
  

  

  

  

  

   يزد استانمعرف تاريخ و تمدن همگرايي و همزيستي در    كهنسال درختان

  

   راد محمد هادي

  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان يزد

  ي كرور سودابه

   تحقيقات جنگلها و مراتع كشورةعضو هيئت علمي مؤسس

  

  

    مقدمه

جدا از . روند شمار مي  به  انسان بخش  حمايتمهم   تمهاي از سيس  يكي  زيستي  در اجتماع درختان

  هر سرزميني  سالم  و هواي  و خاك  آب  بقاء و پايداري ةكنند   تضمين  شك ، بدون  اقتصادي اهميت

  انسانة تعذي  و ساير منابع  كشاورزي  سيستمهاي ة و توسع  نگهداري  براي  مطمئني ة و پشتوان هستند

   براي  استواري گاه  تكيه  انساني  جوامع  تكامل پاي ه پاب  از ديرباز تاكنون درختان. دشون  مي محسوب 

   خود را به دريغ  بي  خدمات  وفادارانه  و هنوز هماند   آنها بوده  زيست  كيفي  سطحيو ارتقا  تداوم

، حضور   انساني  جوامع خ از تاري اي  برهه هيچدر    نمود كه  اعترافد باي ولي. كنند مي   عرضه بشريت

در را  آنها   موجوديت انسان گاه  و نيز هيچ  نبوده  سودمند و حياتي انسان   حد براي آنها تا اين

  .قرار نداده است مورد تهديد   گسترده  اينچنين سطحي

ه ب  ، بلكه  آنها نيست  اقتصادي  ارزشهاي دليله  امروز تنها ب  در دنياي  درختان  حياتي اهميت  

 خود ، اثر ارزشمند  اين برجستگي.  آنها است  محيطي  زيست  جانشين  غيرقابل ارزشهاي  دليل
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   انسان  توانايي  در آن  كه عصري. بريم سر مي ه ب  در آن  كه  است  و عصري  شرايط ةمجموع  محصول

  .شود تر مي روز گسترده  ه روزب مهار طبيعت  و در دگرگوني

   و ملل  اقوام در مياناست    محيطي  و زيست  اقتصادي  عناصر مهم كه از   درختان  به توجه  

  پرست  دانند به ناچار طبيعت  مي  طبيعت ة و پرورد  خود را وابسته  كه كساني.  است متفاوت مختلف

   جهان  از نقاط  در بسياري  دارد و هنوز هم  كهنية، سابق پرستي  كشورها درخت در اكثر. هستند

 بسيار   از زمانهاي  ايرانيان  در اعتقادات  درختان جايگاه. دانند  مي را مقدس   درختان ند هندوستانمان

 از  اي  پاره اند كه  باور بوده اين  بر  بدوي انسانهاي.   بوده است عام  و  امروز زبانزد خاص  تا به كهن

   كم  اعتقادات  اين  و بقاياي رادارند   زنان خورشيد و باروري  ، درخشش سازي  باران  قدرت درختان

   بسيار مقدس  ايرانيان  براي  كهنسال ، درختان ميتراييسم   در دين.  نيز باقيست  ايرانية در جامع و بيش

يكي از  يا   خويش  كند بايد منتظر مرگ  را قطع كهنسالي   درخت گويد هر كس  مي زرتشت. اند بوده

   نگهبان ةامرداد فرشت.   بوده است  بزرگي ، گناه  درختان  به  رساندن سيبدر اوستا آ.  باشد انشنزديك

   از مرگ  پس  بودند كه  خوبي  انسانهاي درختان ،  قديم نظر ايرانيان به.  است  شده  مي  ناميده درختان

  . جاويد پيدا كنند اند تا زندگي  شده  تبديل  درخت به

  توان  مي  است  مقدس  نيز همچنان  اكنون  و هم  بوده  ايرانيان ام بسيار مورد احتر  كه از درختاني  

 وجود   هميشه  درخت ، اين  زرتشتيان  مقدس  دور در كنار اماكن هاي در گذشته .برد  چنار را نام

   بر اين مردم. شود  مي  ديده  درخت ها اين  از امامزاده  نيز در بسياري،حاضر  در حال.   است داشته

  .  دارند معجزه  و انتظار اند  بسته  دخيل اندرخت

 او  . برده است  را نام  مقدس  از چنارهاي  زيادي هاي ، نمونه  ايراني آداب   در كتاب  ماسه هنري  

. شمارند  مي مقدس   ايران  روستاهاي در اغلبرا    كهنسال  چنارهاي  تك  كه  است عقيده  بر اين

در  .  آورده است  زمين  به  سرو را از بهشت  درخت  زرتشت ارند كه د عقيده   ايرانيان همچنين

شود و   عمر مي  طول  باعث  از درخت  مواظبت  كه  آمده است همچنين   ايرانيان  معتقدات فرهنگ

 و   مسلمانان  ديني در اعتقادات. شود  مي  كوتاه كند، عمرش  كن   را ببرد يا ريشه  درختي اگر كسي

