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 چکیده

های جدید صادراتی و  ایجاد و تنوع کشت و معرفی گونه ،کارهای عملی اقتصادی کردن واحدهای تولیدی یکی از راه

خانواده نسبت به گیاهان هم که از خانواده بادمجانیان ی استگیاهفیسالیس  عروسک پشت پرده یا .ستادرآمدزا 

گونه مختلف این گیاه در  سهمنظور بررسی صفات کمی و کیفی  ضر بهمطالعه حا. باشدتر و سازگارتر میتوقعخود کم

در قالب طرح هر آزمایش  .شدشده و محیط آزاد( در قالب دو آزمایش جداگانه انجام دو شرایط محیط رشد )کنترل

در شرایط مزرعه رشد  .کشت نشایی انجام شدصورت و بهسه تکرار  در 1×1کشت  تراکمبلوک کامل تصادفی با 

. تنها براساس آزمایش گلخانه صورت گرفت ارقامها در فاز رویشی باقی ماندند و مقایسه بین رویشی کند بود و بوته

را از نظر صفات وزن میوه در بوته، تعداد میوه در بوته، وزن تک بوته،  گونهدار بین سه نتایج آزمایش، تفاوت معنی

از نظر صفات کیفی  ارقامدرصد نشان داد. اما  6قطر میوه، عملکرد کل و عملکرد بازار پسندی در سطح احتمال 

ا، آلککنجی و تن در هکتار برای گونه پرویان 474/7و  954/7، 024/7دار نداشتند. عملکرد کل بترتیب تفاوت معنی

طور کلی نتایج نشان داد دار وجود داشت. بهانگولیت بدست آمد که بین گونه انگولیت با دو گونه دیگر تفاوت معنی

ها نیز دارای سطح تحمل بیشتری نسبت به دو گونه که گونه آلککنجی به گرما، سرما و مقاومت به آفات و بیماری

توقع، سرشار از ویتامین ث با حالت ماندگاری بسیار طوالنی و طعم یک محصول کم عروسک پشت پرده دیگر است.

  .ای وارد شودعنوان یک گیاه سازگار در تناوب گلخانههتواند بمنحصر به فرد می

  تناوب در گلخانه، عروسک پشت پرده، عملکرد: کلمات کلیدی

mailto:zary_abasi@yahoo.com
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 مقدمه

یکی از محصوالتی است  عروسک پشت پرده

 ای،گلخانهشرایط در  واسطه امکان تولید باال که به

و  خوباستقبال  ،قابلیت فراوری در صنایع تبدیلی

امروزه موردتوجه ، بازارهای خارجیقیمت مناسب در 

های در سال داران قرارگرفته است.بسیاری از گلخانه

 چنین هم و هابا توجه به بحران آب و خشکسالی اخیر

 بر سال به سال ای،گلخانه هایکشت زیاد مزایای

 افزوده ایگلخانهمختلف رکشت محصوالت زی سطح

دلیل افزایش تولید در های بهای گلخانهکشت. شودمی

 کاهش در مصرف آبجویی و واحد سطح، صرفه

به نوع  هفضای آزاد بست یک سوم تا یک پنجمحدود )

و تداوم کار و تولید محصول در  (کشت و محصول

-از مزایای زیادی برخوردار می ،های سالتمام فصل

( به 1: زمان با این افزایش، ضرورت داردمه باشند.

