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1، زهرا نوغاني2، پريسا پناهي1مريم پاليزدار
 3مهدي پورهاشمي و 

 ها و مراتع کشورشناسی ملی ایران، موسسۀ تحقيقات جنگلپژوهشگر گروه تحقيقات باغ گياه 9
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 (8/4/9313؛ تاریخ پذیرش: 9/8/9312)تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

 اسمت کمه  هماي ارسمباران   جنگمل و انحصماري   ی ارزشممن  بوم هايدرختچهیکی از  (.Cotinus coggygria Scopپر )

گيمرد  بما توجمه بمه     سختی انجام میهو زادآوري جنسی آن ب است جوشریشه شکلبيشتر به طبيعی آن تج ی حيات

طبيعی، در این پژوهش سعی ش  براي اولمين بمار در    زنی دشوار بذر آن در وضعيتجوانه اهميت این گونه و همچنين

زنی بذر این گونه بررسی و بهترین تيممار معرفمی شمود  بمراي شکسمتن      جوانه برير تيمارهاي مختلف داخل کشور تأث

و  5هماي  طمی زممان   درص  18وري در اسي سولفوریک غوطه هاياز تيمارترتيب بهبذر و فيزیولوژیکی خواب فيزیکی 

همچنمين بمراي   روز اسمتفاده شم      65و  35هاي زمان گراد طیسانتی درجۀ 4دقيقه و تيمار سرمادهی در دماي  55

دقيقمه بما    55و  25، 5هماي  وري در اسمي  در مم ت  شکستن هر دو نوع خواب بذر، سه تيممار تلفيقمی شمامل غوطمه    

صورت کامالً تصمادفی و بما   ه  قالب آماري طرح بکار برده ش هروز ب 65 م تبهگراد درجۀ سانتی 4سرمادهی در دماي 

تيمارهاي مختلف بمر کليمۀ      نتایج نشان داد که اثر ع د بذر کاشته ش 35 ه در هر تکرارسه تکرار درنظر گرفته ش  ک

درصم  خحما    9زنی و شماخ  بنيمۀ بمذر در سمحت احتممال      زنی، سرعت جوانهشامل درص  جوانه ش هبررسیصفات 

تيممار  هتمرین نتمایج در   ب، شم ه صفات نشان داد که در بين تيمارهاي استفاده   همچنين مقایسۀ ميانگينبوددار  معنی

درجمۀ   4هممراه تيممار سمرمادهی در دمماي     بمه  دقيقمه  25 مم ت درص  بمه  18وري در اسي سولفوریک تلفيقی غوطه

را بمراي شکسمتن    ش هدست آم ه است  نتایج این پژوهش تأثير مثبت تيمارهاي استفادههروز ب 65 م تبهگراد  سانتی

 توجه قرار گيرد  هاي احيایی این گونه موردوان  در برنامهتکه می کردخواب بذر این درختچه اثبات 
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 مقدمه و هدف

 964555با مسماحتی حم ود   ارسباران  يهاجنگل

در ( 9315؛ قنبمري و همکماران   9383نمام،  هکتار )بی

 يهما بيور پراکنم ه در شم  طم هبم  غرب کشمور و شمال

 داغ اسمممتانقمممره کممموهارتفاعمممات رشمممته یشممممال

ن یم اهمایی از  بخمش   گسمترش دارنم    یشرق جانیآذربا

، از زیماد  یسمت یو تنوع ز یکير ژنتیل ذخايدلبهمنحقه 

هکتمار ابتم ا    22455از  فراتمر  یدر سحح 9355سال 

 ۀعنوان منحقم شکار ممنوع و سپس به ۀعنوان منحقبه

جمانپور،  يحت حفاظمت قمرار گرفمت )عل   ش ه تحفاظت

 28555این سحت که در برخی منابع حم ود  (  9325

طممالبی و همکمماران، هکتممار ذکممر شمم ه اسممت )ثاقممب 

همماي ارسممباران را شممامل درصمم  جنگممل 56(، 9383

گيمري مفهموم   دنبال شمکل به 9355در سال شود   می

ایمن منحقمه    "کرۀ جهانهاي زیستگاهشبکۀ ذخيره"

ت منحقۀ دیگمر ایمران از سموي سمازمان     همراه با هش

کره ثبت شم   گاه زیستعنوان ذخيرهجهانی یونسکو به

 (  9328)نهرلی و همکاران، 

 يترعيوس گسترۀکه در گذشته ارسباران شگاه یرو

قلمممرو  ،بیممل تخريممدله، امممروزه بممدادیپوشممش مممرا 

بمر، اهمر و جلفما    يکل يهما را از شهرسمتان  يترکوچک

 ر منماط  یرا از سما ن منحقمه  یم اه آنچم شود  یشامل م

 یمم يط اقلیوجمود شمرا   ، کنم یز میمتما کشور یشیرو

اب يم کم يهما ، حضمور گونمه  ادیم ز یستیخاص، تنوع ز

 یشم ین حضمور عناصمر رو  يو همچنم  يو جانور یاهيگ

  اسممممت متعمممم د يهمممماميمربممممو  بممممه اقلمممم  

(Sagheb Talebi et al., 2013 )  ( 9355جوانشمير) 

