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توصیف تاریخی و وضعیت امروزی درختان 

  ایران سال کهنرسو، اُرس و نوش 
  ١فر محمدی هشمام

است. این گیاهــان از  ٢های تاریخی ایران، نام سرو شامل گیاهان مختلفی از تیرۀ سرویاندر کتاب
  این قرارند:

سرو معمولی/ َزربین، سرو ناز و ســرو  ٣با داشتن سه جور C. sempervirensسرو: گونۀ  -الف
هــای شامل درختــانی بســیار بلنــد و دارای شــاخه ٤،روید. سرو معمولی/ زربینشیراز در ایران می

 افقی است و در ارتفاعات دره
ً
گــل) و ســفیدرود آبــاد، دیلمــان و زریــنهای چــالوس (مــرزنتقریبا

بی کوه تفتــان مــی هــا و بــه علــت داشــتن شــاخه ٥روینــد. ســرو نــاز(منجیل، رودبار) و دامنۀ جنو
 
ً
باریک و کشیده دارد. میــوۀ آن نیــز از زربــین کــوچکتر اســت. ســرو  انشعابات کوتاه، تاجی کامال

 گونــۀ دارای شــاخه ٦شیراز/ کاشــی/ کاشــمری
ً
از  C. sempervirensهــای ایســتاده اســت. ظــاهرا

  شرقی منشأ گرفته است.مدیترانۀ 
رس: درختانی از جنس  -ب

ُ
هــای فارســی و هایی از آن با نامکه گونه Juniperusسرو کوهی/ ا

رَبسمحلی گوناگون در ایران می
َ
هــای شــمال و شــمال غــرب)، (در جنگل ٧روید از جمله: پیرو/ ا

رس
ُ
رس معطر ٨ا

ُ
(در  ١٠(در گلستان و شمال غرب)، َچَتَنه ٩(در نقاط مختلف ایران)، چاتانا/ َچَتَنه/ ا

  (در گرگان، مازندران و سمنان). ١١شمال غرب)، مایمرز/ ابهل

                                                    
  sh.mohammadifar@yahoo.com؛ میراث علمیالمعارف اسالمی، همکار علمی مجلۀ عضو هیئت علمی گروه تاریخ علم بنیاد دائرة .١

2. Cupressaceae 
3. variety 

 C. sempervirens L. var. horizontalisبا نام علمی  .٤
   C. sempervirens L. var. ceriformisبا نام علمی  .٥
 C. sempervirens L. var. strictaبا نام علمی  .٦

7. J. communis 
8. J. excels 
9. J. foetidissima 
10. J. oblonga 
11. J. sabina 
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. ایــن درخــت در زیــارت Thuja orientalis/ نوش، با نام علمی یطبر سروای/ سرو خمره -ج
 ای طبیعــی و کهــن از آن در درۀ کتــولروید و بیشــهگرگان و سنگده مازندران به صورت خودرو می

؛ لــو و ۲۳۳ -۲۱۳ش، ص۱۳۸۳؛ مظفریان، ۱۷۵ -۱۷۲، ص۱ش، ج۱۳۷۳وجود دارد (قهرمان، 
  ).۳۹۶عمار، ص

های وارداتی و تزیینــی معــروف نیــز در ایــران گفته، برخی گونههای خودروی پیشبه جز نمونه
انی قابل ذکر است. جورهای فراو ١ای، گونۀ سرو سیمین/ نقرهها آن نیتر مهمکاشته شده است که از 

ویژه تهران، کاشته شده است. تکثیر گســتردۀ ایــن گونــه در از این درخت در نقاط مختلف ایران، به
ش و از بذر نمونۀ والد در دانشکدۀ کشاورزی کرج، به دست محمــد طباطبــایی، رضــا ۱۳۳۱سال 

  ).۲۹۶؛ ثابتی، ص۱۶ -۱۲حجازی و همکارانشان آغاز شد (طباطبایی، ص
بردند که دارای نیرویی اســت ن، نماد مرگ و جنازه است. گمان میکه یها تمدنسرو در برخی 

ها، سرو شد. در میان چینیها کاشته میدارد و به همین دلیل در گورستانکه بدن را از فساد نگه می
 یبــانو زدیــاها آن را درخت حیات و بــرای َعشــَتروت/ آســتارته (نماد لطافت و شادی است. فنیقی

پنداشتند. مسیحیان آن را نماد سوگواری زیبایی و باروری) و ِملکارت (پادشاه خدایان) مقدسش می
و مرگ و همچنین نشان پایداری در فضیلت و نیز تداوم و به همین دلیل آن را به معنی فرد مســیحی 

مس و نیــز شماردند. در نزد یونانیان و رومیان، سرو عالمت ویژۀ زئوس، آپولون، ونوس و هــربرمی
مظهر زندگی بود و چون نزد اینان نشانۀ ایزدان زیرزمین و سرنوشت بــود و از آن در مراســم تــدفین 

رفت. سرو شد و نشان مرگ بود. همچنین سرو برای هادس (پلوتون) مقدس به شمار میاستفاده می
ی هرمس (مرکوری) کوهی نیز در میان یونانیان و رومیان، نماد حفاظت، اطمینان و ابتکار بود و برا

ترین درخت بوده ). در میان ایرانیان، سرو نماد اهورامزدا و مقدس۲۰۰، ۱۶مقدس بود (کوپر، ص
است و حتی این باور وجود دارد که زرتشت با دستان خود، دو سرو سه هزارسالۀ کاشمر را کاشــته 

بالیدند و در  خود میاست. به دلیل این باورهای مذهبی، شاهان هخامنشی به کاشتن سرو با دستان 
های مذهبی ایرانیان، درخت سرو وجود داشته است. مزدک و پیروانش به درخــت بسیاری از مکان

سرو به عنوان نشان آزادی باور داشتند و به همین دلیل پس از کشته شدن مزدک، پیــروانش او را بــه 
 این پایه

ً
جقه شده است (عطروش، بته یۀما نقشگذار حالت خمیده و سوگوار نقش کردند و احتماال

). در نقــوش مهرپرســتی، نقــش درخــت ۱۴؛ تمیــزی، ص۱۶؛ جواهریــان، ص۱۲۷، ۶۰ -۵۸ص

هایش، میترا و  سبز و باطرواتی وجود دارد که به باور برخی سرو یا کاج است و از میان شاخههمیشه 
هفــت ســیاره کــه در طرفینش دو شبان، روییده است. در دیگر نقوش این آیین، هفت سرو به نشانۀ 

                                                    
1. C. arizonica 
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گذرد وجود دارد. در این آیین، سرو وقف خورشید است و از می ها آنروح در سفر خود به آسمان از 
آنجا که با ناهید در ارتباط است و ناهید خود رمز آزادی و آزادگــی اســت، ســرو را نیــز آزاد و آزاده 

و هرمی در ایــران ؛ برای نماد سر۴۳، ۳۲، ۱۴ -۱۳؛ تمیزی، ص۵۲۵، ص۲دانستند (رضی، ج می

ــتان ــارد ←باس ــه۲۸۲ -۲۷۲، ۱۴۱، ۱۴۱ -۱۳۸، ۲۱، ص١الی ــانری ماس ــتۀ ه ــه نوش ، ۱(ج ٢). ب
) ایرانیان اعتقاد داشتند که درختان سرو و زیتــون کــه همیشــه سرســبزند از بهشــت ۲۱۳، ۲۰۹ص

  اند و درخت سرو مظهر موفقیت و ترقی است.  آمده

  سروهای کهن ایران

  سرو کاشمر. ١
 -۲۷دبیرســیاقی، ص ←دقیقی آمده اســت ( شاهنامۀتوصیف مربوط به این درخت در  ترین کهن

