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  چكيده

در  به طور عمدهباشد كه  هاي وسيعي از شنهاي روان مي استان خوزستان داراي عرصه

في اند. هدف از انجام اين مطالعه، شناخت و معر جنوب و غرب رودخانه كرخه واقع شده

هاي برتر و سازگار اكاليپتوس، به منظور تثبيت بيولوژيكي و جلوگيري از حركت شنهاي  گونه

 Eucalyptusباشد. در اين بررسي تعداد سه گونه و پروننس اكاليپتوس  روان مي

camaldulensis 9616  ،E.microtheca  ،E.camaldulensis  وE.sargentii  انتخاب و در قالب

اصله نهال به فاصله كاشت  70ي كامل تصادفي در سه تكرار (در هر تكرار طرح آماري بلوكها

به مدت هفت سال در ايستگاه تحقيقات شنهاي روان در شرايط ديم  1372متر) از سال  3×3

به مرحلة اجراء درآمد. طرز قرار گرفتن بلوكها عمود بر جهت باد غالب منطقه درنظر گرفته 

، قطر برابر سينه و ارتفاع درخت مبناي كار مورد بررسي ماني هاي درصد زنده شد. مشخصه

، پس از محاسبه تجزيه واريانس و مقايسه 1378گيري درختان در سال   بود. آماربرداري و اندازه

از لحاظ  Eucalyptus camaldulensis 9616پروننس  كه ها به روش دانكن نشان داد ميانگين

برتري داشته است. حداكثر ميانگين رشد ارتفاعي و درصد) نسبت به سه گونه ديگر  73بقاء (

  سانتيمتر اختصاص داشته است. 10متر و  66/9قطري نيز به پروننس فوق به ترتـيب با 

  

  ماني، ارتفاع، قطر ي، اكاليپتوس ديم، زندهتثبيت اراضي شنزار، جنگلكار: هاي كليدي واژه

                                                           
*

مصوب مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع استخراج  71-0310106103-04اين مقاله از طرح تحقيقاتي شماره  

 شده است.
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  مقدمه

رهاي در حال توسعه از يك رشد روزافزون جمعيت در دنيا، به خصوص در كشو

اي است كه  سو و محدود بودن اراضي و توليدات كشاورزي از سوي ديگر به گونه

انسان براي تأمين غذا و منابع سلولزي در سالهاي آينده بايد به دنبال منابع جديد 

برداري  هاي بياباني و شنزار اراضي هستند كه در آينده با بهره ديگري باشد. عرصه

توان از آنها به عنوان  حيح و با رعايت تمام جوانب فني و اقتصادي مياصولي و ص

برداري نمود. طبق آمار موجود در كشور  كنندة منابع غذايي و صنايع سلولزي بهره تأمين

). 1379روند (ناطقي،  ساالنه يك درصد از اراضي به سمت بياباني شدن پيش مي

گيرد و  در معرض فرسايش بادي قرار ميبنابراين، با از بين رفتن پوشش گياهي، خاك 

زايي سبب مشكالت اقتصادي،  هاي روان به عنوان بارزترين عارضة بيابان حركت ماسه

فرهنگي و اجتماعي خواهد شد. در حال حاضر سطح بيابانها، كويرها و شنزارهاي 

از اين شود كه  ميليون هكتار برآورد مي 16ميليون هكتار و مراتع فقير بياباني  34كشور 

ميليون هكتار آن شنهاي روان  5ميليون هكتار سطح شنزارهاي كشور بوده كه  13مقدار 

  ).1377باشد (احمدي،  و فعال مي

آيد  جلگه خوزستان از نظر اقليمي جزء مناطق خشك و نيمه خشك دنيا بشمار مي

از يك باشد. كمبود نزوالت آسماني  ميليمتر مي 200و متوسط بارندگي ساالنه آن حدود 

هاي گرم و خشك طوالني، شرايط محيطي  طرف و پراكنش نامناسب آن همراه با دوره

اي  هاي درختي و درختچه بسيار سخت و نامناسبي را براي رويش و استقرار گونه

هاي شنهاي روان بوجود آورده است. وسعت بيابانها و شنزارهاي  ويژه بر روي عرصه به

هاي  هكتار آن را تپه 000/350باشد كه  هكتار مي 000/200/1استان خوزستان بالغ بر 

درصد از كل اراضي  5/29درصد از كل استان و  3/5دهد كه در واقع  شني تشكيل مي

). پراكندگي آنها به نحو عمده از سمت 1379نام،  بيشود ( كشاورزي استان را شامل مي

عراق شروع شده و شمال غربي استان يعني فكه و موسيان واقع در غرب مرز ايران و 
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گردد و  آزادگان و غرب رودخانه كرخه، مالثاني و مارون را شامل مي بخش بيشتر دشت