گونمۀ   12 جمنس و  54گونۀ گياهی متعل  بمه   9585

منابع  یبرخدر چوبی را از این منحقه ذکر کرده است  

ه گونم  9334ن منحقمه  یم ا یاهيم گ يهاگونهکل تع اد 

ره تعلم   يم ت 12جنس و  413که به ش ه است  عنوان

مجممموع  در کممه( 9323رنممو و همکمماران، يدارنمم  )ب

 سمت هان جنگمل یم ااي گونمه  زیماد  تنموع  ۀدهنم   نشان

   (9381ان، )پوربابایی و همکار

 ي ارسممبارانهمماجنگمملشمماخ   عناصممر چمموبیاز 

بلمو    (،Quercus macranthera) ياورتموان بمه    می

 ممرز (،Acer campestre) کرب (،Q. petraea)  يسف

(Carpinus betulus،) یالس وحشيگ (Cerasus avium،) 

 (،Sorbus torminalis) بارانک (،Cornus mas) غال اختهذ

  کمممممولو هفمممممت( Cotinus coggygria) پمممممر

(Viburnum lantana )9388جانپور، ي)عل اشاره کرد- 

هاي ارسمباران اسمت   ترین درختچهیکی از مهم رپ ( ب

 بخمش  که گسترۀ پراکنش آن در ایران فقط مح ود به 

هماي ارسمباران اسمت و در سمایر     ش ۀ جنگمل حفاظت

و  اسمت  هاي ارسباران تراکم آن بسيار کمنقا  جنگل

ر گم یاین گونه در دشود  اکن ه مشاه ه میصورت پرهب

گونمۀ  بنمابراین  هاي کشور نيز انتشمار نم ارد،   رویشگاه

هماي  گردشمی در جنگل  است بسيار ارزشمن  و مهمی

هماي ارسمباران مشماه ه شم  کمه      مختلف در جنگمل 

تما   655بيشترین پراکنش درختچمۀ پمر در ارتفاعمات    

در ایمن گونمه بيشمتر      متر از سحت دریما اسمت   9955

همایی از  در قسممت و نيمز  اي جنگل هاي واریزهقسمت

هماي  جنگل که تخریب شم ه اسمت، هممراه بما گونمه     

جملممه تمشممک، ممممرز و شممن مشمماه ه   لفممی ازمخت

 ۀاسمممت از خمممانواد  يا رختچمممهدپمممر   شمممود ممممی

Anacardiaceae  يهما بمر   يدارا ،متر 5به ارتفاع تا 

 ن خماص آن در فصمل تابسمتان   یم آذگل کهگرد  باًیتقر

سمبز   يهما ده  و بمه رنمو   یبه درخت م ییبایشکل ز

 ه یم درماننم   ره و پيم ا قرممز ت یم  یل به زرد، صمورت یما

ن یمم  ا(9383 مظفریممان،؛ 9355ثممابتی، ) شممود یممم

و  اروپما بموده   یو جنموب  يمناط  مرکز یبوم درختچه

ا نهم کمه در آ  است یمختلف يهاها و شکل تهیوار يدارا

زاد، و جمم  یلم يجل) استا متفاوت هها و گلرنو بر 

همماي مقمماوم در برابممر  ونممهر از گپمم ۀدرختچمم  (9388

ابله با فرسمایش نيمز   براي کاشت در مق و استخشکی 

  ( Olmez et al., 2007b) استمناسب 

وضمعيت  هماي چموبی و همم    هم تنوع گونههرچن  

شم ۀ  کمی و کيفی تج یم حيات در منحقمۀ حفاظمت   

ۀ غيرحفاظتی داري بهتر از منحقمعنی طورهارسباران ب
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عليجممانپور و  ؛9385اسممت )اميرقاسمممی و همکمماران، آن 

