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  ) در استان بوشهر.Eucalyptus sppو پروونانس اکالیپتوس (  سازگاري اولیه و رشد نه گونه

  
  4و حسن کازرونی 3، ناصر فرار2سردابی، حسین 1*سید موسی صادقی

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران، سسه تحقیقات جنگلؤاستادیار پژوهش، م1
 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران، سسه تحقیقات جنگلؤدانشیار پژوهش، م2

 ، ایران،بوشهرات، آموزش و ترویج کشاورزي، پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقاستادیار 3
  ، ایرانبوشهرش و ترویج کشاورزي، کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموز4

  22/04/1400؛ تاریخ پذیرش: 03/03/1399تاریخ دریافت: 
  1چکیده

رشد هستند که براي تولید چوب در سطح جهانی و در کشور  ها جزء درختان بزرگ و تند اکالیپتوس سابقه و هدف:
ها در مناطق  اند. این گونه این جنس طی نه دهه گذشته به ایران وارد شده تندرشدهاي  اند. گونه ایران کشت شده

 با هدف بررسی سازگاري حاضراند. پژوهش  مختلف اکولوژیک ایران مورد آزمایش سازگاري و عملکرد، قرار گرفته
کاري و  هاي جنگل براي کشت در پروژهمناسب هاي  منظور تعیین گونه نه گونه یا پروونانس اکالیپتوس بهرشد و  اولیه

  ، انجام شد.در استان بوشهر زراعت چوب
  

  هاي کامل تصادفی در سه تکرار و نه تیمار  در قالب طرح بلوك هاي این پروژه آزمایش ها: مواد و روش
در ایستگاه تحقیقات شبانکاره شهرستان دشتستان استان بوشهر اجرا شد.  1387در سال پروونانس اکالیپتوس) و (گونه 

  متر کشت شدند. تیمارها  5×5به فاصله  یا پروونانس اصله از هر گونه 18در هر کرت آزمایشی اولیه 
 ،Eucalyptus camaldulensis ig. camaltereti 20709 ،E. camaldulensis var. camaldulensis 15030شامل 

E. camaldulensis var. subcinerea 15195 ،E. camaldulensis var. subcinerea 12828 ،E. saligna،   
E. dunnii 17909 ،E. viminalis subsp. cygnetensis 16020 ،E. globulus subsp. bicostata 16731 و   
E. nobilis 19452 .ماه تا آخر آبان  بار و از اول اردیبهشت ماه هر سال هر هفته یک ها اول تا آخر فروردین نهال بود

توسط ها  نهالو حفاظت نگهداري بار آبیاري شدند.  روز یک 14هر پایان اسفند آذر تا  ازو  بار روز یک 3ماه هر 
، ارتفاع، قطر یقه، قطر برابر (به طور ساالنه) مانی درختان، زندهرشد و استقرار اولیه انجام شد. براي ارزیابی  نگهبان

ارتفاع، قطر یقه و متغییرهایی مانند  گیري شدند. اندازهدر پایان سال سوم سینه و قطر بزرگ و کوچک تاج درختان 
 مانی مورد آنالیز قرار گرفتند.¬تاج، حجم درخت سرپا، رویش حجمی ساالنه و درصد زندهسطح برابر سینه درخت، 

  % از تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون توکی استفاده شد.5براي نشان دادن معنی داري تفاوتها در سطح 
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نسبت رشد مانی و  ازنظر زنده E. camaldulensisهاي  پس از گذشت سه سال، نتایج نشان داد که پروونانس ها: یافته
 E. camaldulensis ig camaltereti 20709هاي این گونه، پروونانس  . از میان پروونانسندها برتر بود به سایر گونه

  تاج سطح متر)، سانتی 25/2متر)، قطر برابر سینه ( سانتی 6/4متر)، قطر یقه ( 85/2درصد)، ارتفاع ( 7/90مانی ( از زنده
مترمکعب در هکتار در سال) بیشترین  28/0حجمی (  مترمکعب در هکتار) و رویش 83/0سرپا ( ربع)، حجممترم 75/2(

  ، E. dunnii 17909 ،E. viminalis subsp. cygnetensis 16020هاي  را داشت. حداقل زندمانی به گونهرشد 
E. globulus subsp. bicostata 16731 و E. nobilis 19452 .مرگ و میر دلیل  تعلق داشت که معادل صفر بود

و افزایش شوري  هوا در فصل تابستان ها تنش هاي محیطی مانند گرمی و خشکی بیش از حد درصد این گونه 100
 بود.خاك پس از آبیاري 

  

 نظر اجرائی ازهاي پژوهشی و  هاي مورد مطالعه براي برنامه دست آمده گونهبهاولیه نتایج اساس بر گیري:  نتیجه
و  E. camaldulensis var. subcinerea 15195 و E. camaldulensis ig. Camaltereti مانی دو پروونانس زنده

   و E. camaldulensis var. subcinerea 15195 دو پروونانس رهاي رویشیمتغیرشد نظر  از
E. camaldulensis var. camaldulensis 15030 هاي  پروونانس. انتخاب شدندE. camaldulensis هاي  در پروژه

که این نتایج مربوط به سه  با توجه به اینشود.  توصیه می براي شرایط رویشی استان بوشهر کاري و زراعت چوب جنگل
وهواي  این گونه در استان بوشهر و سایر مناطق داراي آب هاي تر بر روي پروونانس هاي بیش انجام پژوهشد، نباش سال می

  شود. ها، پیشنهاد می کاري هاي تولید و انتقال نهال از نهالستان به عرصه و مدیریت جنگل منظور انتخاب شیوه بهمشابه 
  

    سطح تاج مانی،  زندهحجمی،  اکالیپتوس کامالدلنسیس، رویش کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

نیاز روزافزون به منابع سلولزي از یک طرف و 
برداري از چوب  بهره منظور بهها  جنگلتخریب روزافزون 

هاي  از طرف دیگر، ضرورت کاشت و توسعه گونه ها آن
گونه  700نماید. اکالیپتوس با  را بیان می تند رشد

در شناسایی شده عالوه بر رویشگاه بومی آن در استرالیا 
پراکنش دارد در سطح جهان اي  دامنه اکولوژیکی گسترده

باعث شده که  یع مختلفو کیفیت چوب آن براي صنا
در سطح  کاري جنگل اولویتاین جنس در  هاي گونه

  ).4، 3، 2، 1(شود قرار داده  جهانیملی و 
اکالیپتوس در سال تندرشد هاي  رخی گونهبکاشت 

که خیلی از  در شمال کشور خورشیدي- هجري 1310
 از بین 1328و  1327هاي  براثر سرماي سال ها آن

هاي صنعتی  رفتند، اولین گزارش مستند از ورود گونه
). از آن تاریخ تاکنون در 5اکالیپتوس در ایران است (

هاي زیادي براي آزمایش  مقاطع زمانی مختلف تالش
هاي صنعتی اکالیپتوس در  سازگاري و عملکرد گونه

کاشت مثال  عنوان بهاست.  شده انجامسطح کشور 
  آباد  ایستگاه صفی در 1347اکالیپتوس در سال 

 در استان فارس 1350تا  1348هاي  در سال و دزفول
توجه به  با .)7، 6( بردتوان نام  را میآباد  صفیو 

اکالیپتوس، آزمایش تندرشد هاي  اهمیت گونه
المللی و ملی  در سطح بین ها آنسازگاري و عملکرد 

 مانی زندهمثال  عنوان بهاست.  گرفته قرارمورد پژوهش 
E. globulus ،E. camaldulensis  وE. saligna 

 31کشور نیوزلند بین  2و کالیو 1کیاکو هاي در سایت
  دلیل عدم مبارزه بهو کاهش آن درصد  79تا 

