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مقدمه

برخ��ی گونه ه��ای اکالیپت��وس ضم��ن تحم��ل ب��اال در براب��ر خش��کی از مقاوم��ت 
خوب��ی ب��ه ش��وری نی��ز برخوردارن��د. آن ه��ا می توانن��د ضم��ن روی��ش در ش��رایط 
س��خت حاک��م ب��ر مناط��ق خش��ک و نیمه خش��ک و بهب��ود پوش��ش گیاه��ی در 
ای��ن مناط��ق، ارزش ه��ای زیس��ت محیطی و اقتص��ادی دیگ��ری نی��ز ب��ه هم��راه 
 Eucalyptus( داش��ته باش��ند. ب��ه دو گونه مه��م اکالیپت��وس اکالیپت��وس س��ارجنتی
sargentii Maiden( و اکالیپت��وس میکروت��کا )Eucalyptus microtheca( در ای��ن 

نوش��تار توج��ه ش��ده اس��ت. ای��ن گونه ه��ا س��ازگاری بس��یار خوب��ی ب��ه ش��رایط 
اقلیم��ی خش��ک و گ��رم کش��ور دارن��د؛ بنابرای��ن ام��کان کاش��ت آن ه��ا در ش��رایط 
ش��ور نی��ز وج��ود دارد. ویژگی ه��ای منحصربه ف��رد زیب��ا ش��ناختی محیط��ی آن ه��ا 
نی��ز باع��ث ش��ده ت��ا بیش ت��ر بدان ه��ا توج��ه ش��ود و ب��رای طراح��ی منظ��ر در 

مناط��ق خش��ک و نیمه خش��ک نی��ز پیش��نهاد ش��وند.
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اهمیتوکاربرداکالیپتوس

اگرچ��ه کش��ور ای��ران از نظ��ر تن��وع گیاه��ی بس��یار غن��ی اس��ت، به دلی��ل حاک��م 
ب��ودن ش��رایط س��خت محیط��ی از جمل��ه کم��ی ن��زوالت آس��مانی و محدودی��ت 
مناب��ع آب��ی و همچنی��ن ش��وری آب و خ��اك در بیش ت��ر مناط��ق، پوش��ش گیاه��ی 
ش��رایط نامطلوب��ی دارد. ب��رای توس��عه و بهب��ود پوش��ش گیاه��ی و حاک��م ش��دن 
ب��ر چنی��ن ش��رایطی، اس��تفاده از گونه ه��ای گیاه��ی بوم��ی و غیربوم��ی مق��اوم ب��ا 

رویک��رد اس��تفاده های چن��د منظ��وره، ام��ری ض��روری اس��ت. 

گونه ه��ای مختل��ف جن��س اکالیپت��وس از گیاهان��ی ب��ه ش��مار می آین��د ک��ه 
به دلی��ل مقاوم��ت زی��اد ب��ه ش��رایط نامس��اعد محیط��ی، توس��عه گس��ترده ای در 
مناط��ق مختل��ف جه��ان داش��ته اند. تن��وع گون��ه ای در بی��ن گونه ه��ای جن��س 
اکالیپت��وس از ش��اخص ترین ویژگی ه��ای آن اس��ت. برخ��ی گیاه شناس��ان تع��داد 
گونه ه��ای جن��س اکالیپت��وس را بی��ش از 700 گون��ه و برخ��ی دیگ��ر را بی��ش از 
900 گون��ه دانس��ته اند. بیش ت��ر ای��ن گونه ه��ا بوم��ی اس��ترالیا هس��تند و تع��داد 
اندک��ی ه��م در گین��ه ن��و، اندون��زی و در قس��مت های ش��مالی فیلیپی��ن پراکن��ش 
دارن��د. تع��داد هیبریده��ای طبیع��ی بین گون��ه ای نی��ز بس��یار زی��اد اس��ت. در ه��ر 
ح��ال تن��وع گس��ترده در گونه ه��ای جن��س اکالیپت��وس، ش��رایط را ب��رای انتخ��اب 
گونه ه��ای برت��ر و س��ازگار ب��ه ش��رایط محیط��ی مختل��ف فراه��م ک��رده اس��ت. 
بردب��اری و نرم��ش اکولوژی��ک ف��راوان گونه ه��ای مختل��ف اکالیپت��وس ام��کان 
بالق��وه ای اس��ت ک��ه ب��ا انج��ام مطالع��ات اولی��ه و گزین��ش گونه ه��ای متناس��ب 
ب��ا اه��داف ایج��اد فض��ای س��بز، جن��گل کاری و تولی��د چ��وب ی��ا بیابان زدای��ی 
می ت��وان ب��ه ای��ن مه��م دس��ت یاف��ت. چ��وب ده ب��ودن برخ��ی از گونه های��ی ک��ه 
ت��وان تحم��ل ش��رایط س��خت محیط��ی را دارن��د، ام��کان تولی��د فراورده ه��ای 
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چوب��ی و همچنی��ن داروی��ی را ب��ا اس��تفاده از آب ه��ای نامتع��ارف در مناطق خش��ک 
و ک��م آب فراه��م ک��رده اس��ت.

