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راهکارهاي بهبود جوانهزني بذر درختچة پر (،)Cotinus coggygria Scop.
گونة بومي جنگلهاي ارسباران

مريم پاليزدار ،1پريسا پناهي ،2زهرا نوغاني 1و مهدي پورهاشمي

3

 9پژوهشگر گروه تحقيقات باغ گياهشناسی ملی ایران ،موسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 2استادیار پژوهش ،گروه تحقيقات باغ گياهشناسی ملی ایران ،موسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 3استادیار پژوهش ،بخش تحقيقات جنگل ،موسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
(تاریخ دریافت9312/8/9 :؛ تاریخ پذیرش)9313/4/8 :

چکيده
پر ( )Cotinus coggygria Scop.یکی از درختچههاي بومی ارزشممن و انحصماري جنگملهماي ارسمباران اسمت کمه
تج ی حيات طبيعی آن بيشتر بهشکل ریشهجوش است و زادآوري جنسی آن بهسختی انجام میگيمرد بما توجمه بمه
اهميت این گونه و همچنين جوانهزنی دشوار بذر آن در وضعيت طبيعی ،در این پژوهش سعی ش براي اولمين بمار در
داخل کشور تأثير تيمارهاي مختلف بر جوانهزنی بذر این گونه بررسی و بهترین تيممار معرفمی شمود بمراي شکسمتن
خواب فيزیکی و فيزیولوژیکی بذر بهترتيب از تيمارهاي غوطهوري در اسي سولفوریک  18درص طمی زممانهماي  5و
 55دقيقه و تيمار سرمادهی در دماي  4درجۀ سانتیگراد طی زمانهاي  35و  65روز اسمتفاده شم همچنمين بمراي
شکستن هر دو نوع خواب بذر ،سه تيممار تلفيقمی شمامل غوطمهوري در اسمي در مم تهماي  25 ،5و  55دقيقمه بما
سرمادهی در دماي  4درجۀ سانتیگراد بهم ت  65روز بهکار برده ش قالب آماري طرح بهصورت کامالً تصمادفی و بما
سه تکرار درنظر گرفته ش که در هر تکرار  35ع د بذر کاشته ش نتایج نشان داد که اثر تيمارهاي مختلف بمر کليمۀ
صفات بررسیش ه شامل درص جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و شماخ بنيمۀ بمذر در سمحت احتممال  9درصم خحما
معنیدار بود همچنين مقایسۀ ميانگين صفات نشان داد که در بين تيمارهاي استفادهشم ه ،بهتمرین نتمایج در تيممار
تلفيقی غوطهوري در اسي سولفوریک  18درص بمهمم ت  25دقيقمه بمههممراه تيممار سمرمادهی در دمماي  4درجمۀ
سانتیگراد بهم ت  65روز بهدست آم ه است نتایج این پژوهش تأثير مثبت تيمارهاي استفادهش ه را بمراي شکسمتن
خواب بذر این درختچه اثبات کرد که میتوان در برنامههاي احيایی این گونه مورد توجه قرار گيرد
واژههاي کليدي :ارسباران ،خواب بذر ،درختچۀ پر ،درص جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی

 نویسن ۀ مسئول

شمارۀ تماس52944585282-5 :