هاي  ). وجود تپه1شود (شكل شمارة در نهايت در منطقه اميديه و آغاجاري ختم مي

شني در مناطق مذكور همه ساله خسارات فراواني به اراضي كشاورزي، راههاي 

آورد. حال  يسات نفتي و مؤسسات صنعتي استان وارد ميتأس  ارتباطي، خطوط آهن،

هاي سازگار و  باتوجه به مشكالت ياد شده در اين راستا، توسعه جنگلكاري با گونه

چند منظوره (حمايتي، حفاظتي و توليدي) ضرورت كامل دارد. بنابراين به منظور 

ارتفاعي و قطري،  ماني، رشد رويشي هاي اكاليپتوس از نظر زنده انتخاب بهترين گونه

در  1372هاي تثبيت شده شني خوزستان در بهمن ماه سال  بررسي مذكور بر روي تپه

  ايستگاه تحقيقاتي تثبيت شنهاي روان) به اجراء درآمد.(شمال غرب رودخانه كرخه 

ي نظير هندوستان، پاكستان، سودان، ليبي يمطالعات و بررسيهاي متعددي در كشورها

مختلـف از   هـاي هاي غيربومي (خـارجي) بـه منظور   ترويج گونه و يمن جهت انتشار و

ها و تثبيت شنهاي روان انجام گرفته اسـت كـه    جمله: بادشكن، منظرسازي اطراف جاده

 Bilaidi (1978)  ،Messines (1952)  ،Ahmad (1996)توان به بررسيهاي  از جمله مي

يار جالـب و قابـل تـوجهي    اشاره نمود كه حاوي نتايج بس (1999)و همكاران  Sinhaو 

اي جهـت معرفـي    بوده است. در كشور ما نيز در طي ساليان اخيـر بررسـيهاي گسـترده   

توان بـه مطالعـات همتـي     هاي سازگار اكاليپتوس انجام گرفته است كه از جمله مي گونه

) 1376طالبي و دستمالچي ( و ثاقب) 1373مرتضوي جهرمي ( ،)1361)، جمالي (1375(

هـاي   هاي اكـاليپتوس بـر روي تپـه    نتايج بررسيهاي پنج سال سازگاري گونهاشاره نمود. 

ــه         ــه گون ــه س ــت ك ــاكي از آن اس ــاري ح ــدون آبي ــرايط ب ــتان در ش ــني خوزس ش

E.camaldulensis 9616  ،E.largiflorens  وE.microtheca  ــين ــا  30ب درصــد  40ت

نيـز   E.microthecaو E.camaldulensisهـاي   ). گونه1360اند (تلوري،  ماني داشته زنده

  ).  1361هاي سازگار در خوزستان معرفي شدند (جمالي،  به عنوان گونه

  



478 »هاي شني خوزستان بررسي سازگاري چند گونه اكاليپتوس در تپه« 

  

  هاي بياباني استان خوزستان پراكنش عرصه -1شكل شماره 
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هاي اكاليپتوس و  ) در مورد سازگاري گونه1375در تحقيقي كه توسط همتي (

هشت سال انجام شد، قصرشيرين از توابع استان كرمانشاه در طي  آكاسيا در منطقه

درصد  89با بيش از  A.modestaو  E.microtheca  ،E.largiflorensهاي  گونه

3پرايور« 1964هاي موفق و سازگار شناخته شدند. در سال  ماني، در زمرة گونه زنده
 «

،  E.camaldulensisهاي  شناسي دانشگاه ملي استراليا كشت گونه رئيس بخش گياه

E.microtheca  ،E.sargentii  ،E.occidentalis  ،E.gomphocephala و 

E.largiflorens  ،1351را در خوزستان (اهواز) توصيه كرده است (جوانشير و مصدق.(  

  

  مواد و روشها

  مشخصات جغرافيايي محل اجراي طرح ـ

محل آزمايش در ايستگاه حصاركشي شدة تثبيت شن واقع در شمال غرب رودخانه 

'كرخه با مشخصات
 29،º31  26'عرض شمالي و ،º48  35طول شرقي در فاصله 

كيلومتر از  5/1متر از سطح دريا و به فاصلة  53كيلومتري شهر حميديه، در ارتفاع 

نماي دو مارتن ايستگاه حميديه در اقليم  رودخانه كرخه بوده است. براساس اقليم

  ).1378، و همكاران گيرد (صالحي خشك قرار مي

  ـ وضعيت آب و هوا

صات آب و هواي محل اجراي طرح براساس آمار ايستگاه كليماتولوژي مشخ

ارائه شده است. بر اين  1در جدول شماره هاي مختلف ساالنه  حميديه در طول دوره

 24ميليمتر و ميانگين درجه حرارت حدود  215اساس بارندگي ساليانه به طور متوسط 

  درجه سانتيگراد است.

  