انتش��ار وس��یع اکالیپت��وس در جه��ان بیش ت��ر به عل��ت ارزش و اهمی��ت 
چ��وب آن و بهره ب��رداری اقتص��ادی از آن هاس��ت. ب��ا وج��ود ای��ن همان گون��ه ک��ه 
اش��اره ش��د، به دلی��ل تن��وع گس��ترده ای��ن جن��س، رفتاره��ای رویش��ی و زایش��ی 
و همچنی��ن مواجه��ه ب��ا ش��رایط محیط��ی در گونه ه��ای مختل��ف بس��یار متف��اوت 
اس��ت. ب��ه ای��ن دلی��ل، می ت��وان کاربرده��ای دیگ��ری را تعری��ف ک��رد: تولی��د 
گ��رده و ش��هد ب��رای پ��رورش زنب��ور عس��ل، تولی��د م��واد مؤث��ره داروی��ی از جمل��ه 
س��ینئول )به عن��وان ترکی��ب داروی��ی خل��ط آور و باکتری ک��ش(، اس��تفاده در 
فض��ای س��بز و بیابان زدای��ی و تثبی��ت ش��ن، تولی��د سرش��اخه ب��رای تهی��ه دس��ته 
گل به عن��وان فیل��ر )پرکنن��ده( در گل آرای��ی. برخ��ی گونه ه��ای اکالیپت��وس از 
نظ��ر کمی��ت و کیفی��ت تولی��د گ��رده و ش��هد ب��رای زنب��ور عس��ل، ج��زو بهتری��ن 
گیاه��ان هس��تند. روغن های��ی ک��ه از برگ ه��ای گونه های��ی از اکالیپتوس  ه��ا 
اس��تخراج می ش��وند، در معالج��ه بعض��ی از ام��راض مؤث��ر ب��وده و م��ورد توج��ه 

داروس��ازان ق��رار گرفت��ه اس��ت. 

برخ��ی گونه ه��ای اکالیپت��وس ضم��ن تحم��ل نس��بتاً ب��اال در براب��ر خش��کی از 
مقاوم��ت خوب��ی ب��ه ش��وری نی��ز برخوردارن��د. آن ه��ا می توانن��د ضم��ن روی��ش 
در ش��رایط س��خت حاک��م ب��ر مناط��ق خش��ک و نیمه خش��ک و بهب��ود پوش��ش 
گیاه��ی در ای��ن مناط��ق، ارزش ه��ای زیس��ت محیطی و اقتص��ادی دیگ��ری نی��ز ب��ه 

هم��راه داش��ته باش��ند. 
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مشخصاتوریختشناسیاکالیپتوسسارجنتی

 در جدول 1 مشخصات ریخت شناسی اکالیپتوس سارجنتی آمده است.

جدول 1- مشخصات ریخت شناسی  اکالیپتوس سارجنتی

کوچک با ارتفاع 6 تا 7 مترارتفاع درخت

4 تا 6 متر با رشد ساالنه متوسطقطر تاج

قهوه ای روشن و سخت با پوست صاف و خیلی گس، در قاعده چوب
به صورت صفحات نسبتاً بزرگ و سخت

3 یا 4 جفت متقابل، نیزه ای، نواری نازك، در هر دو سطح سبز، برگ های اولیه
پایک دار، به ابعاد10 × 1 سانتی متر

متناوب، پایک دار، نیزه ای باریک، با نوك تند، به ابعاد 6 تا 10 × 1/5 برگ های کامل
تا 2 سانتی متر

بهارزمان گل دهی 

جانبی و دارای 3 تا 7 گل، خمیده با پایک استوانه  ای، باریک به طول گل آذین
15 تا 18 میلی متر

