تاثیر بهره برداری به روش تیغ زنی در ادامه ی حیات و زادآوری کتیرای گون سفید
()Astragalus gossypinus Fischer.
سید مرتضی ابطحی* ،1کریم باقرزاده
تاریخ دریافت93/2/5 :

2

تاریخ پذیرش93/10/25 :

چکیده
کتیرا یکی از محصوالت فرعی مهم و صادراتی مراتع استان اصفهان میباشد که از گونه Astragalus gossypinus

استحصال میگردد .استفاده بی رویه و ناصحیح ،در سال های اخیر موجب تخریب گسترده رویشگاههای طبیعی
این گیاه شده است .این تحقیق به منظور بررسی تأثیر بهرهبرداری ،در ادامه حیات و زادآوری گونه مذکور در
منطقه یحیی آباد نطنز از  1379شروع و تا سال  1385ادامه یافت .در این پژوهش از آزمون اسپلیت پالت بر پایه
بلوکهای کامل تصادفی تحت تیمار تعداد تیغ ( 2و  3تیغ در هر پایه) و دفعات برداشت در سال ( 4 ،2و  6نوبت)
با  3تکرار استفاده گردید .کرت های آزمایش شامل 30بوته که برای اولین بار مورد بهرهبرداری قرار میگرفتند
بودند .در این کرتها میزان محصول ،درصد تلفات بوته در اثر بهرهبرداری ،وزن هزار دانه و تاج پوشش بوتهها
اندازهگیری و نتایج حاصل آنالیز گردید .نتایج نشان داد که بهرهبرداری ،روی درصد تاج پوشش گونه تأثیر منفی
داشته و رشد را محدود می سازد .همینطور تعداد تیغ ( 2و  3تیغ) روی تولید محصول اثر معنیدار ندارد .در
مجموع با توجه به درصد تلفات بوته ،تیمارهای دو تیغ و چهار مرتبه برداشت در طول دوره بهرهبرداری توصیه
میگردد.
واژههای کلیدی :بهرهبرداری محصوالت فرعی ،تیمار تیغ زنی ،تاج پوشش ،کتیرا ،گون سفید

 -1استادیار پژوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،اصفهان ،ایران
* نویسنده مسئولEmail: morabtahi70@gmail.com :
 -2مربی پژوهشی بخش تحقیقات من ابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،اصفهان ،ایران

مقدمه
بهرهبرداری از محصوالت فرعی جنگلل و مرتلع از
گذشته بسیار دور انجام میشلده اسلت ( .)18در
زمان ساسانیان استفاده از فلراورده هلای گیاهلان
دارویی و صنعتی رواج داشته و در این زمان بوده
که از تیغزدن گون ،کتیلرا اسلتخراج و علالوه بلر
مصرف داخلی به چین هم صادر شلده اسلت (.)1
از جمله محصوالت فرعی جنگل و مرتع ،گیاهلان
دارویللی و صللنعتی مللیباشللند کلله بللرای درمللان
بیماریها و صنایع مختلف کلاربرد فلراوان دارنلد
( .)14از جمله گونههلای مهلم مرتعلی ،گلونهلا
میباشند که تقریباً در اکثر مناطق کوهپایلهای و
کوهستانی کشور دیده می شوند و نقش عملدهای
را در حفاظت از خاک ایفا میکننلد ( .)7یکلی از
فرآوردههای مهم دارویی و صنعتی مراتلع کشلور،
کتیرا است که از تیغزنی گلونهلای موللد کتیلرا
بدست میآیلد ( .)2نلام کتیلرا ( )Tragacanthاز
ترکیب دو لغلت یونلانی  tragosبله معنلای بلز و
 akanthaبه معنای شاخ گرفتله شلده اسلت و آن
بدلیل تشلابه شلکل ظلاهری کتیلرا بله شلاخ بلز
میباشد .کتیرا از بوته های کوچل جلنگ گلون
کلله بصللورت گسللترده در بیابللان هللای خشل و
کوهسللتان هللای منللاطق جنللوس اربللی آسللیا از
پاکستان تا یونان و بخصلو در ایلران و ترکیله
یافت می شود استحصال ملیگلردد ( .)17تولیلد
عمده کتیرا از مناطق خش و کوهسلتانی ایلران
است ( حدود  70درصد) 50 .سلال پلیش ،ایلران
بیش از  4000تن کتیرا صلادر ملی کلرد املا در

