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 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

 1396جلد ششم، شماره اول، 
http://ejang.gau.ac.ir  

  
  منظور  هاي مختلف اکالیپتوس به ها و پروونانس مقایسه توان تولید جست گونه

   آباد اردبیل مدت در منطقه پارس برداري کوتاه بهرههاي  استفاده در دوره
  

  2و حسین سردابی 1کیا یونس رستمی*
   تع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل،او مر ها بخش تحقیقات جنگلعضو هیأت علمی 1

  ها و مراتع کشور،  دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگل2 ایران، ،اردبیل ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
  تهران، ایران ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

  26/4/95؛ تاریخ پذیرش:  20/5/94تاریخ دریافت: 
  1چکیده

 از متوالی، هاي دوره براي متعدد هاي جست تولید امکان و زیاد رشد سرعت با صنوبرها ها و اکالیپتوس مقدمه و هدف:
 این در تولیدي هاي چوب .گردند می محسوب مدت کوتاه در چوبی ماده براي تولید درختی هاي گونه ترین مناسب
  . گیرند می قرار استفاده مورد سازي کاغذ و اف دي ام چوب، خرده تخته چون هم مختلفی صنایع در روش

  

  ، E. camaldulensis، E. grandisمنظور، شش گونه و پروونانس اکالیپتوس، شامل:  بدین ها: مواد و روش
E. saligna  وE. viminalis  هاي  ها و پروونانس مازندران و گونهاز استانE. viminalis  وE. macarthurii  از

تحقیقات مغان مورد آزمایش قرار هاي کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه  گیالن تهیه و در قالب طرح بلوكاستان 
متر کاشته شدند. در  3×3اصله نهال از هر گونه با فاصله  49این اساس، در هر واحد آزمایشی در هر تکرار  گرفتند. بر

گیري  ها در پایان دوره رویش اندازه تعداد جست، ارتفاع بلندترین جست و قطر یقه جست مانندهایی  سال مشخصه هر
  شدند. 

  

ها از نظر صفات مورد مطالعه وجود دارد، ها و پروونانس داري بین گونهنتایج نشان داد که اختالف معنی ها: یافته
ترین ارتفاع کل و  و بیش E. viminalis 168 ch) به پروونانس 41ترین تعداد جست ( که در سال دوم بیش طوري به

   ch E. camaldulensis 41 ر به گونه و پروونانسمت سانتی 4/5متر و  23/4ترتیب با  قطریقه بلندترین جست به
  تعلق داشت.

  

در اولویت  E. viminalis 168 chو  ch E. camaldulensis 41دو گونه و پروونانس  براساس نتایج، گیري: نتیجه
  گیرند. مدت قرار می برداري کوتاه هاي بهره اول براي استفاده در سیستم

  

   جستمدت،  برداري کوتاه بهرهالرشد،  سریعاکالیپتوس،  کلیدي: هاي واژه

                                                
  younesrostamikia@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
یافتگی  جمعیت و افزایش میزان توسعهافزایش 

کاغذ و  دنبال آن افزایش مصارف چوبی و هکشور و ب
گویی  هاي تجاري و عدم جواب کاهش سطح جنگل

ها به کل مصارف کشور، استفاده از  این جنگل
ناپذیر  الرشد اجتناب هاي سریع هایی با گونه کاري جنگل

، هاي افزایش تولید چوب باشد. یکی از راه می
الرشد  هاي سریعکاري با استفاده از گونه نگلج

اکنون در بسیاري از کشورهاي بومی است که همغیر
منطقه معتدله و گرمسیري جهان رو به گسترش است. 

الرشد عالوه بر کوتاه  هاي سریعتوان با کاشت گونه می
تري نیز کسب نمود  برداري، درآمد بیشکردن دوره بهره

ها از درختان غیربومی، اکالیپتوس). در این میان 2(
بازده  کم هاي منظوره، همیشه سبز و سازگار با خاكچند

و فقیر و مولد محصول با ارزش به حساب آمده و 
هاي آن به خشکی و شوري و مقاومت برخی از گونه

ی در شرایط بسیار سخت تجدید حیات طبیعی حت
شده از انکار است. چوب تولید قابلمحیطی، غیر

