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Abstract
The aim of this study was to assess the adaptability and performance of Eucalyptus species under dry weather 
conditions of Semnan city along with irrigation. Therefore, an experiment was conducted in 2008 in the suburb of 
Semnan in a randomized complete block design with three replications and nineteen treatments with a planting
distance of 4*4 meters. Twenty-four seedlings were planted in each replicate and continued till 2013. Treatments
included Eucalyptus species and provenances including E. camaldulensis, E. campaspe, E. largiflorens,
E microtheca Fars, E. rubida sh-166, E. saligna sh-168, E. viminalis sh-168, and so on. The inventory consisted
of three traits: viability percentage, total height, and collar diameter. Data were analyzed using analysis of 
variance (ANOVA) and Duncan test in the SPSS software. The results showed that the resistance of the 
species studied was different in this region, so that the species E.viminalis sh-168 was completely destroyed 
and the E. campaspe showed very little adaptation. The E. rubida sh-166 and E. saligna sh-168 showed low 
resistance. The most successful Eucalyptus species were E. camaldulensis Zh-41, E. camaldulensis 9616, 
E.camaldulensis Ch- 41 and E. camaldulensis Sh- 41. In this research, the best provenances from the tested 
treatments that have been able to obtain a mean height of 10 to 11 meters within five 5 years are introduced.
Keywords: Eucalyptus, adaptability, viability, growth, Semnan

آزمایش سازگاری گونه های مختلف اکالیپتوس با هدف 
افزایش بهره وری و ایجاد درآمد ثانویه برای کشاورزان

حیدر شرفیه1*، فرزانه بهادری2 و داریوش قربانیان3

Adaptability test of different species of Eucalyptus with the aim of 
increasing productivity and generating secondary income for farmers

H. Sharafieh 1*, F. Bahadori 2 and D. Ghorbanian 3
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سازگاری و عملکرد گونه های مختلف اکالیپتوس در شرایط آب وهوایی خشک 
درقالب طرح  در حومه شهر سمنان  از سال 1387  آزمایشی  منظور  به همین  است.  آبیاری  با  همراه  شهر سمنان 
بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، نوزده تیمار و با فاصله کاشت چهار در چهار متر انجام شد. در این راستا در 
هر تکرار، 24 اصله نهال کشت شده و تا سال 1392 ادامه یافت. تیمار  ها شامل گونه ها و پروونانس های اکالیپتوس
E. camaldulensis, E. campaspe, E. largiflorens, E. microtheca Fars, E. rubida sh-166, E. saligna sh -168

و E. viminalis 168-sh و غیره بود. آماربرداری شامل سه صفت درصد زنده مانی، ارتفاع کل و قطر یقه بود. داده ها با 
استفاده از نرم افزار آماری SPSS به  روش آماری تجزیه واریانس و آزمون دانکن تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد 
که مقاومت گونه ها در این منطقه متفاوت است؛ به طوري که گونه viminalis sh-168.اE به طور کامل از بین رفت و گونه

 E. saligna sh-168 و E. rubida sh-166 نیــز از ســازگاری بســیار کمــی برخــوردار بــود. گونه هــای E. campaspe 
شـــامل اکالیپتـــوس  گونه هـــای  موفق تریـــن  دادنـــد.  نشـــان  خـــود  از  پایینـــی  ســـازگاری 
 E. camaldulensis pro. sh-41 و E. camaldulensis zh-41, E. camaldulensis 9616, E. camaldulensis ch-41 

بودند. در این تحقیق بهترین پروونانس ها از بین تیمارهای آزمایش شده  که توانسته اند طی 5 سال، میانگین ارتفاع بین 
10 تا 11 متر را کسب کنند، معرفی می شوند.

