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 چكيده

و رشد دانهال بر جوانه)بذر(به منظور بررسي اثر زمان برداشت ميوه آزمايش حاضر صورت طرح به1انبه گياهزني بذر

به(تصادفي با پنج تيمار كامالً گل 125و 115، 85،95،105ترتيب پنج مرحله برداشت ميوه و چهار) دهي كاملروز پس از

زني بذر نتايج نشان دادند كه بيشترين درصد جوانه.انجام گرديد 1386در سال) استان هرمزگان(تكرار در منطقه ميناب

گل 125(در تيمار مرحله پنج)درصد67/70( وجود داشت، ولي ارتفاع شاخساره، قطر ساقه، تعداد) دهي كاملروز پس از

وو سطح برگ در دانهال گل85(ماهه در تيمارهاي مرحله اول12هاي شش همچنين. بيشتر بود) دهي كاملروز پس از

و شاخص وزن ريشه  ماهه نيز از بذور برداشت12هاي در دانهال) طول ريشه/ وزن خشك ريشه(وزن خشك شاخساره

مي. شده مرحله اول بيشتر بود و قدرت بهتر دانهالبنابراين پيشنهاد ها، از بذرهاي انبه در مراحل گردد براي دستيابي به رشد

.استفاده شود) كه ميوه بالغ نشده استدر زماني(اوليه رسيدگي ميوه 

 زني بذر، دانهال، رشدنهبلوغ ميوه، جوا، انبه:كلمات كليدي

 ايران-هاي گرمسيري، سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان كارشناس مسئول ميوه-1

و منابع طبيعي رامين استاديار، گروه باغبان-2 )مسئول مكاتبه*( ايران-، خوزستان)مالثاني(ي، دانشگاه كشاورزي

