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چکیده
پژوهش پيشرو با هدف بررسي سازگاری و عملکرد گونههای صنعتي اکاليپتوس در استان بوشهر انجام شد .نهالهای يکساله
چهار گونه از اکاليپتوس شامل  E. grandis W. Hill ،E. rubida H. Deane & Maiden ،Eucalyptus camaldulensis Dehnh.و

E.

 saligna Sm.در ايستگاه تحقيقاتي شبانکاره شهرستان دشتستان در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفي با چهار تيمار و سه
تکرار و تعداد  23نهال در هر واحد آزمايش با فاصله کاشت  2×2متر کشت شدند .عمليات آبياری و نگهداری نهالها به مقدار مورد
نياز انجام شد .در سال اول ،زندهماني نهالها هر سه ماه يکبار و از سال دوم به بعد ،يکبار در سال بررسي شد .همچنين ،متغيرهای
قطر يقه ،قطر برابر سينه ،ارتفاع و قطر تاج نهالها اندازهگيری شدند .پس از چهار سال نتايج نشان داد که  E. camaldulensisاز نظر
زندهماني و صفات قطر يقه ،قطر برابر سينه ،مساحت تاج ،حجم در هکتار و ميانگين رويش حجمي در سال نسبت به گونههای ديگر
عملکرد بهتری داشت و  E. salignaدر رتبه دوم قرار گرفت ،بهطوری که تفاوت آنها در سطح اطمينان  32درصد معنيدار بود.
همچنين ،دو گونه ديگر يعني  E. rubidaو E. grandisبهدليل تنشهای خشکي و گرمای زياد در تابستان سال اول از بين رفتند .با
توجه به نتايج اين پژوهش ،کاشت  E. camaldulensisدر مناطق جنوبي کشور با آبوهوايي مانند استان بوشهر بههمراه انجام
پژوهشهای بيشتر در مورد پروونانسهای اين گونه پيشنهاد ميشود.