   درختان ة شاخ شكستن)  ص (  پيامبر اسالم به گفته  و  بوده  صدقه  درخت  نيز كاشت يرانيان ا ويژه هب

   و چه  قديمي صورت ه ب  چه  و رسوم آداب  ة كلي،  هر حال به.   است  فرشتگان  بال مانند شكستن
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 ذكر شد  آنچه. ارد د  حكايت درختان  با  انسان  تنگاتنگ ة از رابط  امروزي ة شد  دگرگون صورت  به

   نسبت را  ايران  مردم مسلمانها و همچنين ،  بشريت  و حال  گذشته  از اعتقادات  ابعاد معدودي فقط

  . كند  مي  مشخص  درخت به

.   نيست  پوشيده كس   بر هيچ  اكولوژيك  گذر از موانع دليل   به  كهنسال  درختان ارزش  و اهميت  

 سر   را پشت  نامساعد محيطي  تنشهاي  سال  هزاران  و گاه  متمادي ن ساليا  طي كهنسال  درختان

 آثار   اين  و حفظ  نگهداري.هستند   در دسترس  باارزش ر ژنتيكيي ذخا از   و اكنون اند گذاشته

 هر   و ملي  شرعي  سبز پايدار از وظايف  به منظور ايجاد فضاي مناسب  برداري شمند و بهرهزار

  .  است ايراني

   از اين  تعداد معدودي  حيات  و ادامه  حفظ ة زمين مردم و همگرايي   تنها اعتقادات ،در گذشته  

 و   اجرايي  دستگاههايرا   و ملموسي  توجه  قابل  حركت تاكنون.   كرده است  را فراهم درختان

   آوردن دست ه ب براي.  اند نياورده  عمل  به  درختان  از اين نگهداري  و  حفظ  درخصوص دولتي

   ذكر نام بهو مطالعاتي    تاريخي كتببرخي  و تنها در   نيست دسترس  در  چنداني  نيز منابع اطالعات

 را از   درختان  از اين  پايه٢٢ تعداد ١٣٦٥ در   هامون  مطالعات گروه.   از آنها اكتفا شده استتعدادي

،   اصله ند از سرو با ششا  عبارت شده  گزارش درختان.  ده استكر   گزارش  استان  مختلف مناطق

   و شاه  اصله ، بيد با يك اصله   با سه ، توت  اصله ، گردو با سه ، چنار با چهار اصله  با دو اصله بنه

 كرده   گزارش استان   مختلف  را از مناطق  بنه  كهنسال ة پاي  نيز تعدادي نويسنده.   با دو اصله توت

  .  است

با معرفي تعدادي از درختان كهنسال استان يزد به شرايط زيستي و نقش و   ،مقاله  در اين  

توجه به هريك از درختان در ايجاد . اهميت آنها در هريك از مناطق رويش اشاره شده است

هاي اين مقاله  عنوان منابع با ارزش ژنتيكي از شاخص فضاي سبز پايدار و جلب توريست و به

   .است

  

  مواد و روشها
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  موجود و اطالعات  از منابع  با استفاده  استان  در سطح  ديرزيست هاي   پايه  مقدماتي  از شناسايي پس

  شامل  شده آوري  جمع اطالعات. دش  اقداماز درختان    هريكتهية شناسنامه براي   به ، نسبت محلي 

   گياهي ، پوشش و هوا، خاك   آب  از قبيل  حاكم  اكولوژيكي ، شرايط  درخت  جغرافيايي موقعيت 

   و همچنين، تخمين سن تقريبي، آداب و رسوم و اعتقادات محلي آبي  منابع  به دسترسي مجاور،

  . است   درخت مورفولوژي

  

   يزد   استان  اكولوژيك ويژگيهاي

  وسط مت داراي)   طبس  شهرستان  استثناي به (  كيلومترمربع٧٢٠٠٠ بر   بالغ  يزد با مساحتي استان

   واقع  ايران  مركزي  فالت  در بخش  و كويري  خشك اي  در منطقهمتر ميلي ١١٠  ةساالن  بارندگي

 سانتيگراد با  ةدرج ١٨  ة ساالن  دماي  و متوسطمتر ميلي ٣٤٤٠  تبخير ساالنه  متوسط.  شده است

 حدود   بارندگي انميزاين از . است سانتيگراد ة درج١٦   مطلق حداقل  و  درجه٤٥  حداكثر مطلق

   بودن  حاكم دليل به. شود  مي يز نازلي درصد در پاهجده درصد در بهار و ٢٩ ،  درصد در زمستان٥٢

   پوشش  ليكن ندارد   مناسبي  چندان  وضعيت  گياهي  پوشش  استان مناطق   نامساعد بر غالب شرايط

   چوبي  گياهي ز در موارد محدود، پوشش يزد ج در استان. دارد   خوبي نسبتاً  تنوع  موجود گياهي

   مناطق هاي   و درختچه  نيز از درختان  چوبي  گياهانةعمد. دشو  نمي  مشاهده جنگل  صورت هب

