرینش
گیاهان معتقد بودند که درخت عظیمی به نام
سینا وجود داشته که آشیانه سیمرغ بوده است.
این درخت زادگاه تجدیدحیات کلیه گیاهان
روی زمین و درخت شفابخش نیز خوانده
شده است .ایرانیان اعتقاد داشتند که منشا
همه داروهای گیاهی در بذرهای این درخت
بوده است .رویشگاه این درخت را در میان
دریای فراخکرت میدانستند .این درخت در
زبان پهلوی درخت بستخمه یا بسیار تخمه
نامیده شده است .در نزدیکی این درخت،
درخت تنومند اسطورهای ایرانیان یعنی
گوکرانا ( )Gaokerenaواقع شده که در زبان
پهلوی آن را گوکارن ( )Gokarnنامیدهاند.
در کتابهای پهلوی این درخت هوم سپید و
سرور همه گیاهان نامیده شده است .ایرانیان
معتقد بودند هر کس از این درخت بخورد
عمر جاودانه خواهد یافت.

عالقه خشایارشاه به درختان چنان بود
که هنگام عبور از آسیای صغیر موقعی که از
کنار یک درخت سرو کهنسال عبور میکند
بیدرنگ فرمان میدهد که زنجیری از زر به
آن بیاویزند و یکی از سربازان جاویدان را به
پاسبانی آن بگمارند .آیین زیور بستن (دخیل
بستن) به درختان کهنسال که امروزه در برخی
نقاط ايران و دنيا متداول است به نظر میرسد
از همان زمان به یادگار مانده باشد (.)1
افسانههای ملی حکایت از آن دارد که
درخت سروی که توسط زرتشت پیامبر
کاشته شده بود به دستور متوکل عباسی قطع
و تنه آن بوسیله شتر به بغداد فرستاده شده
است .مؤلف برهان قاطع عمر این درخت
را در آن زمان  1450سال ذکر کرده است.
نوشته شده که در آن زمان ایرانیان از جمله
زرتشتیان شبانه تا آنجا که امکان داشت بذور
و شاخههای این درخت را جمع کرده و در
نقاط مختلف ایران کاشتهاند (.)2

سروهای کهن ایران
وقتی صحبت از کهنسالی میشود بدین
معنی است که این درختان چندین برابر دوره
دیرزیستی بیولوژیک خود را طی کردهاند.
درختان کهنسال ایران از جمله سروهای
کهنسال این مرز و بوم در زمره مهمترین ذخایر
ژنتیکی گیاهی کشور محسوب میشوند .به
همین دلیل حفظ و مطالعه روی آنها از جمله
مهمترین وظایف محققان امر منابع طبیعی و
محیط زیست کشور است.
انجام مطالعات ژنتیکی روی سروهای
کهن ایران ،توسط نویسندگان این مقاله انجام
گرفته است .با چاپ این مقاله بصورت ،ISI
سروهای کهن ایران در سطوح بینالمللی
بعنوان یکی از مهمترین ذخایر ژنتیکی ایران
به ثبت رسیده است (.)15 ،13
درختان کهنسال در طی گذر از این زمان
طوالنی عمر ،تنشهای متعددی را پشت سر
گذاشته و پایدار به زندگی خود ادامه دادهاند.
میزان  90درصدی قوه نامیه بذر سرو ابرکوه
 3000تا  4000ساله که در سال 1374
اندازهگیری شده است از جمله پدیدههای
شگرف در معرفی توان فیزیولوژی باالی این
درختان است (.)6
انجام پژوهش روی سروهای کهن
دربید از جمله شاخصهای مطالعاتی
انجام گرفته روی سروهای کهن ایران بوده
است .این تحقیق که عالوه بر مقاله چندین
بار به صورت گزارشهای متعدد جهت
اطالعرسانی به شورایعالی جنگل و اداره
کل منابع طبیعی یزد ارسال شده است ،بیانگر
این موضوع علمی است که در حالت تقریبا
پایدار اکوسیستم ،درختان سرو دربید بطور
کامل زادآوری طبیعی را ،حتی تا مرز کنترل
کویر انجام دادهاند (.)16
تعريف دو واژه ديرزيستي و كهنسالي
ديرزيستي :به طور معمول معرف ميانگين
حداكثر سن گونههاي مختلف گياهي در
شرايط مختلف اكولوژيك است .به عبارت
ديگر ديرزيستي معرف میانگین عمر طبيعي
گونههاي مختلف است.
كهنسالي :در شرايط مختلف اكولوژيك

نحوه پراکنش و استقرار سروهای کهن ایران
و به دليل پتانسيلهاي خاص فيزيوژنتيك،
درختان به سن كهنسالي ميرسند .در حقيقت
درختان كهنسال چند دوره ديرزيستي را
پشت سر گذاشته و گاهي عمر آنها به بيش از
چندین دوره ديرزيستي نیز میرسد (.)12
معرفی سروهای کهن ایران
بر حسب طرح انجام شده تاکنون محل
استقرار  60سرو کهنسال ایران مشخص و
پژوهش اخیر روی این سروها انجام گرفته
است .حدود  20سال است که مجری به
کمک همکاران ،دانشجویان و مردم عالقمند،
به انجام این مهم مبادرت کرده ،هنوز قادر
نیستیم بدلیل وسعت کشور ایران با قاطعیت
اعالم کنیم که آیا سرو کهن دیگری هم در
کشور وجود دارد؟
از سال  1374شناخت درختان کهنسال
ایران از جمله سروهای کهن ایران تنها به
دلیل عالقه مجری با کمک سایر همکاران
از جمله دانشجویان و مردم عالقمند مناطق
مختلف ایران ،در کنار سایر طرحهای در
دست انجام با هزینه شخصی شروع شده
است .مجله جنگل و مرتع سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور شاید اولین نهادی
بود که با چاپ مقاالت متعدد ،این برنامه ملی

را پشتیبانی نموده است.
در سال  86طرح اخیر توسط نهاد ریاست
جمهوری ،صندوق حمایت از پژوهشگران
کشور به مدت سه سال تصویب (کد
 )85065/36و با کمک سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور تحت عنوان
بررسی علل کهنسالی سروهای کهنسال ایران
اجرا شده است .الزم میدانیم از هر دو نهاد
صمیمانه تشکر نمائیم .مقاله اخیر قسمتی از
نتایج پژوهش کلی است.
در سال اول شروع طرح ،به نظر میرسید
کلیه سروهای کهنسال ایران شناسایی شده
باشند و ما بتوانیم همزمان روی آنها پژوهش
را شروع کنیم .ولی بعد از نمایش فیلم مستند
درختان کهنسال ایران از شبکه  4صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران ،سروهای کهنسال
جدید دیگری توسط مردم معرفی شدند.
این سروها در آبادیها و دامنه کوهها به
صورت ناشناس مستقر هستند ،با کمک مردم
محل و گروههای کوهنوردی هر استان ،ما سعی
بر آن داریم که اطالعات خود را تکمیل نماییم.
تعداد سروهای کهنسال در استانها ثابت
نيستند و برخی از استانها مانند یزد بیش از
 15پایه سرو کهن را در دل خود جا داده
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سروهای کهن ایران
نام ،موقعیت استقرار و بعضی از اطالعات فنوتیپی سروهاي كهن ايران كه در حال حاضر شناسايي شدهاند

شماره

نام سرو

استان

نزديكترين شهر

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي ارتفاع منطقه ارتفاع درخت قطر درخت

