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  هاي  هاي خاك و تولید صمغ کتیرا در رویشگاه رابطه بین برخی از ویژگی

 تحت چراي دام) Astragalus gossypinus Fischer(گون سفید 
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  1چکیده

زارها و  مانند گونمراتع اي  هاي غیرعلوفه گونه در رویشگاهها   داممداومحضور، تردد و چراي  :سابقه و هدف
 اي غیرعلوفه ترشد و نمو گیاهان و تولید محصوال بر، خاكهاي  ویژگی بر اثراز طریق تواند  میها،  زار آنغوزه

شده در مراتع، به رابطه بین خصوصیات مختلف خاك و  تر مطالعات انجام بیش. اثر گذاردمرتع ) محصوالت فرعی(
 دتولیمقدار ك و مختلف خاهاي  ویژگیتغییرات  ارتباط بین درباره اندکی اطالعاتاند و  تولید علوفه پرداخته
دانستن اثر چراي دام بر . د دارددر مراتع وجو ) اسانس، ترنجبین، باریجه و غیره،کتیرامانند (اي  محصوالت غیرعلوفه

  تغییرات خاك با مقدار تولید محصوالت فرعی در تعیین شدت بین  و رابطه ها هاي خاك در این رویشگاه ویژگی
  .  اهمیت استدارايچراي مناسب جهت حفاظت از منابع خاك و گیاه و تولید حداکثر محصوالت فرعی مرتع 

 هاي فیزیکی و شیمیایی خاك رویشگاه گون سفید بر ویژگی دام شدت چراي اثرتعیین هدف این مطالعه، 
)Astragalus gossypinus( بودها  در این رویشگاه تولید صمغ کتیراخصوصیات خاك و  بین رابطه و بررسی .  
  

. ، استان اصفهان انجام شدگلپایگانشهرستان مراتع  گون سفید در يها شگاهیرواین مطالعه در  :ها مواد و روش
. هاي گون سفید بود  شامل سه شدت چراي سبک، متوسط و سنگین با سه تکرار در رویشگاهپژوهشرهاي تیما

 متر از یکدیگر 100متر و به فاصله  100 ترانسکت به طول يبر رو) صمغ کتیرا(هاي گون  برداري خاك و پایه ونهمن
، pH ، تخلخل،وزن مخصوص ظاهري خاك شامل سرعت نفوذپذیري، هاي ویژگی . انجام شد1392در تابستان سال 

EC ،مقدار  خاك با هاي ویژگیرابطه بین . ندشدگیري  اندازه استاندارد هاي  روشبا جذب قابل ازت کربن آلی، فسفر و
  . شدبررسی همبستگی پیرسون باتولید صمغ کتیرا 

  

 چراي سبک و  ن سفید تحت شدتهاي گوترتیب در رویشگاه ترین مقدار تولید صمغ کتیرا به ترین و کم بیش :ها یافته
تر از شدت   درصد کم17/32 و 15/40ترتیب  به چراي متوسط و سبک  شدتپذیري خاك در  نفوذ. سنگین مشاهده شد
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هاي  تر از شدت هاي چرا شده با شدت سبک کمزار خاك در گونECمقدار متوسط ). P>05/0(بود چراي سنگین 
 38 آلی خاك در رویشگاه چرا شده با شدت متوسط مقدار کربنسط متو). P>05/0(چراي متوسط و سنگین بود 

ترین مقادیر فسفر  ترین و کم بیش). P>05/0(تر از خاك رویشگاه تحت شدت چراي سبک و سنگین بود  درصد بیش
تر از  زار چرا شده با شدت متوسط بیش  در گونجذب قابل مقدار ازت . در شدت چراي سنگین و متوسط بودترتیب به
هاي مختلف چرا، بین وزن مخصوص  در شدت). P>05/0(هاي تحت شدت چراي سبک و سنگین بود  ویشگاهر

رابطه معکوس، ولی بین تخلخل و سرعت نفوذپذیري خاك با تولید کتیرا رابطه ظاهري خاك و تولید صمغ کتیرا 
در بین متغیرهاي .  کتیرا داشتند، رابطه مستقیم با تولیدEC جز به شیمیایی خاك، يرهایمتغهمه . وجود داشتمثبت 

زارهاي   خاك با تولید کتیرا در گونجذب قابل همبستگی مثبت بین مقدار کربن آلی و ازت ترین بیششیمیایی خاك، 
ترین همبستگی بین مقدار فسفر خاك و مقدار کتیرا در رویشگاه تحت چراي  و کم) P>05/0(تحت چراي متوسط 

با تولید ترین همبستگی را  قويهاي شیمیایی خاك  ویژگیدت چراي متوسط، در ش). <05/0P(سبک مشاهده شد 
مقدار کربن آلی ، هاي تحت شدت چراي متوسط در رویشگاه. کتیرا در مقایسه با شدت چراي سبک و سنگین داشتند

  . )= r 74/0؛ P>05/0( ندداشتمثبت و قوي دار  معنیرابطه  صمغ کتیرا تولید باخاك  جذب قابلو ازت 
  

