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  دهیکچ

ـ وجـود ا  است. با افتهیدر سطح مراتع کشور شدت  )Astragalus verusگون ( يهاهیاز پا رایکت يبرداربهره ریاخ يهادر دهه اطالعـات   ن،ی

ـ باعث حفظ سالمت گ ياقتصاد یکه ضمن دارا بودن بازده را،یبرداشت کت وهیش نیبهتر نهیدر زم یاندک ـ    اهی  یشـود، وجـود دارد. پژوهش

 1397هرستان خوشاب در بهار و تابستان مراتع برقبان ش یعیطب طیدر شرا یدر قالب طرح کامالً تصادف لیاکتورف بیترک شیآزما صورتبه

دو، ، یکسطح ( چهاردر  رایتعداد دفعات برداشت محصول کت نی) و همچنغیت سهو  دو، یکسطح ( سهطوقه در  زدنغیانجام شد. ت 1398و 

فعـات برداشـت، مقـدار    تعـداد د  شیعدد) اعمال شد. با افـزا  120(تعداد کل بوته ها  ماریتکرار از هر ت 10دفعه برداشت) بر  چهارو  سه

گـون   زدنغیمشاهده نشد. ت رایدر عملکرد کت يداریمعن شی، افزاسهو  دوبه  یکاز  هاغیتعداد ت شیاما با افزا افت،ی شیافزا رایمحصول کت

گـون   يهاهیپا یدگیخشک دیسبب تشد هاغیتعداد ت شیشد، اما افزا اهیگ یدگیخشک شیو افزا یسبب کاهش شاداب غ،یت کیدر سطح  یحت

ـ انجام شده در ا کیاکولوژ یابی) و ارزرایبرداشت محصول کت يو درآمدها هانهی(محاسبه هز ياقتصاد یابیاساس ارز . برشدن پـژوهش،   نی

  و چهار دفعه برداشت است. غیت کیمادر وارد کند  اهیخسارت را به گ نیکه کمتر رایبرداشت محصول کت وهیش نیبهتر

  

 
  

  رایصمغ کت ،یدفعات برداشت، شاداب ،ییدارو اهیگ دن،زغیت: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

