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این روزها بازار میوه های لوکس و لاکچری در بستر سایت های خرید وفروش باز هم
داغ شده است یکی از این میوه ها فیسالیس است که می توان با صادرات آن
وارد فضای بین المللی شد.
بهنرین شکل تولید و پرورش فیسالیس در ایران کشت گلخانه ای است و ریسک
سرمایه گذاری برای تولید آن پایین است .میزان آبیاری آن نصف گوجه فرنگی
است اما قیمت آن می تواند تا 2برابر گوجه فرنگی توجیه پذیر باشد.این میوه
همزمان با برداشت شکوفه می دهد که می توان به صورت سالانه و همیشگی آن را
در گلخانه داشت.
فیسالی س میوه ای شگفت انگیز و جادویی از نظر مزه و خواص فوق العاده است که
همزمان طعم گیلاس ،آناناس ،کیوی و توت فرنگی را دارد .دوره کشت بسیارکوتاهی
دارد و در دنیا از عصاره این میوه در محصولات استفاده می کنند .فیسالیس منبع ویتامین
های  B,C,A,Fو آنتی اکسیدان هاست که ازین جهت میوه ای ضدسرطان
محسوب می گردد و اکثرکشورها نظیر کشورهای حوزه خلیج فارس  ،روسیه ،کشورهای
همسایه خواستار واردات آن هستند.
این محصول در استان هایی مانند فارس ،تهران ،آذربایجان غربی و  ...کشت
می شود.
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شماره هفتم/نشریه علمی دانشجویی کالوس

عروسک پشت پرده (کاکنج) با نام علمی فیسالیس  Physalisترکیبی
از طعم میوه های توت فرنگی ،گیلاس ،کیوی و آناناس است .میوه
فیسالیس به دلیل طعم خوش و بی نظیرش در کشورهای اروپایی و
آمریکایی طرفداران زیادی دارد .فیسالیس میوه استوایی بومی آمازون
بوده است که درآفریقا و آسیا یافت می شود .موقعیــت مناســبی را به
عنوان یک محصول سریع الرشد در هند و سایر نقاط جهان بـه خود
اختصاص داده است .با وجود اینکه این محصول به دلیـل کیفیت خوب
شناخته شده ،اما تحقیقات زیـادی مـورد افـزایش عملکــرد و کیفیــت
آن انجــام نشــده اســت بوته های این میوه تا ارتفاع ١متر رشد می
کنند و دارای بوتههای کوچک محلی کرم رنگ سه گوش است .میوه
آن نارنجی رنگ متمایل به زرد بوده که هربوته درصورت نگهداری
صحیح قادر به تولید  2-5کیلو میوه است .این میوه بی نظیر ،بارنگ
نارنجی زرد ،تقریباً هم سایز عناب است .تمایل بازار ایران به میوه های
خاص و جدید نظیر آلوئه ورا ،آووکادو و ...انگیزه و اشتیاق تولیدکنندگان
را به تولید میوه های جدید برانگیخته است .از جدید ترین میوه ای که
در بازارهای کشور می توان یافت ،فیسالیس است که گرچه در بسیاری
از مناطق جهان در شرایط فضای باز تولید میشود ،اما تولید آن در ایران
به ویژه در استان تهران با کشت گلخانه ای آغاز شده است .فیسالیس از
خانواده سیب زمینی ( )Solanaceaeبوده که میوه رسیده آن جنبه
خوراکی ،دارویی و صنعتی دارد .این گیاه دارای انواع یکساله و چندساله
نیزمی باشد و بومی کشور مکزیک که ازآنجا به سراسر اروپا انتشار یافته
است.
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در طب سنتی کشور پـرو ،میـوه فیسـالیس بـرای درمان سرطان و سایر
بیماری ها مثـل هپاتیـت ،آسـم ،مالاریـا ودرماتیت مورد استفاده قرار
می گیرد و خـوردن ایـن میـوه دارای شاخص گلایسمیک کـم بـوده و
09دقیقه بعد از غذا باعث کاهش قند خون در بزرگسالان می شودعوامل
مختلفی مانند مسائل اقلیمی ،ژنتیکی و مدیریتی بررشد و نمو میوه تأثیر
مـی گذارنـد .بـه عنـوان مثـال ،تنـوع بیـان چندین ژن در طول توسعه
گل و میـوه ممکـن اسـت بـه تنـوع اندازه میوه کمک کند .هورمون
هـای اکسـین ،سـیتوکینین،جیبرلین ،اسید آبسیزیک و اتیلن نیز به
عنـوان تنظـیم کننـده هـای رشد ،می توانند در مراحل مختلف توسعه
میوه مؤثر باشند ( .)١0در سال های اخیر ،با توجه به افزایش جمعیت
جهانی و نیاززیاد مواد غـذایی کشـورها و میـزان ضـایعات میـوه و تـره
بـار،دستیابی به راهکارهای علمی و اجرایـی جهـت افـزایش تولیـد
محصولات غذایی در واحد سطح زیر کشت ،افزایش طول عمرانبارداری
میوه ها و جلوگیری از افزایش ضـایعات آن هـا امـری ضروری به نظر
می رسد .تقسیم سلولی در مراحل اولیه تکامل میوه تأثیر زیـادی روی
اندازه نهایی میوه دارد .سیتوکینین ها هورمون های گیاهی شناخته شده
ای هستند که بر جنبـه هـای مختلف تغذیـه ای و رشـد و توسـعه گیـاه،
ازجملـه تقسـیم سلولی ،پیری برگ ،تشکیل ریشه های جانبی و تحمل
تـنش،نقش تنظیم کنندگی بر عهده دارند  .فیسالیس گیاه کم توقع و
مناسبی است برای اقلیم های نیمه گرمسیری ،گرچه ارقامی ازین گیاه
در کوهستان ها و مناطق سردسیر رشد می کنند اما برای تولید تجاری
و اقتصادی ،کشت و پرورش آن در فضای بسته صورت می گیرد.
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نمونهایازکشتفیسالیسدرفضایآزادایرانکهبهشکلجنگلیانبوهدرآمدهاستآنطورکهپیداستکشتآندرفضایبازایرانتوجیهاقتصادیندارد
از آن جهت که کشت این گیاه در فضای باز توجیه اقتصادی ندارد توصیه می شود در ایران
رقم هندی این گیاه به صورت داربستی کشت شود .فیسالیس به حداقل  1-0ساعت نور
آفتاب نیاز دارد و از جمله گیاهانی است که نسبت به طول نور بی تفاوت می باشد.
صفرفیزیولوژیک گیاه 0/6 ،درجه بوده که اولین جوانه های گل در 5/5درجه ظهور پیدامی
کنند و میوه دهی در  ١9/5درجه اتفاق می افتد .معمولأ در پاییز پارانشیم کاسه گل تحت
تأثیر فعالیتهای باکتریهای سلولز خوار تجزیه میشود ،در نتیجه فقط شبکه رگبرگهای
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[Sidebars are great for calling out important points from your text or adding additional info for