دهللههللای  1970و  1980ایللن مقللدار بللدال ل
مختلف بطور چشلمگیری کلاهش یافلت ( .)3در
حال حاضر ،میزان صادرات کتیرای ایران به بلازار
جهانی کمتر از  500تن در سال است ( .)8بهلره
برداری فقط روی بوته های سالم و میان سال بله
باال صورت می گیرد .بنابراین گونهای که شاداس و
حداقل دارای  300سانتیمتر مربلع تلاج پوشلش
باشللد در اولویللت بهللرهبللرداری قللرار دارد .بهللره
برداری در فصل پا یز ممنوع است و حداکثر بایلد
تا پایان شهریور ماه خاتمه یابلد ( .)11قطلع تلاج
پوشش گونهلا بلرای بهلرهبلرداری ممنلوع اسلت
(.)16کتیلللرا در صلللنایع داروسلللازی ،نسلللاجی،
کااذسازی ،آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)15کتیرا کمی ملین و مسهل اسلت و
معللده را تقویللت مللیکنللد و بلله دلیللل تسللکین
داروهای گرم ،این داروها را با کتیلرا ملیخورنلد.
همچنین کتیرا به صورت مخللو بلا لعلاس هلا و
داروهای مناسب ،برای زخم ها و دردهای چشم و
ورم ملتحمه مفید اسلت ( .)1در اسلتان اصلفهان
گونه های مولد کتیرا وجود دارند .بطوریکه گونه
 A. gossypinusمساحتی حدود  829898هکتار
و گونه هلای A. keyserlingii ،A. parrowianus
و  2527751 ،A. sofficusهکتار از اراضی مرتعی
استان را بله خلود اختصلا دادهانلد .علالوه بلر
گونه های ذکر شده گونه های دیگری نیلز وجلود
دارنللد کلله کتیللرا تولیللد مللیکننللد ولللی از نظللر
اقتصادی در اولویت بهرهبرداری قرار ندارند .ارزش
اقتصادی محصول کتیرا ،بهرهبرداری از گونهلای

مولد را املری اجتنلاسناپلذیر سلاخته اسلت (.)9
بنابراین با توجله بله ارزش اقتصلادی و حفلاظتی
گونهای مولد کتیرا ،الزم است برای حفل بقلا و
زادآوری آنها اقدام جدی صورت گیرد ( .)6یکی از
عوامل مهم نابودی گونهلای موللد کتیلرا ،بهلره
برداری ایراصولی از آنها میباشد (.)12
 Asadianو  )2006( Baratiاثللر دفعللات و نحللوه
تیغ زنی در زمانهای مختلف بر میزان استحصلال
کتیرا در گون سلفید ()Astragalusgossypinus
را بررسی و دریافتند که دفعات تیغ زنی و اهمیت
زمان دوم تیغ زنی و روش تیلغ زنلی عملودی در
میللزان استحصللال کتیللرا بللی تللاثیر اسللت(.)4
همچنلین  )2008( Asadian et al.,اثلر و نحلوه
تیغ زنی در زمان های مختلف بر میلزان کتیلرای
گللون زرد ( )A.parrowianusرا بررسللی کردنللد.
نتایج نشان داد که بین ی بار و دو بار تیغ زنلی
اخللتالف معنللی دار در تولیللد کتیللرا دیللده نمللی
شود(.)5
هدف از انجام این تحقیلق ،بررسلی تلأثیر بهلره
بللرداری بللر روی اداملله حیللات و زادآوریگونلله
 Astragalus gossypinusدر اسلللتان اصلللفهان
میباشد.
مواد و روشها
این تحقیق در منطقه روستای یحیلی آبلاد شلهر
نطنز در سال های  1379تا  1385انجام شلد .از
نظر اقلیمی براساس تقسیم بنلدی گوسلن ،دارای
اقلیم نیمه بیابانی خفیف میباشد.در این تحقیلق
از طرح اسلپلیت پلالت بلر پایله بلوکهلای کاملل