 سازي، کبریت مانندکالیپتوس در صنایع متعددي کشت ا
چوب، تخته فیبر و صنایع  خرده گیري، تخته روکش

برداري  در سیستم بهره سازي قابلیت استفاده دارد. کاغذ
شود که به  مدت، مقادیر انبوهی چوب تولید می کوتاه

مدت  دو دلیل حجم انبوه چوب تولیدي و دوره کوتاه
 گذاري کوتاه بودن دوره سرمایه ه تبع آنبرداري و ب بهره

 و بازدهی طرح از مقبولیت بسیاري برخوردار است
هاي  این سیستم در مناطقی که توانایی و قابلیت. )20(

مناسبی از نظر خاکی و آبی وجود دارد این نظام مورد 
  .)15( توجه قرار گرفته است

 هاي مدت گونه برداري کوتاه هاي بهره استفاده از دوره
(اکالیپتوس، توسکا، بید و صنوبر) که براي  الرشد سریع

تواند  هاي کاشت مناسب هستند، می این نوع سیستم

هاي با قطر  تحول بزرگی در صنایعی که نیاز به چوب
حال حاضر  در). 2وجود آورد ( اندك دارند، به

هاي  و امکان کاربرد چوب بازگشت سریع سرمایه
چوب،  خرده چون تخته قطر در صنایع بسیاري هم کم

هاي فشرده و صنایع سلولزي در مجموع سبب  تخته
مدت در یک دوره  برداري کوتاهشده است تا دوره بهره

زمانی دو تا پنج ساله، ضمن تولید مقادیر انبوه و فراوان 
 هاي گذاري چوب مورد نیاز صنایع، برگشت سرمایه

میالدي  1970 ). از ابتداي دهه4( اولیه را فراهم نماید
هاي متعددي در زمینه استفاده از این روش در  رشگزا

هایی مانند صنوبر، بید، اکالیپتوس تولید بیوماس گونه
هاي دو تا شش ساله منتشر شده  و توسکا در دوره

  ). 7است (
در ایران اطالعاتی در زمینه کاشت اکالیپتوس 

مدت  هاي کوتاهصورت انبوه و استفاده در سیستم هب
در خصوص گونه  ها گزارش وجود ندارد و اکثر

) در 14و  13، 12تر مطالعات ( باشد. بیش صنوبر می
مورد ارقام سازگار و پر محصول صنوبر در منطقه 

  کرج صورت گرفته است. 
 برداري ، دوره بهره1981 در کشور انگلستان از سال

هاي مختلف بید، صنوبر، توسکا و  مدت با گونه کوتاه
برداري  در دوره بهره اکالیپتوس شروع گردیده است.

نظر اول، تولید انرژي مد دو تا چهار ساله در درجه
  ).11بوده است (
 Smith (E. saligna( عملکرد ،)1986من ( اسکول

هاي  با پروونانس Hill ex Maiden( E. grandis( و
استرالیا در طی چهار سال در منطقه هاوائی بررسی 

تر از  بیش E. grandisکرد. نتایج نشان داد که تولید 
E. saligna 19( باشد می(.   

مانی، رشد  زنده ،)b1992سل و همکاران ( وایت
 گونه اکالیپتوس به همراه 15قطري و ارتفاعی و عملکرد 
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)wild( Acacia mangium و )L.(Albizia falcataria  
  ساله)  5مدت (دوره  برداري کوتاه را در سیستم بهره
آمریکا بررسی کردند.  Hamakuaدر منطقه ساحلی 

  هاي مورد مطالعه،  نتایج نشان داد که از بین گونه
E. saligna  وE. grandis ترین رشد قطري،  بیش

پورس و ریچادسن  .)21( ارتفاعی و عملکرد را دارند
   )Deane et Maiden( و عملکردکارایی  ،)2001(

nitens E.، )Dehnh( camaldulensisE.   و  
E. saligna مدت  را براي تولید چوب در دوره کوتاه

ساله در شش منطقه انگلستان مطالعه کردند. نتایج  سه
تن در سال  10 ترین ماده خشک با نشان داد که بیش

 55/8ترین آن با  و کم .nitens Eدر هکتار به گونه 
تعلق  E. salignaسال به گونه  هکتار در تن در
غذایی سه  عناصرتولید بیومس و چرخه  .)17( داشت