واژههای کلیدی :ارتفاع ،زندهماني ،قطر برابر سينه ،مساحت تاج.E. rubida ،E. camaldulensis ،
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مقدمه
کاهش سطح جنگلها ،تغيير کاربری اراضي جنگلي و
تخريب جنگلهای طبيعي باعث کمبود چوب در سطح جهاني
شده است .بهدليل افزايش روزافزون نياز به چوب از يکسو و
تخريب جنگلها از سوی ديگر ،کاشت و بهرهبرداری از
گونههای جنگلي تندرشد ضرورت دارد .از اين نظر،
ويژگيهايي مانند داشتن چوب سخت ،سنگين ،بادوام ،قدرت
تجديد نسل و ابعاد بزرگ بعضي از گونهها ،اکاليپتوسها را در
زمره درختان باارزش قرار داده است ( & Javanshir
 .)Mosadegh, 1972اکاليپتوس ( )Eucalyptusيکي از
جنسهای بسيار مهم خانواده  Myrtaceaeاست که  799گونه
دارد .برخي از گونههای اين جنس دارای ارزش صنعتي و
برخي ديگر از نظر ايجاد منظر و فضای سبز ارزشمند هستند
( .)Mankessi et al., 2010اين جنس ،بومي استراليا است و
دامنه بردباری گستردهای در شرايط محيطي مختلف دارد .به
همين دليل ،بعضي از گونههای اين جنس در مقايسه با
گونههای گياهي ديگر ،مقاوم به خشکي ،گرما و شوری هستند
(.)Teulières et al., 2007
مطالعه مستند و دقيقي مبني بر تاريخچه اولين ورود
گونههای اکاليپتوس به ايران وجود ندارد ،اما در بعضي منابع
گزارش شده که همزمان با ورود انگليسيها به ايران ،کاشت
اکاليپتوس شروع شده است ( .)Sardabi, 1998در سال
 7979نيز گونههای اکاليپتوس وارداتي در مناطق شمالي
کشور کشت شدند ،اما بيشتر آنها در اثر سرما و يخبندان
سالهای  7967تا  7961از بين رفتند ( .)Sabeti, 2008در
سال  7927بذر گونههای اکاليپتوس با مبدأ استراليا ،قبرس و
فلسطين اشغالي در ايستگاه تحقيقات کشاورزی صفيآباد
دزفول مورد آزمايش سازگاری قرار گرفتند ( Jamali,
 .)1984در سالهای  7921تا  7923بذرهای  39گونه و
پروونانس اکاليپتوس با مبدأ استراليا و مراکش به ايران وارد
شدند و در بعضي مناطق از جمله استان فارس کشت شدند.
در سال  7929نيز بذرهای  777گونه و پروونانس اکاليپتوس
با مبدأ کشورهای مذکور وارد شدند و در  69ايستگاه از جمله
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ايستگاه ممسني فارس کشت و مورد آزمايش سازگاری قرار
گرفتند (.)Mortazavi Jahromi, 1995
سازگاری بعضي پروونانسها يا گونههای اکاليپتوس در
مناطق مختلف دنيا بررسي شده است .در اين راستاLow ،
و  )7333( Shelbourneگزارش کردند که زندهماني
گونههای ،E. camaldulensis. ،E. globulus ،E. nitens
 E. maideniiو  E. salignaدر سايتهای  Kaikoheو
 Cliveکشور نيوزلند بهطور ناگهاني کاهش يافت و بهترتيب
 97تا  73 ،22 ،27 ،27و  27درصد بود .پژوهشگران فوق
دليل اين مرگومير ناگهاني را تنشهای محيطي مانند عدم
مبارزه با علف هرز و وجود خاکستر آتشسوزیهای پيشين
در بستر کاشت گزارش کردند .در ايالت  Tamil Naduهند
بر روی خاکهای شني -لومي ،پروونانسهای
 E. camaldulensisبا مبدأ ايالت  Queenslandاستراليا ،با
رشد قطری  9/22سانتيمتر ،رشد ارتفاعي  2/21متر و
زندهماني  32درصد پس از  62ماه از تاريخ کاشت ،عملکرد
برتری نسبت به پروونانسهای  E. tereticornisداشتند
( .)Varghese et al., 2008برتری عملکرد پروونانسهای
 E. camaldulensisبا مبدأ ايالت  Queenslandاستراليا،
منطقه  Petfordو مبدأ کشور تايلند از نظر ارتفاع ،قطر برابر
سينه و حجم درخت در رويشگاه  Chachoengsaoکشور
تايلند نسبت به پروونانسهای ديگر با مبدأ استراليا گزارش
شد .مقدار ارتفاع (متر) ،قطر برابر سينه (سانتيمتر) و حجم
(متر مکعب بر هکتار) آن برای پروونانس با مبدأ منطقه
پتفورد ايالت کوينزلند بهترتيب  2/7 ،1/2و  32/2و برای
پروونانس با مبدأ تايلند بهترتيب  2/2 ،3/9و  773/7در
رويشگاه  Chachoengsaoتايلند پس از دو سال از تاريخ
کاشت بود ( .)Pinyopusarerk et al., 1996گونههای
 E. saligna ،E. camaldulensisو  E. grandisجزء
گونههای سازگار و با عملکرد قابل مالحظه و بسيار مناسب
برای کشت در کشور اتيوپي معرفي شدند ( Hunde et al.,
 .)2003برخي از داليل سازگاری و عملکرد بسيار زياد اين
گونهها در رويشگاههای کشتشده ،بارندگي زياد ( 199تا
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 7299ميليمتر در سال) و دمای معتدل (ميانگين ساالنه 72
تا  66/2درجه سانتيگراد) بوده است .همچنين ،در اتيوپي،
 29 E. salignaتا  29متر مکعب و  99 E. grandisتا 29
متر مکعب چوب (درخت سرپا) در هکتار در سال توليد
کردند (.)Davidson, 1995
در منابع داخلي ،نتايج پژوهشي در استان فارس نشان
داد که  E. camaldulensisو  E. microthecaدر اراضي
تحت پخش سيالب با زندهماني بيشتر از  19درصد نسبت
به  E. fruticetorumبرتری داشتند ( Mortazavi Jahromi
 .)& Kowsar, 2010نتايج پژوهشي ديگر نشان داد که
 E. camaldulensisزندهماني بيشتری نسبت به گونههای
ديگر و پروونانسهای مورد آزمايش در استان لرستان
داشت ( Sardabi .)Karamian et al., 2015و همکاران
( )6972گزارش کردند که  E. salignaدر ورامين،
سازگاری و زندهماني خوبي داشت E. rubida .با مبدأ بذر
داخلي (ايستگاه شيخنشين شرکت شفارود گيالن) در مناطقي
مانند محالت ،قم و ايستگاه خوشاميان کالرآباد آزمايش
شد .نتايج نشان داد که سازگاری اين گونه در محالت و
خوشاميان عالي بود ،بهطوریکه زندهماني آن در اين دو
رويشگاه بهترتيب  39و  39/7درصد بود و سازگاری آن در
قم  22/7درصد گزارش شد .اين گونه نسبت به سرمای
شديد سال  7921در محالت و خوشاميان ،مقاوم و نسبت به
خشکي و گرمای شهر قم سازگار نبود ( Tavakoli-Neko et
 .)al., 2015گونه  E. grandisبا دو مبدأ داخلي (ايستگاه
چمستان نور) و خارجي (استراليا) در دو ايستگاه خوشاميان
کالرآباد و محالت بهترتيب دارای زندهماني  22و  17درصد
بود (.)Tavakoli-Neko et al., 2015
از آنجاييکه تاکنون در استان بوشهر آزمايش سازگاری
گونههای اکاليپتوس انجام نشده است و از طرفي گستره
وسيعي از اراضي استان بوشهر را جلگههای هموار و بدون
پوشش جنگلي تشکيل ميدهند ،بنابراين انجام پژوهش در
مورد گونههای جنگلي تندرشد و مناسب مانند اکاليپتوس در
چنين دشتهايي بسيار ضروری است .از سوی ديگر،
ارزيابي سازگاری و عملکرد چنين گونههايي برای ايجاد

سازگاری و عملکرد گونههای ...

