
 

 175-184 :صفحات/ 1400/ دوم شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

هاي گرمسیري، موسسه تحقیقات  میوه استادیار پژوهشکده خرما و 1

  وترویج کشاورزي، اهواز، ایران آموزش علوم باغبانی، سازمان تحقیقات،
باغی، مرکز تحقیقات کشاورزي و محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و  2

منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزي، بندر عباس، ایران

 
 m.borujerdnia@areeo.ac.ir :رایانامه نویسنده مسئول*

  

  )04/05/1399: پذیرش تاریخ ؛05/12/1398: دریافت تاریخ(

DOI: 10.29252/yujs.8.2.175 

 

  پژوهشی مقاله کوتاه

  گواوا بذر یزن جوانه بهبود و خواب شکست بر مختلفي مارهایت شیپ اثر

)Psidium guajava(  

  2 یخانکهدان زاده حسن، حامد *،  1 ایبروجردنمریم 

  مبسوط دهیچک

 قیطر از گواوا. باشد یمي ریگرمس مهین وي ریگرمس مناطقي ها وهیم نیمهمتر ازی کی ).Psidium guajava L( گواوا: مقدمه

 استفاده قابلي بذري ها نهال دیتول منظور به بذر قیطر از گواوا ریتکث. باشد یم ریتکث قابل بافت کشت و قلمه وند،یپ دن،یخوابان بذر،

 کنواختیریغ و فیضع گواواي بذرهای زن جوانه. ردیگ یم صورت وندیپ جهتي بذر يها هیپا دیتولي برا ای وی اصالحي ها برنامه در

ي برای مختلفي ها روش از و بوده بذر سخت پوشش علت به بذر رکود گواوا، در. دارند ازین دانهال ظهوري براي ادیز زمان به و است

 اتیخصوص و خواب شکست بر مختلفي مارهایت شیپیی کارای بررس هدف با پژوهش نیا. شود یم استفاده بذر رکود شکستن

  .دیگرد اجرا گواوا بذری زن جوانه

 يها وهیم و خرما پژوهشکدهي نژادبه و کیژنت شگاهیآزما در تکرار سه بای تصادف کامالً طرح قالب در شیآزما نیا: ها روش و مواد

 درصد 1 و 5/0 میپتاس تراتین ،)ساعت 48 و 24( مقطر آب شامل مارهایت. دیگرد اجراروي بذر گواوا  1397 تابستانی طي ریگرمس

. بودند) ماریت بدون( شاهد و )قهیدق 5( درصد 50 و 25 کیسولفور دیاس ،)قهیدق 10 و 5( سلسیوس درجه 70 گرم آب ،)ساعت 24(

 طول و وزن بذر، هیبن شاخص ،یزن جوانهي برا الزم زمان نیانگیم ،یزن جوانه سرعت ،یزن جوانه درصد شاملی ابیارز مورد صفات

 5 احتمال سطح در دانکن روش به ها نیانگیم سهیمقا و 2/9 نسخه SASي آمار افزارنرم از استفاده با ها داده هیتجز. بود اهچهیگ

  .شد انجام درصد

 روز نیانگیم ،یزن جوانه سرعت ،یزن جوانه درصد( بذر یزن جوانهي ها شاخصي رو مختلفي مارهایت اثر داد نشان جینتا: ها افتهی

 سرعت و) درصد 1/53(ی زن جوانه درصد نیشتریب. بود دار یمعن% 1 احتمال سطح در گواوا) بذر قدرت شاخص وی زن جوانهي برا

 نیکمتر. شد مشاهده ساعت 24 مدت به درصد 1 میپتاس تراتین ماریت در) 7/2636( بذر قدرت و) روز در بذر 6/6( یزن جوانه

 درجه 70 گرم آبي مارهایت. آمد بدست ساعت 48 مدت به مقطر آب با بذرها ماریت در) روز 14( یزن جوانهي برا الزم زمان نیانگیم

 به آن وزن و دانهال طول نیشتریب. نبودند مؤثر شاهد به نسبت بذر یزن جوانه بهبود در درصد 50 و 25 کیدسولفوریاس و سلسیوس

  .شد مشاهده درصد 5/0 میپتاس تراتین و درصد 1 میپتاس تراتین ماریت در بیترت

 1 میپتاس تراتین با بذر ماریت شیپ مطالعه، موردي مارهایت نیب در که دهد یم نشان پژوهش نیا از حاصل جینتا: يریگ جهینت

 ساعت 48 مدت به مقطر آب با بذر ماریت شیپ نیهمچن. شود یم محسوب گواوا بذر یزن جوانه بهبودي برا روش نیثرترؤم درصد

  .باشد یم گواوا بذری زن جوانهي ها شاخص شیافزاي برا مؤثر و نهیهز کم آسان،ی روش

  نیترات پتاسیم، یزن جوانهسرعت ، یزن جوانهاسید سولفوریک، درصد : يدیکل يها واژه

 :نوآوري يها جنبه

  .شد بررسی بذر گواوا یزن جوانهشیمیایی مختلف بر خصوصیات  اثر پیش تیمارهاي -1

  .گردید معرفی گواوا یزن جوانهي شکستن رکود بذر و افزایش روش مناسب برا -2
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  مقدمه