تصللادفی تحللت تیمللار تعللداد تیللغ (شللیارهای
ایجادشللده روی گیللاه) ،شللامل  2تیللغ 3 ،تیللغ و
تعداد برداشت شلامل  4 ،2و  6نوبلت برداشلت و
شاهد (بدون برداشت) با سه تکرار استفاده گردید.
هر کرت شامل  30بوته بود کله بلرای اوللین بلار
مورد بهرهبرداری قلرار ملیگرفتنلد .جهلت بهلره
برداری در سلال  1379ابتلدا بوتلههلای مناسلب
انتخللاس گردیدنللد .ایللن بوتللههللا حللداقل  300و
حداکثر  400سانتیمتر مربع تاج پوشش داشلتند.
در  25خرداد سال  ،1380کنار بوتهها (االلب در
جهت شمالی برای جلوگیری از تابش مستقیم نور
خورشید) چالههایی بله عملق  15-20سلانتیمتر
ایجاد شد .سپگ از تیر ماه بهرهبرداری شروع و تا
شللهریور اداملله داشللت .در سللال  1384دومللین
مرحله بهرهبرداری با ایجاد چالهها در اواخر خرداد
آااز گردید و تا شهریور ادامه داشت .محصول هلر
بوته به طلور جداگانله در ظلرفهلای پالسلتیکی
جمعآوری و پگ از تلوزین ،محصلول یل کلرت
محاسبه گردید .پگ از اولین بهرهبلرداری در هلر
سال در پایان دوره رشد رویشی و زایشلی ،تعلداد
بوتههای هر کرت که در اثر بهلرهبلرداری خشل
شده بودند ،شمارش و درصد تلفات بوته محاسلبه
گردید .تاج پوشلش گونلههلای مختللف از سلال
 1380تا  1385پگ از رشد کامل با اندازهگیلری
قطر کوچ و بزرگ محاسبه شد .پلگ از اوللین
بهرهبرداری ،بلذر گونله ملورد مطالعله در مرحلله
رسیدگی ،جمعآوری و وزن هزار دانله آن بدسلت
آمد .در این تحقیق برای آنالیز نتایج از نلرمافلزار
آماری  SASو  MSTATCاستفاده گردید.

گرفتند .همانگونه که در جدول  2دیده ملیشلود
بللاالترین درصللد تللاج پوشللش بللا میللانگین 886
سانتیمتر مربع مربو به سال ششم است .مقایسه
میانگین ها تحت تیمار تعلداد برداشلت در سلال
نشان داد که بیشترین تاج پوشش متعلق به تیمار
شاهد (بدون برداشلت) بلا  681سلانتیمتر مربلع
است (جدول .)3

نتایج
نتایج حاصلل از آنلالیز واریلانگ مرکلب داده هلا
نشان داد که اختالف بین سال ها ،تعداد برداشت،
اثر متقابل برداشت و تیلغ و اثلر متقابلل سلال و
برداشت روی تاج پوشش در سطح احتملال یل
درصد معنی دار اسلت(جدول  .)1میلانگین هلای
تاج پوشش در سال های مختلف با آزمون دانکلن
در سطح احتمال ی درصد ملورد مقایسله قلرار

جدول  -1آنالیز واریانگ مرکب اثرات سال ،تعداد تیغ و برداشت روی تاج پوششA. gossypinus
منابع تغییرات

درجات آزادی

میانگین مربعات

F

تعداد تیغ

1

100004/19

0/44ns

خطا

2

228766/12

-

سال

5

16687927/38

**

3068/06

سال × تیغ

5

5832/11

1/07ns

تعداد برداشت

3

378076/28

**34/75
**54/12

برداشت × تیغ

3

588849/94

سال × برداشت

15

42162/41

**

سال × تیغ × برداشت

15

15345/29

1/41ns

20

5439/24

-

خطا
**

 :nsاختالف معنی دار نیست.

3/87

 :اختالف در سطح  1درصد معنی دار است.

جدول  -2مقایسه میانگین اثر سال روی تاج پوشش گونه A. gossypinus
ردیف

تیمار

میانگین()mc2

1

سال اول

425f

2

سال دوم

505e

3

سال سوم

597d

4

سال چهارم

693c

5

سال پنجم

805b

6

سال ششم

886a

* :میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی کله دارای حلرف مشلترک هسلتند از نظلر آملاری
اختالف معنی دار ندارند.

جدول  -3مقایسه میانگین اثر برداشت روی تاج پوشش گونه A. gossypinus
ردیف

تیمار

میانگین()mc2

1

شاهد (بدون برداشت)

681a

2

دو بار برداشت

653b

3

چهار بار برداشت

636b

4

شش بار برداشت

636b

* :میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی کله دارای حلرف مشلترک هسلتند از نظلر آملاری
اختالف معنی دار ندارند.

