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شکستن خواب بذر و افزایش درصد جوانهزنی کیکم ()Acer monspessulanum
و دیوآلبالو ( )Sorbus greacaبا کمک تیمارهای میکروبی

2

مریم تیموری ،*1مصطفی خوشنویس 1و محمد متینیزاده

 9عضو هیأت علمی (مربی) ،بخش جنگل ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 2دانشیار بخش جنگل ،موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
(تاریخ دریافت9319/9/9 :؛ تاریخ پذیرش)9313/3/3 :

چکیده
متداولترین روش مورد استفاده در احیای جنگل ،بذرکاری است که به همین دلیل ،موفقیت در رویاندن بذذر اهمیذت
ویژهای دارد .درختان کیكم و دیوآلبالو بهدلیل تحمل شرایط سخت رویشگاهی در ایجاد پوشش درختی و درختچذهای
در مناطق زاگرسی و ایران -تورانی از اهمیت زیادی برخوردارند .با توجه به جوانهزنذی سذخت بذذرهذای آناذا ،یذافتن
روشهای مناسب برای شكستن خواب بذر اهمیت زیادی دارد .در این مطالعه تأثیر باکتریهای مولد اینذدول اسذتی
اسید (اکسین) و نیز تیمار هذای نیتذرات پتاسذیم و اسذید جیبرلیذ بذر جوانذهزنذی کذیكم و دیوآلبذالو بررسذی شذد.
باکتریهای مولد اکسین با روش غربالگری جداسازی شدند .بذرهای جمعآوریشده پس از استریل شذدن سذطحی بذا
باکتریها تلقیح و در دمای  4درجۀ سانتیگراد الیهگذاری سرد شذدند .نتذاین نشذان داد کذه تیمذارهذای میكروبذی و
همچنین تیمار نیترات پتاسیم باعث افزایش جوانه زنی بذر هردو گونه شذد .در مذورد بذذر کذیكم اگرفذه تفذاوت بذین
تیمارها و کنترل معنیدار بود ،در میان خود تیمارها تفاوت معنیدار نشد .در مورد بذذر دیوآلبذالو تیمذارهذای نیتذرات
پتاسیم  ،35555 ppmسیتروباکتر و آلكالیژنز تفاوت معنیداری را با کنترل و با سایر تیمارهذا نشذان داد .در مجمذو
این قابلیت وجود دارد که از تیمارهای میكروبی بهتناایی یا همراه با تیمارهایی که تأثیرات زیسذتمحیطذی نامناسذب
ندارند ،برای افزایش میزان درصد جوانهزنی بذرها و کاهش طول مدت دورۀ خواب آناا استفاده کرد.
واژههای کلیدی :اکسین ،باکتریهای افزایش دهنده رشد ،جوانهزنی ،دیوآلبالو ،کیكم.
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مقدمه و هدف
9