   آتشفشانیهاي هرز و وجود خاکسترهاي  با علف
  هاي  پروونانس). 8گزارش شد (، بستر کاشتدر 

                                                
1- Kaikohe 
2- Clive 
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E. saligna و E. camaldulensis مانی و  زنده ازنظر
هاي برتر  گونه عنوان بهعملکرد در کشور اتیوپی 

ها، شرایط  گونه . دالیل عملکرد برتر اینمعرفی شدند
 در متر میلی 800و هوایی و بارندگی تا  مناسب آب

 5/22تا  15میانگین ساالنه با سال و دماي معتدل 
  همچنین عملکرد  ).9( اعالم شد سلسیوسدرجه 

 مترمکعب 50- 40با تولید  E. saligna گونه برتر
   E. viminals و گونه در هکتار در سالچوب 

در کشور  در هکتار در سال مترمکعب 40با تولید 
برتري عملکرد ). 10اتیوپی گزارش شد (

رشد  ازنظر E. camaldulensisهاي  پروونانس

  متر،  سانتی 5/3به ترتیب  مانی و زندهطولی  ،قطري
امیل ت ها در ایالت نسبت به سایر گونه %95متر و  7/5

 مانی زنده ازنظربرتري این گونه و  هندوستان 1نادو
ها در کشور استرالیا تحت  نسبت به سایر گونه %)72(

  ).12، 11تنش خشکی گزارش شد (
کشور نیز سازگاري  داخلدر  شده انجامهاي  پژوهش

را  E. camaldulensisهاي  و عملکرد برتر پروونانس
را در  E. salignaدر بخش وسیعی از کشور و 

نتایج که  است نشان داده هاي شمالی کشور بخش
  . آورده شده است 1در جدول  ها آن از بعضی

  
  1 .هاي اکالیپتوس در ایران برخی گونهمیانگین متغیرهاي رویشی مانی و  زندهمیانگین نتایج  -1جدول 

Table 1. Results of mean value of survival and growth factors of some Eucalyptus species in Iran.  

 گونه
Species 

   محل کاشت
Location of 
plantation 

مانی  زنده
  (درصد)

Survival 
(%)  

قطر برابر 
  )cmسینه (

DBH* 
(cm) 

ارتفاع 
  (متر)

Height 
(m) 

قطر تاج 
  (متر)

Crown 
diameter 

(m) 

مساحت تاج 
  مربع)(متر

crown area 
(m2) 

تعداد سال بعد 
  از کاشت

Number of 
years after 
plantation 

  منبع
Reference 

E. camaldulensis 

 لرستان
Lorestan  

82  4.8  2.9  2.9  -  7  13  

 بوشهر
Bushehr  

77.5  5.2  6  -  4.7  4  4  

 ایالم
Ilam  

98.3  1.5  2  0.72  -  10  14  

 فارس
Fars  

97.7  4.7  2  -  -  4  15  

 اردبیل
Ardabil  

93.6  10.6  8.5  3.1  -  6  16  

  مازندران ،چمستان نور
Chamestan-Noor, 

Mazandaran 
64  27.4  19.2  -  -  20  17  

E. saligna 

 مازندران ،چمستان نور
Chamestan-Noor, 

Mazandaran  
50  32  26.5  -  -  20  17  

  فارس
Fars 

18.9  1.5  0.96  -  -  4  15  

 اردبیل
Ardabil 

27.7  9.9  5.4  2.5  -  6  16  

E. globulus 
subsp. bicostata 

16731 

 فارس
Fars  

10.5  8.5  4  -  -  4  15  

E. viminalis 
 چمستان نور مازندران
Chamestan-Noor, 

Mazandaran  
39  35.9  22.8  -  -  20  17  

*Diameter at breast height 

                                                
1- Tamil Nadu 
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رشد در برنامه زراعت چوب  هاي تند کاشت گونه
در مناطق جنوبی کشور به منظور کاهش فشار بر منابع 

 برداران هاي ترویجی بهره جنگلی طبیعی کشور در برنامه
سطح اکالیپتوس  ).18است ( منابع طبیعی قرار گرفته

سطح  هکتار و 4/5002کاري در استان خوزستان 
مناسب توسعه زراعت چوب با استفاده از اکالیپتوس 
در اراضی بسیار مناسب و مناسب به ترتیب 

در استان خوزستان  6/309691هکتار و  4/289042
در طرح توسعه زراعت چوب  ).19گزارش شد (
ها، مراتع و آبخیزداري کشور در  سازمان جنگل

هکتار از اراضی استان خوزستان  598734وع ممج
عنوان اراضی مستعد زراعت چوب با استفاده از  به

چنین  گونه اکالیپتوس در نظر گرفته شده است. هم
 4300درحاشیه شهرهاي اهواز و بوشهر به ترتیب 

هکتار اراضی مستعد کشت و توسعه  4174هکتار و 
اکالیپتوس در طرح توسعه زراعت چوب کشور، 

. اگرچه )20( شناسایی و در نظر گرفته شده است
کاشت و توسعه اکالیپتوس در اراضی کشاورزي یا ملی 

هاي جنوبی کشور بیش از پنجاه سال است که  در استان
کشت زیر در حال انجام است ولی آمار دقیقی از سطح 

نیست.  رسدر دستدر جنوب کشوراین درخت تندرشد 
ولی اخیرا کشت و توسعه آن در طرح توسعه زراعت 

ها  ر سازمان جنگلچوب در سطح کشور در دستور کا
  کشور قرار گرفته است. و آبخیزداري مراتع

بر روي سایر  )1االشاره (جدول  هاي فوق پژوهش
وس در سایر مناطق هاي اکالیپت ها و پروونانس گونه

ها در  ها و پروونانس اند اما این گونه کشور انجام شده
بخش جلگه اي استان بوشهر مورد آزمایش سازگاري 

درختان اکالیپتوس به دلیل تندرشد . اند قرار نگرفته
بودن و تولید زیادچوب براي زراعت چوب در سطح 
استان بوشهر که داراي منابع آب نامتعارف براي 

پژوهش باشند، داراي اهمیت هستند.  کشاورزي می
هاي سازگار و مناسب  تعیین گونه منظور بهرو  پیش

استان بوشهر انجام شد. اي  بخش جلگهشت در اک

 ءدرزمینه ریزي برنامهنتایج این پژوهش براي 
 براي مدیران و کارشناسانو زراعت چوب  کاري جنگل

  .بود خواهد مفیداي استان بوشهر  در بخش جلگه
این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی  :منطقه مورد مطالعه

بخش سعدآباد از واقع در هاي گرمسیري  خرما و میوه
محل  بوشهر انجام شد.توابع شهرستان دشتستان استان 

 23درجه،  29اجراي طرح داراي عرض جغرافیایی 
درجه،  51ثانیه شمالی و طول جغرافیایی  2/4دقیقه و 

ثانیه شرقی است. ارتفاع آن از سطح  6/43دقیقه و  5
این منطقه داراي متوسط بارندگی  .است متر 70دریا 

ترین دماي  ترین و کم متر و متوسط بیش میلی 8/274
درجه سلسیوس و  2/11و  1/39ترتیب  ساالنه به

سلسیوس درجه  9/24متوسط درجه حرارت روزانه 
ترین ماه  ترین دما در گرم چنین، معدل بیش است. هم

ترین درجه  ، معدل کمدرجه سلسیوس 9/47سال، 
و سلسیوس حرارت در سردترین ماه سال، دو درجه 

متر است. محل  یمیل 3156تر از  تبخیر ساالنه بیش
هاي  اجراي پژوهش با داشتن نه ماه خشک و تابستان

مناطق گرم و خشک  جزءهاي معتدل،  گرم و زمستان
دلیل درجه حرارت زیاد اغلب روزهاي تیر و  به ت.اس

وزد. این  مرداد، بادهاي داغ تابستانی در این ایستگاه می
ایستگاه بر روي جلگه آبرفتی با خاکی عمیق و بافت 