وضعیت بازار فیسالیس
این میوه تقریباً در تمام دنیا طرفدار دارد و به عنوان میوه های خاص پرخاصیت دیده میشود
این و در ایران و حتی بسیاری از کشورها میوه جدید و لوکس است و به همین خاطر با قیمت
بالایی در ایران به فروش می رسد همچنین بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حوزه خلیج
فارس خواستار واردات فیسالیس از ایران می باشند و می توانند محصولات تولیدی را صادر کرده
و کمک شایانی به ارزآوری به پیشرفت اقتصادی کشور نمود .فیسالیس پس از برداشت ماندگاری
طولانی مدتی در فضای آزاد دارد از این جهت صادرات آن روی سطح پایینی دارد و میتوان
محصول سالم به مقصد برساند که حکمت و مناسب برای اقلیم های نیمه گرمسیری است گرچه
ارقامی از آن در کوهستان ها و مناطق است رشد می کنند اما برای تولید تجاری و اقتصادی
کشت و پرورش آن در فضای بسته صورت میگیرد و در مزارع به صورت ویژه میتوان به
پرورش آن پرداخت .در سال  299١میزان تولید آن  699تومن گزارش شده که  19درصد آن به
ایالات متحده صادر شده است این سبزی میوه ای جزو پنج سبزی برتر مرکزی محسوب شده
که به طور متوسط هر فرد مکزیکی سالانه  0/5کیلوگرم از آن استفاده می کنند .در کشورهایی
نظیر ترکیه این میوه از جایگاه صادراتی خوبی برخوردار است در ایران و عروسک پشت پرده نیز
معروف است و در کشورهای همسایه به نام های گیلاس زمینی و فانوس چینی البته رقم خوراکی
آن  Golden Berryیا فیسالیس پروویانا می باشد .این میوه ابه دلیل قرار گرفتن درلفاف
کاغذی شکل فاقد هرگونه آلودگی و عوامل بیماری زا است و بدون نگهداری در یخچال بیش
از  ١9روز ماندگاری دارد و در صورت نگهداری در یخچال حدود  2ماه مدت زمان ماندگاری
این میوه نیز افزایش می یابد .ارقام  Physalis alkekengiدارای ارزش تزئینی بوده ،دانه
های درخشان ،متورم و رنگی تولید می کند که کاسبرگ آن منبع غنی از زئاگزانتین ،گزانتوفیل
و کریپتوزانتین می باشد .فیسالیس دارای گونه های زیادی می باشد که سه گونه از آن کاربرد
بیشتری دارد  Physalis peruviana L.به عنوان گیاه تغذیه ای Physalis L. ،
 alkekengiبه عنوان گیاه زینتی و دارویی و  Physalis ixocarpabrit L.به عنوان
گیاه سبزی و خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد.
مزایای نسبی فیسالیس به سایر محصولات گلخانه ای
 .١زمینه تولید محصول ،کم اما تقاضای محصول در خارج از کشور بالاست
 .2راه اندازی تولید به تأسیسات پیچیده نیاز ندارد
 .0از لحاظ تغذیه گیاهی ،از مصرف پایین تری برخوردار است
 .0هزینه های تولید آن اعم از هزینه جوانه زنی دانه ،تولید نشا و ...پایین است
 .5مصرف سوخت نسبت به محصولاتی چون خیار و گوجه گلخانه ای کمتر است
 .6نیازی به دانه های نسل اول ندارد
 .1تولید دانه این محصول داخلی است و از قیمت پایین تری برخوردار است

ساخت هورمون های
ریشه زایی خانگی
 .1بید مجنون
آب بید از شاخه های درخت بید تهیه می شود .این شاخه های کوچک را
در آب فرو کنید و بگذارید مدتی بماند .سپس از آن به عنوان آب قلمه
استفاده کنید و شاخه ای که می خواهید ریشه کند در ان فرو
ببیرید.همچنین می توانید با آن نهال درخت یا درختچه های تازه را آب
بدهید تا ریشه آن ها تقویت شود.

طرز تهیه آب بید :
طرز تهیه آب بید کار ساده ای است .ابتدا حدود چند فنجان شاخه کوچک
را انتخاب کرده و از درخت جدا کنید.این شاخه ها نباید بزرگتر از یک مداد
(یا قطر بیشتر از  ١/5ساتی متر) باشند .همه برگ ها را از شاخه جدا کنید
وشاخه را به قطعات  0و  1سانتی متری ببرید .در واقع اگر اندازه قطعات
کوتاه تر از این مقدار باشد(حدود 2/5سانتی متر) بهتر است چون هورمون
اکسین بیشتری به دست می آید .هورمون اکسین همان ماده ای است که
رشد ریشه را تقویت می کند .قطعات شاخه بید را در ظرف نیم گالنی
(١.0لیتری)حاوی آب جوش بریزید و بگذارید به مدت  20تا  01ساعت
بماند .برای خارج کردن قطعات شاخه بید از یک کفگیر یا آبکش استفاده
کنید و یا آب را از صافی رد کنید و در ظرف دیگری بریزید .ظاهر آب بید
باید شبیه چای کمرنگ باشد .این آب را داخل ظرف درب دار مربا بریزید و
محکم در آن را ببندید .قطعات بید را می توانید دور بریزید یا آن ها را به
کمپوست اضافه کنید .می توانید آب بید را تا دو ماه فریز کنید اما اغلب بهتر
است بلافاصله پس از تهیه از آن استفاده کنید تا بیشترین تأثیر را داشته باشد.
این بخش از کار خیلی ساده است .هنگامی که آب بید آماده شد گیاه بریده
شده را که می خواهید ریشه بدهد در این آب غوطه ور کنید و بگذارید یک
شب بماند .پس از آن می توانید باغچه بکارید (ترجیحاً ابتدا آن را در محل
سایه بکارید و سپس هنگامی که آماده شد آن را به جای مورد نظر انتقال
دهید) همچنین می توانید این آب را بر روی گل ها ،درخت ها و بوته هایی
که تازه کاشته اید بریزید.
 .2شیره درخت توت
مشابه آنچه درمورد درخت بید مجنون گفته شد شیره درخت توت هم
می تواند گیاه را مجبور به ریشه زایی نماید .طرز تهیه آن مشابه با بید
می باشد.

 .1به دلیل ماندگاری بالا ،ضایعات کمتری دارد
 .0قیمت محصول در بازارهای خارجی بالاتر از قیمت داخلی است
 .١9قابلیت ایجاد ارزش افزوده از طریق صنایع تبدیلی ،تکمیلی و آرایشی را دارد
 .١١قابلیت ایجاد اشتغال مولد و جانبی بیشتری دارد (صنایع آرایشی و بهداشتی،
تولید روغن و )...
 .١2با توجه به پوشش سلولزی که در زمره محصولات سالم قرار می گیرد ،برای صادرات با
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 .3شیره نارگیل
شیره نارگیل نیز نقش بسزایی در تسریع ریشه زایی گیاهان دارد.طرز تهیه
آن مشابه با بید است.
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[Sidebars are great for calling out important points from your
text or adding additional info for quick reference, such as a
schedule.
همانطور که اشاره شد فیسالیس بومی مناطق استوایی بوده و در آمازون به صورت طبیعی رشد
طعمon
همچنینthe
left, right,
or bottom
theمیof
Theyهای
areدر کشور
 typicallyکه
 placedسال هاست
خوشمزه آن،
topدرمانی و
ماهیت
کند .به دلیل
مناطقpage.
youدر But
در can
easily
drag
قرارto
استفادهany
position
 prefer.وyou
شمالی و در
ایران نیز
فیسالیس
themگیرد.
گرفته می
آمریکا مورد
اروپایی
Whenرشد
اقتصادی به
readyبا هدف
اخیراًtoکشاورزان
دیده می
تنکابن به وفور
hereرامسر و
هایی مانند
you’re
شود وadd
your
content,
just click
شهرand
start
و پرورش آن اقدام نمودهاند.
]typing.
[Sidebars are great for calling out important points from yo
همچنین رشد گلخانهای آن توسط کشاورزان سایر مناطق مانند بوشهر و تهران نیز رواج یافته
text or adding additional info for quick reference, such as a
است به طوری که مطابق با تخمینهای زده شده 1999 ،متر مربع از زمینهای کشاورزی تهران
schedule.
به رشد این گیاه اختصاص دارد .میتوان علت این اشتیاق به رشد و پرورش این میوه را به خواص
[Sidebars are great for calling out important points from your
They
بیشترare
typically
theباon
or bottom of t
شوید.
آشنا می
placedفیسالیس
خواص میوه
 left,ادامه
right,داد .در
topآن نسبت
استثنایی
text or adding additional info for quick reference, such as a
page.
But
you
can
easily
drag
them
to
any
position
در آذربایجان غربی در گلخانه های دانشکده
 you prefeبراساس گزارشات ،تولید تجاری فیسالیس زرد
schedule.

