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 ( monspessulanum Acer) زنی کیکمتن خواب بذر و افزایش درصد جوانهشکس

 با کمک تیمارهای میکروبی( Sorbus greaca) وو دیوآلبال
 

 

 2زادهو محمد متینی 1، مصطفی خوشنویس*1مریم تیموری

 ها و مراتع کشورتحقیقات جنگل ۀسسمربی(، بخش جنگل، مؤأت علمی )عضو هی 9
 ها و مراتع کشورتحقیقات جنگل ۀگل، موسسدانشیار بخش جن 2

 (3/3/9313؛ تاریخ پذیرش: 9/9/9319)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

اهمیذت   در رویاندن بذذر  موفقیت ،همین دلیل که به استبذرکاری  ،ترین روش مورد استفاده در احیای جنگلمتداول

ای  رویشگاهی در ایجاد پوشش درختی و درختچذه  تحمل شرایط سخت دلیلدرختان کیكم و دیوآلبالو به دارد.ای  ویژه

هذای آناذا، یذافتن    زنذی سذخت بذذر    برخوردارند. با توجه به جوانه زیادیتورانی از اهمیت  -در مناطق زاگرسی و ایران

ی مولد اینذدول اسذتی     ها ثیر باکتریمیت زیادی دارد. در این مطالعه تأی مناسب برای شكستن خواب بذر اه ها  روش

زنذی کذیكم و دیوآلبذالو بررسذی شذد.       هذای نیتذرات پتاسذیم و اسذید جیبرلیذ  بذر جوانذه       د )اکسین( و نیز تیماراسی

شذدن سذطحی بذا     شده پس از استریلآوری های جمعغربالگری جداسازی شدند. بذر  ی مولد اکسین با روش ها  باکتری

هذای میكروبذی و   سرد شذدند. نتذاین نشذان داد کذه تیمذار     گذاری گراد الیه سانتی ۀدرج 4تلقیح و در دمای   ها باکتری

زنی بذر هردو گونه شذد. در مذورد بذذر کذیكم اگرفذه تفذاوت بذین        همچنین تیمار نیترات پتاسیم باعث افزایش جوانه

ات هذای نیتذر  دار نشد. در مورد بذذر دیوآلبذالو تیمذار    ها تفاوت معنیدر میان خود تیماردار بود،  ها و کنترل معنیتیمار

مجمذو   هذا نشذان داد. در   داری را با کنترل و با سایر تیمار تفاوت معنی ژنزآلكالیو  سیتروباکتر، ppm 35555 پتاسیم

محیطذی نامناسذب   زیسذت  تأثیراتهایی که تناایی یا همراه با تیمارهای میكروبی بهکه از تیمار قابلیت وجود دارداین 

 د.کرخواب آناا استفاده  ۀها و کاهش طول مدت دورزنی بذرمیزان درصد جوانه افزایش برای ،ندارند

 .کیكم ،دیوآلبالو ،زنی، جوانههای افزایش دهنده رشداکسین، باکتری :کلیدی یها واژه

 

 
*
 mteimouri@rifr-ac.irایمیل:                                                 52944385282مسئول                                          تلفن :  ۀنویسند 

mailto:mteimouri@rifr-ac.ir


 و... زنی کیكمشكستن خواب بذر و افزایش درصد جوانه  338

 

 و هدفمقدمه 

 3و دیوآلبذالو  2افذرا  ۀمتعلق به تیذر  9درختان کیكم

هایی هسذتند   جملۀ گونهاز  4گلسرخیان ۀمتعلق به تیر

های جنگلذی زاگرسذی و ایذران تذورانی       که در رویشگاه

تحمل شرایط سذخت   دلیلهب ها. این گونهدرنحضور دا

در ایجاد پوشذش درختذی و   ویژه خشكی هب رویشگاهی

هذای مناسذبی بذرای    و گزینه رندداای اهمیت  درختچه

ای جنگلكاری و احیای نواحی جنگلی مخروبذه  هبرنامه

 ۀت در زمینذ ترین مشذك   یكی از مام روند.شمار میهب

هذای  زنذی سذخت بذذر    جوانذه  ،اهذ   تولید ناال این گونه

یذا  زنذی  ی از دالیذل ماذم در عذدو جوانذه    یكآنااست. 