1- Mangifera indica 
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 مقدمه

و طعم، انبه پس از آناناس مهمترين به لحاظ ارزش غذايي

درآكشت. باشدمي جهان ميوه گرمسيري در منحصر به ايرانن

و ، در استان هرمزگان. استان هرمزگان است جنوب بلوچستان

باني مقام سوم در بين محصوالت باغ،انبه از نظر سطح زيركشت

سطح، 1385در سال.)1( اختصاص داده است خودهب را

در درختان بارور زيركشت ، عملكرد هكتار 1452اين استان انبه

و توليد ميوه آن معادل 11070ميوه  16074كيلوگرم در هكتار

 مشابه ساير كشورهاي توليدكننده انبه، در ايران ازدياد. تن بود

عدم علتهبليو است پيوندبه روش عمده طوربهتجاري انبه

با بذر مهمترين ازدياد، موفقيت روشهاي ازدياد غيرجنسي پايه

بهكهباشدميانبه هاي دانهاليروش توليد پايه پس از رسيدن

ميآنروي،سن مناسب  براي توليد. گيردها پيوند انجام

زني بذر، هاي انبه، وجود درصد باالي جوانهآميز دانهالموفقيت

و يكنواخت بودن رشد دانهالسرعت رشد  حائز اهميت ها باال

بو جوانه ندارنداگرچه بذرهاي انبه ركود. است دره زني راحتي

بولي جوانه،گيردآنها انجام مي و صورتهزني بذر انبه به كندي

تنامنظم انجام مي و رشد دانهال نيز تحت  ثير روندأگيرد

ميجوانه جز).29و9،27( گيردزني بذر قرار همچنين بذر انبه

شود كه طول عمر كوتاه محسوب مي1كوتاه عمر گروه بذور

و  زني آنها كاهش ميزان جوانه بذر، با كاهش رطوبت داشته

به.)17و15( يابدمي مدت بنابراين امكان انبار كردن بذر

و باتوجه به قابليت انبارداري پايين پذير طوالني امكان نيست

بذر در دوره زماني محدودي در طول سال قابل ها، كاشت ميوه

كه برخالف ساير درختان ميوه، باتوجه به اين.انجام است

و روشهاي بهبود جوانه،درمورد توليد پايه دانهالي انبه زني بذر

بنابراين گياه كمتر مورد بررسي قرار گرفته است،2قدرت رشد

و افزايالزم است در زمينه بهبود جوانه ش سرعت رشد زني بذر

. مطالعاتي انجام گيردو قدرت دانهال

تانبه زني بذربه منظور بهبود جوانه  ثيرأ، در مطالعات مختلف

و رطوبت، دوره ذخيره بذر، وزن رطوبت بذرماننديعوامل ، دما

1 - Recalcitrant 
2 - Vigor 

و تنش شوري  و دوره ذخيره بذر مورد بررسي قرار گرفته بذر

ر مرحله بلوغ ميوهثيأتكه درصورتي.)27و5،9،17،21( است

و جوانه نزني آن بر كيفيت بذر در حال حاضر.باشدميمشخص

ميبذرهاي انبه تنها از ميوه در.شوندهاي كامالً رسيده برداشت

تهاي گوشتي، بلوغ ميوه بر جوانهميوه و اثر ثير داردأزني بذر

زني بذر در گياهاني مانند ماش، سويا مرحله بلوغ ميوه بر جوانه

7،11،14،19،21(فرنگي مورد تأييد قرار گرفته است گوجهو 

و نمو بذر درون.)26و همچنين پيشنهاد گرديده است رشد

هاي گوشتي با بلوغ ميوه هماهنگي ندارد، بنابراين در توليد ميوه

).11(بذر انبه، تعيين زمان بهينه برداشت بذر حائز اهميت است 

و،به دليل عدم امكان ذخيره بذر برداشت بذر از ميوه رسيده

استان هرمزگان مصادف با دوره گرماي كاشت بالفاصله آن در

مي شديد در ببنابراين. باشداوايل تابستان طورهتوليد نهال را

ت در همچنين.مي دهد ثير قرارأنامناسب تحت باتوجه به اينكه

ن انبه، مشابه ساير درختان ميوه، ريزش ميوه در طول فاصله زما

ميگل گيرد ولي به لحاظ درشت دهي كامل تا رسيدن ميوه انجام

و ارزش اقتصادي باالي هر ميوه انبه بادر،بودن ميوه مقايسه

تر شدن به دوره بلوغ ميوه اين ساير درختان ميوه با نزديك

ميخسارت جدي شود، الزم است امكان استفاده مناسب از تر

دا هاي ريزش يافتهميوه .مورد بررسي قرار گيرد نهال نيزدر توليد

ناشي از منجر به كاهش خسارت اقتصادي تواند اين امر مي

هاي نارس حال حاضر از گوشت ميوهدر. گرددنيز ريزش ميوه

بوردهآو ريزش يافته تنها فر صورته هاي جانبي مانند ترشي

ميياسنتي  ها مورد استفاده شود، ولي بذر اين ميوهصنعتي توليد

بلوغ فيزيولوژيكي ميوه انبه براساس بافت، شكل،.گيردر نميقرا

 گردد ولي رنگ پوست در بخش بيروني ميوه تعيين مي

و به طوركلي رنگ مهمترين شاخص تعيين بلوغ ميوه انبه بوده

).21و3(گردد ميوه در مرحله سبز بالغ برداشت مي

ت،هدف از پژوهش حاضر انأتعيين به ثير مرحله بلوغ ميوه

كهمي زني بذربر جوانه باشد تا بتوان بهترين زمان برداشت ميوه

.است، را تعيين نمودزني بذر داراي بيشترين ميزان جوانه
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و روش هامواد
 آزمايش حاضر در يك خزانه تجاري توليد نهال انبه در

