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  چكيده

هاي گونِ مولد صمغ كتيرا،  اي همراه در رويشگاه هاي علوفهمفرط از گونههاي اهلي و چراي  حضور و تردد زياد دام
هاي مختلف چراي دام بر توليد  ها شود. هدف اين مطالعه، تعيين اثر شدت تواند سبب كاهش پتانسيل توليدي كتيرا در گون مي

ارهاي شهرستان گلپايگان، استان اصفهان ز در گون (Astragalus gossypinus)اي هاي گون سفيد پنبهصمغ كتيرا در رويشگاه
هاي متناظر شامل ارتفاع از سطح خاك، قطر تاج زميني بوته-يرهاي روصمغ كتيرا در هر بوته گون و متغ بود. مقدار توليد

ها در سه تيمارِ چراي سبك،  بر روي مجموع ترانسكت سيستماتيك - تصادفيبرداري  روش نمونهپوشش و درصد تاج پوشش به
طرفه تجزيه و تحليل و ها با آزمون تجزيه واريانس يكگيري شد. داده  اندازه 1392ي متوسط و چراي سنگين در تابستان چرا

تفكيك شدند. مقدار توليد صمغ كتيرا در  درصد 95دار، با آزمون توكي در سطح اطمينان  هاي داراي تفاوت معنيميانگين
. مقدار توليد صمغ P) >05/0(دار داشت حت شدت چراي متوسط تفاوت معنيزار تزار تحت شدت چراي سنگين با گونگون

زار تحت شدت چراي تر از مقدار توليد صمغ كتيرا در گون درصد كم 75/54زار تحت شدت چراي سنگين كتيرا در گون
كتيرا در شدت چراي تر از توليد صمغ  درصد كم 18/60زار تحت شدت چراي سنگين متوسط بود. توليد صمغ كتيرا در گون

زار تحت شدت چراي سبك تفاوت زار تحت شدت چراي متوسط با گون. نهايتاً، توليد صمغ كتيرا در گون P) >05/0(سبك بود 
شدت چراي دام بر متغيرهاي روزميني گون شامل ارتفاع، قطر تاج پوشش و درصد تاج پوشش  . P) <05/0(دار نداشت معني

ترين مقدار  رهاي مذكور در رويشگاه تحت شدت چراي سنگين و بيشترين مقدار متغي . كمP) >05/0(داري داشت  تأثير معني
) بين قطر و ارتفاع هر بوته با مقدار توليد صمغ كتيرا در rدر ضريب همبستگي ( .تحت شدت چراي سبك بود  ها در رويشگاه آن
وه، درصد تاج پوشش هر بوته با مقدار توليد صمغ كتيرا رابطه عالبه .P) >05/0(بود  21/0و  33/0 هاي متناظر به ترتيب بوته
ويژه در ها، به هاي ظاهري بوته هاي گون با تغيير ويژگي ). حضور و چراي دام در رويشگاه= 0r/ 35؛   P >05/0(داري داشت معني

  گذارد.  اي اثر منفي ميشدت چراي سنگين، بر توليد صمغ كتيرا در گون سفيد پنبه
  

  .اي، متغيرهاي روزميني گون، مراتع گلپايگانشدت چرا، صمغ كتيرا، گون سفيد پنبه :هاي كليدي واژه

  

  

  

                                                      
  استاديار گروه مرتع و آبخيزداري، دانشكده آب و خاك، دانشگاه زابل -1

 Ajorlo_m54@yahoo.com* نويسنده مسئول: 

 داري، دانشگاه زابل دانش آموخته كارشناسي ارشد مرتع -2

 ، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اصفهانعداريكارشناس ارشد مرت -3
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  مقدمه

ترين مورد استفاده از گياهان  شايد در نگاه اول مهم
باشد ولي مرتعي، چراي دام و تأمين علوفه براي علفخواران 

هاي مرتعي داراي  هاي گياهي اكوسيستم برخي از گونه
غير از ها بهتوان از آن ها و تركيباتي هستند كه ميويژگي

اي مراتع  هاي گياهي غيرعلوفهعلوفه، استفاده كرد. گونه
مانند گياهان دارويي، گياهان صنعتي، گياهان خوراكي و 

محصوالت گياهان سمي از جمله اين گياهان هستند. 
هاي مرتعي عالوه اي اكوسيتمهاي غير علوفه حاصل از گونه

زايي و  اهميت در اقتصاد ملي، نقش به سزايي در اشتغال بر
ولي داليل  ).4افزايش درآمد مردمان محلي دارند (

متعددي مانند استاندارد نبودن و عدم كنترل كيفي و 
بندي  ها)، بستهسيستم توزيع نامناسب و سنتي (عطاري

