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زاد  شاخهمدت  کوتاهمدیریت چهار گونه اکالیپتوس از طریق سرشاخۀ و چوب تولید عملکرد مقایسۀ 

 کوشککتحقیقات ایستگاه در 

  3فر بهنامو کورش  2 محمدحسن صالحه شوشتری ،*1سن کالگریمح

 ، ایرانها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران تحقیقات جنگلمؤسسۀ دانشیار،  2
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 ، ایراناهواز
 ، ایرانخوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهوازاستان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  ،استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی 3

 (14/40/2044تاریخ پذیرش: ؛ 40/43/2044)تاریخ دریافت: 

 چکیده
تحقیم   . همد  ایمن   رونمد  ممی شممار   به (برای صنایع دارویی)و نیز برگ از نظر تولید چوب   های درختی ترین گونه مناسباز ها  اکالیپتوس

 شمامل اکمالیپتوس    گونمه چهمار  در هما   جستاز طری  مدیریت  مدت تاهکو برداری بهرهدر واحد سطح و امکان چوب عملکرد تولید  ۀمقایس

بمود.  در ایستگاه تحقیقات شوشتر استان خوزستان  مدت پنج سال بهاستریکلندی و سالوبریس ، خوزستان، ملیودورا مبدأولنسیس با کامالد

از کاشمت  پمس  در پایان سمال اول   کاشته شدند.سه تکرار بار خردشده با  یکهای کرتقالب طرح  درمتر  0/2 × 1کاشت  فاصلۀ در ها نهال

ممانی،  متغیرهای درصد زندهآماربرداری از  گرفت.انجام  مدیریت جستو شاهد بدون  جست سه و یک، دوشامل  نیگزی جستتیمار ها  نهال

 24از ارتفماع   هما  جسمت  همۀ ،رشد ۀدورچهار سال . پس از پایان گرفتانجام هر سال در پایان فصل رشد ها  ارتفاع جست و برابرسینهقطر 

کمه   دادنشمان   گزینمی  جسمت از تیممار  پمس  چهمار سمال   رشد نتایج  .شد توزین شاخهسرتنه و قطع و به تفکیک ی باالی زمین متر سانتی

تن در هکتمار در سمال بمود.     4/32و  0/00با  ترتیب به جست سهکامالدولنسیس و در تیمار شاهد و  ۀبیشترین میانگین تولید چوب در گون

تمن در هکتمار    3/24با  جست سهکامالدولنسیس در تیمار  ۀگون که گزینی نشان داد های مختلف جستتحت تیمارسرشاخه میانگین تولید 

با  ترتیب به جست سهدر تیمارهای شاهد و کامالدولنسیس  ۀگون نیز مجموع تولید چوب و سرشاخه از نظردر سال در گروه اول قرار گرفت. 

  .تن در هکتار در سال در گروه اول قرار گرفت 4/04و  2/04

 .های رویشی ویژگی، گزینی جستمدت،  کوتاه برداری بهرهتوس، اکالیپ: ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه

از یمک   طبیعمی همای   جنگمل کاهش شدید سمطح  

 افمزایش  ۀنتیجم چموب در  بمه  نیماز روزافمزون   طر  و 

ن و مسمئوال ، صنایع چوب در کشمور  ۀتوسع و جمعیت

از  برداری بهرهرا به این فکر انداخته که اندرکاران  دست

محیطمی   زیستدالیل مختلف  به راطبیعی های  جنگل

مختلمف  همای  پمرورش گونمه   کاشمت و و  کنند متوقف

 گونممه ایممناز میممان  .شممودتقویممت  تندرشممددرختممی 

هممواره در میمان    هما  اکمالیپتوس و  درختان، صمنوبرها 

 .دندارای  ویژهتولیدکنندگان چوب جایگاه 

از درختمان   صمنوبر و اکمالیپتوس  جمنس  های گونه

امکان یل مختلف از جمله دال هستند که بهتندرشدی 

 ممدت  کوتماه همای   در دوره از ارقام مختلفبرداری  بهره

های فراوان،  ساله( و توانایی تولید جست شش تا چهار)
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همواره مورد توجمه تولیدکننمدگان چموب و صماحبان     

تواننمد   هما ممی  . این گونمه اند صنایع مختلف چوبی بوده

صمنایع  ممورد نیماز    ۀاولیم ضمن تأمین بخشی از ممواد  

صمیانت   و بسیار مهمی در حفم   کارکردچوبی کشور، 

 .داشته باشندهای جنگلی کشور  از عرصه

میلیون هکتار را در  14های اکالیپتوس حدود گونه

کشور از جمله برزیل، هندوسمتان و چمین    44بیش از 

 طمور  بمه ( و Laclau et al., 2013)د نم ده ممی پوشمش  

و ری گرمسممی نیمممهگسممترده در نممواحی گرمسممیری،  

و بممرای صممنایع  شمموند  مممیکشممت  جهممانمعتممدل 

چموب،   خمرده خمیرکاغذ، الوار، تیرهای تمونلی، تختمه   

، سمموخت و مصممار  محلممی و نیممز    غممالزهیممزم و 

 .کاربرد دارندروغنی های  اسانس

 2444ۀدهمم  ابتممدای و 2404 ۀدهممدوم  ۀنیممماز 

کاشمت   بمارۀ کماربرد  های متعمددی در گزارش میالدی

در تولیممد مممدت  کوتمماه رداریبمم بهممرهروش متممراکم در 

در  (.Populus tremula L) صنوبر لرزانگونۀ  ۀتود زی

 ,Einspahr)  سماله موجمود اسمت    ششتا  دوهای  دوره

در تعمداد زیمادی از     بیستم نیمز  سدۀ(. در طول 1972

مریکا و استرالیا تحقیقات بسیاری آ،  کشورهای اروپایی

تمرین   بمناسم های مختلف با هد  تعیمین   گونه دربارۀ

اسمتفاده از چموب آنهما در    منظمور   بههای درختی  گونه

 اسمت  صنایع یا تأمین چموب سموخت صمورت گرفتمه    

Zsuffa, 1977))  . 