دانشجوی کارشناسی وی
باغبانی و
 readyعلوم
علمی گروه
توسط
دانشگاه ارومیه
When
you’re
هیاتto
عضوadd
your
content,
کشاورزیjust
click here and st
They are typically placed on the left, right, top or bottom of the
]typing.
انجام گرفت .محمدی دانشجوی رشته باغبانی دانشگاه ارومیه و تولید کننده این محصول در
page. But you can easily drag them to any position you prefer.
گفت و گو با ایسنا گفت :با هدف تجاری سازی این محصول هم در محیط گلخانه و فضای آزاد
When you’re ready to add your content, just click here and start
کاشته شد که با وجود بررسی های انجام شده این محصول صرفه اقتصادی برای صادرات را دارد
]typing.
calling
out
points
[Sidebarsتومان در ارومیه به بازار
areآن  ١29هزار
greatشده
 forخشک
تومان و
 19هزار
importantکیلو
این محصول هر
 from yoکه
text or adding additional info for quick reference, such as a
عرضه شده است .وی با اشاره به استقبال خوبی که طی  ١5روز از فروش محصول داشتند تصریح
schedule.
کرد :این محصول برای اولین بار در استان تولید شده که در استان های تنکابن و بوشهر نیز
are 'typically
placed
on the
left,
right,
or bottom of t
Theyمیوه دارویی کشور در
گران ترین
میوه 'فیسالیس
ارومیه گفت:
دانشگاه
رییس
 topشود.
کاشت می
page. But you can easily drag them to any position you prefe
گلخانه های دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به تولید تجاری رسیده است.
When
you’re
ready
خبرنگارadd
content,باyour
clickحبjust
حاصل تلاش عضو هیأت
موفقیت
اینکه این
 toبیان
ایرنا با
نقی گفت و گو
here and stرحیم
] typing.از دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه است ،بیان کرد :میوه
علمی گروه علوم باغبانی و یکی

ش

فیسالیس در هر هکتار بین  22تا  06تن تولید و هر یک کیلوگرم قیمت آن در بازار به قیمت
 ١09،999 - 19،999تومان و خشک شده آن نیز  209،999-١29،999تومان به فروش
می رسد .وی با بیان اینکه این میوه به دلیل قرار گرفتن در لفاف کاغذی شکل ،فاقد هرگونه
آلودگی و عوامل بیماری است ،افزود :فیسالیس بدون نگهداری در یخچال بیش از  ١9روز
ماندگاری دارد و در صورت نگهداری در یخچال عمر این میوه به بیش از  2ماه افزایش می یابد.
مدیرجهاد کشاورزی رامسر گفت :میوه فیسالیس با خواص دارویی استثنایی به صورت انبوه در
شهرستان های تنکابن و رامسر تکثیر و تولید می شود .به گفته وی ،این میوه بدن انسان را در
مقابل خنثی سازی رادیکال های آزاد که موجب بروز بیماری هایی چون سرطان ،سکته قلبی،
پروستات ،آسم و آلرژی می شود ،حفاظت می کند.
وی تصریح کرد :اکنون بذرهای اصلاح شده این میوه مفید در تنکابن و رامسر در حال تکثیر است
و در سال های آینده به تولید انبوه می رسد .پادام خاطرنشان کرد :اکنون این میوه در سطح یک
هکتار از اراضی کشور به صورت مکانیزه تولید می شود و به علت تولید کم آن ،با قیمت گران به
دست مصرف کننده می رسد .مدیرجهاد کشاورزی رامسر همچنین گفت :با توجه به خواص بالای
این میوه ضروری است به صورت همگانی استفاده شود .این میوه به صورت خودرو در استان های
گیلان ،مازندران ،آذربایجان و گلستان یافت می شود .وی تصریح کرد :علاوه بر خواص دارویی
فراوان این میوه ،از برگ و ساقه های آن نیز به صورت دمنوش استفاده می کنند.

ش

خانم شهیدی یک از گلخانه داران موفق استان است این بانوی
توانمند توانسته علاوه بر خودش زمینه اشتغال هفت نفر دیگر رو
فراهم کند .او حتی با استفاده از روشهای مهندسی موفق به کاشت
میوه فیسالیس در گلخانه خود شده که برای اولین بار در گلخانههای
استان زنجان کاشته میشود.
خانم شهیدی میگوید :از سال  02موفق به راه اندازی این گلخانه
شدم کشت اصلی ما تولید نشاء است ،اما از آنجایی که این کار به
صورت مقطعی و از  21اسفند شروع شده و تقریبا  25اردیبهشت
تمام می شود مابین این فاصله زمانی ،گلخانه را به زیر کشت
محصول فیسالیس ،کاهو فرانسوی و خیار بردیم .کاشت فیسالیس
برای نخستین بار در زنجان این بانوی موفق میگوید :میوه
فیسالیس در فضای آزاد جنوب کشور کشت می شود که امسال برای
اولین بار بصورت آزمایشی در استان در این واحد کشت شده است.
خانم شهیدی میافزاید :از  ١5خرداد کار کاشت این میوه انجام شد
و  ١5آبانماه موفق به اولین برداشت شدیم و تا این زمان نیز کار
برداشت ادامه دارد.
شهیدی میگوید :در مرحله اول بصورت آزمایشی هزار متر از سطح
گلخانه خود را به کشت این محصول اختصاص دادیم و باید گفت
فیسالیس ،اما از نظر اقتصادی قابل مقایسه با هیچ محصول زیر
پوششی نیست ١9 .درصد این محصول در داخل استان توزیع می
شود ،ولی بیشتر محصول را به استانهای تهران و یزد ارسال می
کنیم .شهیدی میگوید :تعداد گلخانههای فیسالیس در سطح کشور
که الان در حال فعالیت هستند بیشتر از  0الی  5گلخانه نیست در
حالیکه میشود روی صادرات این محصول که مورد علاقه اروپاییها
است برنامه ریزی کرد .اومیافزاید :این محصول یک محصول
استوایی است در خارج از ایران کشورهای حاشیه خلیج فارس و چه
کشورهای اروپایی به عنوان یک میوه خیلی لوکس و از نظر ارزش
غذایی و دارویی شناخته شده  ،در کشور ما کمتر از این بعد نگاه شده
و بیشتر به عنوان یک میوه تزئینی از آن استفاده می شود .همه این
عوامل سبب شده تا به فکر کشت دقیقتر و منظمتر و صادرات این
میوه به کشورهای دیگر باشیم.
ویداحیدرپور/مهندسیتولیدوژنتیکگیاهی69
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خواصداروییفیسالیس
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[Sidebars are great for calling out important points
from your text or adding additional info for quick
reference, such as a schedule.
مصارف خوراکی فیسالیس
They
are
typically
placed
on
the
topتازهright,
or
left,اغلب کشورهای اروپایی از محصول فیسالیس به صورت
خوری ،در
علاوه بر
bottom
of the
میوهBut
you
های can
easily
مربا ،کمپوت،
سس سالسا،
 page.تهیه
خشک ،ژله،
کشمش،
dragشکل
themشده در
فرآوری
to any position
you
prefer.
مارمالاد و بستنی کوکتل میوه استفاده می شود.
Whenآرایشی و
 readyاستفاده در صنایع
این میوه برای
چربی
justصنعتی از روغن و
مصارف
add
your
from yourدرclick
[Sidebarsyou’re
are great fortocalling
out content,
important points
hereگردد .اگرچه روغن موجود در
استفاده می
بهداشتی و تولید لوسیون های
بهداشتی and
start
text or adding additional
]infotyping.
for quick reference, such as a
ترکیبات استروئیدی آن ،ظرفیت ترکیب آن را با روغن های دیگر مانند روغن خرما و
schedule.
نارگیل جهت مصرف خوراکی بالا برده است.
They are typically placed on the left, right, top or bottom of the
[Sidebars
arecan
great
for calling
out important
pointsyou prefer.
page.
But you
easily
drag them
to any
position
فیسالیس
دارویی
خواص
from your text or adding additional info for quick
همچنین
میشود.
 readyاستفاده
 toو گلودرد
 addتب
 yourو رفع
برای درمان آبسه ،سرفه
آب میوه
 and startاز
When
you’re
clickآنjust،
here
reference,
such as acontent,
schedule.
]typing.دیابت ،جوشانده مناسبی است و از ریشه این گیاه
کاسه گل پخته شده آن برای درمان
They
are
typically
placed
on
right,
 theو التهابات پوستی و دفع اسیداوریک ،نقرس ،درمان
left,ادراری
مشکالت
topدرمان
نیزorبرای
استفادهthe
Butکبدpage.
you
can easily
bottomدر گذشته
ofاین گیاه را
میشود.
تقویت
برونشیت و
dragهپاتیت،
themبواسیر،
آرتروز،
to
any
position
you
prefer.
بیشتر به عنوان یک گیاه دارویی مناسب برای سقطجنین و ضدبارداری میشناختند.
[Sidebars are great for calling out important points from your
Whenمتعددی از
آلکالوئید سوالنین و انواع
فیزالین،
yourمانند
justدلیل داشتن موادی
فیسالیس به
to add
clicksuch as a
text or you’re
addingready
additional
info forcontent,
quick reference,
 hereهمچون جلوگیری از فعالیت
andدیگری
startجانبی
]typing.خواص
استروئیدها و فالونوئیدها دارای
schedule.
مایکوباکتریوم توبرکلوسیزکه باعث بیماری سل میشود نیز میباشد .ازجمله خواص
They are typically placed on the left,
right,
top or
bottom of the
گیاه :
درمانی این
دارویی و
page.
But
you
can
easily
drag
them
to
any
position
.youسرطان  :فیسالیس زرد حاوی مقادیر بالای انتی اکسیدان ها و خواص ضذ التهابی
١ prefer.
Whenسلول
 you’reو مرگ
افرایش اپوپتوز
toو با
addداده
کاهش
بدن را
رادیکال های ازاد
هستند که
ready
your
content,
just click
here and start
سرطان را از بین می برد.
های سرطانی خطر ابتلا به انواع
]typing.
.2ضد التهاب طبیعی :مقادیر بالای انتی اکسیدان های موجود در گلدن بری به عنوان
ضد التهاب طبیعی عمل کرده و خطر ابتلا به انواع بیمتری های التهابی مانند
ارتورز.نقرس.درد مزمن و حتی هموروئید یا بواسیر را کاهش می دهد.
.0لاغری و کاهش وزن :فیسالیس یک میوه کم کالری است و به دلیل مقادیر بالای
مواد مغذی که دارد به لاغری و کاهش وزن افراد کمک می کند.

