
48i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r

1- اسـتادیار پژوهـش، مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، تهـران، ایران
hkeneshlo@yahoo.com :پست الکترونیک    

گازرخ، گنجینه ای پنهان در دل سنگ
 هاشم کنشلو 1

Abstract
Moringa is one of the semi-tropical vegetation elements, distributed in the Sahara Sindian 
region, near the Dead Sea, Red Sea, Somalia, Saudi Arabia, Oman, UAE, Iran, and 
Pakistan. Moringa distribution in Iran is limited to the mountainous areas of Hormozgan 
and Baluchestan in Iran. Moringa is a chasmophyte species, growing well on fractured 
sandstone, shale, and schist. It grows in a warm and dry climate with no frozen period, a 
mean annual rainfall of 180-200 mm, a mean annual temperature of 26-27ºC, and a mean 
annual evapotranspiration of 3448 mm. The soil of habitat varies from shallow to very deep 
with different soil textures, a pH of 7.85 to 8.3, an electric conductivity of 1.36 to 4.5 ds/m, 
and no salinity limitation. This tree plays a key role in the local economy due to the various 
values including conservation, wildlife habitat, feed and fuel, beekeeping, nuts, edible oil, 
and medicinal and industrial uses. The seeds containing 53.9% oil, are traded at a price 
of $100/kg in the global market. The species is highly resistant to drought stress and able 
to adapt and expand in the Sahara Sindian region with minimal water requirements. Direct 
seeding and seedling methods using water storage systems like contour trenching, crop 
residues, and polyethylene sheets could be used for Moringa habitat restoration in the 
southeastern Iran.   
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Moringa: A hidden treasure in the heart of stone

چکیده
گازرخ از عناصر گياهي نيمه گرمسيري بوده و رويشگاه های آن در ناحيه اقليمي صحارا-سندي حوالي درياي مرده، 
درياي سرخ، سومالي، عربستان، عمان، امارات، ايران و پاکستان گسترده شده است. پراکنش گازرخ در ايران محدود 
به نواحی کوهستانی هرمزگان و بلوچستان می    شود. اين درخت صخره زی و عمدتًا روی ماسه سنگ شکاف دار، شيل 
و شيست رويش دارد. اقليم رويشگاه اين گياه، گرم و خشک، بدون دوره يخبندان با ميانگين بارندگی 180-200 
ميلي متر، ميانگين دما 27-26 درجه سانتي گراد و متوسط تبخير ساالنه 3448 ميلي متر است. خاک رويشگاه های آن 
سطحي تا خيلي عميق با بافت هاي متفاوت، اسيديته 7/85 تا 8/3 ، هدايت الکتريکي 1/36 تا 4/50 دسی زيمنس بر 
متر و بدون محدوديت شوري است. اين درخت با داشتن ارزش هاي حفاظتي، زيستگاه وحوش، توليد علوفه، تأمين 
سوخت، پرورش زنبور عسل، آجيل، روغن خوراکي، دارويي و صنعتي، مي تواند نقش کليدي در اقتصاد منطقه ايفا کند. 
دانه های آن حاوی حدود 53/9 درصد روغن است که در بازار جهانی به قيمت هر کيلو 100 دالر داد و ستد می شود. 
از گونه هاي بسيار مقاوم به کم آبي و خشکي بوده و قادر به سازگاري و گسترش در ناحيه اقليمي صحارا- سندي با 
کمترين نياز آبي است. برای احيای رويشگاه گازرخ و گسترش آن در ناحيه جنوب شرق ايران می توان از بذرکاری 
مستقيم و نهال کاری با بهره گيری از سيستم های ذخيره رطوبتی مانند بانکت های هاللی، استفاده از بقايای گياهی و 

