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 چکیده

ساله  های يک نهال. بوشهر انجام شد های صنعتي اکاليپتوس در استان با هدف بررسي سازگاری و عملکرد گونه رو پيشپژوهش      

 .E و  Eucalyptus camaldulensis Dehnh. ،E. rubida H. Deane & Maiden، E. grandis W. Hillل اکاليپتوس شاماز چهار گونه 

saligna Sm. سهو  ماريت چهاربا  های کامل تصادفي بلوک یقالب طرح آمار دردشتستان شهرستان  هدر ايستگاه تحقيقاتي شبانکار 

مورد  مقداربه  ها نهالعمليات آبياری و نگهداری . کشت شدند متر 2×2 فاصله کاشت با شينهال در هر واحد آزما 23تکرار و تعداد 

همچنين، متغيرهای . شد بررسي در سال بار يک به بعد، و از سال دومبار  ها هر سه ماه يک نهالماني   زنده ،در سال اول. انجام شدنياز 

 نظر از  E. camaldulensisتايج نشان داد کهنپس از چهار سال . گيری شدند اندازه ها نهال قطر تاجقطر يقه، قطر برابر سينه، ارتفاع و 

 ی ديگرها گونه نسبت بهتاج، حجم در هکتار و ميانگين رويش حجمي در سال مساحت قطر يقه، قطر برابر سينه، و صفات ماني  زنده

. دار بود معني درصد 32اطمينان  در سطح ها آنتفاوت  که  طوریبه ،گرفت قراردوم  رتبهدر  E. salignaو  داشتی هترعملکرد ب

با . دبين رفتن ازسال اول  تابستانخشکي و گرمای زياد در  های تنشدليل  به E. grandisو E. rubida يعنيدو گونه ديگر  ،همچنين

همراه انجام  استان بوشهر به مانند ييهواو در مناطق جنوبي کشور با آب E. camaldulensis کاشت پژوهش،توجه به نتايج اين 

  .شود مي پيشنهادهای اين گونه  پروونانس در موردهای بيشتر  پژوهش

 

 .E. camaldulensis ،E. rubida ، تاجمساحت  ،قطر برابر سينه ماني، زنده، ارتفاع :های کلیدی واژه
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 مقدمه

و  يجنگل ياراض یکاربر رييتغ ،ها جنگل سطح کاهش    
 يباعث کمبود چوب در سطح جهان يعيطب یها جنگل بيتخر

و  سو يکبه چوب از  ازيروزافزون ن شيافزا ليدل بهشده است. 
 از یبردار بهره و کاشت گر،يد یسو از ها جنگل بيتخر
از اين نظر، . دارد ضرورت رشدتند يجنگل یها گونه

بادوام، قدرت  ن،يداشتن چوب سخت، سنگ مانند ييها يگژيو
 در را ها پتوسياکال ها، از گونه يابعاد بزرگ بعض و نسل ديتجد
 & Javanshir) است دادهقرار  باارزش درختان زمره

Mosadegh, 1972) . اکاليپتوس(Eucalyptus )از  يکي
گونه  799که  است  Myrtaceaeهای بسيار مهم خانواده جنس
دارای ارزش صنعتي و  اين جنس های از گونه . برخيدارد

 هستندارزشمند  ايجاد منظر و فضای سبزاز نظر ديگر  برخي
(Mankessi et al., 2010) .و استبومي استراليا  ،اين جنس 

به . داردمختلف شرايط محيطي در  ای گسترده یبردبار دامنه
در مقايسه با  ی اين جنسها بعضي از گونه ،همين دليل

 و شوری هستند گرما، مقاوم به خشکي، ديگر های گياهي گونه
(Teulières et al., 2007).  

تاريخچه اولين ورود بر مطالعه مستند و دقيقي مبني 
بعضي منابع در اما  ،وجود نداردبه ايران  اکاليپتوسهای  گونه

ها به ايران، کاشت  با ورود انگليسي زمان همکه  هشد گزارش 
در سال . (Sardabi, 1998) شروع شده است اکاليپتوس

ارداتي در مناطق شمالي های اکاليپتوس و نيز گونه 7979
آنها در اثر سرما و يخبندان  بيشتر اما ،شدند کشور کشت

در  (.Sabeti, 2008) بين رفتند از 7961تا  7967های  سال
استراليا، قبرس و  مبدأهای اکاليپتوس با  بذر گونه 7927 سال

آباد  فلسطين اشغالي در ايستگاه تحقيقات کشاورزی صفي
 ,Jamali) دزفول مورد آزمايش سازگاری قرار گرفتند

گونه و  39های ذرب 7923تا  7921های  در سال. (1984
وارد به ايران استراليا و مراکش  أمبد باپروونانس اکاليپتوس 

. شدند ي مناطق از جمله استان فارس کشتو در بعضشدند 
پتوس گونه و پروونانس اکالي 777 هایبذرنيز  7929در سال 

