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  29/2/88:  ؛ تاریخ پذیرش17/7/87: تاریخ دریافت
 

  1دهیچک
، ی علفیاهی گیبا نام علمدر ایران   جدیداي  میوهوان یک سبزيعن به Solanum muricatum پپینو

ه بر صفات ی اثرات بستر کشت و تغذیمنظور بررس  به. استزمینی سیبره ی و چندساله از تيا بوته
وه در بوته، یگل و تعداد منو شامل تعداد انشعابات، سطح برگ، تعداد یاه پپی گیشی و زایشیرو

 آزاد در ي در فضای تکرار به شکل گلدان6 با ی تصادف طرح کامالًبر پایه )53 (لی فاکتوریشیآزما
این نتایج  .بود سطح 3 شامل یلیه تکمی سطح و تغذ5سطوح بستر کشت شامل  . انجام شدمشهد

صفات هر دو تیمار تغذیه و بستر کشت بر  ،به جز اثر بستر کشت بر سطح برگنشان داد آزمایش 
 تغذیه هر سه هفته کهنشان داد اثرات سطوح تغذیه  .نددار بود  داراي اثر معنیی و زایشی پپینورویش
در بار  یکو در مقایسه با تغذیه هر یک هفته کلیه صفات در  )تغذیهبدون ( مقایسه با شاهد دربار  یک

تغذیه هر یک  . دارددار  معنیاختالف درصد 1در سطح احتمال  صفات تعداد انشعابات و تعداد میوه
 1تعداد میوه، در مقایسه با شاهد در سطح احتمال صفت  کلیه صفات مورد بررسی به جز هفته نیز در

مخلوط خاك معمولی نشان داد  بررسی اثرات سطوح بستر کشت .بودي دار  معنیداراي اختالفدرصد 
 درصد 1سطح احتمال و پیت در صفات تعداد انشعابات، تعداد گل و تعداد میوه با خاك معمولی در 

                                                
 nematish@yahoo.com :مسئول مکاتبه* 
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مخلوط ترتیب با  ین بستر در صفات تعداد انشعابات و تعداد میوه بهمه ،استدار  داراي اختالف معنی
 درصد 1خاك معمولی، ماسه و پیت و همچنین مخلوط خاك معمولی و ماسه در سطح احتمال 

  .دبودار ن  معنی بوتهاثر بستر کشت بر صفت سطح برگ .دار داشت اختالف معنی
  

  پپینو، تغذیه، صفات رویشی، صفات زایشیبستر کشت،  : کلیديهاي واژه
 

 مقدمه
و چندساله است که همانند  Solanaceaeره ی از تیاهیگ) Solanum muricatum(نو یپپ
به ساقه اصلی اي با  یا بوته  کوچک، علفی واهین گیا. شود یساله کشت م کیصورت   بهیفرنگ گوجه

  ونعمتی(  استساقه ارتفاع و چندین متر یسانت 75اال رونده، در حدود ، داراي رشد بنسبت خشبی
نظر  بهفرنگی در مقیاس کوچک  هاي باالرونده گوجه  شبیه به بوتهآن پیکر که يطور  به،)2007 ،فر تهرانی

  .)2003 ،پروهنس و همکاران( رسد یم
  

    
  

  تصویر اجزاي مختلف -1شکل 
  .پپینو.) ..ها، میوه نارس و  گل ها، برگ(

   تصویر میوه رسیده و قابل برداشت-2شکل 
  .پپینو
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پپینو در طبیعت این مناطق . هاي آند، کلمبیا، پرو و شیلی است گیاه پپینو بومی نواحی معتدله کوه
نام انگلیسی این میوه  ).1989 ،ملّیهیات تحقیقات (ناشناخته است و منشأ آن چندان مشخص نیست 

 ،پروهنس و همکاران( باشد یم خیارمعنی به اي اسپانیایی گرفته شده که  از واژهمستقیم طور  به 1پپینو
. )1992 ،هوکسلی( است  عرضمتر ی سانت6متر طول و  ی سانت10 یبی اندازه تقربانو سته یوه پپیم. )1996