 از همبستگی تر قويگون سفید رویشگاه کتیرا در صمغ  تولید وهاي شیمیایی خاك  همبستگی بین ویژگی :گیري نتیجه
 چراي دام در که یدرصورتکند   این مطالعه گزارش می. مقدار تولید کتیرا بودوهاي فیزیکی خاك  بین ویژگی

چنین جهت  تر صمغ کتیرا از گون سفید و هم ر بیش براي حصول مقدا، باشداجتناب رقابلیغهاي گون سفید  رویشگاه
 . شدتر با ي دام نباید از حد متوسط بیشرویشگاه، شدت چرامنابع خاك و گیاه حفظ و بهبود کیفیت 

  
 فرعی مرتع تمحصوال ،گون سفیدصمغ کتیرا، خاك،  و شیمیایی یفیزیک چراي دام، خصوصیات : کلیديهاي واژه

  
  مقدمه

هاي طبیعی مانند  اکوسیستم جزء ترین اصلی خاك
 تغییر در گونه هر .)27(، جنگل و بیابان است مرتع

هاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك در اثر  ویژگی
 و یسال خشک، متعارف شیفرسامانند (عوامل طبیعی 

مانند تغییر کاربري و  (یا انسانی)  طبیعیيسوز آتش
 باعث تغییر در کارکرد اجزاء زنده )رویه بیچراي 

ز  در برخی اکه نیباوجودا. )20 (شود اکوسیستم می
اي گونه غالب  علوفههاي مرتعی، گیاهان غیر رویشگاه

اي همراه، هاي علوفه حضور گونهلیدل به ولی هستند
حتی در . شودها انجام میچراي دام در آن

زارها و  خالص مانند گونهاي تقریباً رویشگاه
. )3 (شود نجام می حضور و چراي دام ا،ها زار آنغوزه

دام در این  چرايحضور و  غیرمستقیم اثر اولین
 ها با دام .باشد خاكبر  است ممکن ،ها رویشگاه

توانند   میها، رویشگاهاین در  مداومحضور و تردد 
هاي ساختاري و کارکردي خاك  تقریباً بر همه ویژگی

هاي فیزیکی، شیمیایی، زیستی، چرخه  مانند ویژگی
 و برداشت). 2 (اثرگذارندآن دهی  عناصر و بهره

 در توجه قابل اثر ،اکوسیستم از گیاهی عناصر خروج
 ها آن دسترس قابلمقدار  و غذایی چرخه عناصر
 عناصر چرخه در اختالل نوع هر). 29(خواهد داشت 

تولید  و دهی خاك بهره کاهش به منجر ممکن است
   ).14(شود  انگیاه

ضوالت در سطح فتوانند از طریق دفع  ها می دام
 باعث تغییر در خصوصیات  توانند خاك رویشگاه، می
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ها اغلب منبع غنی  فضوالت دام. شیمیایی خاك شوند
 چون درصد .از عناصر غذایی مانند ازت و فسفر است

از عناصر مغذي موجود در )  درصد30 تا 3 (کمی
شود و   توسط بدن دام جذب می،شده مصرف علوفه

 .)7( گردد  مدفوع دفع می از طریق ادرار وبقیه
 نیروي زیادي بر ،ها راهپیمایی و تردد دامعالوه،  به

هاي  مجموع سطح سم چراکه .کند سطح خاك وارد می
 است نسبتاً بزرگ ،ها آن کوچک و اندازه بدن ،دام

فشردگی خاك و تغییر در ساختمان آن زمانی ). 23(
 بر خاك در واردشدهدهد که مجموع نیروي  رخ می

ها از مقاومت و ظرفیت تحمل بار خاك  تردد داماثر 
افزایش با هاي فیزیکی خاك  ویژگی). 9( تجاوز نماید

، کاهش مکانیکیوزن مخصوص ظاهري و مقاومت 
 خوردن به هم و  خاك، کاهش نفوذپذیريتخلخل

مقدار فشردگی خاك . دنگرد میمتأثر سطح خاك 
م، تواند با نوع دام، سن دا رویشگاه در اثر دام می

مقدار رطوبت و بافت و ساختمان زمان چرا،  وشدت 
و  17( و مقدار و نوع پوشش گیاهی تغییر کند ،خاك

 خاك توأم با چراي مستقیم ازحد شیبفشردگی ). 22
سرعت رشد و گیاهان باعث کاهش هاي هوایی  اندام

هاي زیستی  اختالل در فعالیت لیبه دل گیاهان عملکرد
 و رضایی .)20 و 6( شود  خاك میکاهش کیفیتو 

در علفزارهاي گزارش کردند که ) 2006(همکاران 
تولید و عملکرد گیاهان به  ایران، لمرطوب شما نیمه

هاي  تر از ویژگی هاي فیزیکی خاك حساس ویژگی
 اغلب در مباحث مدیریت .)24 (بوده استشیمیایی 

ترتیب  چرا، شدت چراي سنگین، متوسط و سبک به
یا برداشت از تولید سرپاي چرا % 25و % 50، 75%

تعریف ) سه ماه(اي در طول فصل چرا  گیاهان علوفه
هاي چراي مذکور در  رسد که شدت  مینظر به. شود می

 در اطراف مناطق بحرانی بیترت بهتوان  مرتع را می
 کیلومتري 5، در فاصله حدود آبشخورمانند روستا و 