لومی واقع شده که بر روي طبقه زردرنگ، بافت  -شنی
یا  ECبسیار سبک و ساختمانی فشرده قرار دارد. مقدار 

 8/2خاك که هنوز آبیاري نشده بود، هدایت الکتریکی 
متر  زیمنس بر دسی 09/13تا  47/10و پس از آبیاري، 

بود. کربن آلی و  9/7تا  7/7خاك  pHبود. همچنین 
درصد و فسفر  02/0و  25/0ترتیب  ازت کل خاك به

گرم در  میلی 70و  8ترتیب  جذب آن به و پتاسیم قابل
گیري مشخصات خاك از صفر تا عمق  لیتر بود. اندازه

متري انجام شده بود.  سانتی 90تا  60و  30-60، 30
زیمنس بر  فت دسیه سی آب مورد استفاده داراي ایی

  ).4(بود  9/7آن  pHو  1متر
                                                
1- ds/m 
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استفاده شده  هاي پروونانسها و  گونه :تحقیقروش 
مبدا . ارائه شده است 2جدول در در این آزمایش 

هاي  نهالبذور مورد استفاده از کشور استرالیا بود که 
 40که ارتفاع متوسط  ها این گونه گلدانی یکساله

و مراتع  ها جنگلاز مؤسسه تحقیقات  متر داشتند سانتی
ها  ها و واریته دلیل انتخاب این گونه کشور تهیه شد.

  باشد. ها می چوب آنباالي تند رشد بودن و تولید 

  
 .شده در ایستگاه تحقیقات شبانکاره شهرستان دشتستان استان بوشهر هاي اکالیپتوس کشت ها یا پروونانس مشخصات مبدأ بذر گونه - 2جدول 

Table 2. Seed origin characters of cultivated species and provenances of Eucalyptus in Shabankareh Research 
Station, Dashtestan, Bushehr. 

ارتفاع از سطح 
 دریا (متر)

Altitude (m) 

 عرض جغرافیایی

 )و ثانیه دقیقه ،(درجه
Latitude (Degree, 

Minute and Second) 

  طول جغرافیایی
 )هو ثانی دقیق ،درجه(

Longitude (Degree, 
Minute, and Second) 

  یالتا
State  

  محل
Location  

  گونه
Species  

  کد مبدأ بذر *
Code of seed 

origin 

175 282317 1481904 
 کوئینزلند

Qeensland  
 رودخانه بالون

Balonne river  
E. camaldulensis 

ig. camaltereti 
Dhnh. 

20709  

 ویکتوریا  1420300  353500 60
Victoria 

 پارك ملی وایپرفیلد
Wyperfeld National 

Park 

E. camaldulensis 
var. camaldulensis 

Dhnh.  
15030  

300 265700 1333200 

جنوب 
 استرالیا
South 

Australia 

کلیومتري شمال  218
 غربی اودناداتا

218 km from north-
west of Oonadatta 

E. camaldulensis 
var. subcinerea 

Blakely  
12828  

550 28350 1522900 
 نیو ساوت ولز
New South 

Wales 

  هاي ایالتی  جنگل
 یابرا اوربینویل

Urbenville Yabbra 
state forests 

E. dunnii Maiden  17909  

90 344900 1354100 

جنوب 
 استرالیا
South 

Australia 

کیلومتري جنوب  7/24
 غربی بندر لینکولن

24.7 Km from south-
west of Loncoln port 

E. viminalis ssp. 
cygnetensis Labill.  16020  

210 315300 1411300 
 نیو ساوت ولز
New South 

Wales 

 سیلورتن
Silverton 

E. camaldulensis 
var. subcinerea 

Blakely  
15195  

720 3546S 14804E  
 نیو ساوت ولز
New South 

Wales  

کیلومتري جنوب  10
 غربی تومبارومبا

10 Km from south 
west of Tumbarumba 

E. globulus ssp. 
bicostata  

(Maiden, Blakely & 
Simmonds)  
J.B. Kirkp.  

16731  

600  311200S 1522500E 
 نیو ساوت ولز
New South 

Wales 

 مونت جنگل ایالتی باس
Mount Boss state 

forest 
E. saligna SM.  18241  

1000 3037S 15210E 
 نیو ساوت ولز
New South 

Wales  

جنگل ایالتی رودخانه 
 استیکس

Styx River state forest 

E. nobilis L.A.S. 
Johnson &  
K. D. Hill 

19452  

 :آوري بذور از سایت مرکز بذر استرالیا برداشت شده است * اطالعات محل جمع
Data of origin of seeds were obtained from ATSC Database: 

)http://www.csiro.au/ATSCOrdering/GetSpecies.aspx ATSC Database:(  
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هاي کامل  این آزمایش در قالب طرح آماري بلوك
 تکرار اجراء شد 3در گونه یا پروونانس  9با تصادفی 

نهال سالم  اصله 18در هر واحد آزمایشی اولیه،  ).21(
ها  نهال. کشت شد 1387سال  اول اسفندماه و شاداب
متر و به  سانتی 50و عمق  40هایی به قطر  در چاله

که  از آنجائی فاصله پنج متر از یکدیگر کشت شدند.
آبرفتی با بافت سبک بود، عرصه کشت داراي خاکی 

ورزي و آماده سازي  نیازي به انجام عملیات خاك
وونانس تیمار مورد مطالعه گونه یا پرزمین نبود. 
تا سال  1387از شروع کشت در سال . اکالیپتوس بود

انجام به مدت سه سال نگهداري و آماربرداري  1389
به کمک نگهبان ایستگاه انجام ها  نگهداري نهالشد. 

هر سال هر هفته  ماه فروردینتا آخر اول ها  نهال .شد
 3تا آخر آبان ماه هر  ماه اردیبهشتو از اول  بار یک

 ورد آزمایش ازمهاي  نهالند. شد آبیاري ،بار یکروز 
 آبیاري بار یکروز  14هر  فروردینابتداي  تاآذر 
 گرم بادهاي بار زیانکاهش اثرات  منظور به. شدند

برگ درختان  وسیله بهها  هاي همه گونه تابستانی، نهال
خرما حفاظت و در جهت جلوگیري از شکستن 

براي مراقبت از  ها از قیم چوبی استفاده شد. نهال
و گیاهان رقیب،  ها ها در برابر آفات و بیماري نهال

عرصه کشت به طور فصلی توسط کارشناس 
  .مورد بازدید قرار گرفت پزشکی گیاه

 گیري و اندازهبه طور ساالنه ها  مانی نهال زنده
با دقت  (به وسیله شاخص مدرج شد. ارتفاعتحلیل 

(به وسیله نوار ، قطر یقه، قطر برابر سینه )دسی متر
و قطر تاج (قطر بزرگ و متر)  میلیقطر سنج تا دقت 

، (به وسیله متر نواري تا دقت )عمود بر هم کوچک
و گیري  اندازه سال سوم در پایان فصل رشد متر) دسی

  شدند.تحلیل 
  

در این پژوهش، درصد  ها: تجزیه و تحلیل داده
ها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد.  مانی نهال زنده
 1با استفاده از رابطه چنین، مساحت تاج درختان  هم
. حجم درخت سرپا با استفاده از )22( دست آمد به

ها بر اساس تعداد  و رویش حجمی گونه 2رابطه 
درختان زنده و براي یک دوره چهارساله با استفاده از 

  .)22(محاسبه شد  3رابطه 
  

)1                                      (S= π× 	×  
  

  تاج پوشش،  عبارت است از سطح S در آن، که
D1  ،(متر) قطر کوچک تاجD2  (متر) قطر بزرگ تاج
   باشد. می 1417/3برابر با  πو 
  
)2                            (V= (π/40000)×d2×h×f  
  
)3                             (= V×10000/a2 V (ha)  
  