1

سرو ابرکوه 1

يزد

ابرکوه

ً54˚14َ 52

ً31˚ 7َ 50

 1510متر

 25متر

 3/06متر

2

سرو ابرکوه 2

يزد

ابرکوه

ً54˚27َ 51/7

ً31˚ 34َ 41/ 8

 1504متر

 18متر

 1/78متر

3

سرو منگ آباد مهريز

يزد

مهريز

ً54˚ 33َ 20.9

ً32˚ 5َ 21.2

 1455متر

 14متر

 1/83متر

4

سرو دربيد1

يزد

يزد

ً54˚ 33َ 20.9

ً32˚ 5َ 21.2

 2051متر

 21متر

 1/85متر

5

سرو دربيد2

يزد

يزد

ً54˚ 15َ 15.8

ً31˚ 48َ 18

 2051متر

 19متر

 1/18متر

6

سرو زين آباد تفت

يزد

تفت

ً54˚ 14َ 52

ً31˚ 46َ 23

 1391متر

 9متر

 0/64متر

7

سرو مبارکه تفت 1

يزد

تفت

ً54˚ 14 َ 52/3

ً31˚ 46َ 23/2

 1448متر

 15متر

 1/11متر

8

سرو مبارکه تفت 2

يزد

تفت

ً56˚ 12 َ 39/2

ً31˚ 39 َ 56/4

 1448متر

 15متر

 1متر

9

سرو چم

يزد

تفت

َ 54˚ 15

َ 31˚ 32

 1416متر

 18متر

 1/59متر

10

سرو باغ خواجه

يزد

تفت

َ 54˚ 26

َ 32˚ 22

 1466متر

 25متر

 0/98متر

11

سرو خرو طبس1

يزد

طبس

ً57 ˚9 َ 39

33˚ 37 َ 57

 1327متري

 35متر

 1/02متر

12

سرو خرو طبس2

يزد

طبس

ً57 ˚9 َ 39

33 ˚ 37 َ 57

 1369متري

 27متر

 1/11متر

13

سرو قندي اشكذر

يزد

اشكذر

ً54˚ 12َ 28

˚32

 1174متري

 22متر

 0/85متر

14

سرو نصرت آباد شاهديه

يزد

شاهديه

ً54˚ 1 َ 9.3

ً32˚ 14 َ 5.9

 1186متر

 20متر

 0/8متر

15

سرو شادكام

يزد

بافق

ً55˚ 48 َ 18/6

ً31˚ 29 َ 24/5

 1772متر

 35متر

 1/37متر

16

سرو زربين پشتهان

گيالن

رودبار

ً40˚ 79 َ 36/9

ًَ39˚ 37/5 18

 563متر

 16/5متر

 1/46متر

17

زربين امام زاده محمد سيدان

گيالن

رستم آباد رودبار

َ49˚ 34

َ36 ˚ 46

 300متر

 31متر

 1/02متر

18

زربين آقا پيردال يا پيله دال1

گيالن

رستم آباد رودبار

َ49˚ 20

َ36˚ 53

 680متر

 11متر

 0/76متر

19

زربين آقا پيردال يا پيله دال2

گيالن

رستم آباد رودبار

َ49˚ 20

َ36˚ 53

 680متر

 11متر

 0/76متر

20

سرو هرزويل

گيالن

َ49˚ 25

َ37˚ 20

 601متر

 25متر

 4/30متر

21

سرو خمره اي1

قزوين

قزوين

ً50˚ 04 َ 68

ً36˚ 16 َ 92/5

 1145متر

 15متر

 1/27متر

22

سرو خمره اي2

قزوين

قزوين

ً50˚ 04 َ 68

ً36˚ 16 َ 92/5

 1145متر

 9متر

 1/21متر

21

سرو خمرهاي

مازندران

سودكالي ساري

ً53˚ 11 َ 18

ً36˚ 05َ 40/4

 1209متر

 8/5متر

 1/02متر

24

سرو آفين

قم

قم

َ 50˚ 52

َ 34˚ 27

 1500متر

 17/4متر

 1/65متر

25

سرو باغ فين 1

اصفهان

كاشان

ً51˚ 22 َ 20

ً33˚ 56َ 44

 1072متر

 12متر

 1/03متر

26

سرو باغ فين 2

اصفهان

كاشان

ً51˚ 22 َ 20

ً33˚ 56َ 44

 1072متر

 12متر

 2/54متر

27

سرو باغ فين 3

اصفهان

كاشان

ً51˚ 22 َ 20

ً33˚ 56َ 44

 1072متر حدود  12متر

28

سرو باغ فين 4

اصفهان

كاشان

ً51˚ 22 َ 20

ً33˚ 56َ 44

 1072متر

29

سرو خمرهاي ده جزه

اصفهان

كاشان

ً51˚ 23 َ 27

ً33˚ 51َ 12

 1573متر حدود  13متر

 11متر

 0/95متر
 2/6متر
 2/69متر

30

سرو ده بكري 1

كرمان

ده بكري

ً51˚ 23 َ 27

ً33˚ 51َ 12

 2700متر

 7/8متر

 5/5متر

31

سرو ده بكري 2

كرمان

ده بكري

ً51˚ 23 َ 27

ً33˚ 51َ 12

 2700متر

 7/5متر

 2/7متر
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32

سرو سيرچ1

كرمان

شهداد

َ 57˚ 34

َ 30˚ 12

 1702متر

 25/87متر

 1/18متر

33

سرو سيرچ2

كرمان

شهداد

َ 57˚ 34

َ 30˚ 12

 1702متر

 23/06متر

 2/3متر

34

سرو خمره اي (سپاه اسفراین)

