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در مراتع خوشاب  (Astragalus verus) گونگیاه ارزیابی اقتصادي برداشت کتیرا از 
  خراسان رضوي
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  دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه فردوسی مشهد-1
  استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد-2

mjankju@um.ac.ir  
  استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد-3

  

  چکیده 

اطالعات  وجود این، با. در مراتع شدت یافته است (Astragalus verus)هاي گون  بهره برداري کتیرا از پایهاخیر هاي در دهه
این منظور  به. وجود دارد باشدمناسب و تولید باال اقتصادي بازدهی  يکه دارا بهترین شیوه برداشت کتیرادر زمینه  اندکی

بهار و تابستان در  برقبانآزمایش ترکیب فاکتوریلی در قالب طرح کامالً تصادفی در شرایط عرصه طبیعی مراتع پژوهشی بصورت 
 سطح 4در ل کتیرامحصو همچنین تعداد دفعات برداشت و )تیغ 3و2و1( سطح 3زدن طوقه در تیغ. انجام شد 1398 و 1397

بیشترین مقدار برداشت کتیرا از تیمار  .اعمال شد) عدد 120تعداد کل بوته ها (تکرار از هر تیمار  10بر ) دفعه برداشت 4و3و2و1(
 4تیغ،1(دار بین تیمارهاي  حاصل شد اما اختالف معنی) دفعه برداشت1تیغ و 1(و کمترین مقدار از تیمار) دفعه برداشت3تیغ و 3(

در ارتباط با میزان تولید کتیرا مشاهده ) برداشت4تیغ ،3(و ) برداشت3تیغ ، 3(، )برداشت4تیغ، 2(، )برداشت3تیغ، 2(، )تبرداش
تاثیري در میزان  ،3و  2به  1ز ا تعداد تیغافزایش . اشتدار وجود د هاي آن رابطه معنی بین میزان برداشت کتیرا و هزینه .نشد

هاي مربوط  تعداد دفعات برداشت بر روي تولید کتیرا و هزینهافزایش هاي برداشت نداشت اما  نهبرداشت کتیرا و همچنین در هزی
انجام شده در و اکولوژي ) محاسبه هزینه ها و درآمدهاي برداشت محصول کتیرا(براساس ارزیابی اقتصادي  .به آن تاثیرگذار بود

  . یک تیغ و چهار دفعه برداشت است مقرون به صرفه باشداقتصادي از لحاظ این پژوهش، بهترین شیوه برداشت محصول کتیرا که 

 

  ، صمغ کتیرا، دفعات برداشتگیاه داروییزدن،  تیغ :يکلیدواژگان 
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  مقدمه

به  مردم و شناسند می بشر جان دهنده نجات داروئی منبع مهمترین عنوان به را داروئی گیاهان جهان نقاط اکثر در امروزه
ویژه گیاهان استفاده  هاي مختلف تاریخ، بشر به صورتهاي مختلفی از مواهب طبیعی به در دوره. تندهس واقف آنها ارزش

برداري  هاي آن، انسان با انگیزه کسب سود به بهره با شناخت اهمیت دارویی گیاهان و ارزش مادي فرآورده. کرده است 
در این میان بسیاري از . غلط هنوز هم ادامه دارددست زده است که این رویه طبیعی غیراصولی و مخرب از این میراث 

 یعنی مهم بسیار مقوله سه داروئی گیاهان با ارتباط در). 26( اند گیاهان در وضعیت نامناسب و تخریب قرار گرفته

  . )2( باشد می برخوردار اي ویژه اهمیت از هاي مهم ژنوتیپ حفظ و تکثیر انتخاب،

هب یراندر اکثر نقاط ا (.Astragalus spp)گون يها گونه. باشد ور ایران گون مییکی از مهمترین گیاهان دارویی کش
 3000ها از تیره پروانه آسا بوده که نزدیک به  گون). 18( اند شده به طرف غرب کشور پراکنده يمرکز هیاز ناح یژهو

تعداد . شوند اهده میآسیاي صغیر و مناطق خشک و کوهستانی ایران، سوریه و ترکیه مشگونه در نقاط مرکزي 
  ). 2( رسد گونه می 1000هاي این جنس در ایران به حدود  گونه

ماه براي  6و طول دوره خشکی در حدود ) روش آمبرژه(، خشک سرد )روش دومارتن(هاي نیمه خشک  اقلیم
اي  کتیرا ماده .استمهمترین محصول ثانویه تولید شده در گون، صمغ کتیرا ). 23( هاي گون گزارش شده است رویشگاه