                                                           
1-Pryor 



480 »هاي شني خوزستان بررسي سازگاري چند گونه اكاليپتوس در تپه« 

  ـ جريان بادهاي منطقه

باشد و  ر هواشناسي منطقه مورد نظر جزء دشتهاي ساحلي خليج فارس مياز نظ

دهند. نخست شامل جرياني است كه  جريانهاي هوايي اين منطقه را دو مؤلفه تشكيل مي

نمايد و از دو شاخه  از درياي مديترانه به طرف هندوستان و خاور دور حركت مي

گذرد و پس از سير در امتداد  ه مييكي از سواحل جنوبي درياي سيا است. تشكيل يافته

گردد و شاخه ديگر آن پس از عبور از  رود ارس وارد سواحل جنوبي درياي خزر مي

گردد كه يكي از مركز ايران، بلوچستان و به  درياي اژه در سواحل سوريه دو قسمت مي

رود و ديگري متوجه  سمت شمال هندوستان عبور نموده و به طرف خليج بنگال مي

نمايد (پاشايي،  فارس گرديده و در امتداد سواحل آن همين مسير را طي ميخليج 

1354.(  

مؤلفة ديگر جريان هوا از قسمت استوايي به سوي شمال غربي است كه يك شاخه 

شود و شاخة ديگر آن از طريق  آن از خليج بنگال حركت كرده و متوجه مكران مي

وزد. مهمترين بادهاي اين  ايران مي جنوبيخليج بمبئي و درياي عمان به سوي سواحل 

باشند كه  شود، گروه اول بادهاي غربي و شمال غربي مي منطقه به سه گروه تقسيم مي

اين . باشد درصد بادهاي تابستاني از اين جهات مي 8/46درصد بادهاي بهاري و  9/46

 1/44و  5/32بادها در فصل پاييز و زمستان نيز اهميت خود را از دست نداده و هنوز 

دهند. اين بادها بيشتر با گرد و غبار همراه  درصد كل بادهاي اين فصول را تشكيل مي

باشند. گروه دوم بادهاي شرقي و جنوب شرقي است كه به  بوده و گرم و خشك مي

شوند. اين بادها به علت اينكه از منطقه استوايي  زبان محلي باد شرجي ناميده مي

  ).1354باشند (پاشايي،  ي همراه ميب و با بارندگطوگيرند بيشتر مر سرچشمه مي

سومين گروه بادهاي اين منطقه بادهاي جنوب و جنوب غربي هستند كه به زبان 

طور ه شوند و به خصوص در تابستان و پاييز اهميت دارند. ب محلي باد جبله ناميده مي
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ال غربي و درصد كل بادهاي غبارزا را در اين منطقه بادهاي شمالي، شم 6/60كلي 

دهند كه كميت آن در فصول مختلف يكسان نبوده، به طوري كه در  غربي تشكيل مي

 5/37درصد و در زمستان  9/57درصد، در پاييز  1/65درصد، در تابستان  7/69بهار 

دهند. بادهاي جنوبي، جنوب غربي و جنوب شرقي در درجه دوم  درصد را تشكيل مي

 دهند درصد كل بادهاي غبارزا را تشكيل مي 4/42اهميت قرار داشته و در مجموع 

  ).1354 ،(پاشايي



، تبخير و رطوبت ]حداكثر و حداقل[ ميانگين ساالنه و ماهانه عوامل جوي (بارندگي، درجه حرارت متوسط، درجه حرارت مطلق -1جدول شماره

  هاي مختلف آماري نسبي) ايستگاه كليماتولوژي حميديه در طول دوره

 عوامل جوي

آمار  طول

 (سال)
 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر

  بارندگي

 (ميليمتر) 

37  

)1367 -1330( 
4 23 50 54 32 28 17 6 1 0 0 0 215 

  ميانگين درجه حرارت 

 (درجه سانتيگراد)
24 2/26 2/19 5/13 9/11 3/14 2/18 23 6/28 5/32 5/34 2/34 9/30 9/23 

  بالني كريدل -تبخير

 (ميليمتر)
24 169 115 49 48 67 110 142 230 257 268 255 208 1918 

  درجه حرارت حداكثر مطلق

 (درجه سانتيگراد)
24 45 43 30 28 30 38 40 47 50 52 50 50 52 

  درجه حرارت حداقل مطلق

 (درجه سانتيگراد)
24 0 0 2- 0 1- 5/0 6 10 13  10 15 12 2- 
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  شناسي محل اجراي طرح صات خاكـ مشخ

ريز  هاي شني از نظر بافت در محدوده شن تپه USDAبندي  براساس سيستم طبقه

(Fine sand) درصد و ميزان شن درشت  9/96ريز  گيرند. ميزان ذرات شن قرار مي

(Coarse sand) نمايد. قطر ذرات شن ريز  و شن خيلي ريز از چند درصد تجاوز نمي

  ).1373پور،  يمتر متغير است (روحيميل 25/0تا  1/0

هاي شني خوزستان به تناوب اندازه ذرات و همچنين ميزان  درصد اشباع ذرات شن تپه

درصد وزني متغير است. وزن  28تا  22رس و الي آنها بستگي داشته و مقدار آن بين 

  گرم بر سانتيمتر مكعب است. 54/2و وزن مخصوص واقعي آن  63/1مخصوص ظاهري 

باشد  مي (ds/m)موز بر سانتيمتر  ميلي 66/0تا  24/0 (EC)يت هدايت الكتريكي قابل

 23متغير است. سرعت آستانه فرسايش  4/8تا  8/7خاك بين  pH). 1373پور،  (روحي

باشد. سطح آب  كيلومتر در ساعت مي 80كيلومتر در ساعت و سرعت باد حداكثر منطقه

هاي سيالبي رودخانه كرخه  يوگرافي و دورهزيرزميني منطقه متغير و تابع شرايط فيز

  باشد. مي

  

