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 پشن فروت

 مقدمه

 گرمسیری نیمهو  گرمسیریدر مناطق  تجاریباشد. به شکل یم یاز خانواده گل ساعت یافروت درختچه پشن

 یب،کارائ ی،و مرکز یجنوب یکایامر هایاز کشور وسیعیو پر بذر بوده و در سطح  یرینآن ش یوه. مشودمیکشت 

آن از نوع سته، گرد  میوهشود. میو کار کشت  هاواییو  جنوبیکره  یا،استرال ی،اشغال ینفلسط یتنام،و ی،جنوب یایآس

 محتوایاتاست.  چرمیحالت  دارایباشد.پوست آن یم یدندر مرحله رس یرهرنگ آن از زرد تا بنفش ت مرغی،تا تخم 

کار برد فراوان  یلیتبد یعو در صنا خوریآن به دو شکل تازه میوه. باشدمیبذر  زیادیتعداد  دارایآن آبدار و  داخلی

 (.1،2،1شود)میاضافه  هامیوهآب  سایراره آن به عنوان طعم دهنده به دارد. عص

 و پراکنش پیدایشمنشاء 

آمازون  ی، بومایعدهزرد را  واریتهاست.  آرژانتینپاراگوئه و شمال  برزیل،مناطق جنوب  بومی ارغوانی واریته

 Passiflora. Edulisو  Passiflora. Ligularisاز دو گونه  یعیطب یبریدیاعتقاد دارند که ه یزن یا(. عده1دانند)می

 ی،، هاوائاسترالیادر  تجاریقابل کشت است وبه طور  یریگرمس یمهو ن یریدر مناطق گرمس یوهم ین(. ا3) است

 (.2شود)میکشت  یلو برز یجنوب یقایآفر

  شناسی گیاه

 edulisهایوگونه Passiflora (، جنسPassifloraceae) ساعتیانگل  تیره، Malpighialesاز راسته  یاهگ این میوه

است که ارقام  متفاوتی هایواریته دارایو  Passion fruit یسیآن در انگل عمومیاست. نام  quadrangularisو 

 آن عبارتند از:  خوراکی

 Passiflora edulis Sims یبا نام علم یارغوان واریته

 Passiflora edulis f. flavicarpa Deg یزرد با نام علم واریته

 Passiflora quadrangularis L.(giant granadilla) (1،1.)علمیدرشت با نام  میوه یتهوار
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دار و رونده به یچکپ ی،ساله(، پر رشد، قو 11و به ندرت  1تا 1چند ساله) ایبوته دارایمانند انگور  نیز فروتپشن

دارد. هر دو نوع  یقداربست و آالچ یم،به ق یازکشت ندوست است و هنگام آفتاب یاهی. گباشدیمتر م 1-1/6ارتفاع 

 یوهدر نوع م یول هستندمضرس  یهوبا حاش یدگیبا سه بر مترسانتی 11-11به قطر  هاییبرگ رایو زرد دا ارغوانی

ساقه چهار گوش است،  ضیمتر است. برش عریسانت 11-21با طول  یدهشکل و کش مرغیها تخم درشت، برگ

 .شوندیظاهر م یارغوان یو گاه یا به خصوص در نوع زرد به رنگ صورتهپیچکو جوان  هایساقه

 
 

 برگ پشن فروت وضعیت پشن فروت میوهمختلف  هایقسمت

 پشن فروت میوهبرگ و  وضعیت - 9شکل

 اقلیمی شرایط

از  ی. برخ  گرددیم کشت شوند،ینم یزدگ یخکه دچار  یبوده و در مناطق یریگرمس یمهن یوه،م ینا یارغوان واریته

 ی،ه وائ  یه ا ب ه ان دام   یبا وجود صدمات جد یینپا ی(. در دماها2)کنندیصفر را تحمل م یرارقام آن تا شش درجه ز

ت ر اس ت. هم ه    سرما حساس بهبوده و  گرمسیریزرد،  واریتهپا جوش خواهند بود.  یدزنده مانده و قادر به تول ها،یشهر

 من اطقی تند حفظ شوند. در  بادهایدر مقابل وزش  یستیبزرگ و رونده بودن با هایگبرداشتن  یلبدل یوهم ینارقام ا

در طول سال( باشد، امک ان کش ت    بارندگی)به شرط پراکنش مناسب مترمیلی 011از بیش سالیانه بارندگی میزانکه 