گممرم و خشممک  شممرای  بممادرختممان اکممالیپتوس 

نشمان داده کمه    بررسمی اند. نتایج خوبی سازگار شده هب

در شرای  تنش خشکی نفوذ عمقمی ریشمه در اعمما     

این درختان در برابر تنش اومت افزایش مقخاک سبب 

سمازگاری و   (.Rad et al., 2016) شمود  ممی خشمکی  

های صنعتی اکالیپتوس در  های گونه عملکرد پروونانس

طی پنج در   Hamzehpur (2010)توس استان فارس 

گونه و پروونمانس اکمالیپتوس    پانزده. شد بررسیسال 

 میمان از  کمه متر کاشمت شمدند    3×3 کاشت ۀفاصلدر 

بما   .Eucalyptus camaldulensis Dehnhگونمۀ   آنهما 

از نظممر  20413و  20141، 20240هممای  پروونممانس

بهتمرین  رویش قطری و ارتفاعی و نیز مانی  درصد زنده

همای   . سازگاری و عملکرد پروونمانس وضعیت را داشت

های صنعتی اکالیپتوس در ایستگاه مهران اسمتان   گونه

. از شمد رسمی  بر Hosseinzadeh (2015)توسم   ایالم 

گونممه و هشممت آزمممایش،  ممموردگونممۀ  22مجممموع 

درصمد داشمتند. در    04ممانی بیشمتر از    زنده پروونانس

گونممۀ مهممران،  ۀمنطقممرابطممه بمما تممنش گرمممایی در  

E.camaldulensis  بیشمممترین مقاوممممت و کمتمممرین

  پذیری را داشت. آسیب

 بمرداری  بهمره در مورد هایی  بررسیدر داخل کشور 

همای مختلمف   روی گونمه ها ری  جستمدت از طکوتاه

کاسمته شمدن از تعمداد     .شده اسمت صنوبر نیز گزارش 

همای صمنوبر،   هما و گونمه   ها در بسیاری از کلمن  جست

همای   سبب افزایش متغیرهمای قطمر و ارتفماع جسمت    

 Populus deltoidesهممای و کلممن تولیممدی شممد 

Marsh.cv.63/8 وPopulus canadensis Moench. 

cv.561/41 تمن در هکتمار در    0/0و  4/0بما   یمب ترت به

 24با قطر کمتر از  را تنه ۀتودزیسال بیشترین مقدار 

 (.Calagari et al., 2018داشتند ) متر سانتی

کاشمت  از طریم    تموده  زیزیادی  در ایتالیا مقادیر

که بخش زیمادی از تقاضمای    شود میتولید  اکالیپتوس

ن چموب حاصمل از ایم    .کنمد ممی  نیتأمداخل کشور را 

درختان برای مصر  صمنایع چموب و بازارهمای دیگمر     

  (.Palmirri et al., 2020) اولویت بیشتری دارد

تمرین   همای اکمالیپتوس مهمم   جنوبی گونهآفریقای در 

درصمد   01و شوند  میدرخت برای صنایع چوب محسوب 

ر اواخمر قمرن   دچوب تولیدشده برای خمیرکاغمذ اسمت.   

 Eucalyptus)وس گرانممدیس تاکممالیپگونممۀ نمموزدهم 

grandis W.Hill )عنموان   ابتدا بمه  که وارد این کشور شد

 2424دهمۀ  منبع تولید چموب بمرای معمدن و در اواخمر     

شمدند. ازآنجما کمه     اولیه خمیرکاغذ کاشمته  مادۀعنوان  به

گونمممۀ دو  تحممممل سمممرما را نمممدارد،گرانمممدیس گونممۀ  

Eucalyptus nitens Maiden و  Eucalyptus 

macarthurii H.Deane & Maiden    در منماط  سمرد و

 ,Schonau & Garner)شمد   کاشمته ایمن کشمور   مرتفع 
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 آفریقمای جنموبی  اکمالیپتوس در   زاد شاخهکشت . (1991

معمول است که در آن امکان برداشت دوم درختان بدون 

در . (Schonau, 1991) یسر اسمت مکاشت مجدد درخت 

شش ژنوتیم    در تحقیقی فریقای جنوبیآزولولند منطقۀ 

عنموان  اکمالیپتوس گرانمدیس و والمد آن بمه    گونۀ دورگ 

در  2444. ابتممدا درختممان در سممال گرفممتانجممام  شمماهد

صمورت  شدند و سپس بمه  بر کفکامل  طور بهسالگی  هفت

کنمده( و   روی همر  جسمت  سمه تا دو )با  زاد شاخهدو گروه 

درختان اصلی )با یک سماقه( ممدیریت شمدند. نتمایج در     

از نظمر قطمر    که ال نشان دادس هشتبعد از  1440سال 

و درختمان   زاد شماخه و ارتفاع کل بین درختان  برابرسینه

دلیمل  ی وجمود نداشمت و تنهما بمه    دار معنیاصلی تفاوت 

انحمرا  معیمار در    هما روی کنمده  تفاوت در ارتفاع جست

 ,.Zbonak et al)کمی زیاد بمود   زاد شاخهارتفاع درختان 

جنوبی توانایی رشمد   فریقایآدیگر در  بررسیدر (. 2007

گونمه اکمالیپتوس   بیست  زاد شاخهو سازگاری در سیستم 

متر از سمطح دریما    2044و  2004ارتفاعی منطقۀ در دو 

عملکمرد  هما  . نتایج نشان داد که برخمی گونمه  شدبررسی 

و مناسمبی در شمرای  خشمک    تولید چموب و سمازگاری   

   (.Little & Gardner, 2003) مرطوب داشتندکمی 

 دورۀسممتان کاشممت درختممان تندرشممد بمما  لدر انگ

انجمام  برداشت کوتماه بمرای تولیمد سموخت باکیفیمت      

خت ونقمل و مصمر  سم    و حممل های  هزینه تا یردگ می

محیطی کاهش دهد. کشت و  زیستلحاظ  بهفسیلی را 

اکالیپتوس با توجمه بمه شمرای     های  گونهاغلب  ۀتوسع

اقلیمی ایمن کشمور مناسمب نیسمت و تعمداد کممی از       

هممای ناشممی از سممرما و  اکممالیپتوس تممنشهممای  گونممه

 حالممتدر تمموان  و مممیکننممد  مممییخبنممدان را تحمممل 

)چوب سموخت(  تولید منبع انرژی عنوان  مدت به کوتاه

  (.Leslie et al., 2012) کرداستفاده از آنها 

از  بزرگممیسممطح  درختممان اکممالیپتوسدر برزیممل 

دهند. چوب کاشت را تشکیل می دستهای  جنگلکاری

 ۀاولیمم مممادۀعنمموان یدشممده از ایممن درختممان بممه  تول

غال و محصموالت جاممد و مهندسمی بمه     زخمیرکاغذ، 

در ایمن کشمور روی چهمار     تحقیقمی رسمد.  مصر  می

کاشمت   ۀفاصمل گونه اکالیپتوس طی پنج سال در چهار 

منظممور متممر( بممه  0×3و  3×3، 3×1، 3×2مختلممف )