واژه های کلیدی: ارتفاع کل، زنده مانی، قطر برابر سینه، اکالیپتوس
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ایجـاد بادشـکن و جلوگیـری از برخـورد باد هـای گرم 
از مهم تریـن عوامـل جلوگیـری از کاهـش عملکـرد 
زراعـت به خصوص در مناطـق زراعی فالت مرکزی 
ایران اسـت. با کاشـت درختـان در حاشـیه مزارع 
و باغ هـا عالوه بر ایجـاد بادشـکن، زراعت چوب 
و درآمـد ثانویه نیـز برای کشـاورزان و باغداران 
به وجـود خواهـد آمـد. در اغلـب نقـاط ایـران، 
چـوب از اهمیـت به خصوصـی در کارخانجات 
کوچـک ماننـد نئوپان سـازی، کبریـت، تیـر و 
الوار برخوردار اسـت. همچنین اکنون در منطقه 
سـمنان به دلیـل وجـود کارخانـه فرو سـیلیس 

برای احیـای آهن و سـیلیس به جای ذغال 
سـنگ از چـوب اسـتفاده می شـود کـه 
بـازار خوبـی نیـز دارد. براسـاس نظر 
جوانشـیر و مصـدق )1351( با توجه 
بـه اینکه سـطح وسـیعی از ایـران را 
مناطـق خشـک و نیمه خشـک فـرا 
گرفته، انتخـاب گونه هایـی از جنس 

اکالیپتـوس می تواند در مقابل کم آبی و 
خشـکی هوا مقاومت کرده و از جایگاه 

ویژه ای برخوردار باشد. همچنین براساس 
بررسـی همتـی )1385( گونه هـای مختلـف 
اکالیپتـوس در منطقـه قصرشـیرین کرمانشـاه 
طـی هشـت سـال از نظـر سـازگاری مـورد 
مطالعـه قـرار گرفتنـد کـه نتایـج نشـان داد 
 E. modesta, E. microtheca گونه هـای
و E. largiflorens بـا بیـش از 89 درصـد 
زنده مانی در زمره گونه های موفق و سـازگار 
در منطقه هسـتند. سـازگاری و عملکرد سـه 
 E. saligna،E. viminalis گونه اکالیپتوس
چمسـتان  در   E. camaldulensis و 
نـور توسـط سـاداتی و همـکاران )1383( 
اندازه گیری هـای  براسـاس  شـد.  بررسـی 
سـاالنه و یادداشـت برداری از وضعیت کیفی 
تجزیه وتحلیـل  سـالگی،   20 در  درختـان 
نتایـج به دسـت آمـده نشـان داد کـه گونـه
 E. camaldulensis با 64 درصد، بیشترین 
 E. saligna زنده مانی را دارد. همچنین گونه
از میانگیـن ارتفـاع و قطری باالتری نسـبت 
بـه دو گونه دیگـر برخوردار بـود. درمجموع

E. saligna سـازگارتر از دو گونـه دیگـر 
گونه هـای سـازگاری  بررسـی  اسـت. 
E. microtheca ، E. camaldulensis, 
E. camaldulensis 9616 و E. sargentii

 بـا مشـخصه هایی ماننـد درصـد زنـده مانی، 
قطـر برابر سـینه و ارتفاع درختـان در تپه های 
شـنی منطقه کرخه خوزسـتان توسـط صالحه 
شوشـتری و روحی پور )1384( بررسـی شـد. 
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه پروونانس

 E. camaldulensis 9616 از لحاظ زنده مانی 
73 درصـد، نسـبت به سـه گونه دیگـر برتری 
داشـته اسـت. حداکثـر میانگین رشـد ارتفاعی

و قطـری نیـز بـه پروونانـس فـوق به ترتیـب 
9/66 متـر و 10/5 سـانتي متر اندازه گیـری 
شـد. در ایـن مطالعـه از نظـر رشـد قطـری، 
 E. camaldulensis ch-41 پروونانس های
بـا  به ترتیـب   E. saligna ch- 171 و 
10/65 و 9/89 سـانتي متر طـی پنـج سـال 
بیشـترین مقـدار را به خـود اختصـاص دادند. 
پروونانـس نیـز  ارتفاعـی  لحـاظ رشـد  از 