هاي  از مناطق بحرانی، و مراتع واقع در نزدیک زمین

بنابراین، در این . کشاورزي و باغات مشاهده کرد
زارهاي نزدیک  مطالعه، شدت چراي سنگین در گون

، شدت چراي آبشخورمناطق بحرانی مانند روستا و 
 کیلومتر از مناطق 5متوسط در گون زارهایی که حدود 

بحرانی فاصله داشتند و شدت چراي سبک در 
کشاورزي و هاي  زارهاي واقع در نزدیک زمین گون

  .باغات انتخاب شدند
 گونه گون در نقاط مختلف ایران 804بیش از 

د کتیرا هستند  گونه مول156د که از این تعداد، روی می
مراتع ایران  از سطح  درصد19 حدودچنین،  هم). 18(

دهد که  تشکیل می گون مختلف هاي را رویشگاه گونه
 3/51 ، مراتع استان اصفهانازها  سهم این رویشگاه

 ،کتیرا هاي گون ساقه بافت در ).13 (باشد درصد می
 اثر در یا و خود خودبه ورتص  بهکتیرا بنام صمغی ماده

محصول اصلی شود که   خراش خارج میایجاد
 نیتر مهم کتیرا ازصمغ .  استي گونها رویشگاه

نساجی، مختلف  صنایع در گیاهی است که هاي صمغ
شود  استفاده می ییغذا و بهداشتی دارویی،کاغذسازي، 

  ).13  و5(
هاي گون  در حال حاضر، مشکل اصلی رویشگاه

در مراتع گلپایگان، عدم تعادل دام و ظرفیت 
ها است که احتماالً بر تولید صمغ کتیرا اثر  رویشگاه

 هاي فیزیکی  ویژگیچراي دام بر اثردانستن . گذارد می
ا تولید صمغ کتیرمقدار رابطه آن با  خاك و و شیمیایی
 . اهمیت استدارايد کتیرا زارهاي مولّ در گون

 در تنظیم تعداد دام و  شناخت این رابطه به مدیر مرتع
. کند حفظ تعادل بین دام و توان رویشگاه کمک می

د کتیرا هاي مول  مقدار تولید صمغ در گوناگرچه
هاي فیزیکی و شیمیایی  تواند با تغییرات ویژگی  می

، ولی قدرت همبستگی خاك همبستگی داشته باشد
هاي مختلف فیزیکی و شیمیایی خاك با  بین ویژگی

مقدار تولید صمغ کتیرا یکسان نیست و الزم است که 
حضور ). 29(تر بررسی شود  تر و دقیق با جزئیات بیش
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هاي مولد کتیرا  هاي گون ها در رویشگاه متعادل دام
شود بلکه   باعث کاهش عملکرد گیاهان نمیتنها نه

و سالمت ر، بهبود کیفیت وبهبود پراکنش بذباعث 
خاك از طریق تخلیه فضوالت و تسریع روند تجزیه 
الشبرگ و در نهایت افزایش رشد و نمو گیاهان و 

 بررسی ،هدف این پژوهش. )5 (شود  میها آن عملکرد
 اي  پنیهرابطه بین مقدار تولید صمغ کتیرا در گون سفید

)Astragalus gossypinus( هاي فیزیکی و  و ویژگی
 چراي  هاي گون تحت شدت شیمیایی خاك رویشگاه

در مراتع گلپایگان، استان سبک، متوسط و سنگین 
تولید صمغ  آن بود که پژوهشفرضیه . بوداصفهان 

هاي   ویژگیهاي گون با تغییرات کتیرا در رویشگاه
  چراي دام رابطهناشی ازخاك فیزیکی و شیمیایی 

  .دارد
  

  ها مواد و روش
 گون سفید در مراتع هاي ین مطالعه در رویشگاها

غربی استان اصفهان  شهرستان گلپایگان واقع در شمال

 این هاي گون در مراتع وسعت رویشگاه. انجام شد
 عرض هکتار است که در مختصات 50.000 منطقه،

شمالی و  37˚ 8ʹ 53ʺ تا 33˚ 27ʹ 36ʺ جغرافیایی
 شرقی 50˚17ʹ 18ʺ تا 46˚ 34ʹ 64ʺ جغرافیاییطول 

اقلیم منطقه طبق روش دومارتن، ). 1شکل (قرار دارند 
براساس آمار ایستگاه هواشناسی . خشک است نیمه

 بارندگی و درجه حرارت بلندمدتمیانگین گلپایگان، 
  درجه6/12متر و   میلی261ترتیب  ساالنه منطقه به

 )Astragalus gossypinus (گون سفید.  استسلسیوس
ا نام محلی چرك از خانواده یا کتیراي سفید ب

گونه مهم و غالب مراتع ) Papilionaceae(آسا  پروانه
 به خودرو صورت به گونه نیا ،عموماً. منطقه است

 شدیداً گونه نیا .رسد میمتر سانتی 120 تا 90ارتفاع 
 داشتن ریشه راست و عمیق در لیدل بهپسند بوده و  نور

یار مقاوم برابر خشکی و شرایط نامساعد محیطی بس
  ).29و  26 (است

  