درختان بمر تولیمد چموب و     کاشت ۀفاصل ریتأثارزیابی 

ی را دار معنی. نتایج اختال  گرفتدرصد پوست انجام 

متمر   3×2کاشمت   فاصملۀ در  برابرسمینه در متغیر قطر 

متمر   0×3کاشمت   فاصملۀ ( با حمداکرر  متر سانتی 0/4)

 فاصملۀ ( نشان داد. همچنین افزایش متر سانتی 2/20)

ی پوسمت  اافزایش قطر و کاهش محتمو  موجبکاشت 

  (.Ramalho et al., 2019) شد

کامالدولنسممیس در گونممۀ ژنوتیمم  از  ده تایلنممد در

بررسمی  سال  دوازدهمدت  بهمتر  3×0/2کاشت  فاصلۀ

، برابرسمینه . نتایج در سال پایانی نشان داد که قطر شد

متمر و   2/14، متر سانتی 2/22 ترتیب بهارتفاع و حجم 

مکعب بود. همچنین بیشترین حجم چوب  متر 133/4

تمرین  بمود و مناسمب   گیلسما  یازدهتا  هشتسالیانه در 

سمنی   ۀبرداشت برای تولید چوب در همین دامنم  دورۀ

 (. Nezu et al., 2020) گزارش شد

گونمۀ  پنج  ۀسال بیستدرختان  تحقیقی دردر مکزیک 

 بررسمی متمر   3×3کاشمت   فاصلۀغیربومی اکالیپتوس در 

 .Eگونممۀ  مممانی در دوزنممدهکممه شممد. نتممایج نشممان داد 

camaldulensis   وEucalyptus microtheca F.Muell. 

درصد بیشترین مقمدار بمود. از نظمر     20و  22با  ترتیب به

سمالگی، از   بیسمت و  پانزدهتولید حجم چوب در هکتار در 

کامالدولنسممیس گونممۀ  ،شممده هممای بررسممیمیممان گونممه

 0/02بما   ترتیب بهبیشترین مقدار تولید چوب در هکتار را 

 ۀار رویش سمالیان متر مکعب داشت. بیشترین مقد 1/43و 

بما   ترتیمب  بمه قطری، ارتفاعی و حجمی را نیز همین گونه 

مکعمب داشمت    متمر  43/1و  متر 42/2، متر سانتی 24/2

(Foroughbakhch et al., 2017  .) 

مهمم  همای   گونمه اکالیپتوس کامالدولنسمیس از  گونۀ 

ارزیابی عملکمرد  منظور  بهغیربومی در نپال است.  تندرشد

 تحقیقمی ط آن با مواد مغمذی خماک،   تولید چوب و ارتبا

. نتمایج رشمد   گرفمت این گونه انجام  ۀسال دهروی درختان 

متوسم  رویمش   کمه  مختلمف نشمان داد   های  خاکروی 

مکعمب و متوسم     متمر  43/4-40/4حجمی سالیانه بین 
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 4120/4و  434/4 ترتیمب  بمه سمالگی   دهو  پنجرویش در 

درختمان  و ارتفماع   برابرسینه. قطر بودمکعب در سال  متر

 0/12و  متمر  سانتی 3/24 ترتیب به نیز در پایان سال دهم

 (.Gupta et al., 2019متر گزارش شد )

همای   چموب ی کمّ مقایسۀ پژوهش،هد  اصلی این 

مختلممف اکممالیپتوس در روش  هممای  گونممهتولیممدی 

نیماز صمنایع    نیتمأم منظمور   بمه مدت  کوتاه برداری بهره

 ونئوپممان  و ا  دی ام، ویممژه صممنایع کاغممذ  چمموبی بممه

مناسمب اکمالیپتوس بمرای    همای   گونههمچنین تعیین 

رویشی ارقام مختلف های  شاخصو تعیین تولید چوب 

همای   جسمت ، قطمر و طمول   دهمی  جستمانند توانایی 

  .است مدت کوتاهدر سیستم کاشت انبوه و تولیدی، 

 ها   مواد و روش

 پژوهش ۀمنطق

کیلممومتری  21ایسممتگاه تحقیقمماتی کوشممکک در  

دقیقه  4درجه و  31، در عرض به گتوند وشترشمسیر 

 04درجمه و   02ثانیه شمالی و طول جغرافیایی  32و 

. ایمن ایسمتگاه   است شدهثانیه شرقی واقع  10دقیقه و 

رودخانمه   ۀمتر از سمطح دریما در حاشمی    00ارتفاع  در

   .کارون قرار دارد

( ایسمممتگاه 1444-1420) ۀسمممال دهبراسممماس آممممار 

 2/10 میممانگین دممای سمماالنه ، شوشمتر  شممهرهواشناسمی  

 2/33سماالنه  دممای  بیشمینۀ  متوسم    ،گمراد  درجۀ سانتی

 2/10 سماالنه حمداقل دممای   متوسم   و  گراد درجۀ سانتی

 140متوسم  بارنمدگی سماالنه     .اسمت  گمراد  درجۀ سانتی

 آمبمرژه بما اسمتفاده از روش   اقلمیم منطقمه   . متر است میلی

 .ستاگرم خیلی بیابانی 

کمواترنری   دورۀه از رسموبات  های این منطقم  خاک

نشسمت   تمه که روی اف  متشمکل از ماسمه ذرات    است

دلیمل   بمه ی خماک  متمر  سمانتی  20. تا عم  است شده

فعالیت بیولوژیکی و وجمود ممواد آلمی و بقایمای رشمد      

تیمره و بافمت لموم رسمی دارد.      نسبت بهگیاهان، رنگ 

 ۀالیم در  شموری  دهد که نشان می خاک نتایج آزمایش

 متمر  سمانتی موس بمر   میلی 4/3حداکرر سطحی خاک 

به بعد شموری تما    متر سانتی 24و از عم   استمتغیر 

 pHکنمد.   کاهش پیدا می متر سانتیموس بر  میلی 2/1

 .استمتغیر  2/4 -2/2خاک بین 

 شیوۀ اجرای پژوهش

 شمممامل گونمممه اکمممالیپتوس چهمممار روی آزممممایش

بما   (Eucalyptus camaldulensis 9616) کامالدولنسیس
 .Eucalyptus melliodora A) ملیودوراخوزستان، مبدأ 