 کرم با - زرد تا زرد- اه به رنگ سبزین گی ايها وهیم. باشد یمگرم  100-500ها در هنگام بلوغ  وزن میوه
 يها نیتامیزان ویم.  هستندی عسليها ه به طعم خربزهیر شبین و دلپذیری شی بنفش رنگ و طعمیینوارها

اه ین گی ايها یژگیگر وی از دير خواص ضد توموری، نظییوه باال بوده و اثرات داروین میموجود در ا
 6/4رصد مواد جامد محلول،  د5/9میوه رسیده پپینو حاوي  .)2003 ، و همکارانیاتداوی - پرونو (است

 باشد  میC ویتامین گرم در صد گرم یلی م25/34 اسید و  گرم در صد گرم06/0 قند، گرم در صد گرم
ها،  کتون  موادي چون استرها، آلدهیدها،زی نجمله ترکیبات معطر در پپینو  از).1983 ،آریاسبراوو و (

 ، و همکاران بورزو-یگوزودرر(  قابل ذکر هستند3نبتا داماسنوو  2مزیفوران نی و همچنها ها، الکل ترپن
هاي  پپینو در ارتفاعات، عرض . است Aنیتامیمناسبی و ن حاوي میزان نسبتاًینو همچنیپپ .)2004

 خشکی  تنشیافته این گیاه به هاي استقرار بوته و  سازگاري داردییهاي مختلف توانا جغرافیایی و خاك
. )1989 ،یلّمهیات تحقیقات ( گیرند رشد رویشی خود را از سر میدهند و به سرعت  مقاومت نشان می

نیازمند گراد  درجه سانتی) 12-25(هاي خنک و روزهاي معتدل  نو براي تشکیل مناسب میوه به شبیپپ
گراد بر  ی درجه سانت30درجه و بیشتر از  10دماي کمتر از  که يطور  به.)1983 ،آریاسبراوو و (است 

در مناطقی که میانگین . )2000 ،پروهنس و همکاران( ثرات منفی خواهد گذاشتروي تشکیل میوه ا
 ،یلّمهیات تحقیقات ( الزم خواهد بود اهین گی در ا آبیاري،متر کمتر است یلی م1000بارندگی در سال از 

 يبراو  یت کامل زراعیظرف  درصد70  براي رشد رویشینوی پپيرطوبت مناسب خاك برا. )1989
کشی  هایی با زه  در خاكاهین گیا. )2007 ،فر  و تهرانینعمتی( باشد ی م درصد60-65 حدود یافشان گرده

راحتی  پپینو به). 1990 ،پوپنو ؛1956 ،چیتدون( مناسب و در شرایط آفتابی رشد بهتري خواهد داشت
والً نیازي  معم است کهيشه به حدید ریق قلمه تولیاد از طری در ازد.قابل تکثیر است  و قلمهتوسط بذر

ن یز در ایق کشت بافت نیر از طریتکثن ی عالوه بر ا.باشد ها نمی به اسپري میست و استفاده از هورمون
 .)1989 ،یملّهیات تحقیقات (پذیر است  امکاناه یگ

                                                
1. Pepino 
2. Mesifuran 

Damascenone -3.  
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کا یاالت متحده آمری، ژاپن و ایی اروپايد در حال حاضر در کشورهای جديک سبزی عنوان  بهنویپپ
 روند شمار می کنندگان آن به صادر ازیلیلند و شیوزی نيو کشورها ه قرار گرفته استمورد توجه و مطالع

 اثرات سودمند کاربرد عناصر معدنی به خاك، براي بهبود رشد گیاه، بیشتر ). 1989 ،یملّهیات تحقیقات (
هاي اخیر مصرف کودهاي مایع   و در سالباشد می سال است که در کشاورزي شناخته شده 2000از 

