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علم و پژوهش 

 ابرکوه  ساله 4000 نگاه جدید به سرو
،*1سید کاظم علوي پناه 

 چکیده 
ابرکوه مسن  هاي کیلومتري غرب یزد آرمیده در کنار قنات قدیمی (شاهکار ایرانیان) و از رقم   140سرو ایران در    ترینسروِ 

نام علمی با  از   Cupressus sempervirens L. var. horizontalis سرو زربین  سال است.    4000داراي سنی بیش 

ملی و جهانی این سرو در متون تاریخی و ادبی  گونه مختلف در ایران شهرت    36سال از  اصله درخت کهن   573درواقع از  

نزهه  کتاب  (مانند  مستوفی  حمداهللا  نوشته  بی   740القلوب  است.  داشته  بازتاب  قمري)  سال  هجري  در  که  سرو  این  همتایی 

ه حدود متري و قطر تن 25ساله و یا ارتفاع    4000توان صرفاً به دلیل سن حدود  شده را نمی عنوان اثر طبیعی ملی ثبت به   1382

بلکه این سرو کهن   3 بر فراز و نشیب متري آن دانست،  هاي طبیعی و تاریخی از سال که در مرکز ایران قرار دارد، شاهدي 

باشد، زیرا زمانی بس طوالنی و شرایط طبیعی بسیار دشواري را سپري کرده است. از  ها و رخدادهاي گوناگون میقبیل جنگ 
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برخی از   راستاست. سمت شده الهام گرفته  جقهبته و طرح  مارکوپولوي تاریخی از زمان بازدید هاحافظهسرو ابرکوه، در سمت چپ برخی از  :1شکل 
 دهد.براي حفاظت از شکستگی و تنه اصلی را نشان می مهارشدهفرعی  هايهاي قدیمی، شاخههاي تازه و برگاز قبیل مخروط و برگ هاي سروویژگی

 

تغییرات زیادي در پیرامون این درخت بوده که مواردي از  دهندهنشان 2020 تا 2006 از ساله 15 دوره یک در مربوط  ياماهواره تصاویربررسی   :2شکل 

 آن ممکن است میکروکلیماي سرو از جمله دماي پیرامون سرو را تغییر دهد.
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کیلومتري غرب یزد   140ترین سرو ایران در  سروِ ابرکوه مسن 

قنات   کنار  در  ایرانیان)(  یمی قدآرمیده   هايرقماز  و    شاهکار 

 .Cupressus sempervirens L. var با نام علمی ربینسرو ز

horizontalis  از  دارا بیش  سنی  .  ]1،2[  است سال    4000ي 

گونه مختلف در    36از    سالکهن اصله درخت    573از    درواقع

ادبی  ایران   این سرو در متون تاریخی و  شهرت ملی و جهانی 

(  القلوبه نزهکتاب    مانند مستوفی  هجري    740نوشته حمداهللا 

است داشته  بازتاب  در  بی  .]1،3[  قمري)  که  سرو  این  همتایی 

توان صرفاً  را نمی  شدهثبتاثر طبیعی ملی    عنوانبه   1382سال  

 متري و قطر تنه  25ساله و یا ارتفاع    4000به دلیل سن حدود  

که در مرکز    سالکهن متري آن دانست، بلکه این سرو    3حدود  

هاي طبیعی و تاریخی ایران قرار دارد، شاهدي بر فراز و نشیب

جنگ قبیل  میاز  گوناگون  رخدادهاي  و  زمانی  ها  زیرا  باشد، 

کرده   سپري  را  دشواري  بسیار  طبیعی  شرایط  و  طوالنی  بس 

: هخامنشی،  ورانتوان به حافظه تاریخی داست. از آن جمله می

اسالم و   اشاره  ده  آمدورفتاشکانی، ساسانی، ظهور  ها سلسله 

می  کرد.  نشان  به  منابع  را  سرو  این  کاشت  ایرانیان  که  دهد 

  ایران  در  زرتشت هاياسطوره  کتاب در  . دندهی مزرتشت نسبت  

 اهمیت  حائز وه کابر سرو مورد  رد  که اينکتهنوشته شده است:  

 جاذبه یک براي  »داستان و  روایت ساختکه « ستا  آن است

  منابع  میان از دنیا جاي همه . هست  و بوده همیشه گردشگري

 جاذبهبه «  تبدیل دارند طبیعی یا تاریخی ماهیت هک گردشگري

 ما قطعاً د دار خود  دل در  داستانی که اندشده »  گردشگري

 زمان گذر در که نکته همین اما نیمک گمراه را مردم  خواهیمنمی

، انددانستهمی   پیامبر زرتشت  کاشت  دست را  درخت  این مردم 

کتاب  ]4[  باشد سرو  گردشگري  نماد  تواندمی  خود  امروز  در   .