 نیترعنوان مهمرا به ییدارو اهانینقاط جهان گ بیشترروزه در ام

و مردم به ارزش  شناسندینجات دهنده جان بشر م داروییمنبع 

ــار يهــاآنهــا واقــف هســتند. در دوره ــه  خ،یمختلــف ت بشــر ب

اسـتفاده   اهـان یگ ژهیـ وبـه  یعیاز مواهب طب یمختلف يهاصورت

 يو ارزش مـاد  ناهـا یگ یـی دارو تیـ کرده است. با شناخت اهم

 يبـردار کسـب سـود بـه بهـره     زهیـ آن، انسان با انگ يهافراورده

 نیـ دسـت زده کـه ا   یعـ یطب راثیـ م نیو مخرب از ا یراصولیغ

در  اهانیاز گ ياریبس انیم نیغلط هنوز هم ادامه دارد. در ا هیرو

). در ارتباط 23اند (قرار گرفته شده بینامناسب و تخر تیوضع

ـ یمهـم   اریمقوله بس سه دارویی اهانیبا گ ـ انتخـاب، تکث  یعن و  ری

  ).  4( استبرخوردار  ايژهیو تیمهم از اهم هايپیحفظ ژنوت

مولد  يهاگونه ران،یکشور ا ییدارو اهانیگ ترینمهماز  یکی

) در .Astragalus sppگون ( يهاگونه .استجنس گون  از رایکت

شـور  بـه طـرف غـرب ک    يمرکز هیاز ناح ژهیوبه رانیاکثر نقاط ا

) Fabaceae( پروانـه آسـا   رهیـ هـا از ت ). گون15اند (پراکنده شده

 يایآسـ  يدر نقـاط مرکـز  از آنهـا  گونه  3000به  کینزد وبوده 

 هیــو ترک هیســور ران،یــا یو منــاطق خشــک و کوهســتان ریصــغ

گونـه   804 رانیجنس در ا نیا يها. تعداد گونهشودیمشاهده م

گونه، مولـد   156 و )11( بوده رانیا کیگونه اندم 527که  است

قـرار دارنـد    یتو صـنع  ییدارو اهانیدر شمار گ که هستند رایکت

)13.(  

خشـک سـرد   و  خشـک (روش دومـارتن)   مـه ین يهـا میاقل

 يمـاه بـرا   شـش در حدود  ی(روش آمبرژه) و طول دوره خشک

 تـرین مهـم ). 20گزارش شده است ( ییرایگون کت يهاشگاهیرو

 رایـ صـمغ کت  ،یـی رایکت يهـا ونشده در گـ  دیتول هیمحصول ثانو

 يهارنگ و به نیریش یسخت، بدون بو، کم ياماده رایاست. کت

شـده   لیتشـک  یمواد مختلفـ  بیو از ترک بودهزرد و کرم  د،یسف

 یونـان یدو لغـت   بی) از ترکTragacanth( رای). نام کت21است (

 ي) بـه معنـا  akanthaبـز و آکانتـا (   ي) به معناtragosتراگوس (

کوچـک جـنس گـون     يهـا از بوته رایته شده است. کتشاخ گرف

خشـک و   يهاابانیصورت گسترده در بکه به شودیاستحصال م

و  ونـان یاز پاکسـتان تـا    ایآس یمناطق جنوب غرب يهاکوهستان

ـ ). کت21( شـود یمـ  افـت ی هیـ و ترک رانیـ خصـوص در ا به از  رای

آن  ) و برداشـت 2( دیـ آیدست مبه رایمولد کت يهاگون یزنغیت

 رد،یـ گیبـه بـاال صـورت مـ     سـال انیـ سالم و م يهابوته ازفقط 

ــابرا ــون نیبن ــاگ ــادا يه ــاج    بش ــطح ت ــداقل س ــا ح  300ب

ــریســانت ــع، در اولومت ــمرب ــرداربهــره تی ــ يب ــرار م ــدیگیق . رن

 دیـ و حـداکثر با  شودینم هیتوص زییگون در فصل پا يبرداربهره

ـ )، ز13( ابـد یخاتمه  وریشهر انیتا پا  يزییپـا  يهـا یبارنـدگ  رای

و  تیـ فیو ک شـود می کردهتراوش  يرایآلود شدن کتموجب گِل

  .ابدییم کاهشآن  يبازارپسند

 ،یــیدارو ،ییغــذا عیدر صــنا یکــاربرد فراوانــ رایــکت صــمغ

امر موجب باال رفتن ارزش  نی) و ا22دارد ( یو بهداشت یشیآرا

شـده کـه برداشـت     اهیگ نیاز حد از ا شیب يبردارصمغ و بهره

. زمـان برداشـت،   شـود می اهیرفتن گ نیدرست آن موجب از بنا

ـ برداشت کت زپس ا اءیحفاظت و اح اتینحوه برداشت و عمل  رای

ــظ و ســالمت گ یهمگــ ــدر حف ــذاریتأث اهی ــهســتند. م رگ  زانی

رطوبت هوا، خاك و درجه حـرارت   ریتحت تأث رایاستحصال کت

ـ ا رییـ و در صـورت تغ  ردیـ گیقـرار مـ   طیمح عوامـل مقـدار    نی

قـانون   کی). طبق ماده 16خواهد کرد ( رییتغ زین رایستحصال کتا

کشـور،   یجنگلـ  ریذخـا  و یعـ یاز منـابع طب  يبردارحفظ و بهره

 یمرتعـ  ریجـزء ذخـا   یـی رای، گونـه گـون کت  1371مصوب سال 

قطع تـاج پوشـش آن ممنـوع     ایو  اهیو قطع گ شودمیمحسوب 

مولـد   يهـا گـون  يعوامل مهم نـابود  زا یکی). 17و  13است (

 تولید که). از آنجا 12( است آنهااز  یراصولیغ يبرداربهره را،یکت

ــت را  انمیز ،صحیح يهاروش با اکتیر  کاهش يحد تابرداشـــ

 دارانبرهبهر شپذیر ردمو یعلمـ  يهاروش يریکارگبه، هددمی

ـ را با شـدت ز  رایبرداشت کت ،ییجودسو ايبرو  دهنبو انجـام   ادی

ـ م بر رگذاری. عوامل تأثدهندیم ـ کت زانی استحصـال شـده و    يرای

ـ بقا و سالمت بوته گون عبارتند از تعداد ت نیهمچن زده شـده   غی

و تعـداد دفعـات برداشـت     اریعمق شـ  ار،یطوقه، جهت ش يرو

ـ ). همـواره با 23و  17، 14، 6از هـر بوتـه (   رایـ کت عـالوه بــر   دی

نسبت به حفظ سالمت و  ياژهیتوجه و را،یکت يبرداشت اقتصاد
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 رایـ گون داشت. انتخاب روش مناسب برداشت کت يهابوته يبقا

ـ با بنـابراین منطقه دارد،  میبا نوع اقل میارتباط مستق  قـات یتحق دی

در شـرایط   رایـ روش مناسـب برداشـت کت   ییجهت شناسا یکاف

ژه یـ وبـه  رانی). در مناطق مختلف ا7د (شوانجام اقلیمی متفاوت 

 نـه یدر زم متعـددي  يهااصفهان و همدان پژوهش يهادر استان

ـ مناسب برداشت کت وهیش از بوتـه گـون صـورت گرفتـه کـه       رای

ـ  انیبه پژوهش اسد توانیم اثـر و نحـوه    در مـورد ) 5( یو برات

ـ کت زانیدر هر بوته گون) بر م غی(تعداد ت یزنغیت گـون زرد   رايی

 افتنـد یاشـاره کـرد کـه در    اناستان همـد  سرکانیدر شهرستان تو

ـ مبـر   يدارینمعاثر  یزنغیو دوبار ت کباری ـ کت زانی ـ تول يرای  يدی

روش به يبرداربهره ری) تأث1( همکارانو  یابطح نیندارد. همچن

در منطقـه نطنـز    دیگـون سـف   يو زادآور اتیح ادامه بر یزنغیت

ـ تعـداد ت  هکـ  افتنـد یو درنموده  یاصفهان را بررس  سـه و  دو( غی

ـ ندارد که ا داریاثر معن رایکت دیتولبر ) نوبت سـط  موضـوع تو  نی

 زیـ ) در منطقه شهرسـتانه اسـتان همـدان ن   6و همکاران ( انیاسد

از لحـاظ   کـه نیبا توجه بـه ا  ي. در استان خراسان رضوشد دییتا

 یکـاف  قـات یبا مناطق ذکر شده دارد، تحق یمتفاوت طیشرا یمیاقل

. انجـام نشـده اسـت    رایـ در خصوص نحـوه برداشـت کت   زمو ال

 رایـ سـب برداشـت کت  روش منا افتنیـ  قیتحق نیهدف ابنابراین 

و دفعات برداشت) با حفظ سالمت بوتـه   زنیغیتدفعات (تعداد 

ــون زرد ــتان  ) Astragalus verus( گ ــک شهرس ــع خش در مرات

  است. يخوشاب در استان خراسان رضو

   