 مناطق خشك و ةدر برخي از نقاط، بقايايي از جنگلهاي تخريب شد. هستند  خشك  و نيمه خشك

  .گردد خشك مشاهده مي نيمه

  

   كهنسال  درختانتعدادي از   معرفي

  در اين  كهاست   پايه٣٣   استان  ديرزيست  تعداد درختان ، آمده عمل  به هاي  بررسي  آخرين براساس

 با   سرو يا زربين  شامل  برگان  سوزني.است   برگ  پهن ة پايهفده و   برگ  سوزني ة پايشانزده  ميان 

 يا  ، بنه  پايههفت چنار با   شامل برگان  و پهن  پايه  نيز با يك  و ارس  پايه  با يك  وكاج  پايهسيزده

   جايگاه  به با توجه. است   پايه  نيز با يك  و توت  پايه ، گردو با يك پايههشت  با   وحشي پسته

ويژه  و زيبايي اين درختان و جايگاه خاص درختان سرو در اعتقادات مردم به  برگان سوزني
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عمل آمده  در بررسي به. يست سرو قابل توجه استتعداد درختان ديرز, هموطنان زرتشتي

پراكندگي اين . مشخص شد كه منشأ ژنتيكي اكثر درختان كهنسال سرو استان يكسان است

نشين و وجود درختان چنار در كنار مساجد و  ها يا روستاهاي زرتشتي درختان در كنار آتشكده

  . ديگر اماكن مذهبي از نكات درخور توجه است

  )1 ( سرو ابركوه

   محل خاك. است دريا   متر از سطح١٦٢٠   با ارتفاع  در مركز شهر ابركوه  درخت  استقرار اين محل

 ، حاضر در حال.   است  كمرنگ اي  قهوه  سانتيمتريدو   در عمق  آن  و رنگ  شني-استقرار رسي

  .   شده استساخته   پارك درخت  اطراف

   واقعي  ارتفاع اين (دارد متر ٢٥   با ارتفاع  اصلي نشعاب ا٢٤ و تعداد   بوده  پايه  تك درخت  

   متر، محيط١/٢   تاج  تشكيل ة ناحي ارتفاع).   رفته است  زير خاك  به درخت   از تنه  و قسمتي نيست

. شود  مي  زده  تخمين  سال٥٠٠٠ تا ٤٥٠٠   تقريبي  متر و سن٧/١٤   تاج  متر، قطر حدودي٦٢/٩ يقه

  .تقرب خاصي دارد   محل  اهالي نزد   درخت اين .  است  فرهنگي  ميراث  پالك داراي  درخت
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  )2 ( سرو ابركوه

   محل خاك .ست دريا  متر از سطح١٦٢٠   با ارتفاع  سرو در مركز شهر ابركوه  استقرار اين محل

   بوده پايه  تك درخت.   است  كمرنگ اي  قهوه  سانتيمتريدو   در عمق  آن  و رنگ  رسي-شني استقرار

  ة خان  يك ة در باغچ درخت.   شده است  قطع  مختلف  داليل  به  آن  از انشعابات زيادي و تعداد

   شهر آبياري  شرب  آببا   درخت، حاضر در حال. دارد   متعددي انشعابات  و  قرار گرفته قديمي

 متر، قطر ٦/٥   يقه  متر، محيطشش   تاج  تشكيل ة ناحي اع متر و ارتفهجده  درخت  ارتفاع. شود مي

   درخت اين. شود  مي  زده  تخمين  سال١٥٠٠ تا ١٠٠٠   تقريبي سن.  است متر٥/٨   تاج حدودي

  . دارد فرهنگي  ميراث پالك
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  )1 ( تفتة سرو مبارك

 ١٣٨٠   و در ارتفاع  مباركه ة در منطق  تفت  شرق  شمال  كيلومتريپنج در   درخت  استقرار اين محل

  اي  قهوه  سانتيمتريدو   و تا عمق  سبك  رويشي ة منطق  خاك نوع . دريا قرار دارد سطح  از متري

 متر، قطر ٥/٣   يقه  متر، محيط٧/٢   تاج  تشكيل ة ناحي  متر، ارتفاعپانزده  درخت  ارتفاع.   است كمرنگ

   پالك  داراي درخت. شود  مي  زده  تخمين  سال٥٠٠ -٦٠٠   بين تقريبي   متر و سن٤/٩   تاج تقريبي

 نزد   درخت  بيانگر تقدس  كهوجود دارد   كوچكية آتشكد درخت در مجاور.   است  فرهنگي ميراث

  . است  زرتشتيان
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  )2 (  تفت ةرو مباركس

   شهرستان كيلومتريپنج  در  استقرار آن  پايگاه. است  مباركه  يك ةشمار  سرو در مجاور سرو  اين

   متر، ارتفاع١٥   درخت  دريا، ارتفاع  متر از سطح١٣٨٠   با ارتفاع  بوده  مباركه در روستاي  و تفت

 -٦٠٠   بين  تقريبي  متر و سن٤/٩   تاج  متر، قطر تقريبي٥/٣   يقه  متر، محيط٧/٢  تاج   تشكيل ةناحي

