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مقدمه
عروسـک پشـت پرده یا فیسـالیس ).Physalis spp( از خانواده Solanacea اسـت. 
ایـن خانـواده گونه هایـی بـا ارزش اقتصـادی زیـاد ماننـد گوجه فرنگـی، سـیب زمینی، 
خیـار، فلفـل و ... دارد. گونه هایـی بـه عنـوان میـوه )پروویانـا( و دارویـی )آلککنجی( و 
بـه عنوان سـبزی )ایکسـوکارپا بـروت( در ایـن خانواده وجـود دارد. اهمیـت اقتصادی 
عروسـک پشـت پـرده از سـال 198۵ در کلمبیـا آغاز شـد. ایـن گیاه به طور وسـیعی 
در کلمبیـا کشـت و کار و میـوه آن بـه صـورت بسـتهبندی بـه بـازار عرضـه می شـد. 
امـروزه، کلمبیـا پـس از آفریقـای جنوبـی بزرگتریـن تولید کننـده فیسـالیس در دنیا 
اسـت و دومیـن میـوه از نظـر اهمیت اسـت که ۵4 درصد صـادرات میوه این کشـور را 
تشـکیل می دهـد. در سـال های اخیـر با توجه بـه بحـران آب و خشکسـالی های اخیر، 
کشـت های گلخانـه ای مزایای زیادی )صرفـه جویی در مصرف آب، تـداوم کار در طول 
فصـل، تراکم کشـت باال و ...( دارد. کشـت فیسـالیس در ایران در دهـه اخیر به صورت 
محـدود در برخـی اسـتان ها ماننـد شـیراز در شـهر کـوار، پناه آبـاد تاکسـتان، تهران، 
مشـهد، خراسـان شـمالی، گلسـتان، آذربایجـان و رودبـار انجـام شـده اسـت. میوه آن 
تـرش و شـیرین دارای طعـم کیـوی، آنانـاس، گیـالس و تـوت فرنگی اسـت. این گیاه 
از ابتـدای خـرداد بـه زمیـن منتقـل شـده و از اوایل شـهریور میوه آن قابل برداشـت و 

قابـل عرضـه به بازار اسـت.



راهنمای زراعت گیاه دارویی عروسک پشت پرده
10

معرفی گیاه فیسالیس
گیـاه فیسـالیس میـوه کوچـک و شـیرین، غنـی از ویتامیـن C و A، آلکالوئیدهـا، 
فالونوئیدهـا، کارتنوئیدهـا و ترکیبـات زیسـت فعـال اسـت. بـا ایـن حـال، ایـن گیـاه 
دارای میـوه عجیـب غریـب و گـران اسـت )شـکل های 1 و ۲(. هزینـه تولیـد هر کیلو 
حـدود ۲0 تـا ۳0 هـزار تومـان اسـت. در ایران هر کیلو بیـن 1۲0 تا 1۵0 هـزار تومان 
قیمتگـذاری شـده اسـت. هرچنـد میـوه آن اقتصادی اسـت اما می تـوان از ریشـه-ها، 
برگ هـا و کاسـبرگ های کاغـذی ماننـد کـه میـوه آن را احاطـه کرده به طور وسـیعی 
در تزئینات اسـتفاده نماییم. با توجه به سـطح ترکیبات اکسـیدانی، جنس فیسـالیس 
در خانـواده سولوناسـه خیلـی گسـترش یافته اسـت. این موقعیت مهم بـه خاطر وجود 
 )ergostane( متابولیت هـای چندگانه اکسـیژن دار، اسـتروئیدها کـه از ماده ارگوسـتان

است.  مشتق شـده 

شکل 1. میوه عروسک پشت پرده )راست( و مزرعه آن )چپ(
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شکل ۲. میوه فیسالیس به همراه کاسبرگ که آن را احاطه کرده است

مطالعـات اخیـر روی عصاره برگ های فیسـالیس نشـان داده اسـت کـه این عصاره 
دارای ترکیبـات زیسـتی فعـال ماننـد فنول هـا، اتانولئیکهـا و یتانولوئیدهـا اسـت کـه 
خاصیـت قارچکشـی، آنتیاکسـیدانتی، ضـد تومور، ضد التهـاب، دفع کننده و کشـنده 
حشـرات دارد. میـوه آن بـه صـورت تازه خوری، کشـمش، میوه خشـک، مربا، کمپوت، 
مارمـاالد و ... قابـل اسـتفاده هسـتند. از بـرگ و سـاقه آن نیـز می تـوان بـه عنـوان 
دمنـوش اسـتفاده کـرد. در ایـران بـازار چندانـی نـدارد و هنـوز ناشـناخته اسـت امـا 

کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس خواسـتار ایـن محصول هسـتند.

فیزیولوژی و گیاه شناسی
عروسـک پشـت پـرده )Physalis peruviana L( نمـای کوچـک منظـر دارد، امـا 
گیاهـی اسـت متعلـق بـه خانـواده بادمجانیـان و دارای گونههـای مختلـف بـا ارزش 
اقتصادی باال اسـت. به دامنه وسـیعی از شـرایط آب و هوایی سـازگار اسـت و می تواند 
بـرای سـال ها در همـان مـکان تولیـد داشـته باشـد. سـاقه اصلـی بافـت علفـی، سـبز 
رنـگ،8 تـا 1۵ گـره دارد کـه میـان گره هـا محـل انشـعاب شـاخه های فرعـی و یا گل 
اسـت. هـر گـره منشـا دو جوانه اسـت یکـی جوانه رویشـی و دیگـری جوانـه مولد گل 
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اسـت. برگ هـا سـاده، قلبـی شـکل و متناوب کـه ۵ تا 1۵ سـانتی متر طـول و 4 تا 10 
سـانتی متر عـرض دارد. گل هـا منفـرد، دو جنسـی و از جوانه های جانبی منشـاء گرفته 
و دارای ۵ گلبـرگ زرد رنـگ اسـت. کاسـبرگ ها سـبز رنـگ، و بـه تعـداد ۵ عـدد و به 
طـول حـدود ۵ سـانتی متـر کـه بـه صورت کامـل دور میـوه در حـال نمو را پوشـانده 
اسـت زمانـی کـه میـوه رسـید، کاسـبرگ ها بـه رنـگ قهـوه ای درآمـده که شـاخصی 

مشـاهداتی بـرای تعییـن نقطه برداشـت میوه اسـت )شـکل ۳(.