ي اریبس در یمان زندهي ها سازوکار نیمهمتر ازی کی

 بلوغ از بعد بذرها یزن جوانه در ریتأخیی توانا اهان،یگ از

 به که کرد فیتعری حالت توان یم را بذر رکود. باشد یم

. نزنند جوانه بذرها ،یطیمح طیشرا بودن مساعد رغم

 به نسبت بذر پوستهي رینفوذناپذ(ی کیزیف متعدد عوامل

) جوانه خروج برابر در آنی کیمکان مقاومت و گازها آب،

 و کنندهکیتحر باتیترک توازن عدم(یی ایمیش و

 وجود و نیجن بودن نارس بذر، درون یزن جوانه بازدارنده

 ریتأث بذر یزن جوانه ندیفرا بر) بازدارنده باتیترک

در برخی گیاهان  بذر رکود). 2004 ،1رویآل( گذارد یم

ي برای مختلف يها روش. باشد دیشد است ممکن

 رکود وی اهیگ گونه نوع به بسته بذر رکود شکستن

 .دارد وجود

 نیمهمتر ازی کی) .Psidium guajava L( گواوا

 به که باشد یمي ریگرمس مناطقي تجار يها وهیم

 ازی غن منبع گواوا. دارد تعلق Myrtaceace خانواده

 م،یکلس مانندی معدن عناصر و A، C، B2 يها نیتامیو

 برابر 5 تا 4 آن C نیتامیو زانیم. است آهن و فسفر

 گواوا دکنندهیتول نیبزرگتر هند. باشد یم مرکبات وهیم

 رانیا در). 2013 ،2کومار و جوالیبر( است جهان در

 و ستانیس و هرمزگان يها استان در آن کشت

  .ردیگ یم انجام بلوچستان

 قیطر ازی رجنسیغ و) بذر(ی جنس شرو به اهیگ نیا

. گردد یم ریتکث وندیپ ویی هوا دنیخوابان ساقه، قلمه

 تیاهم ونیداسیبریه در ژهیو به گواوا بذر قیطر از ریتکث

 وندیپ جهت هیپا عنوان به معموالًي بذر يها نهال. دارد

ي دارا گواواي بذرها. رندیگ یم قرار استفاده مورد

 زمان به و باشند یمی کنواختیریغ و فیضع یزن جوانه

 عالوه .دارند ازینی زن جوانهي برا) روز 20 تا 15(ي ادیز

ي بذرها ماریتي براي استانداردی ده خراش روش نیا بر

 علت به است ممکن بذرها در خواب. ندارد وجود گواوا

 آن درون به گازها و آب نفوذ عدم و بذر سخت پوشش

 و یزن جوانه بر که استی کیتکن بذر ماریت شیپ. باشد

                                                             
1 Aliero 
2 Brijwal and Kumar 

ی کیمتابول يها تیفعال میتنظ قیطر از ها اهچهیگ توسعه

  ).1986 ،3برادفورد( دارد نقش یزن جوانه از قبل

 پوشش کردن نرم قیطر از آب در بذرها ساندنیخ

 اثرات کاهش و ها میآنز يساز فعال سخت،ي بذر

 وي پاند. بخشد یم بهبود را یزن جوانه رشد، يها بازدارنده

اهللا آباد  رقمي بذرها کردند گزارش ).2000( 4نگیس

 از قبل ساعت 36 مدت به آب در ساندنیخ باگواوا 

 و 5شارما. زنند یم جوانه درصد 90 حدود در کشت،

 شیپ اثري رو خود مطالعات در) 2018( همکاران

 بر )آب جوش سولفوریک واسید ( مختلفي مارهایت

 طور به مارهایت که افتندیدر گواوا بذر یزن جوانه بهبود

 به نسبت دانهال ظهور زمان کاهش باعث يدار یمعن

 ماریت مختلف، يها روش انیم در. گردد یم شاهد

 3 مدت به درصد 20 کیسولفور دیاس با گواواي بذرها

 به را) درصد 7/51( یزن جوانه درصد نیشتریب قه،یدق

 در) 2015( همکاران و 6سانتوس .داد اختصاص خود

 شیپ که افتندیدری لیبرزي گواوا بذر یزن جوانهی بررس

 به نسبت را بذر یزن جوانه درصد بذرها، ساندنیخ ماریت

 الزم زمان و داده شیافزای توجه قابل مقدار به شاهد

 دانهال طول نیهمچن. دهد یم کاهش را یزن جوانهي برا

 و 7نشید .ابدی یم شیافزا ماریت اثر در آن تر وزن و

یی ایمیش مختلف يها روشی بررس در) 2019( همکاران

 در کردند مشاهده گواوا یزن جوانه بهبود بری کیزیف و

 گرم یلیم 1000 غلظت با) GA3( کیبرلیج دیاس ماریت

 و یزن جوانه درصد نیشتریب ساعت، 24 مدت به تریل در

 یزن جوانهي برا الزم زمان و آمد بدست دانهال ارتفاع

 مختلفي مارهایت اثر) 2012( 8نامال. افتی کاهش

GA3، سلسیوس درجه 60 گرم آب ک،یسولفور دیاس، 

 ماریت ساعت، 24 مدت به سلسیوس درجه 4 سرد آب