در ارتف اع   یاهگ یناست. ا یرشد مطلوب یدارا گرادیدرجه سانت 21تا  11 ییدما یطدر شرا یاهگ ین.اداردآن وجود  دیم

 (.1)گرددیکشت م یا،متر باالتر از سطح در 1111تا  1211
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 پشن فروت

 هاگل

 یتبا مرکز ید( و به رنگ سفمترینوع زرد )شش سانت یها( از گلیمترسانت1/4کوچکتر) یقدر ارغوانینوع  هایگل

 . باشندیم یالجورد یآب

به  مایلبه رنگ قرمز  داخلیآن در سطح  هایبرگگلکه  طوریمتفاوت هستند به کمی Giantرقم  هایگل

. سه عدد شوندمیظاهر  جاریرشد فصل  هایجوانهو معطر و در کنار  انفرادیها در پشن فروت هستند. گل ایقهوه

با مرکز  سفیدبراکته به رنگ سبز و درشت، پنج عدد کاسبرگ به رنگ سبز کمرنگ و پنج عدد گلبرگ به رنگ 

 ارغوانینوع  ساعت دارد. هایعقربه شبیهتخمدان با کالله سه شاخه  یکبزرگ و  هایبساکچم با و پنج پر رنگآبی

 یطها در شراگرده افشان است. گل یهایهمند پایازو، ن باشدمی عقیمنوع زرد، خود  ولیپشن فروت، خود گشن، 

مانند زنبور  یتوسط حشرات یافشان ها، گردهو چسبنده بودن گرده ینیسنگ یلبه دل شوند،یم یحمرطوب بهتر تلق

عدم وجود و گسترش نوع زرد پشن فروت  یلیاز دال یکیندارد.  یآن نقش یافشاندر گرده ادو ب گیردمیخراط صورت 

 (.1توان به نبود ارقام گرده دهنده مناسب نسبت داد)میرا  ایراندر 

   

 زرد رقم گل Giant رقم گل ارغوانی رقم گل

 گل در ارقام مختلف پشن فروت -2شکل
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 پشن فروت میوهانواع 

 ارغوانی میوه واریته

ش کل ب ه ط ول پ نج      مرغ ی خوشبو و معطر، گرد و تخم  یاه،به س یلمتما یرهت یبه رنگ ارغوان هایییوهنوع م این

ماساچوس ت ب ه ص ورت کش ت      یالتدر ا یورل یکبار توسط پاتر ینکند. اولمی تولیدگرم  31-41متر و به وزن سانتی

مت راکم و فش رده،    یه ا ش اخه  دارایو یه ق و ی ا ، گیخوب و عال یارمزه و طعم بس یدارا میوهتوسعه داده شد.  یگلدان

 ش یرین  می وه ، م زه  ی وه پرم یارب زرگ، بس    یلیخ پوشیدهسر  یفضاها یبرا یو عال یباشاخ و برگ ز ،ها خود گشنگل

 یخ ور و ت ازه  ی ری گعص اره  یاس ت. ب را   ی وه رق م ان دازه متوس ط م    ینخوب ا یلیز صفات خبه ترش است. ا متمایل

 (.1،3مناسباست)

 زرد یوهم واریته

 (giant granadilla)درش ت   ی وه در نوع م وگرم  11متر و وزن سانتیطول شش  یانگینزرد پر رنگ با م یوهم رنگ

ع دد در   211کنند.بذرها با تع داد  می تولیدگرم  411وزن متر ویسانت 11-21به طول  یضویبه شکل گرد ب هایییوهم

 می وه باش ند.  م ی ( می وه  خ وراکی رن گ )بخ ش    ن ارنجی  می وه آب  ه ای ازکیس ه  پوشیدهکه  سیاهو به رنگ  میوههر 

من د  ی از ، نیق و  بس یار  یهاتا زرد، طعم و مزه نسبتا تند، شاخه ییطال یوهاستاندارد(، رنگ م یبزرگ)بزرگتر از فرم ها

 (.1،2است) یرهمرکز ت یکبا  یدها خوشبو و معطر، سفگرده زا، گل یهایهپا

   (Golden Giant)درشت  طالیی میوه واریته

 است. یازرد رنگ بزرگ که منشاء آن کشور استرال یوهم یک رقم دارای
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 پشن فروت

   

 ارغوانی با درشت زرد میوه تفاوت زرد نوع میوه ارغوانی نوع میوه

  فروت پشن میوهانواع  -3شکل  

 دهیمیوهزمان 

 ینروز بع د از اول    11 یال   61ه ا یوهم یدنکنند و رسمیها از اواسط بهار شروع به ظاهر شدن ، گلیدر نوع ارغوان