کاري بیش از  طورکلی اهمیت کود در سبزي به). 2005زاده،  خلدبرین و اسالم(بیشتر متداول گشته است 
 اثر )1976(و پوپسکو و همکاران ) 2004(تلز و همکاران  -ترجو). 2002پیوست، ( است ها سایر زراعت

پاشی برگی بر  ه محلولبررسی کردند و نشان دادند کرا کود کامل بر روي برخی گیاهان هم خانواده پپینو 
، )1994( دیگر التز و همکاران هاي در پژوهش. باشد ثر میؤصفات رویشی و زایشی این گیاهان م

 ضد و نقیضی از یهای  گزارش)2002( و عطیه و همکاران )2000( و عطیه و همکاران )1997(گجدوس 
که از  جا آناز  .پینو ارایه کردنداثر انواع مختلفی از بسترهاي کشت بر تعدادي از گیاهان هم خانواده پ

له کسب اطالعات أ با توجه به این مسبنابراین گذرد ی سال نم4ش از یز بیران نی به اين سبزیزمان ورود ا
ثیرگذار بر عملکرد اقتصادي آن نظیر بستر کشت و تغذیه با توجه به اطالعات أت اي و شناخت عوامل پایه

  .رسد نظر می اه ضروري بهاندك و منابع محدود در مورد این گی
عنوان   پپینو بهبراي تغذیه و زمان مناسبهدف از این پژوهش بررسی و شناخت بسترهاي کشت 

  . استجهانو یک سبزي جدید در ایران 
  

  ها مواد و روش
که  طوري به.  تکرار انجام شد6 تصادفی با صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً این آزمایش به

 درصد 20+ خاك معمولی، مخلوط خاك معمولی (طح مربوط به بستر کشت  س5عامل اول در 
، مخلوط خاك معمولی 1:3ماسه + ، مخلوط خاك معمولی )2002 ،سارکا و همکاران(کمپوست  ورمی

عامل دوم در  و )2004 ،پارکس و همکاران (1:4:2پیت + ماسه +  و مخلوط خاك معمولی 1:2پیت + 
 .بود )بار سه هفته یک بار و هر یک هفته یک پاشی هر شاهد، محلول(ی  سطح مربوط به تغذیه تکمیل3

 هاي پپینو خشبی بوته هاي علفی و نیمه که از شاخهیی ها  از قلمه بودزمایش عبارتآمواد الزم براي این 
 انتها  برگ در2-3متر به همراه   سانتی20ها به طول  ، این قلمهشده بودندتهیه  1385 ماهدر اوایل اسفند

 5مدت   در هزار به2کش مانکوزب با غلظت  ها با محلول قارچ قلمه.  جوانه سالم بودند3-5و داراي 
یت در لدار شدن در بستر مخلوط مساوي پیت و پر دقیقه ضدعفونی شدند و سپس براي ریشه

از پس  .شب قرار گرفتند گراد در  درجه سانتی15گراد در روز و   درجه سانتی20اي با دماي  گلخانه
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متر و حاوي بسترهاي   سانتی25هایی با قطر دهانه  دار شده در گلدان هاي ریشه  روز قلمه20گذشت 
، به فضاي باز 1386 ماه  در اواخر فروردین و پس از برطرف شدن خطر سرمازدگی،مورد نظر کشت

 59یایی ، عرض جغراف دقیقه17 درجه و 36با طول جغرافیایی در شهر مشهد این تحقیق  .منتقل شدند
گراد در تابستان و   درجه سانتی35 با دماي متوسط متري از سطح دریا 970  دقیقه و ارتفاع36درجه و 

  آبیاريبار  روز یک3دستی و هر صورت  بهها   گلدان.راد در زمستان انجام شدگ ینت درجه سا5
بع به آفاتی چون  هر چند در منا، مشاهده نشد این گیاهدر آفت مهمی  در کشت فضاي باز.ندشد می