شهرستان ميناب كيلومتري16روستاي چلوگاوميشي واقع در

 طول جغرافيايي(در جنوب شرقي ايران واقع) استان هرمزگان(

و 91 و عرض جغرافيايي50 درجه و22دقيقه شرقي 30درجه

و ارتفاع انجام 1386در سال)متر از سطح دريا12دقيقه شمالي

. گرديد

و تقريباًميوه رقم يكنواخت هاي انبه از درختان بالغ

روز 125و 115، 85،95،105در مراحل) سال12سن(’اريخ‘

روز 125(مرحله پنج.دهي كامل برداشت گرديدندپس از گل

).ها بوددهي معادل مرحله بلوغ فيزيولوژيكي ميوهپس از گل

و بذر در هر مرحله برداشت در جدول )1( مشخصات ميوه

. آورده شده است

و شستشوي بذر با آب، از ميوه پس از حذف گوشت

قا ضدعفوني سطحي بذور دو( مانكوزبكشرچبا استفاده از

ب و) پنج دقيقهمدته درصد 5-10 در عمقبذور انجام گرديده

در در در خزانه فاصله كاشت. خزانه كاشته شدند بستر خاك

و روي رديف مشخصات خاك. متر بودسانتي20ها بذرها بين

.آورده شده است)2(مورد استفاده در جدول 

ب مدت هشتهاز زمان كاشت بذر در هر تاريخ كاشت،

بهفته جوانه شداشتدصورت هفتگي ياده زني بذر . برداري

ب1متر برگ لپهظهور يك سانتي عنوان معياره از سطح خاك

درجوانه شد زني در براي انجام محاسبات آماري،. نظر گرفته

 Arcزني بذر تبديل داده با استفاده از رابطهمورد درصد جوانه

Sin X 1/2 انجام گرديد .

و ترتيب به  پس از هر تاريخ كاشت، ماه12شش

و هاي رشد دانهال شامل ارتفاع گياه، قطر ساقه، تعدادويژگي

و گره، تعداد)سنجبا استفاده از دستگاه سطح برگ( برگ سطح

پس از هر تاريخ ماه12.ندگيري گرديداندازه هاي جانبيشاخه

 
1 - Cotyledon 

ب، كاشت اه پنج دانهال از هر تكرار نتخاب صورت تصادفي

ب و ازو طور كامل از خاك خارج گرديدههگرديده  پس

صورتهبو بخش هوايي گيري طول ريشه اصلي، ريشهاندازه

بدرجه سانتي80دماي( جداگانه درون آون 72مدته گراد

شاخص.گيري گرديداندازه آنهاو وزن شده خشك) ساعت

 تعيين)طول ريشه اصلي/وزن خشك ريشه( وزن خشك ريشه

.)6( گرديد

ب:محاسبات آماري صورت طرح كامل تصادفي با پنجهآزمايش

روز 125و 115، 85،95،105هاي زمان( تيمار برداشت ميوه

به) عدد بذر25تكرارهر(و چهار تكرار) دهي كاملپس از گل

در LSDها با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين. اجرا درآمد

ان پنج سطح احتمال . جام گرديددرصد
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و-1جدول  بذر انبه در مراحل مختلف برداشت خصوصيات فيزيكي ميوه

و-1ادامه جدول  در مراحل مختلف برداشت بذر انبه خصوصيات فيزيكي ميوه

 مورد استفاده در آزمايشخصوصيات خاك-2 جدول

و بحث نتايج

ت:زني بذرجوانه برأنتايج مربوط به  ثير زمان بلوغ ميوه

نشجوانه زني در بيشترين درصد جوانه ان دادزني بذر انبه

گلروز 125بذرهايي جود داشت كه   دهي كاملپس از

زني بذر درصد جوانه. از ميوه استخراج گرديدند)مرحله بلوغ(

زني بذرهاي استخراج شده از در اين تيمار با درصد جوانه

خصوصيات ميوه 

 برداشتزمان

)دهيگلازپسروز(

 وزن ميوه

)گرم(

وزن گوشت

)گرم(

 وزن گوشت

به هسته

 طول

)مترميلي(

 عرض

)مترميلي(

 قطر

)مترميلي(

 حجم

)ليترميلي(

8546/10312/7617/440/7068/5628/4826/107

9522/10204/7823/454/6928/5731/5033/99

10522/9523/6905/454/6304/5698/5073/90

11554/10454/7978/444/6580/5616/5040/104

12553/13391/10236/400/7056/6153/5347/131

ميوهخصوصيات

 برداشتزمان

)دهيگلازپسروز(

 وزن هسته

)گرم(

 طول هسته

)مترميلي(

 عرض هسته

)مترميلي(

 قطر هسته

)مترميلي(

 حجم هسته

)ليترميلي(

 وزن مغز

)گرم(

8577/2442/5987/3821/2547/2567/14

9518/2482/5598/3582/2000/2847/10

10554/236/5301/3571/206/2288/10

11586/2151/5397/3252/194/2143/11

12562/3019/5900/3657/207/2783/11

عمق

)مترسانتي(

هدايت الكتريكي

)زيمنس بر متردسي(

اسيديته

 گل اشباع

كربن آلي

)%(

ازت كل

)%(

 فسفر قابل جذب

(ppm) 