 E. botryoides، )Labil (E. globulus گونه جنگلی
مدت طی سه  برداري کوتاه در سیستم بهرهE. ovata  و

سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 
تن در هکتار و  72ترین مقدار ماده خشک با  بیش
ترین غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر،  بیش
 E. globulusم، کلسیم، منیزیم و منگنز به گونه یپتاس

با بررسی  ،)2008نیالن و تامسون ( ).8تعلق دارد (
 برداري ي مختلف اکالیپتوس در سیستم بهرهها توده گونه زي

  مدت  متر به 4/1×4/1 مدت به فاصله کاشت کوتاه
  ، .nitens Eپنج سال در ایرلند نشان دادند که 

camaldulensisE.  ،globulusE.  و E. grandis 
 هاي پتانسیل گونه .)16( براي این هدف مناسب هستند

   ،E. nitens ،E. grandisمختلف اکالیپتوس 
camaldulensisE.  و E. globulus  براي تولید

  چوب سوخت طی یک سال، نشان داد که گونه 

E. nitens بیش از دو  ترین رشد ارتفاعی بیش)  
   ).10مورد مطالعه را داشته است (متر) را در بین گونه 

هاي  ها و پروونانس این مطالعه با هدف تعیین گونه
مدت  برداري کوتاه مناسب براي استفاده در سیستم بهره

تواند با  آباد مغان انجام گرفت، که می در منطقه پارس
برداري اکالیپتوس و بازگشت  کوتاه کردن دوره بهره

در واحد سطح و  سریع سرمایه، ضمن افزایش تولید
تأمین نیاز صنایع چوبی وابسته، باعث کاهش تخریب 

   منابع جنگلی شود.
  

  ها مواد و روش
 محل آزمایش در اراضی: مشخصات منطقه مورد مطالعه

 33º 39 ΄43"زراعی روستاي اولتان با مشخصات 
طول شرقی در فاصله  22º 48́ 07"عرض شمالی و 

 500در ارتفاع آباد،  کیلومتري شهرستان پارس 12
موقعیت  1 متري از سطح دریا واقع شده است. شکل

دهد.  محل آزمایش را در استان اردبیل نشان می
متر، میانگین میلی 2/271 میانگین بارندگی ساالنه

حداکثر گراد،  درجه سانتی 9/14درجه حرارت روزانه 
گراد و متوسط درجه سانتی 41درجه حرارت مطلق 
 درصد است 72مطالعه نیز  وردرطوبت نسبی منطقه م

باشد بر اساس  خشک معتدل می اقلیم منطقه نیمه ).18(
 باشد ماه می 5منحنی آمبروترمیک، و طول فصل خشک 

ماه شروع و تا اواسط مهرماه  که از اواسط اردیبهشت
دون شیب، وضعیت محل اجراي طرح ب ادامه دارد.

پذیري متوسط و فاقد مشکل زهکشی خوب و نفوذ
  شوري و قلیائیت خاك است. سنگ و سنگریزه 

شود. بافت خاك لومی و لوم  در سطح عرصه دیده نمی
  ).18( باشد شناسی آهکی می رسی و نوع سازند زمین
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  . در استان اردبیل منطقه مورد مطالعهموقعیت  -1 شکل
Figure 1. Location of study area in Ardabil province. 

  
، با توجه به پژوهشمنظور اجراي این  به: بررسیروش 

 شرایط آب و هوایی منطقه مورد آزمایش، در سال
 بذر شش گونه و پروونانس از اکالیپتوس (جدول 1391

مراتع کشور ها و  ) ارسالی از مؤسسه تحقیقات جنگل1
 25هاي پالستیکی به طول  جهت تولید نهال در گلدان

هاي  متر کاشته شدند. نهالسانتی 15متر و قطر  سانتی
منتقل به زمین اصلی طرح  1392ه در سال تولید شد

هاي کامل  شدند و در قالب طرح آزمایشی بلوك
 49و در هر تکرار تصادفی در سه تکرار و شش تیمار 

گونه و پروونانس با فاصله کاشت  اصله نهال از هر
کف  1392ها در سال  تمامی پایه کاشته شدند.متر  3×3