 24 مدت به سلسیوس درجه 4ي دما دری سرماده

 در را ساعت 24 مدت به آب در بذرها ساندنیخ و ساعت

 قراری بررس مورد گواواي بذرها يا شهیش درون یزن جوانه

 سرعت و درصد نیشتریب کردند مشاهده و دادند

                                                             
3 Bradford 
4 Pandey and Singh 
5 Sharma 
6 Santos 
7 Dinesh 
8 Namal 
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 مدت به سلسیوس درجه 60 گرم آب ماریت در یزن جوانه

 .آمد بدست ساعت 24 مدت به سرد آب و قهیدق 15

 ماریت شیپ که کردند انیب) 2014( همکاران و 1یانیکل

 1000 و 500 غلظت به کیبرلیج دیاس با گواواي بذرها

 دیاس گرم، آب وره،یت( مارهایت ریسا به نسبت گرم یلیم

 و داشت یزن جوانه بهبود در را اثر نیشتریب) کیسولفور

 مؤثر قهیدق 5 مدت به کیسولفور دیاس با بذرها ماریت

  .نبود

 اطالعات بذر ماریت شیپ کاربردي ایمزا ،رغم یعل

 دیتول شیافزا منظور به آن از استفاده دربارهي محدود

 حاضر قیتحق منظور نیدب. دارد وجود گواوا بذر از دانهال

 بر مختلفي مارهایت شیپ اثراتی بررسبا هدف 

و شناسایی و تعیین  گواوابذر  یزن جوانه يها شاخص

 يها هیپاتیمار به منظور بهبود روند تولید  نیتر مناسب

  .است گرفته صورت بذري گواوا

  

  ها روش و مواد

ي رو مختلفي مارهایت شیپ اثری بررس منظور به

 و کیژنت شگاهیآزما دری شیآزما گواوا، هايبذر یزن جوانه

 در اهوازي ریگرمس يها وهیم و خرما پژوهشکدهي بهنژاد

 دهیرس يها وهیم از گواواي بذرها. شد اجرا 1397 سال

. شدند يآور جمع 1397در سال  نابیم شهرستان در

 اجرا تکرار سه بای تصادف کامالً طرح قالب در شیآزما

، )هابذر میمستق کشت(شاهد  :شامل مارهایت. شد

، ساعت 48 و 24 مدت به مقطر آب در بذرها قراردادن

 به درصد 1 و 5/0 میپتاس تراتین در بذرها قراردادن

 درجه 70 گرم آب در بذرها دادن قرار، ساعت 24 مدت

 در بذرها قراردادنو  قهیدق 10 و 5 مدت به سلسیوس

 ،قهیدق 5 مدت به درصد 50 و 25 کیسولفور دیاس

 .سپس شستشو بذرها با آب مقطر

 180ي دما با آون در لیوسا هیکل و ها  يپتر ابتدا

ي برا. شدند سترون ساعت 2 مدت به سلسیوس درجه

 به درصد 50 میسد تیپوکلریه از بذرها کردنی ضدعفون

 با بار 3 بذرها آن از پس و شد استفاده قهیدق 15 مدت

 آثاری تمام تا شدند شستشو قهیدق 5 مدت به مقطر آب

 سپس روي بذرهاي ضدعفونی شده .رود نیب از محلول

 9قطر ( يپتر هر کف .اعمال شدند ي مختلفمارهایت

                                                             
1 Kalyani 

 100 و پوشانده شد سترونی صاف کاغذبا  )متر یسانت

 7پس از افزودن  .داده شد قرارروي آن  بذر عدد

در انکوباتور با حاوي بذر  يها يپترآب مقطر،  تریل یلیم

 افتندی انتقالو شرایط تاریکی  سلسیوسدرجه  28دماي 

 .شد انجام روزانه صورت به زده جوانه هايبذر شمارش و

مرطوب نگه  ها یصافدر تمام مراحل آزمایش کاغذ 

 به چه شهیر خروج بذرها،ی زن جوانه اریمع .داشته شدند

ی زمان تا شمارش. شد گرفته نظر در متر یلیم دو اندازه

 روز 3ی ط زده جوانه بذر تعداد دری شیافزا که افتی ادامه

 ریزي ها شاخص شیآزما انیپا در. نداشت وجودی متوال

  :شدندي ریگ اندازه

 هايبذر تعداد میتقس از: )GP(2یزن جوانه درصد

 شد محاسبه صد ضربدر هابذر کل تعداد بر زده جوانه

  ).1999 ،3ستایا(

=GP                                 )1 رابطه( 
∑�

�
×100   

G :زده، جوانهي بذرها تعداد N :هاربذ کل تعداد  

 به): MGT4( بذرهای زن جوانهي برا الزم زمان نیانگیم

 محسوبی زن جوانه شتاب و سرعت ازی شاخص عنوان

 و سیلا( شود یم محاسبه ریز فرمول اساس بر و گردد یم

  ):1981 ،5روبرت

=MGT                                    )2 رابطه(
�(����)