  هاو روش مواد

  مورد مطالعه منطقه

دهستان طبس،  يحاضر در مراتع برقبان در بخش مرکز پژوهش

انجـام شـد    ياب، استان خراسان رضـو واقع در شهرستان خوش

جنـوب   يلومتریک 200 فاصله ). شهرستان خوشاب در1(شکل 

و سبزوار واقع شده  شابورین يهاشهرستان نیغرب مشهد و در ب

 يزیـ هکتار بوده که تاکنون مم 925مراتع برقبان  است. مساحت

دام تحـت ضـوابط    يچـرا  تیریدر آن اجـرا نشـده و مـد    تعمر

  .  ستین یخاص

اساس روش آمبـرژه، خشـک و سـرد اسـت.      منطقه بر میاقل

، متوســط  ایــاز ســطح در متــر 1210 تــا 1170 نیارتفــاع آن بــ

 8/15 انهیسـال  يو متوسـط دمـا   متـر یلـ یم 190 انهیسال یبارندگ

  ).3( است وسیدرجه سلس

 هیمنطقه مورد مطالعه جزء ناح ،شناختیبوم ماتینظر تقس از

سـرد   ی) جزء مناطق استپ1967و (و بنابر نظر پاب یتوران -یرانیا

 رهیـ چ verus Astragalus ). در مراتع مورد مطالعه گونه8است (

  درمنــــه دشــــتی  ، آن همــــراه  يهــــا گونــــه بــــوده و  

(Artemisia sieberi) ، Stipa arabica  وPoa bulbosa   هسـتند

  ). 2(شکل 

  

  کار روش

هکتار از مراتع برقبان شهرستان خوشاب که  دوپژوهش،  نیا در

از گونه مورد نظـر گـون بـوده و تـاکنون      یپوشش مناسب يدارا

انتخاب  ي. براشداند، انتخاب قرار نگرفته رایکت يبردارمورد بهره

 موجـود  گون بوته 1300 حدود تاج برهم عمود قطر دو ها،بوته

مساحت تاج آنها محاسبه شـد.   نیانگیو م يریگاندازه عرصه در

 نیانگیبه م کینزد يبوته گون که از لحاظ تاج، ابعاد 130سپس 

 یمکان تیشدند. موقع يگذارداشتند، انتخاب و عالمت تیجمع

  .شدثبت  GPSهر بوته توسط دستگاه 

در قالب طـرح   لیفاکتور شیپژوهش از آزما نینجام اا يبرا

ـ استفاده شد که فاکتور تعداد ت یتصادف کامالً در هـر بوتـه در    غی

ـ ت سهو  دو ،یکسه سطح ( فـاکتور دفعـات    در هـر بوتـه) و   غی

ـ ت هـاي محـل از  رایبرداشت (دفعات برداشت کت بـر  زده شـده  غی

ه دفعـ  چهـار و  سـه ، دو ،یـک سـطح (  چهـار هر بوته) در روي 

 10منظور به حداقل رساندن خطـا،  . بهشد نیی) تعرایبرداشت کت

ـ     ماریعنوان تکرار هر تبوته به  10 نیدر نظـر گرفتـه شـد. همچن

 يروبـر   يمـار یت چیشد که ه عنوان شاهد در نظر گرفتهبوته به

  از آنها صورت نگرفت.  رایو برداشت کت هاعمال نشد هاآن

مشخص  ماریهر ت ياتکراره ی،جدول اعداد تصادف قیطر از

اطالعـات شـماره بوتـه،     يکه حاو یطوقه هر بوته پالک يو رو

  خیو تعداد دفعات برداشـت بـود نصـب شـد. در تـار      غیتعداد ت
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) . موقعیت منطقه مورد مطالعه نسبت به استان و شهرستان خوشاب1شکل 

  

  
  نگی در نسخه الکترونیکی)(ر . سیماي عمومی منطقه مورد مطالعه2شکل 

  

. در شـد تیغ زده ها به عرصه مراجعه و طوقه بوته 15/04/1397

ـ ن 16/5/97و  4/5/97، 27/4/97، 21/4/97 يهـا خیتار  مـار یت زی

 هـا هیخارج شده از طوقه پا يرایاجرا و کت رایدفعات برداشت کت

و  ماریبرداشت شده از هر بوته، هر ت يرایکت زانیبرداشت شد. م

  جداگانه ثبت شد. طور بهو  نیهر مرتبه برداشت، توزدر 

به حـال خـود رهـا     تیبرداشت، سا يمارهایاز اعمال ت بعد

بـه   ) مجـدداً 1398در سال بعد (خـرداد   یدهو در فصل گلشد 

 نیـی تعبودند  شده یدگیکه دچار خشک ییهامراجعه و بوته آنجا

 يهـا با توجه بـه درصـد شـاخه    یاهیگ يهاهیو شمارش شد. پا

: شـدند  يبندمیستق دسته سهبه  یشاداب نظراز  ده،یخشک ایسالم 

 دوفـراوان، کـالس    يهـا سالم با گل يهاشامل گون یککالس 

 يزاگــل يهــادرصــد شــاخه 50کمتــر از  بــا ییهــاهیــشــامل پا

ـ  بـا  ییهـا هیـ شامل پا سهو کالس  ،دهیخشک درصـد   50از  شیب

  .  دهیخشک يزاگل يهاشاخه

ـ اثـرات ت  یشمارشـ  يهـا داده لیـ تحل يبرا زدن (در سـه   غی

طبقـات   يروبـر  سطح) و دفعات برداشـت (در چهـار سـطح)    