مطلوب، نبود صنايع تبديلي سازي نامناسب، ذخيره و انبار نا
اي فراوري باعث شده است كه محصوالت غيرعلوفهو 

هاي مرتعي در اقتصاد ملي جايگاه واقعي خود را اكوسيستم
  ). 7نيافته باشند (

اي در  طور كلي، مقدار توليد محصوالت غيرعلوفهبه
هاي  مراتع به اقليم، خصوصيات خاك رويشگاه، ويژگي

). 13و  15فيزيكي رويشگاه و گونه گياهي بستگي دارد (
تغيير در هر يك از اين خصوصيات در اثر عوامل طبيعي يا 

ر مقدار محصول يتواند منجر به تغي هاي انسان مي دخالت
گردد. عوامل طبيعي مانند پستي و بلندي، ارتفاع از سطح 
دريا، تغيير اقليم و خشكسالي و عوامل انساني مانند 

هاي  برداري بيش از پتانسيل رويشگاه گونه بهره
رويه دام،  برداران، چراي بي اي توسط بهره وفهغيرعل

هاي صنعتي  هاي كشاورزي ديم و فعاليت گسترش زمين
هاي مولّد محصوالت  باعث شده است كه رويشگاه

هاي مرتعي در معرض خطر جدي  تمساي اكوسي غيرعلوفه
).  با وجود اين كه در برخي از 1قرار داشته باشند (

اي عي، گياهان غيرعلوفههاي مرتتمسهاي اكوسيرويشگاه
باشند ولي به دليل حضور ساير  گونه غالب رويشگاه مي

هاي همراه، چراي دام در عنوان گونهاي بههاي علوفهگونه
هاي تقريباً خالص شود. حتي در رويشگاهها انجام ميآن

ها هم حضور و چراي دام انجام زار زارها و آنغوزهمانند گون
تواند سبب  ها مياين رويشگاهشود. حضور دام در  مي

كاهش ويژگي رويشي گياه مانند سطح تاج پوشش، ارتفاع 

آوري، كاهش پتانسيل توليد و قطر آسمانه گياه، كاهش زاد
). 6شود (اي هاي غيرعلوفههاي گونه و استقرار گياهچه
 باشد تر بزرگ پوشش گون  تاج قطر براي مثال، هر قدر

 حجم در استوانه مركزي نتيجه، در و تر بزرگ نيز يقه قطر

ارتفاع بوته در گون سفيد،  شود. مي بيشتر كتيرا ذخيره
باشد معيار خوبي براي تعيين مقدار كتيراي توليدي مي

 ميزان كنندهتعيين عامل گزارش شده است كه). 2و 15(

 در بوته گون است. تاج پوشش قطر صمغ كتيرا، استحصال

ميزان  خوبي با يهمبستگ پوشش تاج قطر سفيد، گون
  ). 2عوامل دارد ( ساير به نسبت كتيرا استحصال

تغيير خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك رويشگاه 
دهي  تواند باعث تغيير بهرهتردد و چراي دام مي در اثر

 ماده گزارش شده است كه درصد  .)9و  8رويشگاه شود (

بر مقدار توليد صمغ كتيراي سفيد، و  خاك سنگريزه آلي و
 ظرفيت و شيب زمين يخبندان، هاي دورهچنين متغير هم

در مقدار توليد صمغ كتيراي زرد  خاك يتبادل كاتيون
اي كه  هاي غيرعلوفه ). در گونه3نقش مؤثري دارند (

دواني  محصول از ريشه گياه استحصال مي شود، نحوه ريشه
باشد،  گياه، كه عمدتاً متأثر از خصوصيات فيزيكي خاك مي

 كتيرا، محصول مولد هاي هميت است. در گونحائز ا

ها است. آن دواني نحوه ريشه تأثير تحت كتيراي توليدي
 به را خود اصلي هايريشه داليلي نتواند به گون چهچنان

 سطحي اليه در آن ايريشه و سيستم دهد نفوذ عمق خاك

 به شدت آن كتيراي محصول توليد يابد، خاك توسعه

  ).16يابد (كاهش مي
 Astragalus) اي  هاي گون سفيد پنبه رويشگاه

gossypinus Fischer) عنوان گونه مولّد صمغ كتيرا در به
برداري شديد توسط  استان اصفهان، در معرض بهره

هاي اهلي و چراي  برداران، حضور و تردد زياد دام بهره
چنين خشكسالي   اي همراه و هم هاي علوفه مفرط از گونه

كه تأثير هر يك از اين عوامل بر مقدار  هستند. الزم است
هاي رويشگاه در  توليد صمغ كتيرا و ساير ويژگي

اي مطالعه شود. با  هاي مولد محصوالت غيرعلوفه رويشگاه
مرور مطالعات منتشر شده در مورد خصوصيات مختلف 

