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چکیده

گردیده که موجبسو و محدودیت اراضی به دلیل توسعه شهرنشینی از سوي دیگر،افزایش روزافزون جمعیت از یک

یسالیس یکی از محصوالتی است فگذاران و مسئوالن کشور قرار گیرد.اقتصادي کردن واحدهاي تولیدي در اولویت اول سیاست

واسطه امکان تولید باالي آن در گلخانه و قابلیت فراوري آن در صنایع تبدیلی در کنار باالبودن قیمت آن در بازارهاي جهانی که به

ترین اجزاي دیواره سلولی و غشاء پالسمایی استیم یکی از مهمکلسبسیاري از گلخانه داران قرارگرفته است.امروزه موردتوجه

یل و انتقال تشک، نقش مهمی را در رشد و نمو گیاه دارد. پتاسیم باعث افزایش غلظت کلروفیل و عمل کربن گیري در گیاهکه

، K/Ca)4:4 ،6:4،5:2 ،6:3 ،8:3شش نسبت (یمارتشش هاي کامل تصادفی بابلوكین آزمایش در قالب طرح امی شود.نشاسته

هاي و محلولشدهدر گلخانه کشتو در بالشتک بدون خاك صورت کشتبههر تکرار داراي دو بوتهکه ) و چهار تکرار 10:2

وزن میوه و تعداد میوه) (یسالیسفرد بر عملکK/Caهاي مختلف اثر نسبتنتایج نشان داد گردید.غذایی در طول رشد اعمال

داشتند. 10:2K/Caو کمترین عملکرد را نسبت 8:3K/Caکه بیشتر عملکرد را ازنظر وزن میوه نسبت طوريدار بوده بهمعنی

.داشتند10:2K/Caو کمترین تعداد میوه را نسبت 8:3K/Caبیشترین عملکرد ازنظر تعداد میوه مربوط به نسبت 

.عروسک پشت پرده، کلسیم، پتاسیم، هایدروپونیک: کلیديکلمات

مقدمه

یمقدیارهاي بسمربوط به زمانيهاي امروزاکثر سبزيیخچهرود. تارموردنیاز انسان، به شمار میيترین غذاجزو مهميسبز

و ی، مليازنظر اقتصاديسبزیدآیند. تولانسان به شمار میيو ضروریها جزو غذاهاي اصلاز سبزيیادياست. امروزه تعداد ز

).1388یوست،محصول استوار است (پینايبر اساس مصرف باالیزياز هر چیشآن بیگاهبااهمیت بوده و جایاربسیمحل

) است که میوه رسیده آن جنبه خوراکی، دارویی و صنعتی Solanaceae) گیاهی از خانواده بادنجانیان (Physalis spفیسالیس (

). 2008متر برخوردار است (سولتانا، سانتی100ساله و چندساله نیز هست از ارتفاعی حدود گیاه که داراي انواع یکدارد. این 

600میالدي حدود 2001یزان تولیدآن در سال مفیسالیس گیاه بومی کشور مکزیک بوده و ازآنجا به سراسر اروپا انتشاریافته است.

ایاالت متحده صادر شده است. فیسالیس که به گیالس زمینی نیز شهرت دارد داراي درصد آن به80تن گزارش شده است که 

شود..اي منحصر به فرد محسوب میفرنگی هست و از این جهت میوهفرنگی و طعمی همچون آناناس و توتبافتی همچون گوجه

صادرات برخوردار يبرایژهبوییباالینسبياهیتاز مزیسالیسفیدتولین گیاه در ایران به عروسک پشت پرده نیز معروف است.ا

محصول در ياما تقاضا، کممحصولیدتولینهزماشاره نمود:یلتوان به موارد ذیمحصول میناياقتصاديهست. از جنبه ها

برخوردار يتریناز مصرف پائیاهی،گیهندارد. از لحاظ تغذیازنیچیدهپیساتبه تاسیدتولياندازراهخارج از کشور باالست. 