بازدیم هاي مکمرر ميم انی     (،ب و المف  -9388همکاران، 

صمورت  هبيشمتر بم  پر  ۀدرختچنشان داد که تج ی حيات 

د و گيممرجنسممی و از طریمم  پمماجوش انجممام مممی   غير

ر دشموار  محکم بذ ۀدليل پوستهجنسی آن بتج ی حيات 

تأکي   هاي خارجی نيز موردپژوهش این ویژگی در  است

 ;Heit, 1967; Ürgenc, 1986) قممرار گرفتممه اسممت

Piotto et al., 2003; Metivier et al., 2007)   بنمابر 

 ،منابع طبيعمی شهرسمتان کليبمر    ۀنظر کارشناسان ادار

 یعمرانم  يهاارچوب طرحدر چبای  ن گونه فقط یقحع ا

گونمه   نیم ت ايم ماهنکمه  یبما توجمه بمه ا   د، اما گير انجام

 یصمنعت  براي مصارف یو چوب مناسب است يادرختچه

شمان  یها دام تمر عبور آسمان  براين ارد، دام اران منحقه 

   کنن  یآن م يهاپاجوش ها واق ام به قحع شاخه

هاي ارسباران بنما  متأسفانه کميت و کيفيت جنگل

کمه ریشمه در مسماال اقتصمادي و     دالیمل مختلفمی   به

هما  نشينان این جنگلو حاشيه اننشيناجتماعی جنگل

ازجملممممه  ،(9315د )عليجممممانپور و همکمممماران، دار

هاي ش ی  انسانی )مانن  قحمع درختمان بمراي     تخریب

هاي موجود در این رویۀ دامتأمين سوخت( و چراي بی

رو عشایر در منماط   ي کوچهاخصوص دامرویشگاه )به

يالقمممی( و همچنمممين شمممرایط و  مراتمممع ی مجممماور

 ش ت کاهش یافتمه اکولوژیکی به هاي خاص مح ودیت

ها را به مخماطره  پای اري و استمرار تولي  این جنگلو 

 ؛ 9383 طممالبی و همکمماران، ثاقممب) ان اختممه اسممت 

Panahi et al., 2012)        گونمۀ پمر نيمز از ایمن قاعم ه

هاي تخریب یادشم ه  و با توجه به عاملمستثنا نيست 

رود کمه  ممی  و همچنين شرایط خاص بذر آن، بميم آن 

در آین ۀ نزدیک تراکم این گونۀ بمومی و ارزشممن  در   

 هاي ارسباران بسيار کاهش یاب    جنگل

اي سمخت  که پوسمته است  ییجمله بذرها بذر پر از

در منابع داخلی تاکنون   استداشته و داراي خواب بذر 

زنمی بمذر    مورد راهکارهاي بهبود جوانمه درتحقيقی  هيچ

ه از تيمارهاي مختلف انجمام نگرفتم  فاده این گونه با است

متع دي هاي هاي خارجی به عاملپژوهش است، اما در

توانن  سبب ع م شکست خواب که می اشاره ش ه است

  شمممون  درختچمممهن یمممازنمممی بمممذر و عممم م جوانمممه

(ISTA, 1966, 1993; Olmez et al., 2007b)   برخی

از  ینشان داده اسمت کمه خمواب بمذر ناشم      هاپژوهش

-عاممل و  یزننهجوا ۀکنن کیتحر ياهنورموکمبود ه

اسمت  بمذر   ۀتموجود در پوسم  ۀبازدارن  ییايميش هاي

(Copeland and McDonald, 2001)    بررسی منمابع

ده  که در بسياري از بذرهاي نيازمن  سرما، نشان می

و  کنم  زنی را تحریمک  توان  جوانهتيمار سرمادهی می

ان يم در م ( 9325افزایش ده  )رحيميان و خسمروي،  

 يبمرا ا نهم از آ منابع مختلفدر که  یگوناگون يهاروش

، شم ه اسمت  ر اسمتفاده  پم  ۀدرختچشکست خواب بذر 

از ک یسمممولفور  يدر اسممم يورو غوطمممه یسمممرماده

   نشممممویمحسمممموب مممممهمممما  ن روشیتممممر مهممممم

(Takos and Efthimiou, 2003; Piotto et al., 2003; 

Olmez et al., 2007a; Guner and Tilki, 2009)      

 یکم یزيفانواع مختلمف  خواب بذر شامل  یطورکلهب

 ییايميسخت بذر( و ش ۀت)پوس یکيبذر(، مکان تۀ)پوس

بمذر   ۀتاز پوس یوجود نوعدليل به یکیزي  خواب فاست

  که نسبت به نفوذ آب مقاوم بموده و در  یآ یوجود مهب

بمذر توسمط    ۀتعت پوسم ي  در طباستر یواقع نفوذناپذ

ها، عبور از دستگاه گموارش پرنم گان و    سميکروارگانيم

شم ن  آب خ ویم با  یکيش مکانیفرسا در اثرا یوانات يح

همما توسممط آتممش، نممرم و   نممهگو یمتنمماوب و در برخمم

 ۀليوسممهز بمميممن یکيشممود  خممواب مکممان یممم پممذیرنفوذ

و  اسمت  يار قمو يبذر که بسم  ۀکنن  احاطه يساختارها

در صمورت نفموذ آب    ین را حتم يگسمترش جنم   ۀاجاز

ز يم ن ییايمي   خمواب شم  یآ یوجود مه، بکن یفراهم نم

تکاممل بمذر و    یکه طم  یزن نهجوا يها توسط بازدارن ه

در و  شودمیجاد یشون ، ا یا جمع منهآ ۀتوه در پوسيم

ا همر دو  ی بذر ۀتبذر، برداشتن پوس یطوالن ییشوآب اثر

رفمع   ي(  بمرا 9382، يرود )خوشمخو  ین ميروش از ب

 یدهممخممراش يمارهمماياز ت معممموالً یکممیزيخممواب ف

رفع  براي( و ییايمي  )شيدر اس يور( و غوطهیکیزي)ف

 یمممار سممرمادهياز ت اغلممبز يممن یکیولمموژیزيخممواب ف
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و  یکیزيمار خراش فيتاستفاده از دو   شودیاستفاده م

ط یمتناسب بما شمرا  طور همزمان و هب یاعمال سرماده

، محممئن  يتوان  راهکار یم نظر مورد ۀنگو یشگاهیرو

 يسالم( بمرا  ۀاهچي  گيخحر )از نظر تولو کم ياقتصاد

سمخت در   ۀتپوسم  يدارا يدنِ خواب بذرهاکر برطرف

  ر باشمممم ياهممممان منمممماط  معت لممممه و سردسمممميگ

(Hardegree et al., 2006; Eisavand et al., 2006)  