شکل ۳. ویژگی های گیاهشناسی فیسالیس
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میـوه ماننـد یـک کـره کوچـک، به بزرگـی یک گیـالس در رنگ هـای قرمـز، زرد و 
نارنجـی رنـگ و از نـوع سـته اسـت کـه قطری معـادل 1۲/۵ تـا ۲۵ میلی متـر، وزن آن 
از 4 تـا 10 گـرم و حـاوی 100 تـا ۳00 دانه اسـت. میوه های فیسـالیس حاوی سـطوح 
باالیـی از اسـکوربیک اسـید )۳6 میلی گـرم در 100 گـرم پالپ میوه(، غنـی از ویتامین 
A )17۳0 واحـد در 100 گـرم پالـپ میـوه(، آهـن )۳8 میلی گـرم در 100 گـرم پالـپ 
میـوه( و فسـفر )1/۲ میلی گـرم در 100 گـرم پالـپ میـوه( اسـت. طعـم میـوه در زمان 
رسـیدگی بـا طعـم تـرش و شـیرین کـه بـرای تـازه خـوری، کشـمش، در سـاالد، و یا 
اسـتفاده در شـیرینی بـه عنـوان پای مناسـب اسـت البته می تـوان میوه را خشـک و یا 
بـه صورت کشـمش اسـتفاده کـرد. بذرهای بـی شـمار دارد و در خاک هایی بـا رطوبت 
نسـبی بـه راحتـی جوانـه می زننـد، از آنجـا کـه میـوه خشـک و حـاوی بـذر هسـت، 
مـی تـوان در مناطـق دور تـر از محـل تولیـد از بـذر آن بـرای کشـت اسـتفاده کـرد 
)شـکل4(. همـان گونـه که گفته شـد عروسـک پشـت پـرده گونه هـای متعـددی دارد 
کـه از مهمتریـن گونه هایـی که در ایران کشـت می شـود می تـوان از گونـه آلککنجی و 

پروویانـا نام بـرد )جدول1(.

جدول1- مقایسه دو گونه آلککنجی و پروویانا به لحاظ شاخص های کمی و کیفی

پروویاناآلککنجیویژگیشاخص

شاخص کمی

74۲708وزن میوه در بوته )گرم(
۳80۳16تعداد میوه در بوته )عدد(

1/9۵1/98وزن تک میوه )گرم(
۵76۳درصد بازار پسندی )درصد(

شاخص های کیفی

سفتی بافت )کیلوگرم بر 
سانتی متر مربع(

7/1۲6/87

8/8 7/۲ مواد جامد محلول )درصد(
7/۵10/11شاخص طعم

7۳78ظرفیت اکسیداسیون )درصد(
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گونـه آلککنجـی همـان گونـه دارویی چند سـاله اسـتولن داره سـطح باغچـه را پر 
می کنـد و هندی هـا بیشـتر بـه واسـطه خـواص دارویـی از ایـن اسـتفاده می کننـد. 
مشـاهدات کشـاورز در خراسـان رضوی حاکی از یک سـاله بودن گونه پروویانا و میوه 

آن زرد رنـگ اسـت و بـا بـروز اولیـن سـرمای پاییزه گیاه خشـک می شـود.

بالف

ج

شکل 4. میوه عروسک پشت پرده: الف( گونه آلککنجی، ب( میوه گونه پروویانا و 
ج( بذر عروسک پشت پرده.

اقلیم
عروسـک پشـت پـرده )فیسـالیس( گیاهـی کـم توقـع اسـت و می توانـد در طیـف 
وسـیعی از خاک هـا و شـرایط آب و هوایـی کشـت شـود و به عنوان یـک گونه متحمل 
بـه شـرایط آب و هوایـی مدیترانـه ای و انـواع خاک هـا کشـت و کار می شـود.این گیاه 
بـی تفـاوت بـه طـول روز اسـت، اما نیـاز بـه حداقل 8 تـا 9 سـاعت نور بـرای گلدهی 
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نیـاز دارد. چنانچـه ایـن گیـاه در شـرایط نـور زیـاد قـرار گیرد، بایـد از سـایه بان-های 
۳0 درصـد بـرای کنتـرل نـور اسـتفاده شـود. ارتفـاع از سـطح دریـا تاثیر شـدیدی بر 
فیسـالیس و میـوه آن دارد. افزایـش در تشعشـعات مـاوراء بنفـش و کاهـش در دمای 
هـوا کـه بـا افزایـش ارتفـاع همراه اسـت، منجر به رشـد گیاهـان کوچک تـر، برگ های 
کوچـک و کلفـت کـه سـبب تاخیـر در رسـیدگی میـوه و بـازده کار می شـود. وجـود 
رطوبـت بیـش از حـد، خشکسـالی، سـرما و گرمـا باعـث صدمه و خسـارت به رشـد و 
توسـعه گیاهـان و همچنیـن کیفیـت نهایـی محصول و کاهـش بهره وری می شـود. در 
ایـران بـه صـورت پراکنـده در مناطقـی از اسـتان شـیراز )تاکسـتان(، تهران، مشـهد، 
خراسـان شـمالی، اسـتان گلسـتان، کرمانشـاه و آذربایجان بـه صورت گلخانـه ای و در 
برخـی مناطـق در صـورت عـدم برخـورد برداشـت میوه هـا بـا سـرما در فضای بـاز نیز 
کشـت و کار می شـود. برخـی گونه هـا ماننـد فیسـالیس هنـدی را می تـوان در صورت 
رعایـت تاریـخ کاشـت در فضای باز به صورت داربسـتی نشـا کرد و محصـول اقتصادی 

برداشـت کرد.