خراسان شمالي

اسفراين

ً57˚ 28 َ 55

ً37˚ 00 َ 50

 1222متر

 7/15متر

 2/9متر

35

سرو خمره اي كبوترخانه 1

خراسان شمالي

اسفراين

ً57˚ 29 َ 46

ً37 ˚ 02َ 61/6

 1223متر

 12/38متر

 0/86متر

36

سرو خمره اي کبوترخانه 2

خراسان شمالي

اسفراين

ً57˚ 29 َ 46

ً37 ˚ 02َ 61/6

 1223متر

 7/73متر محيط يقه 1/2

37

سرو خمره اي قره باغ 1

خراسان شمالي

شيروان

ً58 ˚ 2 َ 49

ً37˚ 36 َ 11

 1193متر

 12/2متر

متر
 1/81متر

38

سرو خمره اي قره باغ 2

خراسان شمالي

شيروان

ً58 ˚ 2 َ 49

ً37˚ 36 َ 11

 1193متر

 11/6متر

 1/39متر

39

سرو خمره اي قره باغ 3

خراسان شمالي

شيروان

ً58 ˚ 2 َ 49

ً37˚ 36 َ 11

 1193متر

 14/2متر

 1/78متر

40

سرو خمره اي قره باغ 4

خراسان شمالي

شيروان

ً58 ˚ 2 َ 49

ً37˚ 36 َ 11

 1193متر

 14/8متر

 1/91متر

41

سرو خمره اي قره باغ 5

خراسان شمالي

شيروان

ً58 ˚ 2 َ 49

ً37˚ 36 َ 11

 1193متر

 10/5متر

 2/68متر

42

سرو خمره اي قره باغ 6

خراسان شمالي

شيروان

ً58 ˚ 2 َ 49

ً37˚ 36 َ 11

 1193متر

 10/8متر

 1/09متر

43

سرو خمره اي قره باغ 7

خراسان شمالي

شيروان

ً58 ˚ 2 َ 49

ً37˚ 36 َ 11

 1193متر

 10متر

 0/9متر

44

سرو تنگه خرقه 1

فارس

فيروز آباد

ً52 ˚ 21َ 54/1

ً28˚ 54 َ 30/9

 1568متر

 15/05متر

 2/23متر

45

سرو تنگه خرقه 2

فارس

فيروز آباد

ً52 ˚ 21َ 54/1

ً28˚ 54 َ 30/9

 1568متر

 16/8متر

1/68متر

46

سرو تنگه خرقه 3

فارس

فيروز آباد

ً52 ˚ 21َ 54/1

ً28˚ 54 َ 30/9

 1568متر

 23/62متر

 2/26متر

47

سرو تنگه خرقه 4

فارس

فيروز آباد

ً52 ˚ 21َ 54/1

ً28˚ 54 َ 30/9

 1568متر

 18/27متر

 2/16متر

48

سرو تنگه خرقه 5

فارس

فيروز آباد

ً52 ˚ 21َ 54/1

ً28˚ 54 َ 30/9

 1568متر

 25/2متر

 2/71متر

49

سرو تنگه خرقه 6

فارس

فيروز آباد

ً52 ˚ 21َ 54/1

ً28˚ 54 َ 30/9

 1568متر

 17/92متر

 2/7متر

50

سرو تنگ سولک 1

كهكلويه و

لیکک

ً50 ˚ 44َ 53/97

ً30 ˚ 38َ 37/86

 1377متر

 5/7متر

 2/1متر

51

سرو تنگ سولک 2

لیکک

ً50 ˚ 44َ 53/97

ً30 ˚ 38َ 37/86

 1377متر

 5/34متر

 2/6متر

52

سرو تنگ سولک 3

لیکک

ً50 ˚ 44 ›53/97

ً30 ˚ 38َ 37/86

 1377متر

 7/8متر

 1/05متر

53

سرو الر

54

کاشمر

بويراحمد
خراسان رضوي

گچساران

ً50 ˚ 57َ 19/1

ً30 ˚ 34َ 22

 1400متر

 7/5متر

 2/23متر

كاشمر

َ58 ˚ 2 8

َ 35˚ 10

 1064متر

 22/08متر

 1/59متر

55

سرو خمره اي جعفرآباد

سمنان

شاهرود

ً56 ˚ 45َ 28

ً35˚ 34 َ 11

 1352متر

 7/5متر

 1/30متر

56

سرو سنگان

سيستان و بلوچستان

خاش

ً61 ˚ 19َ 21/1

ً28˚ 34 َ 55/9

 1618متر

 29/6متر

 2/85متر

57

سرو ده پابيد

سيستان و بلوچستان

خاش

ً60 ˚46َ 26/2

ً28˚ 35 َ 47/3

 1762متر

 21/8متر

 1/15متر

58

سرو گوشه

سيستان و بلوچستان

خاش

َ 61 ˚ 2

َ 28˚ 30

 2110متر

 12/2متر

1/01 + 1/62

59

سرو زربین چوار 1

ایالم

چوار

ً46 ˚ 08 َ 7/9

ً33˚ 48 َ 5/7

 1228متر

 7متر

60

سرو زربین چوار 2

ایالم

چوار

ً46 ˚ 08 َ 7/9

ً33˚ 48 َ 5/7

 1228متر

 8متر

بويراحمد
كهكلويه و
بويراحمد
كهكلويه و
بويراحمد
كهكلويه و

متر
 1/53متر
 2/6متر
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سروهای کهن ایران
است در حالی که برخی از استانها تنها محل
استقرار  1پایه سرو کهن هستند .آنچه مورد
تائید ما میباشد ،قدمت سروها منطبق بر
قدمت تاریخی استانها است.
در ادامه شناسایی پایههای سرو کهنسال،
 4توده طبیعی سرو نیز (فیروزآباد فارس،
پشتهان گیالن ،تنگه سولک کهکلویه و
بویراحمد و قره باغ استان خراسان شمالی)
مطالعه و در هر توده درختان کهنسال موجود
شناسائی شدهاند.
وضعیت حاضر مناطق استقرار سروهای
کهن ایران
سروهای کهنسال ایران تحت سه فرم
مختلف زیر در رویشگاهها استقرار دارند:
 -1تک پایههای کهنسال
این پایههای کهنسال در حاشیه شهرها،
درون باغهای شخصی ،در بعضی از
قبرستانهای قدیمی و یا امامزادهها استقرار
دارند (مانند سرو ابرکوه).
 -2توده جایگاه استقرار سروهای
کهنسال
این تودهها یا به طور کلی تک گونه سرو
هستند (مانند فیروزآباد فارس) .یا در این
تودهها گونههای مختلف به سن کهنسالی
رسیدهاند (مانند دهبکری کرمان).
 -3سروهای کهن موجود در باغات
قدیمی ایران
از زمانهای قدیم جهت تزیین بسیاری از
باغها از گونه سرو استفاده شده است .باغ فین
کاشان و بسیاری از باغهای استان فارس از آن
جمله میباشند.
اطالعات عمومی سروهای کهن
مناطق استقرار سروهای کهنسال
استان یزد
سرو شماره  1شهر ابرکوه:
این سرو در زمره کهنترین سروهای
ایران است .زمان بازید اولیه از سرو ،منطقه
ابرکوه بصورت بخش بوده است ( )1374اما
بعدها اهمیت سرو کهن باعث شد که بخش
به شهر تبدیل گردد .در همان دوران (سال
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 )1375گزارشی برای بخشداری در ارتباط
با چگونگی حفاظت از درخت مربوطه و
محوطهسازی اطراف آن تهیه شد .درخت
سرو در آن زمان کامال سالم بوده و تنها
یک صاعقهزده قدیمی روی یکی از شاخهها
رویت شد .قوه نامیه بذور بعنوان یکی از
شاخصههای سالمت فیزیولوژی  90درصد
در سال  1375اندازهگیری شده است (.)6
اشتباهاتي كه تاکنون انجام شده :تا
نزدیکی سرو جاده آسفالته ایجاد شده است.
در اطراف سرو تا درون باغات مجاور
پارکسازی نامتناسب با بافت همزیست سرو
ایجاد شده است .در این پارک حتی محوطه
بازی برای اطفال بوجود آمده است .بدلیل
عدم پست نگهبانی ،روی تنه درخت ،تعدادی
یادگاری حک شده است .مدتی اطراف درخت
بتنريزي شده كه بعدها بدلیل اعتراضات
مستقیم و غیرمستقیم بتن جمعآوري شد (البته
بتن باعث آسيب شده بود).
سرو شماره  2ابرکوه:
این سرو هر چند کهن است ولی بمراتب
از سرو اول جوانتر است .در زمان بازدید
اطراف سرو به دلیل آبیاری زیاد ،بصورت
غرقاب در آمده بود (پاییز سال  .)1388اگر
این شیوه ادامه پیدا کند در آیندهای نه چندان
دور سرو ریشهکن میشود (مشابه سرو
فیروزآباد اشکذر).
سروهای شماره  1و  2شهر طبس:
این سروها در روستای خرو از توابع
شهرستان طبس استقرار دارند .اطراف سروها
باغات میوه شامل درختان زردآلو ،انگور،
بادام ،آلبالو ،گردو و چنار قرار گرفتهاند .بافت
ظاهری خاک ،قهوهای تیره و لومی رسی
است .درختان در مجاور ارتفاعات مشرف
به روستا قرار گرفتهاند .در تپه مشرف به
درختان قلعهای با بنای قدیمی و خاص واقع
شده است .دو درخت نسبت به ساختمان
قلعه به صورت قرینه کاشته شدهاند (زمان
کاشت این درختان به ترتیبی همزمانی سن
آنها با ساختمان قلعه را معرفی میکند) .در
اولین بازدید انجام شده در سال  1380سروها

کامال سالم بودهاند .از نکات قابل توجه وجود
پاجوشهای زیاد در اطراف سرو به خصوص
سرو شماره  2تا شعاع  300متری است .در
بازدید اخیر عالوه بر اثرات سوختگی روی
تنه سروها ،بدلیل آسفالت نامتناسب خیابان
مجاور (تا حدود نیم متر باالتر از طوقه سرو
شماره  1آسفالت ریخته شده است) ،حیات
فیزیولوژی آینده سرو به شدت در معرض
تهدید است.
سروهای دربید یزد:
منطقه دربید یزد در فاصله  30کیلومتری
شهر یزد به صورت واحهای در کنار کویر
است .در این منطقه با پدیده بسیار جالبی
در جهت کنترل کویرزایی مواجه هستیم.
بدلیل چشمه آب موجود در این ناحیه چند
باغ بسیار محدود توسط اهالی ده در این
منطقه ایجاد شده است .به نظر میرسد که
همزمان با ایجاد باغها شاید زودتر به دلیل
وجود چشمه ،فردی حداقل یک سرو را در
این ناحیه کاشته است .طی زمان بدلیل ایجاد
میکروکلیمای خاص در این ناحیه ،در حال
حاضر عالوه بر چهار سرو کهنسال ،شاهد
تعداد زیادی زادآوری طبیعی سرو هستیم و
هرساله بر تعداد آنها افزوده شده است .در
بازدیدی که در سال  87از منطقه به عمل آمده
است ،هیچ فرد ساکنی در این ده مشاهده نشد.
تنها تصاویر شهدای موجود نمایشگر وجود
تعدادی سکنه در سالهای قبل بوده است .در
بازدید انجام شده در پاییز  88جاده منتهی به
ده بازسازی شده ،رفت و آمد و مقدار سکنه
به شدت افزایش یافته است .این مورد اگر
مدیریت نشود ،از نظر حفظ توده طبیعی ایجاد
شده نگرانکننده است (.)20 ،14 ، ،12 ،6
منطقه فوق جهت بازدید متخصصان
داخلی و خارجی امر کویرزدایی بسیار
جالب است.
سرو زینآباد تفت
پایگاه استقرار این سرو در پنج کیلومتری
شمال شرق تفت در نزدیکی زینآباد در حوالی
مناطق چم و مبارکه قرار دارد .درخت سرو از
نظر ظاهری کامال سالم و دارای بذرآوری در