باشد و از ترکیب مواد مختلفی تشکیل شده است  هاي سفید، زرد و کرم می رنگ  سخت، بدون بو، کمی شیرین و به
به  (akantha) آکانتا به معناي بز و (tragos) تراگوس از ترکیب دو لغت یونانی (tragacanth)نام کتیرا ). 24(

که به صورت گسترده در  شود استحصال می اي کوچک جنس گونه کتیرا از بوته. معناي شاخ گرفته شده است
خصوص در ایران و ترکیه یافت ههاي مناطق جنوب غربی آسیا از پاکستان تا یونان و ب هاي خشک و کوهستان بیابان
الم و هاي س فقط روي بوتهآن برداشت  و) 16 ، 5( آید دست می هاي مولد کتیرا به زنی گون کتیرا از تیغ ).24(شود  می
، در اولویت مربع سانتیمتر 300سطح تاج حداقل شاداب با  هاي گیرد، بنابراین گون میسال به باال صورت  میان
  ). 15( در فصل پاییز ممنوع است و حداکثر باید تا پایان شهریور خاتمه یابد برداري گون بهره. گیرند میبرداري قرار  بهره

ارزش  رفتناین امر موجب باال و ) 25( یی، دارویی، آرایشی و بهداشتی داردصمغ کتیرا کاربرد فراوان در صنایع غذا
زمان . گردد برداشت نادرست آن موجب از بین رفتن گیاه می بیش از حد از این گیاه شده است که برداري صمغ و بهره

یاه تاثیرگذار برداشت، نحوه برداشت و عملیات حفاظت و احیاء پس از برداشت کتیرا همگی در حفظ و سالمت گ
گیرد و در صورت تغییر این  میزان استحصال کتیرا تحت تاثیر رطوبت هوا، خاك و درجه حرارت محیط قرار می. هستند
برداري از منابع طبیعی و  طبق ماده یک قانون حفظ و بهره). 19( مقدار استحصال کتیرا نیز تغییر خواهد کرد عوامل

گیاه و یا قطع گردد و قطع  ه گون کتیرایی جزء ذخایر جنگلی محسوب میگون 1371ذخایر جنگلی کشور مصوب سال 
هاي مولد کتیرا الزم است براي  باتوجه به ارزش اقتصادي و حفاظتی گون ).20،16،13(تاج پوشش آن ممنوع است 

برداري  هاي مولد کتیرا، بهره یکی از عوامل مهم نابودي گون). 6( ها اقدام جدي صورت گیرد حفظ و زادآوري آن
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 هددمی کاهش يحد تارا ان برداشت میز صحیح يها روش با اکتیر تولید که نجاآاز ). 12( باشد ها می غیراصولی از آن
انجام با شدت زیاد را ، برداشت کتیرا جوئیدسو ايبر و دهنبو دارانبرهبهر شپذیر ردموهاي علمی  کارگیري روش به الذ
یراي استحصال شده و همچنین بقاء و سالمت بوته گون عبارتند از تعداد تیغ عوامل تاثیرگذار در میزان کت .دهند می

همواره باید عالوه . )26،20،15،4( زده شده روي طوقه، جهت شیار، عمق شیار و تعداد دفعات برداشت کتیرا از هر بوته
هدف تحقیق یافتن روش . هاي گون داشت اي نسبت به حفظ سالمت و بقاي بوته بر برداشت اقتصادي کتیرا، توجه ویژه

در مراتع   Astragalus verusبوته گون گونه  ازبرداشت کتیرا و اقتصادي ) تیغ ، دفعات برداشتتعداد (مناسب 
  .شهرستان خوشاب است

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی 

. انجام شد ب استان خراسان رضويمراتع برقبان در بخش مرکزي دهستان طبس، شهرستان خوشادر  وهش حاضرپژ
. ي نیشابور و سبزوار واقع شده استها جنوب غرب مشهد و در بین شهرستان يکیلومتر 200در شهرستان خوشاب 

سامان عرفی برقبان از شمال به اراضی رباط جز و حجت آباد، از جنوب به اراضی کاشک، عنابستان و عنبرستان، از 
هکتار بوده که تاکنون  925مساحت این سامان . باشد به اراضی داشخانه منتهی میشرق به اراضی خوشاب و از غرب 