ش

ش

6

.0فشارخون :ترکیبات ضدالتهابی موجود در فیسالیس به کاهش التهاب
شریان ها و عروق خونی کمک کذده و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و
اترواسکلروز را از بین می برد.
.5کلسترول خون و قلب :اسیدهای چرب ضروری (اولئیک اسید و لینولئیک
اسید)موجود در در فیسالیس به کاهش کلسترول خون بالا کمک کذده و
خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهد.
.6دیابت و قند خون :برخی از ترکیبات موجود در فیسالیس می تواند تجزیه
و مصرف قندهای ساده از کربوهیدرات ها را کاهش داده و نوسانات قند خون
را یکی از علل اصلی ابتلا به دیابت نوع  2می باشد را بهبود می بخشد.
.1کبد :برخی تحقیقات نشان می دهد که فیسالیس با سم زدایی و پاک
سازی بدن به سلامت کبد کمک کرده و خطر تخریب آن را کاهش می دهد.
.1کلیه :گلدن بری یک دیورتیک طبیعی در طب سنتی است که با افزایش
ادرار به دفع سموم سیستم لنفابی از طریق کلیه ها و بهبود سلامت آن ها
کمک می کند.
.0چشم :مقادیر بالای کاروتنوئید های موجود در فیسالیس به دلیل تقویت
بینایی و بهبود سلامت چشم ها کمک کرده و خطر ابتلا به آب مروارید و
دژنراسیون ماکولا(تباهی لکه زرد :شایع ترین علت کوری افراد مسن) را
کاهش می دهد.
.١9تقویت سیستم ایمنی بدن :مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها و ویتامین C
موجود در گلدن بری به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده و با افزایش
تولید گلبول های سفید خون خطر ابتلا به بیماری های عفونی را کاهش می
دهد.
 .١١درمان آسم و مبارزه با آلرژیها :دم کردهای گیاه برای درمان و تسکین
آسم و سایر علائم آلرژیک بسیار مفید بوده و با خاصیت ضد التهابی و ضد
عفونی خود ،میتواند در درمان بسیاری از التهابها و عفونتها مورد استفاده
قرار گیرد .
. ١2طروات بخشی به پوست :این گیاه دارای خواص طروات بخشی و
رطوبت دهی به پوست بوده و به همین دلیل در ساخت بسیاری از مواد
آرایشی مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین این گیاه میتواند در درمان
ضایعات پوستی ناشی از بیماریهایی مانند مالاریا موثر باشد .
اثرات جانبی مصرف فیسالیس
میوه فیسالیس اثرات جانبی خاصی ندارد .تنها باید به یاد داشته باشید از
مصرف میوههای نارس جلوگیری کنید چرا که میتواند به مسمومیتهای
شدید منجر شود .همچنین گونههای وحشی این گیاه مانند فانوس چینی
دارای ساقهها و برگهایی حاوی مقادیر بالایی ترکیبات سمی بوده و میتواند
به اختلالات مختلفی مانند مسمومیت ،آلرژی و التهاب در بدن منجر شود.
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فیسالیس میوه ای است که از نظربافت شبیه به
گوجه فرنگی ودارای طعمی همچون توت فرنگی و
آناناس است به همین جهت محصر به فرد است.
خاستگاه این میوه مکزیک است اما به طورکلی در
مناطق گرم سیر وآفتابی قادر به رشد و بهره برداری
است البته گونه هایی از این میوه نیز در شرایط سرد و
کوهستانی رشد می کنند که برخی از آن ها در چین
مشاهده شده اند .در رابطه با نوع خاک نیز می توان
گفت که اکثر خاک ها برای کشت آن مناسب است
این گیاه در ایران به عروسک پشت پرده نیز معروف
است ودر کشور های همسایه به فانوس چینی و گیلاس
زمینی نیز معروف است .در ادامه این مطلب قصد داریم
اطلاعات مختصری در رابطه با شرایط کشت این گیاه
فوق العاده در اختیار شما بگذاریم .
نیازهای اکولوژیک گیاه
خاک :خاک مناسب برای کشت خاک لومی شنی با
 PHبین 5/0تا 1است.همچنین فیسالیس تحمل EC
بالاتر از0را دارد .باوجود اهمیت تغذیه در افزایش بهره
خاک
برداری این گیاه تحمل بالایی جهت رشد در
های فقیر را نیز دارد.
کوددهی :فیسالیس نسبت به سایر گیاهان خانواده
خود نیاز های کم تری دارد به طوری برای یک هکتار
ازآن حدود١29-209کیلو گرم نیتروژن69-١59،کیلو
گرم فسفر09-١19،کیلو گرم کود کامل و محلول پاشی
سدیم کلراید%١پیش وپس از شکوفه دهی نیاز است.
آبیاری :نیاز به آب در طی رشد نسبتاً بالاست اما رفته
رفته با تولید میوه این نیاز کاهش یافته به طوری که
در پایان فصل از آبیاری بی نیاز است .برای
هر١999متر مربع حدوداً  5متر مکعب آب لازم است.
درهر دوره کشت تقریبا بین1تا 1متر مکعب آب نیاز
است.
نور ودما :نور و دمای مناسب ،صفر فیزیولوژیک0/6
است واولین جوانه ها ی گل در دمای5/5درجه ظاهر
میشود و میوه دهی در5/١9درجه رخ می دهد .زمان
جوانه زنی دانه وابسته به دماست به طوری که جوانه
زنی در2١درجه١9ساعت به طول می انجامد اما
در02درجه ١0ساعت به طور کلی دمای 25درجه
مناسب ترین دما برای جوانه زنی دانه است.