فضای سبز در اين مناطق ضرورت دارد .اين پژوهش
بهمنظور شناسايي گونههای سازگار اکاليپتوس در مناطق
بدون پوشش گياهي در استان بوشهر انجام شد .نتايج
پژوهش پيشرو در انتخاب گونه مناسب بهمنظور کشت و
نيز بهعنوان مطالعه پايه برای انجام پژوهشهای علمي ديگر
در آينده در مورد اين گونهها مفيد خواهد بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
اين پژوهش در ايستگاه تحقيقاتي خرما و ميوههای
گرمسيری واقع در بخش شبانکاره از توابع شهرستان
دشتستان استان بوشهر انجام شد .طول جغرافيايي محل
اجرای طرح بين  29° 29′و  27° 29′درجه شرقي و
عرض جغرافيايي آن بين  63° 62′و  63° 29′درجه شمالي
قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا  79متر است .اين منطقه
دارای متوسط بارندگي  672/1ميليمتر و متوسط بيشترين و
کمترين دمای ساالنه بهترتيب  93/7و  77/6درجه
سانتيگراد و متوسط درجه حرارت روزانه  62/3درجه
سانتيگراد است .همچنين ،معدل بيشترين دما در گرمترين ماه
سال 27/3 ،سانتيگراد ،معدل کمترين درجه حرارت در
سردترين ماه سال ،دو درجه سانتيگراد و تبخير ساالنه بيشتر
از  9722ميليمتر است .محل اجرای پژوهش با داشتن نه
ماه خشک و تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل ،جزء
مناطق گرم و خشک است .بهدليل درجه حرارت زياد اغلب
روزهای تير و مرداد ،بادهای داغ تابستاني در اين ايستگاه
ميوزد .اين ايستگاه بر روی جلگه آبرفتي با خاکي عميق و
بافت شني -لومي واقع شده که بر روی طبقه زردرنگ ،بافت
بسيار سبک و ساختماني فشرده قرار دارد .مقدار  ECخاک
که هنوز آبياری نشده بود 6/1 ،و پس از آبياری 79/27 ،تا
 79/93دسيزيمنس بر متر بود .همچنين pH ،خاک  7/7تا
 7/3بود .کربن آلي و ازت کل خاک بهترتيب  9/62و
 9/96درصد و فسفر و پتاسيم قابل جذب آن بهترتيب  1و
 79ميليگرم در ليتر بود .آب مورد استفاده دارای  ECهفت
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دسيزيمنس بر متر و  pHآن  7/3بود (.)Khademi, 2006
روش پژوهش
برای انتخاب گونه ،با بهکارگيری نرمافزار  GISو با
استفاده از بانکهای اطالعاتي در مورد نيازهای اکولوژيک
گونههای جنگلي در رويشگاههای طبيعي و جنگلکاریهای
انجامشده در مناطق مختلف جهان ،همخواني آبوهوايي بين
ويژگيهای گونهها در مبدأ و محل اجرای پژوهش بررسي و
گونههای مناسب انتخاب شدند .سپس ،در سال  7912در
نهالستان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان بوشهر،
خزانهگيری بذرهای اکاليپتوس انجام شد .بذرهای چهار گونه
اکاليپتوس در گلدانهای پلياتيلني به قطر  79و ارتفاع 99
سانتيمتر با مخلوطي از خاک سبک و کود حيواني بهنسبت
 69درصد کود و  19درصد خاک کاشته شدند .عمليات
نگهداری ،مراقبت و آبياری نونهالها در نهالستان بهطور
روزانه انجام شد .نونهالهای ( E. camaldulensisمبدأ بذر
ايستگاه جنگلکاری عيسوند ،بوشهر)،E. grandis ،
 E. rubidaو ( E. salignaبذر اين سه گونه از مؤسسه
تحقيقات جنگلها و مراتع کشور تهيه شد) پس از رشد
مناسب در نهالستان ،در اوايل بهمن  7912به عرصه
جنگلکاری منتقل شدند .نهالها در چالههايي به قطر  29و
عمق  29سانتيمتر و به فاصله پنج متر از يکديگر کشت
شدند .آزمايش در قالب طرح آماری بلوکهای کامل
تصادفي در سه تکرار و چهار گونه اجرا شد که در هر
تکرار 23 ،اصله نهال از هر گونه کاشته شد .بهمنظور کاهش
اثرات زيانبار بادهای داغ تابستاني ،نهالها در فروردين
 7917بهوسيله برگ درختان خرما حفاظت و برای
جلوگيری از شکستن نهالها از قيم چوبي استفاده شد.
عمليات مراقبت ،نگهداری و آبياری نهالها بهطور مرتب
انجام شد .نهالها تا آخر فروردين هر سال ،هر هفته يکبار
و از اول ارديبهشت تا آخر آبان هر سه روز يکبار و در
ماههای دی تا اسفند هر  72روز يکبار به مقدار  29ليتر
برای هر نهال با استفاده از سيستم تحت فشار آبياری شدند.
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زندهماني نهالها در سال اول ،هر سه ماه يکبار و از سال
دوم به بعد ،يکبار در سال بررسي شد .ارتفاع ،قطر يقه ،قطر
برابر سينه و قطر تاج (ميانگين قطر بزرگ و کوچک) در
پايان فصل رشد اندازهگيری شدند E. saligna .در يکي از
کرتها از بين رفته بود که اين کرت ،کرت ازدسترفته نام
گرفت .برای بازسازی دادههای مربوط به کرت ازدسترفته
از روش ييتز ( )Yaetzeاستفاده شد (.)Bassiri, 1995
در اين پژوهش ،درصد زندهماني نهالها محاسبه و تجزيه و
تحليل شد .همچنين ،مساحت تاج درختان طبق روش
 Mueller-Domboisو  )7372( Ellenbergبهدست آمد.
حجم درخت سرپا با استفاده از رابطه  7و رويش حجمي
گونهها بر اساس تعداد درختان زنده و برای يک دوره
چهارساله با استفاده از رابطه  6محاسبه شد (.)Zobeiry, 1994
رابطه ()7

