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 چكيده

 واردبه ايران  پيش قرن  ميناز  تررشد اقيانوسيه است كه بيش  تندن درختان عظيم و يمهمتر ازجمله ).Eucalyptus sp( اكاليپتوس
آن در فارس و  سال كهنكاشته شده و اكنون درختان  ،است و در مناطق جنوب كشور كه محيط مناسبي براي كشت آن بوده است شده

هاي  پژوهش با هدف بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس نيا .شود ديده مي) منطقه مالوي(هاي ديگر مانند لرستان  برخي از استان
با به فواصل كاشت سه متر در زميني به مساحت دو هكتار براي اين منظور . ان لرستان انجام شدهاي صنعتي اكاليپتوس در است گونه

 .E. globulus var. bicostata, E. globulus var. maidenii, E  هاي گونه تكرارهاي كامل تصادفي در سه  استفاده از طرح بلوك

nitens , E. viminalis var. cygnetensis, E. camaldulensis var. obtus, E. suggrandis var. suggrandis  موردهفت سال  يط 
 .E  تيمارهاي مشخص شد كه دانكن آزمون از استفاده با تيمارها ميانگين مقايسه و آماري تحليل و تجزيه از پس. گرفت قرار مقايسه

camaldulensis var. obtus و  E. globulus var. maidenii صفات بيشتر ازنظر درصد 99اطمينان  سطح در 12130 كد با 
  .داشتند برتري تيمارها ساير به نسبت يموردبررس

  
  .صفات كمي و كيفي ،يمان زندهآباد،  خرم پتوس،ياكال :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه
 جهان كشور 85 از ترشيب در پتوسياكال مختلف يها گونه

 با و گسترده طور به هكتار ونيليم 65 حدود يمساحت در
 ,Assareh & Sardabi( دنشو يم كشت مختلف اهداف

 شد وارد ايران به پيش سال صد  از تربيش اكاليپتوس ).2007
 بود، آن براي مناسبي محيط كه كشور جنوب از مناطقي در و

 از مختلفي هاي گونه 1310 سال حدود در. شد كشت

 شد، كشت كشور شمال در و شدند وارد ايران به اكاليپتوس
 و 1327 هاي سال در برف و سرما اثر در درختان اكثر ولي

 سال 42 حدود در ).Sabeti, 1994(ن رفتند يب از 1328
 مناطق در مختلف اكاليپتوس هاي گونه آزمايش كه   است

 هاي بخش توسط آن پراكنده كاري جنگل و كشور مختلف
  ).Owji, 2006( استشده آغاز مختلف مناطق در اجرايي

 ها آن منشأ كه هستند رشد تند درختاني ها اكاليپتوس
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 رنديگ يم بردر را هيبريد و گونه 800 بر  بالغ و استراليا است
د نرو يشمار م به ياقتصاد يها از گونه كه عموماً

)Javanshir, 1972.( سخت شرايط بسيار در درختان اين 
 و وخاك آب حفظ منابع در مؤثري نقش و كرده رشد محيطي
 كنند مي ايفا منابع سلولزي و چوبي توليدات و اراضي احياء

 چوب توليد در عمده جهاني و مهم منابع از يكي عنوان به و
 فيبر مولد و چوب تخته خرده تونلي، هاي چوب سوخت،
 كاغذ و كرافت سفيد ساخت كاغذ و توليد در ازيموردن
 عالوه ).Florence, 1996( دشون يشناخته م چاپ و تحرير

 از جلوگيري در را خود حفاظتي نقش درختان اين آن بر
 و كرده ايفا يخوب به بادشكن عنوان به نيز و خاك فرسايش

 و مرغوب عسل توليد و زنبورعسل پرورش در آن هاي گل
 هكتار ميليون 35 از تربيش استراليا در. شود استفاده مي معطر

 ساالنه كه است افتهي  اختصاص اكاليپتوس يكار جنگلبه 
 ميليون 5/4 حدود و الوار مترمكعب ميليون 9/1 حدود

