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کتیراي میزان مختلف بر زمانهاي در زنی نحوه تیغ و اثر بررسی
(Astragalus parrowianus) زرد گون

bb

در
1387 81 زمستان طبیعی شماره منابع

چکیده
از یکی آید  .کتیرا بد ست می گون از هایی گونه ریشه و ساقه یقه، د  اد  ن اثر شـکاف یا د ر و طبیعی صورت به که اسـت کتیرا صمغی
و د فعات اثر بررسی منظور دارد . به فراوانی د  ارویی و صنعتی مصارف شود و می محسـوب کشـور مراتع فرعی محصوالت مهم ترین
با و سال د و د ر تکرار 4 با زمان د ر پالت اسپلیپ استریپ طرح یک از کتیرا استحصال میزان مختلف بر زمانهاي د ر نحوه تیغ زنی
تیر.15 31 تیر، 15) سطح تیغ زنی در نوارها د ر 4 زمان دوبار) ب: کرت اصلی(یکبار، زنی در دو سطح د ر د فعات تیغ الف: فاکتورهاي
ساالنه واریانس تجزیه نتایج شد. (عمودي.افقی.مورب) استفاد ه سطح سه د  ر فرعی کرتهاي در تیغ زنی نحوه ج: و مرد اد .31مرداد)
با و دوم زمان کتیرا در اسـتحصال بود .بیشترین میزان تیغ زنی و د وبار یکبار بین معنی دار اختالف و مرکب نشـاند هنده عد م
میزان بر نیز محیطی شد .شرایط حاصل مورب زدن تیغ روش با مرد اد و اواخر د  ر مقد ار کمترین شد و حاصل عمودي زد ن تیغ روش

یافت. کتیراکاهش استحصال محیط حرارت د  رجه افزایش رطوبت هوا و خاك و کاهش با و داشت د ار معنی تاثیر استحصال

زنی تیغ نحوه و زنی تیغ زمان کتیرا، زرد ، گون کلید ي: کلمات
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مقدمه
داراي ،(papilionaceae)ــایان آس پروانه تیره از ،(Astragalus) ــون گ
به آن ــاع ارتف حد اکثر ــد ، میباش متعدد ي علفی و اي د رختچه ــاي گونهه
بایر اراضی و ــتانی کوهس در نواحی حالت خود رو به ــد  .غالبا می رس متر یک
به که از گون گونه هایی ــاقه س بافت د ر .(8) ــت اس خاردار غالبا روید  و می
ــی کتیرا به صمغ ماده معروفند، ( Astragalus astracanta) ــرا کتی ــون گ
مولد هاي میگرد د.گونه خارج ــکاف ایجاد ش در اثر یا و خود به خود صورت
گون گونه از804 می روید (8,4).متجاوز گرم و ــتانی در نواحی کوهس کتیرا
کتیرا مولد گونه 156 ــداد، تع این از می رویند(4). مختلف ایران ــاط نق در
ــیرین ش کمی و بو بد ون ــخت، مقاوم، س اي ماد  ه ــند (10). کتیرا میباش
و قدرت است شد ن پود ر قابل به آسانی و قهوهاي ــفید تا رنگ هاي س د اراي
اهمیت ــازي د اروس صنایع د ر ــیون امولس صورت دارد به باالیی خود گیري
ــمالی غیرش نواحی در مرتع فرعی محصوالت مهمترین د ارد(11,2).کتیرا از
هیچ ماد ه و (7) است اقتصاد ي کامًال آن از اصولی بهرهبرد اري و است کشور
ــتحصال اس براي .(11) ــت اس ند اد ه کاهش آنرا ارزش جد ید ي ــیمیایی ش
افقی براي و ــورب عمودي.م روش ــه عموما از س زد. تیغ را گون باید کتیرا
دارند . زنی مورب تیغ به تمایل برداران بهره اکثر استفاده میگرد د و زنی تیغ
ــرعت و س بوده بهتر د ینامیکی گیاه حفظ تعادل نظر از ــودي عم روش ــا ام
سبب ایجاد کتیراي و افقی مورب است. روش نیز بیشتر و تولید گیاه ترمیم
یا خورد ه تیغ ــل مح از کتیرا ــت. خروج تراس مرغوب گردد که می مفتولی
و مورب روش لذا باشد . می ایجاد شد ه حفره یا و شکاف نوع تابع شده سوراخ
ورقهاي بصورت کتیرا خروج به منجر زخم محل محد ود کرد ن دلیل به افقی
سطح بر عمود زنی تیغ روش اما مرغوبتر بوده کتیرا تیپ این که میگرد د