قطر برابر  dحجم سرپا به متر مکعب،  Vها،  که در آن
  فاصله کاشت و  aارتفاع به متر،  hمتر،  سینه به سانتی

f ضریب شکل است که مقدار آن براي اکالیپتوس 
ها با استفاده از  . داده)23( درنظر گرفته شد 51/0

، تجزیه توکیهاي آماري تجزیه واریانس، آزمون  روش
گیري شده (ارتفاع، هصفت انداز 7میانگین اي  خوشه

، حجم درخت تاج سطحقطر یقه و برابر سینه درخت، 
با مانی) هسرپا، رویش حجمی ساالنه و درصد زند

مراتبی بر اساس   بندي سلسله استفاده از آماره خوشه
و  2اکسل افزارهاي کارگیري نرم و به 1وارد روش

که  از آنجائی تجزیه و تحلیل شدند. 3اس اس پی اس
چهار گونه در سال اول آزمایش ازبین رفتند، آنالیز 

 ها براي پنج گونه یا پروونانس انجام شد. داده

                                                
1- Ward 
2- Excel 
3- SPSS19 
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  و بحث نتایج
  ها  گونه صفات کمی براينتایج تجزیه واریانس 

  اثر نوع  هاي اکالیپتوس نشان داد که و پروونانس
 ).3(جدول  بر تمام صفات مؤثر بود و پروونانس گونه

  که پنج گونه یا پروونانس زنده مانده  آنجائیزا
بودند، این پنج گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار 

  گرفتند.

  
 .استان بوشهر در دشتستان شده کشتاکالیپتوس  هاي و پروونانس ها واریانس (میانگین مربعات) صفات گونه تجزیهنتایج  -3جدول 

Table 3. Results of analysis of variance (mean square) of attributes of cultivated Eucalyptus species and 
provenances in Dashtestan, Bushehr province.  

 تغییراتمنابع 
Source of variance  

 ارتفاع
Height  

 قطر یقه
Diameter at 
collar height  

 قطر برابر سینه
Diameter at 
breast height  

 تاجسطح 
Canopy 

area  

  حجم 
 درخت سرپا

Tree volume  

میانگین رویش 
 حجمی

Mean volume 
growth 

 مانی زنده
Survival  

  تکرار
Replication 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 درجه آزادي
Degree of freedom  

2 2 2 2  2 2 2  

 (گونه و پروونانس) تیمار
Treatment (Species and 

provenance) 
0.86*  5.36*  2.5*  1.1*  0.00*  0.1*  3241*  

 درجه آزادي
Degree of freedom  4 4 4 4 4 4 4 

 اشتباه آزمایشی
Experiment error  0.3  0.54  0.26  0.27  0.12  0.04  7.3  

 درجه آزادي
Degree of freedom  4 4 4 4 4 4 4 

 ضریب تغییرات
Coefficient of variations 0.42 0.20 0.30 0.43 0.24 0.79 0.54 

  دار معنیغیر nsدرصد،  95دار در سطح  معنی *
* Differences are significant (P<0.05), ns differences are not significant 

  
مانی  زندهنتایج اولیه بررسی : (درصد) مانی زندهالف) 

آزمایش نشان داد که فقط پنج گونه آن در مورد نه گونه 
طور کامل خشک  پایان آزمایش زنده ماندند و بقیه به
 ،E. dunnii 17909شده و ازبین رفتند که عبارتند از: 

E. viminalis ssp. cygnetensis 16020 ،  
E. globulus ssp. bicostata 16731 و   

E. nobilis 19452 ها در این بخش و  که نتایج آن
  چنین مقایسه میانگین . همنشدهاي بعدي، ارائه  بخش

  به ها  و پروونانسها  مانی گونه زندهنتایج اولیه 
در چهار گروه ها  آنه نشان داد ک توکیکمک آزمون 

 .E. camaldulensis igگروه اول: شامل متفاوت 

camaltereti 20709 مانی  ترین زنده با بیش  
 .E. camaldulensis var)، گروه دوم: 7/90(

camaldulensis 15030  وE. camaldulensis 

var. subcinerea 15195  و  2/72ترتیب  به(با
 .E. camaldulensis var :، گروه سوم)1/74

subcinerea 12828 )9/51گروه چهارم ) و:   
E. saligna  قابل  )5/5(درصد با حداقل مقدار

  ).4باشند (جدول  بندي می طبقه
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  .، بعد از سه سالارهکدرختان اکالیپتوس در ایستگاه تحقیقاتی شبان یرهاي رویشیمتغمیانگین مقایسه  -4جدول 
Table 4. Comparison of mean value of eucalypts growth characteristics at Shabankareh experimental station, 
after three years. 

 گونه
Species  

ارتفاع 
 (متر)

Height 
(m)  

قطر یقه 
 متر) (سانتی

Collar 
diameter 

(Cm)  

قطر برابر سینه 
 متر) (سانتی

Breast height 
diameter (Cm) 

 سطح تاج
 (مترمربع)
Canopy 

area (m2) 

حجم درخت سرپا 
  ب ع(مترمک

 هکتار) در
Total volume 

(m3ha-1) 

 رویش حجمی
مکعب در (متر

 هکتار در سال)
Annual volume 

increment 
(m3ha-1y-1) 

مانی  زنده
 (درصد)

Survival 
(%) 

E. saligna 18241 2.08c  3.17c  0.83c  1.86b  0.51c  0.017c  5.5d  
E. camaldulensis var. 

subcinerea 12828 2.78b  5.13b  2.25b  2.21b  0.64b  0.21bc  51.9c  

E. camaldulensis 
ig.camaltereti 20709 2.85b  4.6ab  2.25b  2.75a  0.83ab  0.28b  90.7a  

E. camaldulensis var. 
camaldulensis 15030 3.28ab  5.90ab  3.07a  3.25a  1.42a  0.47a  72.2b  

E. camaldulensis var. 
subcinerea15195 3.46a  6.70a  3.11a  3.13a  1.32a  0.44a  74.1b  

  ها در سطح اطمینان  دار بودن تفاوت بین میانگین معنی دار و حروف یکسان بیانگر غیر حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی
 باشد. می و براساس آزمون توکی درصد 95

Different letters show significant differences and same letters show non-significant differences (95% of confidence level 
based on Tukey test).  

  
  هاي  مانی گونه بررسی روند تغییرات زنده

کشت شده در عرصه نشان داد که چهار گونه شامل 
E. dunnii 17909 ،E. viminalis ssp. 

cygnetensis 16020 ،E. globulus ssp. 

bicostata 16731  وE. nobilis 19452  طی سال

  اول و به ویژه بهار و تابستان سال اول به طور 
مانی گونه  چنین زنده هم اند. درصد خشک شده 100

E. saligna  هم طی سال اول پس از کاشت کاهش
 5/5مانی آن به  زندهکه میزان  طوري هشدید داشته ب

  ).5درصد رسیده بود (جدول 
  

 .1389تا  1387هاي  گونه و پرونانس اوکالیپتوس واقع در ایستگاه شبانکاره طی سالنه مانی  نتایج زنده -5جدول 
Table 5. Survival results (%) of nine species and provenances of Eucalyptus in Shabankareh experimental 
station from 2008 to 2010. 