 پتاسيم قابل جذب

(ppm) 

 بافت

30-0 44/1 4/8 702/0 064/0 6/15 61/763 لومي-سيلت

60-30 29/1 3/8 429/0 054/0 2/12 80/414 لومي-سيلت



و حيدري برزمان اثر: عباسي و رشد دانهالجوانه بهبود بلوغ ميوه 73 هاي انبهزني بذر

گل105هايي كه ميوه دهي كامل برداشت روز پس از

زني اري نداشت ولي با درصد جوانهدتفاوت معني، گرديدند

از نظر آماري، كمترين. دار داشتساير تيمارها تفاوت معني

از115و85زني بذر نيز در تيمارهاي درصد جوانه روز پس

 دهي كامل وجود داشت كه بين اين دو تيمار تفاوت گل

.)1شكل( داري وجود نداشتمعني

درأت-1شكل  زني بذر انبهصد جوانهثير بلوغ ميوه بر

.داري با يكديگر ندارندتفاوت معني LSDآزمون05/0هاي داراي حروف مشترك در هر ستون در سطح ميانگين-†

نتايج نشان دادند بيشترين ارتفاع:رشد دانهال پس از شش ماه

كه شاخساره در دانهال روز85هاي توليد شده از بذرهايي بود

با ارتفاعكهاز ميوه استخراج گرديدند دهي كامل پس از گل

كه هاي توليد شده از ميوهدانهال گل95هايي دهي روز پس از

داري نداشت ولي با معني تفاوت،كامل برداشت گرديدند

كمترين،از نظر آماري.داري داشتساير تيمارها تفاوت معني

برداشت ميوه(هاي مرحله آخر ارتفاع شاخساره در دانهال

گل 125 قطر).3جدول(وجود داشت) دهي كاملروز پس از

و و سطح برگ هاي توليد تعداد گره در دانهال نيزساقه، تعداد

گل85شده از بذرهايي كه دهي كامل برداشت روز پس از

ب . داري از ساير تيمارها بيشتر بودطور معنيهشده بودند

گل روز95هاي فوق در زمان همچنين شاخص  دهيپس از

روز125و105،115داري از روزهاي معني طورهب كامل

هاي توليد شده از بذرهايي كه سطح برگ در دانهال. بيشتر بود

گل 125 دهي كامل از ميوه استخراج شده بودند، روز پس از

و داري كمتر از ساير تيمارها بودطور معنيهب ولي قطر ساقه

روز125و 105،115هاي مراحل تعداد برگ در دانهال

هاي جانبي تعداد شاخه. داري با يكديگر نداشتندتفاوت معني

. داري با يكديگر نداشتندها تفاوت معنيكدام از دانهالدر هيچ

در12پس از: ماه12رشد دانهال پس از ماه، ارتفاع شاخساره

كه دانهال پس105يا85،95هاي توليد شده از بذرهايي روز

داري تفاوت معني،ل از ميوه استخراج گرديدنددهي كاماز گل

ب داري بيشتر از ارتفاع طور معنيهبا يكديگر نداشتند ولي

 115هاي توليد شده از بذرهايي بودند كه شاخساره در دانهال

گل125يا جدول( دهي از ميوه برداشت گرديدندروز پس از

-بهروز پس از برداشت،115و85طول ريشه در مراحل.)3

روز پس از برداشت بود 125داري بيشتر از مرحله طور معني

روز تفاوت105و85،95قطر ساقه در مراحل).4جدول(

داري با يكديگر نداشتند ولي قطر ساقه دانهال در مرحله معني

به 85 روز بيشتر125و 115داري از مراحل طور معنيروز

.بودند
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هاي مرحلهر دانهالدو تعداد گره بيشترين تعداد برگ