وتود ه صورت خرمنی به کتیرا و شده باز شکاف ساقه بر فشار تاج براثر زمین
کمتر نیز آن کیفیت ــته و نداش زیاد ي ــود که بازارپسند ي ش می خارج اي
و ابتداي گیاه ــی رشد رویش پایان د ر برد اري بهره مناسب زمان ــود. ش می
دوم مطالعاتی، از نیمه منطقه د ر ایام این عموما و ــد باش می زایشی ــد رش
فیزیولوژیکی شرایط با متناسب برداري بهره شود خاتمه می آغاز ماه خرداد
است.برد اشت رشد مجدد پاییزه از قبل اي مواد ذخیره ــاخت س نظر از گیاه
تیغ از پس 4 روز ــه ــد ک باش تیغ زنی می از پس 3 الی 5 روز از نیز ــرا کتی
جلوگیري از و بوته ــالمت س حفظ منظور است(12).به مناسب ــیار زنی بس
طوقه گیاه را بر تیغ یک همان تیغ زد و یک از گیاه نباید بیش خسارت به
زیرا کرد خود د اري طوقه محل آمد تیغه در و رفت از و ــید کش یکبار فقط
و ــی دفعات بررس این تحقیق از هد ف ــود (1). ش می کتیرا خروج باعث عدم
زرد گون در کتیرا ــتحصال میزان اس مختلف بر زمانهاي در زنی تیغ نحوه

باشد. می (Astragalus  parrowianus)

روشها مواد و
از توابع شهرستان شهرستانه در روستاي طرح منظور بررسی اهداف به
پراکنش و اي گونه تنوع نظر یکنواخت از همد ان مرتعی استان د ر تویسرکان
نظر گرد ید .سپس با در و قرق مترمربع، انتخاب 930 زرد به مساحت گون
کرتهاي د ر بار.دوبار) (یک سطح د و د ر زنی تیغ دفعات الف: تیمار گرفتن
31 تیر.31تیر.15مرد اد  و ــطح (15 4 س د ر زنی تیغ ب:زمان تیمار اصلی، 
ومورب) (عمودي.افقی 3 سطح در زنی تیغ نحوه ج: تیمار نوارها،  در مرداد)
سال دو د ر تکرار با 4 پالت اسپلیت استریپ طرح از یک فرعی کرت هاي د ر
بوته 5 کرت هر د ر که وجود  داشت کرت تکرار 24 هر براي ــد . ش ــتفاد ه اس

Pajouhesh & Sazandegi No 81 pp: 170-175

An investigation on the effect and type of construct in different times on amount of gum tracaganth production 
in yellow milk-vetch (Astragalus parrowianus)
By: Gh.Asadian. Member of Scientfic Board of Agricultural and Natural Resources Research center of Hamadan Province
Kolahci, N. Expert of Azad University. Hamadan Branch 
Sadeghimanesh M.R.Expert of Agriculturad and Natural Resources Research center of Hamadan Province
Gum tracaganth is a gum which ooze naturally or by splitting in collar, stem or roots of thorny milk-vetch and 
realease it,s moisture in air and dry on trunk of plant easily. No production. It has used in different industries and 
for diseases therapy. To investigation on the number and type of construct in different times on amount of gum 
tracaganth a strip split plot in time in two years with below factors in a wearisome range selected: A: Number of 
construct (one-two) B: Type of construct (Horizontal-vertical-obliqut C: Time(15tir-30tir-15mordad-31mordad In 
each unit (24 unit in each replication) 5 plants selected and treated.The average of five plants calculated and used. 
Yearly and component variance analysis showed non significact between number of construct but for keeping of 
Airodinamic balance. One construct is better.Time had significant effect on amount of gum tracaganth production 
and most production was in 31 tir(flowering stage). Vertical construct is the best and obliqate was the next and 
Horizontal constrct isn,t suitable.The most production was in 31 tir with vertical construct and least was in end of 
mordad with obliqate constract.