V= (π/40000)×d2×h×f

رابطه ()6

V (ha) = V×10000/a2

در رابطههای فوق V :حجم سرپا به متر مکعب d ،قطر
برابر سينه به سانتيمتر h ،ارتفاع به متر a ،فاصله کاشت و f
ضريب شکل است که مقدار آن برای اکاليپتوس  9/27درنظر
گرفته شد ( .)Delgado-Matas & Pukkala, 2011دادهها
با استفاده از روشهای آماری تجزيه واريانس ،آزمون
دانکن ،تجزيه خوشهای با استفاده از آماره خوشهبندی
سلسلهمراتبي بر اساس روش  Wardو بهکارگيری
نرمافزارهای  Excelو  SPSSتجزيه و تحليل شدند.

نتایج
نتايج تجزيه واريانس صفات کمي برای گونههای مورد
مطالعه نشان داد که اثر نوع گونه بر تمام صفات مؤثر بود
(جدول  .)7مقايسه ميانگينها حاکي از آن بود که E.
 camaldulensisاز نظر رشد قطر يقه ،قطر برابر سينه ،ارتفاع
کل ،مساحت تاج ،حجم در هکتار و رويش حجمي ساالنه
نسبت به گونههای ديگر برتری داشت E. saligna .در رتبه
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جنگلکاری ،همه نهالهای آنها از بين رفتند (جدول .)6

بعدی جای گرفت و پس از آن دو گونه ديگر ( E. grandisو
 )E. rubidaقرار داشتند که تا پايان سال اول پس از

جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کمی گونههای اکالیپتوس کشتشده در دشتستان پس از چهار سال
منبع

ارتفاع

قطر یقه

قطر برابر سینه

مساحت تاج

تغییرات

(متر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(مترمربع)

حجم درخت سرپا

میانگین رویش حجمی

(متر مکعب در هکتار) (متر مکعب در هکتار در سال)

زندهمانی
(درصد)

تکرار

9/26ns

7/73ns

7/71ns

9/91ns

9/17ns

9/92ns

769ns

گونه

٭62/2

٭23/2

٭69/97

٭72/63

٭2/16

٭9/22

٭2762/92

خطای کل

9/72

7/61

9/79

9/23

9/22

9/77

79/92

٭معنيداری در سطح اطمينان  32درصد ns ،غيرمعنيدار

 2/99متر 3/3 ،سانتيمتر 2/69 ،سانتيمتر 2/79 ،متر مربع
و  9/73متر مکعب در هکتار برتری قابل توجهي نسبت به
سه گونه ديگر داشت .اگرچه  E. salignaزنده ماند ،اما
عملکرد آن از نظر حجم در هکتار و زندهماني ضعيف بود
(جدول .)6

از چهار گونه کشتشده ،دو گونه  E. camaldulensisو
 E. salignaزنده ماندند .نتايج مربوط به تفاوت ميانگينهای
صفات رويشي گونههای مورد مطالعه در جدول  6آورده
شده است .از نظر ميانگين ارتفاع ،قطر يقه ،قطر برابر سينه،
مساحت تاج و حجم سرپا E. camaldulensis ،بهترتيب با

