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مطالعه تاثیر جهت هاي مختلف شیب بر میزان تولید کتیرا در
 Astragalus hypsogeton Bunge.در خراسان شمالی
2

ابراهیم محمودی* 1و رمضان استیری

 1کارشناس ،اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی
 2کارشناسارشد ،گروه مرتعداری ،دانشگاه گنبد ،گنبد
تاریخ پذیرش33/2/22 :

تاریخ دریافت33/3/11 :

چکیده
صمغ کتیرا ،تراوه خشك شدة طبیعی حاصل از برخی گونههای  Astragalusبوده و به عنوان يك هیدروکلوئیدد
باکیفیت مطرح می باشد و در صنايع غذايی ،داروسازی ،و پزشکی ،نساجی کاربردهای فراوان دارد .گوندههدای
گون مولد کتیرا عمدتاً گونه هايی خاردار و خشکیپسند بوده که در مراتع کوهستانی و تخريب يافتده گسدتر
يافته اند .تراکم و تولید اين گونهها در جهات مختلف شیب ،بواسطه تغییرات معنیدار بارندگی و رطوبت ،میزان
چرای دام ،شدت فرسايش و ساختمان خاك متغیر است .بهمنظدور بررسدی ايدن تغییدرات در گدون کدوه بهدار
( )Astragalus hypsogeton Bung.در طرح بهرهبرداری کتیرای کوه بهار خراسان شمالی ،اقدام به نمونهبدرداری
کتیرا در چهار جهت اصلی گرديد .آنالیز واريانس میانگین داده ها و مقايسه نتايج با آزمون دانکن نشان داد تولید
کتیرا در جهت شیب های جنوبی ،بواسطه افزايش تراکم و تاج پوشش بوتههای گون بیشتر از جهتهدای ديگدر
بود که خود ناشی از کمبود رطوبت خاك و متعاقب آن ،حذف گونههای اصلی و کلیدی مرتع و جايگزينی گونه
مهاجم گون در اين جهت شیب نسبت به ساير جهتها بويژه نسبت به جهت شیب شمالی میباشد.
واژگان کلیدی :جهت شیب ،خراسان شمالی ،کتیرا ،کوه بهار ،گون.

مقدمه

1

به طور کلی در مراتع کوهستانی ،اسدتقرار جوامدع

کلیه گونهای خاردار و مولد کتیرا متعلق بده زيدر

گیاهی و تغییرات پوشش آنها اغلب تحت تأثیر عامدل

جنس  Tragacanthaمی باشند که در ايدران دارای 77

آب و هوا به ويژه بارندگی و بافت خاك قرار می گیرد

گونه بوده و در نقدا مرتفدع و قلدل کدوههدا رشدد و

و با عوامل فیزيوگرافی و خاکی که رطوبت موجود در

دارند .گونهای خداردار يکدی از گوندههدای

خاك را تأمین مدی کنندد ،همبسدتگی معندیداری دارد

پايدار منطقه ايران -تورانی به حساب می آيد (اسديان

( .)Noy-Meir, 1973در اين بین جهت جغرافیايی نیز

و همکدداران1831 ،؛ معصدددومی1831 ،؛ سددداعدی و

بر تغییدرات درصدد پوشدش تداجی و تدراکم گیاهدان

فاتحی .)1837 ،رويشگاه عمده اين گونهها ،با اهمیت

تأثیرگذار است(فتاحی و همکاران.)1833 ،

گستر

مطالعددات اندددکی در مددورد ارزيددابی اثددر عوامددل

خاص اکولوژيکی ،مراتع طبیعدی ايدران و ترکیده مدی
باشد (.)Dogan et al, 1985

اکولوژيکی بر گونهای مولد کتیرا صورت گرفتده اسدت.
به عنوان مثال اثر عوامل اقلیم ،خداك ،پوشدش گیداهی و
فیزيددوگرافی بددر گونددههددای Astragalus gossypinusو

*نويسنده مسئولem.mahmoudi@gmail.com:
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مطالعه تاثیر جهتهاي مختلف شیب بر میزان تولید کتیرا در...