  . تحت ضوابط خاصی نیستممیزي مرتع در آن اجرا نشده و مدیریت چراي دام 

 ، به شرح (UTM)نصف النهارهاي متقاطع جهانی مختصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در سیستم جغرافیایی
 24درجه و  36 به شرح درجه، دقیقه و ثانیهو در سیستم جغرافیایی  متر شمالی 4030219متر شرقی و  583481
   .باشد می دقیقه شرقی 6درجه و  52دقیقه تا  55درجه و  57شمالی و   دقیقه 70درجه و  48دقیقه تا 

  اقلیم و آب و هوا

خالصه  1قلیم منطقه در جدول اقلیم منطقه براساس روش آمبرژه خشک و سرد است که اطالعات مربوط به هوا و ا
  ).1جدول ) (7(شده است 

 

  خالصه اطالعات هوا و اقلیم منطقه مورد مطالعه .1 جدول

  نوع اقلیم بر اساس روش آمبرژه  متوسط دماي سالیانه  متوسط بارندگی سالیانه  ارتفاع از سطح دریا
  خشک و سرد  سلسیوسدرجه  8/15  میلیمتر 190  متر 1170 – 1210
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  ناسی، نوع خاك و پوشش گیاهیزمین ش

 (Eocene) شناسی سبزوار مربوطه به دوره ائوسن زمین 1:100000هاي  نقشه طبق مراتع برقبان شهرستان خوشاب

  هاي بازالتهاي آندزیتی هاي آتشفشانی موجب تشکیل لیتولوژي باشد که در گذشته دریاي کم عمق بوده و فعالیت می
lithologi) (Andesitic basalt  ،اولیوین آلکالی بازالت (Alkali olivine basalts) هاي برشی برشیا و توف (Tuff 

breccia) شده که بعد از خشک شدن دریا و در طول سالیان زیاد دچار هوازدگی و دگرسانی  (Alternation)  شدید
  ).9( شده است

مناطق استپی  جزء) 1967(نظر پابو ی و بنابر توران -از نظر تقسیمات اکولوژیکی، منطقه مورد مطالعه جزء ناحیه ایرانی
 (Artemisia sieberi) درمنه ،همراههاي چیره است که گونه verus Astragalus  در مراتع مورد مطالعه گونه. )17( است

   .هستند Poa bulbosaو   Stipa arabica  و 

  کارروش 

هکتار از مراتع برقبان شهرستان خوشاب که داراي پوشش مناسبی از گونه مورد نظر گون بوده و  2در این پژوهش 
 1300ها، دو قطر عمود برهم تاج حدود براي انتخاب بوته. اند انتخاب گردید برداري کتیرا قرار نگرفته تاکنون مورد بهره

بوته گون که از لحاظ تاج 130سپس . ها محاسبه شدگیري و میانگین مساحت تاج آن بوته گون موجود در عرصه اندازه
موقعیت مکانی هر بوته توسط دستگاه . گذاري شدند ، ابعادي نزدیک به میانگین جمعیت داشتند، انتخاب و عالمت

GPS ثبت گردید.  

از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی استفاده شده است که فاکتور تعداد تیغ در هر  پژوهشراي انجام این ب
دفعات برداشت کتیرا از هر بوته و از (فاکتور دفعات برداشت   و) تیغ در هر بوته 3تیغ،  2تیغ، 1(بوته در سه سطح 

منظور  به. تعیین گردید) مرتبه برداشت کتیرا 4مرتبه و 3مرتبه،2،مرتبه1(سطح  4در ) هاي زده شده روي آن محل تیغ
عنوان شاهد در  بوته به 10همچنین . پایه بوته به عنوان تکرار هر تیمار در نظر گرفته شد 10به حداقل رساندن خطا، 

  . ها صورت نگرفتنظر گرفته شد که هیچ تیماري روي آن اعمال نشد و برداشت کتیرا از آن

مشخص و روي طوقه هر بوته پالکی که حاوي اطالعات شماره بوته،  تکرارهاي هر تیمارجدول اعداد تصادفی  از طریق
زدن طوقه  به عرصه مراجعه و اقدام به تیغ 15/04/1397در تاریخ . تعداد تیغ و تعداد دفعات برداشت بود نصب شد

نوبت اجرا و  4نیز تیمار دفعات برداشت کتیرا در  16/5/97و  4/5/97،  27/4/97،  21/4/97هاي  در تاریخ. ها شد بوته
میزان کتیراي برداشت شده از هر بوته، هر تیمار و در هر مرتبه . برداشت گردیدها  پایهکتیراي خارج شده از طوقه 

