
گرفته وعمر آن به بيش از 4000 هزار سال مي رسد . 
ولي بنا به گفته دانشـــمنداني از ژاپن وروسيه كه 
ازاين درخت ديدن نموده اند، عمرش را تا 8000
سال مي توان تخمين زد. ارتفاع اين سرو شگفت 
انگيز 25 متر ودور تنه آن 11/5 متر است .درخت 
سرو ابركوه يكي از عجايب خلقت وشكوه وآزادگي 

اين سرو پير واقعا ديدني است.
يازدهمين اثر ثبت شـــده  چنارتنگ چنار
درفهرست آثار طبيعي ملي، چنار تنگ چنار است .
چنار 1200ساله اي كه درتنگه طبيعي مهريز يزد 
قرارگرفته واز دوطرف درمحاصره كوه است .اين 
چنار تك پايه بـــا 19 متر ارتفاع و3متر قطر ، 11
شاخه فرعي دارد ، رشد اين درخت به تازگي كند 
شده ودر قسمت دروني تنه خسارت نوعي چوب 
خوار يا موريانه مشهود است . تنگ چناراز دير باز 
محل استراحت وتجمع مردم درماههاي گرم سال 
بوده است ومردم براي استراحت دركنار آب جاري 
آن اتراق مي كردند. درفرهنگ عامه اين درخت را 
هم محترم مي دارندومعتقد ند هرهزار سال يكبار 

اين چنار نيز آتش گرفته واحيا مي شود.
چناركرخنگان چنار كرخنگان ســـرمايه 
1500 ساله شهرســـتان خاتم  است اين درخت 
نشان از قدمت واستقرار تمدن كهن دراين منطقه 
دارد واز ايـــن رهگذر كه درنزديكي حيات وحش 
ورويشـــگاه جنگلي زاگرس قرار دارد، همچنين 
اســـتفاده از بذر آن در تحقيق، تكثيروسازگاري 
گونه «استفاده ژنتيكي» بســـيار مناسب است 
ودربررسيهاي زيست محيطي واكو لوژيكي نيز 
كاربرد دارد و مورد توجه ويژه قرار گرفته وبه عنوان 
دهمين اثر درحافظه ميراث طبيعي كشـــورمان 
بهثبت رسيده اســـت. ارتفاع چنار كرخنگان به 

20متر مي رســـد. تنه اصلي آن شـــكافته و پنج 
قســـمت را تشكيل داده است .آثاري از سوختگي 
طبيعي نيز دروسط تنه به چشم مي خورد. جالب 
آنكه مردم منطقه از نظـــر مذهبي اين درخت را 
مقدس ميدانند ومعتقدند هر 100 ســـال يك بار 
خود به خود آتش گرفته و بار ديگر احيا مي شود، 
به همين دليل بيشتر مردم شهرستان از وجود اين 
چنار ارزشمند آگاهند وبراي نگهداري آن تالش 

مي كنند. 
درشهرستان مهريز استان  سـرو منگاباد:
يزد، سرو 1400 ساله اي اســـت كه هنوز مورد 
توجه مردم است واز آن به عنوان يك اثر مقدس 
مربوط به دوره ساســـاني نگهداري مي شود. اين 
درخت تك پايه داراي 4 شاخه اصلي وشاخه هاي 
فرعي فراوان است وارتفاعش به 14متر مي رسد 
اين درخت را انسان كاشته وتكثيرش نيز از طريق 
كاشـــت نهال صورت مي گيرد .سرو 1400ساله 
«منگاباد» هنوز هم جوان وشـــاداب است ورشد 
قابل توجهي درآن مشـــاهده مي شود اين درخت 
كهن سال نهمين اثر طبيعي ثبت شده درفهرست 

آثارملي است.
سرچشـمه هرات: هفتمين ميراث طبيعي 
ثبت شده درشهرســـتان خاتم  است .قدمتش به 
دوره اول زمين شناســـي كواترنر؛يعني به بيش از 
10هزار ســـال پيش مي رسد اين چشمه حاصل 
نفوذ آب باران و برف به داخل پوســـته قابل نفوذ 
زمين ودر نهايت خـــروج آن براثر برخورد با اليه 

سنگي وغير قابل نفوذ زيرين است 
اثر 208 ميليون ساله مر بوط به  كوه ارنان:
دوره ژوراســـيك دوران سوم زمين شناسي .كوه 
ارنان در شهرســـتان مهريز يزد قرار داردويكي 