رو در پژوهش پيش  ،با توجه به توضيحات یادش ه

ی این گونۀ زنجوانه بهبود هاي مختلفسعی ش  روش

ترین روش معرفی بررسی ش ه و مناسباي  درختچه

در توان میاستفاده از نتایج این پژوهش با شود  

 تيمارهايهاي احيایی این گونه در ارسباران از برنامه

 پيشنهادش ه استفاده کرد  

 

 هامواد و روش

شناسی متعل  به دوران سموم  ارسباران از نظر زمين

شناسی منحقه مت عم ۀ سنوشناسی است و قسزمين

دهم   خما    را واح هاي آهکی و آذریمن تشمکيل ممی   

اي از نموع خما  قهموه    اغلمب منحقه در نقما  جنگلمی   

 بيشمتر ها اي آهکی است  این خا جنگلی و خا  قهوه

سمنو  بر روي سنو مادر آهکی سمخت، ممارن و ماسمه   

ميانگين بمارش سماالنه در    ( 9323نام، ان  )بیواقع ش ه

دمماي  و متوسمط   متمر ميلمی  449هاي ارسباران جنگل

گراد اسمت  فصمل خشمک    درجۀ سانتی 3/99آن  ساالنۀ

و تما اواخمر    شمود ممی در این منحقه از اول ممرداد آغماز   

  اقليم منحقمه نيمز براسماس روش    یاب میشهریور ادامه 

 (   9383آمبرژه، مرطوب و سرد است )منافی، 

طی  9319نياز این پژوهش در سال  بذرهاي مورد

 این گونههاي مختلف از گسترۀ پراکنش گردشیجنگل

هماي  براي این منظور سعی ش  از پایهآوري ش   جمع

بمذرگيري   متنموع هماي رویشمگاهی   مختلف با ویژگمی 

تيمارهماي   اعممال ش ه بمراي  آوريبذرهاي جمع  شود

واقمع  شناسی ملمی ایمران   باغ گياه مختلف به نهالستان

ها و مراتمع کشمور منتقمل    تحقيقات جنگل ۀسسدر مؤ

پو ، سماختار بمذر بما     بذرهايج اسازي  رايب ش ن  

اطمينممان از  بممرايو  شمم بررسممی  بينيکمموالردسممتگاه 

از آزمایش تترازوليوم استفاده شم     بذرهاق رت حيات 

کمه خمواب    رسمي  نظمر ممی  هببا توجه به ساختار بذر، 

 سمت، امما  زنمی آنها جوانه ترین عامل ع مفيزیکی مهم

اي اطمينان بيشتر، خواب فيزیولوژیکی نيمز بررسمی   بر

براي شکستن خمواب بمذر    ش هاستفاده   تيمارهايش 

با توجه بمه منمابع موجمود    پر در این تحقي   ۀدرختچ

(Piotto et al., 2003; Olmez et al., 2007a, 2008, 

Guner and Tilki, 2009)   عبمارت  گزینش ش ن  کمه

 بودن  از: 

 ؛شيميایی( -ار فيزیکی( شاه  )فاق  تيم9

 18وري بمذر در اسمي  سمولفوریک    ( تيمار غوطه2

 ؛دقيقه 5م ت به درص 

 18وري بمذر در اسمي  سمولفوریک    ( تيمار غوطه3

 ؛دقيقه 55م ت به درص 

 ۀدرجمم 4( تيمممار سممرمادهی بممذر در دممماي    4

 ؛روز 35م ت گراد به سانتی

 ۀدرجمم 4( تيمممار سممرمادهی بممذر در دممماي    5

 ؛روز 65م ت به گراد سانتی

وري بمممذر در اسمممي  ( تيممممار تلفيقمممی غوطمممه6

دقيقه و سرمادهی آن  5م ت به درص  18سولفوریک 

 ؛روز 65م ت بهد گراسانتی ۀدرج 4در دماي 

وري بمممذر در اسمممي  ( تيممممار تلفيقمممی غوطمممه2

دقيقمه و سمرمادهی    25م ت به درص  18سولفوریک 

 ؛روز 65م ت به گرادسانتی ۀدرج 4آن در دماي 

وري بمممذر در اسمممي  ( تيممممار تلفيقمممی غوطمممه8

دقيقمه و سمرمادهی    55م ت به درص  18سولفوریک 

  روز 65م ت به گرادسانتیۀ درج 4آن در دماي 

وري بمذر در اسمي    منظمور اعممال تيممار غوطمه    به

دقيقمه   55یما   25، 5مم ت  سولفوریک، ابت ا بذرها بمه 

 18سولفوریک  در اسي استفاده(  )بسته به تيمار مورد

دقيقمه بما آب    5م ت و سپس به هداده ش  قرار درص 

  بمراي  (ISTA, 1993) شمو داده شم ن   ومقحر شسمت 

اعمال تيمار سرمادهی نيمز بمذرها در ظمرف محتموي     
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 65یا  35م ت به پيرو آنمرطوب قرار گرفتن  و  ۀماس