پوشش با میانگین  724سانتیمتر مربع بله تیملار
شاهد با  3تیلغ مربلو ملی گلردد کله بلا سلایر
تیمارها اختالف معنی دار دارد.

میانگینهای اثر متقابل تیغ و برداشلت روی تلاج
پوشش با آزمون دانکلن در سلطح احتملال یل
درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .همانگونه که در
جدول  4دیلده ملی شلود بلاالترین درصلد تلاج

جدول  -4مقایسه میانگین اثر متقابل تیغ و برداشت روی تاج پوشش گونه A. gossypinus
ردیف

تیمار

میانگین()mc2

1

شاهد و سه تیغ

724a

2

شش بار برداشت و دو تیغ

655b

3

دو بار برداشت و دو تیغ

653bc

4

دو بار برداشت و سه تیغ

653bc

5

چهار بار برداشت و دو تیغ

638c

6

شاهد و دو تیغ

638c

7

چهار بار برداشت و سه تیغ

635c

8

شش بار برداشت و سه تیغ

618d

* :میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی کله دارای حلرف مشلترک هسلتند از نظلر آملاری
اختالف معنی دار ندارند.

میانگینهای اثر متقابل سال و برداشت روی تلاج
پوشش با آزمون دانکلن در سلطح احتملال یل
درصللد مللورد مقایسلله قللرار گرفتند(جللدول .)5
بللاالترین درصللد تللاج پوشللش بللا میللانگین 964
سانتیمتر مربع به تیمار شاهد و سال ششم مربو

میگردد که با سلایر تیمارهلا اخلتالف معنلی دار
دارد .کمترین درصد تلاج پوشلش بله تیمارهلای
چهار و شش بار در سال اول بهلره بلرداری تعللق
دارد.

جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل سال و برداشت بر روی تاج پوشش گونه A. gossypinus
تیمار

میانگین

تیمار

میانگین()mc2

شاهد سال ششم

964a

شاهد سال سوم

616j

دو بار سال سوم

601j
588j
585j

دو بار سال ششم

884b

چهار بار سال ششم

851c

شش بار سال سوم

شش بار سال ششم

838d

چهار بار سال سوم

شاهد سال پنجم

835e

شاهد سال دوم

522k

دو بار سال پنجم

802f

دو بار سال دوم

511k

شش بار سال پنجم

792g

شش بار سال دوم

494l

چهار بار سال پنجم

791g

چهار بار سال دوم

493l

شاهد سال چهارم

713h

شاهد سال اول

436c

دو بار سال چهارم

692i

دو بار سال اول

430c

شش بار سال چهارم

688i

شش بار سال اول

418n

چهار بار سال چهارم

680i

چهار بار سال اول

417n

* :میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی کله دارای حلرف مشلترک هسلتند از نظلر آملاری
اختالف معنی دار ندارند.

برداشت و تیغ برای تولید محصول اختالف معنی
دار ندارند .ولی بین تعلداد برداشلت هلای انجلام
شده اختالف در سطح ی درصد معنی دار است.

آنالیز واریانگ عملکرد محصلول بدسلت آملده از
گونلله (A. gossypinusجللدول  )6نشللان داده
است که تعداد تیغ همچنلین اثلر متقابلل تعلداد

جدول  -6مقایسه آنالیز واریانگ عملکرد محصول گونه  A. gossypinusدر سال 1381
منابع تغییرات

درجات آزادی

میانگین مربعات

F

تکرار

2

137/628

1/5377ns

تعداد تیغ

1

252/226

2/8180ns

خطا

2

89/505

**

تعداد برداشت

2

1788/783

برداشت × تیغ

2

123/755

0/4281ns

8

289/035

-

خطا

6/1123

**

 :nsاختالف معنی دار نیست : .اختالف در سطح  1معنی دار است.