جدول  -2مقایسه میانگین صفات کمی درختان اکالیپتوس کشتشده در ایستگاه تحقیقات شبانکاره ،دشتستان ،استان بوشهر پس از چهار سال
گونه

ارتفاع

قطر یقه

(متر)

(سانتیمتر)

قطر برابر
سینه
(سانتیمتر)

مساحت تاج
(مترمربع)

حجم درخت سرپا

میانگین رویش حجمی

(متر مکعب در

(متر مکعب در هکتار در

هکتار)

سال)

زندهمانی
(درصد)

E. camaldulensis

2/99a

3/3a

2/69a

2/79a

9/73a

9/1a

77/2a

E. saligna

6/76b

2/7b

9/29a

6/99b

9/77b

9/93a

79/62b

E. grandis

9c

9c

9b

9c

9b

9b

9b

E. rubia

9c

9c

9b

9c

9b

9b

9b

حروف متفاوت در هر ستون بيانگر اختالف معنيدار ميانگينها در سطح اطمينان  32درصد است.

نتايج مربوط بهه رونهد نزولهي زنهده مهاني چههار گونهه
اکههاليپتوس مههورد مطالعههه در شههکل  7ارائ هه شههده اسههت.
زندهماني  E. camaldulensisپس از گذشهت هفهت مهاه از
تاريخ کاشت 16 ،درصد بود که مقدار قابل توجهي است ،اما
زندهماني سه گونهه ديگهر بههشهدت کهاهش يافهت .نتهايج
زنههدهمههاني سههال  7913نشههان داد کههه  E. rubidaو

 E. grandisاز بههين رفتنههد و دو گونههه ديگههر شههامل
 E. camaldulensisو  E. salignaبهترتيهب بها زنهدهمهاني
 77/2و  2/7درصد باقي ماندند (شکل  .)6اين نتايج نشهان
داد که  E. camaldulensisازنظر زنهدهمهاني برتهری قابهل
مالحظهای نسبت به گونههای ديگر داشت.
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E. grandis
E. rubida
E. saligna
E. camaldulensis

مرداد 1387

ارديبهشت 1387

زندهمانی (درصد)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

بهمن 1386

زمان
شکل  -1روند کاهش درصد زندهمانی گونههای مختلف اکالیپتوس در عرصه جنگلکاری تا پایان سال اول پس از کاشت

a

E. rubida

E. saligna

E. grandis

زندهمانی (درصد)

b

E. camaldulensis

b

b

39
19
79
29
29
29
99
69
79
9

گونه
شکل  -2مقایسه زندهمانی  E. camaldulensisبا مبدأ بذر بوشهری با گونههای دیگر ،چهار سال پس از کاشت

نتايج تجزيه خوشهای دادههای مربوط به گونههای
مختلف اکاليپتوس بر اساس ميانگين هفت مشخصه (ارتفاع
درخت ،قطر يقه ،قطر برابر سينه ،مساحت تاج ،حجم در
هکتار ،ميانگين رويش حجمي و زندهماني) در شکل  9ارائه
شده است .تجزيه خوشهای ،گونههای با ويژگيهای

ريختشناسي مشابه را در يک گروه قرار داد .آرايههای
 E. rubida ،E. grandisو  E. salignaدر گروه اول و
آرايه  E. camaldulensisدر گروه دوم قرار گرفتند .اين دو
گروه شباهت بسيار کمي نسبت به يکديگر داشتند.
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شکل  -3درختواره بهدستآمده از تجزیه خوشهای گونههای اکالیپتوس بر مبنای میانگین مشخصههای مورد بررسی

بحث
نتايج اين پژوهش نشان داد که E. camaldulensis

بهطور معنيداری از نظر زندهماني نسبت به گونههای ديگر
برتری داشت .بررسي منابع نشان ميدهند که اين گونه برای
مناطق خشک و نيمهخشک مناسب است ،اما گونههای ديگر
چنين نيستند .نتايج پژوهشهايي در استراليا نشان داد که
اين گونه در مناطق خشک و نيمهخشک رويش دارد
(.)Teulieres & Marque, 2007; Teulières et al., 2007
همچنين ،پراکنش اين گونه در مناطق خشک با تابستانهای
گرم در استراليا گزارش شده است (،)Barson, 1978
بنابراين زندهماني برای اين گونه در حد انتظار بود .نتايج
پژوهشي در ايران نشان داد که اين گونه زندهماني بيشتری
نسبت به گونههای ديگر و پروونانسهای مورد آزمايش در
استان لرستان داشت ( .)Karamian et al., 2015همچنين،
زندهماني اين گونه در نيوزلند و استراليا بهترتيب  22و 77
درصد گزارش شد ( Barson, 1978; Low & Shelbourne,
 .)1999در دو پژوهش مذکور ،اين گونه بهدليل تنش
خشکي دچار مرگومير شد .از نظر سازگاری و رشد در
مناطق مختلف ايران ،برتری اين گونه نسبت به گونههای