  
 .موردمطالعهموقعیت منطقه  -1کل ش

Figure 1. Location of the study area in Iran. 
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 سه  در قالب طرح کامل تصادفی باپژوهشاین 
ي چرا و  متوسطيچراچراي سنگین،  تیمار شامل

 سه تکرار انجام درهاي گون سفید   رویشگاهدر سبک
 قطعه سه دام، چراي هاي شدت اثر بررسیجهت . شد

 تکرار در هر تیمار در نظر گرفته عنوان به هکتاري 5
متر  100به طول  ترانسکت 5 ،در هر تکرار ).16(شد 

بر روي .  شدقرار دادهمتر از یکدیگر  100فاصله به و 
 تصادفی براي تعیین طور به پایه گون 5هر ترانسکت 

ستحصال براي ا. مقدار تولید صمغ کتیرا تیغ زده شد
 20کتیرا، ابتدا خاك اطراف ریشه تا عمق حدود 

با استفاده از تیغ مخصوص . متر برداشته شد سانتی
زنی، روي بخش ابتدایی ریشه گیاه یک شیار  کتیرا

 یک هفته .متر ایجاد شد  سانتی3مورب به طول حدود 
زنی، دوباره به رویشگاه مراجعه شد و  پس از تیغ

 آزمایشگاه با دقت  و دريآور جمعصمغ حاصله 
بر روي هر ترانسکت، عالوه  هب. هزارم گرم توزین شد

 پارامتر فیزیکی خاك یعنی وزن مخصوص ظاهري دو
  تا عمقمتر سانتی 5 قطربه با استفاده از استوانه فلزي (

با استفاده از (پذیري ، نفوذ)ي خاكمتر سانتی 30
 و تخلخل خاك با گیري اندازه) استوانه مضاعف

در ، مجموع در .)15(  محاسبه شد1ه از رابطه استفاد
 مورد 45 در کل مطالعه، و مورد 15 یمارهر ت
برداري   نمونه.خصوصیات خاك انجام شد يریگ اندازه

 براي . انجام شد1392میدانی از مرداد تا شهریور سال 
، هدایت pH(هاي شیمیایی خاك  گیري ویژگی اندازه

  ، )جذب قابلالکتریکی، کربن آلی، فسفر و ازت 
بر روي هر ترانسکت دو نمونه خاك از عمق صفر تا 

 خاكهاي   نمونهEC و  pH.متر برداشت شد  سانتی30
 دستگاه  خاك به آب به ترتیب با5 به 1در عصاره 

pH متر و ECدرصد  ).25 و 28(گیري شد  متر اندازه
 فسفر، )4(ن آلی با روش والکلی و بلک کرب

به روش و ازت ) 21(اولسن  روش  بهجذب قابل
  ). 8(گیري شدند  کجلدال اندازه

  

)1(                                      100)1( 
s

b

f
fn  

  

 نسبت حجم منافذ خاك به حجم کل n ،که در آن
  برمخصوص ظاهري خاكوزن  fb ، درصدهخاك ب
که در  وزن مخصوص حقیقی خاك g/m3، s fحسب 

در نظر  g/m3 65/2 حدودهاي معدنی  اغلب خاك
  .شود گرفته می
 SPSS 18 افزار نرمها با   آماري دادهلیوتحل هیتجز

 با  نرمال بودن توزیعازنظرها   داده،ابتدا. انجام شد
 ها ، همگنی واریانساسمیرنوف -آزمون کلوموگروف

 ترسیم باو انتهایی  و وجود مقادیر پرت با آزمون لونز
پس از حصول  . بررسی شدند1مستطیلینمودارهاي 

ها با آزمون تجزیه واریانس   آماري، دادهيها فرض شیپ
براي بررسی اثر شدت چرا بر خصوصیات  طرفه کی

هاي  جهت تفکیک میانگین.  شدندلیوتحل هیتجز خاك
  در سطح اطمیناندانکندار، از آزمون  با تفاوت معنی

 و یفیزیک يرهایمتغرابطه بین . استفاده شد% 95
 ضریب با تولید صمغ کتیرا با شیمیایی خاك

  . همبستگی پیرسون بررسی شد
  

  بحثنتایج و 
هاي گون سفید  مقدار تولید صمغ کتیرا در رویشگاه

  چراي سبک و سنگین تفاوت اي تحت شدت پنبه
ر مقدار تولید صمغ کتیرا دولی ) P>05/0( داشت

 یعنی  مختلف توسط دامهاي چرا شده با شدت زار گون
  ).1 جدول( )P<05/0(  بودنیکسا متوسط سبک و

                                                
1- Box plot  
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  .هاي مختلف چراي دام در مراتع گلپایگان تحت شدتهاي گون سفید  در رویشگاهتولید صمغ کتیرا  مقدار -1 جدول
Table 1. Amount of tragacanth production at Astragalus gossypinus habitats with different grazing intensities 
in Golpayegan Rangeland. 

  )Amount of gum() g/plant(مقدار کتیرا   )Habitat( رویشگاه

 Lightly grazed habitat(  3.54a (سبکرویشگاه تحت شدت چراي 

  Moderately grazed habitat(  3.42ab (رویشگاه تحت شدت چراي متوسط
  Heavily grazed habitat(  2.21c (سنگینرویشگاه تحت شدت چراي 

F 7.64** 

 Sum of squares(  1260.24 ( مربعاتمجموع

  .دار دارند  درصد تفاوت معنی5در سطح  ف انگلیسی متفاوت،ومقادیر با حر
Values with different letters are significantly different at 0.05 level.  