تابس تان ت ا زمس تان     اوای ل از  میوه رسیدنبوده و  پاییزبهار تا اواخر  یلاوادر  دهیخواهد بود.در نوع زرد، گل دهیگل

ممک ن اس ت در ط ول     ین.همچنده د می میوهها در بهار باز شده ودر تابستان درشت، گل طالیی یتهادامه دارد. در وار

 مگ ر  یس تند وال نرم ال ن معم هامیوهصورت نگرفته و  خوبیبه  لقیحگرما، ت یلبه دل یها ظاهر شوند، ولتابستان هم گل

در زم ان   توان د یمختل ف م    یه ا متفاوت در ط ول س ال   یمیاقل یط.البته بروز شراباشیمداشته  خنکیتابستان  اینکه

 (.1پشن فروت، موثر باشد) دهیگل

 محل مناسب کشت

 یم ه نح اکم باش د، بهت ر اس ت در مک ان       یدیشد یکه گرما یدر مناطق یبه آفتاب کامل دارد ول یازپشن فروت ن

 ی ا ف نس و   ق یم، در کن ار   بایستیندارد، مقاومیپر رشد بوده و تنه  بسیارآفتاب کشت شود. از آنجاکه بوته پشن فروت 

 گیاهه ا کش ت ش ود.   یوارجهت حفاظت از سرما در محوطه منازل، بهتر اس ت در پن اه د   همچنینکشت گردد. آالچیق

 یطدر ش ر  ی اه گ ین. عملکرد محصول انمایدمی باردهیه شروع ب اصلی، زمینماه پس از کشت در  12تا  6پشن فروت 

باش د، ک ه ب ا    م ی ه ا دو مت ر   ردیف بینها سه متر و ردیف رویتن در هکتار است.فاصله کشت  21تا  11 ینمطلوب ب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Passionfruit_and_cross_section.jpg
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اص له   1661به تعداد  یببه طور تقر توانمیشش متر مربع،  میزانهر درختچه) بوته( به  برایمناسب  فضایاحتساب 

 (.6در هکتار کشت نمود) نهال

 

 یقپشن فروت به روش آالچ کشت -5شکل

 خاک

 ت رین مناسب 1/1 الی 1/6 اسیدیتهبا  لومی -شنی هایدر خاک ولیکند میها رشد از خاک یاریپشن فروت در بس

ک ه   یتباش د. در ص ور   ی، غن  آل ی از مواد  یداست. خاک با یرشد آن ضرور یمناسب برا زهکشیرا دارد.  یشیرشد رو

 ی ک وجود  سطحی، هایریشهوجود  دلیلواقع گردد.به  مفیدتواند میباشد، افزودن آهک به خاک  یدیاس یادیخاک ز

 (.1آن کمک خواهد کرد) ینهبه رشد به یمواد آل یمضخ یهال

 آبیاری

از  تریشب یوهم یدندر زمان رس آبیاریدارد.  سزاییبه مهمینقش  میوهمداوم گل و  تشکیلمنظم در  آبیاری

 .یردمورد توجه قرار گ یدبا دیگر هایزمان

  تغذیه

 21به همراه  یپلگرم سوپر فسفات تر 111 یاست. فرمول کود یادپشن فروت، ز ییغذا یازرشد فراوان، ن بدلیل

گرم در هر  111در دو نوبت) یمکلس یمآمون یتراتگرم کود ن 311 یاهر اصله نهال و  یبرا یدهپوس یگرم کود دام یلوک
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 پشن فروت

-21مناسب با نسبت  کودیفرمول  همچنینشده است.  توصیهمحصول مناسب  تولیدجهت  بارندگینوبت( در فصل 

1-11 (NPK) از  یش)در درختان بالغ بگیاهمتر از طوقه یسانت 41گرم، چهار نوبت در سال، به فاصله  1411 یزانبه م

اند، پس از شده سرمازدگیکه دچار  گیاهانیتوجه داشت، بایدموثر باشد.  بسیارتواند در عملکرد محصول میدو ساله( 

، مصرف فسفر نسبت به ازت و پتاس کمتر شنیو  قلیایی هایدارند. در خاک یشتریب یهبه تغذ یازگرم شدن هوا ن

 میدر سال بر طرف  پاشیها توسط چهار مرحله محلولنوع خاک یندر ا یمغذ یزکمبود عناصر ر یناست. همچن

