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مقدمه

جنوبی و مرکزيمریکايآن آمبدأ اصلی ه بوده کهاز خانواده میرتاسسبزهمیشهايدرختچهواآگیاه گو

مستعدت و با سرعت در سراسر مناطق سهولنامیه طوالنی بهيوا به دلیل داشتن بذور فراوان با قوهآگو.ستا

که از ال بردهغفیلیپین و پرتکشورهاي وا را به آگردان اسپانیائی، ابتدا گوجهانه است. از این رو گسترش یافت

یعنی ،وا احتماالً از نام متداول آن در کشور هائیتیآکلمه گوو سایر مناطق منتقل گردید. به هندوستان آنجا 

.گرفته شد١گواجابا

وا در ایرانآگوکشت 

هاي هرمزگان و سیستان و بلوچستان از در استانها قبل وارد کشور شد. کشت و کار این درختچهگوآوا سال

هاي اخیر سالدر. استبودهقدیم رایج بوده به طوري که در میان مردم بومی این مناطق، به زیتون محلی مشهور 

گرمسیر شمال کشور نیز در حال مذکور در مناطق نیمهدرختچهکاروکشت،ینتیزویخوراککاربردهدفبا

باشد.گسترش می

واآمشخصات گیاهشناسی گو

وکـه در سراسـر منـاطق گرمسـیر    بـوده  گونـه  3000جـنس و  80بیش از با2تاسهوا متعلق به خانواده میرآگو

ي هاهاي این خانواده، به عنوان گیاهان زینتی و یا جهت تولید فرآوردهاند. اغلب گونهگرمسیري دنیا پراکندهنیمه

شوند. کشت و کار میدیگر،

1Guajaba
2Myrtaceae
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واآتشریح ساختار رویشی و زایشی گو

فرم رشدي درختچه-الف

پایین تاج است. داراي یک یا چند تنه با رنگ هايدهی از قسمتاي با تاجی گسترده و شاخهگوآوا درختچه

توان درختی با ها، میبا هرس و تربیت مناسب شاخهکه )1باشد (شکل اي روشن میپوست سبز متمایل به قهوه

. در این گیاه شوندباد شکسته میتوسطرو بندرت از این،پذیر بودهها انعطافتنه منفرد ایجاد نمود. شاخه

سبز و چهارگوش هستند.به رنگهاي جوان،شاخه

درختچه و برگ گوآوا-1شکل 

وا آگودهیگل-ب

در هاي سال جاري گل، در محورهاي برگ روي شاخه3-2متشکل از ،ايها به صورت منفرد یا خوشهگل

با گلبرگ،4-5داراي متر سانتی5/3تا 5/2ها کامل، سفید رنگ، به قطر شوند. گلظاهر میفصل بهار 

تخمدان تحتانی کند.ي گل را احاطه میاي است که جوانهبرگ لولههاي فراوان و یک خامه به همراه کاسپرچم
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ولی بوده، مناسبباروريمورفولوژي گل براي خودباشد.هاي فراوان میخمکتحاوي برچه 5یا 4با 

شوند (بسته به بعدازظهر باز می7تا5هايبین ساعتهاافتد. گلاي در آن اتفاق میقابل مالحظهباروريدگر

مدت گل یا درزمان شکوفائی ها گردند. معموالً بساكگل یک روز جلوتر شکفته میکاسهو دماي روز).رقم 

با توجه به شرایط متغییر آب و وا در جهانآدر مناطق مختلف پرورش گو.شوندکوتاهی قبل از آن، باز می

).2(شکلتواند تغییر یابدمی1اوج گلدهی هوایی و مدیریت باغداري، نقطه 

گل گوآوا -2شکل

هاي گوآوابرگ–ج 

دار و سطح ي کنگرهمتر با حاشیهسانتی18تا 7ها ساده، متقابل، کشیده یا تخم مرغی، با طول تقریبی برگ

). 3باشند (شکلهاي برجسته در پشت میدر سطح تحتانی کمی کرکدار با رگبرگفوقانی صاف و 

1Peak
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هاي گوآوابرگ-3شکل 

افشانی و تشکیل میوهگرده-د

میـزان تشـکیل میـوه بعـد از     همـین دلیـل   به وساعت است48م حدود ارقبعضی از اقابلیت پذیرش کالله در 

باشد. عوامل مختلفی در ریـزش میـوه   می، باالساعت از زمان شکوفائی آنها گذشته48ی که یهاافشانی گلگرده

توانـد در تسـریع   مـی 1کمبود کلسیم و متعاقب آن وقوع عارضه پوسیدگی انتهـایی به عنوان مثال، مؤثرندگوآوا 

دلیـل وجـود پدیـده    ریزش میوه موثر باشد. تولید میوه کافی در گوآوا هم در حالت کاشت تـک درختچـه (بـه    

خودباروري) و هم کاشت گروهی (به دلیل داشتن قابلیت خود و دگرباروري) میسر است. 