 A.verusتوسط وهابی ( )1831مورد بررسی قرار گرفتده

سلول های سرطانی ممانعت کرده و مصرف دائمی آن

است .وهدابی و همکداران ( )1837در پژوهشدی ديگدر،

باعث تعديل قند خون در بیماران ديدابتی مدیشدود و

شاخصهای مهم رويشدگاهی ايدن دو گونده را تعیدین و

اثر آن در بهبود زخمها به اثبات رسیده است (زرگران

بدددر اسددداس شاخصهای تعیینشدده ،رويشدگاههدای

و همکاران.)1837 ،

مختلددف را طبقددهبندددی و آنهددا را از نظددر قابلیددت و

حدود  17میلیون هکتار از اراضی ايران (حدود 11

بهرهبرداری ارزيابی نمودند .فتداحی و همکداران ()1837

درصد از سطح مراتع) زير پوشش گونههای مختلدف

ضدددمن بررسدددی ارتبدددا گدددون زرد ( Astragalus

گون قرار دارد .با توجه به اين که شدرايط اکولوژيدك

 )parrowianusبا عوامل خداکی و توپدوگرافی در مراتدع

عرصههای گون متفاوت میباشد و کتیدرای تولیددی

کوهستانی زاگرس دريافتند بیشترين درصد پوشش گدون

اين عرصهها نیز از نظر کمی و تا حدی شرايط کیفدی

مربو به دامنه شرقی و شیب  85-05درصد و بیشدترين

تفداوت دارد و از طرفدی ديگدر شداخص کیفیدت و

تراکم مربو بده دامنده شدمالی و شدیب  25-85درصدد

مرغوبیت محصول کتیدرا در ارز گدذاری آن از نظدر

اسددت و هددر دو در طبقدده ارتفدداعی  2855-2055متددر

اقتصادی بسیار حدائز اهمیدت مدیباشدد ،شناسدايی و

میباشند .کمترين درصد پوشش و تراکم گون بدهترتیدب

معرفدی رويشدگاههدای کتیدرای مرغدوب ،مدیتواندد

مربو به دامنه غربی و جنوبی ،شدیب  05-05درصدد و

آيندهنگری صحیحی را بهمنظور حفظ ،احیا ء و توسعه

طبقه ارتفاعی  2055متر به باال میباشد .همچنین فتداحی

عرصههای گدون در اختیدار برنامده ريدزان قدرار دهدد

و همکاران ( )1833در مطالعهای ديگر در رويشگاه گون

(قمشی بزرگ و همکداران .)1815 ،صدادرات کتیدرا،

سدفید ( )Astragalus gossypinusدر مراتدع کوهسدتانی

ايران را در رديف اولین کشور تولیدکننده آن قرار داده

زاگرس نشان دادند که تراکم و درصد پوشدش گدون در

است (معصومی1831 ،؛ ساعدی و فاتحی )1837 ،بدا

دامنه جنوبی بیشترين و در دامنه شمالی کمترين حد بود.

مناسدبی بدرای ارزيدابی اکولوژيدك

اين وجود رو

رويشگاه هدای گونده هدای مولدد کتیدرا وجدود نددارد

کتیرا از مهمترين صمغهدای گیداهی اسدت کده از
ساقه گون گونه های زرد و سفید گرفته می شود .ايدن
صمغ ارز

(اسديان1871 ،؛ وهابی و همکاران.)1837 ،

اقتصادی بسیار بااليی داشته و در صدنايع

در طددرحهددای مطالعدداتی انشددام شددده توسددط

دارويددی ،نسدداجی و غددذايی کدداربرد فراوانددی دارد

شرکت های مختلف و حتی در طدرحهدای تحقیقداتی

(کريمیستوده و رضايی .)1832 ،صمغ کتیدرا ،تدراوه

بهمنظور برآورد تولید کتیرا و ساير ويژگیهای مرتبط،

خشددك شدددة طبیعددی حاصددل از برخددی گونددههددای

تقريباً تمامی عرصه ملی را به عنوان عرصه با قابلیدت

 Astragalusبددوده و بدده عنددوان يددك هیدروکلوئیددد

شايستگی بهرهبرداری در نظر گرفتدهاندد و بده همدین

باکیفیت ،در فهرست  GRASقدرار دارد .ايدن صدمغ،

دلیل نسبت میزان تولید در واحد سطح مرتدع در ايدن

بهعنوان پايدارکننده ،امولسیون کنندده ،قدوام دهندده و

مطالعات بسیار غیرواقعی میباشد به گونهای کده ايدن

جايگزين چربی کاربرد وسیعی در صنايع غذايی دارد.