توان نتيجه  )، مي13، 10، 9، 5هاي آن (گون و رويشگاه
ي در خصوص تأثير عوامل گرفت كه تحقيقات نسبتاً خوب

محيطي و اكولوژيكي بر خصوصيات صمغ كتيرا در 
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 عامل سه هاي گون انجام شده است. براي مثال،رويشگاه

 گسترش برمؤثر  اقليمي عنوان عواملبه تابش بارش و دما،

در مراتع  (Astragalus adscendens)گزي  گون گونه
متغيرهاي عالوه، ). به10استان اصفهان گزارش شده است (

درصد سنگريزه، رطوبت اشباع، هدايت الكتريكي، مقدار 
ترين عوامل در انتخاب  پتاسيم و مقدار بارش ساالنه مهم

اند  اي در استان اصفهان بيان شده زيستگاه گون سفيد پنبه
زارهاي استان همدان گزارش شده است كه  ). در گون13(

وامل اي با ع بين درصد پوشش و تراكم گون سفيد پنبه
خاكي و پستي و بلندي رابطه خطي وجود دارد. در بين 
عوامل خاكي اسيديته، پتاسيم، ماسه و الي و در بين 
عوامل پستي و بلندي جهت شيب و ارتفاع از سطح دريا 

اي در ميزان پوشش و تراكم گون سفيد  نقش تعيين كننده
). با بررسي منابع مختلف علمي، 3در استان همدان دارند (

رسد تاكنون در خصوص نقش چراي دام بر  ظر مينبه
هاي گون  كميت و كيفيت كتيراي توليدي در رويشگاه

اي انجام يا منتشر نشده است. هدف اين سفيد مطالعه
هاي مختلف چراي دام بر مقدار  مطالعه، تعيين اثر شدت

اي هاي گون سفيد پنبهتوليد صمغ كتيرا در رويشگاه
  است.

  

  هامواد و روش

  قه مورد مطالعه منط

اي در مراتع اين مطالعه در رويشگاه گون سفيد پنبه
شهرستان گلپايگان واقع در شمال غربي استان اصفهان 
انجام شد. وسعت كل مراتع ييالقي و قشالقي منطقه، 

هاي گون در اين مراتع  هزار هكتار و وسعت رويشگاه 154
 هكتار است كه در مختصات جغرافيايي 50000حدود 

 34ʹ 64ʺشمالي و  عرض 37˚ 8ʹ  53ʺتا  33˚ 27ʹ 36ʺ
). بر 1قرار دارند (شكل  طول شرقي 50˚17ʹ  18ʺتا  46˚

اساس آمار ايستگاه هواشناسي گلپايگان (واقع شده در 
شمالي و طول جغرافيايي  33˚ 28ʹعرض جغرافيايي 

متر)، اقليم منطقه  1870شرقي و ارتفاع  �٠˚ ١٧ʹ
خشك است. ميانگين بلند مدت  طبق روش دومارتن، نيمه

 261بارندگي و درجه حرارت ساالنه منطقه به ترتيب 
  گراد است. درجه سانتي 6/12متر و  ميلي

  

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه -1شكل 

  
اي) بافت خاك سطحي منطقه، متوسط (لومي ماسه

باشد. ساختمان خاك در و خاك زيرين سنگين (رسي) مي
هاي ريز تا متوسط با اي در اندازهههاي سطحي، دان اليه

هاي زيرين بدون ساختمان  درجه وضوح ضعيف و در اليه

 4باشد. هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك كمتر از مي
) از pHمتر بود است. اسيديته خاك (موس برسانتيميلي
در تغيير است. ميزان مواد آلي خاك در حد  1/8تا  8/7

ميزان فسفر و پتاسيم قابل  درصد) و 5/0-15/0متوسط (
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 PPM 250تا  150و 10تا  5جذب در خاك سطحي 
پذيري خاك با توجه به بافت خاك، شيب، باشد. نفوذ مي

ريزه از نسبتاً كند تا متوسط پوشش گياهي و ميزان سنگ
قابل تغيير بوده و خاك منطقه از نظر زهكشي مناسب 

  ).13باشد (مي
  

  پوشش گياهي

باشند. گون سفيد  استپي ميمراتع منطقه جزء 
يا كتيراي سفيد با نام  (Astragalus gossypinus)اي  پنبه

گونه  (Papilionaceae) آسا پروانه خانواده محلي چرك از
مهم و غالب مراتع منطقه است. عموماً اين گونه به صورت 

رويد. اين گونه  متر ميسانتي 120تا  90خودرو به ارتفاع 
ي راست و دليل داشتن ريشهه و بهپسند بودشديداً نور

عميق در برابر خشكي و شرايط نامساعد محيطي بسيار 
 هاي گياهي همراه آن شاملگونه باشد. مقاوم مي