ايستگاه از جمله  69در و  شدند کشورهای مذکور وارد با مبدأ

سازگاری قرار  ت و مورد آزمايشايستگاه ممسني فارس کش
 . (Mortazavi Jahromi, 1995)گرفتند 

های اکاليپتوس در  گونه ها يا پروونانس بعضي سازگاری
  Lowدر اين راستا،. بررسي شده استمناطق مختلف دنيا 

ماني  گزارش کردند که زندهShelbourne  (7333 )و
، .E. nitens  ،E. globulus، E. camaldulensisی ها گونه

E. maidenii  وE. saligna  های  سايتدرKaikohe  و 
Clive ترتيب بهناگهاني کاهش يافت و  طور به کشور نيوزلند 

 پژوهشگران فوق .بوددرصد  27 و 73، 22، 27، 27ا ت 97
عدم  مانندمحيطي های  تنشومير ناگهاني را  دليل اين مرگ

 پيشينهای  سوزی وجود خاکستر آتشو  مبارزه با علف هرز
هند  Tamil Naduدر ايالت  ند.کرد گزارشدر بستر کاشت 

              های پروونانس ،لومي -های شني روی خاکبر 
E. camaldulensis ايالت با مبدأ Queensland ،با  استراليا

و  متر 21/2 ارتفاعي ، رشدمتر سانتي 22/9 رشد قطری
عملکرد ماه از تاريخ کاشت،  62از  پسدرصد  32ماني  زنده

 ندداشت  E. tereticornisهای  برتری نسبت به پروونانس
(Varghese et al., 2008). های  برتری عملکرد پروونانس

E. camaldulensis  با مبدأ ايالتQueensland  ،استراليا
، قطر برابر ارتفاع نظر ازو مبدأ کشور تايلند  Petfordمنطقه 

کشور  Chachoengsao  در رويشگاهسينه و حجم درخت 
گزارش  با مبدأ استراليا ديگر های پروونانسنسبت به  تايلند

 و حجممتر(  )سانتي، قطر برابر سينه )متر( ارتفاع مقدار .شد
منطقه  پروونانس با مبدأ برای آنمکعب بر هکتار(  )متر

و برای  2/32و  7/2، 2/1 ترتيب بهنزلند يلت کوپتفورد ايا
در  7/773و  2/2، 9/3 ترتيب بهپروونانس با مبدأ تايلند 

از تاريخ  سال دواز  پستايلند  Chachoengsaoرويشگاه 
     های گونه .(Pinyopusarerk et al., 1996) کاشت بود

E. camaldulensis ،E. saligna و E. grandis   جزء
و بسيار مناسب  قابل مالحظههای سازگار و با عملکرد  گونه

 ,.Hunde et al) شدندبرای کشت در کشور اتيوپي معرفي 

اين  بسيار زيادسازگاری و عملکرد  از داليل برخي. (2003
تا 199) زيادبارندگي  ،شده کشتهای  ها در رويشگاه گونه
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 72 ساالنه)ميانگين  عتدلدمای مو  متر در سال( ميلي 7299 
 در اتيوپي، همچنين، بوده است. گراد(درجه سانتي 2/66تا 

E. saligna 29  و متر مکعب 29تا E. grandis 99  29تا 
متر مکعب چوب )درخت سرپا( در هکتار در سال توليد 

  (.Davidson, 1995) کردند
در استان فارس نشان  پژوهشينتايج در منابع داخلي، 

در اراضي  E. microthecaو  E. camaldulensis د کهدا
نسبت درصد  19از  بيشترماني  تحت پخش سيالب با زنده

 Mortazavi Jahromi) داشتندبرتری  E. fruticetorumبه 

& Kowsar, 2010.) يج پژوهشي ديگر نشان داد کهنتا    
E. camaldulensis ی ها ماني بيشتری نسبت به گونه زنده

زمايش در استان لرستان های مورد آ و پروونانس ديگر
و همکاران  Sardabi. (Karamian et al., 2015) داشت

 ،در ورامين E. salignaکه  کردندگزارش ( 6972)
بذر  مبدأبا   E. rubida.داشتماني خوبي  سازگاری و زنده

در مناطقي  (شرکت شفارود گيالن نشين شيخايستگاه )داخلي 
مانند محالت، قم و ايستگاه خوشاميان کالرآباد آزمايش 

در محالت و  اين گونهسازگاری  نتايج نشان داد که شد.
آن در اين دو  ماني زنده که طوری به ،بود خوشاميان عالي

و سازگاری آن در  بود صددر 7/39 و 39ترتيب  رويشگاه به
نسبت به سرمای  گونه نيا .گزارش شد درصد 7/22قم 

مقاوم و نسبت به  ،در محالت و خوشاميان 7921شديد سال 
 Tavakoli-Neko et) بودسازگار نخشکي و گرمای شهر قم 

al., 2015). گونه E. grandis  ايستگاه )داخلي  مبدأبا دو
در دو ايستگاه خوشاميان  (استراليا)و خارجي  (چمستان نور