سروهای کهن ایران
نتایج اندازهگیری بافت و pHخاک در افقهای مختلف بستر خاک مناطق مطالعاتی
نام منطقه

افق خاک

بافت

pH

سرو خمره ای جعفرآباد شاهرود

20-0

لومی

7.84

سرو خمره ای جعفرآباد شاهرود

40-20

لومی

7.95

سرو خمره ای جعفرآباد شاهرود

60-40

لومی

8.13

قزوين

20-0

رسی-لومی

8.14

قزوين

40-20

رسی-لومی

7.95

قزوين

60-40

رسی-لومی

8.14

قزوين

80-60

رسی-لومی

8.45

امام زاده محمد سیدان گیالن

20-0

شنی-لومی

7.64

امام زاده محمد سیدان گیالن

40-20

رسی-لومی

7.18

امام زاده محمد سیدان گیالن

60-40

رسی-لومی

7.6

امام زاده محمد سیدان گیالن

80-60

رسی-لومی

7.91

پشتهان گیالن

20-0

شنی-رسی-لومی

7.74

پشتهان گیالن

40-20

رسی-لومی

7.64

پشتهان گیالن

60-40

رسی-لومی

7.66

پشتهان گیالن

80-60

لومی

7.72

كهك قم

20-0

شنی-لومی

8.33

كهك قم

40-20

شنی-رسی-لومی

8.22

كهك قم

60-40

رسی-لومی

8.26

كهك قم

80-60

شنی-رسی-لومی

8.19

دهجزه کاشان

40-20

شنی-رسی-لومی

7.41

دهجزه کاشان

60-40

شنی-رسی

7.89

دهجزه کاشان

80-60

شنی-رسی

7.89

كبوترخانه اسفراين

20-0

لومی

8.3

كبوترخانه اسفراين

40-20

رسی-لومی

8.13

كبوترخانه اسفراين

60-40

رسی

8.42

كبوترخانه اسفراين

80-60

رسی-لومی

8.49

سرو خمره ای قره باغ خراسان شمالی

20-0

شنی-لومی

8.08

سرو خمره ای قره باغ خراسان شمالی

40-20

شنی-رسی-لومی

8.29

سرو خمره ای قره باغ خراسان شمالی

60-40

لومی

8.35

حد متوسط است .شرایط ظاهری سرو زین آباد
تفت تفاوت چندانی با سال پیش نداشته است.
سروهای مبارکه شهرستان تفت:
منطقه مبارکه تفت در پنج کیلومتری
شهرستان تفت قرار دارد .در این منطقه دو
سرو در مجاورت یکدیگر ،یکی در داخل
خیابان فرعی و دیگری در درون باشگاه
زرتشیان شهرستان استقرار دارند .هر دو
سرو از سالمتی مطلوب برخوردار بوده و
تفاوت چندانی با سال گذشته از نظر فنوتیپی
نداشتهاند .از نظر فنوتیپی سروها همسن به
نظر میرسند (بهمین دلیل سروهای دو قلو نیز
نامیده شدهاند).
سرو چم:
پایگاه استقرار این درخت نیز در پنج
کیلومتری شمال شرقی شهر تفت است .تعداد
زیادی از انشعابات درخت از بین رفته و
باد نیز موجب شکاف طولی در تنه درخت
شده است (درخت مذکور با کابل مهار شده
است) .درخت در حیاط آتشکده زرتشتیان
قرار گرفته و از نظر ظاهری تفاوت خاصی با
گذشته نداشته است.
سرو فیروزآباد اشکذر:
در تاریخ  82/3/8طوفان شدیدی در استان
یزد به مدت دو ساعت رخ داد .مهمترین
درختی که از این طوفان آسیب دید ،سرو
کهنسال فیروزآباد بود .مردم شهر از این واقعه
بسیار غمگین شدند و مراسم بزرگداشت
سرو را برپا کردند .الزم به ذکر است که مورد
حساسیت این سرو در برابر طوفانهای شدید،
بارها از طرف اهالی به سازمان میراث فرهنگی
اعالم شده بود .سازمان مذکور ،پاسخی به
نامههای متعدد مردم نداده بوده است.
سرو منگآباد مهریز
این سرو در شهر منگآباد مهریز قرار دارد.
در محل استقرار این درخت پارک محلی ایجاد
شده و در نزدیکی آن حوض آبی قرار دارد.
این درخت از سالمت خوبی برخوردار است
و دارای احترام خاصی برای مردم شهراست.
در تنه آن سوراخهای متعددی توسط
دارکوب ايجاد شده است .تنه اصلی درخت
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سروهای کهن ایران
ادامه نتایج اندازهگیری بافت و pHخاک در افقهای مختلف بستر خاک مناطق مطالعاتی
نام منطقه