آفات وبیماری ها :به طور کلی گیاه فاقد آفات و
بیماری خاص خودش است اما بیماری ها وآفات
مشترک با گوجه و فلفل مثل شته ،مگس سفید
مینوز وکنه تار عنکبوتی می تواند آسیب هایی را
واردآورد .آفت های دیگری نیز مثل عنکبوت قرمز،
کک
سوسک
صحرایی،
خرگوش
 ، Chrysomelidaeبیماری کپک پودری ،
نقطه برگ باکتریایی xanthmonaگزارش شده
است.
کاشت
کاشت آن مثل سایر این خانواده از طریق انتقال نشا
است .فاصله بین کاشت تا نمو اولیه گیاه حدودا 09
روز است .اواخر تابستان تا اوایل پاییز بهترین زمان
کشت است .در برخی مناطق قابلیت کشت تا 0بار
در یک سال را دارند همچنین در شرایط مساعد 2تا0
بار شاهد گلدهی هستیم .تراکم کاشت در گلخانه به
این صورت است که در١999متر مکعب
بین2999تا١999بوته می توان کشت کرد این
درحالی است که درمزرعه می توان در هر هکتار
حدود25999بوته فیسالیس پرورش داد .در گلخانه
فاصله بین دو بوته59سانتی متر و ردیف ها در
١29سانتی متری یکدیگر واقع شده اند.

 .4قرص آسپرین
حل کردن  022میلی گرم قرص آسپرین در یک گالن
آب(معدل  7.3لیتر) و قرار دادن گیاه به مدت یک شب
تا صبح در این محلول می تواند به ریشه زایی کمک
کند .این ادعا در دانشگاه رود ایسلند به اثبات رسیده است.
باغدارانی که از آسپرین استفاده کردند موجب به گیاهان
الم تر شد و میزان آفت کاهش یافت.گیاهان در هنگام
تنش به صورت خودکار و طبیعی اسید سالیسیلیک را
تولید می کنند که موجب تقویت گیاه و افزایش سیستم
ایمنی آن شود.
درخت بید منبع ماده اولیه آسپرین یعنی اسید سالیسیلیک
است .شما می توانید از شاخه های جوان این درخت
مقدار زیادی اسید سالیسیلیک تهیه نمایید .این کار بسیار
ساده بوده به گونه ای که شاخه های جوان را در آب
بجوشانید و یا به مدت طولانی در آب گرم قرار دهید و
در آخر از این آب برای گیاهان خود استفاده کنید.
 .5پودر تالک
پودر تالک در واقع همان پودر بچه است که با ایجاد
محلول آن و یا استفاده پودر آن قبل از کاشت در بستر
می توان استفاده کرد.

کاشت بذر در گلدان:

مهنوشباغدار/مهندسیتولیدوژنتیکگیاهی65

برای تهیه بستر0پیمانه ماسه بادی را به2پیمانه
خاک زراعی و یک پیمانه کود گاوی یا گوسفندی
اضافه کرده و پس از الک کردن تا نیمه گلدان را پر
می کنیم و سطح آن را با کوکوپیت می پوشانیم .بذر
را 01ساعت قبل درآب خیس کرده سپس داخل
گلدان قرار میدهیم ودوتاسه برابر اندازه بذر روی
آن ها کوکوپیت می ریزیم .دمای مطلوب جوانه زنی
در روز بین  20تا  21است ودر شب حدوداً  5درجه
کم تر از روز است .گلدان هارا با اسپری آبیاری کرده[Sidebars are great for calling out important
points from your text or adding additional info
ودر محیطی گرم که شب های آن حداقل١6درجه
for quick reference, such as a schedule.
است نگهداری می کنیم .برای حفظ رطوبت جهت
گلدانThey are typically placed on the left, right, top
جوانه زنی پوشش پلاستیکی شفافی را روی or
bottom of the page. But you can easily drag them
قرار می دهیم19.تا 19روز پس از جوانه زنی
to any position you prefer.
میوه دهی آغاز می شود.
When you’re ready to add your content, just click
]here and start typing.
نشریه علمی دانشجویی کالوس/شماره هفتم
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داشت
پس از رشد گیاه برای هدایت ساقه استفاده از قیم نخی مثل گوجه
ضرورت دارد وقتی ساقه به انتهای نخ رسید آویزان یا قطع میشود در
گلخانه طول هر بوته به تقریب یک متر است وبین 2تا0کیلو میوه را
می توان ازآن برداشت کرد اما در مزرعه سعی می کنند با هرس کردن
ارتفاع بوته ها را در حدود 09سانتی متر نگه دارند .اصلی ترین روش
تکثیر گیاه تکثیر از طریق دانه است .همچنین تحریک قلمه های یک
ساله با اکسین جهت ریشه زایی روش تقریباً مناسبی با
موفقیت01درصدی است روش خوابانیدن هوایی وتقسیم بوته نیز از
سایر روش های تکثیر به شمار می آید .فیسالیس خود ناسازگار است
وبرای باوری با دونوع گرده زا وخود بارور را در اختیار داشته باشیم.
فیسالیس خود گرده افشانی می کند اما با لرزش ساقه گل یا اسپری
کمی آب روی ساقه می توان گرده افشانی را تسهیل کرد البته استفاده
از زنبور های گرده افشان در گلخانه ها نیز بسیار مفید است .از زمان
رویش تا پایان دوره در گلخانه 0ماه به طول می انجامد که 5تا 6ماه
آن مربوط به بار دهی است در حالی که همین زمان در مزرعه09روز
است که 19روز آن مربوط به باردهی است.

راهکار :یکبار آن را به سااقه قلمه ای که میخواهید بکارید بزنید تا ریشه دهی گیاه تحریک و تقویت
شود.از این روش تقریبا در همه انواع گیاهان می توانید استفاده کنید .با کمک دارچین قلمه تان خیلی
زود گرفته و ریشه می دهد .برای این کار ابتدا یک قاشق پر دارچین را دردستمالی بریزید ،انتهای ساقه
بریده شده را مرطوب کنید و سپس انتهای ساقه را در پودری که روی دستمال ریخته اید بغلتانید .
سپس قلمه را در خاک گلدانی تازه قرار دهید .با این روش ساقه به تو لید ساقه های بیشتر نیز ترغیب
می شود و این خاصیت کمک می کند جلوی دامپینگ آف (مرگ ناگهانی گیاهچه) که توسط
قارچ های مضر اتفاق می افتد،گرفته شود.

برداشت
برداشت میوه در گلخانه ها از اواسط بهمن ماه آغاز می شود .رنگ میوه
رسیده از سبز به نارنجی یا قرمز تغییر یافته واگر با فشار سنج فشار
اندازه گیری کنیم فشار 5/0خواهد بود همچنین تجمع مواد جامد
محلول وتنوع مواد پکتینی به این صورت است :قند کل بالا .%6جامد
محلول .%1-١6اسیدیته میوه  .%10پی اچ 1/0-0/0

 .7عسل:
علت تأثیر عسل در ریشه زایی :بسیاری از افرادی که در کار پرورش و تکثیر گل و گیاه هستند به این
نکته اشاره می کنند که عسل یک ماده مؤثر برای ریشه زایی گیاهان است .این می تواند به این
خاصیت عسل برگردد که این ماده بهترین میکروب و قارچ کش طبیعی است که در دنیا وجود
دارد.عسل می تواند محل بریدگی قلمه را از هر گونه میکروب و قارچ پاک کرده و سلامت گیاه را
تضمین کند.