Cousinia bachtiarica، Psathyrostachys fragilis  ،
Bromus tomentellus  وEuphorbia sp.  .به هستند
د بادام خارآلود اي ماننهاي درختچهعالوه، شماري از گونه

)Amygdalus lycioides) شيرخشت ،(Cotoneaster 

numolariaو پرند ()  (Pteropyrun aucheri  نيز در مراتع
منطقه وجود دارند. وضعيت مراتع منطقه در شرايط حاضر 

  ).12رونده است ( فقير و گرايش آن منفي و پس
  

  طرح آزمايش و تيمارهاي چرا

مل تصادفي با سه تيمار اين تحقيق در قالب طرح كا 
شامل چراي سنگين، چراي متوسط و چراي سبك در 

اي مراتع گلپايگان در سه هاي گون سفيد پنبهرويشگاه
اي انتخاب شدند كه ها به گونهتكرار انجام شد. تيمار

هاي خاك و ساير خصوصيات لحاظ توپوگرافي، ويژگي به
ي دام با لحاظ شدت چراطبيعي مانند اقليم مشابه ولي به

يكديگر متفاوت باشند. اغلب در مباحث مديريت چرا، 
و  50، 75ترتيب شدت چراي سنگين، متوسط و سبك به

اي  چرا يا برداشت از توليد سرپاي گياهان علوفه درصد 25
رسد  نظر ميشود. بهدر طول فصل چرا (سه ماه) تعريف مي

 ترتيبهاي چراي مذكور در مرتع را مي توان به كه شدت
در اطراف مناطق بحراني مانند روستا و آبشخوار، در فاصله 

كيلومتري از مناطق بحراني و مراتع واقع در  5حدود 

هاي كشاورزي و باغات مشاهده كرد. بنابراين،  نزديك زمين
زارهاي نزديك  در اين مطالعه، شدت چراي سنگين در گون

مناطق بحراني مانند روستا و آبشخوار، شدت چراي 
كيلومتر از مناطق  5در گون زارهايي كه حدود  متوسط

زارهاي  بحراني فاصله داشتند و شدت چراي سبك در گون 
  هاي كشاورزي و باغات انتخاب شدند. واقع در نزديك زمين

  
  برداري نمونه

برداري ميداني از مرداد تا شهريور ماه سال نمونه
انجام شد. براي تعيين تاثير شدت چراي دام بر  1392

ترانسكت مستقر شدند.  5ليد صمغ كتيرا، در هر تكرار تو
ها از يكديگر  متر و فاصله ترانسكت 100طول هر ترانسكت 

متر بود. بر روي هر ترانسكت، مقدار صمغ و  100
هاي مورفولوژيكي (ارتفاع، قطر و اندازه تاج پوشش)  ويژگي

گيري شد. بر روي هر  طور تصادفي اندازهپنج پايه گون به
گيري  طور تصادفي براي اندازهسكت، پنج پايه گون بهتران

متغيرهاي مورد نظر انتخاب شدند. در مجموع در هر تيمار 
نمونه برداشت شد. براي استحصال كتيرا، ابتدا خاك  75

متر برداشته شد. با سانتي 20اطراف ريشه تا عمق حدود 
زني، روي بخش ابتدايي استفاده از تيغ مخصوص كتيرا

ياه يك شيار مورب پشت به آفتاب به طول حدود ريشه گ
متر، بسته به قطر  سانتي 1تا  5/0متر و عمق  سانتي 4تا  3

اي بود كه به بخش  ريشه، ايجاد شد. عمق شيار به اندازه
زني، مركزي ريشه آسيب وارد نشود. يك هفته پس از تيغ

مجدداً به رويشگاه مراجعه شد و صمغ حاصله با دست 
در كيسه پالستيكي ريخته شد. صمغ در  آوري وجمع

آزمايشگاه توسط ترازو با دقت هزارم گرم توزين شد. به 
يرهاي روزميني) عالوه، خصوصيات مورفولوژيكي (متغ
ارتفاع از سطح  شامل قطر متوسط، اندازه تاج پوشش و

  گيري شد.  تيغ زده شده هم اندازه هاي گون خاك بوته
  

  تجزيه و تحليل داده ها

ها از نظر نرمال بودن توزيع، همگني دا دادهابت 
ها و وجود مقادير پرت و انتهايي به ترتيب با واريانس
اسميرنف، لونز و ترسيم نمودارهاي - هاي كلوموگروف آزمون
) بررسي شدند. پس از حصول پيش boxplotsاي ( جعبه
طرفه  ها با آزمون تجزيه واريانس يكهاي آماري، دادهفرض
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هاي با تفاوت ليل شدند. جهت تفكيك ميانگينتجزيه و تح
 درصد 95دار، از آزمون توكي در سطح اطمينان معني