   و دو مباركه  يك ة سرو شمار درختان. دارد   فرهنگي  ميراث پالك   درخت اين. است   سال٥٠٠

  .   آنها است  يكسان  رشد و قدمت  شرايطكنندة  بيان  كهدارند   بسيار زيادي تشابه
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    تفت سرو چم

  متر١٣٧٠  تفاعر و در ا  چم  در روستاي  تفت  شرق  شمال  كيلومتريپنج سرو در   استقرار اين محل

   درخت ارتفاع.   است  رنگ اي   و قهوه  شني- رسي  رويش  محل  خاك بافت. دريا قرار دارد  از سطح

 ٤٠٠٠ تا ٣٥٠٠   درخت  تقريبي  متر و سن٥/٩   تاج  متر، قطر حدوديپنج   يقه محيط  متر،هجده

.   است  فرهنگي يراث م  پالك  داراي درخت. شود  مي  زده  تخمين  سال دو هزار روايتي  و بنا به سال

   باد خشك  ازجمله  نامساعد محيطي ر اثر عواملب از آنها   برخي  كه داردمتعدد    انشعابات درخت

  و از بينشده    خشك  ملخ ر اثر هجومبها    شاخه  معتقد هستند كه مسن  از افراد برخي.  شده است

   روشن  براي  جايگاهي  آن ة و در كنار تن فته قرار گر زرتشتيان ة  آتشكد  در حياط درخت.   است رفته

   .  شده است  ساخته  شمع كردن

           



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي456

   آباد تفت سرو زين

  آباد در نزديكي  زين  در روستاي  تفت  شرق  شمال  كيلومتريپنجدر   نيز  درخت  استقرار اين پايگاه

 و   شني- رسي  خاك  بافت نوع. رد دريا قرار دا  از سطح  متري١٣٦٠  تفاعر و در ا مباركه  و چم

 متر و دو   يقه  متر، محيطدو   تاج  رويش ة ناحي  متر، ارتفاعنه   درخت ، ارتفاع است   رنگ اي  قهوه

   باران آبآن  مورد نياز   آب مينأ ت محل. است   سال٢٠٠   تقريبي سن  متر باهفت   تاج قطر حدودي

   فرعي  انشعابات  قرار دارد كه  سرو ديگري ، درخت ختدر در مجاور. است   منطقه  شرب و آب

 بسيار  ة آتشكد  دو درخت در پشت.   است  درآمده  و توأمي  كامل  تاج صورت  به دو درخت

  .  است  شده  ساخته كوچكي

                  
  



 

  

457    يزد استانمعرف تاريخ و تمدن همگرايي و همزيستي در    كهنسال درختان

  

  ) 1(سرو دربيد يزد 

   دربيد در ارتفاع  در روستاي شهر يزد و  شرق  شمال  كيلومتريسي سرو در   استقرار اين محل

   سانتيمتريدو   و در عمق  شني- رسي  منطقه خاك.   است  دريا قرار گرفته از سطح   متري٢٥٥٠

 متر و قطر ٨/٥   يقه  متر، محيطچهار   تاج  تشكيل ة ناحي  متر، ارتفاع٢١   درخت ارتفاع .است  اي قهوه

   محل  نزد اهالي در  درخت. شود  مي  زده  تخمين سال هزار   تقريبي سن.  است  متر١٥   تاج حدودي

  .تقرب خاصي دارد

              

  



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي458

  )2(سرو دربيد يزد 

 ة ناحي  متر، ارتفاع١٩   درخت ، ارتفاعاست دربيد يك  ة سرو شمار  مشابه  استقرار درخت محل

   سال٢٠٠ تا ١٥٠  تقريبي   متر، سنده   تاج  متر و قطر حدودي٧/٣   يقه  متر، محيط سه تاج تشكيل

  چشم  به   آن  طبيعي  از زادآوري  حاصل  كوچكي ، درخت  درختتدر مجاور. شود مي   زده تخمين

  .خورد مي

  

  )3(سرو دربيد يزد 

 متر ١١   آن  و ارتفاع  سالم كامالً ، درخت  دربيد بودهيك  ة سرو شمار  مشابه  استقرار درخت محل

   سال هزار  درخت  تقريبي ، سن  متر است٥/١   يقه  متر، محيطسه   تاج يل تشك ة ناحي ارتفاع .است

ة  از حمل  جلوگيري  براي ي پناهگاه   و در گذشته دارد   زيادي  انشعابات درخت. شود مي   زده تخمين

  .بوده استاشرار  

  

  ) 4(سرو دربيد يزد 

   آن  و ارتفاع  سالم كامالً درخت. استبيد  دريك  ة سرو شمار  نيز مشابه  درخت  استقرار اين پايگاه

.   متر استهفت   تاج  متر و قطر حدودي٢/١   يقه  متر، محيط٧/٣   تاج  تشكيل ة ناحي متر، ارتفاع ١١

  هاي  پايه  تعدادي  درخت در اطراف. شود  مي  زده تخمين   سال٢٠٠ تا ١٥٠  درخت   تقريبي سن