 E. camaldulensis ch-41 طـی شـش 
سـال بـا 8/50 متـر بیشـترین مقـدار ارتفاع 
را به خـود اختصـاص داده اسـت. آزمایـش 
سـازگاری عملکرد هشـت گونه و پروونانس 
اکالیپتـوس درحومـه شـهر یـزد بـا اسـتفاده 
از فاضـالب شـهری و صنعتـی نیـز توسـط 
راد و همـکاران )1393( انجـام شـد. نتایـج 
نشـان داد کـه دو گونـه E. microtheca و 
اول و دوم  E. camaldulensis در سـال 
بیشـترین درصد زنده مانی و رشـد ارتفاعی و 
 E. saligna قطری را دارا بودند. البته دو گونه
و E. viminalis نیـز به علـت رشـد قسـمت 

 مقدمه
این تحقیق به منظور گسترش 

و استفاده از مزایای اکالیپتوس در 
ایران انجام شـده و استفاده حداکثری 

از کشـت ایـن گونـه را در زراعـت و 
باغبانـی مد نظـر قرار داده اسـت. ارتفاع 

اکالیپتـوس  زیـاد گونه هـای سریع الرشـد 
در حاشـیه  بادشـکن  به عنـوان  می توانـد 

باغ هـای زیتون و انـار واقع در فالت مرکزی 
ایـران، آنهـا را که نسـبت به سـرما حسـاس 
هسـتند تا حدود زیـادی حفظ کنـد. در دوره 
بهره برداری اول بین 10 تا 12 سـال چوب آن 
برداشـت شـده و در دوره های بعدی بین شش 
تا هشـت سـال چـوب خوبـی تولیـد می کند. 
ایـن مقـدار چوب عالوه بـر نیاز کشـور، درآمد 
قابـل توجهی نیز بـرای کشـاورزان و باغداران 
به همـراه دارد. برخـی از گونه هـای اکالیپتوس 
در برابر سـرما و شـوری آب و خاک مقاومت 
خوبی از خود نشـان می دهند. تاکنون در کشت  
درختـان اکالیپتوس بیشـتر به قابلیـت آن برای 

توسـعه فضای سـبز توجه شـده است. 
از آنجایي کـه در آزمایش هـاي سـازگاري 
گذشـته مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع 
کشـور به علت اسـتفاده نکـردن از اکوتیپ هاي 
مختلـف یـک گونـه و احتمـًال عـدم موفقیت 
اکوتیـپ انحصاري مـورد آزمایـش، از معرفي 
گونه هـاي  سریع الرشـد و صنعتي مهمـي مانند
E. globulus, E. grandis, E. viminalis, 

E. saligna و غیـره صرف نظـر شـده اسـت، 
ضـرورت انجـام چنین طرح تحقیقاتي روشـن 
مي شـود. بنابرایـن با توجـه به نیـاز روزافزون 
کشـور بـه تولیـد چوب هـاي صنعتـي، به ویژه 
برای کاغذسازي، معرفي گونه های سریع الرشد 
اکالیپتـوس غالبـًا بـرای اراضي کم بـازده مانند 
پایین دسـت اراضـی کشـاورزی که سـطح آب 
شـور بـاال آمـده و بـرای کشـاورزی مناسـب 
باشـد. همچنیـن  نیسـت، می توانـد راهگشـا 
از بـرگ آن در صنایـع دارویـی و  اسـتفاده 
اسـانس گیری و هـرس تنـه در صنایـع چوب 
به خصوص نئوپان، ارزش اقتصادی باالی آن را 
نشـان می دهد. برخی گونه هـای اکالیپتوس که 
رشد سـریعی دارند و تاکنون در زراعت چوب 
اسـتفاده نشـده اند، در صورت اسـتفاده، فشـار 
بـر عرصه هـای جنگلـی را کاهـش می دهنـد. 