درصد  17 و 22 ماني زندهدارای  ترتيب بهکالرآباد و محالت 
 . (Tavakoli-Neko et al., 2015) بود

سازگاری در استان بوشهر آزمايش تاکنون  که آنجايياز 
 گسترهاز طرفي و  است انجام نشدهاکاليپتوس های  گونه

و بدون  هموار یها جلگهاستان بوشهر را  ياراضوسيعي از 
در انجام پژوهش  نيبنابرا ،دنده مي ليتشک يپوشش جنگل

 در پتوسياکال مانندو مناسب  دشرتند يجنگل یها گونه مورد
 سوی ديگر،از  است. یضرور اريبس ييها دشت نيچن
 جاديا یبرا ييها گونه نيچنعملکرد  و یسازگار يابيارز

اين پژوهش  در اين مناطق ضرورت دارد.سبز  یفضا
مناطق  دراکاليپتوس سازگار  های گونه ييشناسا منظور به

انجام شد. نتايج  در استان بوشهر بدون پوشش گياهي
و  منظور کشت در انتخاب گونه مناسب به رو پيش پژوهش

ديگر علمي  های پژوهشانجام  عنوان مطالعه پايه برای به نيز
  .مفيد خواهد بودها  اين گونه در مورددر آينده 

 
 ها روش و مواد

 منطقه مورد مطالعه

های  ايستگاه تحقيقاتي خرما و ميوه در پژوهش نيا
 شهرستاناز توابع  شبانکاره بخشواقع در گرمسيری 

طول جغرافيايي محل شد.  انجام بوشهر استان دشتستان
 درجه شرقي و 27°  29′ و 29°  29′ بين طرح یاجرا

شمالي درجه  63° 29′و  63°  62′بين  آن عرض جغرافيايي
اين منطقه  .است متر 79و ارتفاع آن از سطح دريا قرار دارد 

و  بيشترينمتوسط  ومتر  ميلي 1/672 يدارای متوسط بارندگ
درجه  6/77 و 7/93 بترتي به ساالنه دمای کمترين

رجه د 3/62 هروزانو متوسط درجه حرارت  گراديسانت
ترين ماه  گرم دما در نبيشتريمعدل  ،نيهمچن .است گراديسانت
در درجه حرارت  کمترينمعدل  سانتيگراد، 3/27 ،لسا

 بيشترو تبخير ساالنه  گراديسانتدرجه  دو ،لسردترين ماه سا
 نه نبا داشت پژوهش یمحل اجرا. است متر ميلي 9722 از

 جزء ،های معتدل های گرم و زمستان تابستان و ماه خشک
اغلب  اديزدرجه حرارت  ليدل به .استمناطق گرم و خشک 

 ستگاهيا نيدر ا يداغ تابستان یبادها ،و مرداد ريت یروزها
آبرفتي با خاکي عميق و  جلگهاين ايستگاه بر روی . وزد يم

بافت  ،که بر روی طبقه زردرنگ شده واقع يلوم -يشنبافت 
 خاک EC مقدار. سبک و ساختماني فشرده قرار دارد بسيار

 تا 27/79 ،یاريو پس از آب 1/6 ،نشده بود یاريکه هنوز آب
تا  7/7خاک  pH ،همچنين .بودبر متر  منسيز يدس 93/79
و  62/9 ترتيب به و ازت کل خاک يکربن آل. بود 3/7

و  1 بيترت به آن جذب قابل ميپتاس و فسفر ودرصد  96/9
 هفت   ECآب مورد استفاده دارای .بود تريل در گرم يليم 79
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 . (Khademi, 2006) بود 3/7آن  pH و زيمنس بر متر دسي
 

 پژوهش روش

 با و GIS افزار نرم یريکارگ به با ،گونه انتخاب یبرا
 کياکولوژ یازهاين مورد در ياطالعات یها بانک از استفاده

 یها یکار جنگل و يعيطب یها شگاهيرو در يجنگل یها گونه
 نيب ييوهوا  آب يخوان هم جهان، مختلف مناطق در شده انجام

 بررسي و پژوهش یاجرا محل و مبدأ در ها گونه یها يژگيو
در  7912 در سال ،سپس. ندشدمناسب انتخاب  یها گونه

 ،بوشهر استان و آبخيزداری يعيبنهالستان اداره کل منابع ط
چهار گونه بذرهای  .شد انجام پتوسياکال بذرهای یريگ خزانه

 99و ارتفاع  79به قطر  اتيلني پلي یها در گلداناکاليپتوس 

 نسبتبه يوانيح خاک سبک و کود از يمخلوط با متر يسانت
عمليات . کاشته شدندخاک درصد  19 ودرصد کود  69

 طور بهها در نهالستان  نهالنومراقبت و آبياری ، نگهداری
 بذر أ)مبد  E. camaldulensisهای نهالنو. روزانه انجام شد

         ،E. grandis (،بوشهر عيسوند، کاری جنگلايستگاه 
E. rubida و E. saligna سه گونه از مؤسسه  ن)بذر اي
پس از رشد ( شدو مراتع کشور تهيه  جنگلهاتحقيقات 