 مورد نياز   آب ةكنند  مينأ ت منبع.   است  درخت  طبيعي  زادآوريكنندة بيان   وجود دارد كه جوان

   شده  انجام  مطالعات براساس. است   اطراف  ميوه  درختان آبياري  از  ناشي دربيد عمدتاً سروهاي

  . اند   گرفتهأ والد منش  و از يك دارند  يكساني أمنش  دربيد  سروهاي رسد تمام نظر مي به



 

  

459    يزد استانمعرف تاريخ و تمدن همگرايي و همزيستي در    كهنسال درختان

  

       
  



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي460

  روزآباد سرو في

.  دريا قرار دارد  متر از سطح١٢٢٠   فيروزآباد اشكذر با ارتفاع ة در منطق  درخت  استقرار اين پايگاه

   در كنار باغهاي درخت. است   روشن اي   قهوه  آن  و رنگ  شني- رسي  رويش  محل خاك  بافت

 رب   عدد از آنچهار   كه رددا   انشعابهفت   درخت اين. دشو  مي  حاضر مشاهده حال  در  كه ميوه

   درخت  حقيقي  ارتفاع  كهاست متر ٢٠   درخت  ارتفاع، حاضر در حال.   است  باد شكسته اثر وزش

 ١٧٠٠ حدود   درخت  تقريبي سن. است متر ٤/٨   تاج  متر و قطر حدودي٤/٣   يقه محيط. نيست

 درخت. است   باران  و آب  قنات  آب  مورد نياز درخت  آب  تامين محل. شود  مي  زده  تخمين سال

  .   شده است گيري   درصد اندازه٦٢   درخت ة نامي ةقو. دارد   فرهنگي  ميراث پالك

                        



 

  

461    يزد استانمعرف تاريخ و تمدن همگرايي و همزيستي در    كهنسال درختان

  

     چك سرو چك

 با   اردكان  شرق  شمال  كيلومتري٤٨  ة و در فاصل  چك  چك  در روستاي  درخت  استقرار اين محل

 و   بوده  روشن اي   و قهوه  رسي- شني  رويش  محل  خاك بافت. است دريا  از سطح متر ١٧٠٠ ارتفاع

  مجاور بسته  ساختمان  به  سيمي با و   و سرزنده  سالم  درخت تاج. است  استقرار كوهستاني  محل

 و قطر  متر١/١   يقه  متر، محيطچهار   تاج  تشكيل ة ناحي  متر و ارتفاع٢٧   درخت ارتفاع.  شده است 

 ظاهر از   به درخت. اند  زده  تخمين  سالرا دويست   درخت  تقريبي سن. است متر سه  تاج  حدودي

  . دارد   فرهنگي  ميراث  پالك درخت. نمايد  مي  مجاور استفاده قنات   و آب  باران آب

                   
  

  



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي462

  آباد مهريز  سرو منگ

 از   متري١٥٠٠   مهريز و در ارتفاع آباد، مجاور شهرستان  منگ   سرو در روستاي  استقرار اين پايگاه

   دو سانتيمتري  در عمق  خاك  ظاهري  و رنگ  شني- رسي  منطقه خاك. دريا قرار دارد  سطح

 متر، چهارده   درخت ارتفاع .دارد   مطلوبي نسبتاً  و وضعيت پايه  تك درخت.  است   كمرنگ اي  قهوه

   و سن  متر بوده٤/١١   تاج  متر، قطر حدودي٧٦/٥   يقه  متر، محيطدو   تاج ل تشكي ة ناحي ارتفاع

 و   مورد نياز آبياري  رطوبت مينأ ت منبع. شود  مي  زده  تخمين  سال٥٠٠٠ تا ٤٥٠٠   درخت تقريبي

  .  دارد   فرهنگي  ميراث  پالك  درخت .است   باران آب

                         
  

  



 

  

463    يزد استانمعرف تاريخ و تمدن همگرايي و همزيستي در    كهنسال درختان

  

     بافق  باجگان ارس

   شيطور در ارتفاع ة منطق  و نزديكي  بافق  باجگان  روستايت در مجاور  درخت  استقرار اين محل

 در  درخت. است   روشن اي  قهوه  آن  و رنگ  شني  منطقه خاك. ست دريا از سطح   متري٢٤٠٠

  دارد   مناسبي نسبتاً ت وضعي درخت.  قرار دارد  باجگان  روستاي  ارتفاعات ةدر دامن  و  طبيعي شرايط

   تشكيل ة ناحي  متر، ارتفاعهفت   درخت ارتفاع.   است باد شكستهرا    آن  از انشعابات تعدادي  وليكن

معدود    زادآوري درخت.   متر است١٢   درخت  تاج  و قطر حدودي٤/٢   يقه  متر، محيط٥/١  تاج

و كرد  را تكثير  نآ   غيرجنسي  از طرق توان مي بذر  زني  موجود در جوانه  مشكالت دليله  و بدارد

  .  قرار داد استفاده مورد

  

    
 