: IIنشـده،   مـار یت اهـان یشاداب ماننـد گ : I (در سه سطح یشاداب

 دو ی) از جـدول تـوافق  رشادابیغو پژمرده : IIIمتوسط،  یشاداب

  استفاده شد.  یخمربع يآزمون آمار و طرفه

(حاصـل   شـده  دیتول يرایکت نینگایم نیرابطه ب لیتحل يبرا
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هـر  از و دفعات برداشـت   زدن غیت نهیدو فاکتور) با هز باتیترک

 شـد ساده اسـتفاده   یخط ونیرگرس يگون از مدل آمار اهیگ هیپا

گـرم  شده بر حسـب   دیتول يرایکت زانیوابسته، م ریکه در آن متغ

ـ اهـر پ  يصرف شده بـرا  نهیهز زانیم ،گوشیپ ریو متغ اسـت.   هی

  عدد بود. 12رابطه،  نیا يمورد استفاده برا يتکرارهاتعداد 

  ی/ زنــده مــانیدوگــان خشــک ریــرابطــه متغ یبررســ يبــرا

ـ کت زانیـ = زنده مانـدن) بـا صـفت م   1= خشک شدن و 0(  يرای

  . شداستفاده  کیلُجست ونیاز رگرس شده دیتول

ـ برداشـت کت  ياقتصاد یابیارز منظوربه  یپـس از بررسـ   را،ی

ـ کتاز  يبـردار بهـره  يهـا طرح انیمجرمنابع و مصاحبه با  در  رای

الزم جهـت اعمـال    نـه یو هز ازیـ شهرستان سبزوار، زمان مورد ن

هـا بـا   . نرمال بـودن داده شد نییمحاسبه و تع مارهایهرکدام از ت

 هیــشــد. کلبررســی  رنفیاســتفاده از آزمــون کولمــوگرف اســم

زار افدر نرم 05/0برابر  αدر سطح  قیتحق نیا يآمار يهاآزمون

SPSS شده است. انجام  

  

  جینتا

 يبرحسب فاکتورهـا  رایکت مقدار انسیوار هیمربوط به تجز جینتا

نشـان   1زدن و دفعات برداشت و اثر متقابل آنها در جـدول   غیت

زدن و دفعات  غیو هم اثر متقابل ت یاثرات اصل داده شده که هم

  .)>05/0P(دار هستند یبرداشت معن

گون بر اسـاس   هیاز هر پا رایاشت کتبرد زانیم راتییتغ روند

نشـان داده شـده    3و تعداد دفعات برداشت در شـکل   غیتعداد ت

ـ تول يرایـ مقـدار کت  نیشتریب شودیاست. مشاهده م بـر   شـده  دی

زدن است که  غیبار ت سهحسب تعداد دفعات برداشت مربوط به 

 کسـان ی نزد غیـ سـطوح ت  ریبا سـا  باًیبار برداشت، تقر چهاردر 

بـار برداشـت بـه     چهارزدن در  غیملکرد تمام سطوح تشده و ع

بـار   چهـار  نیالـف). همچنـ  -3(شـکل   اسـت  شـده  کیهم نزد

 دیـ مقدار تول نیشتریزدن ب غیبار ت دوو  یکبرداشت در سطوح 

ـ بـار ت  سـه از  شیا رونـد افـزا  ام سترا دارا بـار   سـه زدن بـا   غی

  ب).  -3شده است (شکل  شتریبرداشت ب

در ارتبـاط بـا    مارهـا یاثـر متقابـل ت  ه سـ یمربوط به مقا جینتا

با استفاده از روش دانکن طبق شـکل  شده  دیتول يرایکت نیانگیم

 چهـار بار بـه   یکتعداد برداشت از  شیافزا یطور کلاست. به 4

ـ برداشـت کت  زانیـ م شیبار باعث افـزا  طـور  شـده اسـت. بـه    رای

گـرم بـر    دو، حـدود  تعـداد برداشـت   شیافـزا  يبه ازا ن،یانگیم

ـ غیـ همـه سـطوح ت   يبرداشت شده افزوده شد. بـرا  يرایکت  یزن

بـار برداشـت حاصـل شـد. بـا       چهاردر  رایمحصول کت نیشتریب

ـ ن نوبت سهبه  یکاز  زنیغیت دفعاتتعداد  شیافزا محصـول   زی

 دوو  زنیغیتنوبت  سهتنها در  داریمعن شیا افزاام افتی شیافزا

ـ  دوو  زنـی غیتبار  دوو  یکبار برداشت نسبت به  ار برداشـت  ب

  . دمشاهده ش

 یاطالعات مار،یدر هر ت رایبرداشت کت يهانهیهز سهیمقا يبرا

و  ماریاعمال هر ت يبرا ازیکارگر ماهر، زمان مورد ن نهیشامل هز

طور بهنتایج که  شدتعداد بوته قابل برداشت در هر روز محاسبه 

کـارگر مـاهر،    نهیآمده است. هز 4و 3، 2 يهاخالصه در جدول

در نظـر  روزانـه  سـاعت کـار    10 يبـه ازا  الیر 000/700 مبلغ

  گرفته شد.