Cunn. ex Schauera)، اسممتریکلندی (Eucalyptus 

stricklandii Maiden) سمممالوبریس و (Eucalyptus 

salubris F.Muell.) همای   کمرت طمرح آمماری   صورت  به

های کاممل تصمادفی     بلوکپایۀ طرح خردشده و در قالب 

. شمد مدت پنج سال اجمرا   به 2324 در سه تکرار از بهمن

 بمذرهای ممورد نظمر از درختمان     2324در اواخر تابستان 

آوری شممد. بممذرهای  جمممع کلکسممیون ایسممتگاه شوشممتر

همای   ل آبان در گلدانیشده در اواس  مهر تا اوا آوری جمع

در مخلوطی از کود، ماسمه و خماک مزرعمه در    اتیلنی  پلی

پاییز ل یاوادر تولیدشده های  نهال. کاشته شدندنهالستان 

 .کاشمته شمدند  متمر   0/2 × 1 فاصلۀبه  عرصهدر  2344

به تعمداد  ها  نهال ،پشتهو و ایجاد جوی بندی  قطعهپس از 

نهمال از همر    104)در مجموع  گروهیصورت  به اصله 14

اصمله نهمال در سمه تکمرار( کاشمته       404گونه و در کمل  

تیممار   جمز  بهتیمارها همۀ  ،سال پس از کاشت . یکندشد

ی متمر  سمانتی  پمنج  تفماع را از کمردن(  بر کف)بدون د شاه

بمماقی ) گزینممی جسممتتیمارهممای و سممطح خمماک قطممع 

 .شمد اعممال  ( روی کنمده  جسمت   سه، دو و کگذاشتن ی

بمار از طریم     عملیات داشت شامل آبیاری هر هفته یمک 

 طمور  بمه های هرز  کارون و کنترل علف ۀپمپاژ آب رودخان

 ارتفاع، قطر یقمه ، مانی زندهمتغیرهای . فتمنظم انجام گر

سمال   در پایمان همر   هما  جست  ۀبرابرسینقطر در ارتفاع  و

رشممد چهارسمماله  دورۀگیممری شممد. پممس از پایممان  انممدازه

یز از محل یقه قطمع  یدر پا دشدهیتولهای  ( جست2340)

های برگمدار سمبز غیرچموبی     سرشاخهو به تفکیک تنه و 

 تولیمد چموب و   بنمدی و تموزین شمدند و عملکمرد     دسمته 

 .ین شدزتوهای مختلف  سرشاخه و برگ گونه تودۀ زی
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 روش تحلیل

همما  گیمری  همما و انمدازه  همای حاصمل از آمماربرداری    داده

خردشده و در قالمب طمرح   های  کرتبراساس طرح آماری 

همای   ویژگمی های کامل تصادفی برای متغیرهای  بلوکپایۀ 

هما   جستخشک چوبی  مادۀرویشی درختان سرپا و تولید 

و  شمد تحلیمل   و تجزیمه  .SAS Ver 9افمزار   ده از نرمبا استفا

 یا چنددامنمه ها از آزممون   برای تعیین تفاوت بین میانگین

 استفاده شد. درصد 0دانکن در سطح 

 نتایج

 رویشی درختان سرپا اکالیپتوسهای  ویژگینتایج 

رویشمی  همای   ویژگمی واریمانس   تجزیمۀ نتایج برپایۀ 

از  پممس هممار سممال)چ بممرداری بهممره دورۀپایممان پممس از 

ی دار معنمی اکالیپتوس اخمتال   های  گونهمیان  (کاشت

، برابرسینهقطر یقه، قطر رویشی مانند از نظر متغیرهای 

هما   سرشاخهعملکرد  ،ارتفاع جست، عملکرد تولید چوب

درصمد   2در سمطح   و مجموع تولید چموب و سرشماخه  

نیمز   گزینمی  جسمت تیممار  همچنین از نظمر  وجود دارد. 

در درصممد  2ی در سممطح احتمممال  دار معنممیتفمماوت 

. متغیممر درصممد داردبررسممی وجممود تحممت متغیرهممای 

ی را دار معنمی مختلمف تفماوت   همای   گونمه در مانی  زنده

کممه در تیمممار جسممت تفمماوت   درحممالی ،دادنممنشممان 

 .(2مشاهده شد )جدول درصد  2در سطح ی دار معنی

 ریت جستیمد ریتأثاکالیپتوس تحت مختلف های  گونهرویشی های  ویژگیواریانس  ۀتجزی -2جدول 

 آزادیدرجۀ  منبع تغییرات

   مربعات نیانگیم 

 قطر یقه مانی درصد زنده
 ۀبرابرسینقطر 

  ها جست
 ارتفاع جست

 عملکرد چوب

 
 عملکرد سرشاخه

مجموع چوب و 

 سرشاخه

23/4 12/4** 41/2103 * 1 بلوک  ** 00/12  ** 34/2  ns 24/4  * 0/1  * 

ns 22/0  ** 0/0 4/302 3 گونه  ** 4/3  ** 4/404  ** 44/12  ** 0/423  ** 

ns 0/03 44/2 0 گونهخطای   ns 42/4  ns 20/4  ns 41/4  ns 44/4  ns 3/2  ns 

10/13 **  44/21 **  10/20 ** 0/222 3 جست  ** 0/004  ** 00/13  ** 2/043  ** 

  اثر گونه در

 ستج
4 0/104 ns 42/2  ns 34/2  ** 20/0  ** 2/40  ** 32/1  ** 41 ** 

ns 43/1 0/044 0 خطای جست  ns 02/4  ns 4/3  ** 044/4  ns 40/4  ns 04/4  ns 

22/4 1/4 03/4 2/12  ضریب تغییرات  04/3 20/0 0/3 
 نبودن دار معنی: ns، درصد 2در سطح  دار معنی: **، درصد 0در سطح  دار معنی :*

سمال چهمارم   در پایان گونه میانگین تیمار  مقایسۀ

 و کامالدولنسیس های گونهنشان داد که  از کاشت پس

گونمممۀ درصممد بیشممترین و    3/23بمما  اسممتریکلندی  

را مممانی  زنممدهکمتممرین درصممد  4/43بمما  سممالوبریس

گونمۀ  در  برابرسینهقطر یقه و قطر متغیرهای داشتند. 