ديگر توسط پژوهشگران ديگری نيز گزارش شده است .در
استان فارس Hamzehpour ،و همکاران (،)6976
 Mortazavi Jahromiو Mortazavi ،)6979( Kowsar
 )7332( Jahromiگزارش کردند که اين گونه از نظر
زندهماني و رشد نسبت به گونههای ديگر برتری داشت.
نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که اين گونه در ايستگاه
خرما و ميوههای گرمسيری شبانکاره که آبوهوای گرم و
خشک بياباني شديد دارد ،دارای زندهماني خوبي بود .دليل
اين برتری ،مقاومت بيشتر اين گونه به تنشهای خشکي و
گرمايي نسبت به ساير گونهها بود.
در پژوهش پيشرو بيشترين ارتفاع ،قطر يقه ،قطر برابر
سينه ،سطح تاج ،حجم درخت سرپا و ميانگين رويش
حجمي ساالنه مربوط به  E. camaldulensisبود که بيانگر
سازگاری خوب آن با شرايط آبوهوايي استان بوشهر بود.
اين نتايج با يافتههای ساير پژوهشگران در خارج و داخل
ايران مطابقت دارد .در آزمايشي ،از ميان  72گونه و
پروونانس اکاليپتوس در غرب فارس ،پروونانسهای
 E. camaldulensisبيشترين رشد قطری را داشتند
( .)Hamzehpour et al., 2012در تپههای شني خوزستان،
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 E. camaldulensis 9616نسبت به گونههای ديگر و
پروونانسهای تحت آزمايش از رشد قطری و ارتفاعي
بيشتری برخوردار بود ( & Saleheh Shooshtari
 .)Rouhipour, 2006در استان لرستانE. camaldulensis ،
 13701رشد قطری و ارتفاعي و قطر تاج بيشتری در
مقايسه با گونههای ديگر و پروونانسهای مورد آزمايش
مانند  E. globulus var. maideniiو E. camaldulensis
 var. obtusداشت ( .)Karamian, et al., 2015پژوهشگران
ديگر مانند Mortazavi ،)7332( Mortazavi Jahromi
 Jahromiو  )6979( Kowsarدر مناطق مختلف کشور نيز
برتری اين گونه را نسبت به گونههای ديگر از نظر استقرار و
رشد در عرصههای جنگلکاری گزارش کردند .علت برتری
اين گونه ،عاملهايي مانند مقاومت زياد در برابر تنشهايي
مانند شوری و خشکي گزارش شده است ( Teulières et
 .)al., 2007عالوهبراين ،راهکار مقابله با تنش خشکي در
اين گونه ،تطابق اسمزی و افزايش خاصيت ارتجاعي ديواره
سلولي گزارش شده است ( .)Lemcoff et al., 2002در
محل اجرای پژوهش پيشرو ،آب شور باعث افزايش
شوری خاک شده بود و تبخير ساالنه  9722ميليمتر بود
( )Khademi, 2006که اين عامل باعث بروز تنش خشکي
در عرصه طرح شد .با اين وجود و به داليل مذکور ،اين
گونه بيشترين سازگاری و عملکرد را نسبت به گونههای
ديگر در استان بوشهر داشت.
زندهماني  E. salignaچهار سال پس از کاشت2/7 ،
درصد بود .چنين نتيجهای نشاندهنده احتمال عدم سازگاری
اين گونه با شرايط اکولوژيک محل اجرای پژوهش بود.
زندهماني اين گونه در نيوزلند در رويشگاههای  Kaekoheو
 Cliveبهترتيب  17و  27درصد بود ( & Low
 .)Shelbourne, 1999بررسي منابع علمي نشان داد که اين
گونه در استراليا که رويشگاه آن است ،در مناطقي با
آبوهوای گرم و مرطوب و در بعضي مناطق دارای
آبوهوای سرد و دارای دوره يخبندان با بارندگي ساالنه
 399تا  7299ميليمتر رويش دارد ( Boland et al.,
 .)2006همچنين ،اين گونه در ورامين از سازگاری خوبي
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برخوردار بود ( .)Sardabi et al., 2014آزمايش سازگاری
 79پروونانس از اين گونه در اتيوپي نشان داد که زندهماني
آن بين  92تا  73درصد متغير بود (.)Hunde et al., 2003
همچنين ،نتايج پژوهش ديگری در کنيا حاکي از آن بود که
اين گونه در رويشگاههايي با ارتفاع  7299تا  6299متر از
سطح دريا رويش دارد و در مناطقي با ارتفاع  6699متر از
سطح دريا رويش بهتری داشت و رشد آن در چنين
