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  توس زني و عملكرد اوليه بذوراثر تيمارهاي مختلف شكست خواب بذر بر جوانه
Betula pendula  

  و امير كردعليوند *وحيده پيام نور
  دانشكده علوم جنگل، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانگرگان، 

  14/7/94 :تاريخ پذيرش  18/3/94: تاريخ دريافت
  چكيده

زني جوانه. هستند رفتن نيب از معرض در و بوده مواجه ديشد مشكل با رانيا در توس يهاگونه يعيطب يشگاههايرو در يورآزاد
و در آزمايشگاه انجام شده  Betula pendulaگيرد؛ لذا تحقيق حاضر با هدف افزايش عملكرد بذوربذور نيز به راحتي انجام نمي

ساعته بذور در آب، هورمون  24تيمارهاي خيساندن . آوري گرديدجمع) استان گلستان(بذور از منطقه سياه مرزكوه . است
و همچنين سرمادهي ) درصد 25/0و  2/0، 1/0هاي غلظت(، نيترات پتاسيم )پي پي ام 150و  100، 50غلظتهاي (جيبرليك اسيد 

صفات  .يددرجه سانتيگراد در ماسه استريل شده همراه با يك گروه شاهد اعمال گرد 5تا  3هفته در دماي  9و  6، 3به مدت 
و صفات رويشي ) زنيزني؛ سرعت جوانهزني روزانه؛ انرژي جوانهزني؛ ميانگين جوانهزني، ارزش جوانهدرصد جوانه(زني جوانه

 99در سطح احتمال  نتايج نشان داد. مورد ارزيابي قرار گرفت) ترچه، طول گياهچه و وزنچه، طول ساقهطول ريشه(ها گياهچه
بذور توس جهت غلبه بر خواب سطحي و جوانه زني فقط به نور محتاج . اري بين تيمارها وجود دارددرصد اختالف معني د

تواند مفيد باشد مي ppm 50زني باالتر و صفات رويشي بهتر، اعمال تيمار جيبرليك اسيد باشند ولي جهت حصول به جوانهمي
چه ، طول ريشه)39/4(چه و همچنين بيشترين طول ساقه) 15/5(و سرعت جوانه زني ) 22(، انرژي )71(چراكه بهترين درصد 

  .  پس از سه ماه در اين تيمار حاصل شد) 85/8(و طول گياهچه ) 18/0(، وزن تر )63/4(

   بذر هياول عملكرد ،يزنجوانه ،خواب توس،: كليدي واژه هاي

 mnoori56@gmail.com: پست الكترونيكي  ، 01732322381: تلفن: نويسنده مسئول* 

  مقدمه
يك پايه، نورپسند، مقاوم به سرما و  توس يا غان درختي

- 140در حدود . است Betulaceaeتيره از  سريعبا رشد 
آن  گونه 40بيش از؛ وجود دارددر جهان گونه از آنها  100
خواص دارويي زيادي براي اين . ستمنقرض شده انيز 

گياه زيبا كه در فضاي سبز و همچنين ساخت ادوات 
در ايران . موسيقي و تزييني نيز كاربرد دارد ذكر شده است

واقع دررويشگاه سياه ( B. pendulaسه گونه با نامهاي 
  و) هاي سنگده در جنگل( B. Litwinowii، )مرزكوه

B. pubescens )شناسايي شده ) در رويشگاه شهرستانك
طبيعي در هر سه رويشگاه با مشكل است كه زادآوري 
). 14(و در معرض انقراض است ) 4(شديد مواجه بوده 

آن در شرايط آزمايشگاهي نيز بسيار پايين بوده و  زنيجوانه
كه تالش زيادي را در  باشدمي) 1(درصد  30كمتر از 

توس در سن نسبتا . طلبدجهت بهبود وضعيت  فوق مي
نشيند، بذرهاي اين گل ميسالگي به  15تا  10جواني از 

درخت از نوع فندقه بالدار، سبك و بيضي شكل هستند با 
اي مايل دو بال غشايي در طرفين كه با تغيير رنگ از قهوه

اي مايل به زرد بالغ شده و از نظر رفتار به سبز به قهوه
به تغييرات رطوبتي حساس نبوده دير (ارتدوكس  ايذخيره

زمان رسيدن بذور اواخر شهريور . دباشنمي) رونداز بين مي
ماه و پراكنده شدن آنها با باد و آب است كه حداكثر تا مهر 