 و متمر  سانتی 21/4و  0/22با  ترتیب به کامالدولنسیس

 40/2و  44/22بممما  ترتیمممب بمممه ملیمممودوراگونمممۀ  در

دو (. 1)جمدول  ند بودبیشترین مقدار دارای  متر سانتی

و  22بمما  ترتیممب بممه کامالدولنسممیس و ملیممودوراگونمۀ  

   ند.ترا داشارتفاع جست متر بیشترین  0/24

بما   کامالدولنسمیس گونمۀ   ،چموب وزنی تولید از نظر 

گونممۀ تممن در هکتممار در سممال در گممروه اول و   42/31

. کمتمرین  ندگروه دوم قرار گرفتتن در  3/10با  ملیودورا

 40/20بما   استریکلندیگونۀ چوب مربوط به  وزن تولید

)بمرگ و  هما   سرشاخهوزن عملکرد مقدار از نظر تن بود. 

تن  24/0با  کامالدولنسیسگونۀ غیرخشبی( های  شاخه

و  ملیمودورا همای   گونمه در هکتار در سال در گروه اول و 

در هکتمار در  ن تم  42/0و  0بما   ترتیمب  بمه استریکلندی 

مجمموع تولیمد چموب و    . در گروه دوم قرار گرفتندسال 

گونمۀ  نشمان داد کمه    شده بررسیهای  گونهدر سرشاخه 

تن در هکتار در سمال در گمروه    4/34کامالدولنسیس با 

 (.1)جدول   اول قرار گرفت

در کممل  گزینممی جسممتمیممانگین تیمممار  مقایسممۀ

همای قطمر   نشان داد که در متغیرهای اکالیپتوس  گونه



 00 04تا  04، صفحۀ 2042بهار ، 2، شمارۀ چهاردهممجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال 

 

 قطممع( تیمممار شمماهد )بممدون ،یقممه و قطممر برابرسممینه

 43/4و  31/21 ترتیممب بمما  بممهرین مقممدار را تبیشمم

ارتفماع جسمت    انمدازۀ  نیتمر  بمزرگ داشمت.   متر سانتی

متمر بمود. بیشمترین     21ی بما  جست سهمربوط به تیمار 

تمن در   22/32عملکرد تولید چوب در تیمار شاهد بما  

بما   جسمت  سمه تیممار   آنبود و پمس از   هکتار در سال

تن در گروه دوم قمرار گرفمت. عملکمرد تولیمد      04/13

تن در هکتمار در   43/0ی با جست سهدر تیمار سرشاخه 

. مجموع تولیمد چموب و   سال بیشترین مقدار را داشت

سرشاخه در تیمارهای جسمت گزینمی نشمان داد کمه     

تمن   0/34و  2/30ترتیب با  جست به تیمار شاهد و سه

های اول و دوم قرار گرفتنمد   ل در گروهدر هکتار در سا

 (.3)جدول 

  برداری بهره دورۀدر پایان  های اکالیپتوس گونه یرویشی درختان سرپاهای  ویژگیمیانگین  مقایسۀ -1جدول 

 گونه

درصد 

 یمان زنده

)%( 

 قطر یقه

 (متر سانتی)

 برابرسینهقطر 

  ها جست

 (متر سانتی)

 ارتفاع جست

 )متر(

 عملکرد چوب

ر هکتار )تن د

 در سال(

 سرشاخهعملکرد 

)تن در هکتار در 

 سال(

مجموع چوب و 

سرشاخه )تن در 

 هکتار در سال(

E. camaldulensis 3/23  a 0/22  a 21/4  a a 0/24 a 42/31 a 24/0 a 4/34 

E. salubris 4/43  a 40/4  b 40/2  b ab 24/24 20/22  c 02/3  c 0/11  c 

E. stricklandii 3/23  a 40/4  b 4/4  b 0/4  b 40/20  d 42/0  b 14 d 

E.melliodora 1/40  a 44/22  a 40/2  a 22 a 3/10  b 0 b 3/32  b 

 .استاحتمال  درصد 0در سطح  دار معنیحرو  متفاوت بیانگر تفاوت 

 برداری بهره دورۀدر پایان  گزینی جستتیمار  ریتأثمیانگین متغیرهای رویشی تحت  مقایسۀ -3جدول 

 .است دار معنیود اختال  نبحرو  مشترک در یک ستون در هر تیمار بیانگر 

مختلف های  گونهثر متقابل اواریانس  تجزیۀنتایج 

 بر صمفات رویشمی   گزینی جستتیمار  دراکالیپتوس 

یقه که  و قطرمانی  زندهمتغیرهای  جز بهکه نشان داد 

متغیرهمای  دیگمر  در  ،ندی نشان نداددار معنیتفاوت 

، ارتفاع، تولیمد چموب و نیمز    برابرسینهمربوط به قطر 

 2ی در سممطح دار معنممیتفمماوت همما  سرشمماخه تولیممد

میمانگین   مقایسمۀ (. 2د مشماهده شمد )جمدول    درص

مختلمف اکمالیپتوس نشمان    های  گونهتولید چوب در 

کامالدولنسممیس در تیمممار شمماهد و  گونممۀ داد کممه 

تن در هکتمار در   4/32و  0/00با ترتیب  به جست سه

در  دوجسمت تیممار   .را داشمت مقمدار  سال بیشترین 

تمن در هکتمار در سمال     2/24اسمتریکلندی بما   گونۀ 

 آخمر قمرار گرفمت.   رتبۀ کمترین مقدار را داشت و در 

همای   گونمه در هما   همچنین میانگین تولید سرشماخه 

 گزینمی  جسمت اکالیپتوس تحمت تیمارهمای مختلمف    

 جست سهدر تیمار  کامالدولنسیسگونۀ  که نشان داد

تممن در هکتممار در سممال در گممروه اول قممرار  3/24بمما 

همای   گونمه  ۀمجموع تولیمد چموب و سرشماخ   . گرفت

نشمان   گزینی جستدر تیمارهای مختلف اکالیپتوس 

 2/04با  ترتیب بهجست  سهشاهد و  هایداد که تیمار

تممن در هکتممار در سممال در گممروه اول قممرار   4/04و 

  (.0)جدول  گرفتند

 تیمار جست

 