ازتك كوههاي نادرايران مركزي به شمار مي آيد.
اين كوه از منظر زمين شناســـي ،تاريخي(سنگ 
نگاره هاوقنات)وهم ازمنظـــر طبيعي اجتماعي 
(وجود چشـــمه ودرپي آن ايجاد روستا ومسكن 
گزيـــدن مردم) داراي اهميت اســـت كوه ارنان 
منفرد و دورتا دور آن دشت فراگرفته است اين اثر 
آتشفشاني وداراي پرتگاه است وغارهاي طبيعي 
رانيز دردل خود محافظت مي كند.دردامنه شرقي 
اش نيز چشـــمه اي وجود داردكه درختان انجير 
وحشـــي ،درمنه ،خارشتر، گز وشور وغيره اطراف 
راســـيراب مي كند.اين كوه ازنظرمردم منطقه 
واستان باارزش تلقي مي شودومعتقدنددرسمت 
شرق آن ردپايي برســـنگ نقش بسته است كه 
متعلق به امام علي (ع)است.اين مكان هم اكنون 
به عنوان قدمـــگاه مورد توجه وعالقه ويژه مردم 
قراردارد.كوه ارنان دراستان يزد به عنوان هشتمين 

ميراث طبيعي درفهرست آثارملي ثبت شده است. 
صنايع دستي:فرشبافي ازعمده ترين صنايع 
دستي  استان يزدبه شمار مي آيد كه 50 درصد آن 
به خارج از كشور صادر مي شود . زيلو بافي نيز دراين 
استان رواج دارد ومهمترين مركز آن ميبد است. 
قديمي ترين زيلو رامي توان درموزه تخصصي زيلو 
اين شهرستان يافت كه مربوط به سده 8 هجري 
قمري است . اســـتان يزد همچنين تنها استاني 
اســـت كه درآن ايكات ودارايي بافته مي شود . 
ترمه هاي اين اســـتان نيز همـــواره مورد توجه 
گردشگران بوده است . سبد بافي ،زرگري سنتي ،
چاقو ســـازي ، منبت كاري، خراطي ،گيوه بافي 
وآهنگري نيز جزو صنايع دستي اين استان است.

مهمترين سوغات استان يزد:  سوغات يزد:
ترمه، سفال ، شيريني هاي محلي مانند: لوز، باقلوا، 

قطاب ، پشمك وسوهان است.

شماره هاي تماس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري يزد
7و0351-6210006

موزه هاي شاخص استان عبارتند از: موزه ها:
تاسيستلفننشانيشهرستانعنوانرديف

موزه آيينه 1
خيابان كاشاني،روبروي پارك يزدوروشنايي

82400101377هفتم تير

بلوار قاضي ميبدموزه زيلوو پالس2
035277570201381ميرحسين،كاروانسراي ميبد

موزه مردم 3
خ شهيد باهنر،كوچه پشت ابركوهشناسي

035268237091383مسجدآقا،خانه صولت

موزه مردم 4
خيابان جمهوري اسالمي، مهريزشناسي 

035252265901381نرسيده به حسينيه بزرگ

خيابان آيت ا...خامنه اي،اردكانموزه مفاخر5
035272217181383محله چرخاب

موزه سفال 6
خيابان شهيد جعفري نژاد،ميبدوسراميك

--آب انبار حاجي علي محمد

موزه مردم 7
محله گرمسير،جنب مسجد تفتشناسي

035262238001385مالحيدر،خانه رزاقيان

موزه 8
خيابان امام خميني،يزداسنادومدارك

62025001385محله فهادان،خانه الري ها

موزه سكه ومردم 9
خيابان امام خميني، يزدشناسي حيدر زاده

62191111383گذراصلي محله فهادان

ميدان شهدا،يزدموزه آب10
62683401379ابتداي خيابان قيام

موزه مردم 11
بلوارآيت ا...خامنه اي،اردكانشناسي

035272200301370جنب حوزه علميه

12
موزه اسنادونسخ 

خطي ميرزا 
محمدكاظميني

بلوار امامزاده جعفر،يزد
62214841382جنب امامزاده

موزه مردم 13
بلوارقاضي ميرحسين، ميبدشناسي

035277567011381نرسيده به هالل احمر

خيابان شهيد چمران،طبقه يزدموزه وزيري14
62478881378فوقاني كتابخانه مروج

ميدان شهيد بهشتي ،يزدموزه علوم يزد15
62234341367خيابان ايرانشهر

16
موزه تاريخ طبيعي 

مركز مطالعات 
زيست محيطي

ميدان امام حسين،بلوار يزد
82533031383دانشجو،اداره محيط زيست

بلوارقاضي ميرحسين ، ميبدموزه پست17
035277535001384چاپارخانه ميبد