هاي مختلف توس از خواب بذر در گونه. افتدماه اتفاق مي
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باشد كه با نور و استراتيفه سرد رفع نوع فيزيولوژيك مي
بذور توس از نظر نياز به پيش سرما به دو . )17(شود مي

زني به تاريكي اند؛ بذوري كه براي جوانهشده گروه تقسيم
و پيش سرماي مناسب نياز دارند و بذوري كه نيازمند نور 

ارتودكس معرفي  B. pendulaبذور  در منابع. )13( هستند
 درصد 10- 8و رطوبت   >ºC 4شده، دماي مناسب انبار 

مناسب و ضمن اشاره به درصد باالي پوكي بذور پيش 
هفته  6هفته و ترجيحا  9تا  3را  ºC4 تيمار سرمايي در 
تحقيق حاضر با هدف تعيين بهترين ). 11(اعالم شده است

تيمار در جهت افزايش عملكرد بذور توس انجام شده 
با وجود اهميت اين گونه و رو به انقراض بودن آن، . است

تحقيقي در زمينه تكثير جنسي توس در ايران گزارش نشده 
ي در خارج از كشور در اين است ولي تحقيقات متعدد

چند مورد  اشاره  توان بهزمينه صورت گرفته است كه  مي
در غلظت ) GA3(نشان دادند كه اسيد جيبرلين ) 18. (كرد
50 -100 ppmزني تواند در جوانه، ميermanii B.  

  نشان داد كه بذرهاي) 8. (جايگزين نور شود
B. papyrifera  هايحرارتاز منابع مختلف در درجه 

بذرهايي كه از مناطق شمال بودند . زنندمختلف جوانه مي
زني در طيف وسيع دمايي نسبت به مناطق قادر به جوانه

توانند در مناطق ها ميباشند، به دليل اين كه آنجنوبي مي
هاي خود بيان كردند كه در بررسي)  22. (سرد جوانه بزنند

بااليي شده، زني سريع و پيش سرما نه تنها باعث جوانه
 B. papyrifera  زنيعالوه بر آن باعث بهبود توانايي جوانه

اثر پوشش بذر و هيدرو ) 7. (در دماي پايين شده است
 B. pubescensزني بذر پرايمينگ دو روزه را بر روي جوانه

به مدت  c°20 -17بذور در دماي . مورد مطالعه قرار دادند
ي و سپس پرايم گذارهاي مختلف اليههفته در پوشش 6

شدند، مخلوط شن و ماسه و همچنين مالچ نسبت به ساير 
روز نتايج  2ها بهتر بود ولي هيدروپرايمينگ به مدت بستر

  در بررسي بذر گونه) 23. (بهتري به دنبال نداشت
 B. papyrifera   كيلو گرم از  1به اين نتيجه رسيدند كه در

عبارتي وزن هزار  ميليون بذر وجود دارد به 1بذر اين گونه 
باشد و بذور داراي خواب فيزيولوژيكي گرم مي 1دانه آن 

روز كامل شده و  21زني آن در طول سطحي بوده جوانه
كاشت بذور در پاييز نياز به . باشددرصد مي 87- 47بين 

هيچ پيش تيماري نداشته، اما كاشت بهاره مستلزم خيساندن 
روز استراتيفه  60ساعت در آب و سپس  24بذور به مدت 

درجه سانتيگراد در يخچال در خزه  3- 1سرد در دماي 
هاي مختلف و شرايط دوره اثر تيمار) 20. (مرطوب است

هاي در درجه حرارت) تاريكي/نور، تاريكي، نور(نوري 
را براي ارزيابي عملكرد ) درجه سانيگراد 25، 15(مختلف 
دند و به اين را مورد بررسي قرار دا B. utilisزني بذر جوانه

 4نتيجه رسيدند كه افزايش مدت استراتيفه بذر با دماي 
باالترين . شودزني ميدرجه سانتيگراد باعث كاهش جوانه

در بذرهاي تازه در شرايط نوري و % 67زني ميزان جوانه
   .)16(درجه سانتيگراد به دست آمد  25دماي 

  

  ب الف
  بذور مورد مطالعه -ب) . 4(اجزاي گل، ميوه و برگ در جنس توس  - الف -1شكل 
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را  B.halopilaيكي از داليل در خطر انقراض قرار گرفتن 
اند به طوريكه عدم تحمل بذور اين گونه به شوري دانسته