تیمار چهار نوبت برداشت با میانگین  49/32گرم
اخللللللتالف معنللللللی دار ندارد(جللللللدول .)7

باالترین میلزان تولیلد محصلول بلا میلانگین
 72/25گللرم در  30بوتلله در تیمللار شللش نوبللت
برداشت در سال  1381بدست آمده است کله بلا

جدول  -7مقایسه میانگین های عملکرد محصول در نوبت های مختلف بهره برداری در سال 1381
ردیف

تیمار

میانگین(گرم در  30بوته)

1

شش نوبت بهره برداری

72/25a

2

چهار نوبت بهره برداری

49/32ab

3

دو نوبت بهره برداری

38/67b

* :میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی کله دارای حلرف مشلترک هسلتند از نظلر آملاری
اختالف معنی دار ندارند.

آنلالیز واریلانگ وزن هلزار دانله A. gossypinus

قرار گرفتند .همانگونه که در جدول  9دیلده ملی
شود باالترین وزن هزار دانله بلا میلانگین 4/954
گرم در تیمار شاهد (بدون برداشت) و سله تیلغ
بدست آمده است که با تیمارهای اثر متقابل شش
مرتبه برداشت و سه تیغ ،چهار مرتبه برداشلت و
دو تیغ ،دو مرتبه برداشلت و دو تیلغ و شلاهد دو
تیغ اختالف معنی دار ندارد.

(جللدول  )8نشللان داده اسللت کلله تعللداد تیللغ
همچنین تعداد برداشت روی وزن هزار دانه تلأثیر
و اختالف معنی دار ندارند .ولی اثر متقابل تعلداد
برداشت و تعداد تیغ در سطح پنج درصلد معنلی
دار است .میانگین های وزن هزار دانله بلا آزملون
دانکن در سطح احتمال پنج درصد مورد مقایسله

جدول  -8آنالیز واریانگ وزن هزار دانه گونه  A. gossypinusدر سال 1380
منابع تغییرات

درجات آزادی

میانگین مربعات

F

تکرار

2

0/204

34/20

تعداد تیغ

1

0/004

0/72ns

خطا

2

0/006

-

تعداد برداشت

3

0/082

برداشت × تیغ

3

0/254

12

0/064

خطا

1/27ns
*

3/95
-

**

 :nsاختالف معنی دار نیست : .اختالف در سطح  1درصد معنی دار است.

جدول  -9مقایسه میانگین وزن هزار دانه گونه A. gossypinusدر تیمار های مختلف
ردیف

تیمار

میانگین(گرم)

1

شاهد × دو تیغ

4/72abc

2

دو مرتبه برداشت × دو تیغ

4/779abc

3

چهار مرتبه برداشت × دو تیغ

4/907ab

4

شش مرتبه برداشت × دو تیغ

4/504cd

5

شاهد × سه تیغ

4/954a

6

دو مرتبه برداشت × سه تیغ

4/337d

7

چهار مرتبه برداشت × سه تیغ

4/6bcd

8

شش مرتبه برداشت × سه تیغ

4/913ab

* :میانگین ها توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند از نظر آملاری
اختالف معنی دار ندارند.

آنالیز واریانگ عملکرد محصلول بدسلت آملده از
گونه  A. gossypinusدر سال (1384جدول )10
نشان داده است که اثر تعداد تیلغ روی محصلول

معنی دار نیست .وللی اثلر تعلداد برداشلت و اثلر
متقابل برداشت و تیغ بر روی تولیلد محصلول در
سطح ی درصد معنی دار است.

جدول  -10مقایسه آنالیز واریانگ عملکرد محصول گونه  A. gossypinusدر سال 1384
منابع تغییرات

درجات آزادی

میانگین مربعات

F

تکرار

2

14/65

3/06

تعداد تیغ

1

71/28

14/90ns

خطا

2

4/78

**

تعداد برداشت

2

3165/54

برداشت × تیغ

2

734/14

**12/47

8

58/86

-

خطا
**

 :nsاختالف معنی دار نیست.

53/77

 :اختالف در سطح  1درصد معنی دار است

جدول  11دیده می شود بلاالترین میلزان تولیلد
محصول با میانگین  129/74گرم در تیمار شلش
نوبت برداشت بدست آمده است.

میانگینهای عملکرد محصلول در برداشلت هلای
مختلف با آزمون دانکلن در سلطح احتملال یل
درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .همانگونه که در

جدول -11مقایسه میانگین های عملکرد محصول گونه A. gossypinusدر برداشت های مختلف سال 1384
ردیف

تیمار

میانگین(گرم در 30بوته)

1

دو نوبت بهره برداری

84/542c

2

چهار نوبت بهره برداری

114/247b

3

شش نوبت بهره برداری

129/742a

* :میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند از نظر آملاری اخلتالف معنلی دار
ندارند.