  
تأثیر  :خصوصیات خاكاثر شدت چراي دام بر 

 چراي دام بر وزن مخصوص هاي مختلف شدت
 آن تخلخل خاك در تبع بهو ي خاك ظاهر

 دار داشت تفاوت معنیاي  هاي گون سفید پنبه رویشگاه
)05/0<P() در ریمتغاین دو متوسط مقدار  ).2 جدول 

 87/1(با شدت چراي متوسط شدت چراي سنگین 
دار نداشت  تفاوت معنی) مکعب متر گرم در سانتی

)05/0P> .( سبک با در شدت چراي ها آنمقدار ولی 
 دار داشت تفاوت معنی سنگین و متوسطدت چراي ش
)05/0<P()  تأثیر شدت چراي دام بر ). 2جدول

هاي  هاي چرا شده با شدت زار  گونپذیري خاكنفوذ
 )P>05/0( سبک، متوسط و سنگین متفاوت بود مختلف

زار  پذیري خاك در گون متوسط نفوذ). 1جدول (
 17/32 و 15/40ترتیب  تحت شدت چراي سنگین به

 ر از آن در شدت چراي متوسط و سبکت درصد کم
  ). 2جدول ( )P>05/0(بود 

هاي چرا شده با  زار  خاك گونpHمتوسط 
هاي مختلف یعنی سبک، متوسط و سنگین  شدت

 خاك در ECمتوسط  ).<05/0P(تفاوت نداشت 
تر از  شده با شدت سبک کمهاي چرا زار گون

ل جدو( )P>05/0(هاي متوسط و سنگین بود  شدت
شده با   چرايزارها گونمقدار کربن آلی در خاك ). 2

تفاوت ) سبک، متوسط و سنگین(هاي مختلف  شدت
 آلی مقدار کربن متوسط .)P>05/0(داري داشت  معنی

 38خاك در رویشگاه چرا شده با شدت متوسط 
تر از خاك رویشگاه تحت چراي سبک و  درصد بیش

  شدت چراي ). 2جدول ( )P>05/0(سنگین بود 
دار داشت  دام بر فسفر خاك رویشگاه اثر معنی

)05/0<P(. ترتیب  ترین مقادیر فسفر به ترین و کم بیش
مقدار ازت . در شدت چراي سنگین و متوسط بود

شده با شدت متوسط  زار چرا  در گونجذب قابل
هاي تحت شدت چراي سبک و  تر از رویشگاه بیش

اك  خجذب قابلمقدار ازت  .)P>05/0(سنگین بود 
گاه تحت شدت چراي سنگین و سبک در رویش

شده  تر از رویشگاه چرا  درصد کم62و  38ترتیب  به
  .)2جدول (و سبک بود با شدت متوسط 
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 در مراتع )Astragalus gossypinus( خاك رویشگاه گون سفیدو شیمیایی  تأثیر شدت چراي دام بر خصوصیات فیزیکی -2 جدول
 .گلپایگان

Table 2. Effect of animal grazing intensity on soil physico-chemical properties at Astragalus gossypinus 
habitats of Golpayegan Rangeland. 

 شدت چرا
Grazing intensity 

  چراي سبک
Light grazing  

  چراي متوسط
Moderate grazing  

  چراي سنگین
Heavy grazing  

F  

  وزن مخصوص ظاهري
Bulk density (g/cm3) 

1.76b  1.87a  1.85a  7.23*  

   تخلخل
Porosity (%) 

33.30b  29.28a  29.82a  7.23*  

  نفوذپذیري 
Infiltration (mm/h) 

32.77c  10.89b  7.77a  28.89**  

pH  7.29a  7.42a  7.44a  1.38ns  

EC  
(dS/m)  0.23b 0.34a  0.33a  26.3*  

OC  
(%) 2.13a  3.45b  2.17a  47.28**  

P  
(mg/kg)  3.48ac  2.16b  3.77a  5.87**  

N  
(mg/kg)  0.21ac  0.34b  0.24a  47.28**  

  .دار دارند مقادیر با حروف انگلیسی متفاوت تفاوت معنی
Values with different letters are significantly different.  

  
خاك  ییایمیو شرابطه بین خصوصیات فیزیکی 

اي ه  در شدت:کتیراصمغ  دیمقدار تولرویشگاه با 
مختلف چرا، رابطه بین وزن مخصوص ظاهري خاك 

بین تخلخل . رویشگاه و تولید صمغ کتیرا منفی بود
هاي  خاك و تولید صمغ کتیرا در گون سفید در شدت

جدول (مختلف چراي دام رابطه مثبت وجود داشت 
رابطه بین تولید صمغ کتیرا در هر بوته با سرعت ). 3

اي مختلف چرا ه نفوذپذیري خاك رویشگاه در شدت
مقدار تولید صمغ کتیرا در ). 3جدول (مثبت بود 