شرایط کشت و کار فیسالیس 

خاک

بافـت خاک مناسـب برای کشـت و کار فیسـالیس، شنی-رسـی، بـا زهکش خوب، 
دانـه بنـدی مناسـب، غنـی از مـواد آلـی )حداقـل 4 درصـد مواد آلی داشـته باشـد( و 
pH آن بیـن ۵/۵ تـا 6/8 باشـد. بایـد از بـروز شـرایط غرقابـی در خاک اجتنـاب کرد و 

نیـز از خاکـی کـه قبال بـرای زراعـت گیاهـان خانواده سوالناسـه اسـتفاده شـده نباید 
اسـتفاده شـود )شکل ۵(.
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شکل ۵. خاک مزرعه فیسالیس

در خصـوص بهره گیـری از تشعشـعات خورشـیدی، تحقیقـات انجـام شـده تاکنون 
بـرای فیسـالیس نتیجـه ای در بر نداشـته اسـت، امـا برای بهره گیـری بیشـتر از انرژی 
خورشـیدی و انجـام بهتر فرآیند فتوسـنتز ترجیحـاً قرارگیری مزرعه به صورت شـمال 
– جنوبی اسـت. فیسـالیس برای به دسـت آوردن میوه ای با کیفیت مناسـب، نیاز دارد 

در طـول یـک دوره زندگی سـاالنه حـدود 1۵00 تا ۲000 سـاعت نـور دریافت کند.

دما

بـر طبـق یافته هـای اخیـر بهتریـن رشـد و نمـو فیسـالیس در شـرایط گلخانـه 
در دمـای بیـن 18 تـا ۲۵ درجـه سـانتی گـراد انجـام می شـود. بـا ایـن حـال برخـی 
محققیـن ماننـد میراندا،درجـه حـرارت بهینـه برای رشـد و نمو گیاه فیسـالیس را 18 
درجـه سـانتی گراد بیـان کرد. صفـر فیزیولوژیک آن 6/۳ درجه سـانتی  گراد اسـت، اما 
دمـای مناسـب جوانه زنـی ۲1 درجـه ظـرف مـدت 10 سـاعت و یـا ۳۲ درجه سـانتی 
گـراد ظـرف 14 سـاعت اسـت. بـا ایـن حـال اگـر دمـای خـاک بـرای جوانه زنـی ۲۳ 
درجـه سـانتی گـراد باشـد، مناسـب ترین دمـا تلقـی می شـود.درجه حرارت هـای بـاال 
)بیـش از ۳0 درجـه سـانتی گراد( بـه مرحله گل دهی و رسـیدگی میوه خسـارت وارد 
می کنـد و سـبب پیـری زودرس در گیـاه می شـود. بـا ایـن وجـود، گرمـا مانـع تولیـد 
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میـوه نمی شـود، بـه طـوری کـه مدارکـی وجـود دارد در هاوایـی در دمـای روزانه بین 
۲7 تـا ۳0 درجـه سـانتی گراد گیاهان فیسـالیس میـوه تولید کرده اسـت. دمای پایین 
)دمـای شـبانه کمتـر از 10 درجـه سـانتی گراد( می توانـد مانـع رشـد گیـاه شـود. دما 
و نـور نقـش مهمـی در انـدازه، رنـگ، محتـوای غذایـی، مـزه و مرحله رسـیدگی میوه 
دارند.یخبندان هـای دیـر هنـگام عمدتـا روی تولیـد خسـارت زیـادی وارد می کننـد. 
زمانـی کـه دمای شـبانه بـه پایین تر از منفی ۲ درجه سـانتی گراد می رسـد، به شـدت 

گیـاه فیسـالیس آسـیب می بیند.

نیاز رطوبتی

بهتریـن شـرایط رشـد در ایران بـه صورت گلخانـه در دمای مناسـب و رطوبت 8۵ 
درصـد اسـت. بـا ایـن حال در فضـای آزاد با توجـه به رقم، واکنش به شـرایط رشـدی 
متفـاوت اسـت. مقـدار بارندگی سـاالنه مورد نیـاز برای رشـد و نموی گیاه فیسـالیس 
بیـن 1000 تـا 1800 میلی متـر و میانگیـن رطوبـت نسـبی ایده آل در طی دوره رشـد 
و نمـو فیسـالیس بیـن 70 تا 80 درصد اسـت.نیاز آبـی گیاه در طول فصل رشـد 800 
میلی متـر اسـت. رطوبـت اضافـی بـرای گسـترش بیماری ها مفیـد، برای گرد افشـانی 
مضـر بـوده و همچنین سـبب زرد شـدن برگ هـا و ریزش آنها می شـود. فیسـالیس به 
خشـکی حسـاس و از بادهای شـدید آسـیب پذیر اسـت، بنابراین کشـت و کار آن در 
مناطـق بادخیـز باید از بادشـکن اسـتفاده شـود.نیاز این گیـاه به آبیاری در طول رشـد 

بـاال اسـت و در زمـان گلدهی و محصـول دهی نیاز کمتـری دارد.

تکثیر گیاه

ارقام عروسـک پشـت پرده، خود ناسـازگار بوده و برای تشـکیل میوه نیازمند ارقام 
گـرده زا و خـود بـارور اسـت. همچنیـن اسـتفاده از زنبورهای گـرده افشـان در گلخانه 
توصیـه می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه عروسـک پشـت پـرده تقریبا در طول سـال 
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گلدهی و باردهی دارد.روش های تکثیر فیسـالیس از طریق جنسـی با اسـتفاده از بذر، 
اسـتفاده از کشـت بافـت و تکثیـر از طریق قلمه اسـت. تکثیر از طریق بـذر می تواند به 
عنـوان روشـی طبیعی کـه در آن گیاهان در محیـط طبیعی خود بذر تولیـد کرده و یا 
بـه صـورت مصنوعـی با مداخله انسـان گیـاه وادار به تولید بذر شـده، تعریف می شـود. 
از نظر اقتصادی مهمترین روش تکثیر فیسـالیس از طریق بذر اسـت )شـکل 6(. ظهور 
گیاهچـه حاصـل از بذر، وابسـته بـه خصوصیـات فیزیولوژیکی و بیوشـیمیایی و ارتباط 
آن هـا بـا محیـط و اسـتفاده موثـر از آن هـا در طـی فرآیند جوانه زنی اسـت. بـه منظور 
موفقیـت در تکثیـر از طریـق بـذر، نیـاز اسـت تـا عواملـی ماننـد رطوبـت، دمـا، نور و 
اکسـیژن بـا همدیگر کـه برای جوانه زنـی ضروری هسـتند، مورد توجه قـرار گیرد. در 

غیـاب هـر یـک از این عوامـل جوانه زنـی اتفـاق نخواهد افتاد.