بیهقی   حسین  بن  محمد  ابوالفضل  خواجه  نوشته  بیهقی  تاریخ 

به    )1376( سخن  نیز  دیگر  سرو  درختان  کاشت  با  رابطه  در 

میان آمده است. این درخت در شهري جاي گرفته که خود این  

قدیمی  از  یکی  نیز  داراي  شهر  روزگاري  که  بوده  شهرها  ترین 

است،   بوده  خاصی  عظمت  و  دوران  اگونهبهشکوه  از  که  ي 

مغول و تیموري و صفویه سکه بنام خود دارد که آخرین سکه  

.  ]5[  شودمالحظه می   1رب شده در دوران صفویه در شکل  ض

سال   در  که  بود  قرار  شهر  مرکز    عنوانبه   1356این 

آورد که    به دستشناسی یونسکو عظمت گذشته خود را  باستان

این سرو هر ساله میزبان    بنابر دالیلی این موضوع تحقق نیافت.

جهان   نقاط  اقصی  از  گردشگر  گذشته  باشدی مهزاران  در   .

آندره گدار   مانند مارکوپولو و   شناسباستانگردشگران مشهور 

فرانسوي   جاده  باشدی ممعروف  مسیر  در  ابرکوه  روزگاري   .

خارجی  طرفک ی ازابریشم   حمله  هم  مغول   ازجمله ها  و  ها 

درخت براي  تهدیدي  هم  و  می   فرصت  محسوب  شده  سرو 

مثال   براي  محیط،  این  کویري  و  خشک  بسیار  شرایط  است. 

با   همراه  زیاد،  بسیار  تعرق  و  تبخیر  و  ناچیز  بارندگی 

ي گرم موجب آن نشده است که  هاتابستاني سرد و  اهزمستان

ی این سرو  به عبارتاین سرو شادابی خود را از دست بدهد یا  

ندیده است.    به خودن  ساله حتی یک روز هم روي خزا  4000

گنجینه را  درخت  این  که  دارد  جا  و پس  تاریخ  از  پایدار  اي 

بدانیم و از طرف دیگر نمادي از توجه مردم    مقاومتاسرار و  

تمامی دوره آن در  به حفظ و نگهداري  دیار  تاریخی این  هاي 

عالوه  هم  دانست.  دیگري  ارزش  با  اطالعات  مذکور  موارد  بر 

) ذخیره ژنتیکی، 1نموده است که شامل:    همتای باین درخت را  

اندام  اقلیمی،  و  زیستی  محیط  هوایی رخاکی زهاي  حافظه  و  ی 

که   دانست  ساقه  متحدالمرکز  دوایر  و  دورانی  ریشه  مانند 

دارند.    هرکدام خود  در  را  گذشته  از  ارزشی  با  )  2اطالعات 

شامل  اطال دیگر  تکامل  شناسنیزمعات  و  توجه هست ی  با   .

گونه   این  حضور  پژوهشگران  سرو،  این  رویشگاهی  نیازهاي 

و   معتدل  اقلیم  وجود  بیانگر  را  ایران  مرکزي  فالت  در  گیاهی 

می  در گذشته  مطالعات گردهمرطوب   دهندهنشانشناسی  دانند. 

بخش  در  زربین  سرو  در وجود  مرکزي  ایران  از  وسیعی    هاي 

است.   دور  گیاه  رونی ازاگذشته  برخی  این  عقیده  بر  شناسان 
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بازماندگان آن دوران است  از معدود  نیز  ابرکوه  است که سرو 

به جا  در ضمن وجود چوب سرو زربین در سازه   .]6،7[ هاي 

نام و  ساسانیان  از  بنام مانده  فارس  استان  در  شهري  گذاري 

ی شناسگردهکند. مطالعات می دیتائسروستان نیز این موضوع را 

آغاز اواخر  هاجنگل   احتمال  در  زربین  سرو  کاشت  دست  ي 

ایالمی  در حدود  تمدن  می   5000ها  را  قبل  بنابراین  ؛  دهدسال 

چه   ابرکوه  از    طوربه سرو  نمادي  کاشت  دست  چه  و  طبیعی 

عمر  باًی تقردانید  . آیا می ]6،7[  اسی گذشته استشندوران زمین

با   ابرکوه اختالف زمانی خیلی زیادي  هايجنگل   شی دایپسرو 

کنیم   ادعا  اگر  که  است  بجایی  انتظار  نداشته است؟! پس  اروپا 

این فسیل زنده اطالعات با ارزشی از وضعیت اقلیمی گذاشته 

می  ژهی وبه و   جهانی  گرمایش  و  اقلیم  مورد  3دهد.  تغییر  در   (

در   غریب  موجودي  سرو  این  که  گفت  باید  می  ابرکوه  سرو 

و غریب است بلکه  البته شاید نه فقط سر شرایطی عجیب است!