اکالیپتوس 
غالباً برای اراضي کم بازده 

مانند پایین دست اراضی کشاورزی 
برای  و  آمده  باال  آب شور  که سطح 

کشاورزی مناسب نیست، می تواند راهگشا 
باشد. همچنین استفاده از برگ آن در صنایع 
دارویی و اسانس گیری و هرس تنه در صنایع 
اقتصادی  ارزش  نئوپان،  به خصوص  چوب 
باالی آن را نشان می دهد. برخی گونه های 
اکالیپتوس که رشد سریعی دارند و تاکنون 
در زراعت چوب استفاده نشده اند، در 
صورت استفاده، فشار بر عرصه های 
جنگلی را کاهش می دهند. 
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هوایـی قابـل توصیـه هسـتند. تعداد 
15 گونـه و پروونانـس اکالیپتـوس 
ن  همـکارا و  حمزه پـور  توسـط 
)1391( در ایستگاه تحقیقات زیتون 
کازرون مـورد آزمایـش قرار گرفت. 
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه 
,E. camaldulensis 15195 گونه هـای 
E .  c a m a l d u l e n s i s  1 5 2 7 2  
E .  c a m a l d u l e n s i s  1 5 0 2 4  
و  E.  cama ldu lens i s  20709  

نظـر زنده مانـی  از   E.maidenii sh-300  
در باالتریـن رده و از نظـر رشـد قطری تنه و 
ارتفاع کل درخت در رده میانی جای داشـتند. 
و  E.globulus ssp. همچنیـن گونه هـای 
E. camaldulensis ch-41 باوجود رشـد 
ارتفـاع و قطـری مطلـوب، از نظـر درصـد 
زنده مانی در پایین ترین رده قرار داشتند. نتایج 
تحقیقات دربـاره اکالیپتـوس در منطقه گیالن 
ثاقب طالبـی و دسـتمالچی )1367(  توسـط 
نیـز مشـخص کـرد کـه گونه هـای اکالیپتوس 
آزمایش شـده به طـور عام سـازگاری نسـبی 
بـا شـرایط رویشـگاهی و اقلیمـی در گیـالن 
ایـن تحقیقـات  ندارنـد. همچنیـن براسـاس 
حساسـیت گونه هـای بررسـی شـده  نسـبت 
بـه سـرما و یخ بندان، سـنگینی خـاک و نبود 

زهکشـی موجـب افزایـش تلفـات و کاهش 
رشـد ارتفاعـی و قطـری نیـز می شـود. در 
این بررسـی مشـخص شـد کـه تنهـا دو گونه

E. viminalis و E. ovata با بیش از 60 درصد 
زنده مانـی، سـازگاری بهتـری نشـان داده اند. 
ایـن مطالعـه بـرای اولیـن بـار در منطقه 
شـرق سـمنان صـورت گرفته و هـدف اصلی 
آن معرفی گونه ها و پروونانس های سـازگار و 
سریع الرشـد صنعتی و مقاوم در شرایط اقلیمی 
منطقه، افزایش تولیـد چوب و تأمین نیازهای 
صنایع چوب و توسـعه کشـت اکالیپتوس بود.

  اقدام ها و یافته ها
منطقه مطالعه شـده در 8 کیلومتري شـرق شهر 
سـمنان در کنـار فـرودگاه سـمنان واقع شـده 
اسـت. از نظر جغرافیایي بین طول هاي شرقي
"20/55،'27 ،°53 تـا "35/ 32 ،'29 ،53°  
و عـرض جغرافیایـي "43/27 ،'35 ،°35 تا 
"64/ 28 ،'36 ،°35  شمالي قرار دارد. ارتفاع 
منطقـه از سـطح دریـا 1115 متر اسـت. این 
آزمایـش در قالـب بلوک هاي کامـاًل تصادفي 
با سـه تکرار انجام شـد. آماربرداري در سـال 
پنجم از سـه صفـت زنده ماني، رشـد ارتفاعي 
و رشـد قطري صورت گرفت. نتایج به دسـت 
 spss آمده از سـه صفت موردنظر در نرم افزار