ایميلPanahi@rifr-ac.ir :
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مقدمه و هدف
جنگلهاي ارسباران با مسماحتی حم ود 964555
هکتار (بینمام9383 ،؛ قنبمري و همکماران  )9315در
شمالغرب کشمور و بمهطمور پراکنم ه در شميبهماي
شممممالی ارتفاعمممات رشمممتهکممموه قمممرهداغ اسمممتان
آذربایجانشرقی گسمترش دارنم بخمشهمایی از ایمن
منحقه بهدليل ذخایر ژنتيکی و تنوع زیسمتی زیماد ،از
سال  9355در سححی فراتمر از  22455هکتمار ابتم ا
بهعنوان منحقۀ شکار ممنوع و سپس بهعنوان منحقمۀ
حفاظتش ه تحت حفاظمت قمرار گرفمت (عليجمانپور،
 )9325این سحت که در برخی منابع حم ود 28555
هکتممار ذکممر ش م ه اسممت (ثاقممبطممالبی و همکمماران،
 56 ،)9383درص م جنگمملهمماي ارسممباران را شممامل
میشود در سال  9355بهدنبال شمکلگيمري مفهموم
"شبکۀ ذخيرهگاههاي زیستکرۀ جهان" ایمن منحقمه
همراه با هشت منحقۀ دیگمر ایمران از سموي سمازمان
جهانی یونسکو بهعنوان ذخيرهگاه زیستکره ثبت شم
(نهرلی و همکاران)9328 ،
رویشگاه ارسباران که در گذشته گسترۀ وسيعتري
را پوشممش م میداد ،امممروزه ب مهدلي مل تخری مب ،قلمممرو
کوچکتري را از شهرسمتانهماي کليبمر ،اهمر و جلفما
شامل میشود آنچمه ایمن منحقمه را از سمایر منماط
رویشی کشور متمایز میکنم  ،وجمود شمرایط اقليممی
خاص ،تنوع زیستی زیماد ،حضمور گونمههماي کميماب
گياهی و جانوري و همچنمين حضمور عناصمر رویشمی
مربممممو بممممه اقلمممميمهمممماي متعمممم د اسممممت
( )Sagheb Talebi et al., 2013جوانشمير ()9355
 9585گونۀ گياهی متعل بمه  54جمنس و  12گونمۀ
چوبی را از این منحقه ذکر کرده است در برخی منابع
تع اد کل گونههاي گيماهی ایمن منحقمه  9334گونمه
عنوان ش ه است که به  413جنس و  12تيمره تعلم
دارن م (بيرنممو و همکمماران )9323 ،کممه در مجممموع
نشاندهنم ۀ تنموع زیماد گونمهاي ایمن جنگملهاسمت
(پوربابایی و همکاران)9381 ،
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از عناصممر چمموبی شمماخ جنگمملهمماي ارسممباران
میتموان بمه اوري ( ،)Quercus macrantheraبلمو
سفي ( ،)Q. petraeaکرب ( ،)Acer campestreممرز
( ،)Carpinus betulusگيالس وحشی (،)Cerasus avium
ذغال اخته ( ،)Cornus masبارانک (،)Sorbus torminalis
پمممممر ( )Cotinus coggygriaو هفمممممتکمممممول
( )Viburnum lantanaاشاره کرد (عليجانپور-9388 ،
ب) پر یکی از مهمترین درختچههاي ارسمباران اسمت
که گسترۀ پراکنش آن در ایران فقط مح ود به بخمش
حفاظتش ۀ جنگملهماي ارسمباران اسمت و در سمایر
نقا جنگلهاي ارسباران تراکم آن بسيار کم اسمت و
بهصورت پراکن ه مشاه ه میشود این گونه در دیگمر
رویشگاههاي کشور نيز انتشمار نم ارد ،بنمابراین گونمۀ
بسيار ارزشمن و مهمی است در جنگلگردشمیهماي
مختلف در جنگملهماي ارسمباران مشماه ه شم کمه
بيشترین پراکنش درختچمۀ پمر در ارتفاعمات  655تما
 9955متر از سحت دریما اسمت ایمن گونمه بيشمتر در
قسمتهاي واریزهاي جنگل و نيمز در قسممتهمایی از
جنگل که تخریب شم ه اسمت ،هممراه بما گونمههماي
مختلفممی از جملممه تمشممک ،ممممرز و شممن مشمماه ه
ممممیشمممود پمممر درختچمممهاي اسمممت از خمممانوادۀ
 Anacardiaceaeبه ارتفاع تا  5متر ،داراي بمر هماي
تقریباً گرد که گلآذیمن خماص آن در فصمل تابسمتان
شکل زیبایی به درخت میده و بمه رنموهماي سمبز
مایل به زرد ،صمورتی یما قرممز تيمره و پرماننم دیم ه
مممیشممود (ثممابتی9355 ،؛ مظفریممان )9383 ،ایممن
درختچه بومی مناط مرکزي و جنموبی اروپما بموده و
داراي واریته ها و شکلهاي مختلفی است کمه در آنهما
رنو بر ها و گلها متفاوت است (جليلمی و جممزاد،
 )9388درختچ مۀ پممر از گونممههمماي مقمماوم در برابممر
خشکی است و براي کاشت در مقابله با فرسمایش نيمز
مناسب است ()Olmez et al., 2007b
هرچن هم تنوع گونههماي چموبی و همم وضمعيت
کمی و کيفی تج یم حيات در منحقمۀ حفاظمتشم ۀ
ارسباران بهطور معنیداري بهتر از منحقۀ غيرحفاظتی
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آن اسممت (اميرقاسمممی و همکمماران9385 ،؛ عليجممانپور و
همکاران -9388 ،المف و ب) ،بازدیم هاي مکمرر ميم انی
نشان داد که تج ی حيات درختچۀ پر بيشمتر بمهصمورت
غيرجنسممی و از طریمم پمماجوش انجممام مممیگيممرد و
تج ی حيات جنسی آن بهدليل پوستۀ محکم بذر دشموار
است این ویژگی در پژوهشهاي خارجی نيز مورد تأکي
قممرار گرفتممه اسممت ( ;Heit, 1967; Ürgenc, 1986
 )Piotto et al., 2003; Metivier et al., 2007بنمابر
نظر کارشناسان ادارۀ منابع طبيعمی شهرسمتان کليبمر،
قحع این گونه فقط بای در چارچوب طرحهاي عمرانمی
انجام گيرد ،اما بما توجمه بمه اینکمه ماهيمت ایمن گونمه
درختچهاي است و چوب مناسبی براي مصارف صمنعتی
ن ارد ،دام اران منحقه براي عبور آسمانتمر دامهایشمان
اق ام به قحع شاخهها و پاجوشهاي آن میکنن
متأسفانه کميت و کيفيت جنگلهاي ارسباران بنما
بهدالیمل مختلفمی کمه ریشمه در مسماال اقتصمادي و
اجتماعی جنگلنشينان و حاشيهنشينان این جنگلهما
دارد (عليجممممانپور و همکمممماران ،)9315 ،ازجملممممه
تخریبهاي ش ی انسانی (مانن قحمع درختمان بمراي
تأمين سوخت) و چراي بیرویۀ دامهاي موجود در این
رویشگاه (بهخصوص دامهاي کوچرو عشایر در منماط
مجممماور مراتمممع یيالقمممی) و همچنمممين شمممرایط و
مح ودیتهاي خاص اکولوژیکی بهش ت کاهش یافتمه
و پای اري و استمرار تولي این جنگلها را به مخماطره
ان اختممه اسممت (ثاقممبطممالبی و همکمماران9383 ،؛
 )Panahi et al., 2012گونمۀ پمر نيمز از ایمن قاعم ه
مستثنا نيست و با توجه به عاملهاي تخریب یادشم ه
و همچنين شرایط خاص بذر آن ،بميم آن ممیرود کمه
در آین ۀ نزدیک تراکم این گونۀ بمومی و ارزشممن در
جنگلهاي ارسباران بسيار کاهش یاب
بذر پر از جمله بذرهایی است که پوسمتهاي سمخت
داشته و داراي خواب بذر است تاکنون در منابع داخلی
هيچ تحقيقی درمورد راهکارهاي بهبود جوانمهزنمی بمذر
این گونه با استفاده از تيمارهاي مختلف انجمام نگرفتمه
است ،اما در پژوهشهاي خارجی به عاملهاي متع دي
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اشاره ش ه است که میتوانن سبب ع م شکست خواب
