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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سازگاری و عملکرد گونههای مختلف اکالیپتوس در شرایط آبوهوایی خشک
 در حومه شهر سمنان درقالب طرح1387  بههمین منظور آزمایشی از سال.شهر سمنان همراه با آبیاری است
 در این راستا در. نوزده تیمار و با فاصله کاشت چهار در چهار متر انجام شد،بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار
 تیمارها شامل گونهها و پروونانسهای اکالیپتوس. ادامه یافت1392  اصله نهال کشت شده و تا سال24 ،هر تکرار

E. camaldulensis, E. campaspe, E. largiflorens, E. microtheca Fars, E. rubida sh-166, E. saligna sh -168

 دادهها با. ارتفاع کل و قطر یقه بود، آماربرداری شامل سه صفت درصد زندهمانی. و غیره بودE. viminalis 168-sh و
 نتایج نشان داد. بهروش آماری تجزیه واریانس و آزمون دانکن تجزیهوتحلیل شدندSPSS استفاده از نرمافزار آماری
 بهطور کامل از بين رفت و گونهEا.viminalis sh-168 که مقاومت گونهها در این منطقه متفاوت است؛ بهطوريكه گونه
E. saligna sh-168  وE. rubida sh-166  گونههــای. نیــز از ســازگاری بســیار کمــی برخــوردار بــودE. campaspe
 موفقتریـــن گونههـــای اکالیپتـــوس شـــامل.ســـازگاری پایینـــی از خـــود نشـــان دادنـــد
E. camaldulensis pro. sh-41  وE. camaldulensis zh-41, E. camaldulensis 9616, E. camaldulensis ch-41
 میانگین ارتفاع بین، سال5  در این تحقیق بهترين پروونانسها از بین تیمارهای آزمایش شده که توانستهاند طی.بودند
. معرفی میشوند، متر را کسب کنند11  تا10