نسبت در مطالعه ای  12/0کیلوگرم در هکتدار معرفدی

در داروسازی نیز بهعنوان ژل ساز ،عامل معلق سداز و

شده است .لذا کلیه عرصههای مرتعی آن گونه کده تدا

چسباننده در تهیه قرصها و داروها و ريزپوشانی مواد

به حال فرض شده است قابلیت بهرهبرداری به لحدا

مختلف مثل ويتامینها و عطر و طعم استفاده میشود.

کتیراگیری را ندارند (ساعدی و فاتحی.)1837 ،

در علم پزشکی نیز گزار

شدده کده کتیدرا از رشدد
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با توجه به اين که شرايط اکولوژيدك عرصدههدای

جغرافیايی ' 87° 11تا ' 87° 10عرض شدمالی و '12

گون متفاوت میباشد و کتیرای تولیدی اين عرصههدا

 00°تا ' 00° 05طول شرقی واقع شده است .محددوده

نیز از نظر کمی و تا حدی شرايط کیفی تفاوت دارد و

مورد مطالعه جزء سامان عرفی روستای کرف بدوده و

از طرفی شاخص کیفیت و مرغوبیت محصول کتیرا در

با نام مرتعی يیالقی کرف ممیزی شده است .مساحت

ارز گذاری آن از نظر اقتصادی بسدیار حدائز اهمیدت

طرح  0510/0هکتار و سطح مفید بهرهبرداری از کتیرا

میباشد ،شناسدايی و معرفدی رويشدگاههدای کتیدرای

 1801هکتار میباشد .منطقه مورد نظر در بین دو خط

مرغوب ،میتواند آينده نگری صدحیحی را بدهمنظدور

تراز 1255و  2055متری واقدع شدده اسدت و ارتفدا

حفظ ،احیاء و توسعه عرصههای گون در اختیار برنامه

متوسط منطقده  1053متدر از سدطح دريدا مدیباشدد.

ريزان قرار دهد .لذا با اين فرض که تغییدرات درصدد

بیشترين مساحت منطقه را طبقه ارتفاعی 1855-1155

تاج پوشش و تولید گون کتیرا در جهتهای مختلدف

متر با مساحت  1/81کیلومتر مربع و کمترين سطح آن

شیب طرح بهره برداری کتیرای کوه بهدار در خراسدان

را طبقددده  2055-2015متدددر بدددا مسددداحت 5/51

شمالی ،با ثابدت بدودن شدرايط اکولدوژيکی ،متغیدر و

کیلومترمربع تشکیل میدهد .متوسط بارنددگی سداالنه

مشهود است ،اقدام به مطالعده ايدن تغییدرات در ايدن

منطقه  858/0میلیمتر بدرآورد شدده اسدت .بیشدترين
بار

پژوهش گرديد.

مربدو بده فدروردين مداه ( 00/1میلدیمتدر) و

کمترين بار

مربو به شدهريورماه ( 8/1میلدیمتدر)

میباشد .دمای متوسدط ماهانده منطقده  ،15/31دمدای

مواد و روشها
منطقه طدرح بهدره بدرداری کتیدرای کدوه بهدار در

حداکثر مطلق  85/37و دمای حدداقل مطلدق آن -11

خراسددان شددمالی در فاصددله  11کیلددومتری شددهر

درجه سانتیگراد میباشد .اين منطقده در حدد فاصدل

سنخواست و  00کیلومتری شهرستان جاجرم در مسیر

زون بینالود و کپه داغ گرفتده اسدت (دشدتی امیرآبداد،

جاده آسفالته سنخواسدت بده بشندورد و در موقعیدت

.)1815

شکل :1موقعیت محدوده طرح

بهرهبرداری از اين طرح در سالهای  1811و

نمونهبرداری از تولید کتیرا در اين دو سال انشام شد.

 1812توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

بهمنظور مقايسه تولید کتیرا در واحد سطح در

خراسان شمالی به مشری طرح واگذار گرديد که

جهتهای مختلف شیب ،ابتدا اقدام به تعیین مناطق
33

مطالعه تاثیر جهتهاي مختلف شیب بر میزان تولید کتیرا در...

معرف نمونهبرداری به تعداد  0سايت در هر يك از

تکرارهای آزمايش و دادههای آماری در جدول  1آمده

جهتهای چهارگاز شیب با استفاده از نقشه جهت

است.