تجزیه وتحلیـل آمـاري شـد. منطقه بـا روش 
آمبـرژه داراي اقلیـم نیمه خشـک و بـا روش 
دومارتـن داراي اقلیـم خشـک بیاباني معتدل 
بـوده و میانگیـن بارندگـي سـاالنه 139/8 
میلي متـر اسـت. میانگیـن دمـاي سـاالنه نیز  
17/9 درجـه سـانتي گراد، بـا حداکثـر مطلق 
مطلـق  حداقـل  و  سـانتي گراد  درجـه   44
7- درجـه سـانتي گراد در دوره اجـراي طرح 
بـوده اسـت. گرم تریـن ماه هـای سـال، تیر و 
مرداد و سـردترین، دي و بهمن است. روزهاي 
یخ بندان بیشـتر در چهار ماه پایاني سـال رخ 
داده و ماه هـاي دي و بهمن بیشـترین روز های 
یخ بنـدان را دارا هسـتند )شـکل1(. در ایـن 
بررسـی درمجمـوع 19 گونـه و پروونانـس 
اکالیپتـوس در منطقـه سـمنان طـی 5 سـال 
رشـد و نمـو، مـورد بررسـی قـرار گرفتند که 
در جـدول 2 اسـامی آنهـا به همـراه صفـات 

اندازه گیري شـده، بیان شـده اسـت.
بیشترین رشد ارتفاعي مربوط به 4 گونه 
E. camaldulensis  zh- 41 شامل گونه هاي
 E .  c a m a l d u l e n s i s  c h - 4 1
و  E .  c a m a l d u l e n s i s  s h - 4 1

E. camaldulensis 9616 بوده که به ترتیب 
ارتفاع 1087، 987، 983 و  داراي میانگین 
ارتفاع  بیشترین  هستند.  سانتي متر   978/5

شکل 1- حداقل مطلق درجه حرارت در سال های اجراي طرح )1387 تا 1391(

اد(
گر

تي 
سان

ت )
رار

 ح
جه

در
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فروردین   اردیبهشت    خرداد          تیر        مرداد     شهریور          مهر         آبان          آذر           دی         بهمن         اسفند



43 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 5، پیاپی 12، آذر- دی  1397

میانگین مربعات قطر یقه )سانتي متر(میانگین مربعات ارتفاع کل )سانتي متر(میانگین مربعات درصد زنده مانيدرجه آزاديمنابع تغییرات

**128/41**257752/23**183377/07تیمار )گونه(

**39/88**56158/57**18819/58اشتباه آزمایشي

**7142/67**16384837/00**38177623/00کل

جدول 1- تجزیه واریانس معني دار بودن تیمارها بر صفات گونه ها و پروونانس هاي مورد بررسي در منطقه سمنان

**معني دار بودن به احتمًال 99 درصد

جدول 2- گونه هاي  مورد آزمایش و ارزش میانگین صفات اندازه گیري شده و مقایسه به روش آزمون دانکن

قطر یقه )سانتي متر(ارتفاع درخت )سانتي متر(زنده ماني )درصد(گونه، پروونانسکد گونه

1E.  camaldulensis  9616 95 a975/5 a 18/8 ab

2E. rubida 166 20/5 c758/5 b 15/6 b

3E. camaldulensis  pro.ch-41 97/5 a 987 a 15/4 b

4E. globolus .sh 300 3/5 d595 c 11/9 b

5  E. microtheca95 فارس a 778 b 17/9 ab

6E. sargentii 80 ab590 c  17/8 ab

7E. camaldulensis  pro.zh-4197/5 a 1087 a 26/4 a

8E. camaldulensis pro. sh-41 82/5 ab 983 a 20/5 ab

9E. campaspe 26/5 c  74/5 d  8/3 e

10   E. camaldulensis77/5 سمنان b702 b  13/3 cd

11E. striaticalyx97/5 a449 d 8/8 de

12E. striklandii 0 d  0 e   0 e   

13  E. microtheca82/5 خوزستان ab702 b 14/2 cd

14E. saligna sh-168 20/5 c567d d 11/1 d

15E. largiflorens 92/5 ab 578 cd 14/7 cd

16E. macarthurii0 d 0 e  0 e 

17E. torquata0 d 0 e  0 e 

18E. jilli5 d  131 d 3 e

19E. viminalis pro. Sh-1680 d 0 e 0 e 
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شکل 3- میانگین زنده ماني درختان در 19 گونه و پروونانس اکالیپتوس