 از يكي عنوان به و شده استحصال آن از تراشهمترمكعب 
 محسوب چوب صنايع ازيموردن اوليه مواد تأمين مهم منابع
 ;Hillis & Brown, 1982; Stewart et al., 1982( شود مي

Tewari, 1992.( جمعيت افزايش و صنعتي توسعه و رشد با 
قابليت  از استفاده با چوب تأمين ضرورت قرن بيستم، در

هاي  راه از يكي. شود مي احساس شيازپ شيب ها يكار جنگل
رشد تند هاي گونه از گيري بهره چوب، توليد افزايش
مدت  در قادرند كه هايي گونه ازجمله. است غيربومي
 است جنس اكاليپتوس نمايند،  توليد يفراوان چوب كوتاهي

 نيز متر 100 از تربيش ارتفاع ها به كه در برخي از گونه
  .)Assareh & Sardabi, 2007( رسد مي

 و گونه 93 بذر درمجموع 1349 و 1348 هاي سال در
 مراكش و كشورهاي استراليا از اكاليپتوس يها پروونانس

 در. كشت شدفارس  ازجمله ها ايستگاه از برخي در و وارد
 از اكاليپتوس و پروونانس گونه 117 بذر نيز 1350 سال

 كشور تحقيقاتي ايستگاه 20 در و وارد مراكش و استراليا
 گرفت قرار موردمطالعه و كشت ممسني، ازجمله

)Mortazavi Jahromi, 1995(. تحقيقات ايستگاه 
 مختلف هاي گونه 1347 سال در دزفول آباد صفي كشاورزي

 را قبرس و اشغالي فلسطين استراليا، بذر مبدأ با اكاليپتوس
 نيز را آن مقدماتي نتايج و داد قرار سازگاري آزمايش مورد
 سهامي شركت ).Jamali, 1984( كرد منتشر 1363 سال در

 گونه 45 واردكردن با 1354 سال در رود شفا جنگل
 آغاز را زمينه اين در پژوهش جنوبي، آفريقاي از اكاليپتوس

 شاندرمن نهالستان در كلكسيون قالب در ابتدا رهابذ اين. كرد
 از پس 1361 سال در و شدند كشت گيالن استان
 نقطه پنج در را موفق گونه 10 نتايج، مقدماتي ليوتحل هيتجز

 گزارش و شدند آزمايش سازگاري ازنظر گيالن، استان
 آزمايش، مورد رهايبذ مبدأ .شد منتشر نيز آن نهايي

  ).Quorani, 2003( بود جنوبي آفريقاي
 كرمانشاه استان در اجراشده سازگاري هاي آزمايش در

 هاي گونه بررسي، تحت گونه 51 مجموع از) شيرين قصر(
E. microtheca و E. largiflorens درصد بيشترين داراي 

 هاي گونه نيز قطري و ارتفاعي رشد ازنظر و بودند ماني زنده
E. microtheca، E eremophylla، E. occidentalis و E. 

sideroxylon  يبررس نيا در موفق بسيار هاي گونه زمره در 
  ).Hemmati, 1996( شدند  گزارش

 قابليت خشكي، به مقاومت واسطه به اكاليپتوس  درختان
 و مصارف چوب و رويشگاه سخت شرايط در انعطاف
 خشك مناطق در يكار جنگل ازنظر فرعي، يها فرآورده

 موردتوجه همواره فصلي هاي سيالب از استفاده با ژهيو به
 به مقاوم درختان شاهنگيپ يها شيآزما نتايج .اند بوده
 درصد ازنظر كه داد نشانالب يس گسترش ياراض در يخشك
 E. microtheca و E. camaldulensis هاي گونه ،يمان زنده

 يكديگر با و داشته بقا درصد 80 از تربيش و موفق بسيار

 70 با E. fruticetorumگونه  اما ،ندارند داري يمعن اختالف
 فوق هاي گونه با داري معني تفاوت داراي ماني درصد زنده