ورقه های پلی اتيلنی بهره گرفت.
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 مقدمه
اين درخت به نام هاي گازرخ، گز روغني و گز روگنی در جنوب 
ايران معروف است که اشاره به شباهت ظاهري آن به درخت گز و توليد 
روغن از اين درخت دارد )شکل 1(. گازرخ يک درخت چندمنظوره و 
باارزش است به طوري که ضمن حفاظت آب و خاک در مناطق کوهستاني 
تغذيه  اهلي،  دام هاي  علوفه  توليد  سوزان،  و  خشک  تپه ماهورهاي  و 
وحوش، زنبور عسل و پرندگان و تامين آجيل، روغن خوراکي و سوخت 
نيز يک  اقتصادي زياد  با ارزش  روستايي، از نظر توليد روغن صنعتي 
 Al-Kahtani & Abou-Arab, ارزشمند است )جوانشير، 1372؛ درخت 

.)1993; Al-Kahtani, 1995; Marwah et al., 2007

گازرخ متعلق به خانواده Moringaceae، جنس Moringa و گونه 
بيشترين  گازرخ  مورينگا،  جنس  گونه هاي  بين  در  است.   peregrina

گسترش را دارد و محدوده رويشگاهي آن مناطق خشک و نيمه خشک 
حاشيه درياي سرخ از سومالي و يمن تا فلسطين اشغالي، سوريه، جنوب 
شرق ايران، پاکستان، سودان، اتيوپي، اريتره، جيبوتي، سومالي و نواحي 
بياباني مصر است )Hegazy & Hammouda, 2008(. محدوده پراکنش 
آن در ايران، جنوب استان های سيستان  و بلوچستان و هرمزگان است 
و  خشک  مناطق  در  گونه  اين   .)1375 مظفريان،  1372؛  )جوانشير، 
نيمه خشک با پتانسيل تبخير و تعرق باالي 2000 ميلي متر در سال ديده 

.)Gebauer et al., 2007( مي شود
از  متر  تا 2000  ارتفاعي 1000  دامنه  گازرخ در کشور عمان در 
سطح دريا پراکنش دارد و عمده رويشگاه هاي آن، مناطق مرتفع و دور از 
دسترس است )Gebauer et al., 2007(. به عبارت ديگر، رويشگاه هاي 
اين گونه به مناطق کوهستاني محدود شده است. در ديگر کشورهاي منطقه 
نيز که اين گونه در آنها رويش دارد، چنين وضعيتي مشاهده مي شود. 
در مطالعه پراکنش جغرافيايی گازرخ در کشور مصر، رويشگاه های آن 
محدود به مناطق کوهستانی دريای سرخ و جنوب سينا گزارش شده است 
)Boulos, 1991(. در مقياس جهاني، اين گونه در شمال شرق آفريقا و 
جنوب غرب آسيا رويش دارد. گازرخ در حوالی دريای سرخ در نواحی 
مرتفع روی دامنه های شمالی کوه های سواحل دريای سرخ به خصوص 
در رشته کوه های شنيداری گسترش دارد. همچنين در کوه های ساموکی 
اين گونه رويش دارد،  نقاطی که  نوگروس و شايب ديده می شوند. در 

.)Zahran & Wilis, 2009( سطح زمين پوشيده از تخته سنگ است
غالف های آويزان گازرخ در ماه اکتبر )مهر( می رسند و بذرهای پسته 

مانند آن دارای طعم گس و تهوع آور بوده و سرشار از روغن هستند. 
در بررسـی فنولـوژی گازرخ ذکـر شـده اسـت کـه بذرهـا از اواخر 
 Ezeamulze et al.,( تيـر تا اواسـط مرداد شـروع بـه ريـزش مي کننـد
Islam et al., 2005 ;1996(. مرحلـه رکـود و خـواب نيز از اواخر مرداد 
آغـاز شـده و تـا اوايل آذر مـاه ادامه می يابـد. در مناطـق مرتفع مراحل 
فنولـوژي بـا تأخيـر آغـاز مي شـود. درمورد مراحـل فنولـوژی گازرخ 
در کشـور مصـر گزارش شـده اسـت کـه افزايـش ارتفاع از سـطح دريا 
 .)Bertiller, 1999( سـبب تأخير مراحل فنولـوژي در اين گونه می شـود
پژوهـش درمورد هشـت جمعيت گازرخ در شـمال غرب درياي سـرخ 
نشـان داد که رشـد رويشـي ايـن گونه در آذرمـاه آغاز شـده و تا بهمن 
ادامـه مي يابـد. از اسـفند تـا اواسـط فرورديـن غنچه هـاي گل ظاهـر 