 )Date of inventory( آماربرداري تاریخ

 Species(  19/12/2010 13/12/2009 23/05/2009گونه (

  )Survivalمانی ( زنده
90.7 98  100 E. camaldulensis ig. camaltereti 20709* 
72.2  75.9 90.7 E. camaldulensis var. camaldulensis 15030  
51.9 51.9 55.5 E. camaldulensis var. subcinerea 12828  

0 0 3.7 E. dunnii 17909  
0 0 59 E. viminalis ssp. cygnetensis 16020  

74.1 74.1 81.5 E. camaldulensis var. subcinerea 15195  
0  0  0 E. globulus ssp. bicostata 16731  

5.5 5.5 24  E. saligna 18241  
0 0  1.8 E. nobilis 19452  

 اطالعات مربوطه ارائه شده است. 2باشند که در جدول  اعداد بیانگر کد محل بذر می *
* Numbers are showing code of seed origin which are presented in Table 2. 
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  هاي  نتایج این پژوهش نشان داد که پروونانس
E. camaldulensis  در منطقه دشتستان استان بوشهر

مانی برتري  خشک زندهو  با شرایط آب و هوایی گرم
است. این نتایج با   ها داشته نسبت به سایر گونه

  نیز مطابقت دارد.  پژوهشگرانهاي سایر  یافته
  ترالیا در عنوان مثال این گونه در کشور اس به

این ). در مناطق خشک 1مناطق خشک رویش دارد (
ها  کمبود باران را از طریق جذب سیالب درخت

  ). در ایالت ویکتوریاي استرالیا 24نماید ( جبران می
E. camaldulensis 72مانی  تحت تنش خشکی زنده 

 ها برتري داشته درصد داشته که نسبت به سایر گونه
هاي داخل کشور نشان داد که  نتایج پژوهش .)1( است 

 E. camaldulensisهاي این گونه شامل  پروونانس

var. obtusa درصد) را  82مانی ( ترین زنده بیش  
  هاي کاشته شده در  ها و پروونانس در میان گونه

در  E. camaldulensis). 13استان لرستان داشت (
هاي برتر بود  مانی جزء گونه استان فارس ازنظر زنده

)7( .E. camaldulensis  در منطقه چمستان نور
ها یا  مانی نسبت به سایر گونه مازندران ازنظر زنده

). در مناطق 17هاي مورد آزمایش برتر بود ( پروونانس
ترین  ساحلی و کم ارتفاع شرق استان مازندران بیش

). در استان فارس 25مانی را این گونه داشت ( زنده
د داشت و در ایستگاه درص 80تر از  مانی بیش زنده

  مانی برتر بود  درصد زنده 6/93آباد مغان با  پارس
). در ایستگاه مهران استان ایالم 16، 15(

مانی  زنده E. camaldulensisهاي مختلف  پروونانس
درصد داشتند و نسبت به  3/98تا  7/41متغیري بین 

توان چنین گفت که  ). می14ها برتر بودند ( سایر گونه
هاي این گونه با شرایط اکولوژیکی محل  پروونانس

وهواي گرم و خشک  اجراي آزمایش که داراي آب
را تري  اولیه بیشبیابانی شدید است، سازگاري 

  ).4( اند داشته
  

 5/5مانی بسیار پائینی ( زنده E. salignaگونه 
درصد) در منطقه دشتستان داشت. این نتایج با نتایج 

این ایستگاه مطابقت دارد که هاي پیشین در  پژوهش
درصد گزارش نموده  7/4مانی این گونه را  میزان زنده

تري  بودند ولی این گونه در سایر مناطق زندمانی بیش
درصد، در  79-36عنوان مثال در اتیوپی  ). به4دارد (

درصد و براي سایت  67 1نیوزلند براي سایت کلیو
 50درصد و در چمستان مازندران  87 2کایی کوهی

درصد، ولی در  7/47آباد مغان  درصد، در پارس
مانی این گونه  ایستگاه قائمیه استان فارس میزان زنده

، 16، 17 ،8، 9درصد) بوده است ( 9/18- 8/16کم (
وهواي گرم  ). این گونه در استرالیا در مناطق با آب15

ه سلسیوس درج 32تا  22و مرطوب با دماي حداکثر 
). بررسی شرایط آب و هوایی 23رویش دارد (

هاي اتیوپی، نیوزلند و مازندران نشان داد که  سایت
ها با محل انجام پژوهش حاضر ازنظر  تفاوت عمده آن

میانگین بارندگی و میانگین درجه حرارت سالیانه بود 
هاي اتیوپی، نیوزلند و  که به ترتیب براي سایت

 1800-800، 19و  1244رتیب چمستان مازندران به ت
درجه سلسیوس بوده است.  8/15و متر  میلی 840و 

مانی  آباد مغان استان اردبیل که زنده در سایت پارس
که اقلیم محل  این گونه باال بوده است، عالوه بر این 

خشک معتدل بوده، شوري خاك  اجراي آزمایش نیمه
تر از شوري خاك محل انجام پژوهش حاضر  هم کم

ده است. متوسط درجه حرارت سالیانه و میانگین بو
در استان  بارندگی و تبخیر سالیانه محل انجام آزمایش

 8/274درجه سلسیوس،  9/24به ترتیب  بوشهر
ترین ماه  متر و حداکثر دماي گرم میلی 3156متر و  میلی

درجه سلسیوس و شوري خاك قبل و  9/47سال نیز 
الیپتوس به ترتیب بعد از کاشت و آبیاري درختان اک

). مجموعه 4زیمنس بر متر بود ( دسی 13و  8/2

                                                
1- Clive 
2- Kaikohe 
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پارامترهاي اقلیمی و خاکی مذکور در محل انجام 
آزمایش براي استقرار و رشد این گونه ایجاد 

ومیر شدید  باعث مرگ آخر محدودیت نموده که در 
  آن شدند.

 E. dunnii 17909 ،E. viminalisچهار گونه شامل 

ssp. cygnetensis 16020 ،E. globulus ssp. 

bicostata 16731  وE. nobilis 19452  در سال اول
و میر  آزمایش به طور کامل خشک شدند و میزان مرگ 

  درصد بود. 100ها  آن
در رویشگاه بومی  E. dunnii 17909گونه 

(استرالیا) در مناطقی با میانگین درجه حرارت 
کند.  درجه سلسیوس رشد می 29ترین ماه سال  گرم

اي نشان داد که این گونه در مناطقی با میانگین  مطالعه
متر با رژیم  میلی 1950تا  800بارندگی سالیانه بین 

 22تا  14بارندگی تابستانه، میانگین دماي سالیانه 
ترین ماه  ه سلسیوس و میانگین حداکثر دماي گرمدرج

درجه سلسیوس استقرار و رشد  31تا  24سال 
بنابراین استقرار و رشد این گونه در ؛ )1نماید ( می

که پارامترهاي آب  محل انجام این آزمایش به دلیل این
خارج از مانند درجه حرارت و هوایی مربوطه 

 100و میر   هاي مذکور بود، با شکست و مرگ دامنه
درصد مواجه شد و احتمال عدم سازگاري این گونه 
با شرایط اکولوژیکی محل انجام آزمایش را تقویت 

چنین افزایش شوري خاك پس از آبیاري  هم نمود.
دلیل شور بودن آب مورد استفاده و تبخیر زیاد از  (به

کننده استقرار و  سطح خاك) از دیگر عوامل محدود
ین آزمایش در استان بوشهر بوده رشد این گونه در ا

  است.
 E. viminalis ssp. cygnetensis 16020گونه 

 512در استرالیا در مناطقی با میانگین بارندگی سالیانه 
ترین و  متر، میانگین درجه حرارت گرم میلی 1500تا 

درجه  -3و  22هاي سال به ترتیب  هسردترین ما
). با 1(هاي حاصلخیز رویش دارد  سلسیوس، با خاك

که  توجه به مشخصات آب و هوایی مذکور و این
آب و هوایی محل اجراي این پژوهش با مشخصات 

مشخصات رویشگاه طبیعی آن در استرالیا تفاوت 
توان  چشمگیري ازنظر درجه حرارت دارد، بنابراین می

ومیر صد درصد این گونه،  گفت که دلیل اصلی مرگ
حل انجام آزمایش مبادهاي داغ تابستانی و  هوا گرمی

و عدم سازگاري احتمالی این گونه با شرایط 
 اکولوژیکی محل اجراي این آزمایش بوده است.