 اکالیپتوس، قطر برابر سینه، زندهمانی، ارتفاع کل:واژههای کلیدی

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

H. Sharafieh 1*, F. Bahadori 2 and D. Ghorbanian 3

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
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ایجـاد بادشـکن و جلوگیـری از برخـورد بادهـای گرم
مقدمه
از مهمتریـن عوامـل جلوگیـری از کاهـش عملکـرد
این تحقیق بهمنظور گسترش
زراعـت بهخصوص در مناطـق زراعی فالت مرکزی
و استفاده از مزایای اکالیپتوس در
ایران اسـت .با کاشـت درختـان در حاشـیه مزارع
ایران انجام شـده و استفاده حداکثری
و باغهـا عالوهبر ایجـاد بادشـکن ،زراعت چوب
از کشـت ایـن گونـه را در زراعـت و
باغبانـی مد نظـر قرار داده اسـت .ارتفاع و درآمـد ثانویه نیـز برای کشـاورزان و باغداران
زیـاد گونههـای سریعالرشـد اکالیپتـوس بهوجـود خواهـد آمـد .در اغلـب نقـاط ایـران،
میتوانـد بهعنـوان بادشـکن در حاشـیه چـوب از اهمیـت بهخصوصـی در کارخانجات
باغهـای زیتون و انـار واقع در فالت مرکزی کوچـک ماننـد نئوپانسـازی ،کبریـت ،تیـر و
اكاليپتوس
ایـران ،آنهـا را که نسـبت به سـرما حسـاس الوار برخوردار اسـت .همچنین اکنون در منطقه
هسـتند تا حدود زیـادی حفظ کنـد .در دوره سـمنان بهدلیـل وجـود کارخانـه فروسـیلیس
غالب ًا برای اراضي كمبازده
بهرهبرداری اول بین  10تا  12سـال چوب آن برای احیـای آهن و سـیلیس بهجای ذغال مانند پاییندست اراضی کشاورزی
برداشـت شـده و در دورههای بعدی بین شش سـنگ از چـوب اسـتفاده میشـود کـه که سطح آب شور باال آمده و برای
تا هشـت سـال چـوب خوبـی تولیـد میکند .بـازار خوبـی نیـز دارد .براسـاس نظر کشاورزی مناسب نیست ،میتواند راهگشا
ایـن مقـدار چوب عالوهبـر نیاز کشـور ،درآمد جوانشـیر و مصـدق ( )1351با توجه باشد .همچنین استفاده از برگ آن در صنایع
قابـل توجهی نیز بـرای کشـاورزان و باغداران بـه اینکه سـطح وسـیعی از ایـران را دارویی و اسانسگیری و هرس تنه در صنایع
بههمـراه دارد .برخـی از گونههـای اکالیپتوس مناطـق خشـک و نیمهخشـک فـرا
چوب بهخصوص نئوپان ،ارزش اقتصادی
در برابر سـرما و شـوری آب و خاک مقاومت گرفته ،انتخـاب گونههایـی از جنس
باالی آن را نشان میدهد .برخی گونههای
خوبی از خود نشـان میدهند .تاکنون در کشت اکالیپتـوس میتواند در مقابل کمآبی و
درختـان اكاليپتوس بیشـتر به قابلیـت آن برای خشـکی هوا مقاومت کرده و از جایگاه اکالیپتوس که رشد سریعی دارند و تاکنون
در زراعت چوب استفاده نشدهاند ،در
ویژهای برخوردار باشد .همچنین براساس
توسـعه فضای سـبز توجه شـده است.
صورت استفاده ،فشار بر عرصههای
ازآنجاييكـه در آزمايشهـاي سـازگاري بررسـی همتـی ( )1385گونههـای مختلـف
جنگلی را کاهش میدهند.
گذشـته مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع اکالیپتـوس در منطقـه قصرشـیرین کرمانشـاه
کشـور بهعلت اسـتفاده نکـردن از اكوتيپهاي طـی هشـت سـال از نظـر سـازگاری مـورد
مختلـف يـك گونـه و احتمـاًل عـدم موفقيت مطالعـه قـرار گرفتنـد کـه نتایـج نشـان داد و قطـری نیـز بـه پروونانـس فـوق بهترتیـب
اكوتيـپ انحصاري مـورد آزمايـش ،از معرفي گونههـای  9/66 E. modesta, E. microthecaمتـر و  10/5سـانتيمتر اندازهگیـری