شیب (تهیه شده توسط  )GISگرديد و سپس نقا
 UTMاين محدودهها کنترل میدانی گرديد .انتخاب

جدول  :1میانگین دادههای نمونهبرداری شده در

اين  0سايت در هر جهت شیب در واقع تکرارهای

جهتهای چهارگانه شیب
میانگین

درصد تاج

میانگین تولید

تعداد بوته

پوشش گون در

(کیلوگرم در

در هکتار

پالت

هکتار)

محدوده طرح بطور منظم توزيع گرديدند .در هر

شمال

1200

1/13±2/11

1/10 ± 1/70

جنوب

8271

1/27±1/00

1/35 ± 1/11

سايت بصورت تصادفی با پرتاب سنگ بهعنوان مرکز

شرق

1113

8/50±2/53

8/81 ± 2/51

پالت دايرهای يکصد مترمربعی (با شعا  0/01متری)

غرب

1033

8/10±1/71

8/11 ± 1/38

کل

1311

0/11±8/12

8/88 ± 2/11

آزمايش قلمداد گرديدند که برای از بین رفتن اثر

جهت

خطای ساير عوامل مؤثر بر میزان تولید از جمله شیب،
گونه های همراه ،خاك ،ارتفا  ،تردد دام و ...در کل

اقدام به شمار

تعداد بوتههای قابل بهره برداری و

اندازهگیری تولید کتیرا در داخل  0پالت يکصد

آماره حاصل از آزمون کدالموگروف -اسدمیرنوف

مترمربعی گرديد .زمان نمونه برداری حدوداً يك هفته

( )z =5/3و عدم معنیداری اين آماره (،)sig =5/011

پس از عملیات تیغ زنی ساقه بوتههای گون در تیرماه

نشاندهنده نرمال بودن دادههای نمونهبدرداری شدده و

بود .تست نرمال بودن دادههای نمونهبرداری شده

نتیشه آزمون لون نشاندهنده همسانی واريانس ها بدود

توسط آزمون کالموگراف -اسمیرنوف 1انشام گرديد.

( .)a=5/370, sig=5/100تشزيه واريانس يدك طرفده

تشزيه واريانس دادههای تولید کتیرا در چهار جهت

نشداندهنددده اخددتالف معندیدار در سددطح  5/51بددین

اصلی شیب بهعنوان تیمارهای طرح آزمايشی و 0

تیمارها بود (.)F=1/20

پالت در  0سايت نمونهبرداری در هر جهت شیب

از آنشايی که خطای نو دوم در آزمدون دانکدن از

( 0×0تکرار هر تیمار) با استفاده از نرمافزار SPSS 20

بقیه آزمون ها کمتر است بهمنظدور تعیدین بیشدترين و

انشام گرديد و نتايج آن با آزمون دانکن مقايسه

کمترين تولید کتیرا در جهت های شیب ،از آن استفاده

گرديد .بمنظور مقايسه دادههای تیمارها(جهتهای
شیب) به رو

گرديد که پرتوان ترين آزمون در میان ساير آزمونهای

آنالیز واريانس ،بايستی واريانس همه

موجود می باشد .آزمون دانکن میانگین تولیدد جهدات

تیمارها يکسان باشد که همسانی واريانسها با آزمون

مختلف را در سطح  5/50در سده گدروه  B ،Aو  Cو

لون 2سنشیده شد (هاشمیپرست.)1831 ،

در سطح  5/51در دو گروه  Aو  Bقدرار داد (جددول
.)2

نتایج
میانگین تعداد بوتههای قابل بهرهبرداری و تولید
کتیرا در واحد سطح چهار جهت اصلی شیب در

1- Kolmogorov-Smirnov Test
2- Levene
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در همددین راسددتا ،سدداعدی و فدداتحی ( )1837در

جدول  :2آزمون دانکن میانگین تولید کتیرا در چهار جهت
اصلی در طرح بهرهبرداری کوه بهار بر حسب ()kg/ha
تیمارها

میانگین تولید

سطح

سطح

(کیلوگرم در

احتمال

احتمال

هکتار)

5/50

5/51

تعیین شايسدتگی مرتدع جهدت بهدرهبدرداری کتیدرای
گون زارهای منطقه شويشده کردسدتان نتیشده گرفتندد
دامنه جنوبی بیشدترين شايسدتگی و دامنده شدمالی در
درجه بدون شايستگی قرار دارد و دامنه غربی و شرقی

شمال

1/10 ± 1/70

A

A

جنوب

1/35 ± 1/11

C

B

بددهترتیددب پددس از دامندده جنددوبی دارای شايسددتگی

شرق

8/81 ± 2/51

B

A

غرب

8/11 ± 1/38

بهرهبرداری کتیرا بودند؛ همچنین دريافتند کده فداکتور

B

A

جهت شیب در بین فاکتورهای مورد مطالعه ،بیشدترين

 Aو  Bو  Cگروهبندی میانگینها برحسب آزمون دانکن است.