و عم م م جوانمممهزنمممی بمممذر ایم من درختچمممه شمممون
( )ISTA, 1966, 1993; Olmez et al., 2007bبرخی
پژوهشها نشان داده اسمت کمه خمواب بمذر ناشمی از
کمبود هورمونهاي تحریککنن ۀ جوانهزنی و عاممل-
هاي شيميایی بازدارن ۀ موجود در پوسمتۀ بمذر اسمت
( )Copeland and McDonald, 2001بررسی منمابع
نشان میده که در بسياري از بذرهاي نيازمن سرما،
تيمار سرمادهی میتوان جوانهزنی را تحریمک کنم و
افزایش ده (رحيميان و خسمروي )9325 ،در ميمان
روشهاي گوناگونی که در منابع مختلف از آنهما بمراي
شکست خواب بذر درختچۀ پمر اسمتفاده شم ه اسمت،
سمممرمادهی و غوطمممهوري در اسمممي سمممولفوریک از
مهمممممتممممرین روشهمممما محسمممموب ممم میشممممون
( ;Takos and Efthimiou, 2003; Piotto et al., 2003
)Olmez et al., 2007a; Guner and Tilki, 2009
بهطورکلی خواب بذر شامل انواع مختلمف فيزیکمی
(پوستۀ بذر) ،مکانيکی (پوستۀ سخت بذر) و شيميایی
است خواب فيزیکی بهدليل وجود نوعی از پوستۀ بمذر
بهوجود میآی که نسبت به نفوذ آب مقاوم بموده و در
واقع نفوذناپذیر است در طبيعت پوسمتۀ بمذر توسمط
ميکروارگانيسم ها ،عبور از دستگاه گموارش پرنم گان و
حيوانات یا در اثر فرسایش مکانيکی با یمخ و آبشم ن
متنمماوب و در برخ می گونممههمما توسممط آتممش ،نممرم و
نفوذپممذیر ممیشممود خممواب مکممانيکی نيمز بمهوسميلۀ
ساختارهاي احاطه کنن ۀ بذر که بسميار قموي اسمت و
اجازۀ گسمترش جنمين را حتمی در صمورت نفموذ آب
فراهم نمیکن  ،بهوجود میآی خمواب شميميایی نيمز
توسط بازدارن ه هاي جوانهزنی که طمی تکاممل بمذر و
ميوه در پوستۀ آنها جمع میشون  ،ایجاد میشود و در
اثر آبشویی طوالنی بذر ،برداشتن پوستۀ بذر یا همر دو
روش از بين می رود (خوشمخوي )9382 ،بمراي رفمع
خممواب فيزیکممی معممموالً از تيمارهمماي خممراشدهممی
(فيزیکی) و غوطهوري در اسي (شيميایی) و براي رفع
خممواب فيزیولمموژیکی ني مز اغلممب از تيمممار سممرمادهی
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استفاده میشود استفاده از دو تيمار خراش فيزیکی و
اعمال سرمادهی بهطور همزمان و متناسب بما شمرایط
رویشگاهی گونۀ مورد نظر می توان راهکاري محممئن،
اقتصادي و کمخحر (از نظر تولي گياهچۀ سالم) بمراي
برطرف کردنِ خواب بذرهاي داراي پوسمتۀ سمخت در
گياهممممان منمممماط معت لممممه و سردسمممير باشممم
()Hardegree et al., 2006; Eisavand et al., 2006
با توجه به توضيحات یادش ه ،در پژوهش پيش رو
سعی ش روشهاي مختلف بهبود جوانهزنی این گونۀ
درختچهاي بررسی ش ه و مناسبترین روش معرفی
شود با استفاده از نتایج این پژوهش میتوان در
برنامههاي احيایی این گونه در ارسباران از تيمارهاي
پيشنهادش ه استفاده کرد
مواد و روشها
ارسباران از نظر زمينشناسی متعل به دوران سموم
زمينشناسی است و قسمت عم ۀ سنوشناسی منحقه
را واح هاي آهکی و آذریمن تشمکيل ممیدهم خما
منحقه در نقما جنگلمی اغلمب از نموع خما قهموهاي
جنگلی و خا قهوهاي آهکی است این خا ها بيشمتر
بر روي سنو مادر آهکی سمخت ،ممارن و ماسمهسمنو
واقع ش هان (بینام )9323 ،ميانگين بمارش سماالنه در
جنگلهاي ارسباران  449ميلمیمتمر و متوسمط دمماي
ساالنۀ آن  99/3درجۀ سانتیگراد اسمت فصمل خشمک
در این منحقه از اول ممرداد آغماز ممیشمود و تما اواخمر
شهریور ادامه مییاب اقليم منحقمه نيمز براسماس روش
آمبرژه ،مرطوب و سرد است (منافی)9383 ،
بذرهاي مورد نياز این پژوهش در سال  9319طی
جنگلگردشیهاي مختلف از گسترۀ پراکنش این گونه
جمعآوري ش براي این منظور سعی ش از پایههماي
مختلف با ویژگمیهماي رویشمگاهی متنموع بمذرگيري
شود بذرهاي جمعآوريش ه بمراي اعممال تيمارهماي
مختلف به نهالستان باغ گياهشناسی ملمی ایمران واقمع
در مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتمع کشمور منتقمل
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ش ن براي ج اسازي بذرهاي پو  ،سماختار بمذر بما
دسممتگاه بينيکمموالر بررسممی شم و بممراي اطمينممان از
ق رت حيات بذرها از آزمایش تترازوليوم استفاده شم
با توجه به ساختار بذر ،بهنظمر ممیرسمي کمه خمواب
فيزیکی مهمترین عامل ع م جوانهزنمی آنهاسمت ،امما
براي اطمينان بيشتر ،خواب فيزیولوژیکی نيمز بررسمی
ش تيمارهاي استفادهش ه براي شکستن خمواب بمذر
درختچۀ پر در این تحقي با توجه بمه منمابع موجمود
( Piotto et al., 2003; Olmez et al., 2007a, 2008,
 )Guner and Tilki, 2009گزینش ش ن کمه عبمارت
بودن از:
 )9شاه (فاق تيمار فيزیکی -شيميایی)؛
 )2تيمار غوطهوري بمذر در اسمي سمولفوریک 18
درص بهم ت  5دقيقه؛
 )3تيمار غوطهوري بمذر در اسمي سمولفوریک 18
درص بهم ت  55دقيقه؛
 )4تيمممار سممرمادهی بممذر در دممماي  4درجممۀ
سانتیگراد بهم ت  35روز؛
 )5تيمممار سممرمادهی بممذر در دممماي  4درجممۀ
سانتیگراد بهم ت  65روز؛
 )6تيممممار تلفيقمممی غوطمممهوري بمممذر در اسمممي
سولفوریک  18درص بهم ت  5دقيقه و سرمادهی آن
در دماي  4درجۀ سانتیگراد بهم ت  65روز؛
 )2تيممممار تلفيقمممی غوطمممهوري بمممذر در اسمممي
سولفوریک  18درص بهم ت  25دقيقمه و سمرمادهی
آن در دماي  4درجۀ سانتیگراد بهم ت  65روز؛
 )8تيممممار تلفيقمممی غوطمممهوري بمممذر در اسمممي
سولفوریک  18درص بهم ت  55دقيقمه و سمرمادهی
آن در دماي  4درجۀ سانتیگراد بهم ت  65روز
بهمنظمور اعممال تيممار غوطمهوري بمذر در اسمي
سولفوریک ،ابت ا بذرها بمهمم ت  25 ،5یما  55دقيقمه
(بسته به تيمار مورد استفاده) در اسي سولفوریک 18
درص قرار داده ش ه و سپس بهم ت  5دقيقمه بما آب
مقحر شسمتوشمو داده شم ن ( )ISTA, 1993بمراي
اعمال تيمار سرمادهی نيمز بمذرها در ظمرف محتموي
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ماسۀ مرطوب قرار گرفتن و پيرو آن بهم ت  35یا 65
روز (بسته به تيمار اسمتفادهشم ه) در دمماي  4درجمۀ
سانتیگراد قرار داده ش ن سمپس بمذرها بمه محميط
گلخانه منتقل ش ن و در نهایت صفات سرعت جوانه-
زنی ،درص جوانهزنی و شاخ بنيۀ بمذرها بمهترتيمب
با استفاده از رابحههاي  9تا  3بهشرح زیر محاسبه ش
( ;Maguire, 1962; Panwar and Bhardwaj, 2005
:)Agrawal, 2010
j