ای بســیار انگیزی را که سرشتی مینوی و انــدازه) و بنا به آن زرتشت پیامبر، درخت سرو شگفت۳۱
گــرد ایــن ســرو، ر خراسان نشــاند و گشتاســب بــر گردامهر کاشمبزرگ داشت بر در آتشکدۀ ُبرزین

تا زرتشت، دیو را در آنجا به بند بکشد. معروف اســت کــه بــر هــر یــک از  سرسرای بزرگی ساخت

  های سرو کاشمر، نام گشتاسپ و اندرزی برای راهنمایی او به پشتیبانی از دین نگاشته شده بود. برگ
  به کشور نگر تا چه آیین نهاد        نخست آذر مهر ُبرزین نهاد
  بکشتبپیش در آذر اندر        یکی سرو آزاده را زردهشت
  که پذرفت گشتاسب دین بهی...       نبشتش بر آن زاد سرو سهی
  بکرد از بر او یکی خوب کاخ...       چو باال برآورد و بسیار شاخ

  ببست اندرو دیو را زردهشت     کده گشت ازیشان بهشت پرستش
  چرا سرو کشمرش خوانی همی...       بهشتیش خوان ار ندانی همی

) نیز به تفصیل به این درخت پرداخته است. ۵۹۱ -۵۹۰(ص در ثمارالقلوبثعالبی نیشابوری 
ــه مســتوفی تکــرار  نزهت القلوب بیهقی و تاریخ بیهقاین توصیف در آثار سپسین از جمله 

ّ
حمدالل

شده است. به نوشتۀ او گشتاسب این درخت را کاشته بــود. ثعــالبی ایــن درخــت را از نظــر طــول، 
زدند. است و به گواه او در زیبایی و شگفتی به آن مثال میمانند دانسته عرض، استواری و زیبایی بی

های این درخت را در حضور متوکل عباسی برشمردند و او تصمیم گرفت که آن به نوشتۀ او، ویژگی
ــه، حــاکم وقــت 

ّ
را ببیند و در عمارت جعفریه در سامرا به کار برد. به همین دلیل به طاهربن عبدالل

خته، بار شتران کرده و به حضور در نمد دو را بریده و کل اجزای آن را خراسان، نامه نوشت تا درخت

                                                    
1. Lajard 
2. Massé 
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اش دســت او بفرستد. اطرافیان متوکل او را از عاقبت شوم این کار بازداشتند اما متوکل از خواســته
اهالی کاشمر حتی حاضر شدند مبلغ هنگفتی به حاکم وقت دهند اما این نیز مؤثر نشد.  برنداشت. 

درخت بر سیصد شتر حمل و فرستاده شد اما پیش از رسیدن کــاروان بــه مقصــد، سرانجام اجزای 

به نوشتۀ بیهقی ۲۶۷ -۲۶۶، ۱۵۹، پانویس ۷۸، ص۱۰زاده، جتقی ←متوکل به قتل رسید (نیز  .(
) دیگر کسانی که در قطع آن درخت مؤثر بودند، از خواجه ابوالطیب که کارگزار نیشابور ۲۸۳(ص

  ن درخت به مرکز خالفت، همه در آن سال ُمردند. بود تا درودگران و حامال
گرفتند و در نبود آدمیان و چهارپایان، سار این درخت بیش از ده هزار گوسفند جای میدر سایه

گرفتند و پس از افتادنش، زمین های این درخت آرام میوحوش و سباع فراوانی در کنار و میان شاخه
ها و کاریزها افتاد و پرندگان و چهارپایان در سوگ او ناله و فغان کردند (بیهقی، لرزید و خلل در خانه

ه مستوفی (ص ۲۸۲ص
ّ
[در کشــمر/ «) نیز دربارۀ این درخت چنین نوشــته اســت: ۱۴۳). حمدالل

کشمیر]، در قدیم درختی سرو بوده است چنانچه در عالم هیچ درختی از آن بلندتر نبود. چنین گویند 
) دربارۀ ۲۸۱. اگر نوشتۀ بیهقی (ص»(داماد زرتشت و وزیر گشتاسپ) نشانده بود جاماسب حکیم

سال، درست باشد و اگر زمان بریدن آن را زمان قتل متوکل،  ۱۴۰۵عمر درخت در زمان بریدن، یعنی 
  ۲۳۲ق، در نظر بگیریم (و نه ۲۴۷

ً
م کاشته  ق۵۸۹ -۵۸۸این درخت در  مورد نظر بیهقی)، احتماال

ه مستوفی، ص ←؛ نیز۲۶۷، ص۱۰زاده، جتقی ←شده است (
ّ
که به شهرت جهانی آن  ۱۲۲حمدالل

؛ ۶۸ -۶۷هــای دوســتخواه، ص نوشــت در ایران باستان اشاره کرده است؛ کویاجی، بازُبردها و پــی
  ).۹ -۳ش، ص۱۳۳۵؛ نیلوفری، ۲۵۵باستانی پاریزی، ص

با برخی باورهای کهــن  باور به کاشت این درخت به دست زرتشت و یا گشتاسب و تقّدس آن،
چینیان، تّبتیان، بازماندگان سکاهای باستانی و نیز جایی در مصر همانندی نمایانی دارد. دوگروت از 

ه هونگکتاب 
ُ
در میان درختان بزرگ کوهستانی، سروهایی «برد که در آن چنین آمده است: نام می گ

یند. اما این خود درختهستند که می تند که از چنین موهبتی برخوردارنــد ها نیستوانند سخن بگو
ها در باور . او سپس از خواص درمانی جادویی این درخت»گویدهاست که سخن میبلکه روان آن

بام در کومبــون، انگیزی در تّبت، در پرستشگاه زرینچینیان مطالبی را آورده است. درختان شگفت
های آن نگاشته شده است. در سرزمین بر برگ وجود دارند که به باور مردم، نام برخی از بزرگان تّبت

هایی از باورهای دیرینۀ مردم به درخت سرو وجود دارد (کویاجی، سکاها (سیستان امروز) نیز نشانه
) چنین آمده است: هنوز در سیستان سه یادگار که ۱۸۸(ص ١تیت سیستان). در کتاب ۵۶ -۵۰ص

  ها آنبودگی کهن
ً
ادامۀ مقاله).  ←رسد بر جای مانده است (ت میبه روزگار رواج دین زرتش حتما

                                                    
1. Tate 
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انگیز است که شرح سرسرا یا نیایشگاه گرداگرد سرو کاشمر و خود ایــن ســرو بــا توصــیف شگفت
پرستشگاه آفتاب در هلیوپولیس مصر و درختی که در آن بوده اســت نیــز همخــوانی بســیاری دارد. 

هنــدواروپایی، در ســفری کــه در هــای )، متخصص معروف زبان۱۹۳۷ -۱۸۶۲( ١ویلیام جکسون
م به ایران داشته، اطالعات تفصیلی سرو کاشمر در منابع مختلــف را گــرد آورده اســت ۱۹۰۳سال 

  ).۲۶۶ -۲۵۵ص ←(

  سرو فریومد. ٢
این درخت را نیز زرتشت و یا به نقلش از ثعالبی، گشتاسب کاشته ۲۸۳، ۲۸۱به نوشتۀ بیهقی (ص  (

سال  ۱۶۹۱سال پس از بریده شدن سرو کاشمر، برجا بوده و  ۲۹۱ه. ق.، یعنی ۵۳۷است و تا سال 
عمر کرده است. باور بر این بود که هر پادشاهی که چشمش به این درخت بیفتد در آن سال نکبتی 

الدین محمد خوارزمشــاه، بــه غــرور ق، َینالِتکین، پسر قطب۵۳۷رسد. سرانجام در سال به او می
دستور داد که آن را از بین ببرند امــا بــرای آنکــه آســیبی از شاهزادگی و طبع خشن و خودخواهش، 

پرست بدشگونی این کار به او نرسد، دستور داد تا به جای بریدن درخت، از آنجا که زرتشت آتش

؛ باســتانی پــاریزی، ۱۷۲، ۱۷۰؛ مولــوی، ص۳۴تمیزی، ص ←آن را کاشته بود، آن را بسوزانند (
ظاهرا نکبتی هم به ینالتکین نرسید و تا ۲۹، ص؛ اکبر اسکندری و نسرین اسکندری۲۵۶ص  .(۱۴ 

  سال بعد به فرمانروایی مشغول بود!