Keywords: Milk-Vetch ,Gum tracaganth ,Number of construct,Time of construct, Type of construct
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د ر و ــد اعمال ش آنها روي ــی بر مورد بررس و تیمارهاي ــخص گرد ید مش
گرفت. قرار استفاد  ه مورد گرم، محاسبه و ــب برحس بوته میانگین 5 نهایت
گون بوته تابستان پاي اواخر تا بهار اواخر از ــب برداري مناس بهره به منظور
برش یقه قطر سوم یک حد ود شفره در گیاه با یقه محل د ر و کرد ه خالی را
آوري جمع به ــبت ــد نس ش ازآن خارج صمغ طی چند روز که ــد  و ش داد ه
نرم از استفاده پالت و اسپلیپ استریپ آنالیز طرح با نهایت گردید  د ر اقد ام
آنالیز مرکب و ساله یک تحلیل و تجزیه به ــبت نس MSTATC آماري افزار
اي د امنه چند ازآزمون استفاد ه با نیز میانگینها مقایسه شد. اقد ام ــال د وس

گرد ید. 1 و 5 د رصد انجام احتمال سطح د ر و دانکن

نتایج
د ار معنی اختالف د هند ه سالیانه نشان صورت به تجزیه واریانس نتایج
تیغزنی متقابل زمان اثر زنی و تیغ زمان تیغ زنی، فاکتورهاي دفعات ــن بی
معنی د اري در اختالف د وم درسال باشد. می اول ــال در س زنی تیغ و نحوه
تجزیه ــد (جد ول 1). ش ــاهد ه زنی مش تیغ نحوه و زنی تیغ متقابل زمان اثر
ــر اث ــال،  س فاکتورهاي دار معنی تاثیر ــده دهن ــان مرکب نیزنش واریانس
در زنی ــغ نحوه تی اثر متقابل ، زنی ــغ تی زمان ــال، س تیغ زنی د ر ــات د فع
بر ــال س د ر زنی تیغ زمان ــغ زنی د ر متقابل نحوه تی اثر ــی، زن تیغ ــان زم

زنی تیغ د فعات با رابطه د ر .(2 (جد ول ــد کتیرا می باش ــتحصال اس میزان
ــت داش قرار ــت نخس رده د ر د وم زمان تولید د ر طرح میزان هاي ــال س در
31 در بیشترین مقد اراستحصال مرکب نیز تجزیه واریانس در .( 3 (جد ول
زمان چهارم مقدار در کمترین و بوته هر در گرم میانگین 1/277 ــاه با تیرم
هر در زنی نحوه تیغ فاکتور بود (جد ول4). گرم 0 /84 مرداد با میانگین 31
زنی تیغ را بین داري معنی ــالف اخت مرکب در تجزیه نیز و ــال ها س از یک
تیغ زنی عمودي با زنی تیغ د ر استحصال مقدار ند اد اما افقی نشان مورب و
نحوه تیغ اثر متقابل بررسی 5). در د اشت (جد ول معنی د اري اختالف افقی
سبب د وم زمان عمودي د ر زنی گرد ید تیغ ــخص مش تیغ زنی زمان د ر زنی
قرار اول زمان در مورب زنی تیغ آن بعد از و ــده ش کتیرا ــتحصال بیشتر اس
میزان کم ترین ــتحصال به اس منجر چهارم زمان مورب د ر زنی ــغ تی داردو