رابحۀ 9

ni
i 1 Di

رابحۀ 2

n
 100
N

رابحۀ 3

L  Gr
100

Gs  
Gr 

SVI 

که در آنها:
 :Gsسرعت جوانهزنی بذر (برحسب تع اد بذر
جوانهزده در روز)؛
 :Grدرص جوانهزنی بذر (برحسب درص )؛
 :SVIشاخ بنيۀ بذر (برحسب ميلیمتر)؛
 :niتع اد بذرهاي جوانهزده در روز  iاُم؛
 :Diتع اد روز پس از شروع آزمایش؛
 :Nتع اد کل بذرها؛
 :Lميانگين طول گياهچه شامل ساقهچه و
ریشهچه (برحسب ميلیمتر) است
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با سمه تکمرار
انجممام گرفممت و در هممر تکممرار 35 ،بممذر کاش مته ش م
( )Olmez et al., 2007aبمراي تحليمل دادههما ابتم ا
نرمال بودن آنهما بما اسمتفاده از آزممون کولمموگروف-
اسميرنوف و همگنی واریانسها بما اسمتفاده از آزممون
ليون آزمایش ش با توجه بمه نرممال بمودن دادههما و
همگنبودن واریانسها ،بمراي بررسمی معنمیداربمودن
اختالف بين تيمارهاي استفادهش ه از تجزیۀ واریمانس
یکحرفۀ  Anovaاستفاده ش مقایسۀ ميانگين صمفات
تحت بررسی نيز بما اسمتفاده از آزممون دانکمن انجمام
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گرفت تحليمل آمماري دادههما و ترسميم نمودارهما در
محيط نرمافزارهاي  Excelو  SPSS 17اجرا ش
نتايج
وزن هزاردانممه ،تعمم اد بممذر در کيلمموگرم و درصمم
رطوبت درختچمۀ پمر بمهترتيمب  925گمرم 83333 ،و
 29/2درص بهدست آم نتایج تجزیۀ واریانس  8تيمار
استفادهش ه بر روي صفات سمرعت جوانمهزنمی ،درصم
جوانهزنی و شاخ بنيۀ بذر این گونه در ج ول  9ارااه
ش ه است همانطور که مشاه ه میشود ،اثر تيمارهاي
منتخب بر کليۀ صفات محالعهش ه معنیدار بود
ميانگين همۀ صفات بررسیش ه تحت اثر تيمارهاي
بهکاررفته مورد آزممون دانکمن قمرار گرفمت کمه نتمایج
گروهبن ي آنها در شمکل  9اراامه شم ه اسمت مقایسمۀ
ميانگينهاي صفات بررسیش ه نشان داد کمه در ميمان
همۀ تيمارها ،بيشترین مقم ار همر سمه صمفت سمرعت
جوانهزنی ( 9/53بذر جوانهزده در روز) ،درص جوانهزنی
( 82/2درص ) و شاخ بنيه ( 25/9ميلمیمتمر) تحمت
اثر تيممار ( 2تيممار تلفيقمی غوطمهوري بمذر در اسمي
سولفوریک  18درص بهم ت  25دقيقه و سرمادهی آن
در دماي  4درجۀ سانتیگراد بهم ت  65روز) بمهدسمت
آمم ه اسممت ،درحممالیکممه صممرفنظممر از تيمممار شمماه ،
کمترین مق ار مربو به همر سمه صمفت بررسمیشم ه
تحت اثر تيمار ( 2غوطمهوري در اسمي سمولفوریک 18
درص بهم ت  5دقيقه) و تيممار ( 4سمرمادهی بمذر در
دماي  4درجۀ سانتیگراد بهم ت  35روز) حاصل ش
همانطور که در شمکل  9مشمخ اسمت ،سمرعت
جوانهزنی تحت اثر تيمارهماي  2و  5نسمبت بمه تيممار
شاه  ،تفاوت معنمیداري در سمحت احتممال  5درصم
خحا نشان ن ادن و در هر سه تيممار هميچ بمذري سمبز
نش م  ،اممما بمما اسممتفاده از تيمارهمماي تلفيقممی  2 ،6و ،8
صفات بررسمیشم ه بمهطمور محسوسمی تيييمر کمرد و
اختالف آنها با دیگر تيمارها در سحت احتمال  5درصم
خحا معنیدار ش  ،بنابراین در گروههاي آماري مجزایمی
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اسي سولفوریک شکسته ش  ،اما در عين حال مشخ
ش که خواب فيزیولوژیکی نيز یکی دیگر از دالیل مهمم
ع م جوانهزنی بذرهاي این گياه است که این مسئله نيز
با بهکارگيري تيممار سمرمادهی برطمرف شم و امکمان
شکستن این خواب نيز فراهم آم

قرار گرفتن در این ميان ،تيمار  2نتایج بهتمري نسمبت
به دو تيمار دیگر بمههممراه داشمت ،بنمابراین بمهعنموان
بهترین تيمار معرفی میشود ازایمنرو پميشفمر اول
این پژوهش یعنی درنظرگرفتن خواب فيزیکی بهعنموان
عامل مهم در ع م جوانهزنی بذرهاي درختچۀ پر اثبمات
ش که این خمواب بما اسمتفاده از تيممار غوطمهوري در

ج ول  -9تجزیۀ واریانس صفات محالعهش ه تحتتأثير تيمارهاي بهکاررفته
صفت
سرعت جوانهزنی
درص جوانهزنی
شاخ