  یمان ندهز

)%( 

 قطر یقه

 متر( )سانتی

قطر برابرسینۀ 

  ها جست

 متر( )سانتی

ارتفاع 

 جست

 )متر(

 عملکرد چوب

هکتار )تن در 

 سال( در

عملکرد 

 سرشاخه

)تن در هکتار 

 در سال(

مجموع چوب و 

 سرشاخه

)تن در هکتار در 

 سال(

3/23 شاهد )عدم قطع(  a 31/21  a 43/4  a 42/24  b a22/32 d24/3 a2/30 

42/44 جستی تک  a 40/4  b 40/4  b 01/2  c b2/11 c20/0 c14 

0/44 دوجستی  a 10/24  b 20/4  b 00/24  b c41/20 b00/0 d0/14 

4/40 جستی سه  a 40/24  b 2/4  b 21 a b04/13 a43/0 b0/34 
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بر صفات رویشیگزینی  جستار مختلف اکالیپتوس و تیمهای  گونهاثر متقابل میانگین  مقایسۀ -0جدول   

 .است دار معنیاختال   نبودحرو  مشترک در یک ستون در هر تیمار بیانگر 

 ها  سرشاخهعملکرد تولید چوب و 

به تفکیمک همر گونمه    میانگین تولید چوب  مقایسۀ

نشمان   گزینمی  جسمت اکالیپتوس در تیمارهای مختلف 

بیشممترین عملکممرد  کامالدولنسممیسگونممۀ در داد کممه 

 ،بممود جسممت سممههد و تولیممد چمموب در دو تیمممار شمما

که این دو تیممار در گمروه اول قمرار گرفتنمد      یطور به

تیممار شماهد در گمروه    سمالوبریس  گونۀ در (. 2)شکل 

 در گروه دوم قرار گرفتند. جست سهاول و تیمار یک و 

جسمت بیشمترین    یمک تیمار شاهد و ملیودورا گونۀ در 

 اسمتریکلندی گونمۀ  در  .عملکرد تولید چوب را داشتند

تیمار شاهد در گروه اول و تیمارهای یک جسمت و  نیز 

 (.2در گروه دوم قرار گرفتند )شکل  جست سه

 

 گزینی جستدر تیمارهای مختلف گونه اکالیپتوس به تفکیک هر عملکرد تولید چوب  مقایسۀ -2شکل 

 گونه
 

تیمار 
 جست
 

درصد 
  یمان زنده
)%( 

 قطر یقه
 (متر سانتی)

قطر 
 ۀبرابرسین
  ها جست

 (متر سانتی)

 ارتفاع جست
 )متر(

 عملکرد چوب
)تن در هکتار 
 در سال(

عملکرد 
 سرشاخه

)تن در هکتار 
 در سال(

مجموع چوب و 
سرشاخه )تن 
در هکتار در 
 سال(

E. camaldulensis جست تک  20 4/4  4/4  bdef 0/2  cd 1/10  e 0/0  f 2/34  d 
E. camaldulensis 2/21 24 دوجست  0/4  abc 4/24  abc 0/12  g 1/4  b 4/12  e 
E. camaldulensis جست سه  24 0/22  4 abcd 4/22  ab 4/32  b 3/24  a 4/04  a 
E. camaldulensis 0/21 42 شاهد  1/24  a 3/24  abcd 0/00  a 0/0  e 2/04  a 

E.melliodora جست تک  04 2/22  2/4  abcd 0/4  bcd 4/33  c 0/0  f 1/32  b 
E.melliodora 1/24 41 دوجست  0/4  def 0/21  ab 2/20  ij 1/0  e 14 gh 
E.melliodora جست سه  44 0/24  4/4  bcdef 2/22  abc 1/10  f 0/0  c 0/34  d 
E.melliodora 4/21 22 شاهد  24 a 22 abc 0/31  c 4/3  gh 3/30  c 

E. salubris جست تک  44 3/4  0/4  cdef 0/4  bcd 24 h 3/3  i 3/14  g 
E. salubris 0/4 04 دوجست  4/4  bcdef 2/24  abcd 2/23  j 0/3  hi 1/24  ij 
E. salubris جست سه  44 0/4  3/4  def 4/21  a 20 hi 2/0  e 2/12  g 
E. salubris 0/22 22 شاهد  0/4  ab 3/2  cd 4/12  d 0/1  i 1/32  d 

E. stricklandii جست تک  43 4 1/4  def 3/4  d 0/20  j 2/0  fg 0/22  hi 
E. stricklandii 2/4 21 دوجست  0/0  f 3/2  cd 2/24  k 4/0  d 20 j 
E. stricklandii جست سه  24 4/2  2/4  ef 1/21  ab 4/20  ij 4/0  d 2/14  g 
E. stricklandii 4/21 42 شاهد  4/4  a 4/24  abc 4/14  g 4/3  ghi 4/10  f 
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های  گونهمیان ها  سرشاخه عملکرد تولید زمینۀدر 

 نمی گزی جسمت مختلمف  همای   تیممار اکالیپتوس تحمت  

میمانگین تولیمد    مقایسمۀ وجمود داشمت.   همایی   تفاوت

سرشمماخه بممه تفکیممک هرگونممه تحممت تیمارهممای     

هممای  گونممههممر یممک از نشممان داد کممه  گزینممی جسممت

کامالدولنسیس، سالوبریس و ملیودورا بیشترین تولیمد  

 .(1)شمکل   داشمتند  جسمت  سمه سرشاخه را در تیممار  

 گونمۀ در دو  ،شمود  ممی دیده  1طور که در شکل  همان

کامالدولنسیس و استریکلندی کمتمرین مقمدار تولیمد    

 ،جسمت و شماهد بمود    یمک سرشاخه مربوط بمه تیممار   

که این دو تیمار در گروه آخمر قمرار گرفتنمد.     یطور به

سالوبریس و ملیودورا نیمز کمتمرین مقمدار    گونۀ در دو 

 گزینمی  جسمت تولید سرشاخه در تیمار شاهد یا بدون 

 .بود

 

 گزینی جستگونه اکالیپتوس در تیمارهای مختلف به تفکیک هر د تولید سرشاخه عملکر مقایسۀ -1شکل 