دارای  کذیكم  بذذر  .زنی کند بذور خواب بذر استجوانه

زنذی آن بذا مشذكل مواجذه      خواب دوگانه بوده و جوانه

یكذذی از مشذذك ت در مذذورد اسذذتقرار جذذنس    اسذذت.

Sorbus نحذوی کذه   هب ،ها استزنی بذرانهخیر در جوأت

و در سذال اول   آینذد می شكل نافته درها بهبیشتر بذر

. (Espahbodi et al., 2007) زننذد کاشت جوانذه نمذی  

ب فاصذله پذس از    ،بذر بیشتر گیاهان منذاطق معتدلذه  

زننذد و وارد  جوانذه نمذی  تحت شرایط مناسب  ،رسیدن

 نوعی ،بذرنافتگی  .شوند می 3کمون یا نافتگی ۀمرحل

واکنش متقابل پیچیده بذین محذیط بیرونذی و موانذع     

زنذی   بل از جوانهقزنی ارثی و درونی بذر است که  جوانه

این پدیده از نظذر   ،باید حذف شوند. در شرایط طبیعی

 در دنز جوانذذه سذذببزیذذرا  رد،  اهمیذذت دایذذاکولوژ

 شذود مناسب برای اسذتقرار ناذال مذی   شرایط محیطی 

(Green, 1973.) ی ها برای شكستن خواب بذر از روش 

، دمذای  دهذی  خراشمانند  متفاوتفیزیكی و شیمیایی 

 شذود. استفاده مذی  هاو اسید هاهورمون، متناوب و کم

هذذای  و بذذا آسذذیب نذذد زمانبر هذذا معمذذوالا ایذذن روش

( با استفاده از 9383. نصیری )نداهمحیطی همرا زیست

زنذی  انذه مذاه را بذرای جو   شذش دهی زمان تیمار سرما

 
1
 Acer monspessulanum 

2
 Aceraceae 

3 Sorbus greaca 
4 Rosaceae 
5 Dormancy 

ی  هذا  افتن روشکیكم گزارش کرده اسذت. بنذابراین یذ   

آثذار  مناسب برای شكستن خواب بذذر بذدون داشذتن    

هزینذه  حداقل با  و در کوتاه مدت محیطیمنفی زیست

 ،هذای اخیذر  در سذال . ای برخوردار است ویژهاهمیت از 

 ها میكروارگانیسمهای زیستی از جمله تیماراستفاده از 

بخذش   هذای خذا    میكروارگانیسم اند.همورد توجه بود

دهنذد.  های جنگلی را تشكیل مذی مامی از اکوسیستم

نگاداری  ،ها در گردش مواد غذایی این میكروارگانیسم

مامذذی  عامذل سذاختمان خذا  و تنظذیم رشذذد گیذاه     

هذای   بذاکتری  (.Hart et al., 1994) رونذد شمار مذی  به

روفلذور  از میك یگروه بسذیار مامذ   ،رشد دهندۀافزایش

افذزایش   سببدهند که را تشكیل می عمومی ریزوسفر

 .شذوند  های مختلف مذی سازوکاررشد گیاهان از طریق 

در احتمذذاالا هذذای ریزوسذذفری مفیذذد بذذاکتری تذذأثیرات

نذذی و تشذذكیل زتحریذذ  جوانذذه سذذببمراحذذل اولیذذه 

 .(Quispel, 1988) شودرست می دانه

 در  ها مسیكروارگانیم ریثأت ۀدر زمین هیاول مطالعات

. گرفذت  صورت Pfeiffer (1934) توسطزنی بذر جوانه

 هذذذایدر بذذذذر زنذذذی نشذذذان داد میذذذزان جوانذذذهوی 

Symphoricarpos racemosus شذذذذده بذذذذا  تیمار

 درصد 15و  33حدود ترتیب هب آسپرژیلوس و آلترناریا

از آن مطالعذات  پذس   .شده بودنبذرهای تیماراز  تربیش

زنی ها بر جوانهوارگانیسمثیر میكرمتعددی در زمینۀ تأ

  بذذذر گیاهذذان مختلذذف صذذورت گرفتذذه اسذذت کذذه     

ثیر در مذورد تذأ   Koaze (1957) ۀتذوان بذه مطالعذ   می

Streptomyces sp. S-580  زنذذی  افذذزایش جوانذذهبذذر

 ۀ زنذذذی دو واریتذذذافذذذزایش جوانذذذه، بذذذذرهای بذذذرنن

 Ulocladium charatarumفرنگذذی بذذا قذذار   تذذوت

(Guttridge et al., 1984،) بذر   کمپوسذت تجذاری   اثر