 ۀدرجم  4در دمماي  ( شم ه اسمتفاده )بسته به تيمار روز 

بمذرها بمه محميط    سمپس  داده ش ن   گراد قرار سانتی

-سرعت جوانه صفاتدر نهایت و  گلخانه منتقل ش ن 

ترتيمب  بمه  رهابمذ  ۀزنی و شاخ  بنيزنی، درص  جوانه

 ش محاسبه  شرح زیربه 3تا  9 هايرابحهبا استفاده از 

(Maguire, 1962; Panwar and Bhardwaj, 2005; 

Agrawal, 2010): 

 9رابحۀ 
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i i
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 :آنهاکه در 

Gsزنی بذر )برحسب تع اد بذر : سرعت جوانه

 ؛زده در روز(جوانه

Gr؛زنی بذر )برحسب درص (: درص  جوانه 

SVI؛متر(بذر )برحسب ميلی ۀ: شاخ  بني 

niزده در روز : تع اد بذرهاي جوانه i؛ُما 

Di؛ش: تع اد روز پس از شروع آزمای 

N؛: تع اد کل بذرها 

Lچه و طول گياهچه شامل ساقه : ميانگين

 است  متر(چه )برحسب ميلی ریشه

تکمرار   سمه با  یدر قالب طرح کامالً تصادفش یآزما

 شمم  تهبممذر کاشمم 35در هممر تکممرار، و  گرفممت انجممام

(Olmez et al., 2007a)    هما ابتم ا   بمراي تحليمل داده

 -ال بودن آنهما بما اسمتفاده از آزممون کولمموگروف     نرم

زممون  بما اسمتفاده از آ   هاو همگنی واریانسسميرنوف ا

و  هما ش   با توجه بمه نرممال بمودن داده    آزمایشليون 

داربمودن  ، بمراي بررسمی معنمی   هابودن واریانسهمگن

انس یم وار ۀیتجزاز  ش هاستفادهاختالف بين تيمارهاي 

 صمفات مقایسۀ ميانگين   ش استفاده  Anova ۀیکحرف

انجمام  آزممون دانکمن    اسمتفاده از بما  بررسی نيز تحت 

ترسميم نمودارهما در   و  هما تحليمل آمماري داده    گرفت

 ش   اجرا SPSS 17و  Excelافزارهاي محيط نرم

 

 جينتا

و درصمم  کيلمموگرم دانممه، تعمم اد بممذر در  وزن هزار

و  83333گمرم،   925ترتيمب  درختچمۀ پمر بمه   رطوبت 

مار يت 8انس یوار ۀیج تجزینتادست آم   ه  برصد 2/29

، درصم   یزنم نمه صفات سمرعت جوا  يبر رو ش هاستفاده

 ارااه 9در ج ول  این گونهبذر  ۀيو شاخ  بن یزننهجوا

 يمارهاياثر ت شود،طور که مشاه ه میهمانش ه است  

 دار بود یمعن ش همحالعهصفات  ۀيمنتخب بر کل

 هاياثر تيمار تحت ش هصفات بررسی ميانگين همۀ

کمه نتمایج    دانکمن قمرار گرفمت    مورد آزممون  کاررفتهبه

 ۀشم ه اسمت  مقایسم    اراامه  9 بن ي آنها در شمکل گروه

ان داد کمه در ميمان   نشش ه صفات بررسیهاي ميانگين

ر سمه صمفت سمرعت    ار هم تيمارها، بيشترین مقم   همۀ

 زنیزده در روز(، درص  جوانهبذر جوانه 53/9زنی )جوانه

تحمت   (متمر ميلمی  9/25) درص ( و شاخ  بنيه 2/82)

وري بمذر در اسمي    تيممار تلفيقمی غوطمه   ) 2اثر تيممار  

دقيقه و سرمادهی آن  25م ت درص  به 18سولفوریک 

دسمت  هبم  (روز 65م ت گراد بهسانتیۀ درج 4در دماي 

نظممر از تيمممار شمماه ، کممه صممرفدرحممالی ه اسممت،آممم 

 شم ه صمفت بررسمی   کمترین مق ار مربو  به همر سمه  

 18وري در اسمي  سمولفوریک   غوطمه ) 2تحت اثر تيمار 

سمرمادهی بمذر در   ) 4و تيممار   (دقيقه 5م ت درص  به

   شحاصل  (روز 35م ت گراد بهسانتی ۀدرج 4دماي 

، سمرعت  مشمخ  اسمت   9شمکل   درطور که همان

نسمبت بمه تيممار     5 و 2اثر تيمارهماي   زنی تحتجوانه

درصم    5اري در سمحت احتممال   دشاه ، تفاوت معنمی 

ن  و در هر سه تيممار هميچ بمذري سمبز     نشان ن ادخحا 

، 8و  2، 6 اممما بمما اسممتفاده از تيمارهمماي تلفيقممی نشمم ،

طمور محسوسمی تيييمر کمرد و     شم ه بمه  صفات بررسمی 

درصم    5در سحت احتمال آنها با دیگر تيمارها اختالف 

زایمی  هاي آماري مجدر گروه ش ، بنابرایندار معنیخحا 
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نتایج بهتمري نسمبت    2در این ميان، تيمار قرار گرفتن   