 بحث

امممروزه افممزایش تقاضمما بممرای چمموب و کمماهش    

سممت   بمه های چوبی جنگلی در کشمور، مما را    وردهافر

و زودبممازده همچممون   تندرشممدهممای  کاشممت گونممه 

مدت  کوتاه برداری بهره ۀدوراکالیپتوس، صنوبر و بید با 

آورد نیازهای چموبی در منماط  غیرجنگلمی    بر با هد 

مناسمب  همای   گونمه  بررسمی دهمد. بنمابراین    سو  ممی 

و سمازگاری بمه   رویشمی  های  ویژگیاکالیپتوس از نظر 

هما کشمت    شرای  محیطی در مناطقی کمه ایمن گونمه   

کشاورزی پایمدار   ۀتوسعشوند برای صنایع چوبی و  می

   .رسد مینظر  بهضروری 

 رشمد، زیماد   سمرعت یمل  دل هبم اکالیپتوس  درختان

 یریکمارگ  بمه گرمسیر و نیز امکان سازگاری در مناط  

 تمرین  شماخص از  ممدت  کوتماه  برداری بهره های دورهدر 

 و آینمد  می حساب به چوب زراعت در درختی های گونه

 و شمموند مممی کاشممته بممزرگ و کوچممک سممطوح در

کماربرد   صمنایع بسمیاری از   در آنهما  تولیدی های چوب

 سرمایه سریع بازگشت مانند هایی لفهؤم به توجه. ددار

 صممنایع در قطممر کممم هممای چمموباسممتفاده از  امکممان و

 و فشمرده همای   ورقمه  چموب،  خرده تخته مانند بسیاری

 همای  دوره تما  شمده  سمبب  مجموع در ،سلولزی صنایع

 تولیمد  ضممن  سمال  پمنج  تا دو مدت کوتاه برداری بهره

 گشمت بر صمنایع،  نیاز مورد چوب فراوان و انبوه مقادیر

الزم بممرای  ۀانگیمز و  اولیمه  همای  گمذاری  سمرمایه  سمود 

   را فراهم آورد.برداران  بهرهزراعت چوب توس   ۀتوسع

 کمرد نتایج این پژوهش بعد از پنج سمال مشمخص   

، ممدت  کوتاه برداری بهره برای شده انتخابهای  که گونه

درصمد(   40ز بمیش ا ) زیماد ممانی   همگی از درصد زنده
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گونمۀ  شمترین آن مربموط بمه دو    ند که بیبرخوردار بود

درصممد( بممود.   23کامالدولنسممیس و اسممتریکلندی ) 

 زیماد نیمز   Foroughbakhch et al. (2017) پمژوهش 

 22کامالدولنسممیس )گونممۀ مممانی  زنممدهبممودن درصممد 

تموان در سمطح    بنمابراین ممی   .کند می تأیید( را درصد

 زراعت چموب  ۀتوسعو جنگلکاری  برایاز آنها   گسترده

 .  ردکاستفاده 

های رویشی تفماوت   از نظر ویژگیدر تحقی  حاضر 

وجمود داشمت.    شمده  های بررسی ی میان گونهدار معنی

از نظمر رشمد قطمری، ارتفماعی و     کامالدولنسیس گونۀ 

در مقایسمه  چوب عملکرد بهتمری  وزنی عملکرد تولید 

همای   طمرح ایمن گونمه در    داشمت.  دیگمر همای   گونهبا 

 ,Saleheh-Shushtariخوزستان )های  استانسازگاری 

( و ایمالم  Mortazavi-Jahromi, 1994(، فارس )1997

(Hosseinzadeh, 2015 ) نیممز عملکممرد تولیممد چمموب

در  Singh et al., (2019) همای  یافتمه  .داشمت  زیمادی 

کمل را   تمودۀ  زیپنجاب هندوستان نیز افزایش رشد و 

 مبمدأ بما   obustaدر اکالیپتوس کامالدولنسیس واریته 

 در زمینمۀ دیگمر  پژوهشمی  در . کنمد  ممی ید استرالیا تائ

قطمری، ارتفماعی و    ۀیشی مانند رشمد سمالیان  صفات رو

گونمممۀ افمممزایش عملکمممرد تولیمممد چممموب  ،حجممممی

هممای  گونممهدیگممر کامالدولنسممیس در مقایسممه بمما   

 Foroughbakhch et) دشمو  ممی  تأییدنیز اکالیپتوس 

al., 2017.)  گونممۀ پممس از نیممز ملیممودورا گونممۀ

گممروه دوم قممرار داشممت. یکممی از   درکامالدولنسممیس 

تولید چوب ایمن گونمه    عوامل مهم در افزایش عملکرد

زیماد حاصمل از   همای   جسمت توانایی سازگاری و تولید 

 کردن است.  بر کفکنده بعد از  تجدید

بمرای   زاد شماخه در روش  دشمده یتولکیفیت چموب  

صممنایع چمموب و کاغممذ کشممور اهمیممت دارد، بنممابراین  

باید از شوند  میمدیریت  زاد شاخهصورت  بهدرختانی که 

ممورد توجمه قمرار     بمرداری  بهرهنظر تراکم کاشت و سن 

و  جسمت  سمه نتایج تحقی  نشان داد کمه تیممار    گیرند.