  سرو بل. ٣
ه مستوفی (ص

ّ
) به شهرت جهانی این سرو در ایران باستان اشاره کرده اســت. اطــالع ۱۲۲حمدالل

 
ً
  است.شهرتی همپای سرو کاشمر داشته  چندانی دربارۀ این سرو در منابع نیست، جز آنکه ظاهرا

  سرو ابرکوه/ ابرقو/ زرتشت. ۴
). ایــن ســرو در محلــۀ پشــت ۱۴بن نوح (ع) آن را کاشته است (تمیــزی، صبه باور برخی، یافث 

 در جنوب شهر قرار دارد. ارتفاع آن حدود 
ً
متر  ۵/۴ اش حدودمتر و قطر تنه ۲۸آسیاب ابرکوه و تقریبا

انــد. البتــه گاه حتی بیشتر تخمین زده سال و ۴۰۰۰است. دانشمندان مختلف، عمر این درخت را 
 ۲۵۰۰ایران، عمر این درخت را بــیش از  ها و مراتع تحقیقات جنگل ۀمؤسسبرخی از پژوهشگران 

رسسال نمی
ُ
دانند. اگر ایران را از عمر این درخت بیشتر می سال کهنهای دانند و عمر سه اصله از ا

دنیا  سال کهنت از لحاظ قدمت، سومین درخت سالۀ درخت ابرقو را بپذیریم، این درخ ۴۰۰۰عمر 
به ش، سرو ابرقو جزو میراث ملی و طبیعی ایران به ثبت رسید. ۱۳۸۲ای در سال است. مطابق مصو

                                                    
1. A. V. William Jackson 
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این درخت برای برخی از اهالی منطقه مقدس است و برای برآورده شدن آرزوهایشان به آن دخیــل 

اکبــر اســکندری و  ←؛ نیــز۳۶ -۳۵، ۱۴؛ تمیزی، ص۶۰۷، ص۱ش، ج۱۳۴۸بندند (افشار، می
  ).۱؛ ادامۀ مقاله؛ شکل ۲۰نسرین اسکندری، ص

ه مستوفی (ص
ّ
در دیــه مراغــه «[) نیز دربارۀ سروی در ابرقــو چنــین نوشــته اســت: ۱۲۲حمدالل

ابرقوه]، سروی است که در جهان شهرتی عظیم دارد چنانکه در عهد کیانیــان ســرو کشــمیر و بلــخ 
». زمین مثل آن نیستز آن بلندتر و بزرگتر است و درخت سرو در ایرانشهرتی داشته و اکنون این ا

ه مســتوفی همــان ســرو معــروف ابرقــو ۳۶البته به نوشتۀ تمیزی(ص
ّ
) این درخت مورد نظر حمدالل

  شمارند. نیست و از بین رفته است اما مردم همچنان جای آن را مقدس می

 
  : سرو ابرقو۱شکل 

  سروهای سیستان. ۵
به زمان دین  ها آن) به تفصیل دربارۀ سروهای باستانی سیستان و اینکه روزگار ۱۹۰ -۱۸۸تیت (ص

 دو اصله از این سروها در جایی نزدیک به سه کیلومتری شمال زرتشت می
ً
رسد نوشته است. ظاهرا

ت/ هوکات و 
َ
بنیاد َدرگ در ناحیۀ ُهک  بــرد. انکیلومتری جنوب شهر ُجوین قرار داشته ۵۰دهکدۀ نو

های سّنتی، این سروها در روزگار شهریاری انوشیروان، خسرو یکــم، شــهریار ای از روایتپاره یۀپا
بالــد و بنــابراین، ســروهای یادشــده، بــرای دانیم که سرو به کندی میاند. میساسانی، کاشته شده

ی، نباید کمتــر از رسیدن به تنومندی و ستبری کنونی و بنا بر روایت
ّ
هــزار و پانصــد ســال های محل

بنا به محاسبۀ تیت در آن زمان که خود آن را دقیق دانسته است، یکی از سروها حدود  داشته باشند. 
ترین ایــن ســروها بــا ظــاهری شکســته و متری این سرو بلند، کهن ۱۸۰متر ارتفاع داشته و در  ۲۰
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رده اســت. آن زمــان ســرو کمتر در کنار بازماندۀ یک آبراهۀ قدیمی خودنمایی می ۸ارتفاعی حدود 
رود از سرو َدرگ تری نیز در سوی باختری پریان/ َپریون سیستان برجای بوده است که گمان میکوتاه

یاجی، ص ←قلمه زده شده باشد (نیز ). یکی از ۱۹۰ش، ص۱۳۹۰؛ افشار سیستانی،۵۴ -۵۲کو
با ارتفاع حدود  درختان درگ، چند سال پیش به دست یکی از اهالی، طعمۀ آتش شد. درخت دیگر،

متر و قطر حدود سه متر، و در کنار جوی آبی در این روستا هنوز پابرجاست که نیازمنــد توجــه  ۳۵
های بزرگ این درخت را مسئوالن است. حدود هفت سال پیش، یکی از اهالی محل، یکی از شاخه

در حــدود ســه سازی برید. بنــابر اظهــارات یکــی از پژوهشــگرانی جــوینی، برای استفاده در خانه
ســال پــیش بــا  ۶۰دیگری نیز وجود داشته کــه حــدود  سال کهنکیلومتری غرب این درختان، سرو 

  ها از بین رفته است.هجوم ملخ
در روســتای  ســالی کهن) دربــارۀ ســرو ۳۵۴ش، ص۱۳۲۴ -۱۲۴۶( ١ســر پرســی م. ســایکس

از بزرگتــرین  در ایــن روســتا] یکــی«[نویســد:  م چنــین می۱۸۹۹سنگان/ َسنِگن زاهــدان در ســال 
متر بود ... سرکشی به این درخــت ارزش  ۸حدود  ...سروهای دنیا وجود دارد. دور تنۀ این درخت 

کیلومتری خاش، قرار  ۴۵این درخت در صحن مسجد روستای سنگان، در ». این راه دور را داشت
 ۲۰۰۰رخت را متر است. عمر این د ۳متر و قطر تنۀ آن حدود  ۳۰اکنون حدود دارد. ارتفاع آن هم

ها پیشتر به این درخت نام میرعمر و ســپس نــام ُســل اند. محلیسال تخمین زده ۳۰۰۰تا بیش از 
  ).۲دادند. خوشبختانه این درخت به ثبت ملی رسیده است ( شکل 

  
  سنگان زاهدان سال کهنتصاویری از سرو  -۲شکل 

                                                    
1. Sir Percy Molesworth Sykes 
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متــری وجــود دارد (ثــابتی،  ۲۰۰۰نیــز در قریــۀ کوشــۀ خــاش و در ارتفــاع  ســالی کهنزربــین 
در روستای سوالن بخش سیب و سوران نیز درخت سروی با نام سرجو وجــود دارد کــه ۲۹۷ص  .(