 اشاره شده است  در این گیاهفرنگی ها و بیماري ویروسی موزاییک گوجه مگس سفید و عنکبوت
 حاوي عناصر 1مور  کود مورد استفاده در این آزمایش کود کامل گرو.)1989 ،یملّهیات تحقیقات (

 ) آمده است1ول نوع و درصد عناصر این کود در جد ( در هزار بود2میزان  مصرف به پرمصرف و کم
  .پاشی برگی مورد استفاده قرار گرفت صورت محلول که به

  
  .دهنده کود گرومور  نوع و درصد عناصر تشکیل-1جدول 

  درصد عنصر  مصرف عناصر کم  درصد عنصر  عناصر پرمصرف
  02/0  بر  20  نیتروژن کل

  05/0  مس  9/3  نیتروژن آمونیاکی
  05/0  مس کالته  9/5  نیتروژن نیتراتی

  01/0  آهن  2/10  اي وژن اورهنیتر
  01/0  آهن کالته  20  فسفات قابل دسترس

  05/0  منگنز  20  پتاس محلول
  05/0  منگنز کالته  05/0  کلسیم
  0005/0  مولیبدن  1/0  منیزیوم

  0005/0  روي  1/0  منیزیوم کالته
  05/0  روي کالته  2/0  سولفور

  
اقه و سطح برگ و صفات زایشی شامل پس از اعمال تیمارها صفات رویشی شامل تعداد انشعابات س

تعداد انشعابات ساقه، تعداد گل در هر بوته و . گیري شدند بوته اندازه تعداد گل در بوته و تعداد میوه در
 2بـرگ  گیري سـطح  تعداد میوه در هر بوته شمارش شدند و سطح برگ نیز با دستگاه مخصوص اندازه           

  .گیري شد اندازه
                                                
1. Grow More 
2. Leaf Area Meter  
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 بـا    تصادفی صورت آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح کامالً        به شده   يرآو  جمع هاي  و داده  اطالعات
ها با استفاده از آزمـون   مقایسه میانگین .  قرار گرفت  يمورد تجزیه آمار   MSTATCافزار   استفاده از نرم  

LSDصورت گرفتدرصد  1 احتمال  در سطوح.  
  

  ج و بحثینتا
 درصد 1گیري شده در سطح احتمال  ازه متغیرهاي اند اگرچه نشان داد کهانسیه واریج تجزینتا
  .)2جدول ( دار نشده است ها معنی تغذیه و بستر کشت روي آن  ولی اثر متقابل،دار شده معنی

  
 بر صفات ها آنه، بستر کشت و اثر متقابل ی تغذيمارهایر تیانس تاثیه واری مربعات حاصل از تجزجموع م-2 جدول
  .نوی شده در پپيریگ اندازه

  تعداد میوه  تعداد گل  سطح برگ  تعداد انشعابات  درجه آزادي  رمنابع تغیی
 5/47 ** 04/648 ** 48/176 ** 71/88 **  2  تغذیه

 ns88/14  ** 64/1121 ** 44/18  13/4 ** 4  بستر کشت
 ns06/1 ns16/12 ns29/175 ns48/6 8  بستر کشت ×تغذیه 

 5/37 75/984 5/277 5/19 75  خطا
  28/26  73/27  14/20  41/19    درصد ضریب تغییرات

 دار بدون اثر معنی ns درصد و 1داري در سطح احتمال  معنی**
  

  .گیري شده در پپینو  صفات اندازههمبستگی بین -3 جدول
  تعداد گل  سطح برگ  تعداد انشعابات                 

  سطح برگ
  تعداد گل
  تعداد میوه

02/0±51/0  
02/0±62/0  
02/0±6/0  

  
02/0±51/0  
02/0±46/0  

02/0±51/0  
  

02/0±61/0  
      
 ها نشان داد که انس دادهیه واریتجزج ینتا : تغذیه و بستر کشت بر تعداد انشعابات بوته تیمارهاياثر