در انتهاي فصل  1394و  1393 هاي بر شده و در سال

تعداد جست در هر کنده، مانند هایی  رویش، مشخصه
ارتفاع بلندترین جست و قطر یقه بلندترین جست 

مناسب  هاي ها و پروونانس گیري شدند تا گونه اندازه
مدت  برداري کوتاه هاي بهره منظور استفاده در دوره به

براي آنالیز آماري ابتدا شرط نرمال بودن  معرفی شوند.
اسمیرونوف بررسی شد،  -ها با آزمون کولموگرفداده

ها از آزمون  سپس براي تعیین اختالف آماري داده
ها با میانگین دادهاستفاده شد.  طرفه تجزیه واریانس دو

در سطح  داراستفاده از آزمون حداقل اختالف معنی
ترسیم نمودارها با  درصد مقایسه شدند. 5آماري 

  انجام شد. Excelافزار  استفاده از نرم

  
  . هاي مورد بررسی و کد شناسایی پروونانس -1 جدول

Table 1. Provenances and Identification Code. 
  کد

Code  
  پروونانس

Provenance 
  گونه

Species 

41 ch 
  مازندران -چمستان

Chamentan- Mazandaran 
E. camaldulensis 

156 ch 
 مازندران -چمستان

Chamentan- Mazandaran 
E. grandis 

169 sh 
 گیالن -شفارود

Shafaroot- Guilan 
E. macathurii 

171ch 
 مازندران -چمستان

Chamentan- Mazandaran 
E. saligna 

168 ch 
 مازندران -چمستان

Chamentan- Mazandaran 
E. viminalis 

168 sh 
 گیالن -شفارود

Shafaroot- Guilan 
E. viminalis 
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  نتایج
میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس در 

 جدولکه در  طوري ارائه شده است، همان 2 جدول
هاي اکالیپتوس از  ها و پروونانس آمده است میان گونه

داري در  ه صفات مورد مطالعه اختالف معنیهمنظر 
  شود. درصد مشاهده می 5سطح 

  
  میانگین مربعات صفات مورد مطالعه اکالیپتوس در سال دوم. -2جدول 

Table 2. Mean Square traits of Eucalyptus in the second year of study. 
 قطر یقه

Collar diameter 

 ارتفاع
Height 

 تعداد جست
Number of shoot 

 درجه آزادي
Degrees of freedom 

 منابع تغییرات
Sources of changes 

 بلوك 2 106.49 1693.40 408.34
Block 

38.02* 5080.41* 3325.02* 5 
 تیمار

Treatment 

45.10 533.54 445.10 9 
 اشتباه آزمایشی

Experimental error 

 کل 16 3876.61 7307.12 861.46
Total 

 ضریب تغییرات - 10.2 8.34 5.14
Coefficient of variation 

 Indicative of significant difference at the 5% level *                                     درصد 5دار در سطح احتمال  اختالف معنی  دهنده نشان *

  
مقایسه میانگین : هاوضعیت تعداد جست پروونانس

هاي مورد مطالعه ها و پروونانس تعداد جست در گونه
گونه  ارائه شده است. همان 2در شکل  ،در سال دوم

ترین تعداد جست در هر  شود بیشکه مالحظه می

و  E. viminalis 168 chکنده مربوط به پروونانس 
 ch E. saligna 171ترین مقدار آن به پروونانس  کم
  عدد جست در هر کنده تعلق دارد.  15و  41ترتیب  به

  

  
  

  ها. بر شدن نهال اکالیپتوس دو سال بعد از کفهاي  ها و پروونانس میانگین تعداد جست گونه -2 شکل
Figure 2. The mean number of shoots in species and provenances of Eucalyptus after two years cutting. 
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مقایسه میانگین : ها پروونانسوضعیت رشد ارتفاعی 
هاي مورد  و پروونانس ها ارتفاع بلندترین جست در گونه

 گونه ارائه شده است. همان 3در شکل  ،مطالعه در سال دوم
به  ترین مقدار ارتفاع مربوط شود بیش که مالحظه می

ترین  و کم ch E. camaldulensis 41پروونانس 
 E. macarthurii 169 shمقدار آن به پروونانس 

  متر تعلق دارد.  87/2و  23/4ترتیب  به

  

  
 

  . ها بر شدن نهال هاي اکالیپتوس دو سال بعد از کف ها و پروونانس میانگین ارتفاع بلندترین جست گونه -3 شکل
Figure 3. The mean height of tallest shoots in species and provenances of Eucalyptus after two years cutting. 