عنموان  هممراه داشمت، بنمابراین بمه    دو تيمار دیگر بمه به 

فمر  اول  رو پميش شود  ازایمن بهترین تيمار معرفی می

عنموان  خواب فيزیکی به رفتندرنظرگاین پژوهش یعنی 

اثبمات   رپ چۀدرخت هايزنی بذرعامل مهم در ع م جوانه

وري در این خمواب بما اسمتفاده از تيممار غوطمه     که  ش 

اما در عين حال مشخ   ،اسي  سولفوریک شکسته ش 

ش  که خواب فيزیولوژیکی نيز یکی دیگر از دالیل مهمم  

له نيز ئکه این مس استاین گياه  هايزنی بذرع م جوانه

و امکمان   برطمرف شم   کارگيري تيممار سمرمادهی   هبا ب

  م آشکستن این خواب نيز فراهم 

 کاررفتهبهتيمارهاي  تأثيرتحت ش همحالعهواریانس صفات  یۀتجز -9ج ول 

 داريسحت معنی F ميانگين مربعات مجموع مربعات آزادي ۀدرج منابع تيييرات تفص

 زنیسرعت جوانه
 16/22 12/5 49/6 2 تيمارهابين

559/5 
  53/5 52/5 96 درون تيمارها

 زنیدرص  جوانه
 22/55 58/2814 55/25262 2 تيمارهابين

559/5 
  15/59 94/839 96 درون تيمارها

 شاخ  بنيه
 52/41 28/919 43/9342 2 تيمارهابين

559/5 
  88/3 16/69 96 درون تيمارها

 
 بحث

تممرین تممرین و مهممم ارسممباران ازجملممه حسمماس 
 داشمتن دليل ههاي جنگلی ایران است که باکوسيستم

فمرد از ارزش  هنوري منحصمر بم  هاي گياهی و جما گونه
هماي جنگلمی   تاکنون در تودهبرخوردار است   بسياري

شناسمی اجمرا نشم ه    ارسباران شيوۀ خاصی از  جنگمل 
است، اما برداشت چوب توسمط افمراد محلمی و بمومی     

گيرد و مساال و مشکالتی از قبيل همچنان صورت می
چموب   رویمۀ هماي بمی  اراضی جنگلی و برداشتتب یل 

رف روسممتایی و عشممایري و حضممور دام در بممراي مصمما
اي وجمود  ها با ش ت و ضعف منحقمه عرصه این جنگل
(  درختچمۀ پمر نيمز کمه     الف -9388دارد )عليجانپور، 

پراکنش دارد، از ایمن قاعم ه   ها منحصراً در این جنگل
دهم  کمه   و مشاه ات مي انی نشان ممی  مستثنا نيست

درختچه را هاي این ها و شاخهدام اران بومی سرشاخه
-وآم  قحع ممی در مسير تردد خود براي سهولت رفت

سو که هاي این درختچه از یککنن   قحع مکرر شاخه
زاد براي این گونه شم ه اسمت و   ایجاد فرم شاخه سبب

صمورت طبيعمی از سموي    هزنی بذر آن بدشواري جوانه
هماي  ش ه است که کميت و کيفيمت پایمه   سببدیگر 

 ت با کاهش مواجه شود  ش هاین گونۀ باارزش ب
در منابع مختلفی ذکر ش ه است که بر  درختچۀ 

دارویمی دارد، بم ین صمورت کمه قماب  و       تأثيراتپر 
صورت غرغره هجوشان ۀ آن باز بن آورن ۀ خون است و 

د شمو ثير بر سحت مخا  دهان استفاده ممی منظور تأبه
نيز هاي آن (  از اسانس بر  و شاخه9319)مظفریان، 
 Tsankova et) شمود میایع عحرسازي استفاده در صن

al., 1993; Tzakou et al., 2005 ها و پوسمت  ( و بر
از ترکيبممات  ( Grieve, 1971آن داراي تممانن اسممت )

رنگی ساقه و ریشۀ آن نيز در صنایع رنگرزي اسمتفاده  
(، اممما درایممن مممورد Stanić et al., 2009شممود )ممی 

که در برخمی منمابع   يطورتناقضاتی نيز وجود دارد، به
ذکر ش ه است که بر  این درخت سمی است )ثابتی، 

(  در بازدی هاي مي انی و ممذاکرۀ حضموري بما    9355
نشممينان مممردم بممومی نيممز مشممخ  شمم  کممه جنگممل

و از ایمن   داننم  ممی ارسباران نيز این درخت را سممی  
کنن   نمی استفاده گونه براي مقاص  دارویی یا صنعتی

ه در ایمن رویشمگاه جنگلمی حمااز     درحال حاضمر آنچم  
اهميت است، ع م تج ی حيات جنسی این گونه است 

  استکه ناشی از پوستۀ سخت بذر آن 
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  کاررفتهبه هايماريت معيار آنها برايو انحراف ش همحالعههاي صفات نيانگيمبن ي گروه -9شکل 

   استها در بخش مواد و روش تيمارهامشابه شمارۀ اع اد محور افقی )