2

3

درختان کیكم متعلق به تیذرۀ افذرا و دیوآلبذالو
متعلق به تیرۀ گلسرخیان 4از جملۀ گونههایی هسذتند
که در رویشگاههای جنگلذی زاگرسذی و ایذران تذورانی
حضور دارند .این گونهها بهدلیل تحمل شرایط سذخت
رویشگاهی بهویژه خشكی در ایجاد پوشذش درختذی و
درختچهای اهمیت دارند و گزینههذای مناسذبی بذرای
برنامههای جنگلكاری و احیای نواحی جنگلی مخروبذه
بهشمار میروند .یكی از مامترین مشذك ت در زمینذۀ
تولید ناال این گونههذا ،جوانذهزنذی سذخت بذذرهذای
آنااست .یكی از دالیذل ماذم در عذدو جوانذهزنذی یذا
جوانهزنی کند بذور خواب بذر است .بذذر کذیكم دارای
خواب دوگانه بوده و جوانه زنذی آن بذا مشذكل مواجذه
اسذذت .یكذذی از مشذذك ت در مذذورد اسذذتقرار جذذنس
 Sorbusتأخیر در جوانهزنی بذرها است ،بهنحذوی کذه
بیشتر بذرها بهشكل نافته در میآینذد و در سذال اول
کاشت جوانذه نمذیزننذد (.)Espahbodi et al., 2007
بذر بیشتر گیاهان منذاطق معتدلذه ،ب فاصذله پذس از
رسیدن ،تحت شرایط مناسب جوانذه نمذیزننذد و وارد
مرحلۀ کمون یا نافتگی 3میشوند .نافتگی بذر ،نوعی
واکنش متقابل پیچیده بذین محذیط بیرونذی و موانذع
جوانهزنی ارثی و درونی بذر است که قبل از جوانهزنذی
باید حذف شوند .در شرایط طبیعی ،این پدیده از نظذر
اکولوژیذذ اهمیذذت دارد ،زیذذرا سذذبب جوانذذهزدن در
شرایط محیطی مناسب برای اسذتقرار ناذال مذیشذود
( .)Green, 1973برای شكستن خواب بذر از روشهای
فیزیكی و شیمیایی متفاوت مانند خراشدهذی ،دمذای
کم و متناوب ،هورمونها و اسیدها استفاده مذیشذود.
ایذذن روشهذذا معمذذوالا زمانبرنذذد و بذذا آسذذیبهذذای
زیستمحیطی همراهاند .نصیری ( )9383با استفاده از
تیمار سرمادهی زمان شذش مذاه را بذرای جوانذهزنذی
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کیكم گزارش کرده اسذت .بنذابراین یذافتن روشهذای
مناسب برای شكستن خواب بذذر بذدون داشذتن آثذار
منفی زیستمحیطی و در کوتاه مدت با حداقل هزینذه
از اهمیت ویژهای برخوردار است .در سذالهذای اخیذر،
استفاده از تیمارهای زیستی از جمله میكروارگانیسمها
مورد توجه بودهاند .میكروارگانیسمهذای خذا بخذش
مامی از اکوسیستمهای جنگلی را تشكیل مذیدهنذد.
این میكروارگانیسمها در گردش مواد غذایی ،نگاداری
سذاختمان خذا و تنظذیم رشذذد گیذاه عامذل مامذذی
بهشمار مذیرونذد ( .)Hart et al., 1994بذاکتریهذای
افزایشدهندۀ رشد ،گروه بسذیار مامذی از میكروفلذور
عمومی ریزوسفر را تشكیل میدهند که سبب افذزایش
رشد گیاهان از طریق سازوکارهای مختلف مذیشذوند.
تذذأثیرات مفیذذد بذذاکتریهذذای ریزوسذذفری احتمذذاالا در
مراحذذل اولیذذه سذذبب تحری ذ جوانذذهزنذذی و تشذذكیل
دانهرست میشود (.)Quispel, 1988
مطالعات اولیه در زمینۀ تأثیر میكروارگانیسمها در
جوانهزنی بذر توسط ) Pfeiffer (1934صورت گرفذت.
وی نشذذذان داد میذذذزان جوانذذذهزنذذذی در بذذذذرهذذذای
 Symphoricarpos racemosusتیمارشذذذذده بذذذذا
آسپرژیلوس و آلترناریا بهترتیب حدود  33و  15درصد
بیشتر از بذرهای تیمارنشده بود .پذس از آن مطالعذات