�(��)
   

ni :مشخصی زمان فاصله کی در زده جوانهي بذرها تعداد 

)ti( و شیآزما شروع از پس روز ni Σ :مجموع با برابر 

  .باشد یم زده جوانهي بذرها

 در زده جوانه بذر تعداد برحسب): GR( یزن جوانه سرعت

  .شد محاسبه) 1962( 6مگور فرمول طبق روز

�∑)                 3 رابطه(
��

��
�																							=GR 

ti :روز تعداد  

:ni مشخصی زمان فاصله کی در زده جوانهي بذرها تعداد 

)ti(  

 رابطه از استفاده با بذر هیبن شاخص: 7بذر هیبن شاخص

  ).2003 ،8آگراوال( آمد بدست) 4(

                                                             
2 Germination percentage 
3 ISTA 
4 Mean time to germination 
5 Ellis and Robert 
6 Maguire 
7 Seedling vigour index 
8 Agrawal 
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 بذر هیبن شاخص= اهچهیگ طول× یی نها یزن جوانه درصد

 از کی هر در: آن وزن و اهچهیگ طول يریگ اندازهي برا

ی تصادف صورت به اهچهیگ 10 مار،یت هري تکرارها

 هر تر وزن سپس و کش خط با ها آن طول و شد انتخاب

 دقت بای تالیجید يترازو از استفاده با ها اهچهیگ از کی

  .شد يریگ اندازه 0001/0

 SAS افزار نرم از ها داده هیتجز منظور به تینها در

 چند آزمون از ها نیانگیم سهیمقاي برا و 2/9 نسخه

 درصد 5 احتمال خطاي سطح در دانکن يا دامنه

 .دیگرد استفاده

 

  جینتا

ي مارهایت ریتأث که داد نشان انسیوار هیتجز جینتا

احتمال  سطح دری زن جوانهي ها شاخص بر مختلف

 درصد نیشتریب). 1 جدول( بود دار یمعن درصد 1 خطاي

  تراتین ماریت در درصد 1/53 زانیم به گواوا دری زن جوانه

 5/0 میپتاس تراتین ماریت آن از پس و درصد 1 میپتاس

 ساعت 48 مدت به مقطر آب و) 37/49( درصد

 بذر یزن جوانه زانیم نیکمتر. داشت قرار) 77/47(

 مشاهده درصد 50 کیسولفور دیاس ماریت در) 53/19(

 تر نیپائ آن زانیم زین) 57/31( شاهد ماریت از که شد

  .)2 جدول( بود

بذر  6/6 نیانگیم با درصد 1 میپتاس تراتین ماریت

 33/6 با ساعت 48 مدت به مقطر آب ودر روز  زده جوانه

 نیشتریب مارها،یت ریسا به نسبتدر روز  زده جوانهبذر 

ي مارهایت. دادند اختصاص خود به رای زن جوانه سرعت

ی نیپائی زن جوانه سرعت از کیسولفور دیاس و گرم آب

 دری زن جوانه سرعت نیکمتر کهیطور به بودند، برخوردار

 قهیدق 5 مدت به درصد 50 کیسولفور دیاس ماریت

 درجه 70 گرم آب و) در روز زده جوانهبذر  07/2(

در  زده جوانهبذر  13/2( قهیدق 10 مدت به سلسیوس

  ).2 جدول( شد مشاهده) روز

 سلسیوس درجه 70 گرم آب در بذري ور غوطه ماریت

 الزم زمان نیانگیم نیشتریبي دارا قهیدق 5 مدت به

ي مارهایت آن از پس. بود) روز 4/16( بذری زن جوانهي برا

 قه،یدق 10 مدت به سلسیوس درجه 70 گرم آب شاهد،

 قرار قهیدق 5 مدت به درصد 50 و 25 کیسولفور دیاس

. نشد مشاهده ها آن نیبي دار یمعن اختالف که داشتند

 روز 2/14 متوسط با ساعت 48 مدت به مقطر آب ماریت

 خود به رای زن جوانهي برا الزم زمان نیانگیم نیکمتر

  ).2 جدول( داد اختصاص

 میپتاس تراتین ماریت دهد یم نشان ها نیانگیم سهیمقا

 ساعت 48 و 24 مدت به مقطر آب و درصد 1 و 5/0

 نیب در. شود یم شاهد به نسبت بذر قدرت شیافزا باعث

 درصد 1 میپتاس تراتین در بذري ور غوطه مارها،یت

 داد اختصاص خود به را بذر قدرت نیشتریب) 7/2636(

 ساعت 48 مدت به مقطر آب ماریت آن از پس که

 درجه 70 گرم آبي مارهایت در. داشت قرار) 4/2362(

 به نسبت بذر قدرت زانیم کیسولفور دیاس و سلسیوس

  .کرد دایپي دار یمعن کاهش شاهد

 
 هاي جوانه زنی بذر گواوا اثر پیش تیمارهاي مختلف بر شاخص تجزیه واریانس .1جدول 

Table 1. Analysis of variance for the effect of different pre-sowing treatments on germination indices of guava 
seed 