گرفتند .باالترین میزان تولید محصول با میلانگین
 144/5گرم در تیمار شلش نوبلت برداشلت و دو
تیغ بدست آمده است(جدول .)12

میانگین های عملکرد محصول تحت اثلر متقابلل
تعداد تیغ و تعداد برداشلت بلا آزملون دانکلن در
سطح احتملال یل درصلد ملورد مقایسله قلرار

جدول  -12مقایسه میانگین اثر متقابل تعداد تیغ و تعداد برداشت روی عملکرد محصول گونه A. gossypinus
ردیف

تیمار

میانگین(گرم در  30بوته)

1

دو مرتبه برداشت × دو تیغ

79/860d

2

چهار مرتبه برداشت × دو تیغ

110/14bc

3

شش مرتبه برداشت × دو تیغ

144/5a

4

دو مرتبه برداشت × سه تیغ

89/223cd

5

چهار مرتبع برداشت × سه تیغ

118/353b

6

شش مرتبه برداشت × سه تیغ

114/983b

* :میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی کله دارای حلرف مشلترک هسلتند از نظلر آملاری
اختالف معنی دار ندارند.

اثر متقابل تعداد تیغ و تعداد برداشلت در سلال هلای
 1382تا  1384اختالف معنی دار در سلطح احتملال
ی درصد وجود دارد(جدول .)13

آنالیز واریانگ تلفات بوته در سال های مختلف نشلان
می دهد که در سال های  1381تا  1385بین تعلداد
برداشت (نوبت های بهره برداری)و بین میانگین های

جدول  -13آنالیز واریانگ تلفات بوته (درصد) گونه  A. gossypinusدر سالهای  81تا 85
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجات
آزادی

81

82

83

84

85

تکرار

2

10/26

1/24

2/48

0/72

2/25

تعداد تیغ

1

11/72ns

0/46ns

4/18ns

2/39ns

9/86ns

خطا

2

12/39

11/86

4/35

1/28

3/23

**

**

1043/28

1302/80

**

**

**

تعداد برداشت

3

888/76

852/14

410/02

تیغ × برداشت

3

30/18ns

**15/21

**24/15

**20/85

13/90ns

خطا

12

14/01

3/16

2/88

3/05

6/29

 :nsاختالف معنی دار نیست :**.اختالف در سطح  1درصد معنی دار است.

دیده میشود باالترین میزان تلفات بوته در تیملار
شش مرتبه برداشت رخ داده است که میانگینهای
تلفات بوته در سالهای  1381تا  1385بترتیلب
 ،44 ،44 ،44 ،41/8و  47درصد میباشد.

میانگینهای تلفات بوته در برداشت های مختللف
در سال های  1381تا  1385با آزمون دانکلن در
سطح احتملال یل درصلد ملورد مقایسله قلرار
گرفتند (جدول  .)14همانگونه که در این جلدول

جدول  -14مقایسه میانگین اثرات متقابل تعداد برداشت و تیغ بر درصد تلفات گونه A. gossypinus
سال

81

83

82

84

85

تیمار
میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

شاهد

6/5c

12/7d

14/9d

15/5d

27/3c

دو مرتبه برداشت

26b

28/4c

29/5c

28/8c

37/6b

چهار مرتبه برداشت

30/7b

34/9b

34/8b

34/56b

40b

شش مرتبه برداشت

41/8a

44a

44a

44a

47a

* :میانگین ها توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند از نظلر آملاری
اختالف معنی دار ندارند.

میانگینهای تلفلات بوتله در اثلر متقابلل تعلداد
برداشللت و تعللداد تیللغ در سللال هللای  1382تللا
 1384با آزملون دانکلن در سلطح احتملال یل
درصد مورد مقایسله قلرار گرفتنلد (جلدول .)15

باالترین میزان تلفات بوته در سال های  1382تلا
 1384بترتیللب  46/3 ،45/6و  46/3درصللد مللی
باشد.