هاي شیمیایی  اي با ویژگی ي گون سفید پنبهها شگاهیرو
هاي فیزیکی  تري نسبت به ویژگی خاك رابطه قوي

 در رویشگاه تحت شدت چراي ژهیو به. خاك داشت
تر از دو   قويها آنمتوسط دام، قدرت همبستگی بین 

هاي  در بین ویژگی. وسط بودشدت چراي سبک و مت
شیمیایی خاك، رابطه بین کربن آلی خاك با مقدار 

). 3جدول (رها بود تر از سایر متغی ولید کتیرا، قويت
 خاك رویشگاه EC و pHمقدار تولید صمغ کتیرا با 

بین ). 3جدول . ()P<05/0(داري نداشت  رابطه معنی
 مقدار کربن آلی خاك و تولید صمغ کتیرا همبستگی
قوي و مثبت وجود داشت که فقط در رویشگاه چرا 

دار بود  شده با شدت متوسط این رابطه معنی
)05/0<P 74/0؛ r =.( دسترس قابل بین مقدار فسفر 

در خاك رویشگاه و تولید صمغ کتیرا رابطه مثبت 
 مجموع در. )P<05/0(دار نبود  وجود داشت که معنی

دار ازت شده، رابطه بین مق هاي مطالعه رویشگاه
 خاك رویشگاه و مقدار تولید صمغ کتیرا جذب قابل

دار فقط در  مثبت و قوي بود که همبستگی معنی
 رویشگاه تحت شدت چراي متوسط مشاهده شد

)05/0<P 74/0؛ r = .(  
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ید در گون سف)  وابستهریمتغ ( تولید کتیرابا)  مستقلریمتغ(رویشگاه  بین خصوصیات خاك )r(ضریب همبستگی  -3 جدول
)Astragalus gossypinus(در مراتع گلپایگان . 

Table 3. Correlation coefficient (r) between soil properties (independent variable) and gum production 
(dependent variable) in Astragalus gossypinus habitats of Golpayegan Rangeland. 

  خصوصیات خاك 
Soil properties 

  
  مقدار کتیرا              

Amount of Gum production 

وزن مخصوص 
  ظاهري

Bulk density 
(g/cm3) 

تخلخل 
(%) 

Porosity  

  نفوذپذیري 
Infiltration 

(mm/h) 
pH  EC 

S/mm)µ(  
OC 
(%)  

AP 
)mg/kg( 

AN 
)mg/kg(  

 مقدار کتیرا در رویشگاه تحت شدت چراي سنگین
Gum production in heavily grazed habitat 

- 0.22 0.22 0.29  0.30  - 0.24  0.51  0.39  0.32  

 مقدار کتیرا در رویشگاه تحت شدت چراي متوسط
Gum production in heavily grazed habitat 

- 0.07  0.07  0.51  0.50  - 0.40  0.74*  0.46  0.74*  

 مقدار کتیرا در رویشگاه تحت شدت چراي سبک
Gum production in heavily grazed habitat 

- 0.35  0.35  0.41  0.33  - 0.29  0.38  0.13  0.37  

   کل
Total  

- 0.15  0.15  0.24 0.24  - 0.12  0.61  0.15  0.59  

  . درصد5دار در سطح   معنی*
* Is significantly at 0.05 level.  

  
هاي فیزیکی   ویژگیدر اثرتوانند از طریق  ها می دام

 اثرغیرمستقیم  طور به ،رویشگاهخاك و شیمیایی 
 عملکردمطلوب یا نامطلوب بر کیفیت زیستی و 

افزایش فشار چراي . )20و  17 (دن داشته باشگیاهان
، موجب کاهش رویشگاهدام و لگدکوبی خاك 

وزن پذیري خاك و افزایش تخلخل و سرعت نفوذ
از طرف دیگر، . )1جدول  (شودمی مخصوص ظاهري

 خاك پذیري بهبود نفوذکاهش فشار چراي دام موجب 
قادر به  ، ریشهو تعمیقضمن توسعه گیاهان شده و 

 دنشو تري از خاك می  بیش و مواد غذاییجذب آب
  . )27و  24(

 مهمی مشخصهوزن مخصوص ظاهري خاك 
کیفیت  را بر ي دامتواند اثر فشار چرا است که می

گزارش  این مطالعه، همانند نتایج. )1 (خاك نشان دهد
وص ظاهري و تخلخل خاك وزن مخصشده است که 

   در شدت چراي سنگین و متوسط تفاوت نداشت
اقلیمی منطقه دلیل شرایط  تواند به این می. )19  و10(

برداري یعنی  از نظر بارش و رطوبت در زمان نمونه

فصول خشک  درگزارش شده است که .  باشدشهریور
متوسط  سبک، چراي بین زیادي اختالف خشک مهینو 

خاك  ظاهري مخصوص وزن اظلح از سنگینو 
 این عامل تابع فشردگی خاك چون. شودنمی مشاهده

مقدار رطوبت  بسته به هم فشردگی خاك و است
 خشک مهینفصول خشک و در . کند خاك، تغییر می

 خاك در حدي نیست که باعث شود رطوبت اختالف
 ك در اثر حضور حیوانات چراکننده،فشردگی خا