 ).Mortazavi Jahromi & Kowsar, 2010( باشد يم
شني  هاي تپه در اكاليپتوس گونه چند سازگاري ررسيب

 سازگار برتر هاي گونه معرفي و شناخت هدف با خوزستان
 9616كه پروونانس  داد نشان اكاليپتوس

 E. camaldulensis رشد ميانگين و) درصد 73( بقا نظراز 
 برتري ها پروونانس و ها گونه ساير بر قطري و ارتفاعي
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 ,Saleheh Shooshtari & Rouhipour( است داشته

2006(.  
 در رشد تند يها گونه با يمصنوع يها جنگل احداث

 يبرا يعامل حيصح تيريمد با همراه شده بيتخر مناطق
 بر وارد يها فشار از و است كشور هر داريپا توسعه
 يها گونه منظور نيا يبرا. كاست خواهد يعيطب يها جنگل
 به توان يم آنها ازجمله كه اند شده  واقع موردتوجه تندرشد
 .كرد اشاره ،است گونه صد چند يدارا كه پتوسياكال جنس
 خوب اريبس يها يژگيو خاطر به ها گونه  نيا از يبرخ

 خاك به يسازگار چوب، يباال تيفيك ع،يسر رشد ازجمله
 & Teulieres( ابندي يم پرورش ايدن سراسر در رهيغو  ريفق

Boudet, 1991 .(مختلف يها گونه كشت زير سطح 
 1981 سال در هكتار ميليون 3/5 از جهان در اكاليپتوس

)Attwill & Adams, 1996( در هكتار ميليون 62/14 به 
 و ها ويژگي به توجه با .ديرس )Coppen, 2002( 1995 سال

 اين تداوم جنس، اين درختان اكولوژيكي وسيع گسترش
 در كه است هايي پروونانس و گونه ارزيابي مستلزم ها تيفعال

 مشخص ها آن موفقيت درجه تا اند شده  كشت مختلف مناطق
 و پيشنهادها ،ها هيتوص مختلف، اهداف و مناطق براي و

 صورت در درخت اين. شود تدوين اجرايي يها دستورالعمل
 بومي درختان براي خوبي بسيار جايگزين تواند يم موفقيت

 حساب به نيست ميسر ها آن سريع احياء امكان كه مناطقي در

 تحقيقات انجام به منوط موضوع اين قطعي اعالم اما ،آيد
 پژوهش ).Hamzehpour et al., 2012( است جانبه همه
 و سازگار مختلف يها گونه شناسايي هدف با زين رو پيش

 اكاليپتوس در استان لرستان برتر و مناسب يها پروونانس
 .شد انجام

  
  ها د و روشموا

 48 در آباد خرم كشاورزي باغ محوطه در تحقيق اين
 دقيقه 43 و درجه 30 و شرقي طول دقيقه 21 و درجه
 دريا سطح از باالتر متر 1148 ارتفاع با ، شمالي عرض

 ايستگاه به موردمطالعه منطقه نزديكي به توجه با. انجام شد
 بارندگي ميزان محاسبه براي ،آباد خرم سينوپتيك هواشناسي

 آباد خرم هواشناسي ايستگاه ساله25 دوره يك اطالعات از
 ساالنه ترميكوآمبر منحني ترسيم براي همچنين. شد استفاده
 استفاده 1388 تا 1364 هاي سال اطالعات از طرح اجراي

 متر، ميلي 2/502 ساالنه بارندگيمتوسط بر اين اساس،  .شد
 -13 مطلق حداقل و+ 43 حرارت درجه مطلق حداكثر
 آمبرژه، اقليمي بندي تقسيم ازنظر. است گراد سانتي درجه
 منطقه اين .دشو  مي محسوب معتدل خشك نيمه مناطق جزء
 منحني 1 شكل .است خشك ماه پنج حداقل داراي

  .دهد مي نشان را آباد  خرم شهرستان آمبروترميك

  

  