 منابع تغییرات

S.O.V 

درجه 

  آزادي

df 

 (MS)  میانگین مربعات

 زنی درصد جوانه

Germination 
percentage 

 زنی سرعت جوانه

Germination 
rate 

میانگین زمان الزم 

 زنی براي جوانه

Mean time to 
germination 

قدرت شاخص 

 بذر

Seed vigour 
index 

 گیاهچه طول

Length of 
seedling 

  تر گیاهچه وزن

Fresh 
weight of 
seedling 

  تیمار

Treatment 
8 459.34 ** 9.64 ** 1.46 ** 1616221.8 ** 118.14 ** 0.0005 * 

 خطا

Error 
18 4.06 0.03 0.28 25270.95 7.75 0.0001 

 )درصد( ضریب تغییرات

CV (%) 
5.64 3.9 3.43 10.59 6.92 10.61 

 .significant at p<0.01 and p<0.05, respectively :*,**                                درصد 5و  1معنی دار در سطح احتمال : *، **
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 بذر گواوا یزن جوانه يها اثر پیش تیمارهاي مختلف بر شاخص مقایسه میانگین .2جدول 

Table 2. Mean comparison of different pretreatments on germination indices of guava palm seed 

 تیمار

Treatment 

  زنیدرصد جوانه

Germination 
percentage 

 یزن سرعت جوانه

  )تعداد در روز(

Germination 
speed (Seed 

/day) 

میانگین زمان الزم 

 زنی براي جوانه

 )روز(

Mean time to 
germination 

(day) 

شاخص 

 قدرت بذر

Seed 
vigour 
index 

طول گیاهچه 

 )متر یلیم(

Length of 
seedling 

(mm) 

تر گیاهچه  وزن

  )گرم(

Fresh 
weight of 
seedling 

(g) 

 شاهد

Control 
31.57 d d 3.54 ab 15.78 d 1172.5 c 37.07 ab 0.123 

 )ساعت 24(آب مقطر 

Distilled water (24 h) 
C 39.53 c 4.89 bc 14.84 c 1555.9 bc 39.4 ab 0.133 

 )ساعت 48(آب مقطر 

Distilled water (48 h) 
47.77b a 6.33 c 14.2 ab 2362.4 a 49.47 ab 0.123 

 )ساعت 24(درصد  5/0 مینیترات پتاس

Potassium nitrate 0.5% (24 h) 
ab 49.37 b 5.72 abc 15.21 b 2205.5 bc 44.8 a 0.136 

 )ساعت 24( درصد 1 مینیترات پتاس

Potassium nitrate 1% (24 h) 
a 53.1 a 6.6 bc 14.59 a 2636.7 a 49.53 ab 0.123 

 )دقیقه 5(آب گرم 

Hot water (5 min) 
d 28.67 e 2.62 a 16.41 d 1104 bc 38.53 ab 0.116 

 )دقیقه 10(گرم آب 

Hot water (10 min) 
e 20.67 f 2.13 ab 15.68 e 706 c 34.13 ab 0.103 

 )دقیقه 5(درصد  25اسید سولفوریک 

Sulfuric acid 98% (5 min) 
d 31.1 d 3.24 ab 15.69 d 1121.2 c 36.07 ab 0.110 

 )قهیدق 5(درصد  50اسید سولفوریک 

Sulfuric acid 98% (5 min) 
e 19.53 f 2.07 ab 15.78 e 642.6 c 32.87 b 0.100 

 .باشد یم درصد 5 خطاي احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بري آمار تفاوت فاقد ،مشترك حرفي داراي ها نیانگیم ستون هر در

Means in each column followed by similar letter are not significantly different at p<0.05 using Duncan's test. 