زني اين گونه را تحت جوانه درصد 1/0شوري بيشتر از 
  .دهد مي قرارالشعاع 
  روشهاو مواد 

كيلومتري  18بذور از منطقه سياه مرزكوه واقع در فاصله 
54 44'جنوب شرق شهر گرگان با عرض جغرافيايي  45'تا  ْْ

36 38'و طول جغرافيايي  54ْ و در محدوده  36ْ 39'تا  ْ
. متر از سطح دريا جمع آوري گرديد 1000-1700ارتفاعي 

اي با متوسط بارندگي ساليانه منطقه داراي اقليم مديترانه
. باشدميليمتر و جهت دامنه به سمت شرق و غرب مي 649

تر و قطورتر و به سمت خاك در قسمت پايين دامنه غني
  . گرددتر ميباالي دامنه ضعيفتر و سنگالخي

  
  نماي كلي از ارتفاعات منطقه سياه مرزكوه -2شكل 

پوشش گياهي منطقه سياه مرزكوه به دليل مرتفع بودن و 
تر شدن شرايط رويشي و كوتاه بودن دوره رويشي سخت

هاي باشد، كه از دامنهها ميشامل درختان كوتاه و درختچه
ها ها از تراكم درختان و درختچهپايين به سمت قله كوه

توس در اين منطقه به صورت درختان . شودكاسته مي
پراكنده و در ارتفاعات باال همراه با درختان ديگري مثل 

هاي كرپ و درختچه) schuschaensis Carpinus(كچف 
)Acer campestre L. ( و سرو كوهي در دامنه ارتفاعي بين

متر از سطح دريا و به صورت پراكنده ديده  2000- 2600
بذور . انداقعي ندادهشوند طوري كه تشكيل يك توده ومي

هاي يكسان از نظر قطر و هاي مادري با ويژگياز پايه
ارتفاع و مورفولوژي كه فاقد عيب و آثار تنش محيطي 

باالي تاج و در  3/1بودند و از قسمت رو به نور تاج، در 
آوري و جهات مختلف به طور تصادفي و درمهرماه جمع

ده شدند و ميلي متري عبور دا 2براي بوجاري از مش 
جهت تعيين . گيري وزن هزار دانه شدسپس اقدام به اندازه

تكرار صدتايي از بذور جدا و وزن هر  8وزن هزار دانه، 
تكرار تعيين گرديد، سپس ميانگين آنها به عنوان وزن صد 

وزن هزار دانه  10دانه محاسبه شد كه با ضرب آن در عدد 
ور پوك آزمون با توجه به حجم باالي بذ. نيز محاسبه شد

شناورسازي انجام و بذوري كه در سطح آب جمع شدند 
نشين شده حذف و جهت انجام آزمايشات از بذور ته

 20قوه ناميه بذور بدون انجام اين آزمون . استفاده گرديد
  .درصد و پس از آن باالتر بوده است

دقيقه در محلول  4جهت ضدعفوني سطحي، بذور به مدت 
قرار گرفته و سپس سريعاً با ) 12(% 1هيپوكلريت سديم 

بار شستشو و به منظور غلبه بر خواب بذر و تعيين  3آب 
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ترين زمان براي استراتيفه، در ماسه استريل شده مناسب
و ) ساعت 2درجه سانتيگراد و به مدت  150دماي (

درجه  5تا  3در دماي ) درصد رطوبت اشباع 50(مرطوب 
در طي . استراتيفه شدند هفته 9و  6، 3سانتيگراد به مدت 

  .مدت استراتيفه رطوبت ماسه و بذور كنترل شد

ساعت در  24تايي به مدت  100تكرار  4بذور در قالب 
 150و  100، 50درجه سانتيگراد در غلظتهاي   22دماي 

)ppm ( هورمون جيبرليك اسيد)و همچنين تيمار ) 8
 25/0و  2/0، 1/0هاي با غلظت) Kno3(نيترات پتاسيم 

ساعته قرار  24درصد و همچنين  تيمار پيش خيساندن 
گرفته و سپس در پترديش با كاغذ صافي واتمن كشت و 

زني همراه با يك گروه شاهد براي اجراي آزمون جوانه
روز در  31طول دوره آزمايش . مورد مطالعه قرار گرفتند

هاي جوانه زني و بنيه بذر شامل شاخص. نظر گرفته شد
  : بررسي گرديد) 7نقل از  به(موارد زير 