  آباد ساله ايستگاه سينوپتيك خرم25منحني آمبروترميك  -1 شكل
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 و جنگلها تحقيقات موسسه از كه اكاليپتوس گونه هفت
 در) گلداني نهال 50 گونه هر از( بود شده  هيته كشور مراتع
 هاي بلوك پايه طرح قالب در متر 50 ×200 ابعاد به زميني
در سه تكرار و به مدت هفت سال انجام  تصادفي كامل

 كاشت و آزمايش نقشه كردن پياده از قبل .كاشته شدند
 غرس براي و شد زده عميق شخم موردنظر زمين ها، نهال
 هر از و شد حفر متر سانتي 70×70 ابعاد به هايي چاله ها نهال
 و گروهي صورت به نهال اصله 25 تعداد تكرار هر در رقم
 شامل داشت عمليات. شد كاشته متر 3  ×3 فواصل به

انجام  ها نهال استقرار براي كاشت اول سال در مناسب آبياري
 روز فته هر فاصله به گرما فصل در بعد هاي سال در و شد
 با مبارزه و وجين همچنين. شد انجام آبياري بار كي

 سال از درختان هرس و ازيموردن دفعات به هرز هاي علف
 هاي شاخه و ها پاجوش حذف شامل كه كاشت از پس دوم

 در ساله همه آماربرداري عمليات. شد انجام ،بود نامناسب
 و كوليس با درختان قطر. پذيرفت انجام رويشي فصل پايان
 شاخص با درختان ارتفاع و متر ميلي دقت با قطرسنج نوار
 براي. شد گيري اندازه متر سانتي دقت با گيري اندازه
 صفات ازنظر اكاليپتوس مختلف هاي گونه بندي طبقه

 محيط در اي خوشه تجزيه روش از تحقق اين در موردمطالعه
 نرمال ابتدا واريانس آناليز از قبل. استفاده شد spss افزار نرم

 سميرنوف -كولموگرف آزمون ازبا استفاده  ها داده بودن
 آزمون از ميانگين مقايسات براي همچنين. شد بررسي

  .شد استفاده دانكن چنددامنه
 در موردمطالعه منطقه خاك وضعيت از اطالع منظور به

 140تا  90 و 90تا  60 ،60تا  30 ،30صفر تا  عمق چهار
 يبرخو  تهيه تصادفي طور به خاك نمونه 25 تعدادمتر  سانتي

 اسيديته. شد انجام ها نمونه اين روي خاك يها شيآزما از
 روش به خاك بافت الكتريكي، متر pH دستگاه از استفاده با

 ،سنج تيهدا دستگاه از استفاده با خاك شوري هيدرومتري،
 روش به جذب قابل فسفر تر،  سوزانيدن روش به آلي كربن
 پتاسيم و اسپكتروفتومتر دستگاه از استفاده و اولسن
 از استفاده آمونيم استات با جانشيني روش به جذب قابل

  .شد يبررس فتومتر فيلم دستگاه
  
  جينتا

  خصوصيات خاك
 سول اينسپي رده خاك داراي طرح اجراي محل

)Inceptisol (حد تا آن بندي طبقه كه است 
 اين. است fine,mixed mesic,verticxerochreptفاميل
 داراي و) متر سانتي 120 از تربيش( عميق خيلي خاك
 هاي افق همه در خاك بافت. است Ap,B1,B2 هاي افق
. است سنگين خيلي كه است) Silty clay( دار الي رسي

 و گرانوالر با همراه اي توده سطحي افق در خاك ساختمان
 شوري فاقد خاك. است دار گوشه مكعبي زيري هاي افق در
 خاك رنگ. است هكآ متوسطي مقدار داراي و تيايقل و

 1 جدول در. است تيره زرد به متمايل اي قهوه تا اي قهوه
 طرح اجراي محل خاك شيميايي و فيزيكي خصوصيات