 

 70 گرم آبي مارهایت در بذر قدرت زانیم نیکمتر

 کیسولفور دیاس و قهیدق 10 مدت به سلسیوس درجه

 ).2 جدول( شد مشاهده درصد 50

 در بذري ور غوطه ماریت در دانهال طول نیشتریب

 ساعت 48 مدت به مقطر آب و درصد 1 میپتاس تراتین

درصد افزایش نسبت به  45/33و  61/33به ترتیب با 

 ها آن نیبي دار یمعن اختالف که آمد بدست شاهد

 5/0 میپتاس تراتیني مارهایت ها آن پس. نشد مشاهده

 در. داشت قرار متر یلیم 8/44 ارتفاع نیانگیم با درصد

 قهیدق 5 مدت بهدرصد  50و  25 کیسولفور دیاس ماریت

 مشاهده دانهال طول نظر ازي دار یمعن اختالف شاهد و

 در) متر یلیم 8/32( دانهال ارتفاع زانیم نیکمتر نشد،

 قهیدق 5 درصد به مدت 50اسید سولفوریک  ماریت

 5/0 میپتاس تراتین ماریت مارها،یت نیب در. بدست آمد

 به درصد 50 کیسولفور دیاس و) گرم 136/0( درصد

 نیکمتر و نیشتریب بیترت به) گرم 1/0( قهیدق 5 مدت

 ریسا نیب. دادند اختصاص خود به را دانهال تر وزن زانیم

 مشاهدهي دار یمعن اختالف دانهال تر وزن نظر از مارهایت

 ).2 جدول( نشد

 

  بحث

 نیتر حساس و نیاول اهچه،یگ رشد و بذر یزن جوانه

 ریتأث تحت که شود یم محسوب اهیگ دري نمو مرحله

 شکستني برا. ردیگ یم قراری طیمح وی کیژنت عوامل

ی مختلفي مارهایت از یزن جوانه بهبود و بذر رکود

 میپتاس تراتین در بذر ساندنیخ ماریت. شود یم استفاده

 درصد شیافزا باعث ساعت 24 مدت به درصد 1 و 5/0

 شاهد به نسبت 6/68% و 7/56% بیترت به بذر یزن جوانه

 میپتاس تراتین ماریت در یزن جوانه سرعت نیهمچن. دش
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 1 میپتاس تراتین ماریت در و 8/62% زانیم به درصد 5/0