هاي گون استفاده شد. رابطه بين متغييرهاي روزميني بوته
و مقدار توليد صمغ كتيرا با ضريب همبستگي پيرسون 

افزار ها با نرمبررسي شد. كليه تجزيه و تحليل آماري داده
18 SPSS م شد. انجا  

  

  نتايج

شدت چراي دام بر مقدار توليد صمغ كتيرا تأثير 
هاي چرا شده با زارمقدار توليد صمغ كتيرا در گون. داشت
يعني سبك، متوسط و  هاي مختلف توسط دامشدت

 )F ) 2 و 22= (7/ 64 ؛ P >05/0(سنگين متفاوت بود 
  ).1جدول(

ايهاي گون سفيد پنبهر صمغ كتيرا در رويشگاههاي مختلف چراي دام بر مقداتاثير شدت  -1 جدول  

 F P ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغيير متغير

 وزن كتيرا
 
 

ها (اثر شدت چرا)بين گروه  
ها (خطا )درون گروه  

 جمع

20/81  
04/1179  
24/1260  

2 
222 
224 

60/40  
31/5  

64/7  00 

  

حت شدت چراي زار تمقدار توليد صمغ كتيرا در گون
زار تحت شدت چراي گرم/ بوته) با گون 21/2سنگين (
 >05/0(دار داشت گرم/ بوته) تفاوت معني 42/3متوسط (

P( ) چنين، مقدار توليد صمغ كتيرا در ). هم2جدول
گرم/ بوته) با  21/2زار تحت شدت چراي سنگين ( گون

گرم/ بوته) تفاوت  54/3زار تحت شدت چراي سبك (گون
). نهايتاً، مقدار 2جدول (  )P >05/0(دار داشت معني

زار تحت شدت چراي متوسط توليد صمغ كتيرا در گون
 54/3زار تحت شدت چراي سبك (گرم) با گون 42/3(

  ).2جدول ( )P <05/0(دار نداشت گرم/ بوته) تفاوت معني
  

  هاي مختلف چرابا شدتاي  هاي گون سفيد پنبههتوليد صمغ كتيرا (گرم/ بوته) در رويشگامقدار مقايسه ميانگين  -2جدول 

از ميانگين  اشتباه معيار ميانگين شدت چرا  P 

 سنگين
 متوسط

a 21/2  
b  42/3  

03/0  
09/0  

004/0  

 سنگين
 سبك

b  21/2  
a  54/3  

03/0  
1/0  

001/0  

 متوسط
 سبك

a  42/3  
a 54/3  

09/0  
1/0  

95/0  

  .P) >05/0(باشند دار ميت معنيهاي داراي حروف غير مشابه نشان دهنده تفاوميانگين

 

تأثير شدت چراي دام بر خصوصيات روزميني گون سفيد 

  ايپنبه

ارتفاع گياه، قطر آسمانه گياه و ميزان تاج پوشش از 
هاي روزميني گياهان هستند كه  هاي اندام جمله ويژگي

ها بر عملكرد گياه از نظر توليد علوفه،  كيفيت و كميت آن
اي)، زادآوري و غيره تأثير  ي (غيرعلوفهتوليد محصول فرع

شدت چراي دام بر ارتفاع گون  دارند. در اين مطالعه، 

طوري كه ارتفاع گون سفيد اي تأثير داشت. بهسفيدپنبه
هاي مختلف يعني هاي چرا شده با شدتزاراي در گونپنبه

 >05/0(داري داشت  سبك، متوسط و سنگين تفاوت معني
P 2و222= ( 80/73 ؛ ( F ( جدول)متوسط ارتفاع 3 .(

اي در رويشگاه تحت شدت چراي سنگين گون سفيد پنبه
متر) با رويشگاه تحت شدت چراي متوسط سانتي 96/12(
 P) >05/0(دار داشت متر) تفاوت معنيسانتي 59/16(
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اي در چنين، ارتفاع گون سفيد پنبه ). هم4(جدول 
متر) با نتيسا 96/12رويشگاه تحت شدت چراي سنگين (

متر) سانتي 34/18زار تحت شدت چراي سبك (گون
). نهايتاً، 4(جدول  P) >05/0(دار داشت تفاوت معني

 52/16اي در شدت چراي متوسط (ارتفاع گون سفيد پنبه
 34/18زار تحت شدت چراي سبك (متر) با گونسانتي
 ). 4(جدول  P) >05/0(دار داشت متر) تفاوت معنيسانتي

ين، شدت چراي دام بر قطر تاج پوشش تأثير چن هم
هاي چرا شده با زارداشت. قطر تاج پوشش در گون

 >05/0(هاي سبك، متوسط و سنگين متفاوت بود  شدت
P 2و222= (  19/180؛ ( F ( جدول)قطر گون سفيد 3 .(