متعددی در زمینۀ تأثیر میكروارگانیسمها بر جوانهزنی
بذذذر گیاهذذان مختلذذف صذذورت گرفتذذه اسذذت کذذه
میتذوان بذه مطالعذۀ ) Koaze (1957در مذورد تذأثیر
 Streptomyces sp. S-580بذذر افذذزایش جوانذذهزنذذی
بذذذذرهای بذذذرنن ،افذذذزایش جوانذذذهزنذذذی دو واریتذ ذۀ
تذذوتفرنگذذی بذذا قذذار Ulocladium charatarum
( ،)Guttridge et al., 1984اثر کمپوسذت تجذاری بذر
جوانذذذذذهزنذذذذذی Rosa corymbifera 'Laxa
( ،)Morpeth and Halll, 2000افذذزایش جوانذذهزنذذی
 Solidago nemoralisو  Verbascum thapsusبذذا
قذذذار آلترناریذذذا (،)Kotanen and Schafer, 2004
افزایش جوانهزنی جنین سذوماتی Pinus sylvestris
Pisolithus
در اثذذذذذذذر قذذذذذذذار tinctorius
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( ،)Niemi and Haggman, 2002افذذزایش سذذرعت
جوانذذذذذذهزنذذذذذذی در کذذذذذذا  Loblollyو Slash
( )Enebak et al., 1998اشاره کرد .بذهنظذر مذیرسذد
وجود میكروارگانیسمها شرایطی را فراهم میکنذد کذه
فرایندهای متابولی مسبب جوانذهزنذی شذرو شذوند
( .)Nelson, 2004تولید هورمونهذای گیذاهی توسذط
باکتریها سازوکار مامی است که بذر رشذد و توسذعۀ
گیاهذذان تذذأثیر مذذیگذذذارد .اینذذدول اسذذتی اسذذید
فراوانترین عضو از گروه هورمونهای گیذاهی اکسذین
است و در شرو رشد ریشه و طویذل شذدن آن و نیذز
سذذایر فراینذذدهذذای تمذذایز بافذذتهذذای گیذذاهی تذذأثیر
دارد ) .)Woodward and Bartel, 2005این هورمذون
ع وه بر تولید توسط بافتهای گیاهی ،در باکتریهای
مذذرتبط بذذا ریشذذه 9و خذذا ماننذذد سذذودوموناس،2
انتروبذذاکتر 3و آزوسذذپریلیوو 4نیذذز تولیذذد مذذیشذذود
( )Pedraza et al., 2004و یكی از ویژگیهای شاخص
بذذذاکتریهذذذای افذذذزایشدهنذذذدۀ رشذذذد اسذذذت.
میكروارگانیسمهای ریزوسفری گیاهان مختلف بهدلیل
وجود منابع غذایی قوی در ریزوسفر قادرند اکسذین را
بذذذهعنذذذوان متابولیذذذت ثانویذذذه تولیذذذد و آزاد کننذذذد
( .)Tsavkelova et al., 2007استفاده از برخذی منذابع
طبیعی اکسین مانند بذرهای جوانهزده ،عصارۀ قار ها
و جلب ها برای افذزایش جوانذهزنذی درختذان زیتذون
( )Centeno and Gomez, 2008و باکتریهذای مولذد
اکسذذین بذذرای القذذای تشذذكیل ریشذذههذذای جذذانبی
( )Montero_Calasanz et al., 2013در اسذذذپانیا
گزارش شده است .هدف از ایذن مطالعذه ،بررسذی اثذر
بذذاکتریهذذای مولذذد هورمذذون اکسذذین و همچنذذین
تیمارهذذای نیتذذرات پتاسذذیم و اسذذید جیبرلیذذ بذذر
جوانهزنی کیكم و دیوآلبالو بوده است.
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این تحقیذق در رویشذگاه فاارطذاا اردل در 955
کیلومتری جنوب شرقی مرکذز اسذتان فاذارمحذال و
بختیذذاری و  45کیلذذومتذذری شارسذذتان اردل و در
مجاورت روستای فاارطاا انجاو گرفته اسذت .از نظذر
جغرافیایی در حد فاصل 39°35′34′′تذا 39°32′44′′
عذذر شذمالی تذذا  35°48′31′′تذذا  35°35′39′′طذذول
شرقی واقع شده است .ارتفذا از سذطح دریذا در ایذن
رویشگاه از حداقل  2955متر از کنار رودخانه سبزکوه