 

 6. بذر فیسالیسشکل 

شکل 6. بذر فیسالیس

بـذور فیسـالیس 8۵ تـا 90 درصـد قـدرت جوانه زنـی دارنـد و طـی 10 تـا 1۵ 
روز جوانـه می زننـد. بـه نظـر می رسـد، بـذور فیسـالیس در دمـای 7 تـا 1۳ درجـه 
سـانتی گراد شـب و ۲۲ تـا ۲8 درجـه سـانتی گراد روز بـه سـادگی جوانـه می زننـد.
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بـرای اسـتخراج بـذر از میـوه، ابتـدا میوه هـای را بـه مـدت 48 سـاعت بـه صورت 
خمیـر در ظـرف شیشـه ای قـرار می دهند، بعـد میوه ها را با آب شسـته و پـس از عبور 
از صافی هـای مخصـوص در سـایه خشـک می کنند. با ایـن حال، محققـان بیان کردند 
کـه بـرای بذرگیـری انجـام عمـل خمیر کـردن میوه بـرای فیسـالیس الزم نیسـت. از 
این رو بذرهای اسـتخراج شـده از میوه الزم اسـت که یک دوره اسـتراحت دو هفته ای 
داشـته باشـند. زیـرا اگر بالفاصله بعد از اسـتخراج کاشـته شـوند، جوانـه زدن بذر زمان 
خیلـی زیـادی را صـرف می کنـد. بعـد از اسـتخراج بـذور، آنهـا را می تـوان در شـرایط 
خاصـی تـا دو سـال نگهـداری کـرد. برای نگهـداری بـذور می تـوان از بسـته های قابل 
نفـوذ )بسـته های کاغـذی( و بسـته های نیمـه نفوذپذیـر )بسـته های پالسـتیکی(؛ یـا 
حتـی از ظـروف شیشـه ای بـا درب هـای مهـر موم شـده مسـتقل از دما اسـتفاده کرد. 
بـا ایـن وجـود، بـذور ذخیره شـده باید کامال خشـک شـده باشـند، زیرا رطوبـت تاثیر 
منفـی در جوانه زنـی بـذر دارد. بـرای جلوگیـری از بیماری هـای قارچـی گیاهچـه ای 
در طـی جوانـه زنـی بـذر توصیـه می شـود، بـذور قبـل از کاشـت بـا سـموم قارچ کش 

ضدعفونی شـوند. 

شخم )خاک ورزی(

بـرای تولیـد میـوه فاکتورهایـی مانند نـوع رقم، سیسـتم آموزش دیده، بسـیار مهم 
هسـتند، زیـرا کـه تولیـد، کیفیـت محصول، میـزان سـودآوری و منفعت تولیـد کننده 
را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. آمـاده سـازی خاک بـه منظور بهبـود شـرایط فیزیکی و 
شـیمیایی آن انجـام می شـود. بهتـر اسـت زمـان و منابـع الزم را برای تهیه یک بسـتر 

کشـت مناسـب صـرف کنیـد، تا اینکه بعـد از کشـت و کار آن را اصـالح کنید. 
در بیـن سـایر عوامـل، مدیریـت عملیات خـاک باید مـورد توجه قرار گیـرد. در هر 
منطقـه ای بـا هـدف کشـت محصـول، نمونه هایـی از خـاک تهیه شـود تـا خصوصیات 
فیزیـک و شـیمیایی آن شناسـایی شـده و بـر اسـاس نیـاز گیـاه اگـر الزم بود نسـبت 
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بـه اصـالح آن اقـدام شـود. بایـد بـه این نکتـه توجه کـرد کـه در مزرعه ای که کشـت 
قبلـی آن یکـی از گیاهـان خانواده سوالناسـه بوده به واسـطه وجود بیمـاری باکتریایی 
و قارچـی نبایـد فیسـالیس را کشـت کرد. منطقه مورد کشـت فیسـالیس بایـد آفتاب 
گیـر، بـدون بـاد، سـرما و رطوبـت باشـد. گیاه فیسـالیس به شـرایط غرقـاب و رطوبت 
بـاال حسـاس اسـت و سـازگاری مناسـبی بـه خاک هـای رسی-شـنی خوب زهکشـی 
شـده دارد. شـایان ذکر اسـت کـه در منطقه ای که عملیـات مکانیزاسـیون کمتر انجام 

شـود، میـزان فرسـایش خاک نیـز کمتر خواهـد بود.