ارزش افزوده از یجادایتاست. قابلیداخلیمتباالتر از قیخارجيمحصول در بازارهایمتاست. قینتولیدان پائيهاینهاست. هز

يبرایرد،گیکه در زمره محصوالت سالم قرار ميرا دارد. با توجه به پوشش سلولزیشیراآو یلیتکمیلی،تبدیعصنایقطر
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و یتالیاکننده فرانسه، آلمان، اعرضهیکشورهاي اصل.یستسموم مواجه نیماندهباقیشزماآهمچون ییهایتصادرات با محدود

یفیو کیو عملکرد مطلوب ازنظر کمینهرشد بهیاهان،گیرمانند سایزدر عروسک پشت پرده ن).1377ساز،هست (خاتمینچ

اي است.نظر نقش ویژهیناز ایمو کلسیماي قرار دارد و نقش پتاستغذیهایطتحت تأثیر شر

گونه 50از یشکننده بفعالیماست. بااینکه پتاسیاهمختلف در گیمیهاي آنزسازي سیستمفعالیمپتاسیوشیمیاییبیفوظااز

انجام و یمط پتاستوسيو فتوسنتزیافتهیلاثر دارد. انتقال مواد تحلیعالیاهاندر سطوح گوناگون بر فتوسنتز گیمهست. پتاسیمآنز

ینقش مهمینعنصر همچنایند.داریاهگیروابط آبیمتنظدریدينقش کلیترین عنصر معدنعنوان برجستهبهیمیابد. پتاسمییعتسر

ییازجمله عناصر غذایمکلس).1384و همکاران، یدارد (ملکوتو تعرق بر عهدهpHباز و بسته شدن روزنه، یمرا در توازن بار، تنظ

ها، و بیمارييمقاومت در برابر شوری،سلوليغشایداريپای،داخلیندهايتوسعه سلول و فرای،سلولیوارهدیدارياست که در پا

ها نقش داشته باشد و انتقال کربوهیدراتئینسنتز پروتيممکن است برایمکلس).1379ی،کند (ملکوتمییفارا اینقش مهم

).1388یی،(طباطبا

هامواد و روش

در نظر گرفته یشهر واحد آزمايبرایاهگ2تکرار اجرا شد. تعداد 4و یمارت6با یدر قالب طرح کامال تصادفیشآزماینا

يمتر بود. نمونه بردار1ها یفمتر و فاصله ردسانتی30متر مربع کشت شد. فاصله بوته ها از هم 24در یاهگ48شده که در مجموع 

یستمهوگلند در سیافتهییراز محلول تغیشآزماینصورت گرفت. در ایصورت تصادفبهیشیآزمادواحاز بوته ها در هر 

ماده انتقال نشاء به آروز 35و بعد ازدنشاء کاشته شدنیدتوليبرایل مرداددر اوابذر عروسک پشت پردهاستفاده شد.یدروپونیکه

استفاده شد و پس از آن اقدام به دانشگاه تبریزرهاي کشت از محلول کشت شدند. تا زمان انتقال نشاء به بستیبسترهاي اصل

.شدیاصليهایمارتاعمال

غلظت عناصر موجود و نمک هاي استفاده شده در محلول غذایی پایه1جدول

mg L(نوع نمک         غلظت 
mg L(غلظت نوع نمک         )1-

-1(

H3BO3B = 0.3Ca(NO3)2.4H2OCa = 160

MnSO4.4H2Mn = 0.1KNO3K total =219.4

ZnSO4.5H2OZn = 0.1MgSO4.7H2OMg = 72

CuSO4.5H2OCu = 0.03KH2PO4P = 34.88

H2MoO4.H2OMo = 0.03N =270 N total

FeEDTAFe = 3

pHیمو پس از تنظیدهگردیهتهیتريل200يمحلول جداگانه در بشکه ها6صورت بهیشآزماینمورداستفاده در ايهایمارت