تا  3955متذر در ارتفاعذات کذوه کذ ر متغیذر اسذت.
میانگین بارندگی سالیانه منطقه 335/9 ،میلذیمتذر ،و
حداقل و حداکثر درجۀ حرارت مطلق بهترتیب -91/3
و  33درجۀ سانتیگراد است .براسذاس روش دومذارتن
این منطقه جذز اقلذیم مرطذوب محسذوب مذیشذود.
نمونههذای خذا و بذذر از رویشذگاه فاارطذاا اردل
استان فاارمحال و بختیاری جمعآوری شذد .از عمذق
 95-35سانتیمتری خا غیرریزوسفری فاار نمونذه
تایه و پس از مخلوطشدن بذهعنذوان نمونذۀ شذاخص
منطقه ناوگذاری شد .نمونهها در دمذای فاذار درجذۀ
سذذانتیگذذراد بذذه آزمایشذذگاه منتقذذل و از آن بذذرای
جداسازی باکتریها با روش رقت متوالی استفاده شذد
( .)Yahya and Azawi, 1989بذذرای غربذذالگری

3

بذذذاکتریهذذذای مولذذذد اکسذذذین از محذذذیط کشذذذت
 )MERCK( Trypton Soy Brothحذاوی تریپتوفذان
بذذهعنذذوان پذذیشسذذاز اکسذذین در دمذذای  23درجذذه
سانتیگراد استفاده شد .باکتریهای مولذد اکسذین بذا
تولیذذد رنذذر صذذورتی توسذذط معذذرف سالكوفسذذكی
شناسایی شدند ( .)Brick et al., 1991برای شناسایی
باکتریها از روشهای استاندارد میكروبی استفاده شد
( .)MacFadine, 1980از بذاکتریهذای مولذد اکسذین
برای تایۀ مایۀ تلقیح باکتریذایی (معذادل اسذتاندارد 9
1
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م فارلند حاوی  )3×958 cfu/mlاسذتفاده شذد و بذا
طرح آزمایشی کام ا تصادفی با سه تكرار ،بذرها تلقیح
شدند ( .)Enebak et al., 1998بذرها ( 35بذذر بذرای
هر تیمار) بهصورت سطحی سترون شدند و سپس بذه
مذذدت  98سذذاعت درون مای ذۀ تلقذذیح باکتریذذایی قذذرار
گرفتند .با روش مشابه بذرها با اسید جیبرلی 9555
و  2555 ppmو نیتذذذذذذرات پتاسذذذذذذیم  23555و
 35555 ppmتیمذذار شذذدند .بذذذرهذذای تیمارشذذده و
کنترل (بدون تیمار) بر روی کاغذ صافیهذای اسذتریل
درون پتریدیشهای استریل قرار گرفتند و در دمذای
 4درجۀ سانتیگراد بهمدت سه مذاه قذرار داده شذدند.
مقدار جوانهزنی بذذرها تعیذین شذد و آنذالیز واریذانس
دادههذا بذا اسذتفاده از روش  one way ANOVAو
مقایسۀ میانگینها با آزمون دانكن انجاو گرفت.

منفی بر جوانهزنی بذرها داشت ،طوری که هیچ کذداو
از بذرهای تیمارشده با اسید جیبرلی جوانه نزدنذد و
در واقع این غلظت مانع جوانهزنی مذیشذود .میذانگین
درصذذد جوانذذهزنذذی بذذذرهذذای کذذیكم در تیمذذار شذذاهد
 35± 95محاسذذذبه شذذذد .بیشذذذترین مقذذذدار ایذذذن
پارامتر 63/66±93/3در تیمار میكروبی با آلكالیژنذز و
کمترین مقدار ( )5 ± 5در تیمار بذا اسذید جیبرلیذ
بود .اگرفه تیمارها در مقایسه با کنترل سبب افذزایش
معنیدار جوانذهزنذی شذدند ،در میذان خذود تیمارهذا،
تفاوت معنیدار نشد (جدول .)2
آنالیز واریانس دادههذا در مذورد بذذرهذای دیوآلبذالو
نشان داد که تیمارهای اعمالشده تأثیر معنذیداری بذر
درصد جوانهزنی بذرها داشتند .تیمذار اسذید جیبرلیذ
به مقدار  9555و  2555 ppmتأثیر منفی بر جوانهزنذی
بذرها داشت ،طوری که هیچ کداو از بذرهای تیمارشده
با اسید جیبرلی جوانه نزدنذد و در واقذع ایذن غلظذت
مانع جوانهزنی مذیشذود (جذدول  .)3میذانگین درصذد
جوانهزنی بذرهذای دیوآلبذالو در تیمذار شذاهد ± 3/33
 31/16محاسذذبه شذذد .بیشذذترین مقذذدار ایذذن پذذارامتر
 18/86 ±9/16در تیمذذار بذذا نیتذذرات پتاسذذیم ppm
 35555و کمترین مقذدار ( )5 ± 5در تیمذار بذا اسذید
جیبرلی بود .تیمارها در مقایسه با کنترل سبب تذأثیر
معنیدار در مقدار جوانهزنی شذدند .در بذین تیمذارهذا،
تیمارهای نیترات پتاسیم  ،35555 ppmسذیتروباکتر و
آلكالیژنز باترین تأثیر را داشتند (جدول.)4