ي سريعالرشـد و صنعتي مهمـي مانند و  E. largiflorensبـا بیـش از  89درصـد شـد .در ایـن مطالعـه از نظـر رشـد قطـری،
گونههـا 
 E. globulus, E. grandis, E. viminalis,زندهمانی در زمره گونههای موفق و سـازگار پروونانسهای E. camaldulensis ch-41
 E. salignaو غيـره صرفنظـر شـده اسـت ،در منطقه هسـتند .سـازگاری و عملکرد سـه و  E. saligna ch- 171بهترتیـب بـا
ضـرورت انجـام چنين طرح تحقيقاتي روشـن گونه اکالیپتوس  10/65 E. saligna،E. viminalisو  9/89سـانتيمتر طـی پنـج سـال
ميشـود .بنابرايـن با توجـه به نيـاز روزافزون و  E. camaldulensisدر چمسـتان بیشـترین مقـدار را بهخـود اختصـاص دادند.
كشـور بـه توليـد چوبهـاي صنعتـي ،بهويژه نـور توسـط سـاداتی و همـکاران ( )1383از لحـاظ رشـد ارتفاعـی نیـز پروونانـس
برای كاغذسازي ،معرفي گونههای سريعالرشد بررسـی شـد .براسـاس اندازهگیریهـای  E. camaldulensis ch-41طـی شـش
اكاليپتـوس غالبـ ًا بـرای اراضي كمبـازده مانند سـاالنه و یادداشـتبرداری از وضعیت کیفی سـال بـا  8/50متـر بیشـترین مقـدار ارتفاع
پاییندسـت اراضـی کشـاورزی که سـطح آب درختـان در  20سـالگی ،تجزیهوتحلیـل را بهخـود اختصـاص داده اسـت .آزمایـش
شـور بـاال آمـده و بـرای کشـاورزی مناسـب نتایـج بهدسـت آمـده نشـان داد کـه گونـه سـازگاری عملکرد هشـت گونه و پروونانس
نیسـت ،میتوانـد راهگشـا باشـد .همچنیـن  E. camaldulensisبا  64درصد ،بیشترین اکالیپتـوس درحومـه شـهر یـزد بـا اسـتفاده
اسـتفاده از بـرگ آن در صنایـع دارویـی و زندهمانی را دارد .همچنین گونه  E. salignaاز فاضلاب شـهری و صنعتـی نیـز توسـط
اسـانسگیری و هـرس تنـه در صنایـع چوب از میانگیـن ارتفـاع و قطری باالتری نسـبت راد و همـکاران ( )1393انجـام شـد .نتایـج
بهخصوص نئوپان ،ارزش اقتصادی باالی آن را بـه دو گونه دیگـر برخوردار بـود .درمجموع نشـان داد کـه دو گونـه  E. microthecaو
نشـان میدهد .برخی گونههـای اکالیپتوس که  E. salignaسـازگارتر از دو گونـه دیگـر  E. camaldulensisدر سـال اول و دوم
رشد سـریعی دارند و تاکنون در زراعت چوب اسـت .بررسـی سـازگاری گونههـای بیشـترین درصد زندهمانی و رشـد ارتفاعی و
اسـتفاده نشـدهاند ،در صورت اسـتفاده ،فشـار  E. microtheca ، E. camaldulensis,قطری را دارا بودند .البته دو گونه E. saligna
بـر عرصههـای جنگلـی را کاهـش میدهنـد E. sargentii .و  E. camaldulensis 9616و  E. viminalisنیـز بهعلـت رشـد قسـمت
بـا مشـخصههایی ماننـد درصـد زنـده مانی،
قطـر برابر سـینه و ارتفاع درختـان در تپههای
شـنی منطقه کرخه خوزسـتان توسـط صالحه
شوشـتری و روحیپور ( )1384بررسـی شـد.
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه پروونانس
 E. camaldulensis 9616از لحاظ زندهمانی
 73درصـد ،نسـبت به سـه گونه دیگـر برتری
داشـته اسـت .حداکثـر میانگین رشـد ارتفاعی
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هوایـی قابـل توصیـه هسـتند .تعداد
 15گونـه و پروونانـس اکالیپتـوس
توسـط حمز هپـور و همـکاران
( )1391در ایستگاه تحقیقات زیتون
کازرون مـورد آزمایـش قرار گرفت.
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه
گونههـای ,E. camaldulensis 15195
E. camaldulensis 15272
E. camaldulensis 15024
 E. camaldulensis 20709و
 E.maidenii sh-300از نظـر زندهمانـی