 داشته شیافزا شاهد به نسبت 5/88% زانیم به درصد

نیز روي ذرت ) 2009(و همکاران  1عدالت پیشه. ستا

جنگلی  يها گونه در. به نتایج مشابهی دست یافتند

Prunus armeniaca بهبود سبب میپتاس تراتین، کاربرد 

 خصوصیات و بذر یزن جوانهسرعت  و یزن جوانه درصد

). 2011، 2شرمابهان و ( شد مورفولوژیکی گیاهچه

ي اسمز لیپتانس بای معدن نمک ینوع میپتاس تراتین

 و یزن جوانه عیتسر و یکنواختی بهبود در که است نیپائ

 سبب ییایمیش بیترک نیا. دارد نقش اهچهیگ رشد

 يها تیفعال کیتحر و بذر یکیولوژیزیف خواب ستنکش

 تراتین .شود یم مختلف يها گونه بذر در کیمتابول

 اهشکو نیاکس وسنتزیب قیطر از است ممکن میپتاس

 شیرو شروع باعث کیزیآبس رینظ رشد  بازدارنده مواد

  ).2006 همکاران، و 3يفرهاد( گردد نیجن

 24 مدت به مقطر آب در گواواي بذرها ساندنیخ

 سرعت و درصد 4/25 را یزن جوانه درصد ساعت،

 مدت. داد شیافزا شاهد به نسبت درصد 7/39 یزن جوانه

 بهبود دری مهم نقش آب در بذرها يور غوطه زمان

 ساندنیخ زمان مدت شیافزا با و کند یم فایا یزن جوانه

 شاخص و یزن جوانه سرعت و درصد ساعت، 48 به 24 از

 به نسبتدرصد  1/88 و 80 ،7/51 بیترت به بذر قدرت

 شیافزا زانیم نیشتریب نیهمچن. افتی شیافزا شاهد

 مارهایت ریسا با سهیمقا در شاهد به نسبت اهچهیگ طول

 در که استي پارامتری زن جوانه زمان مدت. آمد بدست

 مدت به مقطر آب ماریت در. دارد تیاهم دانهال استقرار

 نسبت یزن جوانهي برا الزم زمان درصد 3/11 ساعت، 48

 مارهایت ریسا با سهیمقا در و افتی کاهش شاهد به

 کاهش با مقطر آب در بذرها ماریت شیپ. داشتي برتر

 بذر پوشش شدن نرم باعث بذر پوشش استحکام

 نسبت بذر پوششي رینفوذپذ تیقابل نیبنابرا گردد، یم

 رخ يتر عیسری زن جوانه و افتهی شیافزا گازها و آب به

 نیهمچن. ابدی یم شیافزا دانهال هیاول رشد و دهد یم

 بازدارنده مواد شستشو قیطر از آب در بذر ساندنیخ

 یزن جوانه شیافزا باعث کیزیآبس دیاس لیقب از یزن جوانه

                                                             
1 Edalatpishe 
2 Bhan and Sharma 
3 Farhadi 

 مشابه جینتا .)2001، 4و مکدونالد کوپلند( گردد یم

 نگیس وي پاند ،)1974( 5یسون و نگیس توسط

 گواوا در )2005( همکاران و 6اکانتیسور و) 2000(

  .آمد بدست

 و 25 کیسولفور دیاس در بذرهاي ور غوطهي مارهایت

 يها شاخص بهبود در قهیدق 5 مدت به درصد 50

 يطور به .نبودند مؤثر شاهد به نسبت گواوا بذر یزن جوانه

 5 مدت به درصد 50 کیسولفور دیاس ماریت در که

 یزن جوانه سرعت ،درصد 38ی زن جوانه درصد قه،یدق

 به نسبت درصد 45ی زن جوانه قدرت و درصد 8/40

 در يدار یمعن کاهش نیهمچن. افتی کاهش شاهد

 به اهچهیگ طول و درصد 16/0 زانیم به اهچهیگ تر وزن

 جوالیبر .شد مشاهده شاهد به نسبت درصد 3/11 زانیم

ي مارهایت شیپ اثری بررس در) 2013( همکاران و

 درصد نیشتریب که افتندیدر گواوا یزن جوانه بر مختلف

 دانهال قدرت شاخص و) درصد 16/54(ی زن جوانه

 به درصد 10 کیدروکلریه دیاس ماریت در) 48/198(

) 2016( ٧بالدا و شارما .شد مشاهده قهیدق 2 مدت

 به درصد 20 کیسولفور دیاس با بذرها ماریت در افتندیدر

 نیکمتر وی زن جوانه درصد نیشتریب قه،یدق 3 مدت

 وی انیکال .آمد بدست دانهال ظهوري برا الزم زمان

 کردند مشاهده خود مطالعات در) 2014( همکاران

 دیاس و کیسولفور دیاس در گواواي بذرها ساندنیخ

 بذری زن جوانه بهبود باعث قهیدق 3 مدت به کیدروکلریه

باعث  بذرها، ساندنیخ زمان مدت شیافزا اما ،شد

 کاهش. گردید بذر یزن جوانه زانیم دار یمعن کاهش

ی سم اثر علت به دیاس با ماریت اثر در بذری زن جوانه

. باشد یم دهایاس در موجود سولفات و کلري ها ونی

 داد نشان) 1974(ی سون و نگیس يها یبررس نیهمچن

 دیاس ک،یدروکلریه دیاس در گواواي بذرها ساندنیخ

 باعث قهیدق 3 تا 2 مدت به کیسولفور دیاس و کیترین

ی صورت در. گردد یم شاهد به نسبتی زن جوانه شیافزا

 شیپ دادند نشان) 2008( همکاران و 8بانوپراکاش که

 به قهیدق 5 مدت به درصد 35 کیدروکلریه دیاس ماریت

                                                             
4 Copeland and McDonald 
5 Singh and Soni 
6 Suryakanth 
7 Sharma and Baloda 
8 Bhanuprakash 
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 با. کند یمي ریجلوگ بذرها یزن جوانه ازي دار یمعن طور

 ماریت از استفاده رسد یم نظر به قاتیتحق جینتا به توجه

 مؤثری زمان هابذر رکود شکستن يبرا کیسولفور دیاس

 دیاس غلظت تیرعا با ماریت اعمال که بود خواهد

  .شود انجام مناسب يور غوطه مدت و کیسولفور

 درجه 70 گرم آب در گواواي بذرها ماریت شیپ

 و درصد کاهش باعث قهیدق 10 و 5 مدت به سلسیوس

 بهبود در و شد شاهد به نسبت بذری زن جوانه سرعت

 زانیم در کاهش. نبود مؤثر گواواي بذرها یزن جوانه

 درجه 70 گرم آب ماریت در یزن جوانه يها شاخص

 درصد و بود شتریب قهیدق 10 زانیم به سلسیوس

 نسبت )1/39%( یزن جوانه سرعت و )5/34%( یزن جوانه

 درجه 70 گرم آب ماریت نیهمچن. افتی کاهش شاهد به

ي برا الزم زمان نیشتریب مارهایت نیب در سلسیوس

 و شارما جینتا. داد اختصاص خود به را بذر یزن جوانه

ي بذرها عیسر يور غوطه داد نشان زین) 2016( بالدا

 سلسیوس درجه 100 و 90 ،80 ،70 گرم آب در گواوا

 شود یم شاهد به نسبت یزن جوانه درصد شیافزا باعث

 قهیدق 3 مدت به سلسیوس درجه 100 ماریت در اما

 همکاران و نشید. ابدی یم کاهش یزن جوانه درصد

 درجه 100 گرم آب ماریت کردند مشاهده زین) 2019(

 را گواواي بذرهای زن جوانه هیثان 10 مدت به سلسیوس

 کاهش. داد کاهشي دار یمعن زانیم به شاهد به نسبت

 ای نیجن به بیآس لیدل به آبي باالي دما دری زن جوانه

 بیتخر و باالي دما در ژنیاکسی دسترس تیقابل کمبود

 .)1998 ،1یتکت( باشد یمی میآنز باتیترکی برخ

ي ور غوطه زمان مدت و آب حرارت درجه نیبنابرا

 و پژوهش نیا جینتا اساس بر و داردیی بسزا تیاهم

 حرارت درجه استفاده گرم آب ماریت در مطالعات ریسا

 بهبود در تر کوتاه يور غوطه زمان مدت و تر نیپائ

  .بود خواهد مؤثرتر گواواي بذرها یزن جوانه

 