  هاي شنزار ـ پوشش گياهي طبيعي عرصه

  ي شده در عرصه مورد مطالعه عبارتند از:يگياهان شناسا

Alhagi camelorum, Artemisia scopatia, Calligonum intertextum, Calotropis 

procera, Capparis spinosa, Citrulus colocynthis, Convolvulus oxyphyllus, 

Cyperus conglomeratus, Hammada salicornica, Heliotropium europaeum, 

Iycium shawii, Pennisetum divisum, Prosopis farcta, Stipagrostis plumosa, 

Tamarix leptopetala, Zizphus spina-christi 

  تحقيق روش

  بود:اجراي طرح شامل دو مرحله 

هاي مورد بررسي با  آوري بذر گونه در مرحلة اول پس از جمع يد نهال:تول )الف

توليد در نهالستان، به كاشت بذرها در گلدانهاي پالستيكي به  برايمبداء بذر از استراليا 
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گرديد. خاك مورد استفاده سبك (رسوبهاي اقدام سانتيمتر  15سانتيمتر و قطر  25طول 

مخلوط و در هر گلدان در  3به  1يواني به نسبت حاشيه رودخانه) بوده و با كود ح

گرم بذر كشت شد و براي جلوگيري از خارج شدن بذرها از گلدانها  2/0تا  5/0حدود 

هنگام آبياري و حفظ رطوبت پس از كشت با سبوس برنج سطح گلدانها پوشانده شد. 

يل تا اواخر هاي اكاليپتوس مورد بررسي در نهالستان در فصل بهار (اوا بذرهاي گونه

زني بذرها در خزانه،  فروردين ماه) كشت گرديد. الزم به ذكر است كه پس از جوانه

هاي الزم از جمله آبياري مناسب، حذف علفهاي هرز، مبارزه با آفات و بيماريها  مراقبت

تا  4انجام شد. بعد از سبز شدن بذرهاي كاشته شده در گلدانها زماني كه نهالهاي جوان 

  تند، آنها را تُنك نموده و در هرگلدان فقط يك نهال نگهداري گرديد.برگ داش 6

هاي  در اين پژوهش باتوجه به اينكه گونه ب: كاشت نهالها در عرصه مورد نظر:

مورد بررسي بدون آبياري مورد آزمايش قرار گرفته و تأمين نياز آبي درختان مورد 

اشد كه براي جلوگيري از حركت ب بررسي باتوجه به ذخيره نزوالت آسماني در شن مي

هاي نفتي استفاده شده كه براي  شن و از دست رفتن رطوبت در اثر وزش باد از مالچ

 932/0تا  905/0كه وزن مخصوص آنها بين  1400و  1100اين منظور از نفت كوره 

پاشي پس از بارش باران مؤثر صورت گرفته و پس از  باشد استفاده گرديد. زمان مالچ مي

به عرصه انتقال داده شدند  1372هاي شني و شنزار، نهالها در بهمن ماه  يت تپهتثب

  ).2(جدول شمارة

هاي مورد بررسي اكاليپتوس در زمان انتقال از  نهال گونهاندازه طول و قطر  -2جدول شمارة

  نهالستان به عرصه

E.sargentii E.microtheca E.camaldulensis 
E.camaldulensis 

9616 
 گونه

 ارتفاع (سانتيمتر) 110  100  95 80

 قطر (ميليمتر) 9 7  5 4
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آزمايش در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام و طرز قرار 

گرفتن بلوكها عمود بر جهت باد غالب منطقه در نظر گرفته شد. انتخاب تيمارها در 

اصله نهال به   70شي واحد آزمايشي به صورت تصادفي بوده و در هر واحد آزماي

اصله نهال از چهار گونه غرس گرديد. فاصله  840متر و در مجموع  3×3فاصله 

هاي  باشد. گونه متر مي 5متر و فاصله تكرارها از يكديگر  4واحدهاي آزمايشي از هم 

  بود: زيري آنها به قرار يمورد بررسي و كد شناسا

V1=Eucalyptus camaldulensis 9616  V2=E.camaldulensis 

V3=E.microtheca    V4=E.sargentii 

  

ها همه ساله در دو نوبت بهار و پاييز انجام گرديد.  آماربرداري از درصد بقاي گونه

در آماربرداري بهاره فقط تعداد نهالهاي زنده شمارش شد و هدف از آن، تعيين درصد 

رداري پاييزه، نهالهاي شود. در آمارب تلفاتي بود كه در نتيجة سرماي زمستان حاصل مي

زنده شمارش شد كه در نتيجه ميزان تلفات ناشي از خشكي و حرارت زياد تابستان نيز 

مشخص گرديد. اندازه ارتفاع درختان از سال اول به بعد در اواخر فصل پاييز با 

گيري قطر برابر سينه با  هاي فلزي آلومينيومي مدرج تا دقت يك سانتيمتر و اندازه لوله

قطرسنج تا دقت يك ميليمتر از سال دوم به بعد در انتهاي فصل رويش صورت  نوار

  گرفت.

مورد تجزيه و تحليل  SASافزار  نتايج آماربرداريها در پايان هر سال با استفاده از نرم

ماني، ميانگين ارتفاع و  ها برحسب ميانگين زنده آماري قرار گرفت. تجزيه واريانس گونه

دار ميان آنها از آزمون دانكن در  معني هايفت و با مشاهدة اختالفقطر نهالها انجام گر

  % استفاده شد.5% و 1سطح 
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  نتايج

دهد كه در سالهاي  ) نشان مي3نتايج تجزيه و تحليل واريانس مركب (جدول شمارة

هاي مورد بررسي اختالف  ) و نيز ميان گونه1372 -1378مختلف مورد آزمايش(

شود. همچنين اثرات متقابل سال و گونه بر روي  اهده مي% مش1داري در سطح  معني

% 1داري در سطح  ماني، رشد ارتفاعي و قطري، اختالف معني هاي درصد زنده مؤلفه

  وجود دارد. 