 1/29زار تحت شدت چراي سنگين (اي در گونپنبه
 68/39متوسط (زار تحت شدت چراي متر) با گونسانتي
). 4(جدول  P) >05/0(دار داشت  متر) تفاوت معنيسانتي
اي در شدت چراي سنگين چنين، قطر گون سفيد پنبه هم
زار تحت شدت چراي سبك متر) با گونسانتي 29(
 P) >05/0(دار داشت متر) تفاوت معنيسانتي 62/45(

اي در شدت چراي ). قطر گون سفيد پنبه4(جدول 

زار تحت شدت چراي متر) با گونسانتي 68/39متوسط (
 >05/0(دار داشت متر) تفاوت معنيسانتي 62/45سبك (

(P  جدول)4 .(  
شدت چراي دام بر درصد تاج پوشش گون سفيد 

داري داشت. درصد تاج پوشش در  اي هم تأثير معنيپنبه
هاي مختلف سبك، متوسط هاي چرا شده با شدتزارگون

 ) 2 و 222= ( 93/188؛ P >05/0(د و سنگين متفاوت بو
F( جدول)اي در ). درصد تاج پوشش گون سفيد پنبه3

زار درصد) با گون 89/6زار تحت شدت چراي سنگين ( گون
دار درصد) تفاوت معني 55/12تحت شدت چراي متوسط (

چنين، درصد تاج  ). هم4(جدول  P) >05/0(داشت 
) 89/6ين (اي در شدت چراي سنگپوشش گون سفيد پنبه

) تفاوت 80/15زار تحت شدت چراي سبك (با گون
). نهايتاً، درصد تاج 4(جدول  P) >05/0(دار داشت  معني

اي در شدت چراي متوسط پوشش گون سفيد پنبه
زار تحت شدت چراي سبك درصد) با گون 55/12(
 P) >05/0(دار داشت درصد) تفاوت معني 80/15(

 ). 4 (جدول

 

  ايراي شدت چراي دام بر خصوصيات روزميني گون سفيد پنبهتاثير چ -3 جدول

 F P ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغيير* متغير

متر) ارتفاع (سانتي  
 

هابين گروه  
هادرون گروه  
 جمع

21/1131  
36/1701  
57/2832  

2 
222 
224 

60/565  
66/7  

80/73  00 

 قطر
متر) (سانتي  
 

هابين گروه  
هاروهدرون گ  
 جمع

78/10519  
21/6480  

17 

2 
222 
224 

89/5259  
19/29  

19/180  00 

 تاج پوشش (%)
 
 

هابين گروه  
هادرون گروه  
 جمع

28/3341  
76/1387  
04/4729  

2 
222 
224 

14/1527  
08/8  

93/188  00 

 ها: خطاي آزمايش ها: اثر شدت چرا؛ درون گروه بين گروه*

  

اي با مقدار  يد پنبهگون سف رابطه بين متغيرهاي روزميني

  توليد صمغ كتيرا

بين قطر، ارتفاع و درصد تاج پوشش گون سفيد 
اي و مقدار توليد صمغ كتيرا همبستگي مثبت وجود پنبه
). توليد صمغ كتيرا در هر 5(جدول  P) >05/0( داشت

) كمترين r=  21/0؛ P >05/0(بوته با ارتفاع بوته 
) و درصد r=  33/0؛ P >05/0(همبستگي، و با قطر بوته 
) همبستگي r=  45/0؛  P >05/0تاج پوشش بوته گون (
  ).5يكساني داشت (جدول 
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  اي زميني گون سفيد پنبه-تاثير شدت چراي دام بر متغيرهاي رو -4جدول 

 P خطاي معيار از ميانگين ميانگين شدت چرا متغير

متر)ارتفاع (سانتي  

 سنگين
 متوسط

a 96/12  
b 59/16  

1/2  
7/2  

00 

 سنگين
 سبك

a 96/12  
b 34/18  

1/2  
2/3  

00 

 متوسط
 سبك

a 59/16  
b 34/18  

7/2  
2/3  

00 

متر)قطر (سانتي  

 سنگين
 متوسط

a 09/29  
b 68/39  

9/2  
6/4  

00 
 

 سنگين
 سبك

a 09/29  
b 62/45  

9/2  
5/5  

00 

 متوسط
 سبك

a  59/16  
b  62/45  

6/4  
5/5  

00 

 تاج پوشش (درصد)

 سنگين
 متوسط

a  89/6  
b  55/12  

2/2  
9/2  

00 

 سنگين
 سبك

a 89/6  
b 80/15  

2/2  
1/3  

00 
0 

 متوسط
 سبك

a  55/12  
b 80/15  

9/2  
2/5  

00 

  .P) >05/0(باشند دار ميميانگين هاي داراي حروف غير مشابه نشان دهنده تفاوت معني                     

  
  (متغير وابسته)با توليدكتيرا  متغير مستقل)اي ( زميني گون سفيد پنبه-هاي رورابطه بين متغير -5جدول 