استوانه ای یا کمی خمیده، با نوك باریک، به ابعاد 20 × 4 تا 5 جوانه های گل
میلی متر با پایک نازك

گل

رنگ عمومی گل ها کم رنگ و زرد متمایل به سفید غنچه استوانه ای یا 
کمی خمیده، با نوك باریک، به ابعاد 20 × 4 تا 5 میلی متر، پایک ها 

نازك، سرپوش ها صاف، شاخی شکل، به ابعاد 12 تا 15 × 4 تا 5 
میلی متر، در قاعده باریک تر از نهنج، نسبتاً متورم، طول آن سه برابر 

نهنج، پرچم گردان، تخم مرغی وارونه، غده خلفی بزرگ، حجره  ها 
بلند و باریک

میوه ها راست و کمی غده دار، غالباً کروی تا استوانه ای- مخروطی به میوه
ابعاد 5 تا 8 میلی متر با 4 دیسک خیلی کوچک



11  معرفی دو گونه اکالیپتوس جهت جنگل  کاری و ...

شکل 1- برگ و جوانه های گل )الف(، گل و کپسول های تازه تشکیل شده )ب( در اکالیپتوس سارجنتی
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منطقهانتشار،شرایطاقلیمیونیازهایرویشگاهیاکالیپتوسسارجنتی

مناط��ق پراکن��ش ای��ن گی��اه در رویش��گاه  های طبیع��ی، از میانگی��ن بارندگ��ی 
س��االنه 150 ت��ا 297 میلی مت��ر برخ��وردار اس��ت. بیش ت��ر مناط��ق پراکن��ش ای��ن 
گی��اه در رویش��گاه طبیع��ی دارای خ��اك ش��نی و ش��ور اس��ت. میزان مقاوم��ت آن به 
یخبندان ه��ای طوالنی م��دت ک��م اس��ت؛ ول��ی دماه��ای ت��ا 8- درج��ه س��انتی گراد 
را به خوب��ی تحم��ل می کن��د. یک��ی از گونه ه��ای موف��ق اکالیپت��وس اس��ت ک��ه 
در ش��رایط آبی��اری ب��ا فاض��الب و پس��اب های صنعت��ی و خانگ��ی س��ازگاری دارد 
و ام��کان اس��تفاده از آن در ای��ن ش��رایط به خوب��ی وج��ود دارد. پاس��خ ای��ن گون��ه 
ب��ه ه��رس کف ب��ر مثب��ت و ام��کان بازس��ازی آن در ص��ورت ب��روز ه��ر گون��ه تن��ش 
محیط��ی ک��ه منج��ر ب��ه خش��ک ش��دن ان��دام هوای��ی ش��ود )ب��ه ش��رط س��الم 
ب��ودن ریش��ه( وج��ود دارد. پ��س از انج��ام ه��رس کف ب��ر تع��داد زی��ادی جس��ت 
)ش��اخه های جدی��د( ب��ر روی کن��ده تش��کیل می ش��ود ک��ه بای��د نس��بت ب��ه تن��ک 
ک��ردن و کاه��ش آن ه��ا ب��ه 2 ت��ا 3 ع��دد اق��دام ک��رد )ش��کل 2(. ام��کان انج��ام 
ه��رس ف��رم نی��ز وج��ود دارد. نتای��ج آزمایش ه��ای س��ازگاری نش��ان داده اس��ت ک��ه 
تحم��ل آن ب��ه ش��وری و خش��کی باالس��ت. در می��ان گونه ه��ای اکالیپت��وس ای��ن 
گون��ه می توان��د ش��رایط ش��وری خ��اك را در مح��دوده 8 ت��ا 16 دس��ی زیمنس ب��ر 
مت��ر تحم��ل کن��د و در براب��ر تن��ش خش��کی از خ��ود عکس العم��ل مثب��ت نش��ان 
ده��د. در برخ��ی مناب��ع اش��اره ش��ده اس��ت ک��ه می توان��د ش��وری های بی��ش از 
30 دس��ی زیمنس ب��ر مت��ر را نی��ز تحم��ل کن��د. ب��ا ای��ن ش��رایط ام��کان اس��تفاده 
از آن به عن��وان بادش��کن در اراض��ی ش��ور نی��ز وج��ود دارد. ج��دول 2 تأثی��ر س��طوح 
مختل��ف رطوب��ت خ��اك را ب��ر می��زان تبخی��ر و تع��رق، ضری��ب گیاه��ی و عملک��رد 