 با توجه به شرایط .)11(تفاوت محسوسی داشته باشد 
بودن وزن  ها، کم یکسان خاك در همه رویشگاه

تواند   می،مخصوص خاك در شدت چراي سبک
 مقدار  افزایش. باشدعمدتاً با تعداد دام کم مرتبط

سنگین  شدت چراي تحت زارهاي خاك در گون فسفر
 در دامی فضوالت مقدار بودن به زیادتر وانت را می
 تر شدن بیش مدفونو دیگر  ايشدت چر دو با مقایسه

 در خاك هاي سطحی الیه در بقایاي گیاهی و فضوالت
   .)14 و 12 (دام نسبت داد زیاد تردد اثر
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تواند   میهاي مولّد کتیرا  صمغ در گونمقدار تولید 
خاك فیزیکی و شیمیایی هاي  با تغییرات ویژگی

همبستگی بین قدرت ولی . همبستگی داشته باشد
یزیکی و شیمیایی خاك با عملکرد و تولید  فيرهایمتغ

براي مثال، گزارش . یکسان نیستهاي گیاهی  گونه
 رابطه بین البرزمرطوب   نیمهمراتعدر شده است که 

هاي  خصوصیات فیزیکی خاك با رشد و تولید گونه
هاي شیمیایی خاك  تر از رابطه بین ویژگی گیاهی قوي

گون سفید . )24(هاي گیاهی بوده است  و تولید گونه
اي همبستگی زیاد با سرعت نفوذپذیري خاك دارد   پنبه
 که داراي بافت سبک و با سرعت ییها خاكو 

   استتر  نفوذپذیري زیاد هستند براي آن مناسب
 يرهایمتغدر بین  اگرچه،  همدر این مطالعه). 30(

ترین قدرت همبستگی  شده، بیش گیري فیزیکی اندازه
 و مقدار تولید کتیرا بین سرعت نفوذپذیري خاك

ل جدو(ر شدت چراي متوسط مشاهده شد  دژهیو به
هاي  قدرت همبستگی بین ویژگی، یطورکل بهولی  ؛)3

تر از قدرت  شیمیایی خاك با مقدار تولید کتیرا بیش
همبستگی بین متغیرهاي فیزیکی خاك با مقدار کتیرا 

 ترین قوي، ین متغیرهاي شیمیایی خاكدر ب. بود
بین مقدار کربن آلی و ازت ثبت مهمبستگی 

زارهاي تحت  در گون با تولید کتیرا  خاكجذب قابل
ترین قدرت همبستگی بین مقدار  کمو چراي متوسط 

در رویشگاه تحت چراي فسفر خاك و مقدار کتیرا 
این نتیجه در تضاد با  ).3جدول  (مشاهده شدسبک 

 است که مقدار )2007( وهابی و همکاران گزارش
 کل و ازت تیرا همبستگی منفی و قوي با مقدارتولید ک

رسد که در مناطق  نظر می به. )30 (ماده آلی خاك دارد
دلیل کم بودن مقدار بارش و   بهخشک مهینخشک و 

ها  فصل چرا، دام رطوبت خاك در طول دوره رویش و
  تري بر خصوصیات فیزیکی خاك دارند  تأثیر کم

 بودن گون، چندساله اي و  بوتهلیدل به، عالوه به). 11(
تأثیر  تر تحت دوانی و رشد ریشه گون کم قدرت ریشه

ها، که اغلب  تغییرات فیزیکی خاك در اثر چراي دام
، )7  و1 (دهد  خاك رخ میيمتر یسانت 15تا عمق 
ها در  تغییرات ناشی از تردد دامبنابراین . دگیرن قرار می

 و کننده نییتع فیزیکی خاك عامل يرهایمتغ
. ستین ریشه دوانی گون و عملکرد آن کنندهمحدود

 رشد مطلوب بر ترکیب شیمیایی خاك است که بلکه،
 که قدرت شده مشاهدهدر این مطالعه . اثر داردگیاه 

هاي  رویشگاههمبستگی بین خصوصیات خاك در 
 از چراي سبک و سنگین تر قويچراي متوسط تحت 

تاً بهینه ایط نسبردلیل ش تواند به این می). 2جدول ( بود
 باشد که مجموع متوسطرشد گون در شدت چراي 

تري   شیمیایی و فیزیکی در شرایط مطلوبيرهایمتغ
توانند موجب   ها با تخلیه فضوالت می ام د.هستند

هاي شیمیایی خاك مانند مقدار مواد آلی،  بهبود ویژگی
ازت، فسفر و به دنبال آن بهبود خصوصیات فیزیکی 

که این امر منجر به افزایش ) 6(ده ش پذیري مانند نفوذ
 مقدار تولید محصول جهینت دررشد و نمو گون و 

 بنابراین، چراي دام با شدت متوسط در .کتیرا گردند
اثر نامطلوب در سالمت این ارها احتماالً  ز گون

  .ها و مقدار تولید صمغ کتیرا نداشته باشد رویشگاه
  

   کلیگیري نتیجه
 خصوصیات فیزیکی و رابطه بین  این مطالعهدر

شیمیایی خاك با مقدار تولید صمغ کتیرا در گون سفید 
)Astragalus gossypinus(زارهاي چرا   در گون