شکل 2- میانگین رشد ارتفاعي درختان در 19 گونه و پروونانس اکالیپتوس

شکل 4- میانگین رشد قطري درختان در 19 گونه و پروونانس اکالیپتوس

پروونانس به  مربوط  مشاهده شده 
zh-41 بود که دارای میانگین حدود 11 
متر ارتفاع بوده و حداکثر ارتفاع برخی 

پایه ها به 15 متر نیز رسید )شکل 2(.
گونه هایی که طي پنج سال و اغلب 
در سال اول و دوم اجراي آزمایش جنگل کاری 
از بین رفتند، عبارتند از:  E. macarthuri و
ي نه ها گو  .E .  s t r i c k l a n d i i
و  E. camaldulensis  pro.zh-41

ني  نده ما ز باالترین   E.  s t r ia t i ca lyx
گونه های و  هستند  دارا  را  درصد(   98 (
و  E .  c a m a l d u l e n s i s   c h - 4 1
مانند گونه ها  برخي  و   E. largiflorens  

 E .jilli و E. campaspe در شکل 3 با اینکه 
تعداد کمي زنده ماندند اما اغلب سال ها از سطح 
پاجوش زده و رشد کرده اند که  خاک مجدداً 
رشدشان نیز بسیار اندک بوده است. در شکل 
4 زیرگونه ها و میزان رشد قطري نشان داده 

شده است.
اکالیپتوس آزمایش شده  گونه های موفق 
از نظر زنده ماني، رشد و مقاومت به سرمازدگي 
در شهر سمنان با توجه به نتایج به دست آمده
E. camaldulensis و به خصوص پروونانس ها شامل
،E .  c a m a l d u l e n s i s  z h -  4 1

 E .  c a m a l d u l e n s i s  c h - 4 1
و  E .  c a m a l d u l e n s i s  s h -  4 1

است.  بوده   E. camaldulensis 9616  

 آنالیز خوشه اي
میانگین آماربرداري نهایی درخصوص گونه ها و 
پروونانس های اکالیپتوس براي فاکتورهاي ارتفاع و 
قطر تنه و درصد زنده ماني براساس تجزیه خوشه اي 
مورد دسته بندی قرار گرفت و دندوگرام مربوطه 
تهیه شد )شکل 5(. بهترین خوشه ها به ترتیب 

اهمیت 4، 3، 2 و 1 هستند.

 نتیجه گیری نهایی
در پژوهشی که در منطقه پارس آباد مغان توسط 
رستمی کیا و سردابی )1395( انجام شد و میانگین 
بارندگی 371 میلی متر و تعداد روزهای یخ بندان 
40 روز بود و گرم ترین ماه سال که حداکثر 
مطلق دما به 41 درجه سانتي گراد رسید میزان 
رشد طولی و قطری گونه های اکالیپتوس در گونه
E. camaldulensis ch-41 به حداکثر 8/5 

متر
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سان
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تفا

ار
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گونه ها و پروونانس ها

گونه ها و پروونانس ها

گونه ها و پروونانس ها
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شکل 5- طبقه بندي گونه ها براساس تجزیه خوشه اي

شکل 6- نهال های تولید شده در خزانه

متر و قطر10/7 سانتی متر و حداقل آن در گونه
 E. macarthurii به 5/22 متر رسید. درصد زنده مانی
،E. camaldulensis ch-41، E. grandis ch-156