 (.2،6،1گردد )

 هرس

مناسب، الزم است.  یدتول یبرداشت راحت تر محصول و حفظ قدرت برا گیاه،هرس جهت محدود نمودن رشد 

بهار انجام  یلدر اوا یردر مناطق با زمستان گرم بالفاصله بعد از برداشت محصول و در مناطق سردس گیاه اینهرس 

گرم  خیلیشود. در مناطق میشان هرس طول سوم یک قوی هایشاخهبه طور کامل و  ضعیف هایشاخهگردد. یم

پس  دهیمناسب کود هایاز زمان یکیاست.  ضروری هامیوه سوختگیاز آفتاب  پیشگیریحفظ شاخ و برگ به منظور 

 (. 1،1باشد)میاز هرس 

  

 ردیفی تربیتنحوه هرس و  دیواری تربیتنحوه هرس و 

 انواع هرس پشن فروت -1شکل

 ازدیاد
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 یجنس ازدیاد

بالفاصله  یستیسال بوده و با یککمتر از  نامیهقوه  ی. بذرها داراشودمی تکثیربذر  طریقپشن فروت معموال از 

کشت  یلماسه استر یاخاک سبک و  درمتر و بهتر است یسانت یکپس از برداشت، کشت گردند. عمق کشت بذرها 

ماه شروع به  یکمدت کمتر از  درکشت شده در امان باشند. بذور  مستقیمشوند و ضمن حفظ رطوبت از آفتاب 

 41تا  21ها به منتقل گردند. هر گاه ارتفاع نهال نشایی هایبهتر است به گلدان یزننموده و پس از جوانه زنیجوانه

ذکر شده  میزاناز  بیشها که ارتفاع نهال صورتیشوند. در یم آبیاریمنتقل شده و  یاصل ینبه زم یدرس مترسانتی

 (.2گردند) برداریسر بایدباشد 

 رویشی ازدیاد

 ینبرخوردار است. به هم یحساس و نوع زرد از تحمل نسبتا خوب بسیار خاکزی هاییماریبه نماتد و ب ینوع ارغوان

جهت  جانبیو زبانه  ایزبانهاسکنه،  نیمانیم، پیوندهایزنند. انواع یم یوندنوع زرد پ یرا بر رو یمعموال نوع ارغوان یلدل

اقل دو جوانه متر با حدیده سانت یبه طول هشت ال یوندکی، پنیمانیم پیوندانجام  برای. شوندمیآن استفاده  کثیرت

 31 الی 21را از ارتفاع  پایهدهند. یبه آن م یوندکمورب به طول نصف طول پ برشی.سپس شودیانتخاب م

به  باید پیوندکو  پایهحالت قطر  اینهند. در دمیاز سطح خاک در نقطه مقابل و مکمل جوانه،برش  متریسانتی

دو، مماس بر هم باشند. محل  آن زاینده الیهکه  گیرندمیهم قرار  روی طوریها مداد باشد. برش یکاندازه قطر 

 یک، یوندپس از انجام پ پیوندکهوا در اطراف  نسبیحفظ رطوبت  برایشود. یمحکم بسته م پالستکیبا نوار  یوندپ

 پیوندککه  وقتیشود. میمنتقل  سایهروز به مکان گرم و  11-14آن قرار گرفته و به مدت  روی ستیکیپال کیسه

فراهم  یوندکامکان رشد پ پیوندشود تا با تبادل هوا در اطراف محل میبرداشته  یکینوار پالست شروع به رشد کرد،

 (. 11گردد)
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 پشن فروت پیوند -6شکل

 قلمه طریقاز  ازیاد

سالم  یاهاندقت نمود از گ یستیدارد. با (Mist propagation )ستم مه افشان یبه س یازلمه در پشن فروت نق هیهت

، در زایشهر یجوانه باشد . استفاده از هورمونها 3-4 یدارا یستیقلمه با ینشود، همچن یهقلمه ته یروساز و یو عار

 (.2،11باشند)یده و قابل انتقال مدا ریشهها روز قلمه 101است. پس از  مفیدقلمه  زاییریشه

 هابیماریآفات و 

از  یندارد. بنابرا بیشترینوع زرد مقاومت  یتر است، ولحساس خاکزی هایبیمارینسبت به نماتد و  ینوع ارغوان

 یزنو آنتراکنوز  یومرا، فوزاریتوفتف یروسیو هاییماریگردد. پشن فروت به بیاستفاده م یهزرد به عنوان پا یتهوار