كه با دانهال تفاوت هاي مرحله چهارماول وجود داشت

بمعني داري بيشتر از تعداد برگ طور معنيهداري نداشت ولي

.)3جدول( هاي ساير مراحل بوددر دانهال

و وزن هاي اول هاي مرحلهخشك شاخساره در دانهالتر

و  وزن ولي داري نداشتندسوم تفاوت معنيبا مراحل دوم

و تر شاخساره در مرحله اول داري از وزن طور معنيهب خشك

و پنجم بيشتر بودخشك دانهال كه درحالي. هاي مراحل چهار

داري بيشتر از مراحل طور معنيوزن تر ريشه در مرحله اول به

و پنج بود،  هاي مرحله در دانهالوزن خشك ريشه سه، چهار

در ساير مراحل برداشت از وزن خشك ريشه) روز85(اول 

به. داري بيشتر بودطور معنيميوه به نسبت وزن خشك ريشه

داري با هاي تمام مراحل تفاوت معنيشاخساره در دانهال

وزن خشك( شاخص وزن خشك ريشه. يكديگر نداشتند

بدر دانهال) طول ريشه اصلي: ريشه طورههاي مرحله اول

ي مرحله چهارم بيشترهاداري از اين شاخص در دانهالمعني

هاي ساير مراحل تفاوت بود ولي با اين شاخص در دانهال

.)4جدول( داري نداشتمعني

و(ها خصوصيات رشد دانهال-3جدول )ماه پس از كاشت12شش

)روز پس از گلدهي كامل( مرحله برداشت ميوه

125 115 105 95 85 

ماه6  

73/18 c 00/25 b 83/25 b 75/27 ab 57/29 a )مترسانتي(طول شاخساره
20/4 c 10/4 c 39/4 c 79/4 b 18/5 a )مترميلي(قطر ساقه
90/10 c 33/11 c 93/10 c 03/12 b 23/16 a تعداد برگ
00/350 d 70/393 c 00/384 c 0/424 b 70/568 a )متر مربعسانتي(سطح برگ
97/10 c 33/11 c 97/10 c 03/12 b 33/16 a تعداد گره

a00/3 a00/1 a00/11 a00/1 00/1 a تعداد انشعاب جانبي
ماه12

6/41 b 2/41 b 4/50 a 8/51 a 6/55 a )مترسانتي(طول شاخساره
4/5 b 4/5 b 0/6 ab 4/6 ab 8/6 a )مترميلي(قطر ساقه
8/25 b 6/30 ab 8/27 b 6/29 b 8/48 a تعداد برگ
8/25 b 6/30 ab 8/27 b 6/29 b 8/48 a تعداد گره

.داري ندارندتفاوت معني LSDآزمون05/0هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري در سطح در هر رديف، ميانگين-*

)ماه پس از كاشت12(هادانهالو خصوصيات ريشه هاي مختلفوزن بخش-4جدول

)دهي كاملروز پس از گل(مرحله برداشت ميوه

125 115 105 95 85

39/32 b 79/36 b 34/44 ab 73/45 ab 37/62 a )گرم(وزن تر شاخساره

16/7 b 31/9 b 35/9 b 27/10 ab 38/14 a )گرم(وزن تر ريشه

34/13 b 95/14 b 40/17 ab 68/16 ab 43/25 a )گرم(وزن خشك شاخساره

36/4 b 30/4 b 45/4 b 75/4 b 87/6 a )گرم(وزن خشك ريشه

47/3 a 71/3 a 00/4 a 63/3 a 03/4 a نسبت وزن ريشه به شاخساره

98/22 b 71/30 a 81/27 ab 14/26 ab 70/32 a )مترسانتي(طول ريشه

19/0 ab 14/0 b 16/0 ab 18/0 ab 21/0 a )مترسانتي/گرم(شاخص وزن ريشه
.داري ندارندتفاوت معني LSDآزمون05/0ي در سطح هاي داراي حروف مشترك از نظر آماردر هر رديف، ميانگين-*
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عالوه بر بذور برداشت نتايج آزمايش حاضر نشان داد