زیممادی  کامالدولنسممیس تولیممد چمموبگونممۀ شمماهد در 

کمردن و   بمر  کفنسبت به  شده بررسیهای  گونهشتند. اد

 جدیممد از موفقیممت خمموبیهممای  جسممتتولیممد توانممایی 

صمنوبر  همای   کلنبرخی از  برخال ولی  ،برخوردار بودند

 بیشمتر کردن از رشد بر  کفکه در پایان سال اول بعد از 

 Calagari)شموند   میبرخوردار قوی های  جستو تولید 

et al., 2018 همای   گونهجدید های  جست(، سرعت رشد

در پایمان   گزینمی  جستبعد از اعمال مختلف اکالیپتوس 

کمه  سبب شمد  همین  و م بودکاشت کسال اول پس از 

کردن( عملکمرد تولیمد چموب     بر کفتیمار شاهد )بدون 

 گزینمی  جسمت تیمارهمای   دیگمر بما   یسهبیشتری در مقا

اخمتال   نتایج حاصل مبنی بمر  با توجه به ه باشد. داشت

 ۀشممد گزینممی هممای جسممت تنممهتولیممد چمموب در انممدک 

همای   تنمه در مقایسه بما  کامالدولنسیس گونۀ  ۀچهارسال

تیمممار  بایممد )تیمممار شمماهد(،بممدون قطممع  ۀسممال پممنج

پمنج  ) بمرداری  بهرهدورۀ اولین بعد از پایان  گزینی جست

تموان  بیشمترین  تما بتموان از   گیمرد  انجام سال( شش یا 

و بهمره گرفمت    بمرداری  بهمره اول  دورۀتولیدی چوب در 

در . پرداخمت  ها کندهجستی روی  سهسپس به مدیریت 

شش ژنوتی  دورگ  در Zbonak et al. (2007)  بررسی

کمردن درختمان و    بمر  کمف  ،اکالیپتوس گرانمدیس گونۀ 

 دورۀاولممین بعممد از پایممان همما  جسممتاعمممال مممدیریت 

 تولیمد چموب بیشمتر    بمر  افمزون سبب شد تا  برداری بهره

دورۀ امکان تولید چموب  جستی،  سهو  ی دوها کندهروی 

   .شودنیز فراهم  اندوم بدون کاشت مجدد درخت

ترین بیشکامالدولنسیس گونۀ  ،پیش رو در تحقی 

را بما   چوبیغیربرگدار سبز های  سرشاخهوزنی عملکرد 

که علت  داشت جست سههکتار در تیمار  تن در 3/24

بیشمترین انمرژی    وها از نظر نور بمود   آن رقابت جست

همای   هما و ریزشماخه   صمر  تولیمد سرشماخه    درختان

 گونمۀ  ،لمف تمخهمای   گونمه در میمان   شمد.  غیرخشبی

. کاملدولنسممیس بیشممترین تولیممد سرشمماخه را داشممت

زراعمت چموب    ۀتوسمع همای   چمالش ازآنجا که یکمی از  

رقابت اقتصادی بین تولید چموب و تولیمد محصموالت    

همای   زراعی است، تولید محصموالت جمانبی سرشماخه   

و اسممتفاده از آن در صممنایع  یرچمموبیغبرگممدار سممبز 

 ,Djavanshir & Mossadeghدارویمی و بهداشمتی )  
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از نظمر  کشت و توسمعه اکمالیپتوس را   تواند  می( 1973

   اقتصادی تقویت کند.

دلیل شرای  اقلیمی گرم و طمول   استان خوزستان به

همای   گونهرشد بیشتر شرای  مناسبی را برای رشد  دورۀ

. کنمد  ممی دولنسیس فراهم الکامگونۀ ویژه  بهاکالیپتوس 

ان سمال  و ارتفاع این گونه در پای برابرسینهقطر متوس  

متر بمود و   0/24و  متر سانتی 21/4 ترتیب بهپنجم رشد 

مکعممب بممرآورد  متممر 430/4رویممش حجمممی آن نیممز  

 ,.Gupta et alپمژوهش  . این مقمدار رویمش بما    شود می

اکالیپتوس و سن مشمابه   هگونبا همین در نپال  (2019)

( مکعمب  متمر  434/4) که روی رویشگاه با خماک غنمی  

 د.  انجام گرفته مطابقت دار

را اسممتان خوزسممتان   از اراضممی زیممادیمسمماحت 

از طرفمی   دهنمد؛  ممی  تشمکیل شنی و شمنزارها  های  تپه

های اکالیپتوس مقاوم بمه خشمکی و گرمما در ایمن      گونه

رویشمی و  همای   ویژگمی  از نظمر وجود دارند کمه  مناط  

-Saleheh)اند  دادهعملکرد خوبی را نشان نیز سازگاری 

Shushtari, 1997 بممما کاشمممت متمممراکم بنمممابراین (؛

سیسمتم  کامالدولنسمیس در  گونمۀ  ویمژه   بمه اکالیپتوس 

و اعممال   سماله  پمنج چهمار تما   ممدت   کوتماه  بمرداری  بهره

( پمس از پایمان اولمین    جستی سهمدیریت جست )تیمار 

عملکرد تولید چوب را تا حمد  توان  می، برداری بهرهدورۀ 

اضمافی  همای   هزینمه زیمادی افمزایش داد و همچنمین از    

کاشممت . کممرددد درختممان نیممز جلمموگیری کاشممت مجمم

با استفاده  بزرگدرختان اکالیپتوس در اطرا  شهرهای 

پاالیی  گیاهاز فاضالب شهری، ظرفیت بسیار خوبی برای 

 خاک و تولید چوب در مناط  گرمسیری است.

 گیری نتیجه

اکممالیپتوس  ۀهممای یکسممال نهممال درنتممایج بررسممی 

 قمیح شمده  کامالدولنسیس کمه بما قماری میکموریزی تل    

 لبودند نشان داد که گیاه اکمالیپتوس هممراه بما عوامم    

آلوده بمه   های خاکزیستی توانایی پاکسازی و پاالیش 

بنمابراین   (.Kamalpour et al., 2014سمرب را دارد ) 

این روش را در اراضی مستعد بخش خصوصی توان  می

صنایع چموب و   ۀاولیمواد  نیتأمو اراضی ملی با هد  

 بممراییممز افممزایش پوشممش درختممی کاغممذ کشممور و ن

 .کرداستفاده  هاجلوگیری از فرسایش بادی و ریزگرد
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Abstract 
Eucalyptus species are one of the most suitable tree species in terms of wood production for pulp and 

paper industry and leaves for pharmaceutical industry. This study aims to determine the wood and 

foliage production in coppiced Eucalyptus species. This study carried out on four Eucalypts species 

including Eucalyptus camaldulensis 9616, E. melliodora, E. stricklandii and E. Salubris with 4 

treatments (1, 2, 3 shoots per stumps and control) and were planted at 1.5 × 2 m spacing as statistical 

split plot design with 3 replications at Shooshtar Research Station, Khuzistan province.  At the end of 

first year, seedlings were cut 10 cm above the ground and coppice shoots treatment was applied. 

Survival percentages, diameter at breasts height (dbh), and height were measured yearly during 

dormancy on all trees. After four years of growth, all shoots were cut and stems and branches were 

weighed separately, and finally the biomass was recorded. The growth results of four years after the 

shoot treatment showed that the highest average wood yield was in the E. camaldulensis species and in 

the control and 3-shoot treatments with 45.4 and 38.9 tons per hectare per year, respectively. The 

average foliage biomass under different shoot treatments showed that in the 3-shoot treatment of  E. 

camaldulensis species with 10.3 ton/ha/yr. had the highest value  and was placed in the first group. 

Also, total of wood and foliage yield of E. camaldulensis in control and 3-shoot treatments with 50.8 

and 49.9 tons per hectare per year respectively, were placed in the first group. 

Keywords: Coppice, Eucalyptus, growth characteristics, shoots management, short rotation harvesting. 

 

 