) سبک، متوسط و سنگین(هاي متفاوت  شده با شدت
با دانستن رابطه بین عوامل اثرگذار بر . ارزیابی گردید
توان تصمیم درستی در مورد چگونگی  تولید کتیرا، می

 تا ضمن به حداقل زارها اتخاذ نمود یت گونمدیر
و گیاه در اثر چراي دام، رساندن تخریب خاك 

این هاي    یافته. محصول کتیرا هم برداشت نمودحداکثر
زارهاي گلپایگان  گوندر  نشان داد که پژوهش

 فیزیکی يرهایمتغنسبت به  شیمیایی خاك يرهایمتغ
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ون سفید تري بر تولید صمغ کتیرا در گ اثر بیشخاك 
 شیمیایی خاك، کربن يرهایمتغدر بین . دارندي ا پنبه

با تولید صمغ قوي  همبستگی جذب قابلآلی و ازت 
کند   از این ایده حمایت میپژوهشنتایج . کتیرا داشتند

. گذارد  که شدت چراي دام بر تولید صمغ کتیرا اثر می
بین خصوصیات قوي  همبستگی که با توجه به این

در وذپذیري خاك با مقدار تولید کتیرا و نفشیمیایی 
 مطالعه شدت چراي متوسط وجود داشت، این

 چراي دام در که یدرصورتکند  گزارش می
براي   باشدناپذیر اجتنابهاي گون سفید  رویشگاه

و گون سفید از صمغ کتیرا تر  بیش مقدار استحصال

 منابع خاك و کیفیت بهبودچنین جهت حفظ و  هم
نباید از حد شدت چراي دام ،  رویشگاهگیاه در
   .باشدتر  بیشمتوسط 
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Abstract1 
Background and Objectives: Continuous grazing and treading of animal in non-forage plant 
species habitats e.g. Astragalus gossypinus and Ferula assa-foetida can considerably affect 
plant growth and non-forage products (by-products) such as gum tragacanth yield through 
alteration of soil characteristics. Most studies in rangelands have addressed the relationship 
between different soil characteristics and forage production, and there is little information on the 
relationship between changes in soil properties and the amount of non-forage products (such as 
gum, essential oil, tangerine, assa-foetida, etc.) in rangelands. Knowing the effect of grazing on 
soil properties in these habitats and the relationship between soil changes and the amount of  
by-products is important in determining the optimal grazing intensity for soil and plant 
conservation and the production of maximum products. This study aimed to investigate the 
relationship between soil physico-chemical characteristics and gum tragacanth production in 
Astragalus gossypinus habitats.   
 
Materials and Methods: This study was carried out in A. gossypinus habitats at the rangelands 
of Golpayegan, Isfahan Province, Iran. Treatments included lenient, moderate and heavy 
grazing intensities in A. gossypinus habitats. Soil and plant (gum tragacanth) sampling were 
carried out on transect with 100 m length and 100m space from each other in summer 2013.  
The quantity of gum tragacanth was measured on five randomly selected individual plants  
on transect lines. Soil physico-chemical variables, i.e., bulk density, porosity, infiltration rate, 
pH, EC, OC, available P and N were measured with standard methods. Relationship between 
soil variables and gum tragacanth production was investigated with the Pearson correlation 
coefficient.  
 
Results: The highest and lowest amount of gum production was observed in habitat with light 
and heavy grazing, respectively. Soil infiltration rate in moderate and lenient grazing intensities 
was 40.15 and 32.17 percent, respectively, lower than that in the habitats under heavy grazing 
intensity (P<0.05). Mean value of soil EC in habitat with light grazing was lower than that in the 
habitats with moderate and heavy grazing intensities (P<0.05). Mean value of soil organic 
carbon in moderately grazed habitat was 38 percent greater than that in lightly and heavily 
grazed habitats (P<0.05). The highest and the lowest values of P were in heavily and moderately 
grazed habitats, respectively. Available N in moderately grazed habitat was greater that in 
lightly and heavily grazed habitats (P<0.05). In different grazing intensities, there was a 
negative correlation between soil bulk density and gum production, but there was a positive 
correlation between soil porosity and infiltration rate with gum production (P>0.05). All soil 
chemical variables, except EC, had a direct relation to gum production. Among soil chemical 
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variables, the strongest positive correlation was found between the amount of organic carbon 
and soil available nitrogen with gum production in moderate grazing (P<0.05) and the lowest 
correlation between the amount of available phosphorus and gum production in the light grazing 
(P>0.05). In moderately grazed habitats, soil chemical properties had the strongest correlation 
with the gum production in comparison with light and heavy grazing intensities. In moderately 
grazed habitats, the amount of soil organic carbon and available nitrogen were significantly and 
positively correlated with gum production (r = 0.74; P<0.05). 
 
Conclusion: The correlation between soil chemical properties and gum production was stronger 
than the correlation between soil physical properties and gum production in A. gossypinus 
habitats. This study reports that if the livestock grazing is inevitable in A. gossypinus habitats, 
the stocking rate should not be higher than moderate intensity to obtain more gum as well as 
maintain soil and plant health. 
 
Keywords: By-products, Gum tragacanth, Livestock grazing, Rangeland, Soil physicochemical 
properties   
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