خشک کردن و انبارمانی:
فیسالیس دارای پوشش سلولزی است که به ماندگاری آن کمک می
کند .پس از چیدن میوه آن را در ظرف های کوچک معمولاً599گرمی
بسته بندی می کنند .در این حالت در دمای09درجه می توان تا یک
ماه نگهداری کرد در همین دما میوه خشک تا5ماه ماندگاری دارد .میوه
تا  56روز از کیفیت مناسبی برخوردار است اما تقریباً پس از 19روز
شاهد ایجاد لکه های قهوه ای رنگ در محل اتصال میوه به ساقه
هستیم که نشانگر رشد میسیلیوم هاست .بدین سبب بهترین دما برای
نگهداری١9درجه است زیرا تادو ماه می توان میوه را با کیفیت قابل
توجهی درآن نگهداری کرد.

راهکار:انتهای بریدگی قلمه را به مقداری از عسل آغشته کنید و سپس قلمه را در خاک مناسب کاشته
و در مکان مناسب نگهداری کنید.

طرح کشت (طبق برآورد سال )1331
کف سرمایه 099،999،999 :تومان
ریسک :متوسط
مهساگریوانی/مهندسیتولیدوژنتیکگیاهی69
سودآوری :بلندمدت(بیش از 2سال)
نیروی انسانی١ :نفر
مقیاس :تولید  0/5تن میوه تازه فیسالیس
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.6دارچین:
علت تأثیر دارچین در ریشه زایی :دارچین مانع از رشد قارچ می شود .به این معنی که وقتی عاملی رشد
قارچ ها رو محدود کنه باعث میشه گیاهان بدون داشتن نیاز به کمک های اضافی ،به خوبی رشد
کنند.

 .1آلوئه ورا:
تکثیر گیاه از طریق قلمه زنی روش مناسبی است زیرا ویژگی های اصلی گیاه را حفظ می کند اما با
مشکلاتی از قبیل آلوده شدن انتهای قلمه با قارچ مواجه هستیم .برای جلوگیری از آسیب قلمه ها و
همچنین کوتاه کردن زمان ریشه زایی از هورمون ریشه زایی استفاده می کنیم .ازمیان هورمون های
طبیعی آلوئه ورا تأثیر بیشتری نسبت به سایرین دارد .به دو روش می توانیم از آلوئه ورا استفاده کنیم
روش اول این است که قبل کاشت قلمه را در ژل فرو کنیم وسپس آن را در خاک مناسب بکاریم و
روش دوم به این صورت است که پوست قلمه ای را با زاویه05درجه برش زده ایم کمی خراش دهیم
و تکه ای از آلوئه ورا داخل آن قرار می دهیم سپس قلمه را به همراه آلوئه ورا داخل خاک قرار داده و
آبیاری می کنیم .آلوئه ورا با افزایش اکسین درونی درنهایت باعث افزایش ریشه زایی گیاه می شود و
حدوداً پس از یک ماه شاهد ظهور ریشه خواهیم بود.
 .3سرکه سیب:
یک قاشق چای خوری سرکه به  6فنجان آب افزوده و ساقه گیاه را در محلول غوطه ور می کنیم.
دقت شود که استفاده زیاد از سرکه موجب اسیدی شدن محیط گیاه خواهدشد.

ساجدهساداتحسینی/مهندسیتولیدوژنتیکگیاهی61
و
زینبصبوحی/مهندسیتولیدوژنتیکگیاهی69
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علفهرزعروسکپشتپردهوکنترلبیولوژیکیآن
علیرضاظهوریانایزدپناه/مهندسیتولیدوژنتیکگیاهی61

عروسک پشت پرده با نام علمی فیسالیس ،گیاهی یکساله یا چندساله با
کاربرد دارویی است که تکلپهای و از تیره بادنجانیان میباشد؛ این گیاه
دارای گلهای سفید و کوچک میباشد که کاسه گل متورم و نارنجیرنگ
دارد که در نهایت به شکل میوهای نارنجیرنگ درمیآید .فیسالیس دارای
بوتهای بسیار بزرگ است و رشد سریعی دارد؛ محل رشد آن جنگلهای
ارسباران و شمال کشور است و با آنکه گیاهی دارویی به شمار میرود ،یکی
از خطرناکترین علفهای هرز است.
متأسفانه در مورد گیاه عروسک پشت پرده ،معمولاً در مورد کاربردها و مصارف
دارویی آن بحث میشود و این در حالی است که این گیاه ،میتواند علف
هرز مخربی برای برخی از گیاهان مهم زراعی به شمار رود .به عنوان مثال،
نوع خاصی از فیسالیس که یکساله است ،برای مزارع چغندرقند علف هرز
محسوب میشود و میتواند خسارات شدیدی را به این مزارع وارد نماید؛
خسارات وارده فیسالیس به مزارع چغندرقند در صورت پیشگیری نکردن26 ،
تا  ١99درصد است( .این میزان در هر مترمربع از مزرعه 20 ،درصد است).
فیسالیس به دو گونه چندساله و یکساله یافت میشود و علیرغم داشتن
کاربرد دارویی ،برای محصولات تابستانه همچون لوبیا و چغندرقند ،علف هرز
محسوب میشود .بیشترین جوانهزنی بذر این گیاه در شهریورماه است اما از
اردیبهشتماه تا قبل از نیمه اول شهریورماه ،توانایی جوانهزنی دارد؛ بعد از
جوانهزنی ،بسته به نوع گیاه زراعی ،میتواند در طی رشد تراکمهای مختلفی
را ایجاد کند ،هرچند که به طور کلی تراکم بالای این علف هرز ،عملکرد
محصول زراعی را  59تا  69درصد کاهش میدهد.
فیسالیس برای گیاه زراعی گندم نیز علف هرز به شمار میرود؛ هرچند که
تراکمهای ثبت شده نشان میدهند که درصد زیادی از بوتههای فیسالیس،
قبل از اینکه وارد مرحله گلدهی شوند از بین میروند .چراکه این علف هرز
بیشتر در مواقعی جوانه میزند که ارتفاع گندم زیاد است و از عبور و رسیدن
نور خورشید به ارتفاعهای پایینتر جلوگیری میکند .بنابراین به علت کمبود
نور بسیاری از آنها از بین رفته و از باقیماندهها هم تعداد کمی وارد مرحله
گلدهی میشوند .با این حال ،این علف هرز باز هم میتواند به مزارع گندم
خسارات قابل توجهی وارد کند .پس باید با روشهایی نظیر شخم زدنهای
مکرر و آبیاری (پس از برداشت گندم) و استفاده از علفکشها سطح خسارت
را پایین نگه داشت .علفکشهای موثر برای حذف گیاه عروسک پشت پرده،
علفکش های خاک کاربرد تریفلورالین ،اتال فلورالین و کلریدازون هستند.
اما همانطور که قبلاً اثبات شده ،استفاده از علفکشها از جهات مختلفی
بسیار مضر است .از طرفی استفاده از روشهایی که باعث خواب گیاه شوند
نیز بیهوده است ،زیرا گیاه عروسک پشت پرده فاقد خواب میباشد؛ پس
استفاده از روشی به نام «کنترل بیولوژیکی» مطرح میشود .کنترل
بیولوژیکی علف هرز ،روشی است که ضمن رعایت اصول اکولوژیکی ،با
استفاده