 (استخحا درص   5دار در سحت اختالف معنی نبودحروف انگليسی یکسان در هر شکل بيانگر 
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 روپژوهش پميش  در طور که پيشتر اشاره ش ، همان
 يهممان روش شکسممت خمموابین بهتممريمميمنظممور تعبممه
ر، از پمم ۀدرختچمم يهابممذر یکیولمموژیزيو ف یکممیزيف
ک ی  سمولفور يدر اس يوروطهشامل غ مختلف يمارهايت
شکسمت   يبمرا  ی، سرمادهیکیزيشکست خواب ف يبرا

شمامل همر دو    یقم يتلف يمارهايو ت یکیولوژیزيخواب ف
نتمایج ایمن پمژوهش      شم  استفاده  یقبل ۀمار برشمرديت

درصورت ع م اعمال هيچ تيماري بمر روي  نشان داد که 
  گيمرد زنی بذرها انجمام نممی  بذرهاي درختچۀ پر، جوانه

هاي مشابه نيز به این موضوع اشماره شم ه و   در پژوهش
 زنی بذر این گونه ب ون اعمال تيمار خاصیدرص  جوانه

 مثال در پژوهشبراي بسيار کم ذکر ش ه است   صفر یا
Takos and Efthimiou (2003)  فقمط  در کشور یونان

، بذرهاي این گونه ب ون تيمار جوانمه زدنم    درص  91
 مين بذرها تحمت تيممار تلفيقمی   که وقتی هدر صورتی
مم ت  به درص  18وري بذر در اسي  سولفوریک غوطه
 ۀدرجممم 4دقيقمممه و سمممرمادهی آن در دمممماي    65

قممرار گرفتنمم ، درصمم   روز 65ممم ت گممراد بممه سممانتی
از سموي دیگمر    افزایش یافت  درص  23زنی آنها  جوانه
، در پمژوهش حاضمر   شم ه اسمتفاده  يمارهما يت بيندر 
 18ک ی  سمولفور يبذر در اسم  يور غوطه یقيمار تلفيت

 4 يآن در دمما  یقه و سمرماده يدق 25م ت به درص 
تأثير مثبت ن یشتريروز ب 65م ت گراد بهیسانت ۀجدر

امما از   ،داشمت  درختچمه ن یم را بر شکست خواب بذر ا
در  يورغوطمه ) 2ممار  يکمه ت اینبه  جهگر با توید يسو
توانست ن (قهيدق 5م ت بهدرص   18ک ی  سولفورياس
صمفات  درص  بر  5در سحت احتمال  يداریر معنييتي

 یزنم نه، درص  جوایزننهجوا سرعت یعنی یبررستحت 
گرفمت کمه    يجمه توان نتی، مکن جاد یا يهو شاخ  بن

گراد یسانت ۀجدر 4 يدر دما یسرماده) 5مار ينقش ت
 یکیولوژیزيمنظور شکستن خواب فبه (روز 65م ت به
 بموده  2ممار  يت از ترمهممراتب هب درختچهن یا يهابذر

 خممواب بمم ون شکسممت گممر، یاسممت  بممه عبممارت د  
عمالً ، یمار سرمادهيبا استفاده از ت هابذر یکیولوژیزيف

ممار  يکممک ت  هبمذر بم   یکم یزيفخمواب  امکان شکست 
 ياهم نمم ت زمما   یک طی  سولفوريدر اس يورغوطه
در  يورغوطمه ممار  ياعمال تو  نيستسر يمز ين یطوالن

ممکمن   یحتم اد یم م ت زممان ز  یطک یفور  سولياس
 برسان    يج  يهابين بذر آسيبه جن است

عم م   ازنظرر پ درختچۀمقاومت بذر  یل اصلياما دل
ممار  يبا کممک ت  مگرآن  یکیزيخواب فامکان شکست 

بذر  ۀتاد پوسیز یسخت ک،ی  سولفوريدر اس يورغوطه
در خفتگمی ناشمی از    طمورکلی، هبم است   درختچهن یا

عنموان ممانع فيزیکمی از    هبمذر بم   ر، پوسمتۀ سختی بمذ 
یما   کنم   چه جلوگيري می یا رش  ریشه گسترش رویان

  کنمیایجاد در جذب آب و تبادالت گازي مح ودیت 
به سمخت بمودن    جهبا تو(  9381 )اهوازي و همکاران،

 ۀن دارا بمودن ممواد ممؤثر   ير و همچنم پم  ۀدرختچم بذر 
ک یلفور  سمو ي، اسم درختچهن یبذر ا ۀتدر پوس یاهيگ
 کمه یزممان  تما  تهاد )البیم ت ز یتوان  طیم درص  18

ر يتمأث هما را تحمت   نهپوشش دا( نبين ب يآسجنين بذر 
 ۀتپوسم  يرا بر رو ییها و احتماالً خراش ده خود قرار 
ن موضموع سمبب نفموذ    یا  کن جاد یا درختچهن یبذر ا
در کمه   شمود مین رفتن مواد بازدارن ه يب و از بآ بهتر
 يتما حم   بمذر را   یزننهصفات جوا کان بهبودامت یانه

وضموح  هبم رو ۀ پژوهش پميش  يجنتاما  د،آورفراهم می
-بمه  یممار سمرماده  يک تیاز که یزماننشان داد که تا 