بنيه

منابع تيييرات

درجۀ آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

F

بينتيمارها

2

6/49

5/12

22/16

درون تيمارها

96

5/52

5/53

بينتيمارها

2

25262/55

2814/58

درون تيمارها

96

839/94

59/15

بينتيمارها

2

9342/43

919/28

درون تيمارها

96

69/16

3/88

بحث
ارسممباران ازجملممه حسمماستممرین و مهمممتممرین
اکوسيستمهاي جنگلی ایران است که بهدليل داشمتن
گونههاي گياهی و جمانوري منحصمر بمهفمرد از ارزش
بسياري برخوردار است تاکنون در تودههماي جنگلمی
ارسباران شيوۀ خاصی از جنگملشناسمی اجمرا نشم ه
است ،اما برداشت چوب توسمط افمراد محلمی و بمومی
همچنان صورت میگيرد و مساال و مشکالتی از قبيل
تب یل اراضی جنگلی و برداشتهماي بمیرویمۀ چموب
بممراي مصممارف روسممتایی و عشممایري و حضممور دام در
عرصه این جنگلها با ش ت و ضعف منحقمهاي وجمود
دارد (عليجانپور -9388 ،الف) درختچمۀ پمر نيمز کمه
منحصراً در این جنگلها پراکنش دارد ،از ایمن قاعم ه
مستثنا نيست و مشاه ات مي انی نشان ممیدهم کمه
دام اران بومی سرشاخهها و شاخههاي این درختچه را
در مسير تردد خود براي سهولت رفتوآم قحع ممی-
کنن قحع مکرر شاخههاي این درختچه از یکسو که
سبب ایجاد فرم شاخهزاد براي این گونه شم ه اسمت و
دشواري جوانهزنی بذر آن بهصمورت طبيعمی از سموي
دیگر سبب ش ه است که کميت و کيفيمت پایمههماي

55/22
41/52

سحت معنیداري
5/559
5/559
5/559

این گونۀ باارزش بهش ت با کاهش مواجه شود
در منابع مختلفی ذکر ش ه است که بر درختچۀ
پر تأثيرات دارویمی دارد ،بم ین صمورت کمه قماب و
بن آورن ۀ خون است و از جوشان ۀ آن بهصورت غرغره
بهمنظور تأثير بر سحت مخا دهان استفاده ممیشمود
(مظفریان )9319 ،از اسانس بر و شاخههاي آن نيز
در صنایع عحرسازي استفاده میشمود ( Tsankova et
 )al., 1993; Tzakou et al., 2005و بر ها و پوسمت
آن داراي تممانن اسممت ( )Grieve, 1971از ترکيبممات
رنگی ساقه و ریشۀ آن نيز در صنایع رنگرزي اسمتفاده
ممیشممود ( ،)Stanić et al., 2009اممما درایممن مممورد
تناقضاتی نيز وجود دارد ،بهطوريکه در برخمی منمابع
ذکر ش ه است که بر این درخت سمی است (ثابتی،
 )9355در بازدی هاي مي انی و ممذاکرۀ حضموري بما
مممردم بممومی نيممز مشممخ ش م کممه جنگمملنشممينان
ارسباران نيز این درخت را سممی ممیداننم و از ایمن
گونه براي مقاص دارویی یا صنعتی استفاده نمیکنن
درحال حاضمر آنچمه در ایمن رویشمگاه جنگلمی حمااز
اهميت است ،ع م تج ی حيات جنسی این گونه است
که ناشی از پوستۀ سخت بذر آن است
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شکل  -9گروهبن ي ميانگينهاي صفات محالعهش ه و انحرافمعيار آنها براي تيمارهاي بهکاررفته
(اع اد محور افقی مشابه شمارۀ تيمارها در بخش مواد و روشها است
حروف انگليسی یکسان در هر شکل بيانگر نبود اختالف معنیدار در سحت  5درص خحا است)
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همانطور که پيشتر اشاره ش  ،در پژوهش پميش رو
بممهمنظممور تعيممين بهتممرین روش شکسممت خمموابهمماي
فيزیکممی و فيزیولمموژیکی بممذرهاي درختچممۀ پممر ،از
تيمارهاي مختلف شامل غوطهوري در اسي سمولفوریک
براي شکست خواب فيزیکی ،سرمادهی بمراي شکسمت
خواب فيزیولوژیکی و تيمارهاي تلفيقمی شمامل همر دو
تيمار برشمردۀ قبلی استفاده شم نتمایج ایمن پمژوهش
نشان داد که درصورت ع م اعمال هيچ تيماري بمر روي
بذرهاي درختچۀ پر ،جوانهزنی بذرها انجمام نممیگيمرد
در پژوهشهاي مشابه نيز به این موضوع اشماره شم ه و
درص جوانهزنی بذر این گونه ب ون اعمال تيمار خاصی
صفر یا بسيار کم ذکر ش ه است براي مثال در پژوهش
) Takos and Efthimiou (2003در کشور یونان فقمط
 91درص بذرهاي این گونه ب ون تيمار جوانمه زدنم ،
در صورتیکه وقتی همين بذرها تحمت تيممار تلفيقمی
غوطهوري بذر در اسي سولفوریک  18درص بهمم ت
 65دقيقمممه و سمممرمادهی آن در دمممماي  4درجمممۀ
سممانتیگممراد بممهم م ت  65روز قممرار گرفتن م  ،درص م
جوانهزنی آنها  23درص افزایش یافت از سموي دیگمر
در بين تيمارهماي اسمتفادهشم ه در پمژوهش حاضمر،
تيمار تلفيقی غوطهوري بذر در اسمي سمولفوریک 18
درص بهم ت  25دقيقه و سمرمادهی آن در دمماي 4
درجۀ سانتیگراد بهم ت  65روز بيشترین تأثير مثبت
را بر شکست خواب بذر ایمن درختچمه داشمت ،امما از
سوي دیگر با توجه به اینکمه تيممار ( 2غوطمهوري در
اسي سولفوریک  18درص بهم ت  5دقيقه) نتوانست
تييير معنیداري در سحت احتمال  5درص بر صمفات
تحت بررسی یعنی سرعت جوانهزنی ،درص جوانهزنمی
و شاخ بنيه ایجاد کن  ،میتوان نتيجمه گرفمت کمه
نقش تيمار ( 5سرمادهی در دماي  4درجۀ سانتیگراد
بهم ت  65روز) بهمنظور شکستن خواب فيزیولوژیکی
بذرهاي این درختچه بهمراتب مهمتر از تيممار  2بموده
اسممت بممه عبممارت دیگممر ،بمم ون شکسممت خممواب
فيزیولوژیکی بذرها با استفاده از تيمار سرمادهی ،عمالً
امکان شکست خمواب فيزیکمی بمذر بمه کممک تيممار
غوطهوري در اسي سولفوریک طی مم ت زممانهماي
طوالنی نيز ميسر نيست و اعمال تيممار غوطمهوري در
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اسي سولفوریک طی م ت زممان زیماد حتمی ممکمن
است به جنين بذر آسيبهاي ج ي برسان
اما دليل اصلی مقاومت بذر درختچۀ پر ازنظر عم م
امکان شکست خواب فيزیکی آن مگر با کممک تيممار
غوطهوري در اسي سولفوریک ،سختی زیاد پوستۀ بذر
این درختچه است بمهطمورکلی ،در خفتگمی ناشمی از
سختی بمذر ،پوسمتۀ بمذر بمهعنموان ممانع فيزیکمی از
گسترش رویان یا رش ریشهچه جلوگيري میکنم یما
در جذب آب و تبادالت گازي مح ودیت ایجاد میکن
(اهوازي و همکاران )9381 ،با توجه به سمخت بمودن
بذر درختچمۀ پمر و همچنمين دارا بمودن ممواد ممؤثرۀ
گياهی در پوستۀ بذر این درختچه ،اسمي سمولفوریک
 18درص میتوان طی م ت زیاد (البته تما زممانیکمه
جنين بذر آسيب نبين ) پوشش دانههما را تحمتتمأثير
خود قرار ده و احتماالً خراشهایی را بر روي پوسمتۀ
بذر این درختچه ایجاد کن این موضموع سمبب نفموذ
بهتر آب و از بين رفتن مواد بازدارن ه میشمود کمه در
نهایت امکان بهبود صفات جوانهزنی بمذر را تما حم ي
فراهم میآورد ،اما نتيجۀ پژوهش پميش رو بمهوضموح
نشان داد که تا زمانیکه از یک تيممار سمرمادهی بمه-
منظور شکستن خواب فيزیولوژیکی بمذر درختچمه پمر
استفاده نشود ،اسي سولفوریک بهتنهمایی حتمی طمی
زمانهاي زیاد نمیتوان تأثير چن ان مثبتی بر صمفات
جوانهزنی این درختچه داشته باشم بررسمی پيشمينۀ
تحقيقاتی نشان میده که ح ود  5درصم از خمواب
گياهان مختلف ناشی از سختی زیماد پوسمتۀ بمذرهاي
آنها و بهعبارت دیگر نفوذناپذیري پوسمته در برابمر آب
است ،امما بقيمه خمواب بمذرهاي گياهمان (حم ود 15
درص ) به عوامل فيزیولوژیکی نسبت داده میشود کمه
با اعمال تيمارهاي پيشسرمادهی میتوان این خمواب
فيزیولوژیک را نيز از بين بمرد و صمفات جوانمهزنمی را
بهبود بخشي در پژوهش ) Olmez et al. (2007bدر
ترکيه ،فقط با استفاده از تيمار سمرمادهی بمهمم ت 65
روز ،درص جوانهزنی بذر درختچۀ پمر تما  44/2درصم
افزایش یافت دماي کم سبب ایجاد تنش در دیوارههاي
سلول بذرهاي گياهان میشمود و ایمن موضموع ممکمن
است موجب افزایش تراوش سملول در طمی سمرمادهی
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پس از شکست خواب فيزیولموژیکی بمذر بما کممک
تيمممار سممرمادهی ،غوطممهوري در اسممي سممولفوریک
میتوان بهراحتی بر خواب فيزیکی بذر نيز غلبه کنم و
مق مات بهبود صفات جوانهزنی گيماه را فمراهم آورد در
تحقيقات پيشين نيز تيمار تلفيقمی سمرمادهی و اسمي
سولفوریک براي افزایش درص جوانهزنی گياه پر بسميار
مؤثر تشخي داده شم ه اسمت )Olmez et al. (2008
بيشترین درص ( 82/8درص ) جوانهزنی بذر درختچمۀ
پر را در ترکيه با اعمال تيمار غوطهوري بمذر بمهمم ت
 25دقيقه در اسمي سمولفوریک  18درصم بمههممراه
تيمار سرمادهی  65روزه بهدست آوردنم در پمژوهش
مشابهی نيز با اعمال تيممار ممذکور ،بيشمترین درصم
جوانهزنی بذر درختچۀ پر ( 82/3درص ) بهدست آمم
(Guner and Tilki (2009) )Olmez et al., 2007a