مي شـوند و از اواسـط فروردين تا آخر آن موسـم گلدهي اسـت. ميوه ها 
از اوايـل ارديبهشـت تـا اواسـط تيـر روي شـاخه ها ظاهـر مي شـوند 

 .)Hegazy et al., 2008(
در بررسی اکولوژی جمعيت گازرخ در مصر مشخص شد که ميزان 
رشد اين گونه در سينای جنوبی خيلی کند است و بيشتر درختان مسن 
هستند و چنانچه تغييراتی در اکوسيستم به وجود آيد، جمعيت های گازرخ 

.)Dadamony, 2009( از بين خواهند رفت
در بعضـی از کشـورها نظيـر عمـان، برای اسـتخراج روغـن گازرخ، 
بذرهـا را بـه مـدت يـک شـب در آب خيسـانده و اجـازه می دهنـد تـا 
 Mayde, 1986; Sutherland & Folkard,( روغـن از بـذر جـدا شـود
2005(. بعـد از اسـتخراج روغـن از دانـه، مـواد باقيمانـده در تصفيه آب 
کاربـرد دارد، ضمـن اينکـه بـا 60 درصد پروتئينـی که داراسـت به عنوان 
کـود و حتـی در تغذيـه طيـور نيـز می تواند مورد اسـتفاده قـرار گيرد. در 
عربسـتان ميـزان روغن بذرهاي گازرخ در منطقه عربسـتان 9/53 درصد 
گـزارش شـده اسـت )Tsaknis, 1998(. دانه هـای گازرخ دارای 40-35 
درصـد روغـن هسـتند کـه بـه رنـگ زرد روشـن با مـزه مطبوع بـوده و 
 Sutherland &( از نظـر کيفيـت، قابـل مقايسـه بـا روغـن زيتـون اسـت

 .)Folkard, 2005
عالوه بـر مطالعـات فـوق، پژوهش هـای زيـادی در رابطه بـا خواص 
متعـدد دارويـی ايـن گياه انجام شـده و نشـان داده اسـت که قسـمت هاي 
مختلـف ايـن گيـاه ازجملـه برگ هـا، ريشـه ها و پوسـت تنه در سـاخت 
داروهـاي محلي بـرای درمـان بيماري هاي مختلـف مانند نارسـايی هاي 
گوارشـي، جوش هـای سـطحي پوسـت بـدن، سـرماخوردگي، التهـاب 
پوسـتي، فشـار خـون بـاال، تشـنج و حمله هـاي عصبـي، تـب، امـراض 

 .)Steinitz et al. 2009( پوسـتي و روماتيسـم کاربـرد داشـته اسـت
مقاومـت بـه خشـکي در گيـاه در نتيجـه مجموعـه اي از عمل هـا و 
عکس العمل هـاي پيچيـده به وجود مي آيـد و دو عمل اجتناب از خشـکی 
و مقاومـت بـه آن، از واکنش های مهـم گياه اسـت )Lewitt, 1980(. گياهان 
بـراي مقابله با صدمات ناشـي از تنش خشـکي از سـه مکانيسـم فـرار از 
خشـکي )تکميل رشـد قبل از خشـکي، خواب و نيمه خـواب(، اجتناب از 
خشـکي )کنترل جذب آب، رشـد ريشـه، هدايت و توزيع مناسـب آب در 
صـورت وقوع خشـکي و متناسـب بـا مرحله فنولـوژي، بسـتن روزنه ها، 
مقاومـت کوتيکولـي، ايجـاد پوشـش مومـي، تغييـر فـرم برگ هـا، ريزش 
برگ هـا، تغييـر متابوليسـم، تنظيم فشـار اسـمزي، تغيير در ديواره سـلولي 
و اندازه سـلولي( و تحمل خشـکي )جلوگيري از پالسـموليز، ذخيره کربن 
و ازت، پايـداري غشـا، انتقـال مـواد بـه قسـمت هاي مهـم و غيـره( بهـره 