  
مقایسه میانگین بلندترین جست: یقه  وضعیت رشد قطر

هاي  ها و پروونانس قطر یقه بلندترین جست در گونه
ارائه شده است.  4در شکل  ،مورد مطالعه در سال دوم

ترین مقدار قطر یقه  شود بیش گونه که مالحظه می همان

و  ch E. camaldulensis 41مربوط به پروونانس 
 E. viminalis 168 shترین مقدار آن به پروونانس  کم
  متر تعلق دارد.  سانتی 15/4و  48/5ترتیب  به

  

  
  

   ها. بر شدن نهال هاي اکالیپتوس دو سال بعد از کف ها و پروونانس میانگین قطر یقه بلندترین جست گونه -4 شکل
Figure 4. The mean collar diameter of tallest shoots in species and provenances of Eucalyptus after two years cutting. 
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  گیري بحث و نتیجه
 مدت برداري کوتاه هاي بهره کلی در زمینه سیستمطور به

هاي  سه مرحله وجود دارد، در مرحله اول گونه
شود. در مرحله  مناسب براي مناطق مختلف بررسی می

نظر است و  دوم افزایش عملکرد و باال بردن تولید مد
هاي  چون ویژگی تري هم در مرحله سوم مسائل جزئی

ها و  برگ، تغییرات خاك، اصالح خاك و ریزمغذي
هاي  ). گونه15گیرد ( فنولوژي مورد توجه قرار می

 دمدت، بای رداري کوتاهبهاي بهرهمناسب براي سیستم
ها  ترین آن گی مهم برخوردار باشند که مهماز چند ویژ

هاي اول خصوص در سالبهمالحظه  سرعت رشد قابل
دهی براي چندین دوره ) و توانایی جست19رشد (

ها  برداري و مقاومت در برابر آفالت و بیماري بهره
عنوان  دهی به . اگرچه خاصیت جستباشد  می )10(

شود، اما با توجه به ارزش  مزیت محسوب مییک 
به رابطه قطر و میزان  دتر قطعات چوب قطور، بای بیش

از نظر  پژوهش). در این 13تري شود ( تولید توجه بیش
   ،E. viminalis 168 chهاي  تولید جست، پروونانس
E. viminalis 168 sh  41و ch E. camaldulensis 

 هاي داشتند و پروونانسدهی  ترین جست ترتیب بیش به
دهی را داشتند. توانایی رویش  ترین جست دیگر کم

هاي بریده شده، از جست از محل کنده درختان و پایه
ها و درختان مطلوب براي هاي گونهترین مشخصه مهم

مدت است  برداري کوتاههاي بهرهتولید چوب در دوره
  این مشخصه ضمن تضمین موفقیت این  ).14(

تولید چوب، مداومت و بقاء سیستم را براي روش 
نماید. از نظر رشد هاي متوالی نیز فراهم می دوره

و  ch E. camaldulensis 41 هاي ارتفاعی پروونانس
E. viminalis 168 chها  ، نسبت به سایر پروونانس

احمد  ترین مقدار را بخود اختصاص دادند. مطالعه بیش
 در E. Camaldulensisگونه  داد ) نیز نشان1996(

ترین مقدار رشد ارتفاعی را در بین  بیش سال سه طول
. در میان )1( هاي مختلف اکالیپتوس دارد گونه

 E. macarthurii هاي مورد مطالعه پروونانس پروونانس
 خود به را مقدار ترین کم ارتفاعی رشد نظر از

 نیز ،)2011( پوکاال و دلگادو بررسی داد. اختصاص
 رویش نظر از E. macarthurii گونه داد نشان

 اکالیپتوس گونه شش میان در مقدار ترین کم حجمی
 را آنگوال کشور در سال سه طی در شده کاري جنگل

 ها پروونانس ارتفاعی رشد میزان کلیطور هب .)5( داراست
 براي شده ارائه نتایج با مقایسه در پژوهش این در

 که است چشمگیر و توجه قابل بسیار کشورها تر بیش
 بودن طوالنی و مناسب رویشی شرایط دهنده نشان
 و پورس است. مطالعه مورد منطقه در رویشی دوره