شده اعالم کرده است (افشــار رسد و میراث فرهنگی استان، آن را حفاظتعمرش به چند سده می
) در نزدیکی ۳۰کبر اسکندری و نسرین اسکندری (ص). به نوشتۀ ا۲۵۷ش، ص۱۳۹۰سیستانی، 

وجود داشته کــه  سالی کهنکیلومتری شهرستان سیب و سوران، درخت سرو  ۱۲دهستان سیب، در 

ادامۀ مقاله)، از بین رفته است. در ده پابید،  ←چند سال پیشتر از بر خاک افتادن سرو دریمی فسا (
  ).۲۸وجود دارد (همان، ص سالی کهندر مسیر خاش به سراوان، نیز سرو 

  سروهای استان فارس. ۶
ویــژه شــهر شــیراز، اشــاره استان فارس، به سال کهنها و منابع تاریخی فراوانی به سروهای سفرنامه

) به سه سرو بزرگ، قطــور و ۱۴۹، ۱۲۰؛ صم۱۶۲۴ -۱۵۵۰اند. دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا ( کرده
یه زیبا در مسجد محلی به نام کفرا، در  نزدیکی سیوند و سروی کهن و بزرگ در نزدیکی آرامگاه باکو

انگیــزی در ) نیز به ســرو شــگفت۳۰۸؛ ص۱۶۸۹ -۱۶۰۵(باباکوهی) اشاره کرده است. تاورنیه (
شمال شیراز و نزدیک آرامگاه یکی از بزرگان اشاره کرده است که بیشــتر کســانی کــه بــه آن منطقــه 

 مــیروند در حقیقت برای دیدن آن سرو  می
ً
منظــور تاورنیــه، همــان ســرو آرامگــاه  رونــد. احتمــاال

کند که ) همچنین به سرو تنومندی در همان نزدیکی اشاره می۶۶۵باباکوهی امروزی است. او (ص
توانســتند آن را در شده است و چهار نفر به زحمــت مــیدر آن زمان بهترین سرو ایران برشمرده می

ه درختان سرو بلنــد و قطــوری در آرامگــاه حــافظ اشــاره ) ب۳۰۹میان گیرند. همچنین تاورنیه (ص

  می
ً
اند، بزرگتر که از بقیه، حتی از درختانی که بیش از صد سال عمر داشته ها آنیکی از  کند و ظاهرا

؛ م۱۸۵۸ -۱۷۸۳( ١کاشــته شــده اســت. الژار م۱۶۰۷و بلندتر بوده به دست شاه عبــاس در ســال 
؛ م۱۹۲۳ -۱۸۷۸شــیراز نوشــته اســت. فــرد ریچــاردز ( تنانبقعۀ هفت سال کهن) از سرو ۳۰۰ص
ها عمر دارند اشاره کرده اســت. او همچنــین در جــایی های شیراز که قرن) به سروهای باغ۱۳۱ص

در هیچ جای دیگر در ایران این همــه «کند: فراوانی سروهای شیراز ذکر می ۀدربار) ۱۴۸دیگر (ص
شــیراز، متعلــق بــه نیمــۀ نخســت ســدۀ ســیزدهم،  . در باغ آقاباباخــانی»توان دیددرخت سرو نمی

  سالی کهنسروهای تنومند و 
ً
را آقاباباخــان  ها آن به نام سروهای آقاباباخان، وجود دارد که احتماال

ته است. خوشبختانه چون مخالفان شباشی حسینعلی میرزا فرمانفرما، کابارفروش مازندرانی، فراش
دانستند این درختان را برخالف دیگر درختان بــاغ میاین شخص، بریدن درختان سرو را بدشگون 

؛ اکبر ۱۶۶پور، صرسد (آریانمی ۳۰اند و آن سروها هنوز برجا هستند. تعداد این درختان به  نبریده

                                                    
1. Felix Lajard 
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خانی شیراز بیش ). همچنین درختان سرو باغ ابوالفتح۲۵ -۲۴اسکندری و نسرین اسکندری، ص
  ). ۱۶۸ر، صپواز دو سده و نیم عمر دارند (آریان

اســت.  تر کننــده رهیخ هــا آنهای شیراز، سرو نازهای باغ ارم زیباتر و جلوۀ در میان سروهای باغ
متر بلندی دارد، بلندترین سرو نــاز شــیراز اســت. ایــن  ۳۵بلندترین سرو ناز این باغ که نزدیک به 

انــد. توصیف کرده درخت، کشیده، استوار و موزون است و نویسندگان و جهانگردان فراوانی آن را
) پس از توصیف باغ ارم شیراز، دربارۀ سرو ناز مشهور آن چنین ۷۶مصطفوی (ص یمحمدتق دیس

 «نوشته است: 
ً
بسیار جلب توجه  در میان درختان سرو آن، سرو بلندقامت بسیار موزونی مخصوصا

  . »رودخوانند و نظیر آن در کشور ایران سراغ نمیسرو ناز می را آنکند که می
) از رویش سروی عجیب در فسا یاد کرده است که شاید همان سرو دریمــی ۴۴۳مقدسی (ص

) از روســتایی بــه نــام ۱۱۱۸ -۱۱۱۷، ۱۱۱۵، ص۲؛ جم۱۶۵۲ -۱۵۸۶فســا باشــد. پیتــرو دالوالــه (
در گذشته بیش از آن  ها آنکند که دارای درختان سرو بسیاری است و تعداد سروستان در فسا یاد می

هــای ای در اطــراف خرابــهزمان بوده که این جهانگرد از آنجا دیدن کرده است. همچنین او در تپــه
پاسارگاد، به سروی بسیار بزرگ برخورده که به اعتراف خود او، زیباترین و بزرگترین سروی بوده کــه 

تنۀ درخت در بــاال بــه «کند: او در همۀ عمرش دیده است. دالواله این درخت را چنین توصیف می
العادۀ آن به حدی است که اگر پنج نفر دست شود و قطر فوقهای بزرگ و قطوری تقسیم میشاخه

و  ترین قسمت به بیستتوانند آن را بغل کنند. محیط درخت در پایینبه دست یکدیگر بدهند نمی
د شــبیه ســروهای معمــولی شود و ارتفاعش متناسب با ضخامتش است هرچنپنج قدم من بالغ می

دهندۀ قدمت آن و علتــی اســت تــا شود. بزرگی درخت نشاننیست و در باال به یک نقطه ختم نمی
ای که از یکی از شعبات تنه، در قسمت پایین، تــراوش مورد احترام و ستایش مسلمانان باشد. شیره

کننــد. آســا تلقــی مــیجــزهویژه مردم نادان آن را خــون معشود نوعی صمغ است ولی ایرانیان بهمی
گیرند ... شــمع روزهای جمعه... مردم در سوراخ بزرگ میان تنۀ درخت که دو نفر آدم در آن جا می

  ».کنند.... در سایۀ همین سرو بزرگ که با دیوارۀ کوتاهی محصور بود اقامت کردیمروشن می
جدی در فسا اشاره ) به سرو بزرگی در کنار مس۹۴، ص۲؛ جم۱۸۴۲ -۱۷۶۷( ١سر ویلیام اوزلی
های ظاهری ســرو دریمــی ) شرح مفصلی دربارۀ ویژگی۸۴الدوله شیرازی (صکرده است. فرصت

بنا بر مشاهدۀ او، قافلهفسا که بین روستاهای دریمی و شیخ ای با حدود آباد قرار داشته، نوشته است. 
د این قافلــه از ایشــان سار این درخت استراحت کرده بودند. برخی از افرانفر جمعیت در سایه ۶۰

کردن ادوات مهندسی از میان بار برایش سخت خواستند تا ارتفاع سرو را محاسبه کند. چون خارج