به عرصه  7912  بهمن اوايل در ،در نهالستان مناسب
و  29به قطر  هايي چالها در ه نهال .کاری منتقل شدند جنگل
 از يکديگر کشتمتر  پنجمتر و به فاصله  سانتي 29عمق 

های کامل  در قالب طرح آماری بلوک ند. آزمايششد
 که در هر اجرا شد چهار گونه و تکرارسه  در تصادفي

کاهش  منظور به .ه شدکاشتنهال از هر گونه اصله  23 ،تکرار
در فروردين ها  بادهای داغ تابستاني، نهال بار زياناثرات 
 برایبرگ درختان خرما حفاظت و  وسيله هب 7917

 .ها از قيم چوبي استفاده شد جلوگيری از شکستن نهال
مرتب  طور بهها  نگهداری و آبياری نهال ،عمليات مراقبت

 بار کي هفته هر ،سال هر نيفروردها تا آخر  نهال .انجام شد
و در  بار يکروز  سه هر بانآ آخر تا بهشتيارد اول از و

 تريل 29 مقدار به بار يکروز  72 هر  تا اسفند ید یها ماه
 .ندشد آبياریبا استفاده از سيستم تحت فشار  نهال هر یبرا

بار و از سال  هر سه ماه يک ،ها در سال اول نهالماني  زنده
يقه، قطر ارتفاع، قطر  بررسي شد.بار در سال يکدوم به بعد، 

در ( ميانگين قطر بزرگ و کوچک)تاج برابر سينه و قطر 
در يکي از  E. saligna گيری شدند. اندازه رشدپايان فصل 

رفته نام  رفته بود که اين کرت، کرت ازدستبين  ها از کرت
 رفته ازدستهای مربوط به کرت  گرفت. برای بازسازی داده

 (. Bassiri, 1995استفاده شد )( Yaetzeييتز )از روش 
محاسبه و تجزيه و  ها ماني نهال درصد زندهدر اين پژوهش، 

 مساحت تاج درختان طبق روش ،. همچنينشدتحليل 
Mueller-Dombois  وEllenberg (7372) دست آمد به .

و رويش حجمي  7حجم درخت سرپا با استفاده از رابطه 
اساس تعداد درختان زنده و برای يک دوره ها بر  گونه

 (.Zobeiry, 1994محاسبه شد ) 6چهارساله با استفاده از رابطه 
 

V= (π/40000)×d  (7رابطه )
2
×h×f 

 

V×10000/a =  (6رابطه )
2
  V (ha)  

 

قطر  dمکعب،  حجم سرپا به متر V فوق: های در رابطه
 f و فاصله کاشت a، ارتفاع به متر hمتر،  برابر سينه به سانتي

درنظر  27/9اکاليپتوس که مقدار آن برای است ضريب شکل 
ها  داده .(Delgado-Matas & Pukkala, 2011) گرفته شد

آماری تجزيه واريانس، آزمون  های با استفاده از روش
بندی  ای با استفاده از آماره خوشه دانکن، تجزيه خوشه

 کارگيری بهو  Wardبر اساس روش  مراتبي سلسله
 .شدندتجزيه و تحليل  SPSSو  Excelافزارهای  نرم

 
 نتایج

مورد  یها گونهبرای  يکم صفات انسيوار هيتجز جينتا
که اثر نوع گونه بر تمام صفات مؤثر بود  داد نشانمطالعه 

 .Eکه  بودحاکي از آن  ها نيانگيم سهيمقا (.7)جدول 

camaldulensis ارتفاع  نه،يقطر برابر س قه،يقطر  رشد نظر از
ساالنه  يحجم شيرو وحجم در هکتار  ،تاج مساحتکل، 

 رتبهدر  E. salignaداشت.  یبرتر گريد یها گونهبه  نسبت
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 و E. grandis) گرياز آن دو گونه د پسگرفت و  جای یبعد
E. rubida)  سال اول پس از  انيکه تا پا داشتندقرار

  .(6)جدول  ندرفت نيب از ها آن یها نهال همه ،یکار گلنج

 
 پس از چهار سال در دشتستان شده کشتهای اکالیپتوس  تجزیه واریانس )میانگین مربعات( صفات کمی گونه -1جدول 

 منبع

 راتییتغ

 ارتفاع

 )متر(

 قهی قطر

 متر( )سانتی

 نهیس برابر قطر

 متر( )سانتی

  تاج مساحت

 )مترمربع(

  سرپا درخت حجم

 (در هکتار)متر مکعب 

  یحجم شیرو نیانگیم

 (سال در هکتار در مکعب)متر 

 یمان زنده

 )درصد(

 ns26/9 ns73/7 ns71/7 ns91/9 ns17/9 ns92/9 ns769 تکرار

 92/2762٭ 22/9٭ 16/2٭ 63/72٭ 97/69٭ 2/23٭ 2/62٭ گونه

 92/79 77/9 22/9 23/9 79/9 61/7 72/9 خطای کل
 دار يرمعنيغ nsدرصد،  32 اطمينان در سطح یدار يمعن٭