گردد كه در سالهاي مختلف  ) مشاهده مي4ها (جدول شمارة با مقايسه ميانگين

فهايي وجود دارد به نحوي ماني اختال هاي مختلف از نظر زنده اجراي طرح ميان گونه

% 50كمتر از % به  82هاي كاشته شده از  درصد بقاي كل گونه) 1375(كه از سال سوم 

دهد كه درصد  هاي مورد آزمايش نشان مي ماني گونه كاهش يافته است. نتيجه زنده

ز سال دوم بعد از كاشت با ا Eucalyptus camaldulensis 9616 ماني پروننس زنده

درصد تا پايان دورة آزمايش ثابت مانده است كه در نتيجه در زمرة پروننس  73بيش از 

سه گونه ديگر تا سال چهار بعد از در اين در حالي است كه  .آيد موفق بحساب مي

درصد  37ماني روند كاهش داشته است به نحوي كه اين روند تا  كاشت، درصد زنده

 23و  E.microthecaدرصد به گونه  Eucalyptus camaldulensis  ،24مربوط به گونه 

  ).5باشد (جدول شماره  مي E.sargentiiدرصد به گونه 

هاي مورد آزمايش، اختالفهاي  دهد كه ميان گونه نشان ميارتفاع هاي  ميانگين لجدو

 Eucalyptusاختصاص به پروننس  ارتفاعوجود دارد به طوري كه حداكثر ميانگين 

camaldulensis 9616  متر و حداقل آن به گونة  66/9باE.sargentii  متر بوده  04/6با

  ).6است (جدول شماره

 Eucalyptus camaldulensisتوان به پروننس   نيز مي قطراز نظر حداكثر ميانگين 

سانتيمتر اشاره نمود  18/6با  E.sargentiiسانتيمتر و حداقل آن به گونه  07/10با  9616

  ). 7(جدول شماره



 

  

  ارتفاع و قطر ماني،  هاي درصد زنده جدول تجزيه واريانس مركب مؤلفه -3جدول شماره

F MS SS  درجه
آزادي 

df  

 (m)ارتفاع (cm)قطر  منابع تغييرات
ماني  زنده

(%) 
 (cm)قطر

 ارتفاع

(m)  

ماني  زنده
(%) 

قطر 
(cm)  

 ارتفاع

(m) 

ماني  زنده
(%) 

n.s
 70/1 n.s

 34/0 **
 (R)         تكرار     2 40/398 076/0 103/0 20/199 381/0 052/0 15/10

**
 

14/2097 
**

40/494 **
 (A)         سال      5 13/17093 22/222 17/255 63/3418 56/55 79/63 2/174

   030/0 112/0 62/19 243/0 899/0 246/196 10 (Ea)                   

**
29/510 **

76/735 
** 

 (B)           گونه    3 78/19890 65/66 32/63 26/6330 22/22 11/21 13/178

**
94/15 ** 

67/11 ** 
)(سال×گونه 15 08/2690 23/4 91/7 34/179 352/0 66/0 82/4 BA× 

   041/0 030/0 22/37 24/1 906/0 95/1339 36 (Eb)                  

 (G)      كل          71 58/4160 99/294 99/327      

  درصد 5داري در سطح  اختالف معني * :

  درصد 1داري در سطح  اختالف معني ** :

: n.s دار عدم وجود اختالف معني  

  

  



 

  

  ها در سالهاي مختلف اجراي طرح ارتفاع و قطر گونهماني،  درصد زندهميانگين مقايسه  -4جدول شماره

 قطر (سانتيمتر) ارتفاع (متر)  (%)ماني  زنده تيمار

    سال

1373 a 14/82 ــ ــ 

1374 b 25/51 e 58/2 e 36/2 

1375 c 09/42 d 78/3 d 05/4 

1376 c 46/39 c 98/4 c 32/6 

1377 c 46/39 b 43/6 b 16/7 

1378 c 46/39 a 04/8 a 93/7 

    گونه

V1=E.cama.9616 a 59/76 a 56/6 a 95/6 

V2=E.camaldulensis b 89/46 b 30/5 b 86/5 

V3=E.microtheca c 64/37 b 19/5 c 35/5  

V4=E.sargentii c 68/34 c 59/3 d 90/4 



 
  داري دارند. % اختالف معني1سطح  باشند در ميحروف غيرمشترك اعداد هر ستون در تيمارها كه داراي 
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  ماني مقايسه ميانگين اثرات متقابل سال و گونه بر درصد زنده -5جدول شماره