                                                    
1. Sir William Ouseley 
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ذرع تخمین زد اما پیرمرد رهگذری  ۲۸بود با نصب شاخص در برابر آفتاب، ارتفاع درخت را حدود 
ین درخــت، شخصــی را بــاالیش به ایشان خبر داد که در زمانی پیشتر، فرهاد میرزا به هنگام دیدن ا

ذرع رســید. بــه  ۳۰فرستاد تا با ریسمان ارتفاع درخت را بسنجد و با آن روش، ارتفــاع درخــت بــه 
بستند. با دانستند و به آن دخیل می) مردم فسا این درخت را نظرکرده می۳۸ -۳۵نوشتۀ رضایی (ص

گذرانــدن چنــد ســال  اهمال شهرداری فسا، این درخت پس از حدود هشت سده عمــر، و پــس از
ش بر زمــین ۱۳۶۹ش و یا به قولی در ۱۳۶۷مقاومت در برابر شرایط بد محیطی، سرانجام در سال 

) نیز به ۲۲۴۵، ص۴). اعتمادالسلطنه (ج۲۹اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، ص ←افتاد (نیز
سروی در روستای جلیان فسا اشاره کرده است که در آن روزگــار، ســی ذرع ارتفــاع و دو ذرع قطــر 

وجــود  ســالی کهنریز، سرو تنومنــد جمالی بخش آباده طشک نیداشته است. در روستای خواجه
 دیسحاج  متر وجود دارد. در باغ ۲۰با ارتفاع بیش از  سالی کهننیز سرو  دارد. در فیجان ارسنجان

متــر وجــود دارد کــه بــه ســرو آســید  ۲۰حسینی ارسنجان نیز سروی با ارتفاع حدود  محمدحسن
متــر وجــود دارد.  ۸آباد ارسنجان نیــز ســروی بــا ارتفــاع بــیش از معروف است. در روستای جمال

هایش برای تســهیل عبــور شــبکۀ بــرق بریــده شــد (اکبــر از شاخهسفانه چند سال پیش، برخی أمت
  ). ۲۷ -۲۶، ۲۴، ۲۱ -۲۰اسکندری و نسرین اسکندری، ص

 سروهای شمال ایران. ٧
اند، تنها حــدود ها از آن یاد کردهدر باغ شاه/ اشرف بهشهر، از درختان سرو بسیاری که در سفرنامه

اصــله از ایــن  ۱۵یش از سیصد سال است. ارتفــاع ب ها آناصله بر جای مانده و عمر برخی از  ۳۰
  ۳۰اصلۀ دیگر، حــدود  ۱۵متر و ارتفاع  ۲۵درختان، حدود 

ً
اصــله از ایــن  ۱۳متــر اســت. ظــاهرا

؛ ســتوده، cypress"، ذیــل "١المعارف ایرانیکــادائرة ←اند (گذاری و محافظت شدهدرختان شماره
 ۳۰ -۲۰سروها را در روزگار خــودش،  ) ارتفاع آن۱۰۲۱، ص۲). اعتمادالسلطنه (ج۶۵۳، ص۵ج

) به شش اصله سرو بسیار بلند در باغ تپۀ بهشــهر اشــاره ۶۳۴ذرع دانسته است. ستوده (همان، ص
با محیط تنۀ چهــار متــر وجــود  سالی کهنکالی بهشهر نیز سرو بسیار کرده است. در اراضی رستم

کال وجود داشته است که ن (ع) رستمالعابدینیز روبروی امامزاده زین سال کهنداشته است. سروی 
، ص سی و سه) همچنین از چهار سرو ۴). ستوده (ج۶۹۱پس از انقالب، آن را بریدند (همان، ص

رضا (ع) در روستای رباط دیگر در نزدیکی بقاع زیارتی، شامل زیارتگاه امامزادگان حسن سال کهن
هستان رودپی ساری، کریم و رحــیم (ع) در روستای کردخیل د قاسم دیسدهستان پنجهزارۀ بهشر، 

(ع) در دهکدۀ مله در قائمشهر یاد کرده است. همچنین به  صالح دیسکالی بابلسر، و (ع) در مقری

                                                    
1. Encyclopaedia Iranica 
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سال، در گورستان بقعــۀ امــامزاده  ۱۰۰۰با عمر احتمالی بیش از  سال کهندرخت سروی عجیب و 
دیگری در محوطۀ امامزاده نوح  الس کهنسیدالوافی (ع) در کالرآباد تنکابن و سور (سرو جنگلی) 

، ص چهل) درخــت ۲). نامبرده (ج۴۳، ص۳(ع) در اندرور کجور در نوشهر اشاره کرده است (ج
  را در بقعۀ سید مرتضی (ع) در ماچیان نیز گزارش داده است.  سالی کهنسرو 

بیش از چند صد سال اســت،  ها آنهای بسیار کهنی از جور سرو معمولی/ زربین، که عمر پایه
زربــین  هــا آنای در آنجــا، بــه در ارتفاعات رودبار دیده شده و اهالی محل بــه دلیــل وجــود مقبــره

سرو شیرازی ایران در هرزویــل وجــود  نیتر سال کهن). ۱۷۳ -۱۷۲ص گویند (قهرمان، بزرگوار می
. اعتمادالســلطنه )۱۷۳ســال باشــد (ثــابتی، ص ۲۵۰۰ -۲۰۰۰رود عمر آن بــین دارد و گمان می

ذرع پنداشــته  ۷و  ۲۱) ارتفاع و قطر این درخت را در روزگار خــودش، بــه ترتیــب ۱۶۰۵، ص۴(ج

متر ارتفــاع  ۲۴شده که به ثبت ملی نیز رسیده است، بیش از اکنون این درخت حفاظت است. هم
ســکندری، ، همانجــا؛ اکبــر اســکندری و نســرین االمعارف ایرانیکــادائرة؛ ۸۲پور، صدارد (آریان

آباد چالوس وجود دارد (ثابتی، تصویر نخســت دیگری نیز در حسن سال کهن). سرو زربین ۲۴ص
  ).  ۲۹۸پس از ص

  یزد سال کهنسروهای . ٨
ارزش دیدن دارد اشــاره کــرده  ) به سروی زیبا و کهن در روستای مانج که۹۲ش، ص۱۳۴۷افشار (

او همچنین نوشته است که در آبادی ُدربید، چهار درخت سرو وجود دارد که محیط است  نیتر کهن. 
 ۵آبــاد مهریــز و آبــادی حســینی (رسد. سروهای کهن دیگری نیز در ُمنگمتر می ۳/۶آن به بیش از 

گفته به باور اهالی نظرکرده است. در مجموعۀ شهدای فهرج کیلومتری تفت) وجود دارند. سرو پیش
؛ ۶۴۰، ۵۴۲، ۵۲۴، ۴۲۹، ۲۲۷، ۱۶۵، ص۱ش، ج۱۳۴۸وجود دارد (افشار،  سالی کهننیز سرو 

انــد. ســرو  ). خوشبختانه دو سرو از سروهای دربید به جا مانــده۷۵ -۷۴ش، ص۱۳۶۳نیلوفری، 
منگاباد نیز هنوز برجاست و با عمر حدود دو هزار سال و پس از سرو ابرقو، دومین جاندار قــدیمی 

  ست. سرو اخیر در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده است. این استان ا

 سروهای خراسان. ٩
رو علیا، در 

َ
و قطور وجــود دارد.  سال کهنکیلومتری شمال شرقی طبس، دو سرو  ۲۵در روستای خ

ی امیرحسن خان که در سال »باغ دلگشا«متر است. سرو کوچکتر در  ۲۵ارتفاع سرو بلندتر حدود 
مزار ). در باغ۲۱رده است وجود دارد (اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، صآن را وقف ک ق۱۲۱۸