ها، تنوع کشت در منظور کنترل آفات و بیماری

 افزایش منظور به( 7 ایجاد شود، ایگلخانه هایکشت

 توجه با محصوالت صادراتی زمینه ارزآوری، و درآمد

 توجه با( 9 ،گردد فراهم تولیدی محصول کیفیت به

به شرایط کنونی نگرانی از بابت عدم تغذیه سالم در 

جیره غذایی و گرایش بازار جهانی به محصوالت سالم، 

ها بیماریکه کمتر در معرض آفات و کشت گیاهانی 

 (.1912)بی نام،  دندر اولویت قرارگیر ،شوندواقع می

 متن مقاله

 شناسیگیاه

عروسک پشت رسد نظر میبه اینکه با وجود

، تعلق داشته باشد به گروه درختان میوه کوچک پرده

دارای گونهکه  1بادمجانیان خانواده ی است ازگیاه

باال هستند )مانیز و  ارزش اقتصادیبا  های مختلف

-قسمت خوراکی این گیاه، میوه (.7410، 7همکاران

، زرد و قرمزهای ، در رنگبه بزرگی یک گیالسهایی 

طول  باشد که در تمامو از نوع سته میرنگ  نارنجی

-س حفاظت میکای به نام کالیفصل رشد درکیسه

-س به رنگ قهوهکشود. در مرحله رسیدگی میوه، کالی

شود که این نشانه رسیدگی میوه است میای متمایل 

گونه وحشی  .(1)شکل (0، رامادان و مورسل9کینمک)

این گیاه در مناطق جنوب ایران به عنوان علف هرز 

که کوچکتر و سبز رنگ است  شودشناخته می

 پردهعروسک پشت وهیمولی (، 1921)زرگری، 

و  یویالس،کیگ ،یفرنگتوت یها وهیاز طعم م یبیترک

در  رشینظیطعم خوش و ب لیدلبه که آناناس است

 دارد یادیطرفداران ز ییکایو آمر ییاروپا یکشورها

 (.7410)مانیز و همکاران، 

 مصارف خوراکی

 یدر اغلب کشورها ،یخورعالوه بر تازه

به صورت  پردهعروسک پشتاز محصول  ییاروپا

خشک، ژله،  وهیکشمش، م یهاشده در شکلیفرآور

 یسس سالسا، مربا، کمپوت، مارماالد و بستن هیته

                                                           
1 Solanaceae 
2 Maniz et al 
3 Mc Cain 
4 Ramadan and Moersel 
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)مانیز و همکاران،  شودیاستفاده م وهیکوکتل م

7410). 

 

 

 

ساختار موفولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده.  -1شکل

، ب( گل و Avignon, Franceشناسیالف( اجزای گیاه

میوه تشکیل شده، پ( میوه رسیده با پوشش 

 )کالیکس(،ت( میوه داخل کالیکس

 

 ترکیبات و خواص 

حاوی مقادیر باالی  این گیاههای میوه

چرب و غنی از اسیدهای آ، ب و ث های ویتامین

 اشباع نشده، از جمله لینولئیک، اسیدهای چرب اشباع

ها، مواد معدنی و ، پروتئینپالمیتیکلینولین و 

-(. لذا به7412، 1)لی و همکاران کاروتنوئیدها هستند

ای مربوط به محتوای تغذیهدلیل وجود خواص 

اکسیدانی زیاد و همچنین ویتامین، مواد معدنی و آنتی

 ،خواص ضدالتهابی و ضدتنش و دیگر خواص دارویی

شدت مورد توجه قرارگرفته است )زاواال و به

: مانند این گیاه یهاگونه (. برخی از7445، 7همکاران

دارای  5و پاب سینس 6، آلککنجی0، انگولیت9مینیما

گونه برای مثال . باشندمی یو درمان ییارزش دارو

سرفه، خلط بیش از حد، برای درمان  آلککنجی

-و تب استفاده میت، گلودرد، اگزما و زردی شیفارن

 (.7412شود )لی و همکاران، 

 نیازهای اکولوژیک

شرایط آب و یک گیاه جدید در ارزیابی 

کمک به انتخاب  برای یک منطقه هوایی و خاک

عروسک  .با آن شرایط ضروری استنطبق م یهاگونه

تواند در طیف میتوقع که گیاهی است کم پشت پرده

و شرایط آب و هوایی توسعه یابد و  هاوسیعی از خاک

-های مدیترانهبا اقلیم و متحمل سازگار به عنوان گیاه

                                                           
1 Li et al 
2 Zavala et al 
3 minima 
4 angulata 
5 alkekengi 
6 pubscens 
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)مانیز و  بندی شده استع خاک، طبقهانواو  ای

 پردهعروسک پشت (.1116، 1فیشر; 7410همکاران، 

 با این وجود ،تفاوت به طول روز بودهیب اهانیجزو گ

برای گلدهی ساعت نور آفتاب  2-1به حداقل  ازین

-کشت و کار این گیاه بیشتر شبیه گیاه گوجه دارد.

