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  خالصه

 

 یمعرف قیتحق نیهدف ا نا،یگونه کازوآر یورو ش یمقاومت به خشک نیو همچن یکیو ارزش اکولوژ تیبا توجه به اهم

 کی نای. کازوآرباشدیوجود دارد، م یو شور یکه مشکل خشک یدر مناطق ژهیسبز به و یاستفاده در فضا یگونه برا نیا

 ریو جزا ایآس یو جنوب شرق ایاسترال یکه بوم باشدیم کم یکیازت با خواهش اکولوژ کنندهتیبرگ و تثبگونه پهن
تا  02درخت معموالً به  نیدارد. ا شیگرم و خشک رو یبا آب و هوا یو شور ساحل یشن یهاآرام است و در خاک انوسیاق

بالدار است  ندقهآن کوچک و به صورت ف یهاوهیاستقرار در مناطق شور و غرقاب را دارد. م ییو توانا رسدیمتر ارتفاع م 02

در  نیبادشکن، پوشش و همچن ن،یسبز به عنوان پرچ یدر فضا توانیم گونه را نی. اباشدیدانه م کی یکه هر کدام دارا
 یکیپراکنش اکولوژ یگرمادوست و دارا اهیگ کی نایسواحل استفاده نمود کازوآر یایخاک، حفاظت و اح شیکنترل فرسا

 طیکه در شرا یصورت از بذر و قلمه استفاده نمود و در توانیم اهیگ نیا ریتکث ی. براباشدیم یگسترده و مقاوم به خشک

 یاگسترده یرطوبت طیدر شرا ،یآب مصرف زانیاز لحاظ م نایندارد. کازوآر یجد یماریمساعد رشد کرده باشد، آفت و ب

در مناطق مناسب  م،یمواجه هست یآبکم کلکشورمان که با مش طیدرخت را در شرا نیا توانیم نیقادر به رشد است. بنابرا
  استفاده نمود. یبز شهرس یآن در فضا یازهایبا ن

 

 یگونه مقاوم به خشک ،یگونه مقاوم به شور ،یسبز شهر یفضا ،یساحل یاراضکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

 یکیاست که پراکنش اکولوژ برگانیسوزن هیحال شب نیبرگ و در عگونه پهن کی نایکازوآر

 یشن یهاتپه نیو همچن یااحل صخرهسو ،یاشن و ماسه یساحل یهاشگاهی[ و در رو1دارد ] یاگسترده
در  نیاست و استفاده چندمنظوره دارد و همچن یو غرقاب یشور ،یگونه مقاوم به خشک نی. اکندیرشد م

سواحل به عنوان  یایدر حفاظت و اح توانیگونه را م نیچوب سوخت کاربرد دارد. ا دیزراعت و تول

   .فاده نمودخاک است شیکنترل فرسا ی[ و برا0، 0، 1بادشکن ]
استفاده نمود.  عیبادشکن، پوشش و پوشش سر ن،یسبز به عنوان پرچ یدر فضا توانیدرخت را م نیا

 دارد یساحل یهاستمیاکوس یایروان و اح یهاماسه تیدر تثب یگونه در مناطق خشک نقش مهم نیا

[4]. 
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و  یمقاومت به خشک نیو همچن یکیو ارزش اکولوژ تیچندمنظوره، اهم یهاتوجه به استفاده با

در  ژهیبه و ،یسبز شهر یاستفاده در فضا یگونه برا نیا یمعرف قیتحق نیهدف ا نا،یگونه کازوآر یشور
  و غرقاب وجود دارد، است. یکه مشکل شور یمناطق

 
 

 گونه کازوآرينا معرفی  .2

 کلیاتی راجع به گونه کازوآرينا -2-1
 :علمی یهانام -

                                                               Casuarina equisetifolia L.   
                                                               Casuarina litorea L. 

 :جنس -
                                                               Casuarina  

 :رهیت - 
                                                               Casuarinaceae  

                                       :های انگلیسینام -
                                                               Australian pine  

                                                               Shea (she)-oak 
                                                               Beach sheoak  

                                                               Beefwood 
                                                               Horsetail tree 
                                                               Casuarina 

                                                               Scaly bark oak 
                                                               Common ironwood 

                                                               Swampoak 
                                                               Gago 
                                                               Goago 

                                                               Gagu 
                                                               Agoho 

                                                               Gaogao 
                                                               Agas 
                                                               Ngas 

                                                               Ngasu 
                                                               Whistling pine  

 
 4 یخانواده دارا نیاست. ا Casuarinaceae از خانواده .Casuarina equisetifolia L یبا نام علم نایکازوآر

 سبزشهیسوزن مانند و هم یهابرگ ،یمخروط چوب ی، دارا Casuarina جنس یها[. همه گونه5گونه است ] 20جنس و 

 .هستند
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 نايگونه کازوآر يیایپراکنش جغراف -2-2
ده و ش رانیدر گذشته وارد ا نایآرام( است. کازوآر انوسیاق ریو جزا ی)مالز ایآس یو جنوب شرق ایاسترال یگونه بوم نیا

گونه در مناطق  نی[. با توجه به مشاهدات، ا6] کندیم اتیح دیتجد یعیخزر کشت شده و به طور طب یایدر سواحل در