نتایج
بر اسذاس آزمذونهذای بیوشذیمیایی ،بذاکتریهذای
9
شناساییشده به جنسهذای سذودوموناس ،آلكذالیژنذز
اکتینوباسذذیلوس ،2باسذذیلوس 3و سذذیتروباکتر 4تعلذذق
داشتند که همگی بهغیر از باسیلوس از نو باکتریهای
میلهای گرو منفی هستند.
آنالیز واریانس دادهها (جدول  )9در مورد بذرهذای
کذذیكم نشذذان داد کذذه تیمارهذذای اعمذذالشذذده تذذأثیر
معنیداری بر درصد جوانهزنی بذرهذا داشذتند .تیمذار
اسید جیبرلی بذهمقذدار  9555و  2555 ppmتذأثیر

جدول -9تجزیۀ واریانس درصد جوانهزنی بذرهای کیكم با توجه به تیمارهای اعمالشده
بین گروهها
درون گروهها
کل

4329

مجمو مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

معنیداری

93343/345
9483/313
93533/334

1
25
21

9323/354
34/215

*5/555

* معنیدار بودن اخت ف میانگینها در سطح  13درصد

1

Alkaligenese
Actinobacillus
3
Bacillus
4
Citrobacter
2
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جدول  -2دادههای جوانهزنی بذرهای کیكم با توجه به تیمارهای اعمالشده
درصد جوانهزنی

تیمار
Pseudomonas
Alcaligenese
Actinobacillus
Bacillus
Citrobacter
)KNO3 (23555ppm
)KNO3 (35555ppm
)Giberllic acid (9555ppm
)Giberllic acid (2555ppm
Control
total

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

31/16d
63/66a
33/35abcd
43/35cd
31/16ab
31/16ab
36/63abc
5±5f
5±5f
25e
42/13

6/33
96/63
93/35
6/3
6/63
3/33
6/63
5
5
95
24/23

33/3
35
45
36/6
33/3
36/6
35
5
5
45
5

46/65
83/3
66/6
35
66/6
66/3
66/3
5
5
65
83/3

جدول -3تجزیۀ واریانس درصد جوانهزنی بذرهای دیوآلبالو با توجه به تیمارهای اعمالشده
بین گروهها
درون گروهها
کل

مجمو مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

معنیداری

34651/831
125/965
33335/591

1
25
21

3843/345
46/855

*5/555

* معنیدار بودن اخت ف میانگینها در سطح  13درصد

جدول  -4دادههای جوانهزنی بذرهای دیوآلبالو با توجه به تیمارهای اعمالشده
تیمار
Pseudomonas
Alcaligenese
Actinobacillus
Bacillus
Citrobacter
)KNO3 (23555ppm
)KNO3 (35555ppm
)Giberllic acid (9555ppm
)Giberllic acid (2555ppm
Control
total