 . برداشت، توزین و جداگانه در جداول مربوطه ثبت شد

زدن و دفعات برداشت هر پایه با هزینه تیغ) بات دو فاکتورحاصل ترکی(براي تحلیل رابطه بین میانگین کتیراي تولیدي 
، )میزان کتیراي تولیدي به گرم(متغیر وابسته که در آن  استفاده گردیدگیاه گون از مدل آماري رگرسیون خطی ساده 
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عداد ، ت12این بررسی برابر تعداد مشاهدات در. است )ینه صرف شده براي هر پایه گیاهیمیزان هز(گو  متغیر پیش
 .فاکتورها است ترکیب

برداري کتیرا در  هاي بهره منظور ارزیابی اقتصادي برداشت کتیرا، پس از بررسی منابع و مصاحبه با مجریان طرح به
-آزمونکلیه . شهرستان سبزوار، زمان مورد نیاز و هزینه الزم جهت اعمال هرکدام از تیمارها محاسبه و تعیین گردید

  .انجام شده است SPSSدر نرم افزار  05/0برابر  αر سطح هاي آماري این تحقیق د

اي انجام گردید که میزان کتیراي هاي جعبهصورت گرافیگ با استفاده از پالت ها بهفرض مربوط به نرمال بودن داده
  . )14( تولیدي برحسب تیغ زدن و دفعات برداشت نشان داده شد

  نتایج

    ها توزیع داده

هاي میزان کتیراي تولیدي برحسب سطوح تیغ زدن و دفعات برداشت به طور ي توزیع دادهاهاي جعبهطبق پالت
  ). 1شکل(آنها یکنواخت است  تقریب داراي توزیع نرمال و واریانس

  

  
 ها وطور تقریب مؤید نرمال بودن دادهزدن و دفعات برداشت و اثرات متقابل آنها که به نمودارهاي جعبه اي برحسب تیغ. 1شکل

  .باشدها مییکسانی واریانس

  

نتایج مربوط به تجزیه واریانس مقادیر کتیرا برحسب فاکتورهاي تیغ زدن و دفعات برداشت کتیرا و اثر متقابل آنها در 
نشان داده شده است که هم  اثرات اصلی و هم اثر متقابل تیغ زدن و دفعات برداشت معنی دار هستند  2 جدول

)05/0P<( ) 2جدول.(  
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  .کتیرا محصولنتایج تحلیل واریانس فاکتورهاي تعداد تیغ، دفعات برداشت کتیرا و اثر متقابل آنها بر روي میزان . 2ولدج

 Pمقدار  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

  
  

نشان داده  4روند تغییرات میزان برداشت کتیرا از هر پایه گون بر اساس تعداد تیغ و تعداد دفعات برداشت در شکل 
بار تیغ زدن  3اشت مربوط به شود بیشترین مقدار کتیراي تولیدي بر حسب تعداد دفعات برد مشاهده می. شده است

بار  4بار برداشت، تقریبا با سایر سطوح تیغ زدن یکسان شده و عملکرد تمام سطوح تیغ زدن در  4است که در سطح 
بار تیغ زدن بیشترین مقدار  2و  1بار برداشت در سطوح  4همچنین ). الف- 2شکل (اند  برداشت به هم نزدیک شده

  ). ب- 2شکل(بار برداشت بیشتر شده است  3بار تیغ زدن با  3روند افزایش از باشد اما  تولید را دارا می
 

  

  

میانگین تولید کتیرا  )ب(سطح تیغ زدن برحسب دفعات برداشت کتیرا و  3میانگین تولید کتیرا در ) الف(روند تغییرات . 2ل شک
  .سطح برداشت کتیرا برحسب سطوح تیغ زدن 4در 
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-هاي همستون. هاي برداشت کتیرا برحسب اثرات متقابل تعداد تیغ و دفعات برداشتي مقایسه میانگینآزمون دانکن برا. 3شکل 

  . است 05/0سطح معنی دار بودن برابر  α. دار نیستند حرف معنی

 

 3شکل نتایج مربوط به مقایسات اثر متقابل تیمارها در ارتباط با میانگین کتیراي تولیدي با استفاده از روش دانکن طبق 
براي همه . بار باعث افزایش میزان برداشت کتیرا شده است 4بار به  1به طور کلی افزایش تعداد برداشت از  .است