کاشت
تصمیم گیـری بـرای زمـان کاشـت مهم اسـت، زیـرا کـه روی عملکرد گیـاه خیلی 
تاثیـر دارد. کاشـت بـذر بایـد در گلخانـه انجام شـود و در فضـای باز توجیـه اقتصادی 
نـدارد. بـرای کاشـت می تـوان از سـینی های نشـاء بـه حجـم ۲6 سـی سـی بـا بسـتر 
ترکیبـی کوکوپیت+پیـت مـاس )نسـبت 1 به ۲( اسـتفاده کرد و زمانی کـه گیاهچه ها 
بـه ارتفـاع 10 تـا ۲0 سـانتی متـر رسـیدند، در اوایـل خـرداد بـه زمین اصلـی منتقل 
کنیـم. سـن نشـاء یکـی از عوامل تاثیرگـذار بر زنده ماندن نشـاء و عملکرد گیاه اسـت. 
انتخـاب سـن مناسـب نشـاء موجـب همزمانی مراحل رشـدی با نـور و دمای مناسـب 
می شـود. بررسـی ها نشـان داده کـه بیشـترین عملکـرد عروسـک پشـت پـرده گونـه 
آلککنجـی در سـن 11 هفتـه و با تراکم 10 بوته در متر مربع در شـرایط مزرعه اسـت. 
تراکـم بوتـه متغیـر و حداقـل 10000 تا ۲۵000 بوتـه را در هکتار اعالم کرده اند. سـه 
روز قبـل از انتقـال نشـاء زمیـن را آبیـاری و بعـد از اتمـام نشـاها مجددا آبیـاری انجام 
می شـود. آبیـاری در اوایـل فصـل رشـد گیـاه تـا زمـان اسـتقرار گیاه بـا فاصلـه زمانی 
کـم ) دو بـار در هفتـه( و بعـد از آن فاصله آبیاری بیشـتر )هفته ای یک بـار( و از مقدار 
آب کاسـته می شـود. بسـتر کشـت در زمیـن در محـل نشـا بهتـره سـبک با زهکشـی 
خـوب باشـد بـرای ایـن منظـور می تـوان از ماسـه و یـا مقـداری پرلیت در محل نشـا 
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کاری اضافـه کـرد. در هـر صورت خاک لومی رسـی و خاک سـبک برای بسـتر کشـت 
مناسـب اسـت. در نواحـی نیمـه گرمسـیری، کـه در آنجـا یخبنـدان اتفـاق نمی افتـد، 
امـکان کشـت فیسـالیس در طول سـال وجـود دارد و طـول دوره زندگـی ،ن می تواند 
تـا دو سـال ادامـه یابـد، بعـد از ایـن دوره، کیفیـت و عملکـرد میـوه کاهـش می یابـد. 
بـرای مثـال بـرای شـرایط آب و هوایی ایران در منطقه شـیراز معمـوال در اوایل خرداد 
و در شـرایط مشـهد مـی توانـد در اردیبهشـت مـاه نشـا کاری در زمیـن انجام شـده و 
از ابتـدای شـهریور شـروع بـه برداشـت میـوه آن می کنند و تا قبـل از بروز سـرما باید 

میـوه کامال از زمین برداشـت شـده باشـد.
فیسـالیس بایـد بـا قطـر سـاقه ای حـدود 0/۵ سـانتی متر و ارتفاع ۲0 سـانتی متر و 
دارای دو بـرگ هـرس شـود.محققان اظهار داشـتند که گیاهچه های فیسـالیس زمانی 
کـه بـه ارتفـاع 1۵ تـا ۲0 سـانتی متر رسـیدند و دارای سـه یا چهـار برگ بودنـد، باید 
هـرس شـوند. در ایـن دوره بایـد بـه وضعیـت آب مـورد نیـاز گیـاه توجـه شـود، زیـرا 
مهـم اسـت کـه گیاه بـه سیسـتم آبیـاری سـازگاری پیدا کنـد، ترجیحـاً کاشـت باید 
در روزهـای بارانـی و ابـری انجـام شـود، تـا از آب کشـیدگی گیاهان جلوگیری شـود. 
در طـی کاشـت گیـاه، بـا توجـه بـه تجزیه خـاک، توصیـه می شـود از کودهـای آلی و 

شـیمیایی بـرای اصالح خاک اسـتفاده شـود )شـکل 7(.

 

شکل 7. بسترهای مختلف کاشت به عالوه گیاهچه قابل انتقال فیسالیس
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شکل 7. بسترهای مختلف کاشت به عالوه گیاهچه قابل انتقال فیسالیس

کودهی و تغذیه گیاه
کوددهـی یـک فعالیـت کشـاورزی اسـت کـه شـامل تأمین کـود شـیمیایی و کود 
دامـی مـورد نیـاز گیاه در خاک اسـت، به منظـور بازیابی یا حفظ بـاروری خاک تامین 
عناصـر غذایـی مـورد نیـاز رشـد گیاه ضـروری اسـت. هرچند ایـن گیاه بـه خاک های 
فقیـر تحمـل دارد، امـا وجـود برنامه تغذیـه ای برای افزایـش تولید ضروری اسـت. این 
عمـل عمدتـا بـر مبنـای نتایـج تحقیقـات در دیگـر کشـورها انجام می شـود. بـا وجود 
اینکـه در خـاک و آب و هـوا در مناطـق مختلـف ویژگی های مشـابهی وجـود دارد. اما 
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بررسـی ها نشـان داده اسـت کـه توصیه هـا بـر همـان معیارهـا )معیارهـای اخذ شـده 
از سـایر مناطـق( می توانـد نتایـج غیـر رضایـت بخشـی را در جنبه های تغذیـه گیاهی 
ایجـاد کنـد. کـه منجر به کاهـش بهره وری و کیفیـت محصول شـود. در برخی مناطق 
)برزیـل( توصیـه کـودی خـاص فیسـالیس وجـود نـدارد و بـرای آن از توصیـه کودی 
گوجه فرنگـی بوتـه ای اسـتفاده می شـود. در ایـران نیز برخـی تولیدکننـدگان از همان 

روش هـای تغذیـه گوجه فرنگـی اسـتفاده می کنند.
برخـی تحقیقـات نشـان داده کـه اسـتفاده از 100 تـا ۲00 کیلوگـرم کـود اوره در 
هکتـار می توانـد تاثیـر قابـل توجهـی در تولید داشـته باشـد. در هنگام کاشـت حدود 
60 تـا 1۲0 کیلوگـرم کود فسـفره نیاز اسـت و نیـز می توان از کود کامـل NPK حدود 
90 تـا 180 کیلوگـرم در هکتـار نیـز اسـتفاده کـرد. از ترکیـب 10-۳0-10 یـا سـوپر 
فسـفات تریپـل 100 تـا 1۵0 کیلوگـرم هـر سـه تـا چهار ماه اسـتفاده شـود. پتاسـیم 
مسـئول گل دهی و تشـکیل و دوام میوه اسـت. کاربرد پتاسـیم )KNO3, K2SO4( باید 
قبـل از گل دهـی انجام شـود. عنصر کلسـیم در تشـکیل بافت ها و کاسـبرگ ها بسـیار 
مهـم اسـت. عنصـر بـور مهمترین ریـز مغذی مـورد نیاز بـرای گیاهان اسـت و کمبود 
ان سـبب کاهـش محتـوای مـواد جامد محلـول در میوه می شـود. بـرای تغذیه گیاهی 
فیسـالیس از مهمتریـن عناصـر الزم بـرای تغذیـه مزرعـه نیتـروزن، فسـفر، پتاسـیم، 
کلسـیم و بـور اسـت. نیتـروژن به عنـوان مهمتریـن عنصر تغذیـه پر مصرف اسـت که 

سـبب رشـد طولـی شـاخه ها و تولید میوه اسـت. 