  وزن كتيرا   زميني گون-ويژگي رو

  )R2ضريب تبيين (  )rضريب همبستگي (

  05/0  21/0  ارتفاع 

  11/0  33/0  قطر 

  11/0  35/0  تاج پوشش

  

  گيريبحث و نتيجه

 مديريت اساسي بخش صحيح چراي دام مديريت

تع، مرا تخريب عوامل از يكي .است مرتعي هاياكوسيستم
 به منجر كه است چرا صحيح مديريت اعمال عدم

مراتع شده است.  ظرفيت از و بيش غيراصولي برداري  بهره
هاي گون در مراتع  صلي رويشگاهدر حال حاضر، مشكل ا

ها و خشكسالي  گلپايگان، عدم تعادل دام و ظرفيت رويشگاه

ها اثر زاراست كه بر مقدار توليد صمغ كتيرا در گون
  ).3گذاشته است (نامطلوب 

در اين مطالعه، شدت چراي دام بر مقدار توليد صمغ 
اي در مراتع هاي گون سفيد پنبهكتيرا در رويشگاه

طوري كه مقدار توليد صمغ گلپايگان تأثير منفي داشت. به
كتيرا از شدت چراي سبك به شدت چراي سنگين روند 

ترين مقدار توليد صمغ كتيرا در  كاهشي داشت. بيش
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ترين مقدار توليد صمغ كتيرا در  دت چراي سبك و كمش
). وهابي و 2شدت چراي سنگين مشاهده شد (جدول 

 چراي شديد دليلنمودند كه به ) گزارش2007همكاران (

ها، مقدار توليد بروز خشكسالي هم چنين و زارها گون از
 عبارت ديگر،سفيد كمتر شده است. به صمغ كتيراي گون

زارها گون غيراصولي از برداريبهره و دام چراي فشار تاثير
شود. گزارش شده تشديد مي مساعدنا اقليمي شرايط در

 اي وسفيد پنبه گون از مناسبنا بردارياست كه بهره

 عوامل مهم از صمغ كتيرا، استحصال نادرست هايروش

هاي آن در استان همدان رويشگاه تخريب و گون نابودي
  ).5است (

زارها موجب كاهش  چراي دام در گون افزايش فشار
برداري عالوه، بهرهشود. بهمقدار توليد صمغ كتيرا مي

برداران و افراد  رويه توسط بهرهغيرمجاز، غيراصولي، و بي
جو هم موجب تشديد تأثير فشار چراي دام در كاهش سود

مساعد شود. در صورت وجود شرايط ناتوليد صمغ كتيرا مي
زارها  شكسالي، تأثير عوامل فوق بر گونمحيطي مانند خ

 در شرايط تغيير گونه ). هر13مضاعف خواهد شد (

 توانداكولوژيك رويشگاه در اثر عوامل طبيعي يا انساني مي

 نتيجه در و در گياه گون شده متابوليكي تغييرات موجب

توليدي در  كيفيت كتيراي و مقدار كاهش يا افزايش سبب
 و كاهش حرارت رطوبت ). افزايش11گردد ( گياهان اين

 و داشته كتيراي استحصالي توليد بر مطلوبينا تأثير محيط
 بعضي در كتيرا و تراوش عدم توليد موجب دارد امكانحتي 

   ).16شود ( مولد هايگونه از
نظر به اين كه در اين مطالعه كليه تيمارهاي تحقيق 
در منطقه اقليمي يكساني قرار داشتند و همه 

ها به روش يكسان و در شرايط مساوي از نظر  گيري ازهاند
خاك و توپوگرافي انجام شد، كاهش مقدار توليد صمغ 

ها داشته  تواند ارتباط مستقيمي با چراي دام كتيرا مي
زميني هاي رو د از طريق تأثير بر ويژگيتوان باشد. دام مي

ه مال كردن بوتهاي جوان يا لگد گون مانند چرا كردن اندام
گون در اثر تردد مكرّر بر كيفيت رشد و نمو آن اثر 

هاي فيزيكي،  عالوه، تغيير ويژگيمستقيم گذارد. به
ها در  شيميايي و زيستي خاك در اثر راهپيمايي مداوم دام

تواند بر رويش، زايش و توليد گون اثر  سطح مرتع مي
منفي گذارد. در اين مطالعه، افزايش فشار چراي دام بر 

اي هاي هوايي گون سفيد پنبهت ظاهري اندامخصوصيا
تأثير منفي داشت و باعث كاهش ارتفاع، قطر و درصد تاج 