مي گيرند )سـرمدنيا و کوچکـی، 1374(.

 اقدامات و یافته ها
به منظور مقابله با پديده بيابان زايی و افزايش پوشش درختی با بهره گيری 
از گونه های بومی و احيای رويشگاه های جنگلی تخريب يافته با هدف 
حفاظت آب و خاک و بهره برداری بهينه از منابع طبيعی تجديدشونده نواحی 
ساحلی جنوب کشور، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستاييان اقدام به 
تحقيقات آت اکولوژی گازرخ، جنگل کاری و احيای رويشگاه آن شد. در 
اين بررسی ضمن شناسايی دامنه گسترش گونه، مراحل فنولوژی، نيازهای 
نياز آبی در  رويشگاهی، توانمندی ژنتيکی، شيوه های تکثير و کاشت و 
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قرار  بررسی  مورد  متراکم  کشت های 
گرفتند. 

اقليمي  ناحيه  در  تحقيق  اين 
صحارا- سندي، حوزه نوبوسندين در 
منطقه  شد.  انجام  ايران  جنوب شرق 
مورد بررسي در زمره بيابان هاي گرم با 
تابستان هاي بسيار گرم و زمستان هاي 
معتدل بدون دوره يخبندان با ميانگين 
ميلي متر  بارندگي ساالنه 150-200 
است.  تابستانه  جوي  ريزش هاي  و 
عمده عرصه در ارتفاعات و تپه ماهورهاي گرم 
جنوبي  بلوچستان  و  بشاگرد  منطقه  خشک  و 
از  که  است  شده  واقع  مکران  رشته کوه هاي  در 
بيشتر  مي شود.  محدود  پاکستان  مرز  به  شرق 
گازرخ  رويشگاه های  زمين شناسي  تشکيالت 
ماسه سنگ،  و  است  ترشياري  دوره  به  مربوط 
شيل، شيست به همراه کنگلومرا و آهک مهمترين 
عناصر سنگي آن به شمار می روند. برای بررسي 
ابعاد  به  شيشه اي  گلدان هاي  از  ريشه  سيستم 
برای  شد.  گرفته  بهره  سانتي متر   80×40×30
بررسي خصوصيات برگ، ساقه و ريشه نهال هاي 
بذري در گلخانه توليد و نمونه هاي برگ و ساقه 
درختان تحت تنش نيز از رويشگاه هاي طبيعي 

تهيه شد.
گسترش گازرخ در ايران محدود به هرمزگان 
و بلوچستان است و به صورت يک نوار باريک 
  35  55  25ْ تا در محدوده عرض هاي جغرافيايي
 )57ْ  53 26ْ از شهر شيب کاله ) طول جغرافيايي
در بشاگرد هرمزگان شروع شده و تا ارتفاعات 
 39 بنگي سول در مرز پاکستان )طول جغرافيايي
61ْ( بين دو حد ارتفاعي100 تا 1500 متری از 