زهکشـی موجـب افزایـش تلفـات و کاهش
رشـد ارتفاعـی و قطـری نیـز میشـود .در
این بررسـی مشـخص شـد کـه تنهـا دو گونه
 E. viminalisو  E. ovataبا بیش از  60درصد
زندهمانـی ،سـازگاری بهتـری نشـان دادهاند.
ایـن مطالعـه بـرای اولیـن بـار در منطقه
شـرق سـمنان صـورت گرفته و هـدف اصلی
آن معرفی گونهها و پروونانسهای سـازگار و
سریعالرشـد صنعتی و مقاوم در شرایط اقلیمی
منطقه ،افزایش تولیـد چوب و تأمین نیازهای
صنایع چوب و توسـعه کشـت اکالیپتوس بود.

تجزيهوتحليـل آمـاري شـد .منطقه بـا روش
آمبـرژه داراي اقليـم نيمهخشـك و بـا روش
دومارتـن داراي اقليـم خشـك بياباني معتدل
بـوده و ميانگيـن بارندگـي سـاالنه 139/8
ميليمتـر اسـت .ميانگيـن دمـاي سـاالنه نیز
 17/9درجـه سـانتيگراد ،بـا حداكثـر مطلق
 44درجـه سـانتيگراد و حداقـل مطلـق
 -7درجـه سـانتيگراد در دوره اجـراي طرح
بـوده اسـت .گرمتريـن ماههـای سـال ،تير و
مرداد و سـردترين ،دي و بهمن است .روزهاي
يخبندان بيشـتر در چهار ماه پاياني سـال رخ
داده و ماههـاي دي و بهمن بيشـترين روزهای
يخبنـدان را دارا هسـتند (شـکل .)1در ایـن
بررسـی درمجمـوع  19گونـه و پروونانـس
اكاليپتـوس در منطقـه سـمنان طـی  5سـال
رشـد و نمـو ،مـورد بررسـی قـرار گرفتند که
در جـدول  2اسـامی آنهـا بههمـراه صفـات
اندازهگيريشـده ،بیان شـده اسـت.
بيشترين رشد ارتفاعي مربوط به  4گونه
شامل گونههاي E. camaldulensis zh- 41

در باالتریـن رده و از نظـر رشـد قطری تنه و
ارتفاع کل درخت در رده میانی جای داشـتند.
همچنیـن گونههـای  E.globulus ssp.و منطقه مطالعهشـده در  8كيلومتري شـرق شهر
 E. camaldulensis ch-41باوجود رشـد سـمنان در كنـار فـرودگاه سـمنان واقع شـده
ارتفـاع و قطـری مطلـوب ،از نظـر درصـد اسـت .از نظر جغرافيايي بين طولهاي شرقي
زندهمانی در پایینترین رده قرار داشتند .نتایج " 53°، 27'،20/55تـا "53°، 29'، 32 /35
تحقیقات دربـاره اکالیپتـوس در منطقه گیالن و عـرض جغرافيايـي " 35°، 35'، 43/27تا
توسـط ثاقبطالبـی و دسـتمالچی ( 35°، 36'، 28 /64" )1367شمالي قرار دارد .ارتفاع
نیـز مشـخص کـرد کـه گونههـای اکالیپتوس منطقـه از سـطح دريـا  1115متر اسـت .اين
آزمایششـده بهطـور عام سـازگاری نسـبی آزمايـش در قالـب بلوكهاي كاملاً تصادفي E . c a m a l d u l e n s i s c h - 4 1
بـا شـرایط رویشـگاهی و اقلیمـی در گیلان با سـه تكرار انجام شـد .آماربرداري در سـال  E . c a m a l d u l e n s i s s h - 4 1و
ندارنـد .همچنیـن براسـاس ایـن تحقیقـات پنجم از سـه صفـت زندهماني ،رشـد ارتفاعي  E. camaldulensis 9616بوده كه بهترتيب
حساسـیت گونههـای بررسـی شـده نسـبت و رشـد قطري صورت گرفت .نتايج بهدسـت داراي ميانگين ارتفاع  983 ،987 ،1087و
بـه سـرما و یخبندان ،سـنگینی خـاک و نبود آمده از سـه صفت موردنظر در نرمافزار  978/5 spssسانتيمتر هستند .بیشترین ارتفاع

اقدامها و یافتهها

درجه حرارت (سانتيگراد)

فروردین اردیبهشت خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

شکل  -1حداقل مطلق درجه حرارت در سالهای اجراي طرح ( 1387تا )1391
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بهمن

اسفند

جدول  -1تجزيه واريانس معنيدار بودن تيمارها بر صفات گونهها و پروونانسهاي مورد بررسي در منطقه سمنان
منابع تغييرات

درجه آزادي

ميانگين مربعات درصد زندهماني

ميانگين مربعات ارتفاع كل (سانتيمتر)

ميانگين مربعات قطر یقه (سانتيمتر)

تیمار (گونه)

18

**3377/07

**257752/23

**128/41

اشتباه آزمايشي

18

**819/58

**56158/57

**39/88

کل

38

**177623/00

**16384837/00

**7142/67

**معنيدار بودن به احتم ًال  99درصد
ي مورد آزمايش و ارزش میانگین صفات اندازهگيري شده و مقایسه به روش آزمون دانکن
جدول  -2گونهها 
کد گونه