ینباز بوده، بدیستمسیشآزماینمورداستفاده در ایدروپونیکهیستمذکر است که سیان) مورداستفاده قرار گرفتند. شا5/6(

در یترل4یبا آبدهییه و توسط قطره چکان هاشدیختهریتريل200يشدن درون بشکه هایهپس از تهییکه محلول غذایبترت

یجاداسلپ ايکه در کناره هایسوراخ4و از یدهزهکش گردیشد. محلول اضافیدرون هر اسلپ منتقل میاهگيساعت به پا
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بر وزن میوه فیسالیسK/Caتاثیر نسبت هاي مختلف 1شکل

یمرتایکروش توسط یندر ایهو تغذیاريآبیستمبار بود. سیکيهفته اییهاي غذامحلولیهشد. تهیشده بود، خارج م

به منظور محاسبه تعداد میوه در گرفت.یانجام میقهدق2نوبت در روز و در هر نوبت به مدت هفتشده بود که یمتنظیجیتالید

و آوريها شمارش و ثبت گردید. در پایان آزمایش نیز تعداد میوه و خوشه هر بوته جمعها و خوشهطول دوره برداشت میوه

عنوان عملکرد و که در پایان به،گرم وزن شدند1/0ترازو با دقت طاي انتخابی نیز برداشت و توسههاي بوتهمیوه.گزارش گردید

.Shimaz Coساعت در آون مدل (72ها بعد از قرار گیري در ظروف آلومینیومی به مدت وزن تر میوه هر بوته گزارش شد. میوه

Iran( گیري میانگین وزن هر میوه نیز از هر بوته به دست آمد. جهت اندازهدرجه سانتی گراد و ثابت ماندن وزن، به 80با دماي

ها یادداشت گردید.میوه انتخاب و میانگین وزن آن4طور تصادفی 

نتایج و بحث

وزن میوه

درصد بر 1داري در سطح احتمال ) نشان داد که تیمار هاي مختلف تأثیر معنی2اصل از تجزیه واریانس داده ها (جدول حنتایج 

گرم در بوته و کمترین عملکرد مربوط به نسبت 96/325با 8:3K/Caعملکرد (وزن میوه) داشتند و حداکثر عملکرد در نسبت 

10:2K/Ca و همچنین 6:3و 5:2هاي ین نسبتبه شد.افزایش عملکرد مشاهد%21گرم در بوته بود. بین این دو نسبت 62/269با

).1شکل داري وجود نداشت (تفاوت معنی4:4و 6:4

بر وزن میوه فیسالیسK/Caتجزیه واریانس نسبت هاي مختلف 2جدول

منابع تغیرات

میانگین مربعات

عملکرددرجه آزادي                     

K/Ca5
**

27/1501

18831/27خطاي آزمایش                       

81/1%          ضریب تغییرات                            

% را نشان می دهد1داري در سطح احتمال ** معنی

) بیان کردند که با سطوح مختلف پتاسیم در پسته عملکرد متفاوتی به دست آمد که آن را به رقم و سطوح 2001زنگ و براون (

) بازده 6:4و 6:3) گزارش کردند که افزایش نسبت پتاسیم به کلسیم (2012مختلف پتاسیم نسبت داده بودند. زمانیان و همکاران (

.هاي باالتر از این مقدار پتاسیم به کلسیم بازده شیکوره کاهش یافته بودش داده بود اما در نسبتافزایPangaشیکوره را در رقم 
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تعداد میوه

%1داري در سطح احتمال تیمار هاي مختلف تأثیر معنی) نشان داد که 2-3نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها (جدول 

میوه و کمترین تعداد میوه مربوط به 75/36با 8:3K/Caبر عملکرد (تعداد میوه) داشتند و حداکثر تعداد میوه مربوط به نسبت 