واآمیوه گو-ه

متر سانتی5/3تا 5/2هاي آن از نظر اندازه داراي قطرهاي متغیر بین . میوهپربذر است2وا سته آمیوه گو

هنگام رسیدن زردمیوه رنگ پوست شوند.دیده میگالبیمرغی، کشیده و یا به اشکال کروي، تخمباشندکه می

1Blossom end rot
2Berry
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باالي میوه تاجی از .باشدهاي صورتی، عنابی روشن، سفید یا زرد میمیوه به رنگداخلیولی گوشتیا قرمز، 

هاي انگور در گوشت قرار دارد. سطح پوست هاي آن مانند دانهدانه، دارقرار دارد. میوه آن گوشتهاکاسبرگ

هامتفاوت است. از هنگام شکوفائی گلهاطعم و عطر آندر تودهاي حاصل از بذر، میوه صاف یا ناهموار بوده و 

، این میوهرشدبه میزان درجه حرارت در طول با توجه کشد که طول میحدود چهار ماه تا زمان برداشت میوه

ها در اواخر شروع گلدهی در شمال کشور از اواسط خردادماه بوده و میوه. باشدتواند متغییر مدت زمان می

).4(شکلکننده ریزش میض رسیدن شروع بمحرسند که به تابستان می

انواع میوه گوآوا-4شکل

واآپرورش گوبراي مورد نیاز محیطی شرایط 

الف ـ خاك

هـاي  ایـن گیـاه حتـی در خـاك    دهـد. هـا، سـازگاري نشـان مـی    نسبت به محـدوده وسـیعی از خـاك   گوآوا
دي پـایین  ـول تولیـ ـیت محصـیت و کیفـطی کمـشراینماید ولیکن در چنین میعمق نیز رشد غیرحاصلخیز و کم

کند. خوبی رشد میبه5-7بین اسیدیتهمواد آلی فراوان و زهکش خوب با حاويهاي در خاكگوآواآید. می
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یا 7اسیدیته رود در لیکن انتظار می،شودنیز کشت می7و بیشتر از 5کمتر از اسیدیته هاي با این گیاه در خاك

است.متحملوا به شوري خاك آبیشتر از آن عالئم کمبود روي و آهن ایجاد شود. همچنین گو

اقلیمب ـ 

ـ بارندگی1

کند. بارندگی گوآوا در صورت وجود رطوبت زیاد بهترین رشد را دارا بوده، گرچه خشکی را تحمل می

وا، شرایط آآل بارندگی براي گوالگوي ایدهباشد.آن میمتر در سال یا بیش ازمیلی1000مطلوب براي این گیاه

طی ،کمرطوبت خیلی خشکی و وقوع .شودخشکی و رطوبت متناوب است که موجب تحریک گلدهی می

رطوبت پایین در طی مدت رشد همچنین تواند تشکیل میوه آن را کاهش دهد،به طور موثري میدوره گلدهی، 

.دهدمیمیوه را کاهش ، اندازه میوه

دماـ 2

در صورت متر از سطح دریا 1500ات بااليو در ارتفاعآیدعمل میو مرطوب بهتر بهگرمنواحی وا در آگو

درجـه  28تـا  23آن بـین  دامنه دمایی مناسـب بـراي رشـد مطلـوب    یابد.یخبندان بخوبی رشد و پرورش میعدم

درجـه  28درجه و یـا بیشـتر از   23دماي کمتر از از این رو در طی زمان گلدهی و رشد میوه، . باشدمیسلسیوس

که دماي شبانه زمسـتان بـه   در مناطقی اگر باشد.تواند در کاهش کمی و کیفی محصول تاثیر داشتهمیسلسیوس

وند. ــشا ارغوانی میهد گیاه متوقف شده و برگــرش،تداوم یابدسلسیوسدرجه 7تا 5مدت چند ساعت بین 
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،دـباشدرجه حرارت مورد نیاز جهت رشد گیاه در زمستان کافی نمی،ريـگرمسینیمهمناطقدرکه جاییاز آن

بیش از زمان معمول ،محصول ایجاد و طول دوره شکوفائی گل تا برداشت میوهایندر تولید تجاريمشکالتی

تواند در تابستان میخشکی (بروز یخبندان) و یا وقوع تنش شدید زمستان در فصل . دماي پائین آن خواهد بود

شرایط مطلوب دماي باال (در مذکور بعد از قرارگرفتن در ریزش برگ را به همراه داشته باشد که گیاهان 

نموده و وارد مرحله هاي جدید، بالفاصله تولید شاخهاواخر زمستان) و یا آب کافی (بعد از دوره خشکی) 