  Rosa corymbifera 'Laxaزنذذذذذی جوانذذذذذه

(Morpeth and Halll, 2000)، زنذذی افذذزایش جوانذذه 

Solidago nemoralis  وVerbascum thapsus بذذا 

 ،(Schafer, 2004 and Kotanen) آلترناریذذذاقذذذار  

 Pinus sylvestris جنین سذوماتی  زنی افزایش جوانه

  Pisolithus tinctoriusقذذذذذذذار   اثذذذذذذذردر 

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/family.pl?972
http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/family.pl?972
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(Niemi and Haggman, 2002) افذذزایش سذذرعت ،

  Slashو  Loblollyزنذذذذذذی در کذذذذذذا   جوانذذذذذذه

(Enebak et al., 1998) .رسذد   نظذر مذی  هبذ  اشاره کرد

کنذد کذه   شرایطی را فراهم می   هامیكروارگانیسموجود 

 دنشذو شذرو    زنذی  جوانذه  مسبب فرایندهای متابولی 

(Nelson, 2004) .هذای گیذاهی توسذط    تولید هورمون

 ۀمامی است که بذر رشذد و توسذع   سازوکار   ها باکتری

اسذذتی  اسذذید  اینذذدولگذذذارد. ثیر مذذیگیاهذذان تذذأ

های گیذاهی اکسذین   ترین عضو از گروه هورمون فراوان

رشد ریشه و طویذل شذدن آن و نیذز     شرو  است و در

 تذذأثیرهذذای گیذذاهی هذذای تمذذایز بافذذتینذذداسذذایر فر

این هورمذون  (.  (Woodward and Bartel, 2005دارد

ی  ها باکتری در ،ی گیاهی هابافت ع وه بر تولید توسط

، 2ماننذذد سذذودوموناس  و خذذا  9مذذرتبط بذذا ریشذذه  

 شذذودمذذی نیذذز تولیذذد  4و آزوسذذپریلیوو 3انتروبذذاکتر

(Pedraza et al., 2004 )های شاخص و یكی از ویژگی

رشذذذد اسذذذت.   ۀدهنذذذدهذذذای افذذذزایش بذذذاکتری

دلیل بهای ریزوسفری گیاهان مختلف ه میكروارگانیسم

قادرند اکسذین را  وجود منابع غذایی قوی در ریزوسفر 

 زاد کننذذذدآعنذذذوان متابولیذذذت ثانویذذذه تولیذذذد و بذذذه

(Tsavkelova et al., 2007.)    استفاده از برخذی منذابع

ها قار  ۀزده، عصارهای جوانهیعی اکسین مانند بذرطب

زیتذون  زنذی درختذان   ها برای افذزایش جوانذه  و جلب 

(Centeno and Gomez, 2008) هذای مولذد   باکتری و

هذذای جذذانبی  تشذذكیل ریشذذه اکسذذین بذذرای القذذای  

(Montero_Calasanz et al., 2013 )اسذذذپانیا در 

سذی اثذر   ررهدف از ایذن مطالعذه، ب   .شده است گزارش

هذذای مولذذد هورمذذون اکسذذین و همچنذذین   بذذاکتری

و اسذذید جیبرلیذذ  بذذر   پتاسذذیم نیتذذرات تیمارهذذای

 است. بودهو دیوآلبالو زنی کیكم  جوانه

 9234ها مواد و روش

 955رویشذگاه فاارطذاا اردل در    این تحقیذق در 

و  محذال شرقی مرکذز اسذتان فاذار    متری جنوبکیلو

در ن اردل و متذذری شارسذذتا  کیلذذو  45بختیذذاری و  

گرفته اسذت. از نظذر    انجاومجاورت روستای فاارطاا 

 39°32′44′′تذا   39°35′34′′جغرافیایی در حد فاصل

 طذذول 35°35′39′′تذذا  35°48′31′′ شذمالی تذذا عذذر  

شرقی واقع شده است. ارتفذا  از سذطح دریذا در ایذن     

متر از کنار رودخانه سبزکوه  2955رویشگاه از حداقل 

. تفاعذات کذوه کذ ر متغیذر اسذت     متذر در ار  3955تا 
متذر، و   میلذی  9/335 ،میانگین بارندگی سالیانه منطقه