رويشگاههايي از  E. grandisبيشتر بود ( Oballa et al.,
 .)2010دليل عدم سازگاری اين گونه در پژوهش پيشرو
ميتواند مربوط به حساسيت اين گونه نسبت به تنشهای
خشکي و درجه حرارت زياد هوا باشد ،زيرا در محل اجرای
پژوهش ،درجه حرارت هوا در ماههای تير و مرداد از 27
درجه سانتيگراد هم بيشتر ميشود که باعث وزش بادهای
داغ تابستاني و خشکي هوا در اين منطقه ميشود ( Sadeghi
 .)et al., 2008وزش چنين بادهايي باعث افزايش تبخير و
تعرق گياه شده که در نتيجه مداومت آن ،منجر به پژمردگي و
مرگ اين گونه شد.
در اين پژوهش E. saligna ،از نظر عملکرد صفات کمي
(ارتفاع ،قطر يقه ،قطر برابر سينه ،مساحت تاج ،حجم درخت
سرپا و ميانگين رويش حجمي ساالنه) در رتبه دوم قرار
گرفت .با اين وجود ،زندهماني و عملکرد صفات رويشي
گونه مذکور خيلي کم بود .بهدليل سازگاری و عملکرد خيلي
کم ،نتايج تجزيه خوشهای نيز اين گونه را در گروه اول (با
سازگاری و عملکرد خيلي کم) همراه با  E. grandisو
 E. rubidaقرار داد E. rubida .در رويشگاههای طبيعي با
شرايط سرد و مرطوب در جنوب شرقي استراليا و تاسماني
رويش دارد ،بنابراين اين گونه چنين شرايطي را ميطلبد .دو
گونه  E. rubidaو  E. salignaبه بروز خشکي حساسيت
نشان داده و نسبت به  E. camaldulensisسازگاری و
عملکرد کمتری داشتند که علت آن ،حساسيت آنها به
خشکي و يا توقعات فيزيولوژيک خاص آنها بيان شد
( .)Sardabi & Tavakkoli-neko, 2017در پژوهش
پيشرو ،اين گونهها سازگاری و عملکرد مطلوبي نداشتند که
دليل آن گرما و بادهای داغ تابستاني بود.
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زندهماني  E. grandisهفت ماه پس از کاشت2/2 ،
درصد بود و نهالهای اين گونه يک سال پس از کاشت از
بين رفتند .دليل آن ميتواند آبوهوای خشک و گرم و
خاک شني و فقير محل اجرای پژوهش باشد .اين نتايج
نشان ميدهند که اين گونه با شرايط اکولوژيک محل اجرای
طرح سازگار نبود E. grandis .در رويشگاه اصلياش در
استراليا در مناطقي با آبوهوای گرمسيری و نيمهگرمسيری
و با بارندگي تابستانه حدود  7999تا  9299ميليمتر بر
روی خاکهای عميق و حاصلخيز و مرطوب با زهکشي
خوب رويش دارد ( Potts & Dungey, 2004; Boland et
 Tavakoli-Neko .)al., 2006و همکاران (،)6972
زندهماني اين گونه را در ايستگاه محالت  22درصد گزارش
کردند .آنها دليل کاهش زندهماني اين گونه در محالت را
آبياری ناکافي اعالم کردند ،بنابراين نهالهای کاشتهشده در
عرصه جنگلکاری در تابستان سال  7917بهدليل هوای گرم
و وزش بادهای داغ تابستاني از بين رفتند .از سوی ديگر،
فقر خاک از نظر مواد غذايي بر شدت اين مرگومير افزود،
زيرا بر اساس منابع علمي موجود ،اين گونه در رويشگاه
اصلياش بر روی خاکهای لومي حاصلخيز ميرويد
( .)Boland et al., 2006اين گونه بهطور کامل در سال اول
اجرای طرح از بين رفت که بيانگر عدم سازگاری آن با
شرايط محل اجرای پژوهش بود .دليل عدم سازگاری اين
گونه در محل اجرای پژوهش را ميتوان مربوط به
حساسيت اين گونه نسبت به گرمای زياد ،خشکي و وزش
بادهای داغ تابستاني دانست.
زندهماني  E. rubidaهفت ماه پس از کاشت  2/3درصد
بود .همچنين ،کليه نهالهای اين گونه يک سال پس از
کاشت از بين رفتند .اين نتايج نشان داد که اين گونه با
شرايط اکولوژيک محل اجرای طرح سازگار نبود .اين گونه
در رويشگاه اصلياش (استراليا) در مناطقي با آبوهوای
خنک تا گرم و مرطوب با ميانگين بيشترين دما ( 69تا 99
درجه سانتيگراد) در گرمترين ماههای سال و ميانگين
کمترين دما ( -2تا  2درجه سانتيگراد) در سردترين ماههای
سال رويش دارد ( Boland .)Boland et al., 2006و