مهارت تولید محصول
زراعـت فیسـالیس خیلی سـاده و اکثـر مهارت های الزم برای کشـت و کار آن هنوز 
براسـاس همـان روش هـای مـورد اسـتفاده بـرای زراعـت گوجه فرنگـی بوته ای اسـت. 
معمـوال بـرای کشـت و تولیـد گیاهـان زراعـی بـا بـذر ریز یـا گیاهانـی کـه در مراحل 
اولیـه، رشـد ضعیفـی دارنـد از نشـاء بـه جای کشـت مسـتقیم اسـتفاده می شـود، که 
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عروسـک پشـت پـرده جـزء ایـن دسـته از گیاهـان اسـت. در شـرایط گلخانـه ای دوره 
رویـش آن از دانـه تـا پایـان تولیـد 9 مـاه اسـت کـه حـدود ۵ تـا 6 مـاه آن مربوط به 
دوره باردهـی و تولیـد میـوه اسـت. این گیاه متوسـط عملکرد آن در هکتـار بین 1۲ تا 
1۵ تن برآورد شـده اسـت و از جمله بهترین عملیات کشـاورزی در زراعت فیسـالیس، 
تفکیـک کوددهـی، کنتـرل آفـات و بیماری هـا و برداشـت محصول اسـت. اسـتفاده از 
برخـی عملیـات کشـاورزی ماننـد کوددهی، آموزش، هـرس کـردن و جوانه زنی، امکان 
بهبـود زیسـت تـوده مناسـب را برای گیـاه فراهم مـی آورد، کـه ظهور میوه بـا کیفیت 
مناسـب را بـه ایـن مـوارد نسـبت می دهنـد. در برخـی مناطـق ماننـد جنـوب برزیـل 
وجـود مهـارت در کشـت و کار فیسـالیس، ایـن گیاه می توانـد به مدت دو سـال تولید 
داشـته باشـد. بـا ایـن حال، در سـال دوم، کاهش بهـره وری و کیفیت تولیـد میوه را به 
دنبـال خواهـد داشـت. تغذیـه گیـاه جهـت افزایش تولیـد ضروری اسـت، بـا این حال 
نسـبت بـه خاک هـای فقیـر متحمل اسـت. برنامـه تغذیه اختصاصـی نـدارد و می توان 
براسـاس همـان نیـاز تغذیـه گوجه فرنگـی و بـا اسـتفاده از آزمایش خاک اقـدام کرد.

مدیریـت آبیـاری را می توانـد از طریـق بررسـی های مشـاهداتی مـورد رصـد قـرار 
داد. نیـاز آبـی در طـول فصـل رشـد باال اسـت، امـا در زمان رسـیدن محصـول کاهش 
می یابـد، گیـاه حسـاس بـه خشـکی اسـت. در هر صـورت بـرای 1000 متر عروسـک 
پشـت پـرده، در روز 1/۵ متـر مکعب آب نیاز اسـت. و در هر دوره بـرای هر 1000 متر 

مربـع، بـه طـور متوسـط 7 تا 8 هـزار متـر مکعب آب نیـاز دارد.
از آنجـا کـه فیسـالیس می توانـد انشـعابات متراکمـی را ایجـاد کنـد و شـاخه ها 
می تواننـد روی زمیـن خوابیـده شـوند، بنابرایـن، نیـاز بـه نگهدارنـده عمـودی )قیـم( 
دارد. بنابرایـن سیسـتم پرورشـی بـه نوعـی اجبـاری اسـت و بـر طبـق روش هـرس 
کردن اسـت. سیسـتم پرورشـی مورد نیاز بر اسـاس تراکم کاشـت، توپوگرافی منطقه، 
هزینـه مـواد و قابلیـت دسترسـی آنهـا انتخـاب می شـود. تراکـم کاشـت در شـرایط 
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گلخانـه و مزرعـه متفـاوت اسـت. فاصلـه بیـن ردیـف 1۲0 سـانتی متر و فاصلـه بیـن 
دو بوتـه روی ردیـف ۵0 سـانتی متر در نظـر می گیرنـد بـا این حـال تراکم در شـرایط 
مزرعـه بیـن 10000 تـا ۲۵000 بوته متفاوت اسـت. در فضای باز بهتر اسـت از شـیوه 
داربسـتی بـرای رسـیدن بـه عملکـرد اقتصادی اسـتفاده کـرد. اگر چه هزینه سیسـتم 
پرورشـی بـاال اسـت، اما سیسـتم پرورشـی یـک عمل سـودمند اسـت، زیرا که سـبب 
کنتـرل بهداشـت گیـاه، تسـهیل برخـی عملیـات مکانیزاسـیون و بهبود کیفیـت میوه 
می شـود. از سیسـتم های پرورشـی که برای سـایر گیاهـان مانند گوجـه فرنگی بوته ای 
وجـود دارد می تـوان اسـتفاده کـرد. بـه طور کلـی، محدودیت هـا در اسـتفاده از نوع به 
خصـوص سیسـتم پرورشـی، مربـوط بـه کاربرد زیـاد چوب و حجـم باالی اسـتفاده از 
سـیم اسـت. در برزیل، سیسـتم های عمده پرورشـی برای فیسـالیس، روش ایسـتاده-