نيز بيشترین ميانگين درص جوانمهزنمی ( 11درصم )
سه پروونانس این گونه را در کشور ترکيه با استفاده از
تيمار تلفيقی غوطمهوري بمذر بمهمم ت  35دقيقمه در
اسي سولفوریک  18درص بههمراه تيممار سمرمادهی
 35روزه بهدست آوردن بر این اساس مشخ اسمت
که نتایج تحقي پيش رو با نتایج تحقيقات پيشمين در
این زمينه همسو است
با توجه به نتایج پمژوهش حاضمر مشمخ شم کمه
میتوان با استفاده از تيمارهاي تلفيقی ،احتممال جوانمه-
زنی بذر درختچۀ پر را تا ح زیادي افزایش داد ،بنمابراین
در وضعيت کنونی جنگلهاي ارسباران که تج یم حيات
جنسی این گونه در طبيعت بهدشواري انجمام ممیگيمرد،
بای براي احياي این گونمه اقم ام بمه کاشمت بمذر آن در
محيط گلخانه و اعمال تيمارهاي مناسمب کمرد و سمپس
نهالهاي بمهوجمود آمم ه را بمه عرصمه انتقمال داده و در
فضاهاي مناسب کاشت امي است نتایج این پمژوهش در
شناخت ویژگیهاي بمذر ایمن گونمه و بيمان راهکارهماي
مناسممب تج ی م حيات جنسممی آن تممأثير داشممته باش م
همچنين پيشنهاد میشود در تکميل پمژوهش پميش رو،
تمممأثير تيمارهممماي بيشمممتري هماننم م غوطمممهوري در
اسي سولفوریک  18درص بمهمم ت  25دقيقمه و تيممار
سرمادهی بهم ت  15روز نيز بررسی شود