چنین افزایش شوري خاك پس از آبیاري نیز از  هم
کننده استقرار و رشد این گونه در  محدوددیگر عوامل 

  محل انجام این آزمایش در استان بوشهر بود است.
م ه E. globulus ssp. bicostata 16731گونه 

مانی این گونه در غرب  از بین رفت. زندهبه طور کامل 
استان فارس، ایستگاه تحقیقات زیتون قائمیه هم خیلی 

 4/8درصد) بود، ولی رشد قطري ( 5/10کم (
مانی  متر) داشت. زنده 4متر) و ارتفاعی زیاد ( سانتی

 E. globulus ssp. bicostata 19493پروونانس 
درصد) بود.  3/2این گونه در این ایستگاه خیلی کم (

متر  میلی 1000در کشور استرالیا در مناطقی با بارندگی 
ی پژوهش). نتایج 1هاي معتدل رویش دارد ( و تابستان

براي کاشت در  E. globulusنشان داد که گونه 
مناطق معتدله و بدون دوره یخبندان مناسب است 

توان چنین  الذکر می فوق ). با توجه به مطالب24(
گفت که این گونه با شرایط اکولوژیک محل اجراي 
آزمایش که داراي اقلیم گرم و خشک شدید است، 

  احتماالً سازگار نبوده است.
ومیر  هم دچار مرگ E. nobilis 19452گونه 

درصد شد. این گونه در ایستگاه زیتون قائمیه،  100
درصد) داشت  7/2مانی کمی ( استان فارس هم زنده

ومیر شدید این گونه را کمبود  ). آنان دلیل مرگ15(
بارندگی، افزایش تبخیر و دماي محیط، وزش بادهاي 
داغ و سوزان و عوامل ناشناخته مربوط به تولید و 

مانی این گونه در  حمل نهال بیان نمودند. عدم زنده
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رو، بیانگر عدم سازگاري احتمالی آن با  پژوهش پیش
م آزمایش بود. درجه اکولوژیکی محل انجاشرایط 

حرارت و تبخیر باال، وزش بادهاي سوزان تابستانی، 
خشکی هوا در فصل تابستان و سایر عوامل ناشناخته 

توانند از دالیل عدم استقرار این  زنده یا غیرزنده می
گونه در محل انجام آزمایش باشند؛ بنابراین کاشت و 

در  مانی بودند قد زندهتوسعه چهار گونه مذکور که فا
وهواي مشابه محل اجراي این پژوهش  مناطقی با آب

  شود. توصیه نمی
 شود مشاهده می 5گونه که در جدول  همان
ترین  بیش E. camaldulensisهاي گونه  پروونانس

  اند.  مانی را طی سه سال اجراي پروژه داشته زنده
 .E. camaldulensis ig پروونانس ها از میان آن

camaltereti 20709 مانی خیلی خوبی داشته زنده 
ي این گونه براي دهنده توانایی سازگار و نشان )7/90(

باشد.  هاي مشابه در جنوب کشور می استقرار در عرصه
مرگ دچار چهار گونه دیگر در سال اول اجراي پروژه 

مانی  هم زنده E. salignaو گونه  اند % شده100و میر 
هاي  براي پروژهکه  درصد) 5/5( بسیار کمی داشته
طور که در  . همانباشد نمیقبول  جنگلکاري قابل

 1388شود تا ابتداي خرداد سال  مشاهده می 5جدول 
اند اما با افزایش دماي  ها زنده بوده تر پروونانس بیش

و بروز بادهاي داغ تابستانی از آن  محیط از خرداد ماه
حساس هایی که به گرماي باال  تاریخ به بعد، گونه

اند. از  % شده100تا  اند، دچار مرگ و میر شدید بوده
نگهداري پروژه  که شرایط خاك، کاشت و آنجائی

ها  یکسان بوده است، مرگ و میر شدید سایر گونه
هاي تابستان  تواند به دلیل تنش گرمی هوا در ماه می

افزایش باشد. به دلیل بروز بادهاي داغ تابستانی و 
گراد در جنوب  درجه سانتی 50دماي محیط تا بیش از 

  کشور، این مرگ و میر رخ داده است.
  

و  ها گونه رهاي رویشیمتغیمیانگین ب) 
  ي اکالیپتوسها پروونانس

  نتایج مربوط به مقایسه میانگین: ارتفاع کل (متر)
  نشان  توکیها به کمک آزمون  ارتفاع کل اکالیپتوس

  گروه اول: شامل داد که در چهار گروه مختلف 
E. camaldulensis var. subcinerea 15195 با 

 E. camaldulensis)، گروه دوم: 46/3ترین مقدار ( بیش

var. camaldulensis 15030 )28/3،( سوم:  گروه  
E. camaldulensis ig. camaltereti 20709  و  

E. camaldulensis var. subcinerea 12828 
 E. salignaو گروه چهارم:  )78/2و  85/2ترتیب  (به

بندي هستند  قابل رده )08/2(ترین مقدار  با کم 18241
  ).4(جدول 

مقایسه میانگین قطر یقه : متر) قطر یقه (سانتی
نشان داد  توکیهاي اکالیپتوس به کمک آزمون  گونه

هاي مورد آزمایش در چهار گروه مختلف  که گونه
  ). گروه اول 4 باشند (جدول بندي می قابل رده
 E. camaldulensis var. subcinereaشامل: 

  گروه دوم شامل: ، )7/6( ترین مقدار با بیش 15195
E. camaldulensis var. camaldulensis 15030 

 .E. camaldulensis ig) و گروه سوم شامل 9/5(

camaltereti 20709  وE. camaldulensis var. 

subcinerea 12828  و 13/5و  6/4(به ترتیب (
ترین  با کم E. saligna 18241گروه چهارم شامل: 

  ).17/3مقدار (
  مقایسه میانگین قطر : متر) قطر برابر سینه (سانتی

  هاي اکالیپتوس به کمک آزمون  برابر سینه گونه
بندي  نشان داد که در سه گروه مختلف قابل رده توکی

  ). گروه اول شامل: 4 باشند (جدول می
E. camaldulensis var. subcinerea 15195 و 

E. camaldulensis var. camaldulensis 15030 
  )، 07/3و  11/3ترین مقدار (به ترتیب  با بیش
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 .E. camaldulensis varگروه دوم شامل: 

subcinerea 12828  وE. camaldulensis ig. 

camaltereti 20709 ) و 25/2با مقدار متوسط (
ترین  با کم E. saligna 18241گروه سوم شامل 

  ).83/0مقدار (
مقایسه میانگین مساحت تاج : (مترمربع)  تاجسطح 

نشان داد که به دو  توکیها با استفاده از آزمون  گونه
): 4 بندي می باشند (جدول گروه مختلف قابل طبقه
 .E. camaldulensis varگروه اول شامل: 

camaldulensis 15030 ،E. camaldulensis ig. 

camaltereti 20709  وE. camaldulensis var. 

subcinerea 15195 ترین مساحت تاج با بیش  
  ) و گروه دوم شامل: 13/3و  75/2، 25/3ترتیب  (به

E. saligna و E. camaldulensis var. 

subcinerea 86/1(به ترتیب   ترین مساحت تاج با کم 
  ).21/2و 

مقایسه میانگین : حجم سرپا (مترمکعب در هکتار)
   توکیها با استفاده از آزمون  حجم سرپاي گونه

  گروه اول: شامل  نشان داد که به سه گروه مختلف
E. camaldulensis var. subcinerea 15195  و

E. camaldulensis var. camaldulensis 15030 
و  32/1ترین تولید حجم سرپا (به ترتیب  با بیش

 .E. camaldulensis var)، گروه دوم: 42/1

subcinerea 12828  وE. saligna 18241  با
و ) 51/0و  64/0ترین تولید حجم سرپا (به ترتیب  کم