pH

سپاه اسفراين

افق خاک
20-0

بافت

شنی-لومی

7.88

سپاه اسفراين

40-20

شنی-لومی

8.22

سپاه اسفراين

60-40

شنی-لومی

8.3

سپاه اسفراين

80-60

شنی-رسی-لومی

8.44

دهبكري

20-0

شنی-لومی

7.95

دهبكري

40-20

شنی-لومی

7.86

دهبكري

60-40

لومی-شنی

8.01

دهبكري

80-60

لومی-شنی

8.04

سودکالی ساری

20-0

شنی-رسی-لومی

7.68

سودکالی ساری

40-20

لومی

7.55

سودکالی ساری

60-40

لومی

7.52

سودکالی ساری

80-60

شنی-رسی-لومی

7.85

سيرج

20-0

شنی-لومی

7.61

سيرج

40-20

لومی

7.88

سيرج

60-40

لومی

7.98

سيرج

80-60

لومی

7.99

كاشمر

20-0

شنی-لومی

8.62

كاشمر

40-20

شنی-رسی-لومی

8.16

كاشمر

60-40

شنی-رسی-لومی

8.27

كاشمر

80-60

لومی

8.07

دربيد

20-0

شنی-رسی-لومی

7.71

دربيد

40-20

شنی-رسی

8

مبارکه

20-0

رسی-لومی

8.16

مبارکه

40-20

شنی-لومی

8.3

ابركوه

20-0

شنی-لومی

8.5

ابرکوه

40-20

رسی

8.65

ابركوه

60-40

رسی

8.48

مهريز

20-0

شنی-رسی

8.6

مهريز

40-20

شنی-رسی-لومی

8.51

مهريز

60-40

شنی-رسی

8.66
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حدود  40سال پيش در اثر وزش باد شديد
شکسته ولی دوباره رشد کرده و از وضعيت
مطلوبی برخوردار است .شاخ و برگ پايين
درخت آسيب ديده است.
سرو باغ خواجه
در شهرستان تفت در داخل یک خانه
قدیمی این سرو کهن قرار دارد .در حیاط این
خانه درختان انار نیز کاشته شدهاند .این سرو
از شادابی خوبی برخوردار بوده و بذردهی
بسیار خوبی نیز دارد.
سرو قندی اشکذر
سرو قندی در شهر اشكذر شهرستان
صدوق قرار دارد .درخت در باغ شخصي قرار
دارد .معروفيت آن به سرو قندي به دليل فرم
درخت بوده كه از فاصله دور به طور كامل
مشخص است .در چند سال پيش به دليل
وزش باد يكي از شاخههاي اصلي آن شكسته
است .متاسفانه در پای درخت یک حفره
زیرزمینی برای انبار محصوالت باغ ایجاد
شده و درخت دچار ضعف فیزیولوژی شده
و در حال حاضر دارای آفات متعدد است (در
بازدید سال  1385درخت کامال سالم بود).
سرو نصرتآباد شاهدیه
اين درخت در نصرتآباد از توابع
شهرستان شاهديه و در مجاورت شهرستان
يزد قرار دارد .درخت قبال در منزل يكي از
هموطنان زرتشتي قرار داشته و به دليل وقف
نمودن منزل براي ايجاد باشگاهي ورزشي،
اكنون درخت در حياط باشگاه زرتشتيان اين
روستا قرار گرفته است .درخت از شادابي
بسيار خوبي برخوردار بوده و احترام زيادي
نزد زرتشتيان دارد .بذر دهي درخت در حال
حاضر کم است.
سرو شادکام
پايگاه استقرار اين سرو در روستاي شادكام
بافق قرار دارد .درخت در حاشیه يك باغ
شخصي قرار دارد و با درختان ميوه نظير
گردو ،انار ،بنه ،بادام و زردآلو همزيست
است .اين درخت تک پايه بوده و از نظر
ظاهری (تاج و تنه) در شرايط سالمت كامل
است .درخت داراي زادآوري بسياري خوبي

سروهای کهن ایران
نتایج اندازهگیری بافت و pHخاک در افقهای مختلف بستر خاک مناطق مطالعاتی
pH

نام منطقه

افق خاک

بافت

رسی-لومی

8.5

چم

40-20

لومی-شنی

8.5

باغ خواجه

20-0

شنی-رسی

8.53

باغ خواجه

40-20

شنی-رسی-لومی

8.56

باغ خواجه

60-40

شنی-رسی-لومی

8.44

زينآباد

20-0

شنی-رسی

8.45

زينآباد

40-20

شنی-رسی-لومی

8.42

نصرتآباد

20-0

شنی-لومی

8.33

نصرتآباد

40-20

شنی-رسی

8.39

نصرتآباد

60-40

شنی-رسی-لومی

8.43

پيردال گیالن

20-0

شنی-رسی-لومی

8.18

پيردال گیالن

40-20

شنی-لومی

8.28

پيردال گیالن

60-40

شنی-رسی-لومی

8.29

گوشه

20-0

شنی-رسی-لومی

8.29

گوشه

40-20

لومی

8.31

گوشه

60-40

شنی-لومی

8.74

تنگه سولک

20-0

شنی-رسی-لومی

8.25

تنگه سولک

40-20

شنی-رسی

8.5

چم

20-0

* میزان  pHبسترهای استقرار بین حداقل  7/18تا  8/66متغیر است .به عبارت دیگر بستر قلیایی است .بافت
خاک اکثر سروهای کهن ایران شنی -رسی میباشد.

است .اين درخت از نظر مردم ،محترم بوده
و در پناه همين اعتقادات تاکنون حفظ شده
است .در مرحله اول بازدید ،این درخت روی
شیب قرار داشته است ولی در حال حاضر
شیب پای درخت برداشته شده و اطراف آن
متاسفانه دیوار سیمانی ایجاد شده است(.)12
استان ایالم
سروها در روستای بانسول یا بن سرو در
شهر چوار استقرار دارند .بستر این سروها
روی شیب کوه سنگالخی قرار گرفته است،
و کامال سنگریزهای است .این دو سرو دارای
قطر مناسب هستند اما ارتفاع آنها کم است.
شاید دلیل آن وجود بادهای شدید در اطراف

آنها باشد .خوشبختانه شرایط ظاهری مناسبی
دارند .سرو شماره 1و  2در کنار یکدیگر قرار
دارند .سرو شماره  2سن بیشتری نسبت به
سرو شماره  1داراست (.)12
استان کهکلویه و بویر احمد
در این استان در دو نقطه ،سروهای کهنسال
شناسایی شدهاند .اولی در روستای الر شهر
گچساران ،در نزدیکی امام زاده این روستا،
سروی کهن شناسایی شده است .متاسفانه
ساختمان قدیمی امامزاده که کاهگلی بوده
تخریب شده و به جای آن ساختمانی جدید با
بلوک و سیمان کامال چسبیده به سرو ساخته
شده است .وجود این ساختمان سیمانی دقیقا

چسبیده به سرو باعث وارد آمدن آسیبهای
غیرقابل جبران به سرو خواهد شد .تنه این
سرو در حال حاضر از نظر فنوتیپی بسیار
سالم و زیباست .این امامزاده در نزدیکی
قبرستان قدیمی ده است .روی سنگهای قبر
حتی خط نوشتههای کوفی مشاهده میشود.
شواهد نشان از استقرار زرتشتیان قبل از
مسلمانان در این منطقه دارد.
همچنین در این استان در نزدیکی شهر
لیکک ،در منطقه تنگهسولک تودهای از
سروهای زربین قرار دارد که از میان آنها
 3سرو به عنوان سروهای کهنسال انتخاب
شدند .این سروها بيشتر بر روی شیب کوه
قرار دارند و خوشبختانه از شرایط ظاهری
بسیار خوبی نیز برخوردار میباشند.
اداره منابع طبیعی این شهر اقدامات بسیار
ارزشمندی را برای حفاظت و تکثیر این
درختان انجام داده است .از جمله ،بذرهای
این سروها را جمعآوری نموده و در همین
محل کاشته است .همچنین جهت جلوگیری از
ورود دام ،محدوده این تنگه را با سیم خاردار
محصور نموده است .در این تنگه پایههایی را
میتوان مشاهده کرد که در سالهای گذشته،
قبل از محصورشدن ،منطقه به آتش کشیده
شده است (.)12
استان فارس
تنگه خرقه رسول در شهرستان فیروزآباد
محل استقرار سروهای کهنسال این استان
هستند .در این تنگه توده بسیار ارزشمندی از
زربین یافت میشود که زادآوری بسیار خوبی
دارند .تقریبا این سروها دارای شرایط مناسبی
هستند .در این توده  6سرو کهن انتخاب شد.
متاسفانه به دلیل رفت و آمد زیاد مردم منطقه
به این تنگه جهت تفرج و عدم توجه کافی،
تنه برخی از آنها دچار آتشسوزی شده است.
خوشبختانه اداره منابع طبیعی فیروزآباد از
بذرهای این درختان برای تولید نهال استفاده
کرده است .این منطقه مکانی برای تجمع
معتادان بوده و آسیبهای وارد شده به درخت
بیشتر ناشی از همین امر است (.)12
استان خراسان رضوی
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سروهای کهن ایران
مقدار متوسط رویش  30ساله (رويش شعاعي) درختان سرو کهنسال
متوسط میزان
رویش (ميليمتر)

نام سرو

متوسط میزان
رویش (ميليمتر)