گونه ،پروونانس

زندهماني (درصد)

ارتفاع درخت (سانتيمتر)

قطر يقه (سانتيمتر)

1

E. camaldulensis 9616

95 a

975/5 a

18/8 ab

2

E. rubida 166

20/5 c

758/5 b

15/6 b

3

E. camaldulensis pro.ch-41

97/5 a

987 a

15/4 b

4

E. globolus .sh 300

3/5 d

595 c

11/9 b

5

فارسE. microtheca

95 a

778 b

17/9 ab

6

E. sargentii

80 ab

590 c

17/8 ab

7

E. camaldulensis pro.zh-41

97/5 a

1087 a

26/4 a

8

E. camaldulensis pro. sh-41

82/5 ab

983 a

20/5 ab

9

E. campaspe

26/5 c

74/5 d

8/3 e

10

سمنانE. camaldulensis

77/5 b

702 b

13/3 cd

11

E. striaticalyx

97/5 a

449 d

8/8 de

12

E. striklandii

0d

0e

13

خوزستانE. microtheca

82/5 ab

702 b

14/2 cd

14

E. saligna sh-168

20/5 c

567d d

11/1 d

15

E. largiflorens

92/5 ab

578 cd

14/7 cd

16

E. macarthurii

0d

0e

0e

17

E. torquata

0d

0e

0e

18

E. jilli

5d

131 d

3e

19

E. viminalis pro. Sh-168

0d

0e

0e

0e
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ارتفاع بر حسب سانتیمتر

گونهها و پروونانسها
شکل  -2میانگین رشد ارتفاعي درختان در  19گونه و پروونانس اكاليپتوس

درصد زندهمانی

مشاهد هشده مربوط به پروونانس
 zh-41بود که دارای میانگین حدود 11
متر ارتفاع بوده و حداکثر ارتفاع برخی
پایهها به  15متر نیز رسید (شکل .)2
گونههایی که طي پنج سال و اغلب
در سال اول و دوم اجراي آزمایش جنگلکاری
از بين رفتند ،عبارتند از E. macarthuri :و
 .E . s t r i c k l a n d i iگو نهها ي
 E. camaldulensis pro.zh - 41و
 E . s t r i a t i c a l y xبا الترين ز ند هما ني
(  98درصد) را دارا هستند و گونههای
 E. camaldulensis ch-41و
 E. largiflorensو برخي گونهها مانند
 E .jilliو  E. campaspeدر شکل  3با اينكه
تعداد كمي زنده ماندند اما اغلب سالها از سطح
خاك مجددا ً پاجوش زده و رشد کردهاند که
رشدشان نيز بسيار اندك بوده است .در شکل
 4زیرگونهها و میزان رشد قطري نشان داده
شده است.
گونههای موفق اکاليپتوس آزمايش شده
از نظر زندهماني ،رشد و مقاومت به سرمازدگي
در شهر سمنان با توجه به نتايج بهدست آمده
 E.camaldulensisوبهخصوصپروونانسهاشامل

camaldulensis zh- 41
E. camaldulensis ch-41
 E. camaldulensis sh- 41و
 E. camaldulensis 9616بوده است.
،E .

آناليز خوشهاي

شکل  -3میانگین زندهماني درختان در  19گونه و پروونانس اكاليپتوس

قطر بر حسب سانتیمتر

ميانگين آماربرداري نهایی درخصوص گونهها و
پروونانسهای اكاليپتوس براي فاكتورهاي ارتفاع و
قطر تنه و درصد زندهماني براساس تجزيه خوشهاي
مورد دستهبندی قرار گرفت و دندوگرام مربوطه
تهيه شد (شكل  .)5بهترین خوشهها بهترتیب
اهمیت  2 ،3 ،4و  1هستند.