آزاد-espalir هسـتند شـامل روش "X" و روش "V" اسـت )شـکل 8 و 9(.
فاصلـه بین گیاهان بسـته به سیسـتم پرورشـی متغیر اسـت. و فاصلـه بین گیاهان 
از 0/۵ تـا 1/۵ متـر متفـاوت اسـت. در مجمـوع، فاصلـه توصیه شـده بیـن گیاهان یک 
یـا نیـم متـر و بیـن ردیف هـا سـه متـر اسـت. با وجـود ایـن، شـرایط پسـتی و بلندی 
منطقـه مهمتریـن جنبـه محـدود سـاختن فاصله بیـن ردیف اسـت. زیرا کـه آن نقش 
حیاتـی در تهویـه، میـزان رطوبت و انجام شـخم دسـتی بیـن گیاهـان دارد. زمانی که 
زمیـن همـوار اسـت، فاصلـه بیـن ردیـف تقریبا بیشـتری توصیـه می شـود، در مناطق 
شـیب دار فاصلـه بیـن ردیـف بایـد افزایـش یابد. هـرس فیسـالیس یکـی از مهمترین 
اعمـال تاثیرگـذار در انـدازه میـوه، بهبـود سـاختار گیـاه و سیسـتم تربیـت آن دارد. 
عملیـات هـرس بـه عنـوان یک مهارت اسـت کـه عادت رشـد گیـاه را تغییـر می دهد 
و سـاختار گیـاه را بـرای جذب تشعشـعات خورشـیدی بهبود می بخشـد کـه در نتیجه 

تاثیـر بیشـتری در فرآیند فتوسـنتز دارد.
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بالف

ج

شکل 8. مزرعه تولیدی فیسالیس: الف( در مزرعه بدون سیستم داربستی در مشهد مانند کشت گوجه 
فرنگی، ب( کشت مزرعه ای در شیراز و ج( کشت در گلخانه به روش داربستی.

بالف

د ج

شکل 9. مزرعه تولیدی فیسالیس به روش داربستی: الف( نوع X و ب و ج( که از روش داربستی V استفاده 
کرده است. این روش در کشورهایی مانند کلمبیا و ... انجام شده . د( در ایران بیشتر در گلخانه به صورت 

داربستی با استفاده از قیم و یا نخ استفاده می شود.
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چهار نوع هرس داریم: 
الـف( هـرس شـکل دهی، کـه باعث باز شـدن فضـای اطراف سـاقه اصلـی و ارتفاع 

آن بـه 1۵ تـا ۲0 سـانتی متـر رسـیده و جوانه هـا حدف می شـوند.
ب( هـرس نگهـداری، بـه منظـور حـذف شـاخه های بلند و شـاخه ها غیـر تولیدی 

می شود.  اسـتفاده 
ج( هرس بهداشتی: حذف شاخه های آلوده به بیماری و افت زده.

د( هـرس نوسـازی، بـه منظور تولیـد گیاهان جدیـد از تنه درختان قدیمـی از این 
نوع هرس اسـتفاده می شـود. 

هـرس شـکل دهی به منظور حـذف جوانه ها از پایه درختان در اولین 40 سـانتی متر 
ارتفاع گیاه اسـت که سـبب کاهش مقدار رطوبت نسـبی محصول می شـود.

گیاهـان بـه منظـور بررسـی وجود آفـات و بیماری هـا باید بـه صورت روزانـه مورد 
بازرسـی قـرار گیرنـد و ایـن روش بـه عنـوان یـک روش کنترلـی بیشـتر مـورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت. حشـرات عمـده ای کـه روی محصـول فیسـالیس در اکثـر وقت ها 
شناسـایی شـده اسـت، همـان هایی هسـتند که در سـایر گیاهـان خانواده سولوناسـه 
گزارش شـده اسـت. از مهمترین آنها می توان به شـته، مگس سـفید و کنه تارعنکوتی 
اشـاره کـرد. بـه منظور کنتـرل آن ها، می تـوان از عصاره هـای گیاهی، حشـره کش ها یا 
دفـع کننده هـای طبیعی به صورت سـم پاشـی اسـتفاده کـرد. محققان اظهار داشـتند 
کـه عمـده آفاتـی که به محصـول فیسـالیس در ناحیه کلمبیـا حمله می کنند، شـامل 
آگروتیـس، کرم هـای برگ خـوار، شـته ها، کک سـیب زمینی، مگـس مینـوز، مگـس 

سـفید گلخانـه، هلیوتیـس، کنـه حنایی و تریپس هسـتند.
در برخـی نواحـی مانند برزیل بیشـترین آفـات از بال پولک داران و حشـرات مکنده 
ماننـد تریپـس، شـته و زنجـرک هسـتند. امـروزه، هنـوز تعـدادی آفتکـش  بـا مجـوز 
قابـل اسـتفاده در مزرعـه فیسـالیس وجود دارنـد، با این حـال اکثـرا از روش مدیریت 
تلفیقـی آفـات )IPM( بـه همـراه اسـتفاده از عملیـات زراعـی و کنتـرل بیولوژیکـی، 

اسـتفاده می کنند.
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در زمـان برداشـت و پـس از برداشـت فیسـالیس، بیماری هایـی توسـط قارچ هـا، 
حـال،  ایـن  بـا  می-شـود،  ایجـاد  فیتوپالسـما  و  نماتدهـا  ویروس هـا،  باکتری هـا، 
بیماری هایـی کـه بـه وسـیله قارچ ها بـروز می کنند، شـایع تر هسـتند. اسـتراتژی های 
مبـارزه بـا ایـن بیماری هـا بر اسـاس انجام عملیات مناسـب کشـاورزی، بـذر با کیفیت 

و انتخـاب قارچ کـش مناسـب اسـت. 