جدول  -15مقایسه میانگین اثرات متقابل تعداد برداشت و تیغ بر درصد تلفات گونه A. gossypinus
سال

82

83

84

تیمار
میانگین

میانگین

میانگین

شاهد × دو تیغ

11/99e

14/9f

16/1e

دو مرتبه برداشت × دو تیغ

30/3c

31/7d

31c

چهار مرتبه برداشت × دو تیغ

35/9b

36/5c

35/2c

شش مرتبه برداشت × دو تیغ

42/4a

41/7b

41/8b

شاهد × سه تیغ

13/4e

14/9f

14/9e

دو مرتبه برداشت × سه تیغ

26/5d

27/3e

26/6d

چهار مرتبه برداشت × سه تیغ

33/9b

33/1cd

33/88c

شش مرتبه برداشت × سه تیغ

45/6a

46/3a

46/3a

* :میانگین ها توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند از نظلر آملاری
اختالف معنی دار ندارند.

بحث و نتیجهگیری
کتیرا یکی از محصوالت فرعی مراتع ایلران اسلت
که به دلیل کم توجهی در سال های اخیر ،از نظر
تولید و صادرات وضع مطلوبی ندارد .بطلوری کله
در دهه  ،1330ساالنه چهار هزار تن کتیرا صلادر
می شده که اکنون به کمتر از هلزار تلن رسلیده
است ( .)1طبق آمار ایر رسلمی در سلال ،1392
سه میلیلون و  580هلزار دالر صلادرات کتیلرا از
ایران به کشور های اتحادیه اروپا از جمله ایتالیلا،
آلمللان و فرانسلله ثبللت شللده اسللت ( .)13سللال
 ،1392بیش از  105هزار و سلال  ،1391حلدود
 119هزار کیلوگرم کتیلرا از اسلتان اصلفهان بله
کشورهای اتحادیه اروپلا از جملله ایتالیا،آلملان و
فرانسه و همچنین هند،چین،هنگ کن و ویتنام
صادر شلده اسلت .سلال  1392حلدود  150تلن
کتیرا از رویشگاههای طبیعی اسلتان اصلفهان در
شهرستانهای نلایین ،چادگلان ،تیلران ،سلمیرم،
اردستان ،خوانسار ،شهرضا ،نطنز ،لنجان ،نجفآباد

و خوانسار برداشت شده است ( .)10لذا بلا توجله
به اهمیت و جایگاه کتیلرا در کشلور و بخصلو
اسللتان اصللفهان ،بایسللتی بهللرهبللرداری علمللی و
اقتصادی از این گیلاه مشلخ و معرفلی گلردد.
بدین سبب در این تحقیق تعداد و روش برداشلت
کتیرا و تاثیر آن روی زندهمانی و عملکرد محصول
مورد مطالعه قرار گرفت.
بررسی آمار و نتایج حاصل از ایلن تحقیلق نشلان
داد که گونه  A. gossypinusدر سال ششم دارای
باالترین درصد تاج پوشش می باشد (جدول  )2و
تعداد برداشت بر روی تاج پوشش گیاه تأثیر دارد
بطوریکه حلداکثر تلاج پوشلش در تیملار شلاهد
حاصل شده است .و سه تیمار برداشلت دیگلر بلا
یکللدیگر اخللتالف معنللی دار ندارنللد (جللدول .)3
بنابراین این گونه حتی با دو بار برداشت هم تحت
تأثیر قرار گرفته و رشد آن کاهش می یابد .عالوه
بر این اثر متقابل تیغ و برداشت (جدول  )4نشان
دهنده این موضلوع اسلت کله بلا افلزایش تعلداد