  يریگجهینت

 دارندی کنواختیریغ و فیضع یزن جوانه گواواي بذرها

 و بذر سخت پوشش لیدل به گواواي بذرهای زن جوانه و

 کشد، یم طولي ادیز زمان مدت آن بودن نفوذ رقابلیغ

 بذر ماریت شیپ. باشد یم فیضع اهچهیگ استقرار نیبنابرا

                                                             
1 Teketay 

 کشاورزان به هیتوص قابل وي اقتصاد ساده، روش کی

ي برا الزم زمان مدت کاهش و یزن جوانه بهبودي برا

 نشان قیتحق نیا جینتا. باشد یم اهچهیگ مناسب استقرار

 ساندنیخ ماریت شده، اعمالي مارهایت نیب در دهد یم

 ساعت، 24 مدت به درصد 1 میپتاس تراتین در بذر

 داد، اختصاص خود به رای زن جوانهي ها شاخص نیباالتر

 48 مدت به مقطر آب در بذر ساندنیخ ماریت آن پس

 مارهایت ریسا به نسبتی توجه قابل زانیم به ساعت

 و درصدی توجه قابل زانیم به مارهایت نیا. داردي برتر

 زمان مدت و داده شیافزا را بذر هیبن و یزن جوانه سرعت

. دهند یم کاهش شاهد به نسبت را یزن جوانهي برا الزم

 زین اهچهیگي بعد رشد شیافزا دراین تیمارها  نیهمچن

 و اهچهیگ وزن و طول شیافزا باعث و داشته نقش

 يور غوطهسایر تیمارهاي  .شوند یم آن مناسب استقرار

درصد و آب مقطر به مدت  5/0بذر در نیترات پتاسیم 

بذر  یزن جوانه يها شاخصساعت نیز در بهبود  24

اما تیمارهاي فروبري بذر در  ،نسبت به شاهد مؤثر بودند

  .آب گرم یا اسید سولفوریک نقش قابل توجهی نداشتند
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Short Research Paper 

The Effect of Different Pretreatments on Seed Dormancy Elimination 
and Seed Germination Improvement of Guava (Psidium guajava) 

Maryam Boroujerdnia1, *, Hamed Hassanzade Khankahdani2 

Extend abstract 
Introduction: Guava (Psidium guajava L.) is one of the most important fruit crops of tropical and 

subtropical regions. Guava (Psidium guajava L.) can be propagated by seed, layering, grafting, cutting or 
tissue culture. Propagation by seed is used for the production of seedlings usable in breeding programs or 
rootstock production for grafting. Guava seeds germinate poorly and unevenly and require more time for 
seedling emergence. The dormancy in seeds might be due to hard seed coat and different methods are used 
for breaking dormancy in seeds to improve germination. The aim of this study was to evaluate efficiency of 
the different pretreatment on seed dormancy breaking and germination characteristics of guava. 

Materials and Methods: The experiment was laid out in a completely randomized design with three 
replications on guava seeds in genetic and breeding laboratory of Date Palm and Tropical Fruit Research 
Center at the summer of 2018. Treatments consisted of distilled water (24 and 48 h), 0.5 and 1% potassium 
nitrate (KNO3) for 24 h, warm water (70 ° C) for 5 and 10 min, 25% and 50% sulphuric acid for 5 min, and 
control (non-treated). In this study, the traits of germination percentage, germination rate and mean of daily 
germination, seed vigour index and fresh weight and length of seedling were measured.  Data analysis was 
done using the SAS 9.2 software and the Duncan's test at 5% probability level was used for mean 
comparison. 

Results: Results showed that the effect of treatments on seed germination indices (germination 
percentage, germination rate and mean of daily germination, seed vigour index) of guava was significant at 
p<0.01. The greatest germination percentage (53.1%), germination rate (6.6 seed/day) and seed vigour 
(2636.7) were observed in treatment of 1% potassium nitrate (KNO3) for 24 h. The lowest Mean time to 
germination (14 days) was obtained in distilled water for 48h. Warm water treatments at 70 °C and 25% and 
50% sulfuric acid were not effective in improving seed germination compared to control. The highest seed 
length and weight were observed in 1% potassium nitrate and 0.5% potassium nitrate pretreatments, 
respectively. 

Conclusions: the results of this study show that among the different treatments, pre-treatment of seeds 
with 1%potassium nitrate may be considered as an effective way to improve seed germination of guava. 
Also, pretreatment with distilled water for 48 hours is an easy, low cost and effective way to increase guava 
seed germination indices. 

Keywords: Sulfuric acid, Germination percentage, Germination speed, Potassium nitrate 

Highlights: 
1- The effect of different chemical treatments on germination characteristics of guava was investigated 
2- The suitable method for seed dormancy elimination and seed germination improvement of guava was 
introduced 
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