تیغ نیز  3تیغ به  1با افزایش تعداد تیغ از . بار برداشت حاصل شد 4زنی بیشترین محصول کتیرا در  سطوح تیغ
بار برداشت مشاهده  2تیغ و  1و2بار برداشت نسبت به 2تیغ و  3دار تنها در  محصول افزایش یافت اما افزایش معنی

  . شد

  

  .بار برداشت 4بار تیغ زدن و  1ارتباط بین میانگین تولید کتیرا با هزینه متوسط هر پایه گون و انتخاب تیمار بهینه . 4شکل 
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وع دفعات برداشت به صورت غیرخطی از نن و ارتباط بین میانگین تولید کتیرا با هزینه متوسط تیغ زد 4 طبق شکل
شوند که تقریباً تولید بیشتري هایی از منحنی مشاهده میدر بخش 3درجه دوم است که تیمارهاي هم حرف در شکل

تومان است که نسبت به سایر  1250اي معادل بار برداشت داراي هزینه 4همراه بار تیغ زدن به 1دارند اما تیمار 
  . کمتري دارد تیمارها هزینه

داده هاي مربوط به میزان تولید کتیرا، هزینه هاي برداشت کتیرا در ارتباط با تیمارهاي مختلف از طریق نمودار 
  ).5شکل(دوطرفه رسم گردید 

  

  
 ها و تیماري تعداد تیغ و دفعات برداشت کتیرا رابطه بین میزان برداشت کتیرا ، هزینه. 5 شکل

  

ها در  مشخص است بیشترین اختالف بین نمودار میزان برداشت کتیرا و نمودار هزینه 5همان طور که در شکل
. باشد می) برداشت4تیغ و4( و )برداشت3تیغ و3(، )برداشت2تیغ و 3(، )برداشت4تیغ و2(، ) برداشت4ا تیغ و(رهاي  تیما

نیز با کمی اختالف  3در شکل این نتیجه . گردد حاصل می بدین معنی که در این تیمارها بیشترین بازده اقتصادي
 ،)برداشت4تیغ، 2(، )برداشت3تیغ،2( ،)برداشت4تیغ،1(مشخص شد بین تیمارهاي 3در شکل . مشخص گردید

ها  از تلفیق آن. داري وجود ندارد از لحاظ میانگین تولید کتیرا اختالف معنی) برداشت4تیغ،3(و )برداشت3تیغ،3(
از لحاظ ) برداشت3تیغ و3(و )برداشت4تیغ و2( ،)برداشت 4ا تیغ و(: تیمار 3ن گیري کرد که بی نتیجهمیتوان این گونه 

  .داري وجود ندارد داشت اختالف معنیهاي بر میزان تولید کتیرا و هزینه

  گیري بحث و نتیجه

ش افزایداري در  تیغ تاثیر معنی 3به  1با بررسی و تحلیل مقادیر برداشت کتیرا از هر تیمار مشخص شد افزایش تیغ از 
توانایی بوته گون در ترشح صمغ کتیرا محدود به یک میزان مشخص  ).3 و2هاي  شکل(میزان برداشت کتیرا ندارد 
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روز سپري  30که در این آزمایش، از زمان ایجاد شیار در طوقه و برداشت کتیرا در چین چهارم،  با توجه به این. است
لذا افزایش تعداد تیغ تأثیري در میزان . تیرا را داشته استشده لذا بوته زمان الزم جهت ترشح حداکثر صمغ ک

به همین دلیل است که بیشترین . خارج گردیده استتمام صمغ قابل برداشت از یک شیار استحصال کتیرا نداشته و 
راي دفعه برداشت به دست آمده و افزایش دفعات برداشت به طور معنی داري سبب افزایش میزان کتی 4کتیرا در تیمار 

   .تولیدي شده است

 میزان زنی بر در پژوهشی روي اثر و نحوه تیغ) 3(اسدیان و براتی. سو است این نتیجه با نتایج سایر پژوهشگران هم

داري در رابطه با میزان کتیراي تولیدي وجود  زنی اختالف معنی تیغ دوبار و بارزرد دریافتند که بین یک گون کتیراي
را  دیگون سف يرایکت يو زادآور اتیح  زنی در ادامه روش تیغ برداري به تأثیر بهره) 1(باقرزاده همچنین ابطحی و . ندارد

اسدیان و که این موضوع توسط  دار ندارد اثر معنی کتیرا دیتول يرو )غیت 3و  2( غیتعداد ت بررسی و دریافتند که
  .نیز تائید گردید) 4(همکاران 