  .[7] جنوب کشور موفق بوده است یریگرمس
 

 نايگونه کازوآر یشناساهیگ اتیخصوص -2-3

متر بوده  46گونه ثبت شده  نین در مورد اکه تاکنو یارتفاع نیشتریمتر است. اما ب 02تا  02گونه معموالً  نیا ارتفاع
گونه   نیا یها. رنگ گلکنندیدرخت رشد م کی ینر و ماده هر دو بر رو یهابوده و گل هیپاتک نای[. کازوآر2است ]

طول دارند.  متریسانت 02تا  00 سبزشهیشکل و هم یسوزن یها. برگباشدیبهار م یروشن بوده و فصل گلده یاقهوه

آن کوچک و به صورت فندقه بالدار است که  یهاوهیاست. م کیو افتاده هستند و در کل ظاهر درخت بار کیبارها شاخه
دارد و در  عیگونه سرعت رشد سر نی[. ا9] شوندیباد و آب پراکنده م لهی. بذرها به وسباشدیدانه م کی یهر کدام دارا

 [. 12سال است ] 52 یال 42گونه  نی. حداکثر طول عمر ادارد یارتفاع شیمتر رو 0تا  5/1ساالنه  یاصل شگاهیرو

 

 

 نتايج و بحث  .3

 نايگونه کازوآر یشگاهيرو طيشرا -3-1

گسترده  یکیازت با پراکنش اکولوژ کنندهتیگونه تثب کیرا دارد و  یاستقرار در مناطق شور و غرقاب ییگونه توانا نیا

گونه  نی. اکندیرشد م یشن یهاتپه نیو همچن یاسواحل صخره ،یاشن و ماسه یساحل یهاشگاهی[ که در رو7، 1است ]
گرم و  یها با آب و هوانمک و تاالب یهااچهیشور، در یهاآب کیدنز ایو شور سواحل و  یاشن و ماسه یهادر خاک

 [. 11دارد ] شیخشک رو

قادر به رشد است. به  یاگسترده یرطوبت طیشرادر  ،یآب مصرف زانیگرمادوست است و از لحاظ م اهیگ کی نایکازوآر

 یو کم یآهک یهادارد. به خاک شیمتر رو 622و حداکثر تا ارتفاع  کندیرشد م نییپا یایدر ارتفاع از سطح در یطور کل
 .دهدیمقاومت نشان م ییایقل

 

 ریتكث -3-2

جوان استفاده کرد. بذرها تا  یهااز شاخه دیبا یریقلمه گ ینمود. برا ریتکث توانیبذر و قلمه م قیگونه را از طر نیا
 ،یجوان به خشک یها[. نهال12] زنندیروز جوانه م 2-4در  ،یو در خاک متخلخل با رطوبت کاف مانندیسال زنده م کی

 [. 10حساس هستند ]و آتش  لیس

 

 هایماریآفات و ب -3-3

 یتنها مواقع گر،ید یندارد. به عبارت یجد یماریت و بمساعد رشد کرده باشد، آف طیدر شرا نایکه کازوآر یصورت در
 کنندیدرخت حمله م نیکه به ا ی. آفاتمیگونه باش نیا یمارینگران آفت و ب دینامساعد رشد کرده باشد با طیکه در شرا

 عبارت هستند از:  

Chondracis rosea 
Schistocera gregaria 

Lymantria xylina 
Apate momachus 
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Icerya spp. 

 درخت عبارت هستند از: نیا شهیمهم ر یهایماریعلت ب نیهمچن

Pseudomonas solanacearum 

Trichosporium vesiculorum 
Rhizoctonia spp. 

 
 

  یریگجهینت .4

 کی نی. همچنباشدیغرقاب م زیو ن یشور ،یاست و مقاوم به خشک یاگسترده یکیپراکنش اکولوژ یدارا نایکازوآر
 نیا توانیم نیقادر به رشد است. بنابرا یاگسترده یرطوبت طیدر شرا ،یآب مصرف زانیت بوده و از لحاظ مگرمادوس اهیگ

 یسبز شهر یآن در فضا یازهایمناسب با ن طیدر شرا م،یهست همواج یآبکه با مشکل کم کشورمان طیگونه را در شرا

کشت شود  ایمتر از سطح در 622با ارتفاع کمتر از  یناطقتوجه داشت که، در م یستیگونه با نیکشت ا یاستفاده نمود. برا

 دارد. شیمتر رو 622حداکثر تا ارتفاع  یاصل شگاهیگونه در رو نیا رایز
 
 

 

  اتپیشنهاد .5

را مناطق خشک و  رانیا یقسمت ها شتریب یاست و از طرف یگونه مقاوم به خشک کی نایکازوآربا توجه به این که 

خشک  مهیکه در مناطق خشک و ن یهایکارسبز و جنگل یشود در فضاپیشنهاد می نیبنابرا رد،یگ یخشک در بر م مهین

  .گیرد، از این گونه استفاده گرددصورت می
گونه،  نیبودن ا یغرقاب زیو ن یشور ،یو مقاومت به خشک یکیاکولوژ عیدر دامنه وس نایگونه کازوآر شیتوجه به رو با

 گونه انجام شود. نیا یبر رو یو غرقاب یشور ،یمختلف خشک یهاماریبا ت یالزم است مطالعات
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