 E. camaldulensis ig. camalteretiگروه سوم 

قابل ) 83/0بینابین دو گروه اول و دوم ( 20709
  .)4باشند (جدول  دي میبن طبقه

: مکعب در هکتار در سال)(متر رویش حجمی
هاي اکالیپتوس با  مقایسه میانگین رویش حجمی گونه

در سه گروه ها  آننشان داد که  توکیاستفاده از آزمون 
). گروه اول شامل: 4 بندي هستند (جدول قابل طبقه

E. camaldulensis var. camaldulensis 15030 
با  E. camaldulensis var. subcinerea 15195و 

)، گروه دوم 47/0و  44/0ترین تولید (به ترتیب  بیش
 E. camaldulensis ig. camaltereti 20709شامل 

  و  E. saligna 18241) و گروه سوم شامل 28/0(
E. camaldulensis var. subcinerea 12828  با

  .هستند )017/0و  21/0ترین مقدار (به ترتیب  کم
هفت اي میانگین  تجزیه خوشه: اي تجزیه خوشه

  ، قطر یقه، کل(ارتفاع گیري شده  ت اندازهصف
  ، رویش سرپا، حجم  تاج سطح قطر برابر سینه،

  هاي اکالیپتوس با  گونه ،)مانی زندهحجمی و 
  را در یک  ترین تشابه بیششناسی  صفات ریخت

  شامل  اولآرایه  قرار داد. مشابه آرایه
E. camaldulensis var. camaldulensis 15030 

 E. camaldulensis var. subcinerea 15195و 
 دومآرایه  ترین تشابه را نسبت به هم داشتند، که بیش

 E. camaldulensis ig. camaltereti 20709 شامل
  شامل  سومآرایه و که در کنار آرایه اول قرار گرفته 

E. camaldulensis var. subcinerea 12828  که
و آرایه چهارم هاي اول و دوم قرار گرفته  در کنار آرایه

  ).1شکل بود ( E. saligna 18241شامل 
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  .هاي مورد بررسی هاي اکالیپتوس بر مبناي مشخصه اي گونه واره به دست آمده از تجزیه خوشه درخت -1شکل 

Figure 1. Dendrogram of cluster analysis of Eucalyptus spp. based on investigated characteristics. 
  

صفات  ازنظرنشان داد که رو  پژوهش پیشنتایج 
ها  داري بین گونه گیري شده تفاوت معنی کمی اندازه

ترین  . بیش)2(جدول  وجود دارد ها پروونانسیا 
   ،رشد قطري، ارتفاعی و سطح تاج ازنظرعملکرد 

 تعلق دارد E. camaldulensis هاي به پروونانس
ها بر پایه قطر یقه و  بندي گونه نحوه گروه .)3(جدول 

یکسان نبود. دلیل آن ایجاد  کامالًقطر برابر سینه 
هاي  گورچه در محل یقه درختان است که بین گونه

نتایج حاصل از این پژوهش با  مختلف متفاوت است.
  هاي سایر پژوهشگران در داخل و خارج از  یافته

نتایج  مثال عنوان بهکشور نیز مطابقت دارد. 
   در استان لرستان که هاي گذشته نشان داد پژوهش

E. camaldulensis var. obtusa 13701  نسبت به
سینه،  هاي اکالیپتوس رشد کمی (قطر برابر سایر گونه

در استان  .)13( دارد تري ) بیش ارتفاع و سطح تاج
نیز از  E. camaldulensisدر شرایط دیم  و فارس

 هاي برتر بوده است جزء گونه ،نظر عملکرد صفات
نیز این گونه نسبت به  چمستان نور مازندران). در 7(

ها از نظر صفات کمی عملکرد برتري داشته  سایر گونه

مناطق ساحلی و کم ارتفاع  . این گونه در)17(است 
از نظر صفات کمی عملکرد  شرق استان مازندران

). 25(ها داشته است  برتري نسبت به سایر گونه
پژوهشی دیگر در استان فارس نشان داد که 

عملکرد برتري  E. camaldulensisهاي  پروونانس
). نتایج 15(است   داشتهها  نسبت به سایر گونه

هاي اکالیپتوس در استان فارس نشان  سازگاري گونه
هاي سازگار و  گونه وجز E. camaldulensisداد که 

نسبت به  رشد قطري و ارتفاعی ازنظر باال با عملکرد
). آنان گزارش کردند که 28بوده است ( ها گونهسایر 
 78/4متر) و قطري ( 88/2ترین رشد طولی ( بیش

 E. camaldulensis var. obtusa بهمتر)  سانتی
هاي شنی الباجی استان  . در تپهداشته استتعلق 

مانی  زنده ازنظر E. camaldulensis 9616خوزستان 
ها برتري  و رشد ارتفاعی و قطري نسبت به سایر گونه

، مانی زندهمقایسه عملکرد کمی ( .)29است (داشته 
   هاي پروونانسقطر تاج)  و رشد قطري و ارتفاعی

E. camaldulensis  در ایستگاه مهران استان ایالم
گرما و  هاي تنشبه ها  نشان داد که همه پروونانس
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. اند هقبولی داشت و عملکرد قابلبوده خشکی مقاوم 
 مهرانیهاي اهوازي و  مانند پروونانس ها آنبرخی از 

سایر مشخصات  ازنظر. اند داشتهمانی  زندهدرصد  98تا 
کمی (رشد قطري و ارتفاعی و قطر تاج)، 

هاي شفارود و اهوازي نسبت به سایر  پروونانس
  ).14اند ( برتر بوده ،ها پروونانس

نتایج این پژوهش با  E. salignaدر مورد گونه 
زیرا این ؛ مطابق نبود کامالًهاي سایر پژوهشگران  یافته

به دلیل گرمی هوا و وزش گونه در این آزمایش 
 شدت بهو افزایش شوري خاك بادهاي داغ تابستانی 

ولی سایر پژوهشگران  ،شده است ومیر مرگدچار 
اند که این گونه  کرده کشور گزارشداخل یا خارج 

علت این  ؛ کهاست داشتهمانی و رشد مناسبی  زنده
محل اجراي آزمایش ها شرایط آب و هوایی  تفاوت

محل اجراي این آزمایش داراي  ؛ کهبوده است
بوده ولی هاي داغ و سوزان همراه با باد داغ  تابستان

 چنین نبوده است. ها محل اجراي سایر آزمایش
چنین افزایش شوري خاك پس از آبیاري نیز از  هم

روند افزایش مرگ و  عوامل دیگري بود که احتماالً
در آزمایشی دیگر با  مثال عنوان به میر را افزایش داد.

پروونانس در کشور اتیوپی پس از  10استفاده از 
 36مانی  ، زندهها آنسال از زمان کاشت هشت گذشت 

سالیانه رویش حجمی معادل  ؛ واند درصد داشته 79تا 
. دالیل موفقیت این گونه )9( اند داشته مترمکعب 4/26

 متر، میلی 1244 معادل بارندگی اتیوپیدر کشور 
برابر دماي سالیانه میانگین و  7/5خاك معادل  هاش پ
چنین این گونه در  . هماست  بوده سلسیوسدرجه  19

 وهواي آبهاي مازندران و گیالن که داراي  استان
 ).17است ( سازگار بوده ،هستندو بارندگی باال معتدل 

بررسی سازگاري و عملکرد سه گونه اکالیپتوس 
 که گونه دادنشان  در چمستان نور مازندران ساله بیست

E. saligna  از میانگین ارتفاع و کیفیت تنه بهتري
 و E.camaldulensis گونه دیگر یعنیدو نسبت به 

E.viminalis  17بوده است (برخوردار( .E. saligna 
متر  2500تا  1600در مناطقی از کشور کنیا با ارتفاع 