سطح دريا گسترش دارد )شکل 2(.
رويشگاه  اقليمی  بررسی خصوصيات  برای 
زمانی  تقويم  و  آمبروترميک  منحنی  ترسيم  و 
فنولوژی گازرخ، شهرستان نيکشهر که در بخش 
مياني رويشگاه هاي طبيعي گازرخ قرار دارد، مبنا 
قرار داده شد و از آمار ايستگاه هواشناسي آن 
استفاده شد. براين اساس، متوسط درجه حرارت 
ساالنه نيکشهر با ارتفاع 510 متر از سطح دريا 
دماي  متوسط  سانتي گراد،  درجه   27/8 برابر 
متوسط دماي  و  کمينه 11/7 درجه سانتي گراد 
ميانگين  است.  سانتي گراد  درجه   42/7 بيشينه 
با  که  است  ميلي متر   190/9 ساالنه  بارندگي 
ارتفاع از سطح دريا تغيير مي يابد به طوري  که در 
ارتفاع 120 متري به 120 ميلي متر رسيده و در 
950 متري در آنگهران به 213 ميلي متر افزايش 
مي يابد. ميانگين رطوبت نسبي هوا 36/7 درصد 

ارتفاع  در  پست تر  رويشگاه های  در  که  است 
120 متري به 51 درصد افزايش مي يابد. به علت 
گرما و خشکي شديد ميانگين تبخير ساالنه زياد 
است و تا 3591 ميلي متر در ايستگاه هواشناسي 
نيکشهر گزارش شده است. به طور کلي، هشت 
ماه سال دارای دماي ميانگين بيشتر از 25 درجه 
نشان  آمبروترميک  منحني  است.  سانتي گراد 
مي دهد که فصل خشک طوالني است و به 11 
ديگر  در  ماه ،  دی  بجز  و  مي رسد  سال  در  ماه 
ماه ها منحني بارندگي پايين تر از منحني حرارت 

است )شکل3(.
داد  نشان  فنولوژی  مراحل  بررسی های 
به شکفتن  اسفند شروع  که گل های گازرخ در 
می کنند و زمان رسيدن ميوه ها در رويشگاه های 
است  مرداد  اواسط  تا  اواسط خرداد  از  مختلف 
که با توجه به عرض جغرافيايی، ارتفاع از سطح 
عرض های  در  دارد.  جغرافيايی  جهت  و  دريا 
دوبار  فنولوژی  مراحل  دره ها  داخل  و  پايين تر 
عالوه بر  درختان  و  می شود  تکرار  سال  در 
اواخر اسفند در دی ماه نيز وارد مرحله گلدهی 
می شوند. ميزان ميوه دهی درختان به عامل های 
مختلفی ازجمله شرايط بارندگی در زمان ظهور و 
تلقيح گل ها بستگی دارد. سال هايی که در اسفند 
می يابد.  کاهش  ميوه دهی  بيفتد،  اتفاق  بارندگی 
به عالوه پايه هايی در طبيعت وجود دارند که توان 
ميوه دهی زيادی دارند و هرساله نسبت به ديگر 

درختان محصول بيشتری توليد می کنند.
تکثيـر  بـذر  توسـط  سـهولت  بـه  گازرخ 
می شـود. بـذر آن بـه  نسـبت درشـت اسـت و 
متوسـط وزن خشـک هـر بـذر  حـدود 0/48 
گـرم اسـت. گاهـي وزن بذرهـای درشـت بـه 
گازرخ  هزاردانـه  وزن  مي رسـد.  گـرم   0/98
588/8 گـرم اسـت. قـوه  ناميه بذرها بسـتگي به 
زمـان برداشـت و مدت نگهـداري در انبـار دارد. 
بذرهايـي کـه غالف هـاي آنها قهـوه اي شـده اند، 
قـوه ناميه ای بيشـتر از 90 درصـد دارند. بذرهاي 
نـارس به رنـگ زرد تـا سـبز و بـا تـوان رويش 
کمتر هسـتند. خاصيت انبـارداري بذرهـا به دليل 
روغنـي بـودن آن هـا کم بـوده و بـراي نگهداري 
آنهـا به انبارهاي خنک با تهويه کامل نياز اسـت. 
بـرای رويانـدن بـذر نيـاز بـه تيمار و خيسـاندن 
به مـدت 48 سـاعت، ضدعفونـي بـا قارچ کش و 