این شهر زیست و در  عزیزالدین نسفی عارفی که مدت  ها در 

نه تنها.  ]8[  همین شهر هم جهان را بدرود گفت غریب است

بلکه   او    شی هاگفتهخودش  است.  غریب  هرچه:  دی گوی مهم 

علت   عقل  آنکه  جهت  از  بیشتر،  کردن  نظاره  بیشتر  حیرت 

است. پس آنکه عقل  حیرت است و حیرت علت نظاره کردن  

آن  براي  و  است؛  بیشتر  او  حیرت  است  بیشتر  کهاو  کس 

بود خواهد  بیشتر  کردن  نظاره  است،  بیشتر  آثار  ]5[  حیرتش   .

مقبره   و  جامع  مسجد  مانند  شهر  این  دیگر  باستانی  مهم 

ا کمتر  فاصله  در  نسفی  کیلومتري درخت سرو    2  ز عزیزالدین 

 اي درخشان است. گویاي گذشته

دانیم در فرهنگ ایران، درخت سرو نشان آزادي و آزادگی  می 

جقه هم نماد سروي است  اند که بته است و برخی بر این عقیده 

قابل توجه    لی به دالکه   است.  تعابیر مختلف، سر خم کرده  و 

پارچه  شاید  که  بته است  و  ترمه  مشهور  یزد  هاي  بافت  جقه 

در  انرترین درختارتباط با این موضوع نباشد. این یکی از پیبی

ي کویري همچنان با طراوت  فرساطاقت ایران با تحمل شرایط  

با بوده و هنوز سر خم نکرده است و همزیستی مسالمت  آمیز 

نباشند   الگوي ما کسانی  که  شرایط کویر را حفظ نموده است. 

باغ    100ساله خانه خود را به سرو و صنوبر  شمشاد یک ساله 

  4000  قامتراست دهند بلکه کسانی باشند که درخت  خود نمی 

زیرا  ؛  نخواهند داد  ومعوجکج درخت    100ساله شهر خود را به  

چمن دارد.    آن سروجویی  می   یگر راستدانند ای می خوببهاینان  

در پیش بگیریم آزادگی  امید آن داریم که ما همگی راه آزاده و  

بررسی تصاویر  سروچو   با  این متن  نگارنده  اي نشان  ماهواره ! 

داد که تغییرات زیادي در پیرامون این درخت روي داده است  

جمله   از  سرو  میکروکلیماي  است  ممکن  آن  از  مواردي  که 

تغییر   را  سرو  پیرامون  ( دماي  بنابرا)2شکل  دهد  پیشنهاد    ن ی ؛ 

شود مطالعات و اقدامات گسترده براي کاربرد مصالح طبیعی  می

تشعش توان  گرفتن  نظر  در  و    ]5[  آنهاعی  با  چوب  قبیل  از 

این   میکروکلیماي  ثبات  و  اکوسیستم  حفظ  براي  خام  خشت 

 درخت به عمل آید. 

    مقاوم به دهر است و خرم به باغ  

عجب دارد این سرو تاب و توان   

 پوري) ( ییرضاعلی مراد پور  

 يسپاسگزار

نگهداري   آن  از  و  داشته  لطف  درخت  این  به  که  کسانی  از 

می سپاسگزارنمایند   اداره  ي  همکاري  از  و  ستی زطیمحشود. 

براي دریافت   نیمسئولسرو و دیگر    ي ارتقاي حفظ و  امنائتیه

دکتر یوسف عرفانی فرد،    آقایان  ژهی وبه   اطالعات بیشتر از سرو 

و   طباطبایی،  مهندس  مولودي  و    ای رؤ  هاخانم  احمد  احمدي 

ي کمک کردند تشکر  به نحومهندس رسا رئیسی که هر کدام  

این    شودیم تداوم  با  است  امید  چاپ    هاي همکارو  به  بتوان 

 اي دیگر در آینده اقدام نمود. یافته
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A new outlook on the 4000-year-old cypress of Abarkooh 

Seyed Kazem Alavipanah*,1 

The Cypress of Abarkouh (Persian:  Sarv-e Abarkouh), is a Cypresses sempervirens tree in Abarkouh 
in Yazd Province of Iran. This ancient tree with a height of 25 meters which is estimated to be over 
four thousand years, considered as one of the tree in Iran, was recognized as a national natural 
monument in 2003 and has been a major tourist attraction. Currently this tree protected by the 
Cultural Heritage Organization of Iran. This individual tree is located in central parts of Iran next to 
an old Qanat in the city of Abarkouh. This genetic reserve is unique not only from the aspect of age, 
botanical forms and beauty, but also from historical and ancient point of view. It has witnessed many 
events over the history both environmental and social, such as wars, global warming, and climate 
change. As a matter of fact, there are many more aspects to the study of this tree that reveal its value; 
namely ecological memory which provides us with valuable information on environmental factors of 
the past, and geological and evolutionary information. Anthecologists are investigating the hypothesis 
of having many Mediterranean cypress trees planted by Elamites around 5000 years ago which strongly 
admits the value of this tree in revealing historical information from the past. 
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