تأثیر را بر تولید کتیرا داشته است ،چرا که اين عامل به
لحا اکولوژيك تنو زيادی در مناطق کوهسدتانی در

تولید کتیدرا در تیمارهدای جهدتهدای شدیب نشدان

میزان رطوبدت خداك بوجدود مدیآورد و گوندههدای

دهنده اختالف معنیدار جهت جنوبی با سداير جهدتهدا

تولیدکننده کتیرا نیز به لحا خشکی پسند بودن تحت

بود .بهطوریکه میانگین تولید در جهت جنوبی بدهمیدزان

تأثیر اين تغییرات قرار مدی گیرند(سداعدی و فداتحی،

 1/710کیلوگرم در هکتدار بدود کده بدا تولیدد در جهدت

 .)1837فتاحی و همکاران ( )1833نیز در رويشدگاه

شمالی میدزان  1/10کیلدوگرم در هکتدار در سدطح يدك

گددون سددفید ( )Astragalus gossypinusدر مراتددع

درصد ،با دو جهت غربدی و شدرقی بدا تولیدد بدهمیدزان

کوهستانی زاگرس نشان دادند که بیشترين حد تدراکم

بهترتیب  8/13و  8/81کیلدوگرم در هکتدار در سدطح 0

و درصد پوشش گون در دامنه جندوبی و کمتدرين آن

درصد دارای اختالف معنیدار بود .اما در تولیدد کتیدرا در

در دامنه شمالی بدود ،هدر چندد در مطالعدهای ديگدر،

دو جهت شرقی و غربی ،اخدتالف معندیداری مشداهده

بیشترين درصد پوشش گون را مربو به دامنه شدرقی

نگرديد .همچنین تولید در جهت شمالی با هر دو جهدت

و شیب  85-05درصد و بیشترين تراکم را مربو بده

غربی و شرقی در سطح  0درصد تفاوت معنیدار داشتند.

دامنه شمالی و شیب  25-85درصد و کمترين درصدد
پوشش و تراکم گون بهترتیب مربو به دامنه غربی و

بحث

جنوبی اعالم کردند.

گونهای خاردار مولد کتیرا از جمله گونه گون A.

در مصاحبه حضوری با بهره برداران محلی طدرح

 hypsogetonدر منطقه مورد مطالعه ،از نظر طبقهبندی

بهرهبرداری مورد مطالعه از روستاهای کدرف و دربندد

کیفی گیاهان مرتعی بهدلیل خاردار بودن و عددم بهدره

نیز مشخص گرديد اين بهرهبرداران اذعان میدارند که

برداری دام جزء گونههای کالس  IIIيا مهاجم در نظر

بیشددترين تددراکم گددونهددای خدداردار مولددد کتیددرا در

گرفته می شود .اما اطالق کلمه مهاجم به اين گونههای

دامنه های رو به آفتاب مشاهده می شوند که منظورشان

گون ،با توجه به اينکده بعندوان آخدرين سدپر دفداعی

دامنههای جنوبی میباشد و دامنههدای شدمالی بیشدتر

اکوسیسددتمهددای مرتعددی عمددل مددیکننددد و از لحددا

گونه های مرتعی علوفهای و درمنه را شامل مدی شدود.

اقتصادی و بهدره بدرداری محصدوالت فرعدی مرتعدی

ساعدی و فاتحی ( )1837نیز چنین نتیشه گرفتند کده

حائز اهمیت هستند ،کامالً صحیح بدهنظدر نمدیرسدد

بهرهبرداران ،دامنه های شمالی را به هدی وجده مدورد

(ساعدی و فاتحی.)1837 ،

استفاده قرار نمیدهند ،چراکه هم تراکم گونهای مولد
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مطالعه تاثیر جهتهاي مختلف شیب بر میزان تولید کتیرا در...

کتیرا کمتر اسدت و هدم گوندههدای خوشدخوراكتدر

و نفوذپذيری خاك میشود .همچنین مواد آلی از ازت

غالبند.