شوند.گلدهی می

طول روز-3

برخـی از  در یک آزمایشـی، . اگرچه دهدنمیمشخصی به طول روز نشان گونه واکنشوا، هیچآدرختچه گو

ظـرف  ،پـس از انتقـال بـه مزرعـه    ،ساعت روشنائی روزانه پرورش یافتنـد 15در محیطی باکه بذري هاي دانهال

هاي شاهد تسریع در گلدهی داشتند.که در مقایسه با نمونهروز بعد از کاشت، تولید میوه نمودند376مدت 

باد-4

ارقـام  خصوصـاً بـراي   استفاده از بادشکن کنولی،دهدنشان میسازگاريوا در مقابل باد از خود آاگرچه گو

پیونـدي روي  هـاي  چـه باشـد. درخت هـا مفیـد   افزایش کیفیت میوه و بازارپسـندي آن تواند از طریقمیخوري تازه

تـامین  در زمـین اصـلی  گاه خـوبی بـراي گیـاه   تکیهکهبوده تريهاي متراکم و قويهاي بذري، داراي ریشهپایه

بتـدریج  ،کیلومتر بر ساعت هستند16-32که در معرض بادهاي شایع در منطقه با سرعت هایی چهکنند. درختمی

. کنندهائی در خالف جهت باد میتولید شاخه
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هاي تکثیر گوآواروش

ازدیاد با بذر-الف

هاي اصالحی مانند سلکسیون یا تولید پایه براي هاي مورد نیاز در برنامههدف از کشت بذور، تولید دانهال

هاي اي که زهکشی خوبی دارد، یا در گلدانخزانهر را در وباشد. در این روش بذپیوند ارقام مطلوب می

. براي جوانه زنی مفید خواهد بودشود، ر در آب سرد خیس واگر بذ،کنند. قبل از کاشتپالستیکی کشت می

در گلدان را دانهال روز سبز خواهندشد. بذور رشد کرده 15-20ز ر تازه پس اوبذدرصد 90معموالً بیش از

به زمین اصلی منتقل کرد. هفته6-8توان پس از می

ازدیاد با قلمه-ب

برگ که انتهـاي آنهـا بـا ترکیبـات محـرك      2-4با هاي نیمه خشبیتکثیر گوآوا از طریق قلمه، از قلمهبراي 

. طبـق  شـود اسـتفاده مـی  زایـی)، ریشـه گیرند (به دلیل سـخت  میقرار 1پاشزائی تیمار شده و زیر سیستم مهریشه

درصد بیان شده که مدت زمان تولید ریشه در این گیاهـان  75–90زایی گزارش ارائه شده میزان موفقیت ریشه

باشد. میروز60تا 30با توجه به نوع ژنوتیپ، 

1Mist
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ازدیاد با خوابانیدن هوایـی-ج

ونـد، باید در حدود ـشاین روش انتخاب میهایی که دروا است. شاخهآهاي ازدیاد گوراهاین روش یکی از 

، تهکافـشمتر سه سانتی. بعـد از انتخاب، پوسـت را به طول دـباشنقطـر داشتـه و ترجیحاً یک سالـه متریک سانتی

پـس  در این شیوه بندند. با یک نوار پالستیکی محل را میده و سپس پوشانمرطوب با خـزه در ادامه روي آن را 

شود.دار میساقه ریشهروز، 40تا30ن از سپري شد

پیوندازدیاد با -د

هاي هنگامی که قطر پایهاست.به شیوه رویشی وا آهاي ازدیاد گوترین روشاز مهم،مجاورتیجوانه و پیوند 

روز قبـل از  14تـا  10سـازي پیونـدك، تقریبـاً    جهت آماده.باشندقابل پیوند می،متر برسدمیلی20تا 12بذري به 

شده که ضـمن  هااین مسئله باعث متورم شدن جوانه.کنندهاي آن را حذف میقطع شاخه از گیاه مادري، برگ

هاي پیوندك بعد از گیرایی موثر خواهد بود. رشد جوانهتسهیل، درپیوندبرايآمادگی 

هابیماريآفات و

ها، هایی از شتهتوان به گونهجمله آنها میحشرات زیادي در نواحی کاشت گوآوا وجود دارند که از 

نوع 80در هندوستان ها، الرو و پروانه بید اشاره داشت. هاي آردآلود، سوسکها، سپرداران، شپشکتریپس

روند.ها به وسیله دشمنان طبیعی خود از بین میکه تعداد زیادي از آنوا شناسایی شدهآحشره به عنوان آفت گو
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برداشت میوه

ولـی عمـدتاً برداشـت    ،وا در بعضی کشورها صورت گرفتهآاگرچه مطالعاتی در زمینه برداشت مکانیکی گو

اي کـه میـوه   خوري، در مرحلـه شود. برداشت میوه جهت مصارف تازهمیوه، به وسیله کارگر و با دست انجام می