 ماده ترین بیش که دادند نشان نیز ،)2001( ریچادسن
 .nitens E گونه به هکتار در سال در تن 10 با خشک

   گونه به سال در درهکتار تن 55/8 با آن ترین کم و
E. saligna و ترین مهم قطر .)17( داشت تعلق 

 این در است. حجم مقدار در گذار ثیرأت عامل ینترمؤثر
 هاي پروونانس به یقه، قطر مقدار ترین بیش پژوهش
41 ch E. camaldulensis  وE. viminalis 168 ch 

 E. grandis پروونانس به آن مقدار ترین کم و دارد تعلق
   داشت. تعلق

   که دادند نشان ،)2008( تامسون و نیالن
E. nitens، E. viminalis، E. globulus ،  

E. camaldulensis  وE. grandis حجم ترین بیش 
 دست هب ایرلند در ساله پنج دوره یک در را چوب
 مدت کوتاه برداري بهره هاي سیستم در .)16( آوردند

 هاي محدودیت از تولیدي هاي تنه و مقطوعات کم قطر
 اگرچه مدت کوتاه برداري بهره در ).6( است روش این

 انتخاب براي مزیت یک عنوان به دهی جست خاصیت
   دبای اما، شود می محسوب ها پروونانس و ها گونه
   قرار توجه مورد نیز ارتفاعی و قطري رشد میزان
   پروونانس و گونه دو اساس، این بر ).15( گیرد

41 ch E. camaldulensis  وE. viminalis 168 ch 
 با مقایسه در تر بیش کل ارتفاع و یقه قطر میانگین با
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 در مناسب گزینه عنوان به توانند می ها پروونانس دیگر
   گیرند. قرار اکالیپتوس مدت کوتاه برداري بهره هاي سیستم

  
  رهیافت ترویجی

هاي اکالیپتوس با  استفاده از گونهکه  با توجه به این
تواند در مدت میبرداري کوتاهبهره کارگیري سیستم هب

سطوح کم و دوره زمانی اندك، حجم زیادي از چوب 
تواند  که می را تولید نماید که این خود عالوه بر این
هاي با قطر  تحول بزرگی در صنایعی که نیاز به چوب

گام مؤثري در حذف یا  وجود آورد، هاندك دارند، ب
 حساب نیز به ها را رویه از جنگل کاهش برداشت بی

گشاي کارشناسان  تواند راه می پژوهشآید. نتایج این  
ها و  کارگیري گونه هاجرائی و کشاورزان در ب

براي تولید حجم  پژوهشهاي موفق در این  پروونانس
کارخانجات مدت براي تامین نیاز  زیاد چوب در کوتاه

  باشد.   چوب (نئوپان)  خرده تخته
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Abstract1 
Background and Objectives: Eucalyptus as fast growing tree with a great potential of 
coppicing at consecutive periods is one of the most suitable tree species to provide wood at 
short period. Produced woods under short rotation system are used in different industries such 
as particle board, pulp and paper. This research was conducted to compare coppicing potential 
of different eucalypt species and provenance in Pars-Abad region of Ardabil province.  
 
Materials and Methods: For this purpose, six provenance of Eucalyptus, including  
E. camaldulensis 41ch, E. grandis 156 ch, E. macarthurii 169 sh, E. saligna 171 ch,  
E. viminalis-168 ch and E. viminalis168-sh were planted, based on statistical design of 
Randomized Complete Blocks, with three replication at 3×3 meter spacing and 49 seedlings per 
plot. The seedlings were cut after one year growth and some parameters such as number of 
shoot and shoot height and diameter were measured.  
 
Results: The results showed that, there was significant difference between the eucalypt species 
and provenances in respect to eucalypt characteristics The greatest number of shoots belonged 
to E. viminalis 168 ch with 41 and the greatest value of shoot height (4.23 m) and collar 
diameter (5.48 cm) belonged to E. camaldulensis 41 ch. 
 
Conclusion: Based on the results, two species and provenances including E. viminalis 168 ch 
and E. camaldulensisas ch 41 are in the top priority to be used in short rotation systems. 
 
Keywords: Eucalyptus, Fast- growing, Short rotation system, Shoot   
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