249

سپاسگزاري
نویسن گان مقاله مراتب ق ردانی خمود را از آقماي
مهن م س الهيممان ،رامميس وقممت اداره منممابع طبيعممی
شهرستان کليبر به دليل راهنمماییهماي ارزنم هشمان
ابراز میدارن
منابع
اميرقاسمی ،فرهماد ،خسمرو ثاقمبطمالبی و داود درگماهی،
 9385بررس می س ماختار تج ی م حيات طبيع می در حمموزۀ
محالعاتی ستنچاي ارسباران ،تحقيقمات جنگمل و صمنوبر
ایران9-62 :6 ،
اهوازي ،مریم ،علی رضوانیاق م و بهنمام حبيبمیخانيمانی،
 9381بذر گياهمان دارویمی ،انتشمارات جهماد دانشمگاهی
تهران ،تهران 236 ،ص
بيرنو ،نوی ه ،عزیز جوانشمير و یوسمف مجتهم ي9323 ،
گزارش طرح فلمور آذربایجمان ،انتشمارات دانشمگاه تبریمز،
تبریز 355 ،ص
بینام 9323 ،محالعمات جمامع توسمعۀ کشماورزي حوضمۀ
آبریز دریاچۀ اروميه و ارس ،جل دوازدهم :جنگل و بيشمه-
زار ،مهن سين مشاور جامع ایران ،تهران 355 ،ص
بینام 9383 ،منابع طبيعمی ایمران؛ دیمروز ،اممروز ،فمردا،
انتشارات ماهنامۀ دام ،کشت و صنعت ،تهران 959 ،ص
پوربابایی ،حسمن ،حسمن منمافی و طموبی عابم ي9381 ،
بررسی تنوع گونههاي چوبی در رویشگاههاي سمفي مازوي
گرجسمممتانی ()Quercus petraea subsp.iberica
(محالعۀ موردي :رویشگاههاي چوبهدرق و دارانا ارسمباران)،
مجلۀ جنگل ایران252-912 :)3(2 ،
ثابتی ،حبيباهلل  9355جنگلها ،درختان و درختچههاي
ایممران ،چمماا اول ،انتشممارات وزارت کشمماورزي و منممابع
طبيعی ،تهران 826 ،ص
ثاقبطالبی ،خسرو ،تکتم ساج ي و فرشاد یزدیان9383 ،
نگاهی به جنگلهاي ایران ،چماا اول ،انتشمارات مؤسسمه
تحقيقات جنگلهما و مراتمع کشمور ،شممارۀ  ،331تهمران،
 56ص

242
جليلی ،عادل و زیبا جمزاد 9388 ،طراحی منظر و فضماي
سبز در ایران (برداشتی از بماغ گيماهشناسمی ملمی ایمران)،
چاا اول ،انتشارات مؤسسه تحقيقمات جنگملهما و مراتمع
کشور ،شمارۀ  ،455تهران 425 ،ص
جوانشير ،کریم  9355اطلس گياهان چوبی ایمران ،چماا
اول ،انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبيعی و محميط
انسانی ،تهران 963 ،ص
خوشخوي ،مرتضی 9382 ،ازدیاد نباتات ،مبانی و روشها،
جل دوم ،چاا دوم( ،ترجمه) ،انتشمارات دانشمگاه شميراز،
شيراز 588 ،ص
رحيميان ،حميم و محممود خسمروي 9325 ،فيزیولموژي
بذر ،چاا اول( ،ترجمه) ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشه ،
مشه  16 ،ص
عليجانپور ،احم  9325بررسی کمی و کيفی جنگلهماي
ارسباران (محالعۀ موردي :حوضۀ سمتنچماي) ،پایمانناممۀ
کارشناسیارش جنگل اري ،دانشک ۀ منابع طبيعی دانشگاه
تهران 88 ،ص
عليجانپور ،احم  ،جواد اسحاقیراد و عباس بانج شمفيعی،
 -9388المف بررسممی و مقایسمۀ تنمموع گياهمان چمموبی دو
منحقۀ حفاظتشم ه و غيرحفماظتی ارسمباران ،تحقيقمات
جنگل و صنوبر ایران933-925 :)9(92 ،
عليجانپور ،احم  ،جواد اسحاقیراد و عباس بمانج شمفيعی،
 -9388ب بررسی و مقایسۀ تنموع گونمهاي تج یم حيات
تودههاي جنگلی دو منحقمۀ حفاظمتشم ه و غيرحفماظتی
ارسباران ،مجلۀ جنگل ایران292-251 :)9(3 ،
عليجممانپور ،احممم  ،جممواد اسممحاقیراد و عبمماس بممانج
شفيعی 9315،تمأثير عواممل فيزیموگرافی بمر خصوصميات
کمممی و کيفممی ذغممالاختممه ( )Cornus mas L.در
جنگلهماي ارسمباران ،تحقيقمات جنگمل و صمنوبر ایمران،
452-316 :)3(91
قنبري ،سجاد ،سمي مهم ي حشممت المواعظين ،محممود
زبيري و تقی شامخی 9315 ،ارزیابی کمی و مالی تولي و
برداشممت محصمموالت غيرچمموبی جنگمملهمماي ارسممباران
(زغالاخته ،)Cornus mas ،مجلۀ منابع طبيعی ایران64 ،
(398-352 :)3

راهکارهاي بهبود جوانهزنی بذر درختچۀ پر
مظفریان ،ولی اهلل 9383 ،درختان و درختچههماي ایمران،
چاا اول ،انتشارات فرهنو معاصر ،تهران 119 ،ص
مظفریان ،ولی اهلل 9319 ،شناخت گياهان دارویی و معحر
ایممران ،چمماا اول ،انتشممارات فرهنممو معاصممر ،تهممران،
 9355ص
منممافی ،حسممن 9383 ،بررسممی برخممی از خصوصمميات
بومشناختی بلو سفي در جنگلهاي ارسباران ،پایانناممۀ
کارشناسیارش  ،دانشک ۀ منابع طبيعمی ،دانشمگاه گميالن،
 28ص
نهرلی ،داود ،احمم عليجمانپور و محمم چليپمانلو9328 ،
ذخي مرهگمماه زیسممتکممرۀ ارسممباران ،در :مجموعممه مقمماالت
همممایش زیسممتکممره بمما اولویممت ذخيممرهگمماه زیسممتکممرۀ
ارسباران ،تبریز32-39 ،
Agrawal, R.L., 2010. Seed Technology, 2nd
edition, Oxford and IBH Pubishing, New
Dehli, 842 pp.
Copeland, L.O., and M.B. McDonald, 2001.
Principals of seed science and technology,
Forth edition, Dordrecht, Kluwer Academic
Publishers, Netherlands, 488 pp.
Eisavand, H.R., H. Madah Arefi, and R.
Tavakol-Afshari, 2006. Effects of various
treatments on breaking seed dormancy of
Astragalus siliquosus, Seed Science and
Technology, 34(3): 747-752.
Ellis, R.H., T.D. Hong, and E.H. Roberts,
1985. Handbook of seed technology for
;genebanks
Compendium
of
specific
germination
information
and
test
recommendations, International Board for
Plant Genetic Resources, Rome, Italy, 456 pp.
Grieve, M., 1971. A modern herbal, (volume 1,
A-H): The medicinal, culinary, cosmetic and
economic properties, cultivation and folk-lore
of herbs, grasses, fungi, shrubs and trees with
their modern scientific uses, Dover
Publications Inc., New York, 512 pp.
Guner, S., and F. Tilki, 2009. Dormancy
breaking in Cotinus coggygria Scop. seeds of
three provenances, Scientific Research and
Essay, 4(2): 73-77.