متوسط  نهیبا هز رایکت دیتول نیانگیم نیارتباط ب 5شکل  طبق

از نـوع درجـه    یرخطـ یزدن و دفعات برداشت به صورت غ غیت

ایـن  از  ییهادر بخش 4حرف در شکل هم يمارهایت. دوم است

 ماریاما ت ،دارند يشتریب دیتول باًیکه تقر شوندیمشاهده م یمنحن

 يانـه یهز يابـار برداشـت دار   چهـار همـراه  زدن بـه  غیبار ت یک

 نـه یهز مارهـا یت ریاست کـه نسـبت بـه سـا    ریال  12500معادل 

  دارد.  يکمتر

و  یو درجه شـاداب  4حرف در شکل هم يمارهایت نیب رابطه

نشان تحلیل  جینتاشد که  یبررس زین هاهیپا یدگیخشک نیهمچن

 یدگیو خشـک  یو درجه شاداب مارهایت نیب يداریطه معنداد راب

مورد اشاره  يمارهایعالوه بر اینکه از ت یعنیوجود ندارد.  هاهیپا

و  یدگیاستحصال شد، اثر آنهـا بـر خشـک    یمشابه يرایکت زانیم

ـ ا. )5(جـدول   <P) 05/0(مشابه هـم بـود    زین یدرجه شاداب  نی

 يبـردار روش بهـره د مـور  در يریـ گمیتصم براي تواندیم جهینت

  اثرگذار باشد. اریبس رایکت

 زدن، دفعــات غیــت ســطوح برحســب هــا بوتــه یدگیخشــک
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  روي میزان محصول کتیرابر . نتایج تحلیل واریانس فاکتورهاي تعداد تیغ، دفعات برداشت کتیرا و اثر متقابل آنها 1جدول 

 Pدار مق Fآزمون   میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  درجه آزادي  فاکتور

  00/0  38/37  188/97  38/194  2  تعداد تیغ

  00/0  33/89  883/230  65/692  3  دفعات برداشت

  00/0  09/6  734/15  40/94  6  دفعات برداشت× تعداد تیغ

      585/2  14/279  108  خطا

  

    
 چهاردر  رایکت دیتول نیانگیو (ب) م ،رایزدن برحسب دفعات برداشت کت غیسطح ت سهدر  رایکت دیتول نیانگی(الف) م راتیی. روند تغ3شکل 

  زدن غیبرحسب سطوح ت رایسطح برداشت کت

  

  
هاي ستونتفاوت هاي برداشت کتیرا برحسب اثرات متقابل تعداد تیغ و دفعات برداشت. . آزمون دانکن براي مقایسه میانگین4شکل 

  نگی در نسخه الکترونیکی)(ر است. 05/0برابر  )سطح معنی دار بودن( αدار نیست (*). حرف معنیهم

 
  تیغ زدن در هر بوته گون . هزینه2جدول 

  سه تیغ  دو تیغ  یک تیغ  

  5/4  5/3  5/2  زمان مورد نیاز براي اعمال تیمارهاي تیغ زدن در هر بوته گون (دقیقه)

  133  171  240  تواند تیغ بزندساعت) می10تعداد بوته گون که یک کارکر در یک روز (

  5260  4090  2910  تیغ زدن در هر بوته گون (ریال) هزینه تیمارهاي
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  برداشت کتیرا از هر بوته گون . هزینه3جدول 

  چهار برداشت  سه برداشت  دو برداشت  یک برداشت  

  8  6  4  2  زمان مورد نیاز براي هر بار برداشت کتیرا از طوقه هر بوته گون (دقیقه)

  300  300  300  300  راي آن را برداشت کندتواند کتیر در یک روز میگتعداد بوته که یک کار

  9320  6990  4660  2330  هزینه تیمارهاي برداشت کتیرا از هر بوته گون (ریال)

  

  هاي تیغ زدن و برداشت کتیرا در هر بوته گون. مجموع هزینه4جدول 

 هزینه هر بوته گون

 (ریال)

 نوع تیمار

بار برداشت یکتیغ و  یک 5240  

بار برداشت دوتیغ و  یک 7570  

بار برداشت سهتیغ و  یک 9900  

بار برداشت چهارتیغ و  یک 12230  

بار برداشت یکتیغ و  دو 6420  

بار برداشت دوتیغ و  دو 8750  

بار برداشت سهتیغ و  دو 19830  

بار برداشت چهارتیغ و  دو 13410  

بار برداشت یکتیغ و  سه 7590  

بار برداشت دوتیغ و  سه 9920  

بار برداشت سهتیغ و  سه 12250  

بار برداشت چهارتیغ و  سه 14580  

 

  
 . ارتباط بین میانگین تولید کتیرا با هزینه متوسط هر پایه گون و انتخاب تیمار بهینه یک بار تیغ زدن و چهار بار برداشت5شکل 
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  اهحرف و درجه شادابی و خشکیدگی پایه. نتایج تحلیل رابطه بین تیمارهاي هم5جدول 

  نتیجه Pمقدار  درجه خطا  آماره ارزش  معیار بررسی

  دار نیستمعنی  439/0  8  944/7  هاحرف و درجه شادابی پایهرابطه بین تیمارهاي هم

  دار نیستمعنی  315/0  1  944/7  هاحرف و خشکیدگی پایهرابطه بین تیمارهاي هم

  

  زدنغ زدن، دفعات برداشت و اثر متقابل دفعات برداشت و سطوح تیغهاي خشکیده (مرده و زنده) برحسب سطوح تی. تعداد پایه6جدول 