 

و  E. camaldulensisدو گونه  ،شده کشتاز چهار گونه 
E. saligna  های  تفاوت ميانگيننتايج مربوط به  .ماندندزنده

آورده  6 در جدول های مورد مطالعه گونهصفات رويشي 
ميانگين ارتفاع، قطر يقه، قطر برابر سينه،  نظر از. شده است

 با ترتيب به E. camaldulensis و حجم سرپا، مساحت تاج

مربع  متر 79/2 متر، سانتي 69/2متر،  سانتي 3/3متر،  99/2
نسبت به  قابل توجهيمتر مکعب در هکتار برتری  73/9و 

 اما ،زنده ماند E. saligna گرچها .سه گونه ديگر داشت
 ضعيف بود ماني حجم در هکتار و زنده از نظرآن عملکرد 

  .(6جدول )

 

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

 گونه
ارتفاع 

 )متر(

قطر یقه 

 متر( )سانتی

قطر برابر 

سینه 

 متر( )سانتی

  تاجمساحت 

 )مترمربع(

حجم درخت سرپا 

 در مکعب متر)

 (هکتار

 میانگین رویش حجمی 

)متر مکعب در هکتار در 

 سال(

 مانی زنده

 )درصد(

E. camaldulensis 
a99/2 a3/3 a69/2 a79/2 a73/9 a1/9 a2/77 

E. saligna b76/6 b7/2 a29/9 b99/6 b77/9 a93/9 b62/79 

E. grandis c9 c9 b9 c9 b9 b9 b9 

E. rubia c9 c9 b9 c9 b9 b9 b9 
 .استدرصد  32ها در سطح اطمينان  دار ميانگين اختالف معني گر بيانحروف متفاوت در هر ستون 

 

مهاني چههار گونهه     زنهده  مربوط بهه رونهد نزولهي    نتايج
. شههده اسههت هئههارا 7شههکل در  مههورد مطالعهههيپتوس اکههال
مهاه از   هفهت پس از گذشهت    E. camaldulensisماني زنده

اما  ،است توجهيقابل  مقدارکه  درصد بود 16تاريخ کاشت، 
نتهايج   .کهاهش يافهت   شهدت  بهه  ماني سه گونهه ديگهر   زنده

 و E. rubidaنشههان داد کههه   7913مههاني سههال   زنههده

 E. grandis ملو دو گونههه ديگههر شهها   نههدبههين رفت از 
E. camaldulensis  وE. saligna مهاني   بها زنهده   ترتيهب  به

اين نتايج نشهان   (.6 شکل) باقي ماندنددرصد  7/2و  2/77
قابهل  مهاني برتهری    زنهده  ازنظر E. camaldulensis که داد

 .تداش ی ديگرها گونهنسبت به  ای مالحظه
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 س از کاشتپتا پایان سال اول  کاری جنگلاکالیپتوس در عرصه های مختلف  گونهمانی روند کاهش درصد زنده -1شکل 

 
 

 

  چهار سال پس از کاشت، ی دیگرها با گونهبذر بوشهری  أمبدبا  E. camaldulensis مانی زندهمقایسه  -2 شکل
 

 

 یها گونهمربوط به  یها داده یا خوشه هيتجز جينتا
ارتفاع ) مشخصه تفه نيانگيماساس  بر پتوسيمختلف اکال

 در حجم تاج، مساحت نه،يقطر برابر س قه،يدرخت، قطر 
 هئارا 9در شکل  (يمان زنده و يحجم شيرو نيانگيم هکتار،

 های ويژگي با یها گونه ،یا خوشه هيشده است. تجز

   یها هيآرا. داد قرار گروه کي در را مشابه شناسي ريخت
E. grandis، E. rubida و E. saligna  در گروه اول و

دو  ني. انددر گروه دوم قرار گرفت E. camaldulensis هيآرا
  ند.شتدا گرييکدبه  نسبت يکم اريبسگروه شباهت 
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 های مورد بررسی های اکالیپتوس بر مبنای میانگین مشخصه ای گونه از تجزیه خوشه آمده دست بهواره  درخت -3شکل 

 

 بحث

  E. camaldulensisنشان داد که پژوهشنتايج اين 
 ی ديگرها ماني نسبت به گونه زنده نظر ازداری  معني طور به

ی برا اين گونه که دهند نشان ميبررسي منابع . برتری داشت
 ی ديگرها گونه اما ،استمناسب  خشک نيمهمناطق خشک و 

که ي در استراليا نشان داد هاي . نتايج پژوهشندچنين نيست
 خشک رويش دارد نيمهاين گونه در مناطق خشک و 

(Teulieres & Marque, 2007; Teulières et al., 2007) .
های  پراکنش اين گونه در مناطق خشک با تابستان ،همچنين