ر پم  درختچمه بمذر   یکیولوژیزيمنظور شکستن خواب ف
 یطم  یحتم  ییانهم تک بهی  سولفورياستفاده نشود، اس

بر صمفات   یمثبتر چن ان يتوان  تأثیاد نمیز ياهنزما
 ۀنيشم يپ یباشم   بررسم   تهداش درختچهن یا یزننهجوا
 خمواب  از درصم   5ده  که ح ود ینشان م یقاتيتحق
 يبمذرها  ۀتپوسم  ادیم ز یاز سخت یاهان مختلف ناشيگ
آب  در برابمر  تهپوسم  يریگر نفوذناپذیعبارت دو بها نهآ

 15اهمان )حم ود   يگ يبمذرها خمواب   هيم بقامما   ،است
شود کمه  ینسبت داده م یکیولوژیزيف( به عوامل درص 

ن خمواب  یتوان ایم یسرمادهشيپ يمارهايبا اعمال ت
را  یزنم نمه ن بمرد و صمفات جوا  ياز بز ينک را یولوژیزيف

در  Olmez et al. (2007b) در پژوهش  بخشي بهبود 
 65مم ت  بمه  فقط با استفاده از تيمار سمرمادهی  ،ترکيه
درصم    2/44تما   زنی بذر درختچۀ پمر ، درص  جوانهروز

 يها وارهیجاد تنش در دیسبب ا کم يدماافزایش یافت  
مکمن  ن موضموع م یم و ا شمود میاهان يگ يبذرهاسلول 
 یسمرماده  یش تراوش سملول در طم  یافزا موجب است
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   (Ellis et al., 1985) هنگام جذب آب شود
بمذر بما کممک     یکیولموژ یزيپس از شکست خواب ف

ک ی  سممولفوريدر اسمم يور، غوطممهیمممار سممرماده يت
و  کنم  ز غلبه يبذر ن یکیزيبر خواب ف یراحتهتوان  ب یم

  در آوردفمراهم  را اه يم گ یزننهمق مات بهبود صفات جوا
  يو اسم  یسمرماده  یقم يمار تلفيز تين پيشينقات يتحق

ار ير بسم اه پيگ یزننهش درص  جوایافزا يک برایسولفور
 Olmez et al. (2008)  داده شم ه اسمت   يمؤثر تشخ

بذر درختچمۀ   یزن نهجوا (درص  8/82)ن درص  یشتريب
مم ت  بمذر بمه   يورغوطه ماريبا اعمال تدر ترکيه را پر 
 هممراه بمه  درصم   18ک ی  سمولفور يقه در اسم يدق 25

در پمژوهش    دست آوردنم  هب هروز 65 تيمار سرمادهی
ممذکور، بيشمترین درصم      مشابهی نيز با اعمال تيممار 

دست آمم   ه( بدرص  3/82زنی بذر درختچۀ پر )جوانه
(Olmez et al., 2007a ) Guner and Tilki (2009) 

( درصم   11زنمی ) نيز بيشترین ميانگين درص  جوانمه 
 استفاده ازسه پروونانس این گونه را در کشور ترکيه با 

دقيقمه در   35مم ت  وري بمذر بمه  غوطمه تيمار تلفيقی 
تيممار سمرمادهی    همراهبه درص  18اسي  سولفوریک 

ن اساس مشخ  اسمت  یبر ادست آوردن   هبروزه  35
در  پيشمين قات يج تحقیبا نتا روپيش   يتحق جیکه نتا

   استهمسو  نهين زمیا
مشمخ  شم  کمه     حاضمر با توجه به نتایج پمژوهش  

-جوانمه  استفاده از تيمارهاي تلفيقی، احتممال  توان با می

افزایش داد، بنمابراین   ذر درختچۀ پر را تا ح  زیاديزنی ب
هاي ارسباران که تج یم حيات  کنونی جنگل وضعيتر د

گيمرد،  ممی  دشواري انجمام هجنسی این گونه در طبيعت ب
این گونمه اقم ام بمه کاشمت بمذر آن در       بای  براي احياي

و سمپس   کمرد محيط گلخانه و اعمال تيمارهاي مناسمب  
وجمود آمم ه را بمه عرصمه انتقمال داده و در      ههاي بم نهال

در  این پمژوهش امي  است نتایج فضاهاي مناسب کاشت  
راهکارهماي  بيمان  هاي بمذر ایمن گونمه و    شناخت ویژگی

 ن تممأثير داشممته باشمم  مناسممب تج یمم حيات جنسممی آ
رو، شود در تکميل پمژوهش پميش    شنهاد میهمچنين پي

وري در تمممأثير تيمارهممماي بيشمممتري هماننممم  غوطمممه 
و تيممار  دقيقمه   25مم ت  هبم  درص  18اسي سولفوریک 
 نيز بررسی شود روز  15م ت هسرمادهی ب

 سپاسگزاري
نویسن گان مقاله مراتب ق ردانی خمود را از آقماي   
مهنمم س الهيممان، رامميس وقممت اداره منممابع طبيعممی  

شمان  هماي ارزنم ه  شهرستان کليبر به دليل راهنممایی 
 دارن  ابراز می
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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. 
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