هنوز هیچ  مثال برای کشت این گیاه .استفرنگی 

ها مشابه توصیه ووجود ندارد  اختصاصی کودیتوصیه 

شود )مانیز و همکاران، انجام میفرنگی گوجه گیاه با

ای دوره رویش از دانه تا (. در شرایط گلخانه7410

ماه آن مربوط به دوره  6-5ماه است که  1پایان تولید 

توان باردهی است. با استفاده از عملیات کشاورزی می

کیفیت خوبی از این  مدت دو سال عملکرد و به

اما ازسال دوم کاهش در تولید  به دست آوردمحصول 

، 7ف)کریستو کندو کیفیت محصول نمود پیدا می

7414). 

 مزایای کشت 

خانواده پرده نسبت به گیاهان همعروسک پشت. 1

 .باشدتر میتوقعکم ،خود

در پوششی  ،است میوه این گیاه که از نوع سته  . 7

-میمحافظ دارای به نام کالیکس قرار دارد و به نوعی 

 .باشد

فرنگی، آناناس و طعم این گیاه ترکیبی از توت. 9

  .باشدطعم و موردپسند میکیوی بوده که بسیار خوش

                                                           
1 Fisher 
2 Christov 

میوه این گیاه دارای اسید اسکوربیک، اسید . 0

سیتریک و قند بوده و میزان ویتامین ث در میوه این 

 .گیاه بیشتر از لیمو و معادل دو برابر آن است

-هببرای انواع سرطان  داده مطالعات اخیر نشان . 6

کند و خاصیت عمل مییک محرک ایمنی موثر  عنوان

بنابراین با توجه به شرایط کنونی  .ضد میکروبی دارد

شیوع سرطان و نگرانی از بابت تغذیه سالم در جیره 

خواص زیاد و خوش طعم  بودن با داراغذایی، این گیاه 

 .تواند در سبدغذایی افراد وارد شودمی

یکی دیگر از محاسن این محصول ماندگاری بسیار . 5

طوری که در ه، باست پردهمیوه عروسک پشتزیاد 

مدت روز و در یخچال به 14مدت خارج از یخچال به

آن را توان بدون هیچ تغییری ماه می 9الی  7

این خصوصیت ماندگاری طوالنی به  نگهداری کرد.

اشتغال و ی صادرات،  همراه سایر امتیازات، زمینه

  .ارزآوری این محصول را فراهم کرده است

 244در حال حاضر قیمت این میوه هرکیلو حدود . 2

گرمی به  144 هایبستهدر  معموالاست که  ریالهزار 

 . رسد فروش می

 اهمیت محصول ازلحاظ اقتصادی

نشان محصول  نیو پرورش ا دیتول طیشرا

 یهاتیاز مز پردهعروسک پشت دیتولکه  دهدمی

. از استصادرات برخوردار  یبرا ژهیوهب ییباال ینسب

 لیبه موارد ذ توانیمحصول م نیا یاقتصاد یهاجنبه

 اشاره نمود: 
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در  آن یاما تقاضا ،محصول کماین  دیتول نهیزم. 1