243

244  تا233  صفحۀ،9313  تابستان،2  شمارۀ، سال ششم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Hardegree, S.P., and A.H. Winstral, 2006.
Predicting of germination response to
temperature. II. Three-dimensional regression,
statistical
girding
and
iterative-probit
optimization using measured and interpolatedsubpopulation data, Annals of Botany, 98(2):
403-410.
Heit, C.E., 1967. Propagation from seed,
successful propagation of six harseeded group
species, American Nurseryman, 125: 10-12,
37-41, 44-45.
ISTA (International Seed Testing Association),
1966. Internationale Vorschriften fur die
Prüfung von Saatgut, Wageningen, Germany,
197 pp.
ISTA (International Seed Testing Association),
1993. Rules for testing seeds, Seed Science
Technology, 21: 1-259.
Maguire, J.D, 1962. Speed of germination- aid in
selection and evaluation for seedling emergence
and vigour, Crop Science, 2(2): 176-177.
Metivier, P.S.R., E.C. Yeung, K.R. Patel, and
T.A. Thorpe, 2007. In vitro rooting of
microshoots of Cotinus coggygria Mill, a
woody ornamental plant, In Vitro Cellular and
Developmental Biology-Plant, 43: 119-123.
Olmez, Z., A. Gokturk, and F. Temel, 2007a.
Effects of some pretreatments on seed
germination of nine different drought-tolerant
shrubs, Seed Science and Technology, 35: 75-87.
Olmez, Z., F. Temel, A. Gokturk, and Z.
Yahyaoglu,
2007b.
Effects
of
cold
stratification treatments on germination of
drought tolerant shrubs seeds, Journal of
Environmental Biology, 28(2): 447-453.
Olmez, Z., Z. Yahyaoglu, F. Temel, and A.
Gokturk, 2008. Effects of some pretreatments
on germination of bladder-senna (Colutea
armena Boiss. and Huet.) and smoke-tree
(Cotinus coggygria Scop.) seeds, Journal of
Environmental Biology, 29(3): 319-323.
Panahi, P., Z. Jamzad, M.R. Pourmajidian, A.
Fallah, and M. Pourhashemi, 2012. Foliar
epidermis morphology in Quercus (subgenus
Quercus, section Quercus) in Iran, Acta
Botanica Croatica, 71(1): 95-113.

Panwar, P., and S.D. Bhardwaj, 2005.
Handbook of practical forestry, Agrobios
Publication, India, 191 pp.
Piotto, B., G. Bartolini, F. Bussotti, A.
Asensio, A.A.C. García, I. Chessa, C.
Ciccarese, L. Ciccarese, R. Crosti, F.J. Cullum,
A.D. Noi, P. García-Fayos, M. Lambardi, M.
Lisci, S. Lucci, S. Melini, J.C.M. Reinoso, S.
Murranca, G. Nieddu, E. Pacini, G. Pagni, M.
Patumi, F.P. García, C. Piccini, M. Rossetto,
G. Tranne, and T. Tylkowski, 2003. Fact
sheets on the propagation of Mediterranean
trees and shrubs from seed, In: Seed
propagation of Mediterranean trees and shrubs
(eds.), Piotto, B. and A.D. Noi, APAT, I.G.E.R
srl. Rome, Italy, 11-51.
Sagheb Talebi, K., T. Sajedi, and M.
Pourhashemi, 2013. Forests of Iran: A treasure
from the past, a hope for the future, Springer
Publication, 148 pp.
Stanić, S., S. Matić, S. Solujić, and T.
Milošević, 2009. Genotoxicity testing of the
Methanol extract of the plant cotinus
coggygeria and Gallic acid on drosophila
melanogaster, Archives of Biological Science,
61(2): 261-266.
Takos, I.A., and G.Sp. Efthimiou, 2003.
Germination results on dormant seeds of
fifteen tree species autumn sown in a northern
Greek nursery, Silvae Genetica, 52(2): 67-71.
Tsankova, E.T., A.S. Dyulgerov, and B.K.
Milenkov, 1993. Chemical composition of the
Bulgarian sumac oil, Journal of Essential Oil
Researches, 5: 205-207.
Tzakou, O., I. Bazos, and A. Yannitsaros,
2005. Essential oils of leaves, inﬂorescences
and infructescences of spontaneous Cotinus
coggygria Scop. from Greece, Flavour and
Fragrance Journal, 20: 531-533.
Ürgence, S., 1986. Agaclandirma Teknigi. IÜ
orman Fakültesi, Yayin No: 375, Istanbul, 525 pp.

Iranian Journal of Forest, Vol.6, No. 2, Summer 2014

244

Some strategies for improvement of seed germination of smoke-tree
(Cotinus coggygria Scop.); an endemic species of the Arasbaran Forests

M. Palizdar1, P. Panahi2, Z. Noghani1, and M. Pourhashemi3
1

Senior Research Expert, National Botanical Garden of Iran, Research institute of Forests and Rangelands, I. R. Iran.
2
Assistant Prof., National Botanical Garden of Iran, Research institute of Forests and Rangelands, I. R. Iran.
3
Assistant Prof., Forest Research Division, Research institute of Forests and Rangelands, I. R. Iran.
(Received: 23 October 2013, Accepted: 29 June 2014)

Abstract
Smoke-tree (Cotinus coggygria Scop.) is one of the endemic valuable shrub species of Iran
which has only distributed in the Arasbaran Forests. Natural regeneration of this specie is
mostly asexual with the shape of root-sucker, and its sexual reproduction is rarely possible.
Considering the importance of this specie as well as difficult germination of the seeds
naturally, an effort was made through the present study, for the first time in Iran, to examine
the effects of several treatments on the improvement of seed germination of this specie, and to
introduce the best treatment. In order to break the physical and physiological dormancies, the
seeds were soaked in 98% concentration sulphuric acid for 5 and 50 minutes and cold
stratified at 4°c for 30 and 60 days. In addition, both of the mentioned treatments, soaking in
98% concentration sulphuric acid for 5, 20 and 50 minutes with cold stratified at 4°C for 60
days, were simultaneously utilized to break both physical and physiological dormancies. The
experimental design was completely randomized design (CRD) with three replications in
which 30 seeds were planted per replicate. The results of analysis of variance showed that the
selected treatments had significant effects (p < 0.01) on all the traits including germination
rate, germination speed, and seed vigor index. Furthermore, comparison of the means resulted
by the Duncan tests revealed that the best results were obtained by simultaneously application
of both the treatments of soaking in 98% concentration sulphuric acid for 20 minutes and cold
stratification at 4°C for 60 days. Totally, the results of this study demonstrated the positive
effects of the selected treatments on breaking the seed dormancies of this shrub, and the
results may be considered in reforestation programs.
Keywords: Arasbaran, Cotinus coggygria, Germination rate, Germination speed, Seed
dormancy
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