ه ـبسته بندي در کارتون، به بازار مصـرف عرضـ  وبنديهـشود که پس از درجانجام می،سبزرنگ ولی بالغ است

بـه رنـگ   رس در حالتی که میوه سفت و نیمهي برداشت میوه جهت استفاده در صنایع تبدیلی در مرحلهشود.می

هـا  و آلـودگی شـدیدي بـه انـواع آفـات و بیمـاري      هائی که بیش از حد رسـیده گیرد. میوهمیصورت است زرد 

کننـد.  عمـل مـی  آلـودگی  اولیـه  هـاي بعـدي، بـه عنـوان کـانون      را در باغ براي دورهزیحذف شوند،دبای،دارند

2/7یا یک هفته در دماي سلسیوسدرجه 2/2توان به مدت دو هفته در دماي هاي زرد و کامالًرسیده را میمیوه

نگهداري نمود.سلسیوسدرجه 

تیمارهاي پس از برداشت

، ارقام کم اسید را بودهفاقد مگس میوه که ولی در نواحی ،یابدمیطور کلی براي فرآوري پرورش وا بهوآگ

دماي درکه در حالت سبز بالغ برداشت انجام شده که با نگهداري توان براي مصرف تازه خوري پرورش دادمی

کـامأل  روز8تـا  6در عـرض با استفاده از گاز اتیلن اقدام به تغییر رنگ پوست میوه شـده کـه   سلسیوسدرجه 15

هاي سبز بالغ موثر خواهد الزم به ذکر است که اعمال تیمار اتلین براي رساندن میوه فقط روي میوهشود.زرد می

.شان صمغی خواهد شدرسند و بافتبه درستی نمیتحت تیمار گاز اتیلن هاي نارس میوهبود. بر این اساس 
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عملکرد محصول

وا در جهـان هسـتند کـه میـوه را بـه صـورت       آگـو میـوه  بزرگترین تولیدکنندگانکشورهاي هند و مکزیک 

مـدیریت بـاغ بسـتگی    اقلـیم و دهند. میزان عملکرد به نوع رقم، تراکم کشـت،  خوري مورد استفاده قرار میتازه

در گزارش شده، ایـن در حـالی اسـت کـه     تن در هکتار 30تا25حدودها،آن کشوردارد. میانگین تولید میوه در

فته باغداري با ایجاد تراکم کاشـت،  رهاي مناسب و پیشبرخی کشورها همچون استرالیا به دلیل بکارگیري سیستم

نیز افزایش دادند.از مقدار ذکر شدهعملکرد این محصول را 

ی میوهیارزش غذا

فیبـر  و ، پـروتئین، کربوهیـدرات  (اسیدآسـکوربیک) ثویتـامین عناصـر معـدنی،   آب، وا منبعی غنـی از  آگو

عمدتاً در پوست میوه متمرکز بوده و مقدار کمتري از آن در گوشـت میـوه   ث. ویتامین)1(جدول استگیاهی

وا آرود. پوره گورو براي تهیه مربا و ژله به کار میشود. میزان پکتین گوشت میوه، بسیار باالست از اینیافت می

دارد.استفاده قابلیت غذا، بستنی، مربا و ژله هايچاشنی،ها، انواع دسرهادر تهیه آب میوه، کیک
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تشکیل دهنده میوه گوآوااجزاءبرخی -1جدول 

گرم میوه تازه100مقدار در نوع 

گرم81آب
گرممیلی15کلسیم
گرممیلی16فسفر
گرممیلی3/0آهن

گرممیلی292پتاسیم
گرممیلی6سدیم
گرممیلی06/0تیامین

گرممیلی06/0ریبوفالوین
گرممیلی3/1نیاسین

گرممیلی190اسید آسکوربیک
گرم3/0پروتئین
گرم1/0چربی

گرم15کربوهیدرات
گرم4/2فیبر گیاهی

کاربردهاي دارویی و غیر دارویی

شـود.  گیـري مـی  داروي ضد اسهال بهرههاي جوان و نارس آن براي هاي این گیاه همانند میوهاز همه قسمت

هـاي  شود. همچنین براي رفع ناراحتیدرختچه براي درمان درد معده بکار برده میساقه جوشانده پوست خشک 

شـود.  گیـري مـی  بهـره آنتـی بیوتیـک  هاي گیـاه بـه شـکل    ها کاربرد دارد. از برگپوست، همانند جرب و زخم

نیـز کـاربرد بـرگ    تـانن تهیه و سازي در صنایع رنگهمچنین برگ آن به عنوان دمنوش نیز قابل استفاده بوده و 

ي تـوان کـره  وا همچنین میآاز گوبیان شد. سودمند دیابتآب فشرده میوه آن براي گزارش شده است. گوآوا

.گیاهی و دوشاب تهیه کرد
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