  سطوح اثر متقابل دفعات برداشت در تعداد تیغ زدن

  (عدد سمت چپ تعداد تیغ و عدد سمت راست تعداد دفعات برداشت است)

  
  خشکیدگی  سطوح تیغ زدن  سطوح برداشت

4/3  3/3  2/3  1/3  4/2  3/2  2/2  1/2  4/1  3/1  2/1  1/1  0/0  4  3  2  1  3  2  1    

 مرده  28  31  28  22  23  22  20  0  6  8  6  8  8  8  8  7  8  7  8  5

  زنده  12  9  12  8  7  8  10  0  4  2  4  2  2  2  2  3  2  3  2  5

 
  . تعداد پایه در طبقات سه گانه شادابی برحسب سطوح تیغ زدن، دفعات برداشت و اثر متقابل دفعات برداشت در سطوح تیغ زدن7جدول 

  ت برداشت در تعداد تیغ زدنسطوح اثر متقابل دفعا

  (عدد سمت چپ تعداد تیغ و عدد سمت راست تعداد دفعات برداشت است)

    
  سطوح برداشت

  
طبقات   سطوح تیغ زدن

  شادابی
4/3  3/3  2/3  1/3  4/2  3/2  2/2  1/2  4/1  3/1  2/1  1/1  0/0    4  3  2  1    3  2  1  

1  1  0  1  1  2  0  1  1  1  1  2  8    3  4  1  4    3  4  5  I 

4  1  3  1    2  0  2  1  1  3  1  2  2    7  4  6  4    9  5  7  II  

5  8  7  8  7  8  8  8  8  6  8  6  0    20  22  23  22    28  31  28  III  

  

خالصه شده است. رابطه  6برداشت و اثر متقابل آنها در جدول 

ـ  رایو تعداد دفعات برداشت کت غیتعداد ت اثـر متقابـل    نیو همچن

ـ پا یدگیبر خشـک  رایو تعداد دفعات برداشت کت غیتعداد ت  هـا هی

گرفت  جهینت توانیم يداریبا توجه به سطح معنشد که  یبررس

ـ اعمال همزمان سطوح مختلف تعداد ت نیب و تعـداد دفعـات    غی

اخـتالف   اهیـ گ یدگیشاهد در رابطـه بـا خشـک    ماریبرداشت با ت

ـ   ،>P)05/0(وجود دارد  يداریمعن ـ  يداریاما اخـتالف معن  نیب

وجـود نـدارد    هاهیپا یدگیو خشک رایمختلف برداشت کت ریمقاد

)05/0(P> .  

زدن، دفعات برداشـت و   غیت سطوح برحسب هابوته یشاداب

 غیـ خالصه شده است. رابطه تعداد ت 7متقابل آنها در جدول  اثر

ـ اثر متقابل تعداد ت نیو همچن رایو تعداد دفعات برداشت کت و  غی

بـا  کـه   شد یبررس هاهیپا یبر شاداب رایتعداد دفعات برداشت کت

ـ  رفـت گ جـه ینت تـوان یمـ  يداریجه به سطح معنتو اعمـال   نیب

و تعداد دفعـات برداشـت بـا     غیهمزمان سطوح مختلف تعداد ت

ـ  اهیگ یشاهد در رابطه با شاداب ماریت وجـود   يداریاختالف معن

در رابطه  يداریاختالف معن مارهایت نیاما در ب)، P >05/0(دارد 

که اعمال هر کـدام از   این بدان معناستمشاهده نشد.  یبا شاداب

  شود.گون می اهیگ یبرداشت منجر به کاهش شاداب يمارهایت

ـ برداشـت کت  يهـا نهیهز و دیتول زانیمربوط به م يهاداده  رای

نمودار دوطرفـه رسـم    صورتبهمختلف  يمارهایدر ارتباط با ت

 نیشتریمشخص است ب 6طور که در شکل همان ).6شد (شکل 

در  هـا نـه یو نمـودار هز  رایبرداشت کت زانینمودار م نیاختالف ب

ـ ت دوبرداشت)، ( چهار غ،یت یک(يرهامایت برداشـت)،   چهـار  غ،ی

ـ ت چهـار برداشـت) و (  سـه  غ،یت سهبرداشت)، ( دو غ،یت سه(  غ،ی

 نیشـتر یب مارهـا یت نیـ که در ا یمعن نیبداست، برداشت)  چهار

اخـتالف در   یبـا کمـ   جهینت نیشود. احاصل می يادبازده اقتص

 یک( يمارهایت نیب، به این صورت که شد مشخص زین 4شکل 

ـ ت دوبرداشت)، ( چهار غ،یت ـ ت دوبرداشـت)، (  سـه  غ،ی  چهـار  غ،ی

 برداشت) از  چهار غ،یت سهبرداشت) و ( سه غ،یت سهبرداشت)، (
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 تعداد تیغ و دفعات برداشت کتیرا هايها و تیمار. رابطه بین میزان برداشت کتیرا، هزینه6شکل 

  

ـ   رایـ کت دیتول نیانگیم نظر وجـود نـدارد. از    يداریاخـتالف معن

ـ  يریگجهینت گونهنیا توانیم هااین یافتهق یتلف  سـه  نیکرد که ب

 سهبرداشت) و ( چهار غ،یت دوبرداشت)، ( چهار غ،یت یک( ماریت

برداشت  يهانهیو هز رایکت دیتول زانیم نظربرداشت) از  سه غ،یت

 رد.وجود ندا يداریاختالف معن

  