گونهها و پروونانسها

نتیجهگیری نهایی

در پژوهشی که در منطقه پارسآباد مغان توسط
رستمیکیا و سردابی ( )1395انجام شد و میانگین
بارندگی  371میلیمتر و تعداد روزهای یخبندان
 40روز بود و گرمترین ماه سال که حداکثر
مطلق دما به  41درجه سانتيگراد رسید میزان
رشد طولی و قطری گونههای اکالیپتوس در گونه
 E. camaldulensis ch-41به حداکثر 8/5
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گونهها و پروونانسها

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

متر و قطر 10/7سانتیمتر و حداقل آن در گونه
 E. macarthuriiبه 5/22متررسید.درصدزندهمانی
،E. camaldulensis ch-41، E. grandis ch-156

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

و  E . viminalisبهترتیب به 28 ،13 ،53 ،94
و 18درصد رسید .براساس تحقیقات انجامشده
توسط ساداتی و همکاران ( )1383در منطقه
چمستان نور در یک دوره 20ساله از سال
 1362تا  1381میانگین بارندگی به 840
میلیمتر و حداکثر و حداقل درجه حرارت به 36
و  -8درجه رسید ،میزان زندهمانی در سه گونه
 E. viminalis, E. salignaو
 E. camaldulensisبهترتیب  64 ،50و 39
درصد بود .همچنین ارتفاع متوسط گونهها بهترتیب
به  26/5 ،19/2و  35/9متر بالغ شد .میزان قطر
برابر سینه نیز به  32 ،27/4و  35/9رسید .گونه
 E. camaldulensisبه شوري ،خشکي،
سرما و اشباع خاک از آب بردبار است
شكل  -5طبقهبندي گونهها براساس تجزيه خوشهاي
و کاربرد زيادي در صنايع چوب ،فضاي
سبز ،حفاظت خاک و توليد عسل دارد خاک عميق هم با  pHمعادل  5/7بوده است .در مراحل اوليه آزمايش بود ،ولي بهتدريج در
( Oballa et al. (2010( Vahid et al., 2010، Flores et al.,در گزارشي پيرامون مراحل بعدي آزمايش تعداد قابل توجهي از آن از
 .)2013. McMahon et al., 2010ساداتي کاشت اکاليپتوس در کشور کنيا نتيجه گرفتهاند بين رفت .بهنظر ميرسد با توجه به پرتوقع بودن
و همکاران ( )1383اعالم کردند که گونه که  E. salignaدر رويشگاههايي داراي  1600اين گونه از نظر حاصلخيزي و همچنين کافي بودن
 E. salignaنيز سازگاري و رشد رضايتبخشي تا  2500متر ارتفاع از سطح دريا ميرويد ،رطوبت خاک و هوا ،بيش از همه نسبت به تنش
در منطقه ورامین داشته است .همچنین باوجود ولي عملکرد آن در مناطق بيش از  2200گرما و خشکي در تابستان حساس بوده است.
گرايش اين گونه به مناطق مرطوب در متر از سطح دريا مطلوبتر است .براساس بهعنـوان مثـال ،جنـگلکاري ايـن گونـه
رويشگاه طبيعي (استراليا) و سازگاري خوب نظر ( Archibald & Harper (2005گونه در جنگلهـاي بارانـي برزيـل و در مناطـق
آن در استانهاي مازندران و گيالن ،در منطقه  E. globulusداراي سازگاري بهنسبت خوبي مرطـوب جنـوب آفريقـا موفـق بوده اسـت.
البتـه انتخـاب مناسـبترين مبـدأ بـذر نيـز
ورامين نيز که داراي تابستا نهاي خشک
و گرم است ،بهخوبي سازگار شده است.
براساس گزارش ،Boland et al., 2007
 10پروونانس از گونه E. camaldulensis
در جنوب اتيوپي مورد آزمايش سازگاري
قرار گرفتند و پس از گذشت هشت سال از
زمان کاشت ،زندهماني آنها بين ( 36با مبدأ
بذر  87کيلومتر شمال  Windsorدر ايالت
نيوساوثويلز استراليا) تا  79درصد (با مبدأ
منطقه مرتفع  Consueloدر ايالت کوينسلند
استراليا) بهصورت معنيداري متغير بود
( )> 0.05و ميانگين رويش حجمي ساالنه
معادل  26/4مترمکعب در هکتار بود .البته
ارتفاع از سطح دريا در محل آزمايش  1800متر،
ميانگين مجموع بارندگي ساالنه  1244ميليمتر،
ميانگين دماي ساالنه  19درجه سانتيگراد
شکل  -6نهالهای تولید شده در خزانه
و دوره خشکي حدود پنج ماه بوده است.
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،5پیاپی  ،12آذر -دی 45 1397