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي464

  چنار باجگان بافق

 متري از سطح دريا در هشتاد كيلومتري جنوب شرقي ٢٤٠٠پايگاه استقرار اين درخت در ارتفاع 

آب درخت در مجاورت باغهاي ميوه و در نزديكي استخر . بافق در روستاي باجگان قرار دارد

پايه  درخت تك. اي كمرنگ است  شني و رنگ ظاهري خاك قهوه-خاك محل رسي. مستقر است

اين درخت سه شاخة قطور دارد كه محيط هركدام بالغ . بوده و از نظر ظاهري تقريباً سالم است

. هاي درخت خود به خود شكسته است بنابه اظهار نظر اهالي برخي از شاخه.  متر است٥/٢بر 

 متر و قطر حدودي تاج ٦/٧ تشكيل تاج سه متر، محيط يقه  ناحية متر، ارتفاع٣٤ت ارتفاع درخ

  . متر است٢٩

                     



 

  

465    يزد استانمعرف تاريخ و تمدن همگرايي و همزيستي در    كهنسال درختان

  

  چنار تنگ چنار مهريز

 كيلومتري جنوب مهريز در ٤٢ متري از سطح دريا در ٢٧٢٠پايگاه استقرار درخت در ارتفاع 

در . اي كمرنگ است گ خاك قهوه شني و رن-خاك محل رسي. منطقة تنگ چنار قرار دارد

در كنار درخت يك رشته قنات . شود يافتة پسته و انار مشاهده مي اطراف درخت باغهاي تخريب

 شاخة ١١اكنون داراي  درخت تك پايه بوده و هم. كند وجود دارد كه درخت از آب آن استفاده مي

 متر و قطر ٤/١٤حيط يقه ارتفاع درخت نوزده متر، ارتفاع تشكيل تاج سه متر، م. فرعي است

درخت پالك . شود  سال تخمين زده مي١٢٠٠ تا ١١٠٠سن درخت .  متر است١٩حدودي تاج 

گيرد و خود به  اهالي محل معتقدند درخت هر هزار سال يك بار آتش مي. ميراث فرهنگي دارد

 سال پيش آتش گرفته و حدود چهار شاخة ٢٠شود و به همين دليل حدود  خود خاموش مي

  .طور آن نيز قطع شده استق

  

  



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي466

  چنار طزرجان

 متري از سطح دريا و در صد كيلومتري جنوب تفت در ٢٤٨٠محل استقرار اين چنار در ارتفاع 

. اي كمرنگ است ـ شني و رنگ آن قهوه خاك محل رسي. منطقة طزرجان قرار گرفته است

 بوده و بخشي از تنة پايه درخت تك. درخت با درختان ميوه نظير توت و گردو همزيست است

 تشكيل ةارتفاع آن چهارده متر و ناحي.  فرعي داردةدرخت چهار شاخ. اصلي خشك شده است

سن درخت نهصد سال .  متر است٥/١٦ متر و قطر حدودي تاج ٤/٧ متر و محيط يقه ٨/٢تاج 

  . شود تخمين زده مي

  

                     



 

  

467    يزد استانمعرف تاريخ و تمدن همگرايي و همزيستي در    كهنسال درختان

  

  چنار نصرآباد

 كيلومتري شمال غرب تفت ٣٧ متري از سطح دريا و در ٢٦٢٠ در ارتفاع پايگاه استقرار اين چنار

اي كمرنگ  ـ رسي و رنگ آن قهوه نوع خاك منطقه شني. آباد واقع شده است در روستاي نصر

 آن تحت ةپايه بوده و درون تن درخت تك . شود است و مجاور درخت، باغهاي ميوه مشاهده مي

هاي  شاخه. هاي اصلي درخت بريده شده است ده و شاخهسوزي خالي ش تأثير پوك شدن و آتش

 ٧/٢ تشكيل تاج ة متر، ارتفاع ناحي١٣ متر، ارتفاع آن ٣/١١محيط يقه . كنوني همگي جوان هستند

  . شود  سال تخمين زده مي١٥٠٠سن تقريبي درخت .  متر است٣/١٩متر و قطر حدودي تاج 

  

   



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي468

  چنار اسالميه

غربي   متري از سطح دريا و در ده كيلومتري جنوب١٨٠٠ ارتفاع پايگاه استقرار اين درخت در

اي   شني و رنگ ظاهري خاك قهوه-خاك منطقه رسي. تفت در روستاي اسالميه قرار دارد

درخت از آب قنات . شود در مجاورت درخت باغهاي انار و انجير مشاهده مي. كمرنگ است

محوطة داخل (ك شدن داخل تنه سوراخ است پايه بوده و بر اثر پو تك. كند مجاور استفاده مي

هاي درخت براي ساخت در و پنجرة مدرسه در  شاخه). درخت در گذشته دكة كفاشي بوده است

هاي اصلي جوان و بخشي از  در حال حاضر، شاخه. چندان دور بريده شده است گذشتة نه

ارتفاع درخت .  رفته استها به همراه قسمتي از تنة درخت بر اثر وزش باد شكسته و از بين شاخه