 -3/91ترتیب به حرارت مطلق ۀدرجحداکثر و حداقل 

اسذاس روش دومذارتن   . برگراد است سانتی ۀدرج 33و 

 د.شذو  منطقه جذز  اقلذیم مرطذوب محسذوب مذی     این 

ای خذا  و بذذر از رویشذگاه فاارطذاا اردل     هذ نمونه

  از عمذق  آوری شذد. بختیاری جمع تان فاارمحال واس

  نمونذه  فاار  غیرریزوسفری  خا   متری سانتی 35-95

 شذاخص   ۀنمونذ   عنذوان  بذه   شدن از مخلوط  و پس  تایه

 ۀدرجذ  فاذار   در دمذای  ها شد. نمونه  گذاری ناو  منطقه 

 بذذرایو از آن   منتقذذل  آزمایشذذگاه  گذذراد بذذه  سذذانتی

شذد    استفاده ها با روش رقت متوالیتریاکب  جداسازی 

(Yahya and Azawi, 1989). 3غربذذالگریای بذذر 

 محذذذیط کشذذذت  از اکسذذذین مولذذذدهذذذای بذذذاکتری

Trypton Soy Broth (MERCK)  تریپتوفذان  حذاوی 

  درجذذه 23در دمذذای  اکسذذین سذذازعنذذوان پذذیشبذذه

 بذا  اکسذین  مولذد  هایباکتری. استفاده شدگراد   سانتی

سالكوفسذذكی  توسذذط معذذرف ی تولیذذد رنذذر صذذورت 

برای شناسایی  .(Brick et al., 1991) نددشناسایی ش

 های استاندارد میكروبی استفاده شداز روش  هاباکتری

(MacFadine, 1980.)  مولذد اکسذین     یهذا  بذاکتری از

 9 معذادل اسذتاندارد  ) باکتریذایی  تلقیح  ۀمای ۀبرای تای

 
1 Root associated bacteria 
2 Pseudomonas 
3 
Enterobacter  

4
 Azospirillium  

5 Screening 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501306000942
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و بذا  د شذ  ( اسذتفاده cfu/ml 958×3 حاوی م  فارلند

تلقیح ها بذر، تكرار سهطرح آزمایشی کام ا تصادفی با 

بذذر بذرای    35. بذرها )(Enebak et al., 1998) ندشد

ه سپس بذ و شدند  صورت سطحی سترون هر تیمار( به

قذذرار  تلقذذیح باکتریذذایی ۀسذذاعت درون مایذذ 98مذذدت 

 9555اسید جیبرلی  ها با گرفتند. با روش مشابه بذر

  و 23555 پتاسذذذذذذیم تذذذذذذرات  و نی ppm 2555 و

ppm 35555  .شذذده و ی تیمارهذذابذذذرتیمذذار شذذدند

هذای اسذتریل    بر روی کاغذ صافیبدون تیمار( )کنترل 

و در دمذای   گرفتندهای استریل قرار دیش درون پتری

قذرار داده شذدند.   مذاه   سهمدت هب گراد درجۀ سانتی 4

شذد و آنذالیز واریذانس     زنی بذذرها تعیذین  مقدار جوانه

و  one way ANOVAهذا بذا اسذتفاده از روش    دهدا

 .  گرفت انجاو آزمون دانكنبا ها میانگین ۀمقایس

 