 لیو ،بوددار  ی معن درصد1 در سطح احتمال نوی پپهاي بر تعداد انشعاب  و بستر کشتهیمار تغذیاثر ت
 .)2جدول ( نبوددار  یننو معی بر تعداد انشعابات پپها آناثر متقابل 

مار ی که با تبود بار کی هفته 3 هر  درهیمار تغذیمربوط به ت) انشعاب 93/5(ن تعداد انشعابات یشتریب
 .بوددار  ی معنتفاوت يدارا بار کی هفته 1ه هر یمار تغذیبا تن یهمچنن تعداد انشعابات و یشاهد با کمتر

  .)1 شکل( )>01/0P( بوددار  ی معنتفاوت يااهد دارمار شیز با تیبار ن کی هفته 1ه هر یتغذمار یت
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a
b

c

N3 N1 N0  
  تیمارها

N0 :  بدون تغذیه     N1: بار   هفته یک1 تغذیه هر     N3 : بار  هفته یک3تغذیه هر  
  

  . اثر تیمار تغذیه تکمیلی بر تعداد انشعابات بوته پپینو-1شکل 
  

لی و پیت دیده شد که با تیمار بیشترین تعداد انشعابات در تیمار بستر کشت مخلوط خاك معمو
و همچنین با تیمار بستر  ) انشعاب5() 11/4(بستر کشت خاك معمولی با کمترین تعداد انشعابات 
دو بستر دیگر  .)>01/0P( داد داري را نشان می کشت مخلوط خاك معمولی، ماسه و پیت تفاوت معنی

  .)2 شکل(  ایجاد نکردندینداري با سایر اختالف معنی
  

a
ab ab b b

SP SV SS SM S  
  تیمارها

SP  مخلوط خاك و پیت     :SM      مخلوط خاك معمولی، ماسه و پیت SV :کمپوست مخلوط خاك معمولی و ورمی  
S : خاك معمولی       SS :مخلوط خاك معمولی و ماسه  

  . اثر تیمار بستر کشت بر تعداد انشعابات پپینو-2شکل 
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 در  سطح برگ مقداره بری تغذهايماریتاثر  : بوتهتغذیه و بستر کشت بر سطح برگتیمارهاي اثر 
تغذیه ن اثر متقابل یچن  اثر بستر کشت و همیل و،داري را نشان داد  تفاوت معنی درصد1سطح احتمال 

  ).2جدول  (نبوددار  ی معنبا بستر
 و بار کی هفته 3ه هر یمار تغذیمربوط به ت)  در بوتهمترمربع ی سانت18/11( ن سطح برگیشتریب

 3تغذیه هر مار ی که با ت بودمربوط به تیمار شاهد ) در بوتهمربعمتر  سانتی97/6(رگ کمترین سطح ب
تیمار . )>05/0P( ر بوددا ی معنتفاوت يدارابار   هفته یک1و همچنین با تیمار تغذیه هر  بار هفته یک
  ).3 کلش( دار نبود داراي تفاوت معنیبار   هفته یک1با تیمار تغذیه هر بار   هفته یک3تغذیه هر 

  
a a

b

N3 N1 N0  
  تیمارها

N0 :  بدون تغذیه    N1:بار   هفته یک1 تغذیه هر      N3 :بار  هفته یک3تغذیه هر  
  . اثر تیمار تغذیه تکمیلی بر سطح برگ در پپینو-3 شکل

  
 چنین بستر کشت  و همهی تغذ تیمارهاياثر : تغذیه و بستر کشت بر تعداد گل در بوته تیمارهاياثر

ثر متقابل ا یلو ،داري را نشان داد  تفاوت معنی درصد1 در سطح احتمال نویته پپبر تعداد گل در بو
  .)2جدول ( نبوددار  ی بر تعداد گل در بوته معنها آن

مار ی که با تبودبار  کی هفته 3ه هر یمار تغذیمربوط به ت)  گل33/18(ن تعداد گل در بوته یشتریب
 با یول ،)>01/0P( داشتدار  ی معنتفاوت )گل 06/9(  بودمترین تعداد گل در بوتهکه داراي ک شاهد