  .است شده آورده

  
  )باغ گياه شناسي( محل شناسي خاك مشخصات - 1 جدول 

 )EC(الكتريكيهدايت  عمق خاك
 )متر ميلي موس بر سانتي( 

 اسيديته
 )pH( 

  )درصد(ذرات خاك 
  بافت خاك  رس  الي  شن  )مترسانتي(

  رسي سيلتي  44  48  8 6/7 43/0  30-0
  رسي سيلتي  47  43  10 7/7 43/0  60-30
  رسي سيلتي  48  43  9 6/7 54/0  90-60
  رسي سيلتي  49  45  6 6/7 54/0  140-90
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  صفات كمي
  ارتفاعي ويشر

) 2 جدول( واريانس تجزيه جدول از آمده دست به نتايج
ن يانگيم ازنظر اكاليپتوس هاي گونه بين كه دهد يم نشان
 اختالف درصد 99اطمينان  سطح در ارتفاعي شيرو

 با تيمارها ميانگين مقايسه همچنين. دارد وجود دار معني
 ازنظر كه دهد مي نشان) 3 جدول( دانكن آزمون از استفاده

  هاي گونه درصد 99اطمينان  سطح در ارتفاعي رشد
 E. camaldulensis var. obtus و E. globules var. 

maidenii   و 88/2 ميانگين با ترتيب به 12130 كد با 
 ميانگين با E. nitens گونه و برتر تيمارهاي متر 25/2

 ارتفاعي رشد از تيمارها ساير به نسبت متر 95/0 ارتفاعي
 ).2 شكل( است برخوردار كمتري

  

  سال هفت طي اكاليپتوس مختلف هاي گونه رويش ارتفاعي -2 شكل
  

  قطري رويش
 تجزيه جدول از آمده دست به نتايج بررسي از پس 

 اكاليپتوس هاي گونه بين كه شد مشخص) 2 جدول( واريانس
 اختالف درصد 99اطمينان  سطح در قطري رويش ازنظر
 دانكن آزمون با تيمارها ميانگين مقايسه. دارد وجود دار معني

 E. camaldulensis هاي گونه كه دهد مي نشان) 3 جدول(

var. obtus و E. globules var. maidenii 12130 كد با 
 متر سانتي 56/3 و 78/4 قطري رشد ميانگين با ترتيب به

 46/2 قطري ميانگين با E. nitens گونه و برتر تيمارهاي
  ).3 شكل( است دارا را مقدار كمترين متر يسانت

 

  

 هاي مختلف اكاليپتوس گونه رويش قطري نمايش -3 شكل
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   تاج قطر
) 2 جدول( واريانس تجزيه جدول از آمده دست به نتايج

 در تاج قطر ازنظر اكاليپتوس هاي گونه بينكه  دهد مي نشان
. دارد وجود دار معني اختالف درصد 99اطمينان  سطح

 نشان) 3 جدول( دانكن آزمون با تيمارها ميانگين مقايسه

  و E. camaldulensis var. obtus هاي گونه هدد مي
 E. globules var. maidenii با ترتيب به 12130 كد با 

 گونه و برتر تيمارهاي متر 92/2 و 93/2 تاج قطر ميانگين
E. nitens خود به را مقدار كمترين متر 20/0 ميانگين با 
  ).4 شكل( دهد مي اختصاص

  

  

  هاي مختلف اكاليپتوس قطر تاج گونه نمايش -4 شكل
  

  يفيصفات ك
  ماني زنده درصد
 واريانس تجزيه جدول از آمده دست به نتايج به توجه با

 سطح در دار معني اختالف ماني زنده صد در ازنظر) 2 جدول(
 همچنين. دارد وجود اكاليپتوس هاي گونه بين درصد يك

 جدول( دانكن آزمون از استفاده با ها گونه ميانگين مقايسه

 .E. camaldulensis varهاي گونه كه دهد مي نشان) 3

obtus  و E. globulus var. maidenii  12130 كد با 
 گونه و برتر تيمارهاي ماني زنده درصد 76 و 82 با ترتيب به

E. suggrandis يمان زنده درصد كمترين دارايدرصد  24 با 
  ).5شكل (است 

 