 ،(Barson, 1978) ه استگرم در استراليا گزارش شد
ماني برای اين گونه در حد انتظار بود. نتايج  زنده بنابراين

ماني بيشتری  زنده اين گونه پژوهشي در ايران نشان داد که
های مورد آزمايش در  و پروونانس ی ديگرها نسبت به گونه

 ،مچنينه. (Karamian et al., 2015) استان لرستان داشت
 77 و 22 ترتيب به و استراليا در نيوزلند اين گونه ماني زنده

 ,Barson, 1978; Low & Shelbourne) گزارش شد درصد

 تنش دليل بهاين گونه  ،مذکور پژوهشدر دو  .(1999
سازگاری و رشد در  نظر از .ومير شد خشکي دچار مرگ

ی ها مناطق مختلف ايران، برتری اين گونه نسبت به گونه

در . نيز گزارش شده است ديگری پژوهشگرانتوسط  ديگر
 ،(6976و همکاران ) Hamzehpour ،استان فارس

Mortazavi Jahromi  وKowsar (6979 ،)Mortazavi 

Jahromi (7332 ) نظر ازکه اين گونه  کردندگزارش 
. برتری داشت ی ديگرها ماني و رشد نسبت به گونه زنده

نشان داد که اين گونه در ايستگاه  رو پيش پژوهشنتايج 
گرم و  یوهوا گرمسيری شبانکاره که آبهای  خرما و ميوه

دليل  .ماني خوبي بود دارای زنده ،داردخشک بياباني شديد 
های خشکي و  به تنشبيشتر اين گونه مقاومت  ،اين برتری

 بود. ها گونهساير ي نسبت به يگرما
بيشترين ارتفاع، قطر يقه، قطر برابر  رو پيش پژوهشدر 
، حجم درخت سرپا و ميانگين رويش تاجسطح سينه، 

 بيانگربود که  E. camaldulensisحجمي ساالنه مربوط به 
. بودوهوايي استان بوشهر  سازگاری خوب آن با شرايط آب

در خارج و داخل  ساير پژوهشگرانهای  اين نتايج با يافته
گونه و  72از ميان  ،يدر آزمايش. ايران مطابقت دارد

       های پروونانس ،پروونانس اکاليپتوس در غرب فارس
E. camaldulensis  داشتندبيشترين رشد قطری را 

(Hamzehpour et al., 2012 .)های شني خوزستان در تپه،  
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E. camaldulensis 9616 و  ی ديگرها سبت به گونهن
رشد قطری و ارتفاعي  از های تحت آزمايش پروونانس
 & Saleheh Shooshtariبرخوردار بود )بيشتری 

Rouhipour, 2006). ،در استان لرستان E. camaldulensis 

در رتفاعي و قطر تاج بيشتری شد قطری و ار 13701
های مورد آزمايش  و پروونانس ی ديگرها گونه مقايسه با

 E. camaldulensisو  E. globulus var. maidenii مانند

var. obtus داشت (Karamian, et al., 2015 .)پژوهشگران 
 Mortazavi Jahromi (7332) ،Mortazavi مانند ديگر

Jahromi  وKowsar (6979 )مناطق مختلف کشور نيز ر د
استقرار و  نظر از ی ديگرها برتری اين گونه را نسبت به گونه

 علت برتری .کردندکاری گزارش  های جنگل رشد در عرصه
هايي  در برابر تنش زيادمقاومت  مانند هايي عامل ،اين گونه

 Teulières et) ه استشوری و خشکي گزارش شد مانند

al., 2007). درراهکار مقابله با تنش خشکي  ،براين عالوه 
صيت ارتجاعي ديواره تطابق اسمزی و افزايش خا اين گونه،
در  (.Lemcoff et al., 2002) ه استشدگزارش سلولي 

باعث افزايش آب شور  ،رو پژوهش پيشمحل اجرای 
 متر بود ميلي 9722 ساالنهتبخير  بود وشوری خاک شده 

(Khademi, 2006)  که اين عامل باعث بروز تنش خشکي
اين  مذکور،و به داليل  در عرصه طرح شد. با اين وجود

ی ها گونه بيشترين سازگاری و عملکرد را نسبت به گونه
 در استان بوشهر داشت. ديگر

 7/2از کاشت،  پسسال  چهار E. saligna ماني زنده
احتمال عدم سازگاری  دهنده نشانای  چنين نتيجه. بود درصد

. بود پژوهشاين گونه با شرايط اکولوژيک محل اجرای 
 و Kaekohe یها رويشگاه اني اين گونه در نيوزلند درم زنده

Clive بود درصد 27و  17 ترتيب به (Low & 

Shelbourne, 1999) بررسي منابع علمي نشان داد که اين .
در مناطقي با  است،آن اه رويشگگونه در استراليا که 

بعضي مناطق دارای  وهوای گرم و مرطوب و در آب
 ساالنهوهوای سرد و دارای دوره يخبندان با بارندگي  آب