نام سرو

0.714286

آفین

1.497894

فیروز آباد 58

0.710654

ابرکوه 1

1.37848

فیروز آباد 57

0.703869

سرو هرزویل

1.303449

ده بکری 1

0.700402

خرو طبس 1

1.09434

زین آباد

0.69263

تنگ سولک 2

1.071004

فیروزآباد اشکذر یزد افتاده

0.687919

گروک

1.042857

مبارکه 2

0.674012

ده بکری 2

0.993307

فیروز آباد 56

0.645161

مبارکه 1

0.990774

شادکام

0.603109

چوار (بن سرو) 1

0.968378

تنگ سولک 3

0.580357

اشکذر

0.931153

کاشمر

0.572326

سیدان

0.921053

ابرکوه 2

0.54203

تنگ سولک 1

0.911458

پشتهان

0.524687

الر

0.901639

دربید 2

0.436893

منگ آباد

0.893385

فیروز آباد 69

0.392308

دربید یک

0.832237

سرو چم

0.378764

سیرچ 1

0.820896

نصرت آباد شاهدیه

0.355191

سرو خواجه

0.783797

فیروز آباد 68

0.247772

چوار (بن سرو) 2

0.781201

سیرچ 2

0.724638

خرو طبس 2

در امام زاده سیدحمزه شهر کاشمر درخت
سرو کهنسالی قرار دارد که مورد احترام
مردم منطقه است .طبق گفته مردم محلی
در گذشتههای نه چندان دور ،درختان سرو
کهنسال دیگری نیز در این محل قرار داشتند که
متاسفانه قطع شدهاند و تنها این سرو باقیمانده
است .از این سرو نیز طبق گفته مردم در حالی
که قصد داشتند قطع کنند خونی جاری شد
(به نظر آنها آمده است) .آنها نیز فورا درون آن
را با آجر و سیمان پر کردهاند .متاسفانه وجود
سیمان و آجر در درون درخت باعث تخریب
بیشتر سرو شده است .برحسب گزارش گروه
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پژوهشی این طرح ،این درخت طی دو سال،
با سرعت بسیار زیاد در حال نابودی است
به طوری که تقریبا نیمی از درخت (طرفی
که با سیمان پوشیده شده) خشک شده است
(پیشنهاد میگردد عملیات تخلیه سیمان از تنه
و ایجاد قیم مناسب زیر نظر محققان این طرح
انجام گیرد) (.)12
استان خراسان شمالی
در این استان تعداد هفت درخت سرو
خمرهای کهنسال در شهرستان شیروان استقرار
دارند .این درختان از سالمت خوبی برخوردار
بوده و در کنار یکدیگر و در نزدیکی منطقه

مسکونی قرار دارند .در شهرستان اسفراین در
مجاورت شهر کبوترخانه دو درخت کهنسال
دیگر هم در کنار یکدیگر در میان زمینهای
زراعی قرار دارند .این درختان از سالمت
خوبی برخوردار بوده و بذرآوری خوبی
دارند ،اما متاسفانه با وجود بذرآوری خوب،
زادآوری طبیعی مشاهده نشد .به نظر میرسد
رفت و آمد زیاد یا واقع شدن در زمین زراعی
دلیل عدم زادآوری طبیعی باشد.
در شهر اسفراین در مجاورت سپاه پاسداران
این شهر نیز سرو خمرهای کهنسالی قرار
دارد .متاسفانه به دلیل عدم آگاهی ،اطراف
درخت خاک ریخته شده و یقه درخت زیر
خاک فرو رفته است .همچنین این درخت
آبیاری میشود که باعث مقداری پوسیدگی
در اطراف یقه درخت شده است .خوشبختانه
تعدادی زادآوری طبیعی در اطراف آن مشاهده
میشود (.)12
استان کرمان
در مرکز روستای سیرچ ،دو سرو کهنسال
در کنار یکدیگر قرار دارند .خوشبختانه
از وضعیت مطلوبی هم برخوردار هستند.
در روستای دهبکری نیز دو سرو کهنسال در
کنار هم قرار گرفتهاند که هر دو سرو شرایط
مطلوبی دارند .در کنار این دو سرو یک پایه
بنه ،دو پایه گردو و یک درخت چنار کهنسال
نیز استقرار دارند .شرایط ده بکری معرف
میکرو کلیمای خاص است .بهمین دلیل
درختان از گونههای مختلف به سن کهنسالی
رسیدهاند (.)5 ،12
استان مازندران
سرو خمرهای کهنسال سودکالی ساری
در وسط قبرستان روستا قرار گرفته است ،این
سرو از شرایط مطلوبی برخوردار است .اما
بذر کافی ندارد .روستا آب و هوای سردی
دارد (.)12
استان گیالن
در شهرستان رودبار در قبرستان روستای
پشتهان ،تودهای زربین قرار دارد .این
سروهای در شرایط فنوتیپی مناسبی قرار
دارند .در این توده ،سرو کهنسالی قرار دارد که

سروهای کهن ایران
به منظور انجام آزمایشات الزم ،نمونهبرداری
از شاخه و بذر این درخت انجام شد .هیچ
گونه زادآوری در این توده مشاهده نمیشود.
در روستای رودخانه شهر رستمآباد نیز ،سرو
کهنسالی در محل امامزاده محمدسیدان قرار
دارد و اين درخت از شرایط فنوتیپی مناسبی
برخوردار است (.)11 ،9 ،8
استان سمنان
در اطراف روستای جعفرآباد شهرستان
شاهرود در یک دشت وسیع و باز در میان
زمینهای زراعی روستا ،تک درخت سرو
خمرهای کهنسالی قرار دارد که دارای شرایط
فنوتیپی بسیار خوبی است .این سرو بذرآوری
بسیار خوبی دارد (.)4
استان سیستان و بلوچستان
در وسط حیاط مسجد جامع سنگان،
سرو کهنسالی قرار دارد که دارای سالمت
ظاهری خوب و بذردهی بسیار مناسبی
است .در دهپابید استان سیستان و بلوچستان
نیز درخت سرو کهنسالی قرار دارد که تنه
اصلی آن سوزانده شده است و پاجوش سرو
کهنسال موجود رشد کرده و به سن کهنسالی
رسیده لست .این درخت از شرایط سالمت
فنوتیپی خوبی برخوردار است .اما بذردهی آن
کم است .در مرحله دوم سفر به این استان 5
سرو کهنسال دیگر نیز به ما معرفی شدند .این
سروها در شهرستان خاش در روستای گروک
قرار دارند .دو سرو در وسط روستا قرار دارند
که اطراف این درختان ،سروهای دیگری نیز
قرار دارند .توسط شورای اسالمی روستا،
اطراف این سروها پارکسازی شده است .از
کهنسالترین سرو گروک ،تنها یک شاخه سبز
باقیمانده و دیگر شاخههای آن قطع شدهاند.
در کنار این سرو ،سرو کهنسال دیگری نیز
قرار دارد که از شادابی خوبی برخوردار
است .در زمان نمونهبرداری از سروهای
کهنسال ،مردم محلی سه سرو کهنسال دیگر
را نیز به ما معرفی کردند که این سه سرو در
دامنه کوه و در محلی به نام دره شهتوت قرار
دارند .این سه سرو مکانی سرسبز و زیبا را
برای تفریح مردم محلی به وجود آوردهاند.

نمودار مقایسهای میانگین رویش  30ساله درختان کهنسال ایران
متاسفانه ندانسته شورای محل در اطراف این
سه سرو سکوهای سیمانی ایجاد کرده که
باعث آسیبرسانی به این سه درخت شده
است و در نهایت باعث ضعف وخشکیدگی
آنها خواهد شد (.)12
استان قم:
در ابتدای سفر به منظور بازدید از سرو
پنج امامزادگان جمکران وارد امامزاده شدیم.
اما با جای خالی سرو مواجه شدیم و متوجه
شدیم عدهای شبانه این درخت را بریده و
از امامزاده خارج کردهاند .سپس به روستای
آفین رفته و از سرو آفین دیدن کردیم .این
سرو در وسط زمینهای زراعی روستا قرار
داشته و نیمی از تنه آن سوخته شده است و
در زمان بازدید از سالمت نسبی برخوردار
بود اما طبق گزارشات این سرو نیز بطور کامل
از بین رفته است (.)10
استان اصفهان
سروهای کهنسال مورد نظر در باغ فین
کاشان قرار دارند .باغی که زیبایی آن به
سروهای آن بستگی دارد .در این باغ  4سرو
کهنسال شناسایی و نمونهبرداری از آن انجام
شد .در جوانه انتهای تعداد زیادی از این
سروها عالیم خشکیدگی مشاهده میشود.
خاک اطراف درختان باغ تعویض شده که به
نظر میرسد یکی از دالیل اصلی خشکیدگی
درختان ،این امر باشد (گزارش مورخه 87/5/5
به شورایعالی جنگل ،مرتع و آبخیزداری) .در
شهر کاشان در امامزاده احمد روستای دهجزه
نیز سرو کهنسالی قرار دارد که برای مردم
منطقه دارای احترام خاصی است و از سالمت