  
  اكاليپتوس مختلف هاي گونه ماني زنده درصد نمايش -5 شكل
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  پتوسياكال ارقام مختلف صفات بر تيمارها اثر بودن دار معني واريانس تجزيه - 2 جدول
درجه   منابع تغييرات

  آزادي
ميانگين مربعات 

  )متر( ارتفاع
 قطرميانگين مربعات 

  )متر سانتي(
ميانگين مربعات 

  )درصد( يمان زنده
ميانگين مربعات قطر تاج 

  )متر(
  370/32** 928/10598**  110/18**  917/15**  6  )هاي اكاليپتوس گونه( تيمار

  886/0  527/0   721/0   397/0  518  اشتباه آزمايشي
  -  -  -  -  524  كل

  درصد 99اطمينان  سطح در دار معني اختالف ٭٭

  
  دانكن آزمون روش به مختلف صفات ميانگين ازنظر اكاليپتوس هاي گونه مقايسه - 3 جدول

  يمان زنده
  )درصد(  

ارتفاع 
  )متر سانتي(

قطر 
  )متر سانتي(

   قطر تاج
  )متر(

  اكاليپتوس) سنپروونا(ها  گونه

 a82   a88/2   a78/4  a 93/2  E. camaldulensis var. obtus 13701 

 e45  cd 69/1   c04/3  ab 18/1  E. globules var. bicostata 19493 

b 76 b 25/2   b52/3   a92/2  E. globules var. maidenii 12130 

d58   d 37/1  cd 84/2  c76/0  E. globules var. maidenii 17746 

 f43  e75/0   d 46/2   d19/0  E.nitens 18073 

 g24   d38/1   b 56/3  ab 39/1  E. suggrandis var. suggrandis19409 

 c60   c86/1   bc17/3   b91/1  E. viminalis var. cygnetensis 16021 

  
  طرح يا خوشه هيتجز
 يبرا گونه هفت درخصوص يينها يبردارآمار نيانگيم

 درماني  زنده درصد و تاج قطر ،قهي قطر ،ارتفاع يفاكتورها
 وگرامدردن و گرفت قرار استفاده مورد يا خوشه هيتجز

 حاصل ريز جينتا اساس نيا بر. )6 شكل( شد هيته مربوطه
  17746 يها گونه شامل كه پنجدو و  خوشه :شد

 E. globulus 16021 و  viminalis.E ازنظر ،باشند يم 
ك ي خوشه .دارند باهم يشتريب تشابه موردنظر اتيخصوص

 E. nitens و E. globulus 19493 يها گونه شامل كه سه و
 را شباهت نيشتريب يموردبررس اتيخصوص ازنظر ،باشند يم

 يها گونه شامل كه شش وچهار  خوشه نيهمچن. دارند باهم
12130 E. globulus  و camaldulensis.E باشند يم، 
 باهم را شباهت نيشتريب يموردبررس اتيخصوص ازنظر
 كي در ييتنها به E. suggrandis گونه با هفت خوشه .دارند
 گريد يها خوشه در ها گونه ريسا با كه گرفت قرار گروه
  .ندارد يشباهت
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 آباد هاي اكاليپتوس در خرم اي گونه دندروگرام آناليز خوشه -6 شكل

  

   بحث
 كه پتوسياكال يربوميغ مختلف يها گونه از استفاده

 مستلزم شود، يم گرفته نظردر تندرشد اهيگ كي عنوان هب
 ،است منطقه هر در يسازگار مطالعات و ها شيآزما انجام
 كه يربوميغ يها گونه از يبرخ يمعرف و ييشناسا نيبنابرا
 مطرح رشدتند گونه عنوان به يسازگار و استقرار ازنظر
 مانند ها گونه برخي استقرار .باشد مي تياهم حائز ،است

camaldulensis .E و  viminalis.E در مالوي منطقه در 
 استان در را اكاليپتوس كاشت انسيلپتلرستان  استان جنوب
 دهه از بعد متأسفانه .)Hemmati, 1997( دهد مي نشان
 هاي گونه سازگاري نهيدرزم كاربردي تحقيق گونه چيه پنجاه
 ،E. globulus، E. grandis مانند مهمي صنعتي و رشدتند