 ,.Boland et al) متر رويش دارد ميلي 7299تا  399

ز سازگاری خوبي در ورامين ااين گونه  ،همچنين. (2006

سازگاری زمايش آ (.Sardabi et al., 2014) برخوردار بود
ماني  پروونانس از اين گونه در اتيوپي نشان داد که زنده 79

 .(Hunde et al., 2003) بودمتغير درصد  73تا  92آن بين 
 که حاکي از آن بوددر کنيا  یديگر پژوهشنتايج  ،مچنينه

متر از  6299تا  7299با ارتفاع ي يها رويشگاهدر  اين گونه
از متر  6699سطح دريا رويش دارد و در مناطقي با ارتفاع 

و رشد آن در چنين  سطح دريا رويش بهتری داشت
 ,.Oballa et al) بيشتر بود E. grandisاز  هايي رويشگاه

رو  اين گونه در پژوهش پيش عدم سازگاریدليل . (2010
های  تنشبه حساسيت اين گونه نسبت به تواند مربوط  مي

زيرا در محل اجرای  ،باشد هوا زياددرجه حرارت خشکي و 
 27 از های تير و مرداد در ماه هوا درجه حرارت ،پژوهش
 که باعث وزش بادهای شود هم بيشتر مي  گرادسانتيدرجه 

 Sadeghi) دوش در اين منطقه ميو خشکي هوا داغ تابستاني 

et al., 2008) . باعث افزايش تبخير و  ييبادهاوزش چنين
پژمردگي و  منجر بهکه در نتيجه مداومت آن،  شدهتعرق گياه 

 .شد مرگ اين گونه 
عملکرد صفات کمي  نظر از E. saligna ،در اين پژوهش

، حجم درخت تاجمساحت )ارتفاع، قطر يقه، قطر برابر سينه، 
 قراردوم  رتبهدر سرپا و ميانگين رويش حجمي ساالنه( 

شي ماني و عملکرد صفات روي زنده ،گرفت. با اين وجود
سازگاری و عملکرد خيلي  دليل بهمذکور خيلي کم بود. گونه 

ای نيز اين گونه را در گروه اول )با  کم، نتايج تجزيه خوشه
    و E. grandis و عملکرد خيلي کم( همراه با  یسازگار

E. rubida قرار داد .E. rubida های طبيعي با  در رويشگاه
شرايط سرد و مرطوب در جنوب شرقي استراليا و تاسماني 

دو   طلبد. چنين شرايطي را مياين گونه  بنابراينرويش دارد، 
به بروز خشکي حساسيت  E. saligna و E. rubida گونه

سازگاری و  E. camaldulensisو نسبت به  هدادنشان 
به ها  حساسيت آن آن، ند که علتعملکرد کمتری داشت

ها بيان شد  خشکي و يا توقعات فيزيولوژيک خاص آن
(Sardabi & Tavakkoli-neko, 2017 در پژوهش .)

که  نداشتندها سازگاری و عملکرد مطلوبي  اين گونه ،رو پيش
 . و بادهای داغ تابستاني بود دليل آن گرما
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 2/2 ،از کاشت سپماه  هفت E. grandisماني  زنده
 ازاين گونه يک سال پس از کاشت  های نهالو  بودرصد د

و  هوای خشک و گرمو آب تواند ن ميآ. دليل فتندبين ر
اين نتايج  .باشد  پژوهشخاک شني و فقير محل اجرای 

که اين گونه با شرايط اکولوژيک محل اجرای  دنده مينشان 
اش در  اصلي شگاهيرودر  E. grandis .نبودطرح سازگار 

 گرمسيری وهوای گرمسيری و نيمه استراليا در مناطقي با آب
بر متر  ميلي 9299تا  7999حدود با بارندگي تابستانه  و

و مرطوب با زهکشي  حاصلخيزهای عميق و  روی خاک
 Potts & Dungey, 2004; Boland et) رويش داردخوب 

al., 2006). Tavakoli-Neko ( 6972و همکاران)، 
گزارش درصد  22 ر ايستگاه محالتدرا اين گونه  ماني زنده

الت را محماني اين گونه در  دليل کاهش زنده ها . آنکردند
در  شده کاشتههای  نهال بنابراين ،کردندآبياری ناکافي اعالم 

هوای گرم  دليل به 7917کاری در تابستان سال  عرصه جنگل
 ديگر، سویاز . رفتندبين  و وزش بادهای داغ تابستاني از

 ،ومير افزود بر شدت اين مرگ ييغذامواد  نظر ازفقر خاک 
 رويشگاهاين گونه در  ،زيرا بر اساس منابع علمي موجود

 رويد مي لخيزحاصهای لومي  اش بر روی خاک اصلي
(Boland et al., 2006.) طور کامل در سال اول  به اين گونه

عدم سازگاری آن با  بيانگرکه  رفتبين  اجرای طرح از
دليل عدم سازگاری اين  .شرايط محل اجرای پژوهش بود
به مربوط توان  را مي گونه در محل اجرای پژوهش