). بنابراين مقدار توليد صمغ 4پوشش گون شد (جدول 
هاي هوايي گون رابطه تواند با تغيير در اندام كتيرا مي

). چراي دام و لگدكوبي مستقيم 5داشته باشد (جدول 
هاي هوايي گياه شده ت رشد اندامگون موجب كاهش قدر

اين ارتفاع، قطر و تاج پوشش گياه كاهش يافته و اين بنابر
  تواند مقدار توليد صمغ كتيرا را كاهش دهد.امر مي
اين مطالعه نشان داد كه شدت چرا دام بر اندازه تاج  

عالوه، مقدار توليد ). به4پوشش بوته گون اثر دارد (جدول 
) 2زه تاج پوشش همبستگي مثبت دارد (صمغ كتيرا با اندا

زار  ها در گون ). حضور زياد و تردد روزانه دام5(جدول 
و رويش  هاي گون تر شدن اندازه بوته موجب كوچك

شود. مي تر تاجي كوچك پوشش با تر ضعيف هاي بوته
 تر كوچك مشخصي حد از هاي گونبوته تاج سطح چهچنان

 در يابد،مي كاهش هادر آنپتانسيل سطح فتوسنتز  شود،

كاهش  گياه در ها كربوهيدرات سازيو ذخيره توليد نتيجه
  ). 8يابد ( مي

توليد  در اي ين كنندهيتع نقش پوشش هم قطر تاج 
آن عالوه بر نقش تعين  ). علت5مقدار كتيرا دارد (جدول 

 به احتماالً كنندگي در مساحت سطح فتوسنتز كننده گياه،

 است كه بوته زير در خاص كليمايييكروشرايط م ايجاد

 طرف از . )1كند (تسهيل مي را بيشتر كتيرا خروج شرايط

 زيادي پوشش همبستگي تاج قطر با يقه گياه قطر ديگر،

كه  است سفيد گون پوشش تاج قطر تغييرات اين اما دارد،
 تعين را كتيرا مقدار استحصال مختلف هايزمان در

 باشد، بزرگتر پوشش تاج قطر چهكه هر  طوريبه كند. مي

 عامل دو اين و خواهد بود بيشتر نيز كتيرا استحصال ميزان

  ). 1( اندوابسته هم به
كند كه براي حصول  اين مطالعه گزارش مي

هاي گون سفيد  ترين مقدار صمغ كتيرا از رويشگاه بيش
). با توجه 2 اي، شدت چراي دام سبك باشد (جدول پنبه

وليد صمغ كتيرا در تيمار چراي سنگين، به كاهش مقدار ت
زارها پرهيز نمود. در  بايد از چراي شديد دام در گون

صورت حضور و شدت چراي متعادل (چراي سبك تا 
تواند نقش مثبت در كيفيت  حداكثر متوسط) دام مي

زيستي گون داشته باشد. اين نكته بيانگر اهميت مديريت 
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مختلف چرايي در  هايصحيح چرا و استفاده از سيستم
مساعد طبيعي مانند هاي نا زارها به ويژه در دوره گون

  باشد.  ها مي خشكسالي
چراي شديد دام بر مقدار كتيراي حاصل طور كلي به

اي در مراتع گلپايگان تأثير از رويشگاه گون سفيد پنبه
منفي دارد. با افزايش فشار چراي دام، مقدار توليد صمغ 

. يابد اي كاهش مياي گون سفيد پنبههكتيرا در رويشگاه
زار تحت  زارهاي گلپايگان، توليد صمغ كتيرا در گون در گون

زار تحت ترين مقدار و در گون شدت چراي سنگين دام، كم
ترين مقدار است. ولي در  شدت چراي سبك دام، بيش

زارهاي تحت شدت چراي متوسط و سبك از نظر  گون
ود ندارد. تغيير در خصوصيات مقدار توليد كتيرا تفاوتي وج

هاي هوايي گون مانند قطر، ارتفاع و درصد تاج  ظاهري اندام
پوشش در اثر افزايش فشار چراي دام يكي از عواملي است 

گذارد. اين مطالعه گزارش  كه بر مقدار توليد كتيرا اثر مي
ترين مقدار صمغ كتيرا در  كند كه براي استحصال بيشمي
حفظ و توسعه  برايچنين   ان و همزارهاي گلپايگ گون

اي بايد شدت چراي دام هاي گون سفيد پنبه رويشگاه
  همواره در حد سبك تا متوسط باشد.

  

  سپاسگزاري

نويسندگان مراتب سپاس و قدرداني خود را از دكتر 
محمدرضا وهابي استاد دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه 

بع علمي صنعتي اصفهان به جهت در اختيار گذاشتن منا
  ها اعالم مي دارند. و ساير راهنمايي
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