E. nitens، E. regnans و E. saligna است نشده  انجام .
 نتايجي استان در صنعتي هاي گونه سازگاري طرح انجام با
 گونه نيا كاشت از استقبال در زيادي حدود تا كهدست آمد  به

 نتايج به توجه با .شود واقع مؤثر تواند يم باارزش
 و camaldulensis .E هاي گونه تحقيق اين در آمده دست به

E. globulus درصد يشترينب داراي موجود شرايط در 
. باشند يم ها گونه اين بودن مقاوم از نشان كه بودند يمان زنده

 مختلف يها گونه به يابي دست باهدف زين رو پژوهش پيش
 به توجه با و انجام شيآزما مورد يها پروونانس و سازگار
 عنوان به ها گونه  نيا از يتعداد يابيارز مورد اتيخصوص
 يمعرف ها گونه گريد از برتر و مناسب يها پروونانس و گونه

 تحقيق اين در آمده دست به نتايج به توجه با. شوند يم
 .E. globulus varو  E.camaldulensis هاي گونه

maidenii درصد باالترين داراي موردمطالعه منطقه در 
 مختلف يها گونه يسازگار يبررس در .بودند ماني زنده
 يها گونه از كه مشخص شده فارس استان در پتوسياكال

 و E.microtheca، E.gilli گونه سه يبررس مورد
E.camaldulensis يتر مطلوب رشد و يمان زنده درصد از 

 ,Mortazavi Jahromi( اند بوده برخوردار ميد طيشرا در

 كي در .دارد يهمخوان كامالً حاضر قيتحق با كه )1995
 پتوسياكال گونه سه درمورد چمستان منطقه در گريد يبررس

 دو با سهيمقا در E. camaldulensis گونه كه شد مشخص
 Sadati( است بوده برخوردار يممتازتر يبرتر از گريد گونه

et al., 2004(. مختلف يها گونه سازگاري در بررسي 
 استان شرق ارتفاع  كم و ساحلي مناطق در اكاليپتوس

  هاي گونه كه شده استمازندران گزارش 
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 E. camaldulensis، E.dalrympleana و E.viminalis  از
. )Sardabi, 1998( ها هستند گونه ترين موفق و سازگارترين

   پتوسياكال مختلف يها گونه يسازگار يبررس در
  E. camaldulensis ,15195 يها گونه فارس استان در

15272E. camaldulensis  15023 و E.camaldulensis 
 قرار ها گونه ريسا به نسبت رده نيباالتر در يمان زنده ازنظر
 يها شيآزما نتايج. )Hamzhe pour et al., 2012( گرفتند

 گسترش ياراض در يخشك به مقاوم درختان شاهنگيپ
  هاي گونه ،يمان زنده درصد ازنظر كه داد نشان البيس
 E. microtheca و E. camaldulensis و موفق بسيار 

 & Mortazavi Jahromi( اند داشته بقا درصد 80 از تربيش

Kowsar, 2010.( سازگاري ساله پنج يها يابيارز گزارش 
  ،E. gillii ازجمله اكاليپتوس يها گونه استقرار

 E. microtheca  و E. camaldulensisگربايگان منطقه در 
 .)Mortazavi & Kowsar, 1995( است بوده موفق فسا
  )پروونانس( گونه زين را يقطر و يطول رشد نيبهتر

 E. camaldulensis var. obtus قطر و متر 88/2 ارتفاع با 
 چندگونه سازگاري جينتا. است بوده دارا متر يسانت 78/4

 و شناخت هدف با خوزستان شني هاي تپه در اكاليپتوس
 كه داد نشان اكاليپتوس سازگار و برتر اي گونه معرفي