غنی هستند و بهدلیل داشتن صفات جذب سدطحی در

از سوی ديگر نتايج اغلب پژوهشها نشان میدهد

حد قابدل تدوجهی در نگهدداری عناصدر تبدادلی و در

در مطالعات با مقیاس کوچك معمدوالً عوامدل خداك

اختیدار گذاشدتن آنهدا نقدش مهمدی ايفدا مدیکنندد.

نسبت به ديگر فاکتورهای محیطی بیشدتر بدر اسدتقرار

هدايتالکتريکدی ،اسدیديته ،کلسدیم و کدربن آلدی از

گیاهان تدأثیر گذارندد ( Guisan and Zimmermann,

ويژگیهای شیمیايی خاك هستند که بر ترکیب پوشش

 )2000رس ،کربن آلی و هدايتالکتريکدی در تدأمین

گیاهی در مناطق خشدك تدأثیر مدی گذارندد (مقیمدی،

رطوبت خاك و مواد غذايی برای گیاه نقدش عمددهای

.)1803

دارند .تغییرات بافت خاك افزون بدر تدأثیر در جدذب
مواد غذايی و تهويه بر میزان رطوبت قابل دسترس نیز

نتیجهگیری نهایی

مدؤثر اسدت .بعضدی از محققدین همچدون  Fisherو

گون زارها معموالً اراضی تخريب يافته مرتعدی را

همکاران ( )1137معتقدندد کده میدزان رطوبدت قابدل

شامل می شوند که در روند پیشرونده تخريب خاك و

دسترس از مهمترين عوامل مؤثر بدر اسدتقرار گیاهدان

پوشش گیاهی مرغوب مرتعی براثدر عوامدل تخريبدی

است .حضور گونه گون با میزان هدايتالکتريکی خاك

بويژه چرای مفر دام ،به سر میبرند .تید

گدون در

رابطه معکوس دارد ،يعنی با افزايش مقدار ايدن عامدل

نبود گونه های کلید و کلیماکس مرتع ظاهر میشوند و

احتمال حضور گونه کاهش میيابد .برخی پژوهشگران

در شددرايط سددخت اکولددوژيکی مسددتقر مددیگردنددد.

ديگر نیز نشان دادند که عامل هدايت الکتريکی خداك

دامنه های جنوبی نسبت به دامندههدای شدمالی بددلیل

از مهم ترين عوامل خاکی مؤثر در استقرار گیاهان است

تابش بیشتر آفتاب و تبخیدر زيداد ،از رطوبدت خداك

(.)Carter et al. 2006; Corneval and Torres, 1990

کمتری برخوردارند .در ايدن تحقیدق تولیدد کتیدرا در

هدايتالکتريکی خاك و يا بهطورکلی غلظت امالح در

واحد سطح ،بواسطه پراکنش بیشتر و افدزايش سدطح

خاك يا محیط گیاه اطراف ريشه عالوه بر کاهش آب

تاج پوشش در دامنههای جنوبی نسبت به دامنه جهات

قابل استفاده موجب به هدم خدوردن تعدادل و مقددار

ديگر ،افزايش معنی دار نشان داد .در دامنههای جنوبی

يونها میشود .از طرف ديگر قلیائیت يا مقدار بداالی

گونددههددای خوشددخوراك مرتعددی کمتددری بدده چشددم

سدديم نیدز باعدث تخريدب خاکداندههدا و کداهش

مددیخددورد و نشددانههددای تخريددب خدداك سددطحی و

نفوذپذيری در خاك میگردد .بدهدلیدل غلظدت بداالی

فرسايش بیشتری ديده میشود.

يونهای سديم و کلر در محلدول خداكهدای شدور از
جذب بسیاری از عناصر غذايی نظیر پتاسیم ،کلسیم و

سپاسگزاری

منیزيم کاسته میشود .اين امر بهدلیل تأثیر اين دو يون

بدينوسیله از راهنمايی های ارزشمند دکتر فدروزه،

بر فعالیت برخدی از آندزيمهدا و نیدز جدذب انتخدابی

مهندس جواد مقیمی ،مهندس میرزاعلی ،مهندس امینی

سدلولهدای ريشده اسدت ( Bohera and Dorffing,

و همکدداری مشموعدده اداره کددل منددابع طبیعددی و

.)1993

آبخیزداری خراسان شمالی در حین انشام مراحل ايدن

مواد آلی و هوموس عامل اصلی ايشداد و تشدکیل

پژوهش سپاسگزاری میگردد.

ساختمان خاك بوده و در نتیشه باعث افزايش تخلخل
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