، )دفعه برداشت 4تیغ و  1(تیمار  5کتیرا و تیمارهاي مختلف مشخص شد بین  از تحلیل واریانس بین میزان برداشت
اختالف ) دفعه برداشت 4تیغ و  3(و ) دفعه برداشت 3تیغ و  3(، )دفعه برداشت 4تیغ و 2(، )دفعه برداشت 3تیغ و  2(

  ). 3شکل(ي در تولید کتیرا وجود ندارد معنی دار

تیمار داراي  5هاي تیغ زدن و دفعات برداشت مشخص شد  اظ نمودن هزینهبا ارزیابی اقتصادي برداشت کتیرا و لح
هاي برداشت بین آنها وجود  داري نیز در هزینه باشند و در عین حال اختالف معنی کمترین هزینه برداشت کتیرا می

 3تیغ و  3(، )اشتبرد 2تیغ و  3(، )برداشت 4تیغ و  2(، ) برداشت 4ا تیغ و : (این تیمارها به شرح). 5شکل(ندارد 
را اختالف معنی از مقایسه این تیمارها با تیمارهایی که از لحاظ میزان تولید کتی. بودند) برداشت 4تیغ و  4(و ) برداشت
و ) برداشت 4تیغ و  2(، )برداشت 4ا تیغ و : (تیمار 3گیري کرد که بین  گونه نتیجه توان این می) 3شکل(ند تشدار ندا

و از لحاظ صرفه  داري وجود ندارد اشت اختالف معنیهاي برد از لحاظ میزان تولید کتیرا و هزینه) برداشت 3تیغ و  3(
  .برداران توصیه نمود برداشت را به بهره  روش 3توان هر کدام از این  اقتصادي می

در بوته . آورد میزا فراهم  هاي بیماري ها و قارچ ایجاد شکاف و شیار در روي طوقه گیاهان زمینه را براي رشد باکتري
گردد و باقیمانده کتیراي برداشت شده در بهار سال بعد محل مناسبی را براي رشد  گون، از محل شیار، کتیرا خارج می

نماید که این امر موجب پوسیدگی طوقه و ضعف فیزیولوژیکی بوته و باالخره  زا فراهم می و تکثیر عوامل بیماري
  .گردد خشکیدگی می

گردد استحکام و تعادل آیرودینامیکی بوته برهم خورده و وقوع عوامل دیگر مانند  ه گیاه باعث میعمل تیغ زدن طوق
باعث شکستگی ساقه از محل طوقه شود ... وزش باد، پوشیده شدن بوته توسط برف، چراي دام و گلد کوب شدن بوته و 

هایی که  این آزمایش به وضوح در بوتهباشد که در  هاي گون می که این خود عامل بسیار مهمی در خشکیدگی بوته
  . اند مشاهده گردید بیش از یک تیغ خورده
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مورد اشاره قرار گرفته ) 11(و جعفري ) 10(حفظ تعادل آیرودینامیکی بوته هاي گون در تحقیقات جعفري و همکاران 
برداران گیاهان دارویی و  رهگران و به گیران، پژوهش ترین وظایف تصمیم که یکی از اصلی با عنایت به این لذا. است

هاي با ارزشی مانند گون کتیرایی است لذا بهترین روش برداشت کتیرا که ضمن  صنعتی حفظ سالمت و بقاء گونه
  .مرتبه برداشت کتیرا می باشد 4تیغ و  1گردد روش اعمال  داشتن صرفه اقتصادي، منجر به حفظ سالمت بوته گون می
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Economic evalluation on gum extraction from Astragalus verus in Khushab 
Rangelands, Khorasan Razavi 

Abstract 
In recent decades, Tragacanth gum extraction from Astragalus verus has dramatically increased 
from rangelands. However, there is little information on best methods of gum harvest in terms 
of costs and gum yield. This research was conducted in a factorial combination and as a 
completely randomized design during spring and summer 2018-2019, at Baraghban rangeland.  
Three levels of stem cut (including 1, 2, and 3 cuts on the main stem of each plant) and four 
frequency 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 were an increase in gum yield by increasing number of gum harvests,  but no 
increases was found by increasing cut numbers.  Comparing both ecological and economic 
(comparing costs and benefits) values, we suggest one cut and four times of gum removal as the 
most suitable harvest method for Astragalus verus in the study area.   
 

Key words: cut levels, medicinal plant, harvest frequency, Tragacanth gum  

 