شکل  -7محل اجرای طرح در سال اول
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شکل  -8محل اجرای طرح در سال دوم

شکل  -9محل اجرای طرح در سال سوم

شکل  -10محل اجرای طرح در سال چهارم

شکل  -11محل اجرای طرح در سال پنجم
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 310سـانتیمتر بود .در شـکلهای  6تا 12
نهالهـای تولیدشـده در خزانـه و محلهـای
اجـرای طـرح نشـان داده شـده اسـت.

پیشنهادها

شکل  -12گونه  E. salignaدر  5سالگی

در موفقيـت برنامههـاي جنگلکاري بسـيار
مؤثـر اسـت ،اما چون شـرايط محيطي رشـد
ايـن گونـه در سـمنان ،بهويژه تنش خشـکي
و گرمـا در تابسـتان نامناسـب بـود ،موجب
ضعف فيزيولوژيکي آن و مرگ تدريجي گونه
شـد .شـايد يکي از علـل موفق نبـودن گونه
 E. viminalisدر منطقه سـمنان حساسـيت
بيـش از حـد ايـن گونـه نسـبت بـه تنـش
گرمـا ،شـوری و خشـکي در تابسـتانها
باشـد .با مقایسـهای که در منطقـه جلگهاي،
سـاحلي و گرمتـر شـمال ايـران مانند شـبه
جزيـره ميانکاله (زاغمرز) (سـردابي)1368 ،
صـورت گرفت ،سـازگاري اين گونه نسـبت
بـه مناطـق مرطوبتـر و حاصلخيزتـر مانند
چمسـتان نور (سـاداتي و همکاران)1383 ،
کمتر بوده اسـت .براسـاس بررسی انجام شده
توسـط کرمیان و همکاران ( )1394در منطقه
خرمآباد استان لرسـتان میزان زندهمانی گونه
E. globules 12130 ، E. globules
 ،17746و  E. globules 19493بهترتیـب
 58 ،76و  45درصـد ،رشـد ارتفاعـی ،304
 350و  283سـانتیمتر و میـزان زندهمانـی
 60 E. viminalisدرصـد و رشـد ارتفاعـی

ي موفق و سري عالرشد اين جنس
 كاشت گونهها بهمنظور بادشكن براي افزايش عملکرد گونههاي
زراعي در تمامي اراضي زراعي با اقليم مشابه.
 ايجاد شرايط مناسب برای توليد و تكثيري موفق و گسترش كاشت آنها در فضاي
گونهها 
سبز شهري و جنگلكاريهای شهرستانهاي
مطالعه شده.
 هرس تنه در صنایع چوب بهخصوصنئوپان با توجه به ارزش اقتصادی باالی آن.
 در اغلب نقاط ایران چوب از اهمیت خاصیدر کارخانههای کوچک مانند نئوپانسازی،
کبریت ،تیر و الوار برخوردار است و اکنون در
منطقه سمنان ب هدلیل وجود کارخانه فرو سیلیس
برای احیای آهن و سیلیس ،بهجای ذغال سنگ
از چوب استفاده میشود که بازار خوبی نیز دارد.
 بررسيهاي مربوط به اسانس و تركيباتمؤثره در گونههای مختلف و تأثير شرايط
اقليمي مختلف بر كميت و كيفيت اسانس
توليدي انجام شده ،که برگ آن در صنایع
اسانسگیری دارای ارزش اقتصادی است که
در اینجا ذکری از آن بهمیان نیامده است؛ ولی
از هر صد گرم برگ خشک بهروش کلونجر
بین  1تا  3گرم اسانس استخراج میشود.
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