دمـاي 32-30 درجـه سـانتي گراد اسـت.
گازرخ نيـاز آبـی کمـی دارد و در مناطقـی 
کـه ميانگيـن بارندگـی سـاالنه 200 ميلی متـر 
باشـد بـا تمهيداتـی می تـوان نسـبت به کاشـت 
ديـم آن اقـدام کرد. در کاشـت ديـم آن می توان 

از کاشـت مسـتقيم بـذر به صورت کپـه کاری در 
چاله هايـی بـه ابعـاد 50×50×50 سـانتی متر با 
تشـتکی به عمق 15 تـا 20 سـانتی متر همزمان 
بـا آغـاز بارندگی هـای پاييـزه اقدام کـرد. برای 
گلدانـی  نهال هـای  کاشـت  موفقيـت،  افزايـش 
انتقـال  زمـان  اسـت  بهتـر  می شـود.  توصيـه 
نهال هـا بـه عرصـه در فصـول سـرد و همـراه با 
آغـاز بارندگـی پاييـزه باشـد تـا گيـاه فرصـت 
اسـتقرار در عرصه را داشـته باشـد. بهره گيری از 
سيسـتم های جمـع آوری رواناب سـطحی مانند 
سيسـتم های  همچنيـن  و  هاللـی  بانکت هـای 
نگهـداری رطوبـت در خـاک ازجملـه اسـتفاده 
از خـار و خاشـاک و بقايـای گياهـی در کـف 
و  سـانتی متر(   60-80( عميـق  گودال هـای 
تشـتک  روی  پلی اتيلنـی  ورقه هـای  همچنيـن 
جهـت جلوگيـری از تبخير آب، ميـزان موفقيت 
را افزايـش می دهـد. آبيـاری نهال هـا در فصـل 
گـرم و خشـک سـال های اول و دوم بـا فاصلـه 
زمانـی يک ماهـه در موفقيت جنـگل کاری نقش 

زيـادی دارد. 
در زراعـت آبـی گازرخ بـا هـدف ايجـاد 
بادشـکن اطـراف مـزارع يـا ايجاد بـاغ گازرخ، 
فاصلـه های کاشـت 4×3 متر )تراکـم 800 پايه 
در هکتـار( و فاصلـه آبيـاری 14 روزه بهتريـن 
نتيجـه را از نظـر رشـد گيـاه و هزينـه کاشـت 
دارد. ايـن گونـه بـا وجـود مقاومـت زيـاد بـه 
خشـکی و گرمـا نسـبت بـه سـرما و يخبنـدان 
حسـاس اسـت، به طوری کـه سـرمای 4 - درجه 
سـانتی گراد باعـث تنـش شـده و در صـورت 
تکـرار و تـداوم سـرما منجـر به خشـک شـدن 

می شـود.  گازرخ  شـاخه های 
آناتوميکـی  و  مورفولوژيکـی  بررسـی های 
اندام هـای مختلـف گيـاه نشـان داد کـه گازرخ 
بـا وجـود رويـش در منطقـه گرم و خشـک در 
زمره گياهان دارای مسـير فتوسـنتزی C3 اسـت 
)کنشـلو و عظيمـی، 1392( و بـرای مقابلـه بـا 
پديـده خشـکی و کم آبـی از شـيوه های مختلف 