استفاده از عوامل بیماریزا یا دشمنان طبیعی (برای علف هرز) ،تراکم علف هرز را زیر
سطح خسارت اقتصادی نگه میدارد .قارچ آلترناریا ،قارچی است که میتواند به عنوان
عامل حذف کننده بیولوژیکی برای علف هرز عروسک پشت پرده به کار رود .این قارچ،
برای کنترل علفهای هرز دیگر همچون پیچک صحرایی یا گل جالیز نیز استفاده میشود.
قارچ آلترناریا ،بر اساس کاستن از وزن خشک علف هرز عمل میکند؛ با افزایش غلظت
اسپور عامل بیماریزا (قارچ آلترناریا) ،بر میزان بیماریزایی آن افزوده میشود و علاوه بر
آن ،به مرور از وزن خشک گیاه هدف میکاهد تا سرانجام به حذف آن منجر شود.
فیسالیس نسبت به غلظت اسپور آلترناریا بین  ١91تا ( ١91در یک میلیلیتر قطره آب
مقطر) ،واکنش شدیدی نشان میدهد و میزان اسپور در این دامنه سبب کاهش چشمگیر
ماده خشک فیسالیس میشود .البته از قارچ فوزاریوم میتوان به جای قارچ آلترناریا استفاده
کرد؛ به دلیل قویتر بودن فوزاریوم نسبت به آلترناریا ،به غلظت اسپور کمتری برای حذف
گیاه عروسک پشت پرده نیاز است .قارچ آلترناریا برای گیاهان زراعی هیچگونه خطری
ندارد .آزمایشات ایمنی نشان میدهند که این قارچ در گونههای مختلف ،توانایی ایجاد
آلودگی بر روی چغندرقند ،ذرت ،سیب زمینی ،لوبیا و سویا ندارد .با این توصیفات و با توجه
به خطرناک بودن گیاه فیسالیس برای مزارع زراعی و مضرات استفاده از علفکش ،کنترل
بیولوژیکی بهترین راه حل برای حذف گیاه فیسالیس است .البته کنترل بیولوژیکی تنها به
استفاده از قارچهای محدود نیست ،بلکه میتوان از ویروسها یا باکتریهای بیماریزا نیز
برای حذف گیاهان مضر استفاده نمود .البته باید این نکته را هم در نظر داشت که کنترل
بیولوژیکی علفهای هرز چارچوبی دارد و باید در چارچوب این روش عمل کرد تا
علفهای هرز حذف گردیده و سطح خسارت پایین نگه داشته شود.
.
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بررسیکشتمخلوطنخودوزیرهسبز
ابوالفضلرشیدی/ارشدعلومعلفهایهرز61

بوم نظام های کشاورزی  ،سیستم های  ،مدیریت شده ای هستند که در
آن ها فرآیند های زیستی کنترل شده و تحت تأثیر شرایط اقتصادی و
اجتماعی دست کاری می شوند (وفابخش و همکاران )١015 ،این کار سبب
شده تا سیستم های کشاورزی متداول به صورتی طراحی شوند که تنوع
گیاهی موجود را به حداقل ممکن کاهش داده و باعث ناپایداری عملکرد
اقتصادی  ،افزایش خسارت آفات و بیماری ها و کاهش کیفیت محصولات
زراعی به ویژه گیاهان دارویی شوند(گنو وگنو . )299١ ،استراتژی هایی که
هدف آن ها مقابله با این مشکلات فزاینده می باشد به عنوان کشاورزی
پایدار شناخته میشود (قربانی و همکاران.)١011 ،که یکی از رویکرد های
رسیدن به آن  ،افزایش تنوع در سیستم های کشاورزی با بکارگیری
مخلوطی از گیاهان  ،از گونه ها و ارقام مختلف می باشد (تصبو و همکاران،
.)299١کشت مخلوط به دلیل های متنوعی قابل توجه قرار می گیرد.
فوایدی از جمله به حد مطلوب رساندن منابع آب و خاک ،بالا بردن کارایی
مصرف آب ،کنترل بهتر آفات ،بیماری ها و علف های هرز و کاهش مصرف
آفت کش ها ،افزایش بازده تولید ،نسبت برابری زمین و پایداری تولید از
مهمترین مزایای کشت مخلوط به شمار می روند(جوانشیر و همکاران،
 ;١010مظاهری ;١011 ،نصیری محلاتی و همکاران ;١009 ،پاندیتا و
همکاران.)2999 ،گرچه این سیستم کشت محدودیت هایی مانند برداشت
اجزای مخلوط را دارد .اما در نظام های کشت سنتی و بویژه در کشت دیم
محصولات این مسئله اهمیت کمتری دارد( .جوانشیر و همکاران;١010 ،
مظاهری.) ١011 ،کشت مخلوط بقولات با غیره بقولات یکی از روش های
بالقوه کاهش مصرف نهاده ها بویژه کود نیتروژن است (فوجیتا و همکاران،
.)١002
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کشت مخلوط گیاهان بقولاتی با سایر گیاهان ،متداول ترین نوع کشت
مخلوط به شمار می رود نخود ) (Cicer arietinum L.سومین ومهمترین
محصول از حبوبات دنیا است که با سطح زیر کشت  ١11000999هکتار با مقدار تولید
دانه  ١12١1195تن (فائو )29١1 ،نقش اصلی و ضروری در اقتصاد جهان دارد (بانیک
و همکاران .)2996 ،و در ایران با سطح زیر کشت  599150هکتار و تولید دانه 22١001
تن به عنوان مهمترین حبوبات شناخته می شود که از نظر سطح زیر کشت مقام اول را
دارا می باشد (آمارنامه سازمان جهادکشاورزی ١000،و فائو )29١1 ،و افزون بر  05درصد
سطح زیر کشت آن در ایران بصورت دیم است و در بسیاری از نقاط کشور در تناوب با
گندم دیم قرار می گیرد (آمارنامه سازمان جهادکشاورزی.)١000،
زیره سبز )(Cuminum cyminum L.نیز از گیاهان دارویی و مهم خانواده
چتریان است که بدلیل خصوصیات ارزشمند و دارویی آن از جمله درمان بیماری های
صرع ،تشنج ،تقویت کننده ی معده ،ادرار آور ،نفخ و سوء هاضمه ومحرک تعریق
کاربردهای زیادی در طب سنتی دارد (حقیر السادات و همکاران .)١010 ،و بدلیل نیاز آبی
پایین ،ارزش صادراتی بالا و نقشی که در اشتغال زایی بخش کشاورزی دارد ،از اهمیت
ویژه ای در تناوب مناطق خشک و نیمه خشک برخوردار است و امکان کاشت آن در
شرایط مشابه نخود وجود دارد(کافی.)١060 ،
طی بررسی انجام شده با غلظت های مختلف اسانس بذر زیره سبز بر درصد جوانه زنی،
سرعت جوانه زنی ،و درصد تجمعی جوانه زنی علف های هرز تأثیر گذاشته و باعث کاهش
آن ها می شود(عزیزی و همکاران.)١015 ،
خصوصیاتی از جمله ویژگی های آللوپاتیک در زیره سبز و توان تثبیت زیستی نیتروژن،
اختلال یا توقف چرخه زندگی آفات و بیماری ها در نخود (پاندیتا و همکاران .)2990 ،این
امکان را در کشت مخلوط این دو گیاه ارزشمند فراهم می کند.
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نگاهیاجمالیبهخواصگیاهفیسالیس
یکی از مهم ترین فواید سلامتی میوه ی فیسالیس توانایی آن به منظور تقویت سیستم
میوه ی فیسالیس می تواند برای کاهش وزن مناسب باشد ،چون ١99گرم از این میوه
[Sidebars
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calling
out
important
ایمنی بدن می باشد .این میوه منبعor
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fromو از این رو
 yourمی باشد
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حفظ بینایی خوب کمک کند .از مصرف میوه ی سبز نارس فیسالیس خودداری کنید چون
این دارای کلسترول کمی است .میوه ی فیسالیس دارای کالری بسیار کمی بوده و از
منجر به ناراحتی معده می شود.
این رو افزایش مصرف آن به طور قطع نمی تواند منجر به افزایش وزن گردد.
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کننده با عفونت باعث افزایش تقویت سیستم ایمنی بدن می گردد .این میوه منبع خوبی
و گوشت آبدار آن توسط پوسته ی کهربایی رنگ آن احاطه شده است .اگرچه میوه ی
]typing.از پلی ساکاریدها بوده که به افزایش ایمنی کمک می کنند در مقایسه با فیسالیس خام،
فیسالیس به نظر شبیه گوجه فرنگی می باشد ،اما اندازه ی آن کوچکتر بوده و تا حدی
نوع خشک این میوه حاوی مواد تغذیه ای متمرکزتری می باشد .بنابراین مصرف منظم
اسیدی می باشد .یک میوه ی رسیده ی فیسالیس پوشیده شده توسط پوسته ی آن می
فیسالیس خشک قطعا می تواند مصرف مواد تغذیه ای شما را به حداکثر برساند .بافت
تواند بین  09تا  05روز در هر جایی باقی بماند .میوه ی فیسالیس دارای مواد تغذیه ای
این میوه ی خشک شده نرم و چروکیده و شبیه یک کشمش می باشد .از آن جا که
بالایی بوده و حاوی انواعی از ویتامین ها و مواد معدنی می باشد .در واقع ،ارزش غذایی
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چشم شما در برابر مشکلات مرتبط با پیری مانند تخریب ماکولا کمک کند .علاوه بر
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ش