ولی موفقیت این گونه  است بودهاز سطح دریا سازگار 
تر  متر از سطح دریا بیش 2200در مناطقی با ارتفاع 

. پژوهشی دیگر نشان داد که این گونه )30( است بوده
شنی آبرفتی با کیفیت خوب و -هاي لوم روي خاك

ترین توسعه و پراکنش  زهکشی مناسب داراي بیش
چنین این گونه در مناطقی با  هم ).26(است 

گرم و مرطوب با میانگین دماي سالیانه  وهواي آب
 32تا  22 حداکثرو  سلسیوسدرجه  8تا  2حداقل 
؛ )27(در کشور استرالیا رویش دارد  سلسیوسدرجه 
در مناطقی با  گونه اینتوان گفت که  چنین می بنابراین
هاي خیلی گرم و خشک نظیر محل اجراي این  تابستان

ار و رشد را پژوهش در استان بوشهر توانائی استقر
  .نیستسازگار  احتماالًو  ندارد

بر پایه هاي اکالیپتوس  اي گونه تجزیه خوشه
هاي مورد  گونه (هفت صفت) گیري شده ات اندازهصف

 داد نشانبندي نمود و  آزمایش را در چهار آرایه طبقه
عملکرد  E. camaldulensisهاي  که پروونانس

. این )1(شکل  ندا هداشت ها گونهبرتري نسبت به سایر 
نیز مطابقت دارد.  پژوهشگراننتایج با نتایج سایر 

  هاي لرستان و بوشهر عملکرد  ها در استان پژوهش
   هاي این گونه را نشان دادند برتر پروونانس

 .E. camaldulensis igچنین پروونانس  هم .)4 ،15(

camaltereti 20709 هاي  نسبت به سایر پروونانس
این نتایج با نتایج  است.  این گونه برتري داشته

هاي این  که پروونانس هاي گذشته مبنی بر این پژوهش
ها برتر  و عملکرد از سایر گونه مانی زنده ازنظرگونه 

پیشنهاد  بنابراین ).14، 16بودند، نیز مطابقت دارد (
تعیین  منظور بهتکمیلی  يها آزمایشنماید  می

هاي  تر براي کاشت در پروژه پروونانس مناسب
در جنوب کشور با استفاده از  کاري جنگل

با گردد.  اجرا E. camaldulensis هاي پروونانس
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هاي  توجه به این نتایج، کاشت و توسعه پروونانس
در مناطق جنوبی کشور  E. camaldulensisبرتر 

در مناطقی که آب در دسترس باشد، توصیه  ویژه به
  شود. می
  

  گیري نتیجه
داد که از  نشان E. salignaنتایج مربوط به 

 اگرچه باشد. میبسیار کمی برخوردار مانی  زنده
بررسی منابع علمی نشان داد که این گونه در مناطق 

مرطوب انتشار دارد ولی نتایج این  و   گرم وهواي آببا 
آزمایش نشان داد که این گونه به هواي خیلی گرم و 

نماید که  بنابراین پیشنهاد می؛ خشک نابردبار است
محل گرم و خشک نظیر  وهواي آببراي مناطق با 

 E. salignaهاي  ، از پروونانساجراي این آزمایش
با توجه به  استفاده نشود. کاري جنگلهاي  براي پروژه

 E. camaldulensisهاي  موفقیت برتر پروونانس
تري از  هاي بیش شود که پروونانس پیشنهاد می

منظور  گونه در مناطق خشک و گرم ایران به این
 جنگلکاري زراعت چوب مورد آزمایش قرار گیرند.

آمده از این پژوهش،  به دستنتایج  در نظر گرفتنبا 

 بندي اولویتهاي مورد مطالعه به شرح زیر  پروونانس
  گردند. می

 .E. camaldulensis ig -1: مانی زنده ازنظر -الف

Camaltereti، 2- E. camaldulensis var. 

subcinerea 15195.  
 E. camaldulensis - 1 :یرهاي رویشیمتغ ازنظر - ب

var. subcinerea 15195 ،2- E. camaldulensis 

var. camaldulensis 15030.  
نتایج حاصل از این پژوهش مربوط به یک دوره 

باشد که تا این مرحله مورد ارزیابی و  ساله میسه 
که اکالیپتوس  اند. با توجه به این تحلیل قرار گرفته

و سه سال  باشد میو با طول عمر باال اي وارداتی  گونه
توصیه باشد،  می گیري نهایی کوتاه براي تصمیم

مانی و عملکرد این  شود که در خصوص زنده می
تکمیلی انجام شود تا پس از طی  هاي پژوهشها  گونه

تري و با بررسی مخاطرات احتمالی این  زمان بیش
ها، مرگ و میر به دلیل  ها مانند آفات و بیماري گونه

به نتایج عوامل طبیعی ناشناخته و بادافتادگی 
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Abstract1 
Background and Objectives: Eucalypts are big and fast growing trees that have been 
cultivated worldwide and in Iran. Industrial species of this genus have been imported into Iran 
in the last nine decades. These species have been cultivated in order to test the adaptability and 
performance in different ecological regions of Iran. This research has been carried out to 
determine suitable industrial species or provenances of Eucalyptus for afforestation and wood 
farming in Bushehr. 
 
Materials and Methods: This experiment was done under randomized complete blocks with 
three replicates and nine treatments (Eucalyptus species) in 2008, in Shabankareh Research 
Station, Dashtestan, Bushehr province. In each replicate nine species and 18 seedlings of each 
species were cultivated with 5×5 meter spacing. Studied treatment was Eucalyptus species and 
provenances including E. camaldulensis ig. camaltereti 20709, E. camaldulensis var. 
camaldulensis, 15030 E. camaldulensis var. subcinerea 15195, E. camaldulensis var. 
subcinerea 12828, E. saligna, E. dunnii 17909, E. viminalis ssp. cygenetensis 16020,  
E. globulus ssp. bicostata 16731 and E. nobilis 19452. Planted trees were irrigated weekly from 
March to early April. They were irrigated once every three days from mid-April to end of 
November. Irrigation was continued once every 14 days From December to early March. The 
afforestation was protected by station guards. In each year of plantation seedlings survival was 
enumerated and recorded. Tree height (m), diameter at collar (cm), diameter at breast height 
(cm) and crown diameter (m) were measured and recorded to evaluate tree adaptability and 
growth at the end of last year. Those Data were analyzed using ANOVA, Tukey test and α=5%. 
 
Results: Results showed that in terms of survival and growth, provenances of E. camaldulensis 
were superior when compared to other species. Highest growth was related to E. camaldulensis 
ig camaltereti 20709 with survival (90.7%), height (2.85m), diameter at collar height (4.6 cm), 
diameter at breast height (2.25cm), canopy area (2.75m2), tree total volume (0.83m3ha-1) and 
annual volume increment (0.28m3ha-1) among provenances of this species. The minimum value 
of survival and growth were belonged to E. dunnii 17909, E. viminalis ssp. cygenetensis 16020, 
E. globulus ssp. bicostata 16731 and E. nobilis 19452 which was zero. Hundred percent 
mortality of those species was caused by over drought and heat in summer. 
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Conclusion: Studied species were prioritized for future research and executive programs based 
on the preliminary results: (a) in terms of survival: 1- E. camaldulensis ig camaltereti 20709,  
2- E. camaldulensis var. subcinerea 15195, (b) Based on tree growth: 1- E. camaldulensis var. 
subcinerea 15195 and 2- E. camaldulensis var. camaldulensis 15030. Thus application of  
E. camaldulensis provenances in afforestation and wood farming projects is recommended. 
Given that results are related to three years, further researches on provenances of this species in 
terms of superior provenances selection, methods of seedlings transferring from nursery to field, 
and afforestation managements is suggested.  
 
Keywords: Canopy area, Eucalyptus camaldulensis, Survival, Volume increment   
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