خوبی برخوردار است (.)12
استان قزوین
در اتوبان قزوین -زنجان در نزدیکی
روستای نجف آباد اقبال ،دو پایه سرو کهنسال
در کنار یکدیگر قرار دارند .این درختان از
سالمت نسبتا خوبی برخوردارند (. )7
نقشه مناطق استقرار سروهای کهنسال
ایران
انجام مطالعات زیست محیطی در
پایگاههای استقرار سروهای کهنسال
ایران
پس از شناسایی سروهای کهنسال ،شناسنامه
زیست محیطی و فنوتیپی هر درخت تهیه و
تا حد امکان شرایط اکولوژی استقرار این
درختان شامل مطالعات اقلیمی ،توپوگرافی،
خاکشناسی ،همزیستی ،نحوه دریافت آب و
غیره مورد مطالعه قرار گرفته است.
نکته :زربین چک چک یزد و رودسر
گیالن نسبت به سروهای دیگر از سن کمتری
برخوردار بودند و در مرحله دوم بازدید از
لیست سروهای کهنسال حذف و نمونهبرداری
نشدند.
* سروهای کهن ایران در دامنههای ارتفاعی
و عرضهای جغرافیائی متفاوتی در نفاط
مختلف ایران استقرار یافتهاند .از جمله سروهای
دهبکری ،دربید و دهپابید در ارتفاعات باالتر
کشور ایران در صورتی که سروهای امامزاده
محمد سیدان ،هرزویل در استان گیالن و سرو
کاشمر در ارتفاعات پائینتر مستقر شدهاند.
سرو گوشه در استان سیستان و بلوچستان
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سروهای کهن ایران
برآورد میزان سن درختان سرو کهنسال ایران
نام سرو

سن بیشتر

نام سرو

سن بیشتر

فیروزآباد اشکذر افتاده

412

سودکال

1111

دربید 2

504

آفین

1365

مبارکه 2

509

سرو هرزویل

1390

نصرت آباد شاهدیه

519

شاهرود

1410

تنگ سولک 3

632

سرو خواجه

1432

فیروزآباد 56

648

امام زاده محمد سیدان

1447

کاشمر

661

مبارکه 1

1512

فیروزآباد 58

704

فیروزآباد 69

1562

سیرچ 2

762

فیروزآباد 68

1590

اشکذر

769

سیرچ 1

1978

ده بکری 2

785

منگ آباد

2143

پشتهان

851

قزوین 2

2197

خرو طبس 2

866

چوار (بن سرو) 1

2199

ده بکری 1

867

دربید 1

2413

شادکام

884

تنگ سولک 1

2476

زین آباد

898

ابرکوه 1

2520

فیروزآباد 57

951

تنگ سولک 2

2638

ابرکوه 2

1027

الر

2770

سرو چم

1047

گروک

3534

قزوین1

1079

چوار (بن سرو) 2

3822

در پائینترین عرض جغرافیائی و سرو زربین
پشتهان در استان گیالن در باالترین عرض
جغرافیائی قرار دارند.
نتایج اندازهگیری رویش درختان سرو
کهنسال
برحسب هیستوگرام فوق ،مناطقی که از
شرایط اکولوژی مناسبتری از جمله عمق
بستر خاک مطلوبی برخوردارند ،معرف میزان
رویش بیشتری نیز میباشند .مقایسه مناطقی
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مانند فیروزآباد ،دهبکری و پیردال با مناطقی
مانند بنسرو ،سرو خواجه و سیرچ گواه این
موضوع است .در شرایطی که درختان کهن
از نظر فنوتیپی بدلیل متهزنی ،در خطر قرار
میگرفت ،مته زده نشده است.
اندازهگیری سن درختان کهنسال (سن
تقریبی نزدیک به یقین)
در ارتفاع برابر سینه درختان در دو جهت
مته زده شده و جای متهزنی به سرعت با

چسب پیوند پانسمان شده است .بعد از
محاسبه میانگین رویش 30تا  40ساله ،با کمک
اندازهگیری یقه درختان کهنسال ،سن پایه
محاسبه شده است (این روش برای اولین بار
در طرح  5000427سازمان ملل معرفی شده و
گواهی مربوطه دریافت گردیده است) (.)17
در این پژوهش پس از نمونهبرداری از
حلقههای رویشی درختان ،با کمک لوپ دو
چشمی متصل به کامپیوتر مدل Lica EZ4D
و الم مدرج با دقت  0/01میلیمتر پهنای دوایر
سالیانه اندازهگیری شد .برای محاسبه سن
درختان نیاز به استفاده از دو کور عمود برهم
در دو جهت تنه درخت است ،اما از آنجا
که این کار آسیب جدی به بعضی از درختان
وارد میکرد (به دلیل درون پوسیدگی برخی
از درختان کهنسال) ،امکان مته زدن در هر
دو جهت و مطالعه کور تا مغز درخت وجود
نداشت ،به همین دلیل تنها از یک جهت
درخت ،آن هم از جهتی که به نظر همگنتر و
فاقد مشکل برون مرکزی بود ،برداشت انجام
شد (.)17
برای محاسبه سن میبایست متوسط
رویش  40حلقه محاسبه و در طول شعاع یقه
درخت ضرب شود ،اما با در نظر گرفتن اینکه
پهنای حلقههای رویشی به شدت متفاوت
بوده و بسته به دورههای مختلف اقلیمی و
دخالتهای انسانی تغییرات زیادی داشتند ،به
منظور محاسبه دامنه این تغییرات ابتدا اشتباه
معیار محاسبه و با استفاده از جدول  ،tمقادیر
عددی برآورد  tمحاسبه و به صورت فرمول
زیر مقدار انحراف از میانگین یعنی آماره e
محاسبه شد.)3( -e= t*s x :
از آنجا که در تمامی موارد تعداد حلقهها
بیش از  60عدد بود ،مقدار  tبر اساس جدول
مساوی با  2در نظر گرفته شد .بنابراین با
محاسبه مقدار  ،eدامنه تغییرات سن به
صورت  x ± eمحاسبه شد که در این معادله
 xبرابر با سن برآورد شده است .کمترین
میزان رویش بدست آمده در درختان سرو
کهنسال مورد مطالعه 0/15 ،میلیمتر در سرو
شماره  2بن سرو (چوار )2ایالم و بیشترین

سروهای کهن ایران
میزان رویش در سرو شماره  58فیروزآباد با
بیش از  2میلیمتر رویش بوده است.
نتایج اندازهگیری سن:
توضیح :مناطق کویری و بیابانی در معرض
بادها و طوفانهای شدید همراه با انتقال شن
و ماسه میباشند ،به همین دلیل طی زمان یقه
درختان سرو کهنسال در معرض فرسایش
شن بوده است .بنابراین سن واقعی سروهای
کهنسال این مناطق از مقدار محاسبه شده
بیشتر است .با توجه به مورد اشاره شده و به
دلیل استقرار سرو چوار (استان ایالم) در روی
شیب و سروهای گروک ،الر و بخصوص
تنگه سولک در شرایط مناسبتر اکولوژی و
با توجه به قرارگیری سرو ابرکوه در مسیر
بادهای حامل شنهای روان (معموال قسمت
عمدهای از یقه سرو ابرکوه توسط شن طی
سالیان دراز پوشانده شده است) ،سرو ابرکوه
باید حتی در شرایط مساوی سنی سرو ایالم و
یا کهنتر از آن باشد.
گونههای سروهای کهن ایران
برحسب شناسائی انجام شده توسط دکتر
بهنام حمزه ،سروهای کهن ایران از نظر گونه،
به دو گونه سرو زربین و سرو خمرهای
تفکیک شده است.
نتايج مطالعات بذر
در اين قسمت فاكتورهايي در بذر شامل
قطر مخروط ،جايگاه بذر ،درصد پري و
درصد سالمت بذر اندازه گرفته شدند .نتايج
فاكتورهاي اندازهگيري شده براي سروهاي
زربين و خمرهاي به صورت مجزا در قالب
نمودارهاي زير ارايه ميگردد .الزم به ذکر
است که در زمان نمونهبرداری ،تعدادی از
سروهای کهن ایران ،یا بذرآوری نداشتهاند یا
درصد باالئی از بذرهای آنها پوک بوده است.
* از نظر قطر مخروط بذر ،سروهای کهن
ایران متنوع بوده و بیشترین قطر مخروط در
گروه سروهای زربین ،مربوط به سرو شادکام
و دربید استان یزد است .این در حالیست
کمترین قطر مخروط مربوط به سرو دهبکری
استان کرمان میباشد .به استثناء مخروط میوه
در باغ فین کاشان ،سایر سروهای خمرهای از