سن .  متر است٣/٢١ متر و قطر حدودي تاج ٥/١٣ متر، محيط يقه ٣/٤ متر، ارتفاع تشكيل تاج ١٤

  .شود و پالك ميراث فرهنگي دارد  سال تخمين زده مي١٥٠٠تقريبي درخت 

         



 

  

469    يزد استانمعرف تاريخ و تمدن همگرايي و همزيستي در    كهنسال درختان

  

  آباد نير چنار تلكين

نو  ي جنوب تفت و حوالي مزرعه كيلومتر٦٢ متري از سطح دريا در ٣١٠٠اين درخت در ارتفاع 

درخت با . اي كمرنگ است خاك منطقه شني و رنگ آن قهوه. آباد قرار دارد  تلكينةدر منطق

درخت . در نزديكي درخت قنات و استخر آب وجود دارد. هاي انار و بادام همزيست است پايه

ه و تا نزديكي يقه  سال پيش آتش گرفت٩٥٠به گفتة اهالي حدود . پايه و كامالً سالم است تك

هاي قطور درخت بريده  حدود پنجاه سال پيش يكي از شاخه. سوخته و دوباره رشد كرده است

 تشكيل تاج سه ة متر، ارتفاع ناحي١٤ارتفاع درخت . كار رفته است شده و براي ساخت نخل به

ال تخمين سن تقريبي آن دو هزار س.  متر است٥/١٨ متر و قطر حدودي تاج ٣/١٢متر، محيط يقه 

  .شود زده مي

  

  



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي470

  چنار چك چك

 ٤٨ متري از سطح دريا و در روستاي چك چك در ١٧٠٠پايگاه استقرار اين درخت در ارتفاع 

. اي روشن است  رسي و رنگ آن قهوه-بافت خاك شني. كيلومتري شمال شرق اردكان قرار دارد

پايه،  درخت تك. همزيست استبا گياهاني چون داغداغان، انار، مورت، بيد، سرو و انجير كوهي 

ارتفاع درخت حدود .  فرعي آن با ريزش كوه شكسته استة آن به نسبت سالم ولي دو شاخةتن

 متر ٦/١٦ تشكيل تاج چهار متر و قطر حدودي تاج ةچهارده متر، قطر يقه چهار متر، ارتفاع ناحي

يش درخت خود حدود پنجاه سال پ. شود  سال تخمين زده مي١٤٠٠سن تقريبي درخت . است

درخت شديداً مورد عنايت و . به خود آتش گرفته و تا نزديكي سطح خاك از بين رفته است

 اعراب، شهربانو ةدر بين زرتشتيان اين اعتقاد وجود دارد كه زمان حمل. توجه زرتشتيان است

ه در حين فرار عصايي در دست داشته است كه در اين منطقه انداخته و ب) ع(همسر امام حسين 

  . حكمت خداوند سبز شده است

                   



 

  

471    يزد استانمعرف تاريخ و تمدن همگرايي و همزيستي در    كهنسال درختان

  

  گردوي نير

هزار متري از سطح دريا در شصت كيلومتري جنوب تفت در نزديكي  اين درخت در ارتفاع سه

اي كمرنگ و با  خاك منطقه شني و رنگ آن قهوه. نو قرار دارد آباد و در منطقة مزرعه تركين

پايه بوده و از نظر ظاهري قسمتهاي  درخت تك. ست استدرختاني چون بادام، انار، زردآلو همزي

 سال پيش آتش گرفته و ١٥٠به گفتة اهالي حدود . شود سوخته روي تنه درخت مشاهده مي

هاي فرعي تنومند كنوني  بعد از رويش مجدد شاخه. اي از تنة درخت سوخته است قسمت عمده

 ٧/١١ تشكيل تاج سه متر، محيط يقه ةحيارتفاع درخت يازده متر، ارتفاع نا. به وجود آمده است

  .شود  سال تخمين زده مي١٢٠٠ تا ٨٠٠سن درخت .  متر است١٦متر و قطر حدودي تاج 
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   گيري  نتيجه

   موقعيت  مختلف  در اقاليم  ديرزيست  درختان دگي و پراكن  در استان  متنوع  اكولوژي وجود شرايط

   اگرچه  كرده است  فراهم  درختان  از اين  متنوع برداري  و بهره  الزم  مطالعات م انجا را براي  مناسبي

   تنوعاند معرفي شده آنها  شده و   اشاره  استان  برگ  سوزني  ديرزيست درختان   به  مقاله در اين

   سبز شهري ي را در كاربرد آنها در فضا  مناسبي هاي تواند توصيه  و تعداد آنها مي مختلف  هاي گونه

  . باشد  داشته  همراه به

   خود عامل  و اين  مقدس ، و زرتشتيان  قديم  ايرانيان  براي  استان  دير زيست اكثر درختان  

 بيشتر   و براي  در اكثر مناطق  هنوز هم  اعتقادات اين.  بوده است از آنها   و حراست حفظ  در موثري