، تعداد كل GP=(n/N)× 100 }N) 21(زنيدرصد جوانه
، تعداد بذرهاي n - بذرهاي مورد آزمون در هر تكرار

) 19(؛ ميانگين روزانه جوانه زني} زده در هر تكرارجوانه
MDG= ΣCpsgt/T   }Cpsgt درصد جوانه زني بذرهاي ،

؛ }جوانه زني  ، طول كل دورهT - جوانه زده در طي دوره  
=GS) 19(زنيسرعت جوانه (ni/ti)  قدرت(؛ انرژي (

 ) 21(زنيجوانه GE=(Mng/N)  ×100}Mng ماكزيمم ،
) 1(زني؛ ارزش جوانه}زدهدرصد تجمعي بذرهاي جوانه

GV= final MDG×PV }PV زني جوانه ميانگين ماكزيمم 

 }زني جوانه دوره طي در

زني در خاك آزمون جوانههاي توليد شده در پايان نونهال
گلخانه به همراه مقدار كمي از خاك منطقه نمونه برداري 

چه، طول بازكاشت و صفات رويشي آنها شامل طول ريشه
تر گياهچه، پس از سه ماه چه، طول گياهچه و وزن ساقه

ها به وسيله پس از بررسي نرمال بودن داده. محاسبه شد
-Kolmogorov(اسميرنوف  –آزمون كولمو گروف 

Smirnow (ها با استفاده از آزمون لون، و همگني واريانس
جهت مقايسه در سطح كلي از  Spssبا استفاده از نرم افزار 

ها آزمون تجزيه واريانس يك طرفه و براي مقايسه ميانگين
  .از آزمون دانكن استفاده شد

    نتايج

. گرم به دست آمد1ابتدا وزن هزار دانه محاسبه شد كه 
زني و بنيه بذر در هاي جوانهنتايج تجزيه واريانس شاخص

تيمارهاي مختلف نشان داد كه همه فاكتورهاي مورد 
زني، زني، سرعت جوانهگيري شامل درصد جوانهاندازه

زني زني و ميانگين جوانهزني، ارزش جوانهانرژي جوانه
داري درسطح احتمال خطاي يك روزانه به طور معني

  . ثير تيمارهاي آزمايش قرار گرفته انددرصد تحت تأ
  

زني و بنيه بذر در نتايج تجزيه واريانس شاخص هاي جوانه -1جدول 
  تيمارهاي مختلف

درجه آزادي متغير
ميانگين 
 مربعات

 Fمقدار

 35/47**  10 88/13   درصد جوانه زني

 **10 61/0 11/19  زنيسرعت جوانه

 **10 99/0 26/3   زنيانرژي جوانه

 **10 48/98 64/30  زنيارزش جوانه

زنيميانگين جوانه
 روزانه

 
10 57/5 

**5/60 

  درصد 99، معني دار در سطح احتمال **
زني در تيمارهاي پيش خيساندن ، بيشترين درصد جوانه

پي پي ام و تيمار شاهد  50اسيد جيبرليك با غلظت 
 9و 6زني در تيمار استراتيفه به مدت كمترين ميزان جوانه

زني در بيشترين سرعت جوانه). 3شكل (هفته مشاهده شد 
تيمار پيش خيساندن و همچنين اسيد جيبرليك با غلظت 

هفته  9پي پي ام و كمترين آن در تيمار استراتيفه  50
  ).4شكل. (مشاهده گرديد
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 در ها ميانگين بودن دار معني بيانگر رديف در مختلف حروف -زني در تيمارهاي مختلف جوانه و انحراف معيار درصدنمودار مقايسه ميانگين -3شكل 

  .درصد است 99احتمال  سطح

  

  
 بيانگر رديف در مختلف حروف -در تيمارهاي مختلف برحسب تعداد بذر در روز زنيسرعت جوانهو انحراف معيار ر مقايسه ميانگين انمود -4شكل 

  .درصد است 99احتمال  سطح در ها ميانگين بودن دار معني

زني در تيمارهاي هاي انرژي جوانهميانگين 5در شكل 
زني در تيمارهاي پيش انرژي جوانه. اندمختلف مقايسه شده

و در ) 22(پي پي ام  50، اسيد جيبرليك )5/21(خيساندن 
بيشترين ) 22و  20( 2/0و  1/0نيترات پتاسيم با غلظت 