رویش��ی ای��ن گی��اه نش��ان می ده��د.
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ک 
ت خا

ت تأثیر میزان رطوب
س سارجنتی تح

شی اکالیپتو
ب گیاهی و عملکرد روی

جدول 2- تبخیر و تعرق، ضری

ت زراعی
100 درصد ظرفی

ت زراعی
70 درصد ظرفی

ت زراعی
40 درصد ظرفی

تبخیر و تعرق )میلی متر(

)Kc( ضریب گیاهی

عملکرد – حجم تاج پوشش )متر مکعب( 

تبخیر و تعرق )میلی متر(

)Kc( ضریب گیاهی

عملکرد – حجم تاج پوشش )متر مکعب( 

تبخیر و تعرق )میلی متر(

)Kc( ضریب گیاهی

عملکرد – حجم تاج پوشش )متر مکعب( 

1227/98
0/67

2/39
676/87

0/37
1/66

562/50
0/31

1/04
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شکل 2- هرس کف بر و جست یا شاخه های حاصل از هرس در اکالیپتوس سارجنتی
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کاربردهایاکالیپتوسسارجنتی

 دارا ب��ودن برگ ه��ای کش��یده و ری��ز ب��ا رن��گ س��بز تی��ره و تراک��م زی��اد، 
ام��کان اس��تفاده از سرش��اخه های آن به عن��وان پرکنن��ده در گل آرای��ی توصی��ه 
می ش��ود )ش��کل 3(. به دلی��ل دارا ب��ودن ش��کل ظاه��ری ج��ذاب و س��رعت رش��د 
متوس��ط و همچنی��ن همیش��ه س��بز ب��ودن، اس��تفاده از آن در طراح��ی منظ��ر 
به ص��ورت کش��ت متراک��م و تک درخ��ت بس��یار ج��ذاب اس��ت )ش��کل 4(. پوس��ت 
و برگ ه��ای آن از لح��اظ تان��ن و ترکیبات��ی چ��ون س��ینئول بس��یار غن��ی اس��ت، 
به گون��ه ای ک��ه رایح��ه دل انگی��ز آن به وی��ژه در روزه��ای باران��ی محی��ط اط��راف 

خ��ود را خوش��بو می کن��د.

شکل 3- سرشاخه های اکالیپتوس سارجنتی مناسب برای تهیه اسانس و همچنین به عنوان پرکننده در گل  آرایی )الف(، 
پایه های جوان استقراریافته در آزمایش سازگاری و در شرایط آبیاری با پساب تصفیه خانه یزد )ب(

الف

ب
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شکل 4- پایه  هایی از درخت اکالیپتوس سارجنتی در طرح سازگاری گونه در شرایط اقلیمی یزد 
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ش��کل 5 چگونگ��ی تعیی��ن نی��از آب��ی اکالیپت��وس س��ارجنتی در ش��رایط 
کنترل ش��ده )الیس��یمتری( و همچنی��ن می��زان س��ازگاری آن را در مقایس��ه ب��ا 
س��ایر گونه ه��ای م��ورد آزمای��ش در ش��رایط اقلیم��ی ی��زد نش��ان می ده��د. تکثی��ر 
آن به وس��یله ب��ذر و از طری��ق تولی��د نه��ال در گلدان ه��ای پالس��تیکی در خزان��ه 

ه��وای آزاد ی��ا در ش��رایط گلخان��ه امکان پذی��ر اس��ت.

شکل 5- تعیین نیاز آبی اکالیپتوس سارجنتی  در شرایط الیسیمتری در ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی 
شهید صدوقی یزد )الف(، میزان سازگاری و مقاومت آن در مقایسه با سایر گونه های مورد آزمایش در 

طرح سازگاری گونه های مختلف اکالیپتوس در شرایط اقلیمی یزد )ب(.

الف

ب
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مشخصاتوریختشناسیاکالیپتوسمیکروتکا

 در جدول 3 مشخصات ریخت شناسی اکالیپتوس میکروتکا آمده است. 

جدول 3- مشخصات ریخت شناسی اکالیپتوس میکروتکا 

7 تا 15 مترارتفاع درخت

6 تا 10 متر با رشد ساالنه متوسطقطر تاج

قهوه ای پر رنگ متمایل به سیاه با آوندهای سفید سخت بادوام و در چوب
مقابل موریانه مقاوم، پوست تنه و شاخه ها دائمی است.