.(6 (جدول شد کتیرا
بحث

زنی تیغ نحوه گرد ید که مشخص تحقیق این از حاصل نتایج ــاس براس
استحصال در میزان زنی تیغ زمان بلکه نیست عامل تولید بیشتر تنهایی به
د رجه ــاه، ــد گی رش مرحله تاثیر تحت زنی تیغ زمان ــت. اس دخیل ــرا کتی
در زنی تیغ مید  هد . تغییر را تولید میزان خاك، و هوا رطوبت میزان حرارت
پایانی د رزمانهاي و دارد تولید د ر بیشتري اثر برد اري بهره اولیه زمانهاي

دوم) اول و گون زرد (سال واریانس جدول1: تجزیه

د ار غیرمعنی ns و ٪5 1٪ و احتمال سطح د  ار د ر معنی ترتیب به و* **

... زنی و نحوه تیغ اثر بررسی
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زرد گون تجزیه واریانس مرکب جدول2:

 (a=5٪) آزمون دانکن از استفاد ه با زنی تیغ دفعات اثر مقایسه میانگین  جدول3:

ند ارند باهم معنی د اري د ارند  ، اختالف مشترك حرف حد اقل یک ستون هر که د ر هایی میانگین
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نقش زنی دفعات تیغ تولید ند ارد. نحوه روي اثر چندانی ــره برداري به د وره
زنی تیغ بار یک هم برتر گروههاي در زیرا ندارند. کتیرا استحصال د ر موثري
اختالف میزان به توجه با بنابراین خورد می ــم چش به تیغ زنی د وبار و هم
کرد ه چراکه نظر صرفه دوم زنی تیغ از ــت اس بهتر دوبار و بار یک کم بین
می بر گیاه ایجاد اثرات مخرب باعث بود ن ــالوه برپرهزینه ع تیغ زنی د وبار
حرارت د رجه و خاك هوا، رطوبت تاثیر تحت کتیرا استحصال میزان گردد.
کتیرا استحصال مقدار این فاکتورها صورت تغییر در و گیرد می قرار محیط
کتیرا استحصال میزان رابطه بین که صورت این به خواهدکرد (6) تغییر نیز
خشکی میزان استحصال و د ما تدریجی افزایش با و باشد دما معکوس می و
کاهش حرارت و درجه افزایش ــت که با اس آن این علت و ــود ش کمتر می

و تعرق کاهش مختلفی جهت و الزم مکانیزمهاي از ــاه گی محیط ــت رطوبف
خود  که کتیرا غلظت صمغ افزایش جمله از ــتفاد ه میکند رطوبت اس حفظ
خشکی اثر د ر میگرد  د(5). کتیرا خروج و استحصال کاهش ــبب امر س این
کرد ن و خشک گیاه نسبی ــکی خش نظیر تد افعی مکانیزهاي با گیاه محیط
کتیرا شود بنابراین می کند مانع خروج ــعی س زنی تیغ زخم محل ــریع س

است تیرماه کتیرا آخر زمان استحصال ترین مناسب
موثر فاکتورهاي از یکی نیز زنی تیغ زمان د ر زنی تیغ دفعات متقابل اثر
متقابل اثر این معنیدار شدن ــد ولی عامل باش می کتیرا ــتحصال اس مقد ار در
د اري معنی به تنهایی اختالف د فعات ــطوح زیرا س بود زنی تیغ زمان فاکتور
کتیرا ــتحصال اس میزان چند انی بر د وبار تاثیر با تیغ زنی یکبار و ــتند ند اش

(a=٪5) آزمون دانکن از با استفاده زنی زمان تیغ اثر (a=٪5)جدول4: مقایسه میانگین دانکن آزمون با استفاده از زنی تیغ نحوه  میانگین اثر مقایسه  جدول5:

ندارند باهم معنی داري اختالف ، دارند مشترك حرف یک حد اقل ستون هر در اختالفمعنی داريباهمندارندمیانگین هایی که میانگین هایی کهدرهرستونحد اقلیکحرفمشتركدارند،

(a=٪5) دانکن آزمون استفاده از با (B) زمان در ( C)زنی نحوه تیغ متقابل میانگین اثر مقایسه  جدول6:

ندارند یکد یگر داري با معنی دارند اختالف مشترك یک حرف حد اقل هرستون که در میانگین هایی

... زنی و نحوه تیغ اثر بررسی
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و بود کتیرا استحصال تعیینکنند ه میزان عامل بود که زمان این بلکه ند اشت
تیغزنی نحوه کرد . پیدا کتیرا نیز کاهش استحصال خشکی شرایط افزایش با
عمود ي زنی نوع تیغ بهترین و است ــتحصال اس د ر میزان موثر از فاکتورهاي
یقه قطر اینکه حد ود 3/ 1 به توجه باشد . با می ــه ریش محور با که موازي بوده
1/3 برش حد ود گیاه یقه مورب و افقی روش د و د ر ــود، ش می زد ه تیغ گیاه
زیرزمینی از هوایی اند ام قطع شدن یا شکستن و احتمال امر این خورد که می
شکافی ــت اس ــه ریش محور موازي که عمود ي روش د ر مید هد اما افزایش را
خورد ن تکان اثر در ایجاد می گرد د که گیاه تنه در سانتیمتر حد ود 2-3 طولی
افزایش ــرا آن پاید اري و را کم ــتن شکس احتمال د ام پاي ــطباد یا توس ــاه گی
گیاه ایرود ینامیکی به حفظ تعادل منجر روش تیغ زنی این بنابراین مید هد.

.(3) میگردد
ــه د اد ک ــان نش زنی تیغ زمان د ر زنی تیغ نحوه ــل متقاب اثرات ــی بررس
اما است شده کتیرا استحصال افزایش سبب زمان چهار هر در عمودي تیغزنی
و تیغزنی اول زمان د ر مورب زنی تیغ و ــت اس دوم در زمان اثر آن بیشترین
ــی محیط عوامل بنابراین دارند. قرار بعدي هاي رده در دوم ــان ــورب در زم م
میشود. کتیرا ــتحصال اس میزان کاهش و افزایش ــبب س گیاه فیزیولوژیکی و
اول بود وسال د ار معنی کتیرا ــتحصال اس مقدار بر ــال اثرس مرکب، تجزیه در
میلی متر 32/5 اول سال د ر که چرا داشت باالتري د وم تولید سال به ــبت نس
رطوبت با کتیرا و استحصال د اشت وجود د وم سال نسبت به بیشتر، بارند گی
میرود. فاکتور تولید  باالتر میزان رطوبت افزایش و با د اشته مثبت همبستگی
د  ارد زمان کتیرا استحصال در ــزایی بس نقش زنی تیغ نحوه و زنی تیغ زمان
اول زمان از بود  و ــرایط خاك بر ش و تاثیر گذار هوایی و عوامل آب از متاثر
نسبی و رطوبت بارش و افزایش محیط حرارت د رجه زمان چهارم سمت به
زیاد ي تاثیر فیزیولوژیکی گیاه برفرایندهاي در مجموع که یافت کاهش هوا
به فوق فاکتورهاي ــل متقاب اثرات نظر گرفتن د ر با در نهایت ــد . گذارن ــی م
از این هریک ــال با س متقابل واثر آن ها با هم متقابل و اثرات جد اگانه ــورت ص
ــاعد رطوبت در شرایط مس کتیرا ــتحصال اس که کرد اظهار توان می فاکتورها

استحصال نامساعد تر شود میزان اقلیمی شرایط و هرچه است بیشتر هوا و خاك
یابد. می کاهش کتیرا
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