مار یز با تین بار کی هفته 1ه هر یمار تغذیت .نبوددار  ی معنتفاوت يدارا بار کی هفته 1ه هر یمار تغذیت
  .)4 شکل( )>05/0P( بوددار  ی معنتفاوت يشاهد دارا
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a
a

b

N3 N1 N0  
  تیمارها

N0 :  بدون تغذیه    N1: بار   هفته یک1 تغذیه هر      N3 : بار  هفته یک3تغذیه هر  
  

  . اثر تیمار تغذیه تکمیلی بر تعداد گل در بوته پپینو-4شکل
  

به تیمار بستر کشت مخلوط خاك معمولی و پیت مربوط )  گل66/16(بیشترین تعداد گل در بوته 
 يردا تفاوت معنی) گل 77/11(بود که تنها با بستر کشت خاك معمولی با کمترین تعداد گل در بوته 

بستر کشت خاك معمولی داراي با تنها در این صفت نیز  سایر بسترهاي کشت .)>01/0P( داشت
  .)5 شکل( داري نشان ندادند یکدیگر تفاوت معنیو با  )>01/0P(دار بودند  تفاوت معنی
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SP SV SM SS S  
  تیمارها

:SP       مخلوط خاك و پیت:SMمخلوط خاك معمولی، ماسه و پیت      SV :کمپوست مخلوط خاك معمولی و ورمی  
:S       خاك معمولیSS :مخلوط خاك معمولی و ماسه  

  

  .مار بستر کشت بر تعداد گل در بوته پپینوتی اثر -5شکل 
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  همچنینه وی تغذ مربوط بهيمارهایاثر ت :وه در بوتهیتغذیه و بستر کشت بر تعداد متیمارهاي اثر 
  اثر متقابلیل و،بوددار  ی معن درصد1 در سطح احتمال نویوه در بوته پپیبستر کشت بر تعداد م

  .)2جدول (داري بین این دو عامل براي تعداد میوه در بوته مشاهده نگردید  معنی
 با مار شاهدی که با ت بودبار کی هفته 3ه هر یمار تغذیمربوط به ت) میوه 66/5(وه ین تعداد میشتریب

 )>01/0P( نشان داددار  ی معنتفاوتبار  کی هفته 1 ه هری تغذماریو ت )میوه 8/2(کمترین تعداد میوه 
  .)6 شکل( داري وجود نداشت اختالف معنی مار شاهدی توبار  کی هفته 1ه هر یمار تغذیتبین  یول

  
a

b
b

N3 N1 N0  
  تیمارها

N0 :  بدون تغذیه    N1: بار   هفته یک1 تغذیه هر     N3 : بار  هفته یک3تغذیه هر  
  .یه تکمیلی بر تعداد میوه در بوته پپینو اثر تیمار تغذ-6 شکل

  
 که با تیمار بستر بودمربوط به بستر کشت مخلوط خاك و پیت )  عدد11/5(بیشترین تعداد میوه 

داراي  یمار بستر خاك معمولیو با ت)  عدد33/3(با کمترین تعداد میوه   و ماسه خاك مخلوطکشت
شت دیگر یعنی مخلوط خاك معمولی و از طرفی دو بستر ک )>01/0P(بود دار  معنیتفاوت 

  .)7 شکل(داري نداشتند  با سایرین اختالف معنی ماسه و پیت کمپوست و مخلوط خاك معمولی، ورمی
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a

ab ab b b

SP SM SV S SS  
  تیمارها

SP :    مخلوط خاك و پیت       SM :         مخلوط خاك معمولی، ماسه و پیتSV :کمپوست مخلوط خاك معمولی و ورمی  
S :      خاك معمولی                    SS :مخلوط خاك معمولی و ماسه  