 گونه 1373 1374 1375 1376 1377 1378

a 54/73 a 54/73 a 54/73 a 55/73 a 88/76 a 05/89 V1=E.cama.9616 

b 96/36 b 96/36 b 96/36 b 57/38 b 38/52 ab 52/79 V2=E.camaldulensis 

c 47/24 c 47/24 c 47/24 bc 48/31 c 43/41 ab 53/79 V3=E.microtheca 

cd 85/22 cd 85/22 cd 85/22 cd 76/24 cd 29/34 ab 47/80 V4=E.sargentii 

 ميانگين سال 14/82 25/51 09/42 46/39 46/39 46/39

  داري دارند. % اختالف معني1اعدادي كه در ستونها داراي حروف غيرمشترك هستند، در سطح  * :

  

  متقابل سال و گونه بر ارتفاع (متر)مقايسه ميانگين اثرات  -6جدول شماره 

 گونه  1374 1375 1376 1377 1378

a 660/9 a 273/8 a 4770/6 a 983/4 a 417/3 V1=E.cama.9616 

b 373/8 b 580/6 b 010/5 b 777/3 b 740/2 V2=E.camaldulensis 

b 080/8 bc 390/6 b 040/5 b 863/3 b 580/2 V3=E.microtheca 

c 040/6 c 483/4 c 383/3 c 477/2 c 577/1 V4=E.sargentii 

 ميانگين سال 58/2 78/3 98/4 43/6 04/8

  داري دارند. % اختالف معني1ر سطح اعدادي كه در ستونها داراي حروف غيرمشترك هستند د * :

  

  قطر (سانتيمتر)مقايسه ميانگين اثرات متقابل سال و گونه بر  -7جدول شماره 

 گونه  1374 1375 1376 1377  1378

a 067/10 c 650/8 a 860/7 a 083/5 a 093/3 V1=E.cama.9616 

b 240/8 b 730/7 b 547/6 b 310/4 b 477/2 V2=E.camaldulensis 

c 217/7 c 160/7 c 133/6 c 993/3 c 227/2 V3=E.microtheca 

d 177/6 d 10/5 d 740/4 d 817/2 d 633/1 V4=E.sargentii 

 ميانگين سال 36/2 05/4 32/6 16/7 93/7

  داري دارند. % اختالف معني1هستند، در سطح اعدادي كه در ستونها داراي حروف غيرمشترك  * :
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  بحث

ها در اين مرحله  هاي بررسي شده كه مهمترين آنها درصد بقاء گونه باتوجه به مؤلفه

باشد و نيز مقايسه ميزان رشد ارتفاعي و قطري و بعضي از صفات كيفي و همچنين  مي

مايش جهت هاي تحت بررسي پس از هفت سال آز اثر گرما و خشكي بر روي گونه

نشان داد كه پروننس بدون آبياري، هاي شنزار در شرايط  تثبيت بيولوژيكي عرصه

E.camaldulensis 9616  از نظر بقاء نسبت به سه گونه ديگر برتري دارد و به نظر

رسد كه در آينده بتواند ضمن حل مسائل حفاظت خاك و مبارزه با فرسايش بادي،  مي

  تأمين نمايد.را هاي فرعي)  زي (چوب و فرآوردهنياز روزافزون به منابع سلول

هاي  سازگاري گونه در مورد) 1373در تحقيقي كه توسط مرتضوي جهرمي (

، E.camaldulensisهاي  ، گونهانجام شداكاليپتوس در مناطق غربي استان فارس 

E.microtheca  وE.gillii ماني و رشد از موفقيت  در شرايط ديم از نظر درصد زنده

توانند در آينده  اند و مي هاي مورد بررسي برخوردار بوده تري نسبت به ساير گونهبيش

پاشي  اي مالچ هاي ماسه تپه دربارةنيازهاي منابع سلولزي را تأمين نمايند. در تحقيقي كه 

ي يها انجام شد از گونه 2(ليبي) 1نيااتي در منطقه تريپول يشده جهت تثبيت بيولوژيك

استفاده گرديد.  Acacia cyanophyllaو  E.camaldulensis  ،E.gomphocephalaنظير 

در طول شش سال بررسي نتايج حاصل حاكي از آن است كه، بيشترين ميزان موفقيت 

ها توانستند  هاي اكاليپتوس داشته است. همچنين اين گونه ماني اختصاص به گونه زنده

  .(Messines,1952)مترمكعب در هكتار چوب توليد نمايند  15ساليانه 

و همكاران  Sinhaهندوستان توسط  3در تحقيق ديگري كه در بيابان راجستان

هاي غيربومي با هدف چند منظوره از جمله تثبيت  جهت معرفي و ترويج گونه (1999)

                                                           
1-Tripolitania 

2-Libya 
3-Rajesthan  
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گونه و  115اي، بادشكن و جلوگيري از حركت شنهاي روان با استفاده از  هاي ماسه تپه