 بایستیصورت  اینباشد که در میها  برگ یبر رو یکحالت موزائ یجاد، اویروسی هایبیماریحساس است. از عالئم 

در طوقه  گاهیبذر است.  طریقاز  تکثیر،ویروسی هایبیماریکنترل  ایهاز راه یکیآلوده حذف شوند.  هاینهال

جوان و  هایبرگاز  تغذیهها عالوه بر خاب گردد.حلزون،انتیگزین، معدوم و جایستی، لذا بایشودم یدهصمغ دگیاه،

 یکی همچنین(. 4،6)شوندمیجوان  گیاهانرفتن  بینو باعث از  ویروسی های بیماریسبب انتقال  گاهیپوست تنه، 

 (. 12است) عنکبوتیاه، وجود کنه تار یگ درایناز آفات مهم 
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ایقهوهلکه  بیماری  

 

فوزاریم بیماریعالمت   

 
خیار موزائئیک ویروسعالمت   

عالئم بیماری های پشن فروت -7شکل   

 

  یوهم برداشت

دهند. سپس در عرض چند روز بر روی زمین ها خیلی سریع از رنگ سبز به ارغوانی سیر یا زرد تغییر رنگ میمیوه

اقدام به  بایدانبار، ابتدا در  نگهداریها اقدام نمود. جهت آن آوریجمعدر اسرع وقت نسبت به  بایدافتند، که می

الی  2ها را می توان به مدت میوهبه آرامی آن ها را در جعبه قرار داد.  یدنمود. سپس با ها یوهم کردنشستن و خشک 

ها وقتی که به آرامی در حال پژمرده شدن و پالسیدن کرد.میوه داریگراد نگه یدرجه سانت11هفته در دمای  3

نمود. طعم و مزه پشن فروت خیلی شبیه به  فریزتوان می آسانیند. میوه و عصاره آن را به شویتر مباشد، شیرینمی

 (.1،1دارد) یباشد. لذا به همین خاطر با ذائقه و سلیقه بسیاری از مردم سازگارمرکبات می میوه
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 میوه بندیبسته  هایوهم شویشست

 مراحل بسته بندی میوه -2شکل 
 

 داروئیو خواص  یشیمیائ ترکیبات

ماده در  اینوجود دارد. یشهبه خصوص برگ و ر گیاه این هایدر اندام سیانیدریک اسیدبه نام  شیمیائی ایماده

 یادیو مقدار ز بتاگلوکیداز آمیالز،مانند سوکروز،  یمختلف هایمآنزی یکمتر وجود دارد. به عالوه حاو میوهگل و 

و اضطراب  یخولیا، مالخوابی بی عصبی، هایناراحتی بخشیاثر آرام  دارای گیاه این میوه همچنینباشد. می نیز یمکلس

 یاهگ یکبه عنوان  بادرنجبویهو  طیبسنبل گیاهانو سپس در اروپا به همراه  یکادر آمر یبه طور سنت میوه ایناست. 

آن  درمانیباورند که، آثار  نی. دانشمندان بر اشودمیاستفاده  یستریتشنج و ه ی،خواب یاضطراب، ب یآرام بخش برا

مغز، احساس  یاز سلول ها یبرخ یتو فعال (GABA) یداس ینوبوتیریکبه نام گاما آم یمیایین ماده شیزام یشبا افزا

 .(1،6) در مغز را به همراه دارد یشتریآرامش ب
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 (9،1،91تازه پشن فروت) یوهصد گرم میکموجود در غذاییمواد  -9جدول 

 گرم میوه تازه در صد ماده غذائی

 درصد 13 آب

 گرم4/22 کربوهیدرات

 گرم2/11 قند

 گرم 2/2 پروتئین

 گرم1/1 چربی

 گرم 4/11 فیبر

 میکروگرم 64 آ ویتامین

 میکروگرم 143 بتا کاروتن

 گرممیلی 13/1 ریبوفالوین

 گرممیلی 1/1 نیاسین

 گرمیلیم 1/1 6ب

 گرمکرویم 14 فوالت

 گرمیلیم 6/11/1 کولین

 گرممیلی 31 ث ویتامن

 میکروگرم k 1/1 ویتامین

 گرمیلیم12 کلسیم

 گرممیلی 12 آهن

 گرممیلی 20 منیزیم

  گرمیلیم 61 فسفر

 گرممیلی 341 پتاسیم

 گرممیلی 21 سدیم

 گرممیلی 1/1 روی
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