  .خارج از کشور باالست

و تجهیزات  ساتیبه تاس ازین دیتول یراه انداز. 7

 .ندارد دهیچیپ

 یترنیاز مصرف پائ ،یاهیگ هیتغذاز لحاظ . 9 

 .برخوردار است

-کشتنسبت به در داخل گلخانه،  تمصرف سوخ. 0

 .کمتر است  فرنگیو گوجه اریچون خ هایی

 .دارد یکمتر عاتیباال، ضا یماندگار لیبه دل. 6

 متیباالتر از ق یخارج یمحصول در بازارها متیق. 5

 عیصنا قیارزش افزوده از طر جادیا تیقابل .داخل است

 جادیا تیقابل ی و همچنینشیو آرا یلیتکم ،یلیتبد

و  یشیآرا عیدارد )صنا یشتریب یاشتغال مولد و جانب

 روغن و...(  دیتول ،یبهداشت

که در زمره محصوالت  یبا توجه به پوشش سلولز. 2

 ییهاتیصادرات با محدود یبرا رد،یگیسالم قرار م

)بی  ستینمواجه  سموم ماندهیباق شیهمچون آزما

 . (1912نام، 

 ی بر مطالعات انجام شده مرور

در یک مطالعه به منظور تعیین گونه مطلوب و 

از دو گونه پروویانا و  گونهبهترین ترکیب کودی، چهار 

، در یک فصل رشد زراعی در مزرعه بررسی  1پرواینوزا

                                                           
1 Pruinosa 

، 7شد. ترکیبات کودی شامل: نیتروژن، فسفر و پتاس

تن در هکتار کود  76 و در هکتار کود خرگوش تن 64

مرغی بودند. بر طبق نتایج همه ارقام رشد رویشی 

داشتند، اما تنها ارقام گونه پرواینوزا وارد فاز زایشی 

تن  0/0شدند. میانگین عملکرد میوه ارقام این گونه 

9پی اچ در هکتار بود و کل مواد جامد محلول و
میوه   

در این ارتباط بود.  21/0 درصد و 5/11ترتیب ه ب

دی هیچ اثری ترکیبات کوبرخی محققان معتقدند که 

 .(1111، 0)ولف روی کیفیت میوه ندارند

از دو  پردهعروسک پشتشش الین ارزیابی در  

دو سال در  طی 6پروویانا و ایگزوکارپاگونه مختلف 

شرایط گلخانه و مزرعه برای عملکرد و برخی 

خصوصیات میوه )قطر و ارتفاع میوه، وزن متوسط 

میزان مواد جامد محلول و میزان اسید  ،میوه

نتایج نشان داد که در سال اول عملکرد  ،اسکوربیک(

گرم در مترمربع( بیشتر کیلو 250/7در شرایط مزرعه )

اما در  ،ر مترمربع( بودگرم دکیلو 162/1از گلخانه )

داری بین عملکرد در دو شرایط سال دوم تفاوت معنی

 . (1110و همکاران،  5)اکبر مشاهده نشد

از گونه ایگزوکارپا تحت  گونهنتایج مقایسه چهار 

شرایط گلخانه و مزرعه نشان داد که کارایی مصرف 

. در همه ه استآب در گلخانه بیشتر از مزرعه بود

دار تحت میوه و عملکرد به طور معنیارقام تعداد 

                                                           
2 N-P-K 
3 PH 
4 Wolff 
5 Ixocarpa 
6 Akbar et al. 
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، 1لوپز و همکاران -شرایط گلخانه بیشتر بود )راموس

7412 .) 

 
مختلف  گونههای سه مقایسه بین میانگین -7شکل

 پرده برای عملکرد کل و عملکرد بازار پسندعروسک پشت

ها در کشور و توسعه گلخانهسیاست با توجه به 

کننده برای محصوالت جدید و افزایش تقاضای مصرف

کشت و توصیه خاص، این مطالعه در راستای بررسی 

ارائه در شرایط مزرعه و گلخانه، محصوالت جدید 

 پردهعروسک پشتکشت اطالعات فنی و علمی درباره 

های مختلف این گیاه از نظر عملکرد و و مقایسه گونه

 صفات کیفی صورت گرفت.

  نتایج کاربردی

 صفات کمی

مختلف از  هایگونهنتایج نشان داد که بین 

نظر وزن میوه در بوته، تعداد میوه در بوته، وزن تک 

عملکرد کل و عملکرد بازارپسندی  ،بوته، قطر میوه

                                                           
1 Ramos-López et al 

از نظر  پردهعروسک پشت گونهسه  وجود دارد.تفاوت 

، عملکرد بازار پسندی و درصد بازار پوشش میوهوزن 

 ندادند. دار نشان پسندی اختالف معنی

-گونه که در جدول یک مشاهده میهمان

 بیترته)ببیشترین و کمترین وزن میوه در بوته  شود 

مربوط به گونه آلککنجی و  (گرم 5/545 و گرم 2/207

گونه همچنین بیشترین تعداد میوه این  .انگولیت بود

وزن تک  در مورد( را دارا بود. عدد 1/924در بوته )