درصد جوانهزنی
میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

33/33cd
83/35ab
83/35ab
34/45d
13/35ab
34/45bc
18/86a
5± 5f
5± 5f
23e
38/35

95/32
95/55
8/82
6/16
3/35
8/45
9/16
5
5
3/33
33/55

43/35
33/35
36/65
46/65
15/55
66/65
16/65
5
5
33/35
5

63/35
13/35
13/35
65/55
16/65
83/35
955/55
5
5
43/35
955

382

بحث
روشهای مختلفی برای افزایش درصد جوانذهزنذی
بذرهای درختان استفاده میشذود .یكذی از روشهذای
متداول برای تحری جوانه زنی بذرها استفاده از مذواد
شیمیایی قوی مانند اسیدهای مختلف است که عذ وه
بر افزایش هزینه استفاده از آناا ،برای محذیط زیسذت
آلودهکننده و برای س مت انسان نیذز مضذر اسذت .در
نتیجه یافتن روشهای جایگزین برای شكستن خذواب
بذر بدون آثار منفی بر محیط زیسذت و رونذد رشذد و
نموی ناالها اهمیت زیادی دارد .طی فند دهۀ اخیذر
بهمنظذور شكسذتن خذواب بذذرهذا یذا ارتقذای قذدرت
جوانه زنی آناا استفاده از تیمارهای زیستی مورد توجه
قرار گرفته است .در این مطالعه از بذاکتریهذای دارای
توانایی تولید اینذدول اسذتی اسذید (اکسذین) بذرای
افزایش جوانهزنی دو گونۀ جنگلذی کذیكم و دیوآلبذالو
اسذذتفاده شذذد .تولیذذد هورمذذونهذذای گیذذاهی توسذذط
باکتریها ،سازوکار مامی است که بذر رشذد و توسذعه
گیاهان تأثیر میگذارد ( .)Tsavkelova, 2007ایندول
استی اسید فراوانترین عضو از گذروه هورمذونهذای
گیاهی اکسین است و در شرو رشذد ریشذه و طویذل
شدن آن و نیز سایر فرایندهای تمایز بافتهای گیاهی
اهمیذت زیذادی دارد ( .)Sessitsch et al., 2004ایذن
هورمون ع وه بر تولید توسط بافتهای گیاهی ،توسط
باکتریها نیز تولید میشذود (.)Pedraza et al., 2004
استرپتومیسذذسهذذای ریزوسذذفر خذذا منبذذع قذذوی
تولیدکنندۀ اکسین هستند که میتوانند برای افذزایش
جوانهزنی و رشد بهکار روند (.)Khamna et al., 2010
جوانهزنی برخی از ارکیدههذا در حضذور بذاکتریهذای
مولد اکسین گزارش شده است و در واقع باور بذر ایذن
است که بدون وجود این باکتریها جوانهزنذی امكذان-
پذیر نیسذت ( .)Tsavkelova et al., 2007در مطالعذۀ
دیگری Ng et al. (2012) ،مشاهده کردند کذه تلقذیح
باکتریهای مولد اکسذین بذه افذزایش طذول ریشذه و
جوانهزنی بذرها و نیز استقرار اولیه بذرنن منجذر مذی-
شود .نتایح این مطالعه نیز نشان داد که بذاکتریهذای

شكستن خواب بذر و افزایش درصد جوانهزنی کیكم و...

ریزوسفر میتوانند سبب کاهش دورۀ کمون و افذزایش
جوانهزنی بذر درختان جنگلی شوند .افزایش جوانهزنی
بذرها نشذان داد کذه اکسذین تولیدشذده توسذط ایذن
باکتریها عامل محرکی برای جوانهزنذی بذذر کذیكم و
دیوآلبالو است که بدون نیاز به طی دورههای طذوالنی
استراتیفیكاسیون (تناوب دمایی) قادر به جوانهزنیانذد.
احتماالا اکسین تولیدشده سبب افذزایش نفذو پذذیری
پوستۀ بذر و نفو آب به درون آن و افزایش جوانهزنذی
میشود ( .)Barket et al., 2007کنذد بذودن افذزایش
جوانهزنی توسط برخی از جدایههای باکتریایی احتماالا
به دلی ل تولیذد کذم اکسذین اسذت کذه بذا یافتذههذای
( )Kumar et al., 2011مطابقذت دارد کذه نشذان داد
برحسب مقدار اکسین تولیدی ،افزایش جوانهزنی بذین
 3تا  33درصد تغییر میکند .البته ایذن احتمذال نیذز
وجود دارد که بهدلیل سختی پوستۀ بذذر ،نفذو مذواد
محر تولیدی بذهدرون بذذر و از بذین رفذتن خذواب
جنین امكذانپذذیر نباشذد (.)Babalola et al., 2007
بنابراین در مورد این گونه بذرهذا شذاید الزو باشذد بذا
استفاده از خراش مكانیكی (میرزاده واقفی و همكاران،
 )9388ابتدا از سختی پوشش بذر کاست یذا همزمذان
از باکتریهای دیگری با توانایی حذف پوشذش سذخت
بذر ماننذد بذاکتریهذای سذلولیتی یذا لیگنولیتیذ
()Howard and Elliot, 1988; Singh et al., 2011
استفاده کرد .در مجمذو مذیتذوان گفذت نتذاین ایذن
مطالعذذه نشذذان داد مذذیتذذوان از تیمذذارهذذای میكروبذذی
بهتناایی ،یا همراه با تیمارهایی که آثار زیستمحیطی
نامناسب ندارنذد بذرای افذزایش جوانذهزنذی بذذرهذای
جنگلی در خیره گاههای طبیعی آناا یا ناالستانهای
تجاری استفاده کرد.
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Breaking dormancy and increasing seed germination in Montpellier maple
(Acer monspessulanum) and white beam (Sorbus greaca) by microbial treatment
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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,
rhizobacteria, Sorbus greaca.
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