برداشت

همـان گونـه کـه گفتـه شـد قسـمت خوراکـی ایـن گیـاه، میوه هایـی بـه بزرگـی 
یـک گیـالس، در رنگ هـای قرمـز، زرد و نارنجـی رنـگ و از نـوع سـته اسـت. کـه در 
تمـام طـول فصـل رشـد در کیسـه ای به نـام کاسـبرگ حفاظـت می شـود. روش های 
متعـددی بـرای برداشـت فیسـالیس در زمـان مناسـب آن تعریـف شـده اسـت، با این 
وجـود، رنـگ کاسـبرگ مهمتریـن ویژگـی اسـت که توسـط تولیـد کننـده گان و تجار 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. در مرحلـه رسـیدگی رنـگ کاسـبرگ بـه زرد مایـل به 
قهـوه ای تغییـر رنـگ داده که نشـانه رسـیدگی میوه اسـت. کاسـبرگ میوه عـالوه بر 
اینکـه بـه عنـوان یک شـاخص در تعیین زمان برداشـت اسـتفاده می شـود، از آن برای 
تعییـن زمـان زنده مانـی میـوه تا ۲ یا سـه مـاه نیز اسـتفاده می شـود. هنوز کاسـبرگ 
نقـش محافظتـی طبیعی برای میـوه فیسـالیس دارد، به طوری که، بـه منظور افزایش 
دوره نگهـداری طوالنـی مـدت میـوه، باید از جدا شـدن کاسـبرگ از میوه خـود داری 
کـرد. زمانی که برداشـت شـروع می شـود، میوه فیسـالیس بـه صورت دو یا سـه بار در 

هفته و پیوسـته برداشـت می شـود )شـکل 10(.
برداشـت در ایـران بسـته بـه وضعیـت گیـاه و سـطح تولید دو تا سـه بـار در هفته 
انجـام می شـود. هـر بوتـه از ابتـدا تا انتهـای دوره رشـد خود ۳ تـا ۵ کیلو میـوه تولید 
می کنـد، کـه البته به شـرایط گلخانـه و دما و رطوبت بسـتگی دارد. در شـرایط مزرعه 
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بایـد برداشـت در دمـای معتـدل انجـام  شـود و از برداشـت در شـرایط بارانـی بایـد 
اجتنـاب کـرد. و همـواره در طـول فصل میـوه دهی مزرعه را بررسـی کرد و نسـبت به 
جمـع آوری میـوه رسـیده اقـدام کرد. میوه هـای آفت زده و یـا بیمار را باید جـدا و دور 
انداخـت. مناسـب ترین روش برداشـت بـه صـورت دسـتی اسـت و ترجیحا با اسـتفاده 

از قیچی باشـد. 

مهارت پس از برداشت

در مهارت هـای بعـد از برداشـت، توجـه بـه جنبه هـای رنـگ، اسـتحکام و ویژگـی 
هـای ارگانولپتیکـی )ویژگی هـای ارگانولپتیکـی یـک میـوه شـامل دیـدن، بوئیـدن، 
چشـیدن و لمـس کـردن اسـت( خیلی مهم اسـت. مهارت هـر مرحله بعد از برداشـت 
بـه زمـان نیـاز دارد کـه بـر فرآورده هـای باغـی تنـش وارد می کنـد. تنش هـای عمده 
بعـد از برداشـت شـامل خسـارت های مکانیکـی از قبیـل زخـم، تـرک، فشـار و اثـرات 
آنهـا اسـت، بـه طوری کـه به طور چشـمگیری کیفیت میـوه، را کاهـش می دهد، روی 
خصوصیـات فیزیکی و شـیمیایی تاثیر گذار اسـت عـالوه بر این باعـث آلودگی قارچی 

و باکتریایـی می شـود.
در صورتـی کـه برداشـت در زمـان مناسـب و به دقت انجـام شـود، روی ماندگاری 
میـوه بعد از برداشـت تاثیر دارد. به طوری که یکی از محاسـن ایـن محصول ماندگاری 
بسـیار زیـاد عروسـک پشـت پـرده اسـت، به طـوری که خـارج یخچـال به مـدت 10 
روز و در یخچـال بـه مـدت ۲ الـی ۳ مـاه می توان بدون هیـچ تغییـری آن را نگهداری 
کـرد. ایـن خصوصیـت مانـدگاری طوالنی، زمینـه صـادرات و ارزآوری ایـن محصول را 

فراهم آورده اسـت.
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شکل 10. برداشت میوه فیسالیس

مصارف عروسک پشت پرده 
مصارف خوراکی

عـالوه بـر تـازه خـوری، در اغلـب کشـورهای اروپایـی از محصـول فیسـالیس بـه 
صـورت فـرآوری شـده در شـکلهای کشـمش، میـوه خشـک، ژله، تهیه سـس سالسـا، 

مربـا، کمپـوت، مارمـاالد و بسـتنی کوکتـل میـوه اسـتفاده می شـود.

مصارف صنعتی

از روغـن و چربـی ایـن میـوه برای اسـتفاده در صنایع آرایشـی و بهداشـتی و تولید 
لوسـیونهای بهداشـتی اسـتفاده می شـود. اگرچه روغن موجود در ترکیبات استروئیدی 
آن، ظرفیـت ترکیـب آن را بـا روغن هـای دیگـر ماننـد روغـن خرمـا و نارگیـل جهـت 

مصـرف خوراکـی باال برده اسـت.
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خواص دارویی

همانگونـه کـه در باال به آن اشـاره شـد گونـه Physalis alkekengi در طب چینی 
کاربـرد فراوانـی دارد. از آب میـوه آن، بـرای درمان آبسـه، سـرفه و رفع تـب و گلودرد 
اسـتفاده می شـود. همچنین کاسـه گل پخته شـده آن برای درمان دیابت، جوشـانده 
مناسـبی اسـت و از ریشـه ایـن گیـاه نیـز بـرای درمـان مشـکالت ادراری و التهابـات 
پوسـتی و دفـع اسـیداوریک، نقـرس، درمـان آرتـروز، بواسـیر، هپاتیـت، برونشـیت و 
تقویـت کبـد اسـتفاده می شـود. ایـن گیـاه را در گذشـته بیشـتر بـه عنوان یـک گیاه 
دارویـی مناسـب بـرای سـقط جنیـن و ضدبارداری می شـناختند. فیسـالیس بـه دلیل 
داشـتن مـوادی ماننـد فیزالیـن، آلکالوئید سـوالنین و انـواع متعددی از اسـتروئیدها و 
فالونوئیدهـا دارای خـواص جانبی دیگری همچون جلوگیـری از فعالیت مایکوباکتریوم 
توبرکلوسـیز )Mycobacterium tuberculosis( کـه باعـث بیماری سـل می شـود، نیز 
می باشـد. بـه عـالوه مصـرف میوه نارس و برگ ها سـمی و ممنوع اسـت و نیـز به دلیل 

دارا بـودن مـاده سـوالنین موجـب توهم زایی و مسـمومیت می شـود.
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