گرم بیشترین و انگولیت  70/7پرویانا با گونه میوه 

 پوشش میوهوزن ند. بودارقام گرم کمترین  21/1با

گرم بود و بین  16/4تا  17/4 محدودهدر )کالیکس( 

 .وجود نداشتارقام تفاوت 

 
مختلف  گونههای سه مقایسه بین میانگین -9شکل

 ویتامین ث پرده برایعروسک پشت

گونه پرویانا باالترین اندازه  ،قطر میوه از نظر

گونه  را داشته و بیشتر از دومتر( میلی 12/1)

-میلی 61/1متر( و انگولیت )میلی 21/1آلککنجی )

عملکرد از نظر میزان کل (. 1)جدول متر( نشان داد

 9برای  که از مجموع سه برداشت حاصل شد میوه

عملکرد ترتیب انا، آلککنجی و انگولیت بهپرویگونه 

دست آمد ه تن در هکتار ب 474/7و  954/7، 024/7

48

50

52

54

56

58

 انگولیت پرویانا آلککنجی

55 

52 

58 
 ویتامین ث

 گونه

رم
ی گ

یل
 م



 21                            در شرایط مزرعه و گلخانهعروسک پشت پرده گیاه  ارقام مختلف کمی و کیفیارزیابی صفات عباسی، 

از نظر درصد  پردهعروسک پشت(. ارقام 7)شکل

دار نداشتند. بیشترین درصد بازارپسندی تفاوت معنی

درصد( و  29/55بازار پسندی در گونه انگولیت )

درصد(  7/62کمترین درصد در گونه آلککنجی )

 مشاهده شد. 

 صفات مربوط به کیفیت

نتایج نشان داد که بین ارقام مختلف 

کیفی  از نظرداری تفاوت معنی پردهعروسک پشت

مواد میزان نتایج نشان داد که همچنین مشاهده نشد. 

 6/2تا  7/2های مختلف بین گونهجامد محلول در 

و میزان ویتامین ث بین ( 7)جدول درصد قرار دارد

ترین . بیش(9)شکل گرم بودمیلی 62گرم تا میلی 67

 22و برابر با ظرفیت اکسیداسیون در گونه پرویانا 

درصد برای  26با دو گونه دیگر ) که البته درصد بود

تفاوت چندانی درصد برای آلککنجی(  29انگولیت و 

  . (7نداشت )جدول

 ترویجی هایتوصیه

با توجه نتایج حاصل از این تحقیق توصیه می شود از 

به عنوان یک گزینه جایگزین  عروسک پشت پردهگیاه 

-و قابل رقابت با محصوالت سبزی و صیفی در کشت

 ای استفاده شود.های گلخانه

در صورت تمایل به کشت و توسعه این محصول در 

کشت ارقام پرویانا و آلککنجی شود گلخانه توصیه می

 .شوند

در گلخانه از نظر صفات کمی پردهعروسک پشتسه گونه  نتایج مقایسه میانگین – 1جدول   

 گونه
)گرم(وزن میوه در بوته  تعداد میوه در  

 بوته

میوهوزن تک   

 )گرم( 

پوشش میوهوزن   

 )گرم(

 قطر میوه

متر()میلی  

 درصد بازار پسندی

7/747 آلککنجی  9/083  99/1  10/3  71/1  73/97  

8/738 پرویانا  4/013  74/7  19/3  98/1  97/30  

3/333 انگولیت  7/094  71/1  17/3  99/1  80/33  

 

از نظر صفات کیفی پردهعروسک پشت سه گونه میانگین بین نتایج مقایسه – 7جدول   

 

 منابع

 .612-616 .ص.جلد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران .گیاهان دارویی .1371 .زرگری، ع

 گونه
 سفتی بافت

 (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)

مواد جامد محلول 

 )درصد(

 اسید قابل تیتراسیون

 )درصد(

 ظرفیت اکسیداسیون شاخص طعم

 )درصد(

17/7 آلککنجی  7/7  93/3  9/7  70 

87/3 پرویانا  8/8  87/3  11/13  78 

04/7 انگولیت  9/7  79/3  49/9  79 
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