 نتایج 

هذای   بذاکتری بیوشذیمیایی،  هذای  آزمذون بر اسذاس  

 9ژنذز سذودوموناس، آلكذالی  هذای  شده به جنسشناسایی

تعلذذق  4و سذذیتروباکتر 3، باسذذیلوس2کتینوباسذذیلوسا

 ی ها  از نو  باکتری وسباسیل غیر ازهداشتند که همگی ب

 ای گرو منفی هستند.   میله

هذای  در مورد بذر (9ل وها )جدآنالیز واریانس داده

شذذده تذذأثیر کذذیكم نشذذان داد کذذه تیمارهذذای اعمذذال 

هذا داشذتند. تیمذار    زنی بذردرصد جوانه برداری  معنی

تذأثیر   ppm 2555و  9555قذدار  ماسید جیبرلی  بذه 

طوری که هیچ کذداو  داشت،   ها زنی بذرمنفی بر جوانه

زدنذد و  شده با اسید جیبرلی  جوانه نتیمارهای از بذر

شذود. میذانگین   زنی مذی جوانهدر واقع این غلظت مانع 

 هذذای کذذیكم در تیمذذار شذذاهد زنذذی بذذذرجوانذذه درصذذد

محاسذذذبه شذذذد. بیشذذذترین مقذذذدار ایذذذن   ±35 95

ژنذز و  كالیلدر تیمار میكروبی با آ 66/63±3/93پارامتر

( در تیمار بذا اسذید جیبرلیذ     5 ± 5رین مقدار )کمت

افذزایش   سبببود. اگرفه تیمارها در مقایسه با کنترل 

 ،در میذان خذود تیمارهذا    ،زنذی شذدند  دار جوانذه  معنی

 .(2ل و)جد دار نشد تفاوت معنی

 هذای دیوآلبذالو  هذا در مذورد بذذر   آنالیز واریانس داده
داری بذر   نذی شده تأثیر معهای اعمالنشان داد که تیمار

 زنی بذرها داشتند. تیمذار اسذید جیبرلیذ     درصد جوانه

زنذی   منفی بر جوانهتأثیر  ppm 2555و  9555به مقدار 

ها داشت، طوری که هیچ کداو از بذرهای تیمارشده بذر

با اسید جیبرلی  جوانه نزدنذد و در واقذع ایذن غلظذت     

(. میذانگین درصذد   3 جذدول شذود ) زنی مذی جوانه مانع

 ± 33/3هذای دیوآلبذالو در تیمذار شذاهد     نی بذرزجوانه

محاسذذبه شذذد. بیشذذترین مقذذدار ایذذن پذذارامتر    16/31

 ppmپتاسذذیم در تیمذذار بذذا نیتذذرات    86/18 16/9±

( در تیمذار بذا اسذید    5 ± 5کمترین مقذدار )  و 35555

ها در مقایسه با کنترل سبب تذأثیر  جیبرلی  بود. تیمار

هذا،  . در بذین تیمذار  زنی شذدند دار در مقدار جوانه معنی

و  ، سذیتروباکتر ppm 35555پتاسیم های نیترات تیمار

 (.4ژنز باترین تأثیر را داشتند )جدولآلكالی

 9234شدهوجه به تیمارهای اعمالهای کیكم با تزنی بذرواریانس درصد جوانه ۀتجزی -9جدول

 داریمعنی میانگین مربعات درجۀ آزادی مجمو  مربعات 

555/5 354/9323 1 345/93343  ها بین گروه * 

  215/34 25 313/9483  ها درون گروه

   21 334/93533 کل

 درصد  13ها در سطح دار بودن اخت ف میانگین* معنی

 
1 Alkaligenese 
2 Actinobacillus 
3 Bacillus 
4 Citrobacter 
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 شدههای اعمالهای کیكم با توجه به تیمارزنی بذرهای جوانهداده -2جدول 

 زنیدرصد جوانه
 تیمار

 میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین

65/46 3/33 33/6 d16/31 Pseudomonas 
3/83 35 63/96 a 66/63 Alcaligenese 

6/66 45 35/93 abcd35/33 Actinobacillus 

35 6/36 3/6 cd35/43 Bacillus 
6/66 3/33 63/6 ab16/31 Citrobacter 

3/66 6/36 33/3 ab16/31 KNO3 (23555ppm) 

3/66 35 63/6 abc63/36 KNO3 (35555ppm) 

5 5 5 f5±5 Giberllic acid (9555ppm) 