برداشت ها و تیغ ،گیاه تحت تأثیر سو قرار گرفته
و رشد تاج پوشش کاهش می یابد .همچنین ایلن
موضوع برای اثر متقابل سال و برداشلت (جلدول
 )5هم صدق می نماید و همچنلان تیملار شلاهد
دارای باالترین درصد تاج پوشش می باشد .آنلالیز
واریانگ عملکرد محصلول گونله A. gossypinus
در سال  81بیانگر این مطلب است که تعداد تیلغ
روی عملکرد محصول اخلتالف معنلی دار نلدارد.
نوبت های مختلف بهره بلرداری از گیلاه اخلتالف
بسللیار معنللی دار نشللان مللی دهنللد و حللداکثر
محصول در تیمار شش نوبت برداشت با میلانگین
 72/25گرم بدست آمده اسلت .کله بلا میلانگین
 49/32گللرم محصللول در چهللار نوبللت برداشللت
اختالف معنی دار ندارد .بنابراین منطقی است که
برای جلوگیری از صرف هزینه بیشتر و صدمه بله
گیاه برای بهره برداری روی بوته دو تیغ زده شود
و چهار بار برداشت گردد .اثلر متقابلل برداشلت و
تیغ روی وزن هلزار دانله بلذر گیلاه تلأثیر دارنلد
(جدول  )8و باالترین وزن هزار دانله بلا میلانگین
 4/954در تیمللار شللاهد (بللدون بهللره بللرداری)
بدست آمده است که با تیمار چهلار بلار برداشلت
اختالف معنی دار نلدارد .بنلابراین مشلخ ملی
گلردد بهللره بللرداری از ایللن گونلله زادآوری آن را
تحت الشلعاع قلرار ملی دهلد و در صلورت بهلره
برداری نباید بیش از چهار نوبت برداشت صلورت
گیرد .آنالیز واریانگ عملکرد محصول در سال 84
(جدول  )10نیز نشان می دهد که تعداد برداشت
و اثر متقابل تیغ و برداشت روی عملکرد محصول
تأثیر معنی دار دارند .بطوریکه حلداکثر محصلول

در تیمار شلش نوبلت بهلره بلرداری بلا میلانگین
 129/74گرم و شش مرتبه برداشت و دو تیغ بلا
میانگین  144/5گرم بدست آمده است .در جدول
 14دیده می شود که حلداکثر تلفلات بوتله در 5
سال متوالی در شش نوبت برداشت رخ داده است
و اثر متقابل برداشت و تیلغ (جلدول  )15بیلانگر
این موضوع است که در سه سال متوالی حلداکثر
تلفات در تیمار شش مرتبه برداشلت و سله تیلغ
حاصل شده است.
 Asadianو  )2006( Baratiو همچنین Asadian
 ،)2008( et al.,نشان دادند که دفعات تیلغ زنلی
بلر میلزان محصلول کتیلرا تلاثیر گلذار نیسللت و
مقایسه میانگین تولید تحت تیمار تعداد برداشلت
معنی دار نبود .ایلن در حلالی اسلت کله در ایلن
تحقیق ،تعداد و دفعات تیغ زنی بر میزان محصول
کتیرا ،موثر بوده و تعداد  4بار برداشت بله لحلا
اقتصادی و علمی توصیه شده است.
حف و نگهداری از گیاهان جنگ گون در مراتلع
چه به لحا اقتصادی (استخراج کتیرا و اسلتفاده
از علوفه جهت چرای دام) و حفاظتی (جللوگیری
از فرسایش آبلی ) از جایگلاه ویلژه ای برخلوردار
است .افزایش قیمت کتیرا در سلال هلای اخیلر و
توجه هرچه بیشتر بهره برداران به اسلتخراج ایلن
ملاده از گللون هللای موجلود در مراتللع ،موجبللات
انهدام گون های مولد کتیرا را فراهم نموده است.
بنابراین در راستای بهرهبرداری پایدار و اقتصلادی
از گونههای مختلف گون و بخصو گونله ملورد
مطالعه تعداد برداشت  4نوبت در سال و تعلداد 2
تیغ برای هر پایه توصیه میشود.
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The effectof number and frequency ofscarification on survivaland
regenerationofAstragalusgossypinusFischer
S.M. Abtahi*1, K. Bagherzadeh2
Abstract
Gum tragacanth is one of the most important medicinal and industrial products of
rangelands, obtained from the scarification of gum tragacanth-producing Astragalus
including Astragalus gossypinus. This species is threatened with extinction due to the nonnormative exploitation. This research was aimed to provide a scientific method for the
exploitation of gum tragacanth as well as the conservation and survival of this species. The
study was conducted in two regions of Isfahan province using a random complete blocks
design in a factorial scheme with three replications. Each replication included 30 shrubs
that were exploited for the first time. Treatments included the number of scarification and
harvesting. The traits included the amount of gum tragacanths obtained from each
replication, the percentage of plant mortality, canopy cover, and 1000-seed weight.
According to the obtained results, the number of harvesting had a negative impact on
canopy cover. The number of scarification and harvesting and their interaction effect on
product was not significant. Overall, two scars and four-times harvesting could be
recommended for the exploitation of A. gossypinus.
Key words: Second products Utilization, Treatment scarification, Canopy cover,
Tragacanth, Astragalus gossypinus,
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