وجــود دارد. در  ســالی کهنبن موسی کاظم (ع) است، نیز ســروهای  شهر کاشمر که آرامگاه حمزة
بی نیز ســرو  بــه ارتفــاع  ســالی کهنروستای نصرآباد جوزان از توابع شهرستان درمیان خراسان جنو

  ).۳۰، ۲۷متر وجود دارد (اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، ص ۱۵حدود 



 

 

٩۵ 

ص
تو
ی
 ف

ار
ت
ی
خ
 ی

ضع
و و

ی
 ت

وز 
مر
ا

 ی
هن
 ک
ش
نو

و 
س 
اُر

و، 
رس

ن 
ختا
در

ل ا
سا

ی
ان
ر

 

  سروهای اصفهان. ١٠
) به درختان بلند سرو در کاخ شاه اصفهان اشاره کــرده اســت. درختــان ســرو ۱۹۲اولئاریوس (ص

ر متــر، در نزدیکــی امــامزاده ســلطان میــ ۱۵سال و ارتفاع بیش از  ۱۲۰۰با عمر بیش از  سالی کهن
در  ســال کهن، همانجا). دو سرو المعارف ایرانیکادائرةاحمد در روستای جاریان نطنز وجود دارد (

متــر، در بــاغ شخصــی دو بــرادر بــه  ۷/۲و  ۵/۴روستای اردیب خور و بیابانک، بــه محــیط حــدود 

 ۀدربــار) ۴۱های جالل و فرهنگ ثابت وجود دارد. به نوشتۀ ابراهیم دســتان (یغمــای ثــانی؛ ص نام
انــد این روستا، دو تنۀ مجزا از هم که سه چهار قدم از هم فاصله داشــته سال کهنیکی از سروهای 

اند. او به روزگــار خــودش، در ارتفاع پنج ذرعی به هم مایل شده، بر هم پیچیده و سپس یکی شده
 
ً
ا در ، ســروهایی رق۱۲۶۰ذرع دانسته است. خود این مؤلف در سال  ۲۰ ارتفاع آن درخت را تقریبا

بیابانک کاشته است که دو اصله از  متــر، برجــا  ۵/۲، با محیط بــیش از ها آنروستای دادکین خورو
های اخیر، مــورد توجــه مــردم و ایراج خوروبیابانک نیز خوشبختانه در سال سال کهنهستند. سرو 

). ۲۷، ۲۵؛ اکبر اسکندری و نســرین اســکندری، ص۴۵همو، ص ←مسئوالن قرار گرفته است (
ها، از جمله یکــی از زوج مشــهور ای باغ فین کاشان نیز بسیار مورد توجهند. عمر برخی پایهسروه

رسد. افرادی مانند کنت دو سرسی (سفیر فرانسه که در سال می ۳۸۰به لیلی و مجنون، به بیش از 
در ایران بوده است)، اوژن فالندن (هنرمنــد، خاورشــناس و سیاســتمدار  ۱۸۴۰ -۱۸۳۹های سال

در ایران بوده است)، بارون دوُبد (نایب اول ســفارت روس در ایــران کــه در  ۱۸۴۰وی که در فرانس
در ایــران ســفر کــرده اســت)، ادوراد پــوالک (پزشــک اتریشــی و معلــم پزشــکی در  م۱۸۴۰ســال 

در  م۱۸۹۵ه. ق. به بعد) و سر پرسی سایکس (جهانگرد انگلیسی که در ســال  ۱۳۳۰دارالفنون از 
انــد (جیحــانی و عمرانــی، در آثار خود بــه درختــان ســرو ایــن بــاغ توجــه داشــته ایران بوده است)

  ).۷۶ -۶۵یار، ص؛ فّرخ۲۷۵ -۲۶۶ص

  سروهای کرمان. ١١
ستو«و در روستای » حاج عزیز«در نزدیکی باغ 

ُ
وجــود دارد. زمــانی  سال کهندر پاریز، دو سرو » گ

چادر  ها آنرفت، در زیر سایۀ یکی از ق از آباده به سوی کرمان می۱۱۵۹که نادرشاه افشار در سال 

وزیــری کرمــانی،  ←او پرداخــت (از گفتگــو کــرد و بــه دادخــواهی با وی زد و کشاورزی از پاریز 
درخــت ســرو آباد بخــش رایــن کرمــان، ). در نوش۲۵۷؛ باستانی پاریزی، ص۱، پانویس۵۲۰ص

 نیتــر مهمســیرچ کرمــان نیــز از  ســال کهنمتــر وجــود دارد. ســرو  ۲۰با ارتفاع بیش از  سالی کهن
کرمان و به ثبت ملی رسیده است. در روستای طرز شهرستان راور کرمان ســرو  سال کهنسروهای 

ن قاجاریه ، باغی از دوراسال کهنمتر وجود دارد. در حوالی این سرو  ۲۰با ارتفاع بیش از  سالی کهن
این زیارتگاه،  سال کهنهست که هفت سرو در آن هست. در ده مزار بافت و در چند متری چنارهای 
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). در کنار زیارتگــاه ۲۵ -۲۳وجود دارد (اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، ص سال کهنسروی 
 امامزاده احمد سیرجان، درخت سرو تناوری وجود دارد که برایش عمری 

ً
هزار ســاله تعیــین  حدودا

). در نزدیکــی امــامزاده نــور ١ش۱۳۹۲تیــر  ۶تحلیل نسیم صبا،  -؛ پایگاه خبری۳اند (شکل کرده
  ).۳۰، صها همانوجود دارد ( سالی کهنروستای امامۀ پایین در تهران نیز سرو 

 
  سرو امامزاده احمد سیرجان -۳شکل 

  سال کهناُرس/ سروهای کوه 
های فراوان شمیران منحصر به فردی از انواع سرو کوهی که از سرو کوهی) به پایۀ ۳۷۱پوالک (ص

هــایی از ســرو کــوهی در حــد فاصــل ) نیز به پایــه۵۹کو (صمانده، اشاره کرده است. خوچبه جا 

رسد. در ارتفاعات مشرف به دامنــۀ متر می ۲ – ۵/۱به  ها آنکوه و درفک اشاره کرده که قطر تنۀ  زرین
رس مادۀ  درۀ شهرستانکبسال

ُ
متر وجــود دارد  ۲متر و قطر بیش از  ۱۲با ارتفاع بیش از  سالی کهنا

ــاران،  ←( ــین ۶۱ -۶۰ش، ص۱۳۸۴خوشــنویس و همک ــر آن را ب ــال  ۲۸۵۰ -۲۷۰۰) و عم س

اند. با این حساب و اگر عمر سرو ابرقو را، مطابق نظــر برخــی از پژوهشــگران مؤسســۀ  تخمین زده
رس شهرســتانک،  ۲۵۰۰حــدود  هــا و مراتــع کشــور،تحقیقــات جنگــل

ُ
ســال در نظــر بگیــریم، ا

  ).۴شکل  ←درخت ایران است ( نیتر سال کهن

                                                    
1. http://www.nasimsaba.ir/news/8087.ashx 
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رس شهرستانک -۴شکل 

ُ
  تصاویری از ا

رس 
ُ
متر در ارتفاعات مشرف به روستای  ۵/۱نیز به ارتفاع حدود ده متر و قطر حدود  سالی کهنا

رس 
ُ
دیگری هم در روستای خور، مسیر  سال کهنکرچان در مسیر جادۀ کرج به چالوس وجود دارد. ا

یس، ص ۹کرج به چالوس، و به ارتفاع حدود   -۵۹متر و قطر بیش از یک متر وجود دارد (خوشــنو
رس ۶۲، ۶۰