5 جفت، متقابل، نیزه ای، به ابعاد 4 تا 7 × 2 تا 3 سانتی متربرگ های اولیه

برگ های کامل
متناوب، نیزه ای باریک به رنگ کبود یا سبز خاکستر، به ابعاد 6 تا 

20 × 0/8 تا 2 سانتی متر با رگ برگ های ظریف و نامنظم، مورب و با 
رگ برگ اصلی زاویه 35 تا 60 درجه

تیر و مردادزمان گل دهی

گل آذین
چتری انتهایی یا مایل به انتهایی، دارای 3 تا 7 گل، پایه جوانه  های 
گل کوتاه و به طول 2 تا 10 میلی متر، جوانه های گل به قطر 2 تا 3 

میلی متر با سرپوش کروی

گل
میله های پرچم سفید و کوتاه، بساك ثابت، تقریباً کروی به وسیله 

سوراخ های گرد باز می شود، دارای غده کوچک و انتهایی، رنگ عمومی 
گل  ها سفید

میوه 
خیلی کوچک با پایک کوتاه، دارای نهنج کروی به ابعاد 3 تا 5 × 3 
تا 5 میلی متر، دیسک خیلی ظریف، دریچه  ها نسبتاً قوی و خارجی، 

دارای تعداد زیادی بذر 
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منطقهانتشار،شرایطاقلیمیونیازهایرویشگاهیاکالیپتوسمیکروتکا

اس��ترالیای ش��مالی، اس��ترالیای غرب��ی و کوینس��لند، مناط��ق اصل��ی رویش��گاه 
ای��ن گون��ه هس��تند. ارتف��اع منطق��ه انتش��ار 75 ت��ا 300 مت��ر از س��طح دری��ا و در 
نواح��ی خش��ک و نیمه خش��ک اس��ت. تی��پ بارش ه��ا عمدت��اً تابس��تانه و مق��دار 
س��االنه آن 270 میلی مت��ر و تع��داد روزه��ای باران��ی 25 ت��ا 60 روز گ��زارش ش��ده 
اس��ت. ای��ن گون��ه ب��ه گرم��ا مق��اوم اس��ت و ح��رارت در بعض��ی مناط��ق انتش��ار در 
تابس��تان ت��ا 45 درج��ه می رس��د. به دلی��ل مقاوم��ت بس��یار زی��اد ای��ن گون��ه ب��ه 
خش��کی و خاك ه��ای فقی��ر و همچنی��ن ب��ه ب��اد و طوفان ه��ای ش��دید، از آن 
به عن��وان بادش��کن در کنت��رل ریزگرده��ا، تثبی��ت ش��ن، اط��راف م��زارع و باغ ه��ا 
و همچنی��ن به عن��وان فض��ای س��بز و منظ��ر در حاش��یه بزرگراه ه��ا می ت��وان 
اس��تفاده ک��رد. در زی��ر تصاوی��ر جوانه ه��ای گل، گل، کپس��ول های بازش��ده و 
ح��اوی ب��ذر و کیفی��ت برگ ه��ا در اکالیپت��وس میکروت��کا آم��ده اس��ت )ش��کل 6(.