  يریگجهیو نت بحث

زدن طوقـه   غیـ حاصل از پژوهش مشخص شد ت جینتا یبررس با

ـ ت سه و دو، یک(گون در هر سه سطح  ـ  )غی دفعـات   نیو همچن

دفعـه   چهـار و  سـه ، دو، یـک سطح ( چهاردر هر  رایبرداشت کت

 شیافــزا نیو همچنــ یبرداشــت) ســبب کــاهش درجــه شــاداب 

اخـتالف   مارهـا یت سطوح مختلف نیا بها شد امبوته یدگیخشک

ـ اعمال این تیمارها، وجود نداشت و  يداریمعن ـ  هب نسـبت   کی

 یچـوب  ي). آوندها5(جدول  شدها بوته درباعث بروز آثار سوء 

بــه  ییانتقــال آب و مــواد غــذا يمناســب بــرا يریمســ اهــانیگ

آونـدها در اثـر    کـه ی). زمـان 19( اسـت  اهیگ یفوقان يهاقسمت

قطـع و   شـه یخام ر رهیش انید جرزدن قطع شون غیمانند ت یعامل

بـه   بیباعـث بـروز آسـ    بیترت نیا و به شودیاندك م یلیخ ای

  ). 7( شودمیبوته  یدگیخشک در نهایتو  ییهوا يهااندام

 يرا بـرا  نـه یزم اهـان یطوقـه گ  يرو بر اریشکاف و ش جادیا

. در اثـر  آوردیفـراهم مـ   زايمـار یب يهـا و قارچ هايرشد باکتر

و  ياشـعه مرکـز   يهـا گون، جدار سلول اهیه گخراش دادن طوق

بـدل بـه صـمغ     جیتـدر بـا جـذب آب بـه    یمیپارانش يهاسلول

 رفشده سبب رانـده شـدن صـمغ بـه طـ      دیو فشار تول شودیم

ـ کت ار،ی. از محل شـ شودمیشکاف   مانـده یخـارج شـده و باق   رای

 يرا بـرا  یبرداشت شده در بهار سال بعـد محـل مناسـب    يرایکت

امـر موجـب    نیکه ا دکنیفراهم م زايماریوامل بع ریرشد و تکث

ــ ــه و ضــعف ف  یدگیپوس ــولوژیزیطوق ــه و بــاالخره   کی بوت

  .شودمیآن  یدگیخشک

اسـتحکام و تعـادل    شـود میباعث  اهیزدن طوقه گ غیت عمل

ماننـد   گـر یبوته بـرهم خـورده و وقـوع عوامـل د     یکینامیرودیآ

لگدکوب  دام و يشدن بوته توسط برف، چرا دهیوزش باد، پوش

ساقه از محل طوقه شود کـه   یباعث شکستگ ره،یشدن بوته و غ

. اسـت  نگو يهابوته یدگیدر خشک یمهم اریخود عامل بس نیا

ـ   ییهادر بوتهو  شیآزما نیدر ابه وضوح  این موضوع  شیکـه ب

). حفظ تعادل 7مشاهده شد (شکل بودند  خورده غیتبار  کیاز 

و همکـاران   يجعفـر  قـات یگون در تحق يهابوته یکینامیرودیآ

  ) مورد اشاره قرار گرفته است.10( ي) و جعفر9(

مشخص  ماریاز هر ت رایبرداشت کت مقدار لیو تحل یبررس با

 بر يداریمعن ریثأت غیت سهبه  یکاز  زنیغیتنوبتهاي  شیشد افزا

 یی). توانـا 4و  3 يهـا ندارد (شـکل  رایبرداشت کت زانیم شیافزا

 مشـخص   زانیـ م کیـ محدود به  رایکتبوته گون در ترشح صمغ 
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) )1398. شکستگی ساقه بوته گون در اثر تیغ زدن (عکس: آزادروح، 7شکل 

  

در  اریجـاد شـ  یاز زمان ا ش،یآزما نیدر اینکه است. با توجه به ا

بود،  شده يروز سپر 30چهارم،  نیدر چ رایبرداشت کت تاطوقه 

را  رایـ صمغ کتمیزان ترشح حداکثر  برايان الزم بوته زم بنابراین

 زانیــدر م يریتـأث  غیــتعـداد ت  شیافـزا  رواز ایــنداشـته اسـت.   