 و   با شناسايي  كه  است طبيعي.   كرده است  نفوذ و رسوخ نيز  جوان در نسل  پابرجا و درختان

 از آنها به   و نگهداري  را در حفظ  بسيار ارزشمندي مدهاياتواند پي مي   آثار ملي عنوان  آنها به معرفي

 از   بيش  و ارزش  احترام  دليل  به  از درختان  تعدادي  و براي مناطق  از در بعضي.  باشد  داشته دنبال

   پارك ساخت. اند  خطر قرار داده  آنها را در معرض ناخواستهاند   شده  آنها قائل  براي  كه ديح

 و كار در   از كشت  بازديد يا جلوگيري  براي مسير آسفالته  آنها در  قرار دادنيا   درختانتمجاور

 خواهند  ا به دنبال ر  ناخوشايندي مدهايا پي كه  هستند  عواملي، آنها  حفظ  براي مجاور درختان

   براي  مناسبي ريزي  برنامه نا محقق خاص   و توجه ن بيشتر مسئوال  با عنايت اميد است.  داشت

  . گيرد صورت  هستند  آثار ملي  و همچنين ر ژنتيكيي ذخا كه از آنها  برداري بهره

»  سبزيار«شعر زير را دربارة درختان ديرزيست يكي از دوستداران طبيعت متخلص به   

  .سروده است

  هزاران هزاران درخـــت كهـــن    بدين مهــــد فرهنگ و نغـز سخن

  يكي پرتو از خلقــت كبرياســت    به هر كوه و دشتي كه بيني به پاست

  به رخسار سرو و به زلف وليــك    زپنـــدار و گفتـــار و كردار نيــك

  ن خواند بازبه چشم دل آن را تـوا    به صد خــط زرين نوشته است راز

  به راز شگرفي توان دير زيســـت    داري درونش تهيســـت كه هر كهنه

  درون حقايـــق ز ژرفا شكافــت    توان دست يافـــت بدان راز هم مي
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  چو تقويـم ديروز و امروز ماسـت    درخت كهــــن دفتــر رازهاســت

   نهـــيگر انديشــــه پاك در سر    كنون گر بيـابي به يــــزدان رهـــي

  به شرطي كه پاسش بداري به جان    توان خواندن اســرار فــــردا در آن

  

  پيشنهادها

  ديرزيست  ديگر درختان ، شناسايي  استان  ديرزيست  از درختان  تعداد زيادي  شناسايي رغمبه  -١

  .شوند   معرفي  مردم  و عموم ن مسئوال  و به  يافته ادامه 

  ثبت يقيناً. دهند   امر صورت ن مسئوال  درختان  اين  و نگهداري  حفظ برايرا    مدوني ريزي   برنامه-٢

  .  خواهد بودي ارزشمند  آنها اثر فرهنگي تمامي

 ، آثار ارزشمند  بازديد از اين  براي  طبيعي  علوم نا محقق ويژه ه و ب  جهانيان  اشتياق  به  با توجه-٣

  .شود  فراهماست    توريست  جلب كه عاملي براي  از آنها برداري بازديد و بهره ة زمين

 سبز   كاربرد آنها در فضاي،  نامساعد محيطي  شرايط ا آنها ب  بسيار باالي  سازگاري  به  با توجه-٤

  .شود   توصيه سبز پايدار كامالً  از فضاي  به منظور برخورداري شهري

   بازديد و جلب  براي  در مركز استان استان   يا ديرزيست  كهنسال  درختان  بوتانيك  ايجاد باغ-٥

 و   طبيعي  منابع ، مركز تحقيقات  طبيعي  منابع  كل ة اداررا امر   اين  كه  بوده حائز اهميت  توريست

  .كنند  مي  پيگيري  جنگلها و مراتع  تحقيقاتةيزد و موسس   استان امور دام

  

  عمناب

   طبيعي  منابع مركز تحقيقات،  يزد  در استان  وحشي ة پست هاي   گونه ر پراكنشد موثر   عوامل بررسي ،راد، محمد هادي -
   ۱۳۸۰،  يزد  استان و امور دام

 يزد و   استان  ديرزيست سروهاي  معرفي  هادي راد، محمد و زاده   ميتني و محمد معقولي و فاطمه ، سودابه كروري -
  .۱۳۷۸ ، بهار۴۲  ة شمار ، و مرتع جنگل، » آنها با يكديگر  ژنتيكي  قرابت بررسي

 و  جنگل، » يزد  استان  ديرزيست درختان،  زاده   ميتني محمد راد و  هادي محمد و  معقولي و فاطمه سودابه، كروري -
  .۱۳۷۷  ، زمستان۴۱  ة شمار ،مرتع

   برنامه ، وزارت  طبيعي منابع ، م، جلد سو يزد  استان  و اجتماعي  اقتصادية توسع  جامع ةمطالع ، هامون  مطالعات گروه -
  .۱۳۶۵،  و بودجه

  .۱۳۶۹،   زيست  محيط  حفاظت  سازمان،  زيست  و محيط درختان ، ، هنديك مجنونيان -