 رشد ميانگين نظراز E. camaldulensis 9616 پروونانس
 برتري ها پروونانس و ها گونه ساير بر قطري و ارتفاعي
 Saleheh( دارد يق همخوانين تحقيا جينتا با كه است داشته

Shooshtari & Rouhipour, 2006; Sardabi, 1998( .در 
 E. camaldulensis var. obtus گونه دو زين يا خوشه زيآنال
 ،يطول رشد نظراز  12130E. globulus var. maidenii و

 و داشته شتريب شباهت يمان زنده و پوشش تاج قطر ،يقطر
 و يسازگار يبررس طرح در. رنديگ يم قرار خوشه كي در

 لرستان، استان در پتوسياكال يصنعت يها روونانسپ عملكرد
 يابيارز مورد يها مشخصه و آمده دست به اطالعات يمبنا
 و ها پروونانس و گونه يمان زنده درصد آنها رأس در كه

 و يفيك صفات و يارتفاع و يقطر شيرو ريمقاد سپس
 كه دهد يم نشان جينتا هستند، مطرح يمياقل هاي عامل
 انجام شده است، يسازگار مطالعات كه يمناطق اكثر همانند

 يموردبررس پروونانس و گونه هفت تعداد نيب از
 .E 12130 و E.camaldulensis مختلف يها پروونانس

globulus var. maidenii   يمان زنده درصد ازنظر بيترتبه 
 برخوردار ها گونه ريسا با سهيمقا در يتوجه قابل يبرتر از

  بهره يها آن وجود از يآت يزير برنامه در توان يم كه اند بوده
  .برد

 ياجرا يط در مشاهدات و آمده دست به جينتا به توجه با
 شنهاديپ اهداف بهتر شبرديپ راستاي در ريز موارد ،طرح

  :شود يم
  )پروونانس( گونه دو تيموفق به توجه با -

  E. camaldulensis var. obtusوE. globulus var. 

maidenii  نيا از يشتريب يها پروونانس ،لرستاناستان  در 
 .رديگ قرار يبررس و شيآزما مورد گونه دو

 مواد و اسانسكميت و كيفيت  به مربوط يها شيآزما -
انجام و  مختلف يمياقل طيشرا در مختلف يها گونه در مؤثره

  .رديگ مورد مقايسه قرار
 يها نهال از است بهتر مشابه يها طرح ياجرا يبرا -
 شدت به كوچك و نورس يها نهال رايز ،شود استفاده دوساله
  .روند يم نيب از و گرفته قرار يمياقل طيشرا تحت
 مختلف مياقال در) ها پروونانس( ها گونه از استفاده -
مورد  مياقال نيا در يسازگار ازنظر ها آن سهيمقا و اناست

  .توجه باشد
 حفظ منظور به) ها         پروونانس( ها گونه ونيكلكس احداث -
  .اجرا شود يكيژنت ريذخا
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Abstract 
The different species form the genus Eucalyptus spp. are amongst the most important 
fast growing tree types of Oceania which have been planted in Iran for more than 50 
years.  In particular, the Eucalyptus trees were vastly planted in the southern parts of the 
country, from which the old-growth trees are still found in Lorestan (e.g. Malavi region) 
and Fars provinces. The applications to produce wood pulp, paper and leaf oils are 
amongst the motivations for future industrial and medicinal uses. In this study, the 
adaptation and performance of different industrial Eucalyptus ecotypes in Lorestan 
province were tested. A range of species including E. globulus (spp. bicostata), E. 
globulus (spp. maidenii), E. nitens, E. viminalis (spp. cygnetensis), E. camadulensis 
(var. obtus) and E. suggrandis (spp. suggrandis) were planted with 3 m distance within 
a complete randomized block design in a 2-ha field and were monitored for a 7-year 
period. The comparison of means by Duncan test showed the E. camadulensis (spp. 
obtus) and E. globulus (spp. maidenii) to be superior regarding the majority of their 
investigated properties in 99% confidence level.  
    
Keywords: Eucalyptus, provenance, Khorram Abad, survival. 