ـ نداشته و تمام صمغ قابل برداشت از  رایاستحصال کت  اریشـ  کی

 ماریدر ت رایکت نیشتریاست که ب لیدل نیاست. به هم هخارج شد

داشـت  دفعـات بر  شیدست آمـده و افـزا  دفعه برداشت به چهار

. شده را افزایش داده اسـت  دیتول يرایکت زانیم يداریطور معنبه

و  انیاسـت. اسـد  مسـو  پژوهشـگران ه  ریسـا  جیبا نتا جهینت نیا

ـ (تعـداد ت  یزنغیاثر نحوه ت يروبر  ی) در پژوهش5( یبرات در  غی

و  بـار کیـ کـه   افتندیگون زرد در رايیکت زانیهر بوته گون) بر م

ـ کت زانیـ در م داریاخـتالف معنـ  د سبب ایجا یزنغیدوبار ت  يرای

 ری) تـأث 1( همکـاران و  یطحـ اب نیهمچنـ شـود.  شده نمـی  دیتول

 يرایکت يو زادآور اتیح ادامهرا بر  یزنغیروش تبه يبرداربهره

) غیت سهو  دو( غیکه تعداد ت افتندیو درنموده  یبررس دیگون سف

ـ ندارد کـه ا  داریاثر معن رایکت دیتول يروبر  ع توسـط  موضـو  نی

  شد. دییتا زی) ن6و همکاران ( انیاسد

مختلف  يمارهایت در رایبرداشت کت زانیم انسیوار لیتحل از

 دودفعه برداشت)، ( چهار غ،یت یک( ماریت پنج نیمشخص شد ب

 سـه دفعـه برداشـت)، (   چهـار  غ،یت دودفعه برداشت)، ( سه غ،یت

ـ ت سـه دفعـه برداشـت) و (   سـه  غ،یت دفعـه برداشـت)    چهـار  غ،ی

ـ اخـ  ). 4وجــود نـدارد (شــکل   رایـ کت دیــدر تول يداریتالف معن

صمغ  دیدر تول مارهایت نیا کهنیعالوه بر ا شد مشخص نیهمچن

و  یدگیخشـک  بـر  یکنـواخت یداشتند، اثـر   یعملکرد مشابه رایکت

  ). 5اند (جدول داشته زیها نبوته یکاهش شاداب

ــا ــارز ب ــاد یابی ــت کت ياقتص ــبرداش ــرفتنو  رای ــر گ  در نظ

 مـار یت پـنج و دفعات برداشت مشـخص شـد    زدنغیت يهانهیهز

ـ ت سـه برداشـت)، (  چهار غ،یت دوبرداشت)، ( چهار غ،یت یک(  غ،ی

 برداشت) چهار غ،یت سهبرداشت) و ( سه غ،یت سهبرداشت)، ( دو

حـال اخـتالف    نیو در عـ  هستندبرداشت  نهیهز نیکمتر يدارا

ـ ا سـه یقا). از م6وجود نـدارد (شـکل    آنها نیب زین يداریمعن  نی

ـ   رایکت دیتول زانیم نظرکه از  ییمارهایبا ت مارهایت  یاخـتالف معن

ـ  يریگجهینت گونهنیا توانی) م4دار نداشتند (شکل   نیکرد که ب

برداشـت) و   چهار غ،یت دوبرداشت)، ( چهار غ،یت یک( ماریت سه

ـ تول زانیم نظربرداشت) از  سه غ،یت سه(  يهـا نـه یو هز رایـ کت دی

  وجود ندارد. يداریمعن برداشت اختالف

 روش سـه  نیـ هر کدام از ا توانیم يلحاظ صرفه اقتصاد از

 یکـ ی کـه نیبه ا توجها با د امکر هیبرداران توصبرداشت را به بهره

بـرداران  و بهـره  شگرانپژوه ران،یگمیتصم فیوظا نیتریاز اصل

بـا   يهـا حفـظ سـالمت و بقـاء گونـه     یو صنعت ییدارو اهانیگ

توجه به مطالب اشاره شـده   ااست و ب ییرایگون کتمانند  یارزش

توانـد از  یطوقه بوته گـون کـه مـ    بر غیاثر سوء تعداد ت مورددر 
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 بنـابراین  د، شـو مختلـف باعـث کـاهش سـالمت بوتـه       راههاي

 ،يکه ضمن داشـتن صـرفه اقتصـاد    رایروش برداشت کت نیبهتر

ـ ت یـک روش اعمـال   ،شـود میمنجر به حفظ سالمت بوته  و  غی

  .  است رایتبار برداشت ک رچها

منجر به  شتر،یب غِیپژوهش نشان داد نه تنها تعداد تنتایج این 

 یدگیخشـک  شیبلکـه باعـث افـزا    شـود ینم رایکت دیتول شیافزا

ـ با توجه بـه ا  .شودمی زیگون ن يهابوته در بـین  بـاور غلـط    نی

ـ تدفعات تعداد افزایش که برداران کتیرا در منطقه بیشتر بهره -غی

ـ برداشـت کت  زانیـ م شیطوقه گـون باعـث افـزا    يروبر  زنی  رای

و  یعــیطبکارشناســان محتــرم ادارات منــابع بنــابراین ،شــودمــی

 يبـردار بهـره  يهـا طبـق طـرح   رایـ که بر برداشت کت يزداریآبخ

 نیکه ا ،ندیبرداران تالش نمابهره هیتوج براي بایدنظارت دارند، 

ـ برداشـت کت  نشـد  يامر موجب اقتصاد ـ او حفـظ   رای گونـه   نی

  ارزشمند در منطقه خواهد شد. یمرتع
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Abstract 

In recent decades, tragacanth gum extraction from Astragalus verus has dramatically increased across Iranian 
rangelands. However, little information is available about the best method of gum harvest, which is economically 
efficient and maintains the health of the plant. This research was conducted as a factorial combination and in a 
completely randomized design, during spring and summer of 2018-2019, at Baraghban rangeland. Three levels of stem 
cuts (i.e. 1, 2, and 3 cuts on the main stem of each plant) and four frequencies of gum removals (1 to 4 times) with 10 
replications were applied on 120 individual plants. Results indicated that all cut and gum removal levels significantly 
reduced the vigor of A. verus, but no significant relationship was detected between gum removal levels and plant vigor. 
There was an increase in the gum yield by increasing the number of gum harvests, but no increase was found by 
increasing cut numbers. Based on the ecological and economic comparisons (estimating costs and benefits), we suggest 
one cut and four times of gum removal as the most suitable method. 
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