افزایش عملکرد %79و %98ترتیب به 4:4و 10:2یمارتنسبت به 8:3K/Caیمارت). 2-3نمودار بود (میوه 5/18با 10:2K/Caتیمار 

.را نشان دادند

بر تعداد میوه فیسالیسK/Caتجزیه واریانس نسبت هاي مختلف 3جدول

منابع تغیرات

میانگین مربعات

درجه آزادي                     عملکرد

K/Ca5

**942/173

18خطاي آزمایش                                            

125/1

4%                            ضریب تغییرات                                         

وزن و تعداد) بیشتري نسبت به تیمار هاي دیگر داشته (عملکرد8:3K/Caتیماربه طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد 

است. با توجه به نتایج علت افزایش عملکرد مربوط به تعداد میوه بود و اندازه میوه ها تاثیر گذار نمی باشد.
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دهد

d

c
b

c

a

e

0

5

10

15

20

25

30

35

40

04:04 05:02 06:03 06:04 08:03 10:02

وه
 می

داد
تع

K/Ca



مقاالت پوستري اهواز   -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی              

سبزیکاري

5

200-205. پتاسیم در کشاورزي ایران. انتشارات سنا، تهران، ایران. صفحات 1384بازرگان، ك. و؛ملکوتی، م. ج. شهابی، ع. ا-3

نشر آثار علمی دانشگاه تربیت دفتر. روش جامع تشخیص و ضرورت مصرف بهینه کودهاي شیمیایی.1379ملکوتی، م. ج. -4

.62-72صفحاتمدرس،تهران،ایران.

384ایران. تبریز.دانشگاه . اصول تغذیه معدنی گیاهان: مفاهیم نظري و عملی. چاپ اول، انتشارات1388طباطبایی، س. ج.-5

صفحه

6-Sultana, N. (2008). Physalis angulate L. (Solanaceae). Bangladesh J. Bot. 37(2):195-198.

7-Zeng. Q. P. and Brown, P. H. 2001. Potassium fertilization effects soil K, leaf K concentration, and nut yield

and quality of mature pistachio trees. Journal Hort Science. 36(1): 85-89.

Effect of different K/Ca ration on the yield and quality plant Physalis alkekengi

grown in hydroponic

A. R. Yavari
1*

, S. j. Tabatabaei
2

, S. Fallah
3

1- M. Sc of Horticultural Science, University of Tabriz. 2- Professor,Faculty of Agriculture University of shahed.

3- M. Sc of Horticultural Science, University of Tabriz

*Corresponding author: Alirezayavari69@yahoo.com

Abstract

Economice production is the first policy in every cauntry, because of the population increase and

the lands bound.Physalis is one of crops that because of high production in glasshouse and product

capacity in adaptry industries and high acclaim in foreign markt for porchase this crop and high

price in today world marketr is concern of many glasshousers. Calsium is one of important

component of cellular septum and plasma membrane that this have importante role in growth of

plant Potassium is cause of the raise of stockmany property, consistency of chlorophyll and

decarbonize in plant, formation and transition of starch, glucose and oil, introduc protein, plant

metabolism and electric bar balance of cellular membrane and enzyme activation and potassium too

has important hand in quality of productions.This experiment design in random block with 6

treatment/ ( 6 ratse of K/Ca: 10:2, 8:3, 6:3, 6:4, 5:2, 4:4) and 4 repeat that every repeat had 2 test in

cultivation without dirt. and in glasshouse into bolster cultivate and dietary solution use along

growth period The results showed diffrent rates effect of K/Ca on fuction of physalis ( weight and

quantity of fruit) is significant so that, from weight fruit had maximum function rate of 8:3 for K/Ca

and minimum function rate of 10:2 for K/Ca. from quality of fruit had maximum function rate of 8:3

for K/Ca and minimum function rate of 10:2 for K/Ca.

Key words: physalis alkekengi,calsium,Potassium,Hydroponic