ي نظير مراكش و استراليا يه آكاسيا با منشأ بذر از كشورهاگون 73پروننس اكاليپتوس و 

و  E.camaldulensis  ،E.melanophloia  ،Acacia tortilisهاي  انجام شد، گونه

A.senegal و  1هاي موفق شناخته شدند. در تحقيقي كه در اياالت پنجاب از جمله گونه

هاي  كاشت گونه در مورددر طول سه دهه  Ahmad (1996)پاكستان توسط  2سند

متر با  2×3متر و  3×3اي غيربومي (خارجي) با فواصل مختلف  درختي و درختچه

 E.camaldulensisاهداف چند منظوره (حفاظتي، حمايتي و اقتصادي) انجام شد، گونة 

ضمن اينكه بهترين سازگاري را در شرايط ديم نشان داد قابليت كاربرد در تهيه خمير 

  مصارف صنعتي را نيز داشت. كاغذ، نئوپان سازي و

اي در  باتوجه به طبيعت گرمسيري محل اجراي طرح، سرما عامل محدودكننده

هاي ديگر نسبت به گونه  هاي اكاليپتوس نيست و عدم سازگاري گونه استقرار گونه

E.camaldulensis 9616  به واسطه خشكي و يا توقعات فيزيولوژيكي خاص بوده

به دليل  1378تا اوائل سال  1374ت كه از اواسط بهار است. الزم به يادآوري اس

رسد) و نيز  ماه مي 7تا  6هاي متمادي و طوالني (كه در بعضي از سالها به  خشكسالي

وزش بادهاي گرم و سوزان كه از صحراهاي خشك عربستان در فصل تابستان و حتي 

بارندگي و كافي در گيرد و همچنين عدم پراكنش مناسب  اوايل پاييز منطقه را فرا مي

توانند عوامل مهمي در كاهش بقاء و رشد  سالهاي مختلف اجراي آزمايش كه همگي مي

كه اين موضوع قابل بررسي و تعمق است. مقايسه  باشندرويشي (ارتفاعي و قطري) 

دهد كه از سال سوم  ) نشان مي4(جدول شماره هاي كمي مورد بررسي مشخصه  ميانگين

ان دوره آزمايش درصد بقاء تقريباً ثابت مانده كه اين نشانگر توسعه بعد از كاشت تا پاي

تواند رطوبت  مي . اين موضوعباشد هاي مورد بررسي مي دهي گونه و نفوذ سيستم ريشه

                                                           
1-Punjab  
2-Sandh 
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و تكاثف بخار آب  زيرزمينيآب  هايجهت بقاء از اعماق زمين باتوجه به نوسان را الزم

(condensation)  است، درجه حرارت روز و شب مالحظه  قابلكه ناشي از تغييرات

  ).2تامين نمايد (شكل شماره 

(نقل از  1952-1959براساس تحقيقات خود در سالهاي  2و ويليز 1ساليسبوري

در ادامة بررسيهاي كه اند. قابل ذكر است  اين موارد را اشاره نموده) 1373پور،  روحي

ستان آزمايشهايي براساس هاي شني خوز مذكور براي تعيين نقش آب متكاثف در تپه

هاي شني الباجي در طول روز و شب بعمل آمد كه  هايي از چند پروفيل در تپه نمونه

هاي به عمق  % وزني در اليه1% تا 5/0مبين افزايش رطوبت به طور متوسط در حدود 

سانتيمتر بوده است. باال بودن رطوبت نسبي، اختالف درجه حرارت شب و  60-20

باال بودن سطح آب زيرزميني و وجود رودخانه كرخه، همه از عوامل روز در شنزار، 

هاي شني  مساعدي هستند كه ميزان بالقوة اصلي امكان تكاثف بخار آب را در تپه

  ). 1373پور،  كنند (روحي خوزستان ايجاد مي

باتوجه به نتايج بدست آمده به طور كلي آهنگ رشد رويشي طولي و قطري 

در دو سال اول زندگي كُند بوده و بيشترين آهنگ رشدي آنها در هاي اكاليپتوس  گونه

). پروننس 3(شكل شماره باشد هاي شني از سالهاي سوم تا هشتم مي تپه

E.camaldulensis 9616  ضمن برخورداري از برتري كمي اشاره شده در باال، داراي

از جمله اين  باشد، كه برتريهاي كيفي ديگري نيز نسبت به سه گونه مورد بررسي مي

ريزي ساالنه، رنگ تنه سفيد و  برتريها، دارا بودن تنه واحد و راست و به دليل پوست

گيرد. در ضمن داراي تاج پوشش بسيار زيبا و شادابي  خود ميه ي را بينماي بسيار زيبا

باشد ولي در مقابل باد و  ريزي آن بسيار كم مي در طول سال است و خزان و برگ

ها است. مقاومترين گونه در برابر باد و طوفان نسبت به  ر از ساير گونهت طوفان شكننده

                                                           
1-Salisbury  

2-Willis 
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در بررسي  از اين نظر،. )4(شكل شماره باشد  مي E.microthecaسه گونه ديگر، گونه 

و  E.microthecaهاي  انجام گرفت نيز گونه 1373كه توسط مرتضوي جهرمي در سال 

E.intertexta باد و طوفان تشخيص داده شدند.  ها از نظر جزء مقاومترين گونه

داراي پوست دائمي، تركهاي طولي و عرضي  E.sargentiiو  E.microthecaهاي   گونه

اي زياد در طول خود  شاخه ياهو به رنگ خاكستري تيره و تنه با انحناها و انشعاب

از نظر شادابي بعد از گونه  E.microthecaباشند. تاج پوشش گونه  مي

E.camaldulensis 9616 هاي مورد بررسي  باشد. وضعيت استقرار و رشد گونه مي

 E.camaldulensis 9616هاي  نشان داده شده است. گونه 5در شكل شماره اكاليپتوس 

،E.microtheca  وE.camaldulensis  داراي بيشترين ميزان بذردهي بوده، ميزان بذر

 500 -700هاي شنزار بين خالص توليد شده در هر پايه از سن چهار سالگي در عرصه

  باشد كه از نظر اقتصادي قابل توجه است. گرم مي
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  اي اكاليپتوس در سن دو سالگي توسعه و نفوذ سيستم ريشه -2شكل شمارة