 9مقدار را داشته است و كمترين مقدار در تيمار استراتيفه 
زني نيز ارزش جوانه) . 5شكل(مشاهده شد ) 75/4(هفته 

داري در سطح احتمال خطاي يك درصد كه به طور معني

تحت تأثير تيمارهاي آزمايش قرار گرفت در تيمار نيترات 
و در تيمار ) 09/15(درصد بيشترين مقدار  2/0پتاسيم 

را نشان داد ) 31/0(هفته كمترين مقدار  9استراتيفه 
زني روزانه هاي جوانهنيز مقايسه ميانگين 7شكل ). 6شكل(

درصد از  2/0دهد كه در تيمار نيترات پتاسيم را نشان مي
  .برخوردار است ) 39/4(ميزان بيشتري 
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 بودن دار معني بيانگر رديف در مختلف حروف - زني به درصد در تيمارهاي مختلفي جوانهژو انحراف معيار انرسه ميانگيننمودار مقاي. 5شكل 

  .درصد است 99احتمال  سطح در ها ميانگين

  
 در ها ميانگين بودن دار معني بيانگر رديف در مختلف حروف -زني در تيمارهاي مختلفو انحراف معيار ارزش جوانهنمودار مقايسه ميانگين. 6شكل 

  .درصد است 99احتمال  سطح

  
 در ها ميانگين بودن دار معني بيانگر رديف در مختلف حروف -و انحراف معيار در تيمارهاي مختلفزني روزانه نمودار مقايسه ميانگين جوانه -7شكل 

  .درصد است 99احتمال  سطح
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  بذور توسهاي حاصل از كاشت گياهچه -8شكل 

نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات رويشي نهال به 
طور معني داري در سطح احتمال يك درصد تحت تأثير 

   ).2جدول (تيمارهاي آزمايش قرارگرفت 

مقايسه ميانگين ها نيز مشخص كرد كه در همه شاخص 
بيشترين مقدار و تيمار  GA3 50 ppmهاي رويشي تيمار 

استراتيفه سرد كمترين مقدار را به خود اختصاص داده اند 
  ).9شكل(

هاي حاصله در نتايج تجزيه واريانس صفات رويشي گياهچه -2جدول 
  تيمارهاي مختلف

 Fمقدارميانگين مربعاتدرجه آزادي متغير

 42/22**  87/9  3   طول ريشه

 **62/15  5/10  3  چهطول ساقه

 **91/29  5/32  3   گياهچه طول

  91/7**  02/0  3 وزن تر گياهچه
  درصد 99، معني دار در سطح احتمال **

  

  ب الف

   .د  . ج

 حروف -مختلفوزن زيست توده در تيمارهاي . طول گياهچه د. چه جطول ساقه. چه بطول ريشه. و انحراف معيار الفمقايسه ميانگين -9شكل 

  .درصد است 99احتمال  سطح در ها ميانگين بودن دار معني بيانگر رديف در مختلف
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  بحث
تحقيق حاضر با توجه به مشكالت مربوط به جوانه زني 

) 5(و قوه ناميه پايين ) 6(توس كه به قارچهاي همراه بذر 
گردد و در جهت تالش براي افزايش و ساير عوامل برمي

با وجود زادآوري ناچيز اين . عملكرد بذور انجام گرفت
گونه در طبيعت و لزوم احياء آن الزم است نهالستانهاي 

بر طبق منابع جوانه . كشور به توليد نهال آن اقدام نمايند
به  ºC4 با پيش تيمار سرمايي در  B. pendulaزني بذور 

و ) 11(هفته باالتر رفته  6ترجيحا هفته و  9تا  3مدت 
. باشندداراي خواب فيزيولوژيكي ولي از نوع سطحي مي

 9و  6، 3به مدت (بدين ترتيب تاثير استراتيفيكاسيون سرد 
 150و  100، 50هاي با غلظت  GA3، هورمون )هفته

)ppm( نمك نيترات پتاسيم ،)Kno3 (1/0هاي با غلظت ،
ساعته و تيمار  24ساندن درصد و تيمار خي 25/0و  2/0

شاهد بكار گرفته شد تا موثرترين تيمار در جهت بهبود 
از مقايسه نتايج . زني مورد آزمون قرار گيردشرايط جوانه

مشخص شد استراتيفه بذور نه تنها تاثيري بر رفع خواب 
در ايران ندارد بلكه  موجود B. pendulaفيزيولوژيكي 