بهـره می گيرد کـه عبارتنـد از:
الـف- شـيوه های فـرار از خشـکی شـامل 
جوانه زني سـريع بذرها و رشـد سـريع ريشـه ها 
و  مقاومـت  ب-  رويـش؛  اوليـه  مراحـل  در 
افزايـش  مقابـل خشـکی شـامل  بردبـاری در 
تـا 2،  بـه سـاقه- طـول 1/5  ريشـه  نسـبت 
حجـم 9 تـا 12 و وزن 8 تـا 21 برابـر )شـکل 
4(، ايجـاد يک اليـه صخيم چوب پنبـه ای روی 
ريشـه )شـکل 5(، متورم کـردن ريشـه اصلی و 
ذخيره نشاسـته و آب در آن )شکل های 6 و 7(، 
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ريـزش برگچه هـای پهـن و برگ هـا در زمـان 
خشـکی، ايجـاد اليـه مومـی روی روزنه هـای 
بـرگ، افزايـش سـلول های پارانشـيمی نردبانی 
شـاخه ها  و  برگ هـا  گرفتـن  قـرار  بـرگ،  در 
به طـور قائـم )شـکل 8(، رويش در سـازند های 
ماسه سـنگ های  ماننـد  خـاص  زمين شناسـی 
شـکاف دار، شـيل و شيست )شـکل 8( و رويش 

در اقليم هايـی بـا بارش هـای تابسـتانه.

 نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات
رويشـگاه هاي طبيعـي گازرخ به داليلـی چنـد 
ازجملـه دور از دسـترس بودن و نبود شـناخت 
کافـي از اهميـت آن پيوسـته در حـال تخريـب 
مناطـق  از  بسـياري  در  و  هسـتند  نابـودي  و 
فقـط تک پايه هايـي از آنهـا باقـي مانده اسـت. 

خوشـبختانه تکثير آسـان و شـناخت بوميان از 
ارزش زيـاد ايـن گونـه از گذشـته دور، احيـای 
آن را آسـان کرده و چند سـالي اسـت که توسعه 
آن به طـور پراکنـده شـروع شـده اسـت. توليـد 
نهال هـاي بـا قابليـت بـاال در توليـد ميـوه از 
طريـق جنسـي و احداث بـاغ بـذر در منطقه با 
اسـتفاده از ژنوتيپ های برتـر و و راهنمايي هاي 
و  کشـت  صحيـح  شـيوه هاي  بـرای  ترويجـي 
و  ديـم  کشـت هاي  در  تراکـم  ميـزان  رعايـت 
آبـي و حتـی به عنوان بادشـکن اطـراف مزارع ، 
مي توانـد در احيـا و گسـترش درخـت گازرخ 
در جنـوب ايـران راهگشـا باشـد. با ايـن اقدام 
می تـوان در اسـتان های هرمـزگان و سيسـتان 
و بلوچسـتان بـا ايجاد اشـتغال، بهبـود وضعيت 
معيشـتی بوميـان و گسـترش ايـن درخـت بـا 

ارزش در جنـوب کشـور قدم هـای ارزشـمندی 
برداشـت. بررسـي ها نشـان مي دهـد کـه ايـن 
گونـه قابليـت زيـادی در مقابلـه بـا خشـکي 
دارد و ضمـن افزايـش حاصلخيـزی خـاک و 
نداشـتن خطـر شـور شـدن آن، قـادر خواهـد 
بـود دوره هاي خشـکي طوالنـي پريوديک اين 
ناحيـه را سـپري کنـد و بـراي مـدت طوالنـي 
ادامـه حيات دهـد. بنابراين کاشـت آن در قالب 
درخـت  يـک  به عنـوان  مشـارکتی  طرح هـای 
مـزارع،  بادشـکن حاشـيه  بـرای  چندمنظـوره 
باغ هـای گازرخ ديـم و آبـی، جنـگل کاری بـا 
هدف حفاظت آب و خاک، توسـعه فضای سـبز 
و احـداث پارک هـای شـهری در مناطق جنوب 
خشکسـالي هاي  دوره هـای  بـا  ايـران   شـرق 

غيرقابـل پيش بينـي، توصيـه می شـود. 

شکل 1: گازرخ همراه با ميوه در خرداد ماه، در رويشگاه بشاگرد هرمزگان
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