5 5 5 f5±5 Giberllic acid (2555ppm) 

65 45 95 e25 Control 

3/83 5 23/24 13/42 total 

 

 شدههای اعمالدیوآلبالو با توجه به تیمارهای زنی بذرواریانس درصد جوانه ۀتجزی -3جدول

 داریمعنی مربعاتمیانگین  آزادی درجۀ مربعات مجمو    

555/5  345/3843 1 831/34651  ها بین گروه * 

  855/46 25 965/125  ها درون گروه

   21 591/33335 کل

  درصد 13ها در سطح دار بودن اخت ف میانگین* معنی

 

 شدههای اعماللبالو با توجه به تیمارآدیو هایزنی بذرهای جوانهداده -4جدول 

   یزندرصد جوانه 
 تیمار

 میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین

35/63 35/43 32/95 cd33/33 Pseudomonas 
35/13 35/33 55/95 ab35/83 Alcaligenese 

35/13 65/36 82/8 ab35/83 Actinobacillus 

55/65 65/46 16/6 d45/34 Bacillus 
65/16 55/15 35/3 ab35/13 Citrobacter 

35/83 65/66 45/8 bc45/34 KNO3 (23555ppm) 

55/955 65/16 16/9 a86/18 KNO3 (35555ppm) 

5 5 5 f5 ±5 Giberllic acid (9555ppm) 

5 5 5 f5 ±5 Giberllic acid (2555ppm) 

35/43 35/33 33/3 e23 Control 

955 5 55/33 35/38 total 
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 بحث

زنذی   درصد جوانذه  افزایشبرای  یی مختلف ها روش

ی  هذا  شذود. یكذی از روش   ای درختان استفاده میهبذر

ها استفاده از مذواد  زنی بذر متداول برای تحری  جوانه

عذ وه  که  های مختلف استشیمیایی قوی مانند اسید

ط زیسذت  هزینه استفاده از آناا، برای محذی  افزایشبر 

مضذر اسذت. در   نیذز  انسان  کننده و برای س مت آلوده

ی جایگزین برای شكستن خذواب   ها نتیجه یافتن روش

زیسذت و رونذد رشذد و    محیط بر  منفی آثاربذر بدون 

زیادی دارد. طی فند دهۀ اخیذر   ها اهمیتناال ینمو

قذدرت   ارتقذای یذا   هذا منظذور شكسذتن خذواب بذذر    به

اا استفاده از تیمارهای زیستی مورد توجه زنی آن جوانه

دارای  ی هذا  این مطالعه از بذاکتری  گرفته است. درقرار 

اینذدول اسذتی  اسذید )اکسذین( بذرای      توانایی تولید 

 و دیوآلبذالو  کذیكم  جنگلذی  ۀگوندو زنی جوانه افزایش

هذذای گیذذاهی توسذذط تولیذذد هورمذذون اسذذتفاده شذذد.