نمودار مقایسهای میزان سن سروهای کهنسال ایران
قطر مخروط تقریبا ثابتی برخوردار بودهاند.
* بیشترین جایگاه بذر در سرو خمرهای
قزوین و کمترین جایگاه بذر در سرو زربین
دهبکری در استان کرمان میباشد.
* بیشترین درصد سالمت بذر در سرو
شماره  1دربید ،سرو چم و سرو باغ خواجه
(استان یزد) و کمترین میزان درصد سالمت
بذر در سرو زربین هرزویل در استان گیالن و
سرو زربین سیرچ در استان کرمان میباشد.
اهمیت درختان کهنسال ایران بعنوان
ذخایر ژنتیکی از دو جنبه بیولوژیک و
اقتصادی
آیا میتوانید تصوری از دنیای بدون درخت
داشته باشید؟ درختان از جمله قدیمیترین
و بزرگترین موجودات روی زمین هستند.

نمودار متوسط قطر مخروط بذر سروهای
خمرهای

حدود  370میلیون سال است که درختان
روی کره زمین حضور دارند .سالهای پیش
تصور میشد که درخت سرخ چوب (یک
پایه از درخت غول (سکویا)) قدیمیترین
موجود روی زمین است .در حال حاضر
تودهای از گونه  Pinus longaevaواقع در
کوههای سفید کالیفرنیا ،کهنسالترین درختان
دنیا محسوب میشوند .دکتر ادوارد شالمن
بعد از 20سال مطالعه بر روی این توده متوجه
حضور پایههایی با قدمت بیش از  4000سال
در این توده گردید که یکی از آنها را با نام
 Methuselahبا حدود باالی  4700سال
سن ،بعنوان کهنترین درخت دنیا معرفی کرد.
در بریتانیا نیز عنوان کهنترین درخت ،بنام
 Scotlands Forthingall Yewداده شده
است که عمر آن را بین  3000-5000سال

نمودار متوسط قطر مخروط بذر سروهاي
زربین
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سروهای کهن ایران
تخمین زدهاند ( .)18سردبیر مجله درختان
آلمان ()Baum Zeitungدر سخن سردبیر،
در ارتباط با مقاله تهیه شده روی درختان
کهن استان یزد ،نوشت :از بدو تاسیس این
مجله شاید این مقاله از نظر ارزش ژنتیکی
برای دنیای طبیعی ،با ارزشترین باشد.
امیدواریم دنیا بتواند رفته رفته ذخایر ژنتیکی
خود را شناسائی و در حفظ آن کوشا باشد
( .)14در ارتباط با شناخت درختان کهن،
کشورهای دیگر نیز مانند کانادا ،ژاپن و...
مطالعات گستردهای را انجام و کتب و
مقاالت متعددی را چاپ کردهاند .از جمله
دانشمندان کانادائی با روشهای مختلف
به بازسازی تاریخ پایههای کهن هزار ساله
در ساحل بریتیش کلمبیا پرداختهاند (،19
 .)21دانشمندان ژاپنی با تحقیق روی گونه
 ،Betula maximowiczianaبعنوان گونه
پیشگام تکامل اکوسیستمهای جنگلی مناطق
سردسیری ،مدیریت بیولوژیک و اقتصادی
این جنگلها را با مطالعه و تعیین تنوع ژنتیکی
در جمعیتها ساماندهی کردند (.)21
مطالعات انجام شده روی تنوع ژنتیکی 60
سرو کهن ایران ،ثابت کرد که این درختان
در  10کالس ژنتیکی متفاوت قرار میگیرند
که از این تعداد ،بعضی در مجاورت هم و
بعضی در فاصله بسیار دور از یکدیگر قرار
گرفتهاند .از نکات جالب این تحقیق ،قرار
گرفتن پایههائی از استانهای فارس ،یزد و
حتی گیالن در یک کالس ژنتیکی میباشد.
دورترین کالس ژنتیکی به سروهای استان
یزد ،سروهای دهبکری کرمان و سرو اسفراین
در خراسان شمالی میباشد (.)15
از جمله پدیدههای جالب تحقیقاتی روی
سروهای کهن ایران ،بررسیهای انجام شده
روی سروهای منطقه دربید یزد میباشد .این
سروها در شرایط تعادل نسبی اکوسیستم،
توانستهاند با کمک تحوالت انجام شده در بستر
(میکروارگانیسمهای خاک) ،حتی به طرف
مرزهای بیابانی پیشروی داشته باشند و به تعداد
قابل توجهی زادآوری طبیعی نمایند (.)16
منطقه دهبکری کرمان از نظر اکولوژی
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نمودار متوسط تعداد جايگاه بذر در
مخروط سروهاي خمرهاي

نمودار درصد سالمت بذر سروهاي
خمرهاي
معرف یک میکروکلیمای خاص است .در پناه
این میگروکلیما گونههای مختلف سرو ،بنه،
جچنار و گردو به سن کهنسالی رسیدهاند.
بنابراین مسئله کهنسالی نه تنها یک مورد
ژنتیکی است بلکه در شرایط خاص یک
پدیده اکولوژیکی نیز هست (.)5
درختان کهن در طی زندگی گاها چند هزار
ساله خود ،توانستهاند با انجام موتاسیونهای
مختلف در برابر تنشهای محیطی از جمله
اقلیمی و حتی اثرات ناشی از جنگهای
متعدد ،مقاومت کرده و به زندگی طبیعی خود
ادامه دهند .متاسفانه شناخت این درختان در
کشور ما با تخریب شدید موقعیت استقرار
آنها از نظر اکولوژی ،دریافت آب تحت
االرضی و سایر موارد همراه بوده است.
سرگذشت سرو ابرکوه از ابتدای شناخت (در
آن زمان ابرکوه تنها بخشی از استان یزد بود)

نمودار متوسط تعداد جايگاه بذر در
مخروط سروهاي زربين

نمودار درصد سالمت بذر سروهای زربین
تاکنون از آن جمله میباشد (این موارد طی
نامههای متعددی ،تاکنون انعکاس پیدا کرده
است .ولی چگونه میتوان آن مدیر خاص را
ردیابی نمود).
این در حالی است که در شرایط فعلی
از طریق مقاالت بینالمللی ،سروهای کهن
ایران به ثبت رسیده است .بنابراین قادریم از
طرفی با ایجاد ذخیرهگاههای ژنتیکی (باغهای
بذر درختان کهن) ،این ذخایر با ارزش را
نگهداری نمائیم و از طرف دیگر مطمئن
هستیم که معروفترین باغهای گیاهشناسی
دنیا ،خریدار بذور و قلمههای این ذخایر با
ارزش ژنتیکی با قیمت باال خواهند بود.
مسئله جلب توریست بعد دیگر اقتصادی
این درختان کهن میباشد .عالوه بر معرفی و
شناخت این درختان به توریست عادی که از
طریق تکثیر بروشورهائی به زبانهای مختلف
و برنامههای اینترنتی خاص ،انجام میگیرد،
دانشمندان طبیعتشناس کشورهای مختلف،

سروهای کهن ایران
مسلما برای دیدن این نوع ذخایر ،با وجود
تعداد زیاد سروهای بین  2000-4000سال،
از نظر علمی به شدت کنجکاو میباشند.
نکته مهم :امیدواریم با تاکید  20سالهای
که روی برنامه حفظ ذخایر ژنتیکی ایران
از جمله ایجاد کلکسیون درختان کهنسال
ایران شده است ،مدیران امر در کنار اعمال
مدیریتهای پیچیده خود ،این نکته مهم را نیز
از دو جنبه ذخایر ژنتیکی ملی ایران و ارزش
اقتصادی در اولویت قرار دهند.
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