 E. macarthurii sh-169, E. saligna ch-171

و E . viminalis به ترتیب به 94، 53، 13، 28 
و 18درصد رسید. براساس تحقیقات انجام شده 
توسط ساداتی و همکاران )1383( در منطقه 
از سال  نور در یک دوره 20ساله  چمستان 
 840 به  بارندگی  میانگین   1381 تا   1362
میلی متر و حداکثر و حداقل درجه حرارت به 36 
و 8- درجه رسید، میزان زنده مانی در سه گونه
و  E .  v i m i n a l i s ,  E .  s a l i g n a

 E. camaldulensis به ترتیب 50، 64 و 39 
درصد بود. همچنین ارتفاع متوسط گونه ها به ترتیب 
به 19/2، 26/5 و 35/9 متر بالغ شد. میزان قطر 
برابر سینه نیز به 27/4، 32 و 35/9 رسید. گونه
به شوري، خشکي،   E. camaldulensis  
است  بردبار  آب  از  خاک  اشباع  و  سرما 
فضاي  چوب،  صنایع  در  زیادي  کاربرد  و 
دارد عسل  تولید  و  خاک  حفاظت  سبز، 
 Vahid et al., 2010، Flores et al.,)
McMahon et al., 2010 .2013). ساداتي 
گونه که  کردند  اعالم   )1383( همکاران  و 
E. saligna نیز سازگاري و رشد رضایت بخشي 
در منطقه ورامین داشته است. همچنین باوجود 
در  مرطوب  مناطق  به  گونه  این  گرایش 
رویشگاه طبیعي )استرالیا( و سازگاري خوب 
آن در استان هاي مازندران و گیالن، در منطقه 
تابستان هاي خشک  داراي  که  نیز  ورامین 
است. شده  سازگار  به خوبي  است،  گرم  و 
،Boland et al., 2007 براساس گزارش

 E. camaldulensis 10 پروونانس از گونه
آزمایش سازگاري  مورد  اتیوپي  در جنوب 
قرار گرفتند و پس از گذشت هشت سال از 
)با مبدأ  بین 36  آنها  زمان کاشت، زنده ماني 
ایالت  Windsor در  کیلومتر شمال  بذر 87 
نیوساوث ویلز استرالیا( تا 79 درصد )با مبدأ 
منطقه مرتفع Consuelo در ایالت کوینسلند 
بود متغیر  معني داري  به صورت  لیا(  استرا

 (0.05 <) و میانگین رویش حجمي ساالنه 
البته  بود.  مترمکعب در هکتار  معادل 26/4 
ارتفاع از سطح دریا در محل آزمایش 1800 متر، 
میانگین مجموع بارندگي ساالنه 1244 میلي متر، 
دماي ساالنه 19 درجه سانتي گراد  میانگین 
است.  بوده  ماه  پنج  دوره خشکي حدود  و 

خاک عمیق هم با pH معادل 5/7 بوده است.
Oballa et al. (2010) در گزارشي پیرامون 
کاشت اکالیپتوس در کشور کنیا نتیجه گرفته اند 
که E. saligna در رویشگاه هایي داراي 1600 
از سطح دریا مي روید،  ارتفاع  تا 2500 متر 
از 2200  بیش  مناطق  در  آن  ولي عملکرد 
براساس  است.  مطلوب تر  دریا  از سطح  متر 
)Archibald & Harper )2005 گونه نظر 

 E. globulus داراي سازگاري به نسبت خوبي 

در مراحل اولیه آزمایش بود، ولي به تدریج در 
مراحل بعدي آزمایش تعداد قابل توجهي از آن از 
بین رفت. به نظر مي رسد با توجه به پرتوقع بودن 
این گونه از نظر حاصلخیزي و همچنین کافي بودن 
رطوبت خاک و هوا، بیش از همه نسبت به تنش 
گرما و خشکي در تابستان حساس بوده است.