شود به طوري زني ميباعث كاهش تمام فاكتورهاي جوانه
كه افزايش طول مدت استراتيفه رابطه مستقيمي با كاهش 

درجه  4نگهداري بذور در دماي . اين فاكتورها دارد
سانتيگراد حتي به مدت سه هفته باعث كاهش چشمگير 

در خصوص ) 8(قوه ناميه بذور شده است كه با نتايج 
كه  در منابع ذكر گرديده است. توس كاغذي مطابقت دارد

زني فقط به نور نياز هاي توس براي جوانهبذور برخي گونه
زني كه با نتايج تحقيق حاضر در درصد جوانه) 13(دارند 

زني و مطابقت دارد اما در ساير صفات شامل سرعت جوانه

زني، زماني كه بذور قبل از كاشت خيسانده انرژي جوانه
  . شدند نتايج بهتري حاصل شد

هاي گياهي است كه در رمونجيبرلين يكي از هو
زني بذر نقش اساسي را به عهده دارد شناسي جوانه زيست

و اثرات تنظيمي مختلفي را در فرآيندهاي متعددي نشان 
آزادسازي جيبرلين در هنگام رويش دانه ). 9، 15(دهد  مي

و در گذشتن از دوره سرما موجب شكست خواب بذور و 
اسيد جيبرليك در  با توجه به نقش. گرددها ميجوانه

تحريك جوانه زني بذرها، تيمار بذر با آن از جمله 
باشد كه توسط محققين مختلف براي تيمارهايي مي

شكستن خفتگي بذر مورد بررسي قرار گرفته است چرا كه 
تواند در اثر سرما و اسيد جيبرليك خواب فيزيولوژيكي مي

 50ظت تيمار اسيد جيبرليك در غل). 10، 3، 2(كنترل شود 
هاي اين اسيد نتيجه بهتري پي پي ام نسبت به ساير غلظت

رسد به نظر مي. مطابقت دارد )18(را نشان داد كه با نتايج 
با وجود موثر بودن تيمار نيترات پتاسيم در صفات ارزش 

تر زني روزانه، به دليل پايينزني و ميانگين جوانهجوانه
اسبي نباشد زني، تيمار منبودن درصد و سرعت جوانه

مضاف بر اينكه صفات رويشي را نيز تحت تاثير مثبت قرار 
باالترين ميزان صفات رويشي مورد مطالعه . نداده است

چه، طول گياهچه و وزن چه، طول ساقهشامل طول ريشه
توان مي. حاصل شدppm  50 بايومس در جيبرليك اسيد

زني باالتر و صفات نتيجه گرفت براي حصول به جوانه
تواند مي ppm  50رويشي بهتر، اعمال تيمار جيبرليك اسيد 

رسد بذور توس جهت غلبه مفيد باشد؛ اگرچه به نظر مي
بر خواب سطحي و جوانه زني فقط به نور محتاج 
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The effect of different seed dormancy breaking treatments on 
germination and primary functions of of Betula pendula 

Payam Noor V. and Kord Alivand A. 

Forestry Dept., Faculty of Natural Resources, Gorgan University, Gorgan, I.R. of Iran 
Abstract 

Birch regeneration in natural habitats of species in Iran has been faced with severe 
problems and they are disappearing. This study was carried out in laboratory aiming to 
determine the best treatment to break surface dormancy in germination and primary 
function of Betula pendula seeds. Seeds were collected from Siahmarzkooh habitat 
(Golestan province) and treated with seed soaking for 24 hours in water, hormone 
gibberlic acid (50, 100, 150 ppm), potassium nitrate (0.1, 0.2, 0.25 %), stratification for 
3, 6 and 9 weeks at 3 to 5°c in sterile sand and a control group (only light). Then the 
germination characteristics (germination rate, germination value, mean daily 
germination, germination energy, germination speed) and seedling growth 
characteristics (root length, shoot length, seedling length and weight of biomass) were 
obtained. Results showed that at the level of 99%, there were significant differences 
between treatments. It appears that the birch seeds just need the sun light to relieve seed 
dormancy and germination but to achieve higher germination and better growth 
characteristics, treating 50 ppm gibberellic acid may helpful because the best 
germination rate (71%), energy (22), speed (5.15) and the highest seedling growth 
characteristics including shoot length (4.39), root length (4.63), weight of biomass 
(0.18), seedling length (8.85) was achieved in this treatment after three months. 

Key words: Birch, dormancy, germination, primary seed function 

 