ها در هاي بالغ، در بذور برداشت شده از ميوهشده از ميوه

و رسيدگي نيز قدرت جوانه و توليد مرحله قبل از بلوغ زني

اين نتايج با نتايج گزارشي. وجود داشتنهال طبيعي 

و نموه كه عنوان گرديده در برخي گياهان رشد ماهنگي دارد

).11(بذر درون ميوه گوشتي با بلوغ ميوه هماهنگي ندارد 

هاي اگرچه پيشنهاد شده است بذور انبه برداشت شده از ميوه

رسيده داراي ركود نيستند ولي نتايج آزمايش حاضر نشان داد 

و هوايي ميناب  آب بذور برداشت) استان هرمزگان(در شرايط

گل85ها از مرحله شده از ميوه دهي كامل تا زمان روز پس از

و رسيدگي ميوه نيز داراي ركود نيستند اين.)13( بلوغ

موضوع امكان استفاده از بذر در مراحل قبل از بلوغ ميوه را 

اگرچه نتايج اين آزمايش نشان داد بيشترين. سازدمطرح مي

كه ميوه بالغ شده زني بذر انبه درصد جوانه در هنگامي است

و پس از برداشت زودهنگام ميوه، درصد جوانه زني بذر باشد

زني باشد، ولي با پيشرفت رشد ميوه، درصد جوانهمي پايين

بهبذر نيز افزايش مي از105كه در مرحله طورييابد روز پس

زني زني بذر با درصد جوانهدهي كامل، درصد جوانهگل

از125(هاي بالغ اشت شده از ميوهبذرهاي برد  روز پس

تأ. داري نداشتندتفاوت معني) دهي كاملگل ثير بلوغ اين نتايج

و جوانه - زني آن پس از استخراج در ميوهميوه بر كيفيت بذر

هاي گوشتي كه توسط ساير محققان گزارش گرديده است را

پي).25و11(دهد مورد تأييد قرار مي شنهاد باتوجه به اينكه

زني بذر انبه ندارد، بنابراين گرديده است وزن تأثيري بر جوانه

زني مربوط ممكن است يكي از داليل تفاوت در درصد جوانه

و يا تركيبات تشكيل دهندهبه تفاوت در خصوصيات جنين

كه. آندوسپرم باشد به به اين دليل بررسي نتايج مربوط

كاشت نشان دادند ها شش ماه پس از هاي رشد دانهالويژگي

كه از ميوه ها در مرحله قبل از بلوغ برداشت گرديده بذرهايي

به دانهال هاي توليد شده از بذرهاي برداشت بودند، نسبت

م كه طوريبه.رحله بلوغ ميوه رشد بهتري داشتندشده در

و سطح برگ در و قطر ساقه، تعداد هاي مرحله دانهال ارتفاع

نسطور معنياول به ).9(بت به مراحل بعد بيشتر بود داري

به اينكه و بذر نشان باتوجه بررسي خصوصيات فيزيكي ميوه

زيادي بر خصوصيات تأثيرافزايش مرحله رشد داد كه

و بذر نداشت، اين احتمال وجود دارد كه  فيزيكي ميوه

و بذر با قدرت  و يا شيميايي ميوه  تغييرات ساختاري

و رشد دانهالجوانه ازني ).1جدول(رتباط داشته باشد ها

هاي گياهي رويان بذر در بيشتر گونهكه پيشنهاد گرديده است

و فشار ناشي از آندوسپرم  توسط آندوسپرم احاطه گرديده

ميظهور ريشه و ريشهچه را محدود چه الزم است سازد

و پوسته مصرف انرژي بيشتري را براي خروج از ميان لپه ها

دركا).31و10(نمايد  هش در ميزان مقاومت آندوسپرم

و بذرهاي در حال جوانه  زني گياهاني مانند خربزه

همچنين).32و18(فرنگي نيز گزارش گرديده است گوجه

تواند موجب تغييراتي در گزارش گرديده است بلوغ ميوه مي

).4(دهنده بذر گردد تركيبات شيميايي تشكيل

آمرحله رشد ميوه انبه ميزبا افزايش بسايزيك در ان اسيد

و گوشت ميوه افزايش كه با درحالي).21(يابدمي پوست

بسايزيك در بذرآنزديك شدن به مرحله بلوغ ميوه ميزان اسيد

دليل عدم وجود ركود در بذر را كاهش اسيد. يابدكاهش مي

تركيبات فنولي روندي مشابه ميزان.)21(باشد ابسايزيك مي

نابراين كاهش تركيبات فنولي نيز مهمب. داشتبسايزيكآاسيد 

گزارش شده است در طول دوره رشد، ميزان.)21( است

و ميوه انبه دچار تغيير ها در بخشآمينپلي هاي مختلف بذر

و در بذر بيشترين ميزان پلي).25(گرديد  آمين كل، اسپريدين

در90و75ترتيب اسپريميدين به روز پس از تشكيل ميوه