ُ
جا در برادر در ارتفاعات روستای ِهِمه به نام آقادار یا درختان خواهر و سال کهن). دو ا

اند که متأسفانه درخت برادر به دلیل کندوکاوهای سودجویان و از مسیر کرج به چالوس وجود داشته
 ۷۰متر، قطر بیش از  ۵/۴بین رفتن ریشه خشک شده است اما درخت خواهر که ماده است، با ارتفاع 

 ضعیف و تولید سانتی
ً
مختصر میوه، همچنان پابرجاست (خوشنویس و همکاران، متر، شادابی نسبتا

اهالی برای این درخت احترام قائلند و بر آن دخیل می۶۵ -۶۴ش، ص۱۳۸۴   بندند. ). 
در سمت شمال شرقی جادۀ چهار طاق اردل استان چهارمحال و بختیــاری نیــز رویشــگاهی از 

رس
ُ
یس و ←رســد (متــر مــی ۵/۱هــا بــه وجود دارد که قطر برخــی از پایــه سال کهنهای ا خوشــنو

  ). ۵۷ -۵۶ش، ص۱۳۸۵همکاران، 
رس 

ُ
دل و همکــاران، وجــود دارد (زنــده ســالی کهندر شمال روستای کشتان اسفراین سرو یــا ا

رس در ارتفاعات هزار مسجد در خراسان رضوی نیز درختان ۱۷۷ص
ُ
 سال کهن). رویشگاه معروف ا

ش). در نزدیکی باجگیران در خراسان ۱۳۹۱آبان  ۲، ۴، صخراسان رضویفراوانی را در خود دارد (
رس 

ُ
ســال نوشــته اســت.  ۷۰۰وجود دارد که تابلویی در آن نزدیکی، عمر آن را  سالی کهنرضوی ا

رس 
ُ
ســفانه درون تنــۀ ایــن أدیباج در سمنان، نیز از اهمیت خاصی برخــوردار اســت. مت سال کهنا

اند. خوشبختانه این درخت به ثبت ملی رسیده بین بردهدرخت نیز آتش افروخته و بخشی از آن را از 
رس 

ُ
 این استان در روستای ابرسیج عمری  سال کهناست. برای دیگر ا

ً
سه هزار ساله در نظر  حدودا

رس گرفته
ُ
ــم ارســنجان فــارس  سال کهناند. در کنار این درخت، ا

ُ
دیگری نیز وجود دارد. در کوه خ

رس 
ُ
  ییده است. ها رودر میان صخره سالی کهنا



 

  

٩٨ 

 سرو ابرقو را کهن با آن
ً
رس ترین درخت زندۀ ایران مــیکه عموما

ُ
داننــد امــا کارشناســان، ســه ا

 ســه  شاهرود در استان شهرستانک، سرانی شیروان و ابرسیج سال کهن
ً
سمنان را بــا عمــری حــدودا

  ، همانجا).کیهانشمارند (ترین درختان ایران برمیهزارساله، کهن

  ایران سال کهندرختان نوش 
ای طبیعی از درختان قطور نوش وجود دارد و چنانکه ای به نام سورکش، بیشهدر درۀ کتول، در ناحیه

 ۱۵۰۰این درخت را بومی ایران ندانیم، با توجه به عمر این درختان، پیشینۀ ورودش به ایران بیش از 
ســال، در  ۱۳۰۰شدۀ این درخت، با ســنی حــدود های شناختهترین پایهسال است. یکی از قدیمی

از نــوش نیــز در ســبزوار  سالی کهنحیدرآباد کرج، نزدیک مؤسسۀ دامپروری، وجود دارد. درختان 
نیــز در حاشــیۀ جــادۀ  ســالی کهن). نــوش ۱۷۵ -۱۷۴؛ قهرمــان، ص۵۲۳وجود دارد (ثــابتی، ص

ســال عمــر و حــدود دو متــر  ۱۵۰۰آباد، با حدود روستای کاهو (چهل کیلومتری مشهد) به هاشم
  ، همانجا).المعارف ایرانیکادائرةمحیط در نزدیکی زمین، وجود دارد (

)م   نابع (عالوه بر منابع درون متن

، تهــران: فرهنگســرا، پژوهشی در شناخت باغهای ایران و باغهای تاریخی شیرازپور، علیرضا آریان
 ش؛ ۱۳۶۵

 ش؛۱۳۹۱، شیراز: نوید شیراز، ایران سال کهندرختان اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، 
، به کوشش عبدالحسین نوائی و میرهاشــم محــدث، تهــران: دانشــگاه مرآة البلداناعتمادالسلطنه، 

 ش؛ ۱۳۶۸ -۱۳۶۷تهران، 
، اردیبهشــت ۲۳۵، شــمارۀ مسلســل ۲، ش۲۱، ســال یغمــا، »گشــتی در خــاک یــزد«ایرج افشار، 

 ش؛۱۳۴۷
ابنیۀ تاریخی و آثار باستانی خاک یــزد، تهــران: چاپخانــۀ بهمــن، : معرفی ۱، جیادگارهای یزدهمو، 

 ش؛۱۳۴۸
 ش؛ ۱۳۹۰، تهران: کتابدار، نامهسیستان و بلوچستانایرج افشار سیستانی، 

، ترجمۀ احمد بهپور، تهران: ســازمان انتشــاراتی و سفرنامۀ آدام الئاریوس: بخش ایراناولئاریوس، 
 ش؛۱۳۶۳فرهنگی ابتکار، 

 ش؛ ۱۳۵۷، تهران: انتشارات امیرکبیر، َحماَسۀ کویرباستانی پاریزی، محمدابراهیم 

، با تصحیح و تعلیقات احمــد بهمنیــار و مقدمــۀ میــرزا تاریخ بیهقابوالحسن علی بن زید بیهقی، 
 ش؛ ۱۳۶۱عبدالوهاب قزوینی، چاپ سوم، تهران: چاپ افست مروی،  بن محمد
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، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران: شرکت ایرانیان سفرنامۀ پوالک: ایران ویاکوب ادوارد پوالک، 
 ش؛۱۳۶۱سهامی انتشارات خوارزمی، 

، تجدیــد چــاپ از روی چــاپ شماری در ایــران قــدیم: گاه۱۰زاده، جمقاالت تقیزاده، حسن تقی
ش، به انضمام اصالحات به خط مؤلف، زیــر نظــر ایــرج افشــار، تهــران: انتشــارات ۱۳۱۶

 ش؛ ۱۳۵۷شکوفان، 

، تهــران: رســم، هــای مــردم اصــفهان)های ســنگ آرامگــاهسرو (سرونگاره ۀدر ساییزی، مهدی تم
 ش؛۱۳۹۲

ه ثابتی، حبیب
ّ
، تهران: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع های ایرانجنگلها، درختان و درختچهالل

 ش؛۱۳۵۵طبیعی، 

محمد ابوالفضل ، چاپ ثمار القلوباسماعیل ثعالبی نیشابوری،  بن محمدبن ابومنصور عبدالملک
 ؛۱۹۸۵/ ۱۳۸۴ابراهیم، قاهره: دارالمعارف، 

، باغ ایرانی: حکمت کهن، منظر جدید، »الگوی شده: بازدیدی از باغ ایرانیکهن«فریاد جواهریان، 
 ش؛۱۳۸۳تهران: انتشارات موزه هنرهای معاصر تهران و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی، 

، تهــران: پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی، اغ فــینبــعمرانــی،  یمحمــدعل دیسحمیدرضا جیحانی و 
 ش؛۱۳۸۶و گردشگری،  یدست عیصنا