سازگاری و عملکرد گونههای ...

همکاران ( )6992گزارش کردند که مناسبترين خاک برای
رويش اين گونه لومي با حاصلخيزی متوسط و زهکشي
خوب و نيز دارای اليه عميق رسي است .نتايج آزمايشات
سازگاری اين گونه با مبدأ بذر داخلي (شفارود گيالن) در
ايستگاههايي مانند محالت و قم نشان داد که زندهماني آن
در محالت  39/7درصد بود ،اما در قم در حد متوسط
( 22/7درصد) گزارش شد ( Tavakoli-Neko et al.,
 .)2015دليل کاهش زندهماني اين گونه ،عدم تحمل آن در
مقابل گرما و خشکي در ايستگاه قم اعالم شد .در استان
مرکزی ،بيشترين و کمترين زندهماني و رشد از ميان شش
گونه اکاليپتوس کاشتهشده بهترتيب مربوط به
 E. camaldulensis 41-shو  E. rubidaبود ( Goodarzi
 .)& Ahmadloo, 2018کاهش شديد زندهماني اين گونه در
محل اجرای پژوهش پيشرو در سال اول را ميتوان بهدليل
حساسيت اين گونه نسبت به خشکي هوا و افزايش درجه
حرارت محيط و وزش بادهای داغ تابستاني دانست.
همچنين ،فقر خاک عاملي ديگر در افزايش مرگومير آن
بود .اين گونه در سال دوم بهطور کامل از بين رفت که
بيانگر عدم سازگاری آن با شرايط آبوهوايي محل انجام
پژوهش بود .نکته قابل توجه ديگر اين است که تطابق آب و
هوايي رويشگاه مبدأ بذر گونهها با محل اجرای طرح يکي
از عاملهايي است که بر سازگاری و عملکرد گونهها تأثير
دارد .ساير عاملها شامل شرايط رويشگاه محل جمعآوری
بذر ،عمليات کاشت ،نگهداری و مراقبت پس از کاشت نيز
بر عملکرد گونهها مؤثر هستند ( .)Davidson, 1995در
پژوهش پيشرو ،از اين نظر خطای قابل مالحظهای که نتايج
پژوهش را به اين شدت تغيير دهد ،مشاهده نشد ،بنابراين
مرگومير اين دو گونه ميتواند به عاملهای ناشناخته
ديگری مانند سن و زمان انتقال و يا تنشهای مربوط به
انتقال نهال به عرصه مربوط شود که در اين مطالعه ،امکان
بررسي بيشتر آنها ميسر نبود.
آرايه  E. camaldulensisسازگاری و عملکرد بسيار
خوبي نسبت به آرايههای  E. grandis ،E. salingaو
 E. rubidaداشت ،بنابراين پيشنهاد ميشود که برای مناطق
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با آب و هوای گرم و خشک مانند جنوب کشور از
 در پروژههایE. camaldulensis پروونانسهای
جنگلکاری و فضای سبز شهری و مناطق صنعتي استفاده
،E. saligna  سه گونه، اما بر اساس نتايج اين پژوهش،شود
 برای مناطقي مانند استان بوشهرE. rubida  وE. grandis
 پيشنهاد،که دارای آبوهوای گرم و خشک شديد است
E. camaldulensis  عملکرد برتر پروونانسهای.نميشوند
) و تايلندVarghese et al., 2008( در کشورهای هند
 بنابراين،) نيز گزارش شدPinyopusarerk et al., 1996(
پروونانسهای
مورد
در
بيشتر
پژوهشهای
 در مورد فاصله کاشتE. saligna  وE. camaldulensis
 سن و زمان مناسب انتقال نهال به عرصه و نيز،مناسب
راهکارهای مناسبتر برای استقرار و رشد آنها (مانند
کاشت گونهها با کمک تکنيکهای ذخيره نزوالت يا افزايش
مقدار آبياری) در شرايط گرم و خشک جنوب کشور
.پيشنهاد ميشود
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Abstract
This research was carried out to study the adaptability and performance of four Eucalyptus
spp. species in Bushehr province. For this purpose, one- year- old seedlings of four species,
including Eucalyptus camaldulensis Dehnh, E. rubida H. Deane & Maiden, E. grandis W. Hill
and E. saligna Sm. were planted under randomized complete blocks design, using 49 seedlings
per plot at 5 × 5 m spacing at Shabankareh Research Station, Dashtestan, Bushehr province, in
late February. All trees were irrigated, protected and enumerated each three months in the first
year after plantation. Survived trees were counted and measured at the end of each year from
second year on. Diameter at breast height (DBH), collar diameter, total height and crown
diameter were measured to evaluate tree performance. Results showed that E. camaldulensis
had the highest survival, height, DBH, crown area, standing stock volume and volume
increment rates, followed by E. saligna. Application of Duncan test showed significant
differences among species in terms of their survival and growth performance (α = 5%).
Furthermore, E. rubida and E. grandis completely died at the end of first year of cultivation due
to drought and high temperature stress in June and July. Based on these results, E.
camaldulensis was suggested for plantation in similar sites in the south of Iran and further
research was recommended.

Keywords: Crown area, diameter at breast height, E. camaldulensis, E. rubida, height,
survival.