  . اثر تیمار بستر کشت بر تعداد میوه در بوته پپینو-7 شکل
  

بین صفت تعداد میوه با  3 از جدول دست آمده بهاساس اطالعات   بردر مورد همبستگی صفات
نسبت مستقیم بین  رغم بهدهد   نشان میداري وجود دارد که تعداد گل روي بوته همبستگی مثبت و معنی

همچنین بین صفات تعداد میوه و تعداد گل با . )61/0±02/0 (شوند ها تبدیل به میوه نمی همه گلها  آن
دهد با افزایش  میداري وجود دارد که نشان  تعداد انشعابات شاخه در بوته نیز همبستگی مثبت و معنی

ترتیب  به(شود  ي بر روي بوته تشکیل میبیشترهاي  میوهها و  تعداد انشعابات شاخه در بوته تعداد گل
02/0±6/=0r62/0±02/0  و=r .( بین صفت سطح برگ با سایر صفات همبستگی مثبت و متوسطی وجود

  ).3جدول (است در بوته گل و میوه تولید تعداد  انشعابات، در دهنده اثر فتوسنتز  دارد که نشان
 شده يریگ  اندازهیشی و زایشینو در صفات روی پپيروه بر ی تغذيمارهایدست آمده ت ج بهیمطابق نتا

سه با یبار در مقا کی هفته 3 هفته و هر 1ه هر ی تغذيمارهای که تيا  به گونه، همراه بوديدار یر معنیثأبا ت
چه از  ز نشان داد چنانی نها پژوهشگر یج دینتا.  داشتنديدار یشتر صفات تفاوت معنیمار شاهد در بیت

تلز و  -ترجو( زمینی سیبره ی از تHusk Tomatoاه ی گي بر روFFNV3با نام  یکود کامل برگ
 یج مشابهی و فلفل استفاده شود نتایفرنگ جهو گي بر روی برگيگر کودهایا از دیو ) 2004 ،همکاران

  .)1976 ،پوپسکو و همکاران( دست خواهد آمد به
 صفات رویشی و بیشتربار بر روي  ته یک هف3بار در مقایسه با تیمار هر   هفته یک1 تغذیه هر تیمار

مصرف در گیاه و  کمتري داشته است که شاید بتوان دلیل آن را به تجمع بیشتر عناصر کم زایشی پپینو اثر
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بنابراین در تغذیه . بار نسبت داد  هفته یک3ها در گیاه در مقایسه با تغذیه هر  تی ناشی از تجمع آننقش سمی
ها وجود داشته   فرصت کافی براي جذب و مصرف این عناصر و کاهش تجمع آنبار احتماالً  هفته یک3هر 

  .ها کاهش یافته است ت آنمصرف و سمی است و اثرات منفی ناشی از تجمع عناصر غذایی کم
 زیرا تعداد دفعات ،بار مناسب و کافی است  هفته یک3ار تغذیه هر مبه لحاظ اقتصادي نیز تی

 تکمیلی با تیمار هاي گردد آزمایش پیشنهاد می. دهد اشی از آن را کاهش میهاي ن پاشی و هزینه محلول
  .بار نیز انجام شود  روز یک45 ماه و هر 1 هر با دوره زمانیپاشی  صورت محلول تغذیه به

در بررسی اثرات بسترهاي کشت بر روي خصوصیات رویشی و زایشی سبزي پپینو در این 
 بین بسترها وجود يدار برگ در سایر صفات تفاوت معنی مشخص شد که جز در صفت سطح پژوهش

در صفات تعداد انشعابات، تعداد گل و تعداد میوه در بوته بیشترین اثر مربوط به تیمار بستر  .دارد
کشت مخلوط خاك معمولی و پیت است که اثر این بستر در صفت تعداد انشعابات بوته با دو بستر 

در صفت تعداد گل در بوته تنها با بستر و ولی، پیت و ماسه کشت خاك معمولی و مخلوط خاك معم
چنین مخلوط  کشت خاك معمولی و در صفت تعداد میوه در بوته با بسترهاي خاك معمولی و هم