ایـن گونـه  مثـال، جنـگل کاري  به عنـوان   
در جنگل هـاي بارانـي برزیـل و در مناطـق 
مرطـوب جنـوب آفریقـا موفـق بوده اسـت. 
البتـه انتخـاب مناسـب ترین مبـدأ بـذر نیـز 
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شکل 7- محل اجرای طرح در سال اول

شکل 9- محل اجرای طرح در سال سوم

شکل 11- محل اجرای طرح در سال پنجم

شکل 8- محل اجرای طرح در سال دوم

شکل 10- محل اجرای طرح در سال چهارم          
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در موفقیـت برنامه هـاي جنگل کاري بسـیار 
مؤثـر اسـت، اما چون شـرایط محیطي رشـد 
ایـن گونـه در سـمنان، به ویژه تنش خشـکي 
و گرمـا در تابسـتان نامناسـب بـود، موجب 
ضعف فیزیولوژیکي آن و مرگ تدریجي گونه 
شـد. شـاید یکي از علـل موفق نبـودن گونه
 E. viminalis در منطقه سـمنان حساسـیت 
بیـش از حـد ایـن گونـه نسـبت بـه تنـش 
تابسـتان ها  در  و خشـکي  شـوری  گرمـا، 
باشـد. با مقایسـه ای که در منطقـه جلگه اي، 
سـاحلي و گرم تـر شـمال ایـران مانند شـبه 
جزیـره میانکاله )زاغمرز( )سـردابي، 1368( 
صـورت گرفت، سـازگاري این گونه نسـبت 
بـه مناطـق مرطوب تـر و حاصلخیزتـر مانند 
چمسـتان نور )سـاداتي و همکاران، 1383( 
کمتر بوده اسـت. براسـاس بررسی انجام شده 
توسـط کرمیان و همکاران )1394( در منطقه 
خرم آباد استان لرسـتان میزان زنده مانی گونه

 E. globules 12130 ،E. globules
17746، و E. globules 19493 به ترتیـب 
76، 58 و 45 درصـد، رشـد ارتفاعـی 304، 
350 و 283 سـانتی متر و میـزان زنده مانـی 
E. viminalis 60 درصـد و رشـد ارتفاعـی 

310 سـانتی متر بود. در شـکل های 6 تا 12 
نهال هـای تولیدشـده در خزانـه و محل هـای 
اسـت. شـده  داده  نشـان  طـرح  اجـرای 

 پیشنهادها
- کاشت گونه هاي  موفق و سریع الرشد این جنس 
به منظور بادشکن براي افزایش عملکرد گونه هاي  
زراعي در تمامي اراضي زراعي با اقلیم مشابه.

- ایجاد شرایط مناسب برای تولید و تکثیر 
گونه هاي  موفق و گسترش کاشت آنها در فضاي 
سبز شهري و جنگل کاري های شهرستان هاي 

مطالعه شده.
به خصوص  چوب  صنایع  در  تنه  هرس   -
نئوپان با توجه به ارزش اقتصادی باالی آن.

- در اغلب نقاط ایران چوب از اهمیت خاصی 
نئوپان سازی،  مانند  کارخانه های کوچک  در 
کبریت، تیر و الوار برخوردار است و اکنون در 
منطقه سمنان به دلیل وجود کارخانه فرو سیلیس 
برای احیای آهن و سیلیس، به جای ذغال سنگ 
از چوب استفاده می شود که بازار خوبی نیز دارد.

ترکیبات  اسانس و  به  بررسي هاي مربوط   -
شرایط  تأثیر  و  مختلف  گونه های  در  مؤثره 
اسانس  کیفیت  و  کمیت  بر  مختلف  اقلیمي 
در صنایع  آن  برگ  که  شده،  انجام  تولیدي 
اسانس گیری دارای ارزش اقتصادی است که 
در اینجا ذکری از آن به میان نیامده است؛ ولی 
از هر صد گرم برگ خشک به روش کلونجر 
می شود.  استخراج  اسانس  گرم   3 تا   1 بین 

 منابع
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