شکل 6- جوانه  های گل، گل، کپسول های بازشده و حاوی بذر و کیفیت برگ ها در اکالیپتوس میکروتکا
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به دلی��ل ظاه��ر زیبای��ی ک��ه دارد )برگ ه��ای باری��ک و کش��یده، متراک��م و 
رن��گ س��بز تی��ره(، اس��تفاده از ت��ک درخ��ت و کش��ت انب��وه آن در طراح��ی فض��ای 
س��بز و منظ��ر جل��وه زیبای��ی را به وج��ود م��ی آورد )ش��کل 7(. در نواح��ی ای ک��ه 
مدت��ی از س��ال در اث��ر ج��اری ش��دن س��یالب ی��ا ب��اال آم��دن س��طح آب زیرزمین��ی 
باتالق��ی می ش��ود، می توان��د رش��د کن��د. در براب��ر برش ه��ای ناش��ی از ه��رس 
و به وی��ژه ه��رس کف ب��ر واکن��ش مثب��ت نش��ان می ده��د و ام��کان بازس��ازی 
آن )در ص��ورت خش��ک ش��دن ان��دام هوای��ی و س��الم ب��ودن ریش��ه( وج��ود دارد 
)ش��کل 7(. بع��د از ه��رس و تولی��د جس��ت گروه ه��ا )ش��اخه های جدی��د( الزم 
اس��ت نس��بت ب��ه تن��ک ک��ردن جس��ت ها و کاه��ش آن ه��ا ب��ه تع��داد 2 ت��ا 3 ع��دد 
در ه��ر پای��ه اق��دام ک��رد. ای��ن گون��ه در براب��ر ش��وری، خش��کی و س��رما نس��بت ب��ه 
اکالیپت��وس س��ارجنتی مقاوم ت��ر اس��ت. ای��ن گون��ه می توان��د ش��وری خ��اك را ت��ا 
30 دس��ی زیمنس ب��ر مت��ر تحم��ل کن��د. س��رماهای طوالنی م��دت را ت��ا 8- درج��ه 
س��انتی گراد به خوب��ی تحم��ل می کن��د؛ ام��ا در براب��ر یخبن��دان بلندم��دت ناش��ی 
از ب��ارش ب��رف مقاوم��ت زی��ادی ن��دارد. ج��دول 4، تبخی��ر و تع��رق، ضری��ب گیاه��ی 

و عملک��رد رویش��ی آن را در ش��رایط متف��اوت رطوب��ت خ��اك نش��ان می  ده��د. 
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ک

ت خا
ت تأثیر میزان رطوب

س میکروتکا  تح
شی اکالیپتو

ب و عملکرد روی
ف آ

ب گیاهی، کارایی مصر
جدول 4-  تبخیر و تعرق، ضری

ت زراعی 
100 درصد ظرفی

ت زراعی
70 درصد ظرفی

ت زراعی
40 درصد ظرفی

تبخیر و تعرق )میلی متر(

)Kc( ضریب گیاهی

عملکرد – حجم تاج پوشش )متر مکعب(

تبخیر و تعرق )میلی متر(

)Kc( ضریب گیاهی

عملکرد – حجم تاج پوشش )متر مکعب(

تبخیر و تعرق )میلی متر(

)Kc( ضریب گیاهی

عملکرد – حجم تاج پوشش )متر مکعب(

833/4
0/45

6/95
479/50

0/26
2/66

387/10
0/21

0/793
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کاربردهایاکالیپتوسمیکروتکا

چ��وب آن ارزش تجارت��ی ن��دارد؛ ول��ی گاه��ی ب��رای ام��ور کش��اورزی اس��تفاده 
می ش��ود. چ��وب آن دارای فش��ردگی زی��اد ب��وده و به عن��وان س��وخت بس��یار 
مناس��ب اس��ت. به دلی��ل همی��ن فش��ردگی و وج��ود ترکیب��ات ش��یمیایی متع��دد، 
در براب��ر پوس��یدگی و حمل��ه حش��رات و از جمل��ه موریان��ه مق��اوم اس��ت و اس��تفاده 
از آن به عن��وان تی��رك و پای��ه ب��رای حصارکش��ی توصی��ه می ش��ود. از برگ ه��ای 
آن می ت��وان برخ��ی ترکیب��ات داروی��ی و حش��ره کش اس��تخراج ک��رد. تکثی��ر آن 
به وس��یله ب��ذر و از طری��ق تولی��د نه��ال در گلدان ه��ای پالس��تیکی در خزان��ه 
ه��وای آزاد ی��ا در ش��رایط گلخان��ه امکان پذی��ر اس��ت. ش��کل 8 اندازه گی��ری نی��از 
آب��ی اکالیپت��وس میکروت��کا در ش��رایط کنترل ش��ده )الیس��یمتری( و اس��تقرار آن 

را در ش��رایط آبی��اری ب��ا فاض��الب نش��ان می ده��د. 

شکل 7- تأثیر هرس کف بر روی رشد جست گروه ها )شاخه های تازه تشکیل شده( اکالیپتوس میکروتکا
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شکل 8- تعیین نیاز آبی اکالیپتوس میکروتکا در شرایط الیسیمتری در ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی 
شهید صدوقی یزد  )الف(، پایه هایی از اکالیپتوس میکروتکا در شرایط اقلیمی خشک در محل 

تصفیه خانه فاضالب شهر یزد )ب(

الف

ب
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