  

هاي شني در سن  بر روي تپه E.camaldulensis 9616نمايي از استقرار گونه  -3شكل شماره

  چهار سالگي
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  هاي شني در سن شش سالگي بر روي تپه E.microthecaاستقرار گونه  -4شكل شمارة

  

  هاي شني هاي مورد بررسي اكاليپتوس بر روي تپه نمايي از استقرار گونه -5 شكل شمارة
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  پيشنهادها براي كاربرد نتايج و ادامة پژوهش

اي سالهاي گذشته در نقاط مختلف  باتوجه به نتايج بدست آمده و نتايج مشاهده

 Eucalyptusگردد كه گونه  كرخه و الباجي توصيه مي شمال غرب رودخانه

camaldulensis 9616 هاي مختلف جنگلكاري براي حفاظت و  در طرحها و برنامه

تري در ادارات منابع طبيعي  هاي شني در سطح گسترده حمايت خاك اراضي تپه

يط ديم متر (حد ارتفاع بحراني) در شرا 9هايي با ارتفاع كمتر از  خوزستان و در تپه

به منظور  E.camaldulensis 9616چنانچه هدف، جنگلكاري با گونه  كشت گردد.

عمليات حفاظتي و حمايتي باشد، به دليل آهنگ رشدي باالي اين گونه پس از گذشت 

منظور كاهش مسائل رقابتي ه متر خواهد داشت. ب 9-10سال، ارتفاعي معادل  6حدود 

هاي  ابل استفاده باتوجه به وضعيتهاي مختلف تپهها از نظر ميزان رطوبت ق پايه ميان

شني كه از لحاظ جهت باد غالب، شرايط فيزيكي، شيب و نور كه داراي تفاوت اساسي 

به اهداف مورد نظر (تثبيت شنهاي روان،  با توجهها  هستند بهتر است كاهش تراكم پايه

يكي) در نظر نقش بادشكن، حمايتي و حفظ منظر، حمايتي و توليد چوب و بيولوژ

  گرفته شود.

همراه با كهور و همچنين با  E.camaldulensis 9616گردد كه گونه  توصيه مي

به صورت كشت  A.victoriaeو  Acacia farnesianaهاي موفق ديگر نظير  گونه

متر از يكديگر به صورت ديم كشت گردد (نتايج طرحهاي  5 -6مخلوط با فواصل 

هاي شنزار در شمال  اي گذشته در نقاط مختلف عرصهاي و ازديادي در ساله مشاهده

  غرب كرخه).

به تا الزم است  E.microthecaو  E.camaldulensisهاي  در صورت كشت گونه

منظور افزايش درصد بقاي آنها در ماههاي گرم سال (فقط در سال اول پس از كاشت) 
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سي روز به نهالها داده  ليتر آب با دور 10-15منظور كمك به استقرار آنها به ميزان ه ب

  ).1376شود (صالحه شوشتري، 

ضرورت اجراء و تهيه طرحهاي الزم در امر دخالتهاي پرورشي با هدف جوان كردن 

هاي آتي، بايستي در  كاشت بااستفاده از نيروي متخصص در برنامه هاي مسن دست توده

اعي و قطري پس گروهها از نظر ميزان رشد ارتف جستو وضعيت  دستور كار قرار گيرد

هاي مادري با هدف جوان كردن توده و بررسي خصوصيات فيزيكي  از قطع كردن پايه

هاي  برداري از فرآورده هاي قطع شده جهت مصارف مختلف و بهره ي پايهيو شيميا

  (طرح در حال بررسي است).تعقيب شود فرعي آن 

  

  سپاسگزاري

بدين  .نتيجه شده است 71-0310106103-04از طرح پژوهشي شماره  مقالهاين 

ن مركز تحقيقات كشاورزي و از مسئوال تا دانند وسيله نويسندگان مقاله بر خود الزم مي

اند  را در اجراي اين طرح ياري رسانده نگارندگانمنابع طبيعي استان خوزستان كه 

م از استاد ارجمند جناب دكتر يدان تشكر و قدرداني نمايند. همچنين وظيفه خود مي

اند  ياري رساندهما را هر اماني كه با عنايت خاص در مراحل اجرايي طرح منوچ

يم. از همكاران ارجمند بخش تحقيقات منابع طبيعي يصميمانه تشكر و قدرداني نما

در زمينة تجزيه و تحليل آماري طرح بااستفاده از  فر استان به ويژه مهندس كورش بهنام

. نيمك بسار تشكر ميگيري  آماربرداري و اندازه و آقاي گودرز ظهرابي در SASافزار  نرم

م. ياز سركار خانم يراحيان به دليل قبول زحمت تايپ اين مجموعه صميمانه سپاسگزار

در م كه يدار ياد و خاطرة همكار فقيدمان مرحوم مهندس نجف نجفي را نيز گرامي مي

  اند. كشيدهاي  شائبه زحمات بياجراي اين تحقيق 
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