هابه دليل تنوع ژنتيكي زياد در انبه.)25(د داشتبذرها وجو

گردد اين موضوع در ارقام در استان هرمزگان، پيشنهاد مي

كه بذر آنها براي توليد دانهال مختلف، به خصوص ارقامي

.گيرد، بررسي شودمورد استفاده قرار مي

ها در مرحله دوم هاي مربوط به رشد دانهالنتايج بررسي

به) ماه پس از كاشت12( بردارينمونه جز نسبت نشان دادند

وزن خشك شاخساره به ريشه، ساير خصوصيات رشد 
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. هاي انبه در مرحله پنجم كمتر از مرحله اول بودنددانهال

اگرچه پيشنهاد شده است قدرت رشد دانهال با ميزان ذخاير

ها در بذر ارتباط مستقيم دارد، ولي افزايش قدرت رشد دانهال

ميمراحل  دهد احتماالً عالوه بر ذخاير قبل از بلوغ ميوه نشان

غذايي بذر، تغييرات ساير تركيبات در بذر نيز با اين موضوع 

درصد Fraxinus micrantha در گياه).12(در ارتباط باشد

و ويژگيجوانه روز 180هاي رشد دانهال در مرحله زني بذر

گلپ روز205و165،195، 150دهي بهتر از مراحلس از

گلپ .)30( دهي بودس از

به اينكه پيشنهاد گرديده است سرعت رشد باتوجه

كه زمان رسيدن به مرحله  دانهال از مهمترين عواملي است

و پيوند را تعيين مي همچنين تأكيد گرديده ميزان رشد نمايد

كه در انتخاب پايه هاي مناسب پايه از نكات مهمي است

پيشنهاد،)16و2( مورد توجه قرار گيردبايستي ميوهدرختان 

هاي دانهالي انبه، امكان استفاده از گردد براي توليد پايهمي

ها در مرحله نزديك به بلوغ ميوه نيز مورد بذرهاي ميوه

از.استفاده قرار گيرد اين روش عالوه بر امكان استفاده بهتر

و يا بذر ميوهميوه ه در هاي مورد استفادهاي ريزش يافته

تر شدن دوره رشد هاي جانبي انبه، امكان طوالنيفرآورده

و انجام زودتر پيوند را ممكن مي همچنين. سازددانهال

ميمقايسه بين ژنوتيپ تواند اطالعات بيشتري هاي مختلف نيز

.در اين زمينه در اختيار قرار دهد
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Effect of fruit maturity on seed germination and seedling growth of mango 
(Mangifera indica L.) 

 
M. Abbasi1 and M. Heidari2

E-mail: mkheidari@raminuni.ac.ir 

Abstract 
This experiment was conducted to evaluate the effect of fruit (seed) maturity on seed 

germination and seedling growth in mango (Mangifera indica L.) in Minab (Hormozgan 
province) in 2007. A completely randomized design with 5 treatments consisted of five stage of 
fruit harvest (85, 95, 105, 115 and 125 days after anthesis, respectively) and 4 replications was 
used. The results revealed that the maximum seed germination (70.67%) was found in treatment 
T5 (125 days after anthesis) at a time when the fruit was matured. But, the shoot length, stem 
diameter, leaf number and leaf area of 6 or 12 months old seedlings were also found better in 
treatment T1 and T2 (85 and 95 days after anthesis, respectively). Also, shoot dry weight and root 
index (root dry weight/ root length) of 12 months old seedlings were also found better in 
treatment T1 (85 days after anthesis). Therefore, the seeds of mango should be collected before 
fruit ripening, at a time when the fruit is immature for better seedling growth and vigor index. 
 
Keywords: Fruit maturity, Mango (Mangifera indica), Seed germination, Seedling Growth  
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