گرمای زياد، خشکي و وزش  حساسيت اين گونه نسبت به
 .دانستبادهای داغ تابستاني 

درصد  3/2پس از کاشت  هفت ماه E. rubida ماني زنده
سال پس از  يک ی اين گونهها کليه نهال ،همچنين .بود

که اين گونه با  اين نتايج نشان داد .رفتندبين  کاشت از
اين گونه . شرايط اکولوژيک محل اجرای طرح سازگار نبود

وهوای  در مناطقي با آب (استراليا)اش  اصلي رويشگاهدر 
 99تا  69)دما بيشترين خنک تا گرم و مرطوب با ميانگين 

های سال و ميانگين  گرمترين ماهدر درجه سانتيگراد( 
های  سردترين ماه در( گرادسانتيدرجه  2تا  -2)دما کمترين 

و  Boland .(Boland et al., 2006) رويش داردسال 

ترين خاک برای  که مناسب کردندگزارش  (6992همکاران )
رويش اين گونه لومي با حاصلخيزی متوسط و زهکشي 

نتايج آزمايشات  .دارای اليه عميق رسي است نيز خوب و
در  (شفارود گيالن)بذر داخلي  أمبدبا  اين گونه سازگاری

آن  ماني زندهکه  قم نشان داد و محالت مانند ييها ايستگاه
در قم در حد متوسط  اما، بود درصد 7/39در محالت 

 ,.Tavakoli-Neko et al) گزارش شد درصد( 7/22)

در  آن عدم تحمل اين گونه،ماني  دليل کاهش زنده (.2015
در استان  .شدمقابل گرما و خشکي در ايستگاه قم اعالم 

 ششاني و رشد از ميان م بيشترين و کمترين زنده ،مرکزی
                 مربوط بهترتيب  به شده کاشتهگونه اکاليپتوس 

E. camaldulensis 41-sh  وE. rubida بود (Goodarzi 

& Ahmadloo, 2018.) ماني اين گونه در  کاهش شديد زنده
 دليل به توان را ميدر سال اول  رو پيشپژوهش محل اجرای 

خشکي هوا و افزايش درجه حساسيت اين گونه نسبت به 
. دانستط و وزش بادهای داغ تابستاني حرارت محي

ومير آن  يگر در افزايش مرگعاملي دفقر خاک  ،همچنين
که  رفت نيب از کامل طور هبدوم   اين گونه در سال. بود

 انجام محل ييوهوا آب طيبا شرا آن یعدم سازگار انگريب
توجه ديگر اين است که تطابق آب و  قابلنکته  .بود پژوهش

ها با محل اجرای طرح يکي  هوايي رويشگاه مبدأ بذر گونه
تأثير ها  است که بر سازگاری و عملکرد گونه هايي عاملاز 

 آوری شرايط رويشگاه محل جمعشامل  ها ساير عاملدارد. 
 نيزاز کاشت  پسنگهداری و مراقبت  ،بذر، عمليات کاشت

در (. Davidson, 1995) هستندها مؤثر  بر عملکرد گونه
ای که نتايج  خطای قابل مالحظهاز اين نظر  رو، پيش پژوهش
 بنابراين ،مشاهده نشد ،را به اين شدت تغيير دهد پژوهش

ناشناخته  های عاملتواند به  گونه ميومير اين دو  مرگ
های مربوط به  سن و زمان انتقال و يا تنش ديگری مانند

امکان  مطالعه،مربوط شود که در اين  انتقال نهال به عرصه
 نبود. ميسرها  بررسي بيشتر آن

 بسيارسازگاری و عملکرد  E. camaldulensisآرايه 
      و E. salinga، E. grandis های خوبي نسبت به آرايه

E. rubida که برای مناطق  شود ميپيشنهاد  بنابراين ،داشت
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جنوب کشور از  مانندبا آب و هوای گرم و خشک 
های  در پروژه E. camaldulensisهای  پروونانس

استفاده  و فضای سبز شهری و مناطق صنعتي کاری جنگل
 ،E. saligna گونه سه اين پژوهش، نتايج اساسبر  اما ،شود

E. grandis  وE. rubida  استان بوشهر  مانندبرای مناطقي
 پيشنهاد، استخشک شديد و هوای گرم و که دارای آب

 E. camaldulensisای ه عملکرد برتر پروونانس .شوند نمي
 و تايلند( Varghese et al., 2008)در کشورهای هند 

(Pinyopusarerk et al., 1996) بنابراين  ،نيز گزارش شد
                   های نانسوپرو در موردبيشتر  های پژوهش

E. camaldulensis و E. saligna  فاصله کاشت  مورددر
نيز  سن و زمان مناسب انتقال نهال به عرصه ومناسب، 

)مانند ها  استقرار و رشد آنبرای تر  مناسبراهکارهای 
يا افزايش  نزوالتهای ذخيره  کمک تکنيک ها با کاشت گونه

در شرايط گرم و خشک جنوب کشور  (آبياری مقدار
 شود.  پيشنهاد مي
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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. 
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