ه مستوفی، 
ّ
، چــاپ گــای نزهت القلوب: المقولة الثالثة: در صفت بلدان و والیــات و بقــاعحمدالل

 ش؛۱۳۶۲لیسترانج، چاپ افست تهران: دنیای کتاب، 

رس  یها جنگل«، خراسان رضوی
ُ
المللــي بــه دنیــا معرفــي باید به عنوان منطقــه بــین مسجد هزارا

 ؛۴ص ،ش۱۳۹۱آبان  ۲، »شود

 ش؛ ۱۳۵۴، ترجمۀ سیروس سهامی، تهران: پیام، سرزمین گیالن، [خوچکو] آلکساندر خودزکو

زاده، میــرم تیمــوری، انوشــیروان کــروری، محمــد متینــی احمد یعلمصطفی خوشنویس، سودابه 
درختــان  -اســتان تهــران، قســمت نخســت ســال کهندرختان «پور، شیروانی و بابک جلیل

 ؛ ۶۵ -۵۸، ص ش۱۳۸۴، ۶۷، شجنگل و مرتع، »کرج سال کهن

زاده، میــرم تیمــوری و انوشــیروان کروری، محمــد متینــی احمد یعلمصطفی خوشنویس، سودابه 
 سال کهناستان چهارمحال و بختیاری، قسمت سوم: درختان  سال کهندرختان «شیروانی، 

 ؛۵۲ -۴۷، صش۱۳۸۵، ۷۰، شجنگل و مرتع، »و اردل بازفت

 ش؛ ۱۳۴۲، تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی علمی، دقیقی و اشعار اومحمد دبیرسیاقی، 



 

  

١٠٠ 

، بــا مقدمــه و ۶، ضــمیمه آینۀ میراث، در جغرافیای جندق و بیابانکابراهیم دستان (یغمای ثانی)، 
 ش؛۱۳۸۵آل داود، تهران: میراث مکتوب،  یعل دیستصحیح 

 ش؛ ۱۳۸۰، تهران: نشر قطره، یبهروز، ترجمۀ محمود سفرنامهپیترو دالواله، 

ای پیرامون شــهر باســتانی شهر من فسا از نگاهی دیگر، حاوی اطالعات ارزندهغالمرضا رضایی، 
 ش؛۱۳۸۷، شیراز: نوید شیراز فسا...

، تهــران: غــربهایی در تــاریخ آیــین رازآمیــز میترایــی در شــرق و آیین مهر: پژوهشهاشم رضی، 
 ش؛ ۱۳۸۱انتشارات بهجت، 

 ش؛۱۳۴۳دخت صبا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ، ترجمۀ مهینسفرنامهفرد ریچاردز، 

، تهران: نشر ایرانگردان، استان خراسان: ۹، شمجموعۀ جامع ایرانگردیدل و همکاران، حسن زنده
 ش؛۱۳۷۷

 ش؛۱۳۸۰ -۱۳۴۹، ، تهران، از آستارا تا ِاستاربادمنوچهر ستوده، 

 ش؛۱۳۶۵، ۲، شمجلۀ جنگل و مرتع، »ای)سرو سیمین (سرو نقره«محمد طباطبایی، 

 ش؛ ۱۳۸۵، تهران: سی بال هنر، جقه چیست؟بتهطاهره عطروش، 

 ش؛ ۱۳۷۵، کاشان: هیئت امنای شاهزاده هادی (ع) فین، بهشتی در حاشیه کویریار، حسین فّرخ

آثار العجم: در تاریخ و جغرافیای مشــروح بــالد و امــاکن الدوله، سیدمحمدنصیر حسینی فرصت
 ش؛ ۱۳۶۲، به کوشش علی دهباشی، تهران: چاپخانۀ هنر، فرهنگسرا، فارس، شامل:...

 ش؛ ۱۳۶۳، ترجمۀ غالمرضا سمیعی، تهران: نشر نو، سفرنامۀ دن گارسیا دسیلوا فیگوئروآفیگوئروا، 

، تهــران: مرکــز نشــر دانشــگاهی، ۱، جگیــاهی) های ایران (سیستماتیککورموفیتاحمد قهرمان، 
 ش؛۱۳۷۳

پر،   ش؛۱۳۷۹تهران: فرشاد، ترجمۀ ملیحه کرباسیان، ، فرهنگ مصور نمادهای سنتیجین سی. کو

شناســی و بنیادهای اسطوره و حماسۀ ایران: شانزده گفتار در اســطورهجهانگیر کوورجی کویاجی، 
شناختی خواه، به پیوست دو نقد روشترجمه و ویرایش جلیل دوستپژوهی سنجشی، حماسه

آگاه   ش؛۱۳۸۰از مهرداد بهار، تهران: 

 ۲، »درخت کهنســال کشــور ۹۰ یها و مراتع اعالم کرد: ثبت ملسسه تحقیقات جنگلمؤ«، کیهان
 ؛ ۴ص ،ش۱۳۹۲مرداد 

 ش؛۱۳۹۲، تهران: فرهامه، گیاه: گیاهان آیینی در فرهنگ و فولکلور ایرانمردمپیمان متین، 
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 ش؛ ۱۳۴۳، تهران: تابان، اقلیم پارسمصطفوی،  یمحمدتق دیس

 ش؛ ۱۳۸۳، تهران های ایراندرختان و درختچهمظفریان،  الله یول

، ۱۸۷۷، چاپ دخویــه، لیــدن کتاب احسن التقاسیم فی معرفة االقالیماحمد مقدسی،  بن محمد
 ؛ ۱۹۶۷چاپ افست 

 ش؛ ۱۳۵۵، خرداد ۳۰۹، ش مسلسل ۳، ش۲۷، سال یغما، »سرو فریومد«عبدالحمید مولوی، 

 ش؛۱۳۳۵، آبان و آذر ۸۹، سال هفتم، شنشریۀ بنگاه جنگلها، »سرو کاشمر«پرویز نیلوفری، 

، تهــران: جهــاد دانشــگاهی، زمــینها و باغهای بــزرگ و زیبــای ایــرانباغهای ایرانی، پردیسهمو، 
 ش؛۱۳۶۳

، با تصحیح و تحشیه و مقدمۀ محمدابراهیم الرّیه)تاریخ کرمان (ساوزیری کرمانی،  خاناحمدعلی
 ش؛۱۳۵۲باستانی پاریزی، تهران: انتشارات ابن سینا، چاپ دوم، 

Encyclopaedia Iranica,  s.v.  "CYPRESS",  by  Hūšang  'Alam,  vol.  VI,  California:  
Mazda Publishers, 1993; 

A. V. William Jackson, Zoroastrian studies: the Iranian religion and various 
monographs, New York: Columbia University Press, 1965; 

Felix Lajard, Recherches sue le culte de cyprès pyramidal chez les peoples civilisès 
de l'antiquitè, Paris: Imprimerie Impériale, 1854; 

Efraim Lev & Zohar Amar, Practical materia medica of the medieval eastern 
Mediterranean according to the Cairo Genizeh, Leiden: Brill 2008; 

Henri Massé, Croyances et Coutumes Persanes, Paris: Librairie orientale et 
américaine 1938; 

Sir William Ouseley, Travels in various countries of the east: more particularly 
Persia, vol. 2, London 1821; 

Percy Molesworth Sykes, Ten thousands miles in Persia or eight years in Iran, 
New York: Charles Scribner's Sons, 1902; 

G. P. Tate, Seistan: a memoir on the history, topography, ruins, and people of the 
country, Quetta: Gosha-e-Adāb 1977;  

Jean- Baptiste Tavernier, Voyages en Perse et description de ce Royaume, Paris: 
Voyages et D'ecouvertes aux editions 1930; 