مامی است که بذر رشذد و توسذعه     سازوکار  ،ها باکتری

ایندول . (Tsavkelova, 2007) گذاردگیاهان تأثیر می

هذای  ترین عضو از گذروه هورمذون   فراوان استی  اسید

یشذه و طویذل   رشذد ر  شرو گیاهی اکسین است و در 

های گیاهی های تمایز بافتیندشدن آن و نیز سایر فرا

(. ایذن  Sessitsch et al., 2004دارد ) اهمیذت زیذادی  

توسط  ،ی گیاهی ها بافت بر تولید توسط هورمون ع وه

(. Pedraza et al., 2004شذود ) نیز تولید می  ها باکتری

هذذای ریزوسذذفر خذذا  منبذذع قذذوی    استرپتومیسذذس

توانند برای افذزایش  اکسین هستند که می ۀکنندتولید

(. Khamna et al., 2010) کار روند زنی و رشد بهجوانه

ی  هذا  در حضذور بذاکتری   هذا زنی برخی از ارکیدهجوانه

بذر ایذن    رباوو در واقع  شده استمولد اکسین گزارش 

-زنذی امكذان  جوانه  ها ون وجود این باکتریکه بداست 

 ۀدر مطالعذ . (Tsavkelova et al., 2007) پذیر نیسذت 

مشاهده کردند کذه تلقذیح    Ng et al. (2012) ،دیگری

و  ین بذه افذزایش طذول ریشذه    ی مولد اکسذ  ها باکتری

-مذی  منجذر ها و نیز استقرار اولیه بذرنن  زنی بذرجوانه

ی  هذا  ن داد که بذاکتری شود. نتایح این مطالعه نیز نشا

 کمون و افذزایش  ۀکاهش دور توانند سببمیریزوسفر 

زنی جوانه افزایششوند. درختان جنگلی  زنی بذرجوانه

شذده توسذط ایذن    ین تولیدداد کذه اکسذ   بذرها نشذان 

و  زنذی بذذر کذیكم   عامل محرکی برای جوانه  هاباکتری

ی های طذوالن  است که بدون نیاز به طی دوره دیوآلبالو

 .انذد زنیجوانهبه  قادر استراتیفیكاسیون )تناوب دمایی(

پذذیری  افذزایش نفذو    سببشده احتماالا اکسین تولید

زنذی  درون آن و افزایش جوانهه بذر و نفو  آب ب ۀپوست

بذودن افذزایش    کنذد  .(Barket et al., 2007شود )می

احتماالا های باکتریایی  زنی توسط برخی از جدایهجوانه

هذای  ل تولیذد کذم اکسذین اسذت کذه بذا یافتذه       به دلی

(Kumar et al., 2011   مطابقذت دارد کذه ) نشذان داد  

 بذین زنی زایش جوانهفااکسین تولیدی،  مقدار برحسب

ایذن احتمذال نیذز     . البتهکندتغییر می درصد 33تا  3

بذذر، نفذو  مذواد     ۀدلیل سختی پوستوجود دارد که به

ن رفذتن خذواب   درون بذذر و از بذی  همحر  تولیدی بذ 

(. Babalola et al., 2007) ذیر نباشذد پذ امكذان جنین 

هذا شذاید الزو باشذد بذا     بنابراین در مورد این گونه بذر

استفاده از خراش مكانیكی )میرزاده واقفی و همكاران، 

یذا همزمذان    ( ابتدا از سختی پوشش بذر کاست9388

توانایی حذف پوشذش سذخت    دیگری بای  ها از باکتری

ی سذلولیتی  یذا لیگنولیتیذ      هذا  ننذد بذاکتری  بذر ما

(Howard and Elliot, 1988; Singh et al., 2011 )

 تذوان گفذت نتذاین ایذن    . در مجمذو  مذی  کرداستفاده 

هذذای میكروبذذی تیمذذارتذذوان از مذذینشذذان داد  مطالعذذه

محیطی زیست آثارهایی که یا همراه با تیمار تناایی، به

ی هذا زنذی بذذر  وانذه ج افذزایش بذرای  نامناسب ندارنذد  

های یا ناالستان های طبیعی آنااجنگلی در  خیره گاه

 .کرداستفاده  تجاری
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Abstract  

Sowing seeds is the most common method for forest rehabilitation, for this reason, the success 

in sowing is very important. Sorbus greaca and Acer monspessulanum growing in Zagros and 

Iran-Tourani zones are important because they tolerate very harsh conditions and make plant 

cover. One of the most important issues in seedling production is low percent of seed 

germination. Finding solution for seed germination without negative environmental effect 

with less charge has great importance. The effects of indole acetic acid (auxin) producing 

bacteria, nitrate potassium and giberllic acid treatments were determined on two forest species 

including Sorbus greaca and Acer monspessulanum. For this purpose, indole acetic acid 

(auxin) producing bacteria was isolated by dilution and screening method and identified by 

microbiological methods. Collected seeds were sterilized and treated by mentioned treatments 

and incubated at 4 C. There was a significant different between control and treated seeds in 

Acer but no difference was seen among treatments. Results indicated a significant different 

between KNO3 (5000ppm), Citrobacter and Alcaligenese treatments and control and other 

treatments in Sorbus seeds germination. In conclusion, there is possibility and potential to use 

microbial treatments alone or with other environmental friendly method to increase the seed 

germination or decreasing seed dormancy period.  

 

Keywords: Acer monspessulanum, Auxin, Germination, Plant growth promoting 

rhizobacteria, Sorbus greaca. 
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