کاربرد خارجی آب این میوه برای درمان مشکلات چشمی مانند ناخنک استفاده می شود.
فیسالیس یک عضو از خانوادهی گیاهان تاجریزی(گیاهانیکه برگهای پنجپره دارند)
است و با گوجهفرنگی ،بادمجان ،سیبزمینی و فلفل ارتباط دارد ،فیسالیس تا ارتفاع
 05-15سانتیمتر رشد میکند و دارای برگهای تیره ،شکوفههای زرد کمرنگ و پوسته
ی قلبی شکل کاغذی است .این گیاه همچنین به عنوان گیلاسزمینی هم شناخته می
شود ،اغلب به عنوان گیاه زینتی تولید میشود و به زیبایی منظره میافزاید .با این حال
میوههای نارنجی عجیبی داخل پوسته رشد میکنند.
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علاوه بر خواص دارویی فراوان این میوه ،از برگ و ساقه های آن نیز به صورت دم نوش
استفاده می کنند .دم کرده آن برای درمان آسم موثر است ،این میوه برای بیماری های
پوستی خاصیت ضدالتهابی و ضدعفونی کننده دارد .برگ های آن برای درمان مالاریا،
هپاتیت ،روماتیسم و ناراحتی کبدی مورد استفاده قرار می گیرد .
فیسالیس بدن انسان را در مقابل خنثیسازی رادیکالهای آزاد که موجب بروز بیماریهایی
مانند سرطان ،سکته قلبی ،پروستات ،آسم و آلرژی میشود ،حفاظت میکند.
مصرف این میوه تأثیر بسزایی در شادابی و طراوت پوست و تقویت قوایجنسی دارد.
تعدادی از ترکیبات موجود در فیسالیس طلایی میتواند تجزیه و ورود قندهای ساده از
کربوهیدراتها را کندتر کند .این بدانمعناست که بدن و جریان خون با قند آغشته نشده
و محرکهای انسولین روند طبیعی خود را در پیش میگیرند .نوسانات زیاد در قند خون
به عنوان اصلیترین دلیل دیابت محسوب میشود و میتواند برای افرادی حاوی دیابت
بسیار خطرناک باشد .به همین دلیل فیسالیس طلایی به عنوان یک عامل پیشگیرنده و
مؤثر در درمان دیابت نوع 2محسوب میگردد.
اگرچه مسیر دقیق برای این منفعت به خوبی درک نشده است ،اما یکی از ویتانولیدهایی
که در فیسالیس طلایی موجود است میتواند زخم کبد را کاهش دهد .همچنین فیسالیس
طلایی به سلامت بهینهی کلیه نیز مرتبط بوده و با تحریک ادرار و بیرونریختن چربی،
نمک و سموم اضافی از سیستم لنفاوری ،مفید واقع میشود.
فیسالیس را با توماتیلو اشتباه نگیرید!!!
توماتیلو یا گوجهفرنگی مکزیکی گونهای از خانوداه بادمجانیان(سولاناسه) است .در
مکزیک ریشه گرفته و پای ثابت آشپزی مکزیکی است،به صورت خام و پخته به کار
میرود و در تهیه سس سالسا کاربرد دارد .توماتیلو و فیسالیس از یک نوع گیاه هستند .
فیسالیس به نام گیلاس زمینی هم شناخته می شود که شامل میوه های کوچک شیرینی
است که در داخل پوسته ای قرار دارند .توماتیلو که به نام پوست گوجه ای هم شناخته
می شود روش تهیه ای مانند فیسالیس دارد با این تفاوت که میوه ای به مراتب بزرگتر
نسبت به فیسالیس دارد و یکی از عناصر آشپزی مکزیکی به شمار می رود.
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خواص میوه های خشک برای سلامتی
میوه های خشک برای سلامتی بسیار مفیدند .میوه های خشک اثرات درمانی موثر و
مفیدی دارند ،بدون اینکه عوارض جانبی داشته باشند زیرا مغذی هستند و انرژی لازم
را برای بدن تامین می کنند .در حقیقت می توان گفت میوه های خشک مانند یک
کپسول طبیعی برای حفظ سلامتی بدن عمل می کنند.
هر فردی باید مراقب سلامتی خود باشد .برای داشتن بدنی سالم باید تغذیه مناسبی
داشته باشیم و به مقدار کافی ورزش کنیم .مصرف مواد غذایی طبیعی مانند آجیل و
خشکبار  ،میوه ها ،سبزی ها و غلات در حفظ سلامتی بسیار موثرند .میوه های خشک
سرشار از مواد مغذی مورد نیاز بدن مانند ویتامین ها  ،املاح و آنزیم ها هستند .به
راحتی هضم می شوند و باعث تصفیه خون و پاکسازی معده و روده می گردند.
خواص فیسالیس
فیسالیس منبع غنی و طبیعی از آنتی اکسیدان ها بوده و ویتامین
های P ، C، E، Aو  Fرا در خود دارد .این میوه بدن انسان را در مقابل خنثی
سازی رادیکال های آزاد که موجب بروز بیمار.ی هایی چون سرطان ،سکته قلبی،
پروستات ،آسم و آلرژی می شود ،حفاظت می کند.
*علاوه بر خواص دارویی فراوان این میوه ،از برگ و ساقه های آن نیز به صورت دم
نوش استفاده می کنند .دم کرده آن برای درمان آسم موثر است ،این میوه برای بیماری
های پوستی خاصیت ضدالتهابی و ضدعفونی کننده دارد .برگ های آن برای درمان
مالاریا ،هپاتیت ،روماتیسم و ناراحتی کبدی مورد استفاده قرار می گیرد.
*از جمله خواص این میوه تقویت کننده سیستم دفاعی بدن است ،خاصیت ضد سرطانی،
ضد باکتری و ضد ویروسی دارد.
*از دیگر مزایای این میوه تأثیر بسزایی است که در شادابی و طراوت پوست و تقویت
قوای جنسی دارد.
*ویتامین  Pموجود در آن به بدن در جذب ویتامین  Cکمک می کند و سیستم ایمنی
بدن را تقویت می کند.
*ویتامین های  Bکمپلکس در این میوه مانند تیامین برای سوخت و ساز سالم بدن،
پوست ،چشم و مغز لازم است .پکتین نوعی فیبر موجود در این میوه است که کاهش
دهنده کلسترول است.
*فیسالیس غنی از مواد معدنی مانند آهن ،پتاسیم ،فسفر و منیزیم است.
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