 نشان داد که شاید بتوان علت آن را به خصوصیات مطلوب يدار خاك معمولی و ماسه اختالف معنی
کشی مناسب و   و متخلخل، ظرفیت نگهداري زیاد آب، زهموجود در پیت مثل داشتن ساختار فیبري

 .داشتن ظرفیت کاتیونی باال نسبت داد که در سایر بسترهاي مورد اختالف به این میزان وجود ندارد
التز و ( فلفل و بادمجان نتایج مشابهی در بر داشته است  در زمینه محصوالتقانمحق دیگر هاي بررسی

  ).1994 ،همکاران
کمپوست در صفت تعداد میوه در بوته  یمار بستر کشت مخلوط خاك معمولی و ورمیاثر کمتر ت

 ،گجدوس( این مخلوط باشد ECدلیل افزایش  کمپوست شاید به رغم خصوصیات مناسب در ورمی به
کمپوست بر روي رشد و عملکرد  ثیر ورمیأهر چند که این نتیجه با نتایج بررسی ت ،)1997
  .مغایرت داشت) 2002 ،عطیه و همکاران ؛2000 ،رانعطیه و همکا(فرنگی  گوجه

هاي خنک و روزهاي  طور که در منابع آمده است پپینو براي تشکیل میوه مناسب به شب همان
آن گراد بر تشکیل میوه   درجه سانتی30 درجه و بیشتر از 10معتدل نیازمند است و دماي کمتر از 

پروهنس (شود   در بهار و تابستان مانع تشکیل گل میاثرات منفی خواهد گذاشت و همچنین دماي باال
 ،پوپنو(ها شود  خیر انداخته و باعث ریزش گلأتواند گلدهی را به ت دماي باال می). 2000 ،و همکاران

 درجه 12-25اي بیش از  بنابراین با کشت پپینو در آب و هواي مشهد که دماي شبانه و روزانه) 1990
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شرایط محیطی تا حدودي اثرات بستر کشت ، شاید وا در حد پایینی استگراد دارد و رطوبت ه سانتی
داري بین  ثیر قرار داده است و به این دلیل اختالف معنیأت را بر صفات رویشی و زایشی پپینو تحت

  .دهد کشت حساسیت چندانی نشان نمیبسترهاي کشت مشاهده نشد و یا شاید پپینو نسبت به محیط 
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Abstract1 
This experiment was carried to find out the effects of foliar fertilization and 

growing media on some of vegetative and reproductive traits of the new vegetable 
pepino (Solanum muricatum) in a pot culture in outdoor space during five month 
period in Mashhad. Foliar fertilization treatments were used in this study including 
foliar fertilization once every three weeks, once a week and control (no foliar 
fertilization). Media treatments also included soil, soil mixed with vermicompost, 
soil mixed with sand, soil mixed with peat moss and a mixture of soil, sand and peat 
moss. This experiment was conducted in a factorial (35) based on a completely 
randomized design with 6 replications. Traits such as number of shoots, leaf area, 
number of flower per bush and number of fruits per bush were measured by the stage 
of ripening fruits. The results showed that the foliar fertilization and media 
treatments in all of traits except for the effect of media on leaf area were significant 
different. In foliar fertilization treatments, the treatment of once every three weeks 
Resulted in significant increas in comparison to the control (P<0.01) and compared 
to the treatment of once a week showed significant increase in the number of shoots 
and number of fruit (P<0.01). Foliar fertilization treatment once a week compared to 
the control except for the number of fruits has also significant increase in all traits 
(P<0.01). In the growing media, treatment on vegetative and reproductive traits of 
pepino, the mixed of soil and peat moss showed significant increase in comparison to 
soil at %1 level on the traits such as number of shoots, number of flowers and 
number of fruits. This growing media also has significant effect on the traits of 
number of shoots and number of fruits compared to the mixture of soil, sand and peat 
moss as well as soil mixed with sand (P<0.01). Effect of growing media on leaf area 
showed no significant difference. 
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