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  چکیده

 از اسـتفاده  بـا ) 1393 -1394(سال  2 مدت به پژوهشی ده توده/رقم اسفناج، عملکرد اجزاي و عملکرد تغییرات روند بررسی منظور این مطالعه به
کرد، طول برگ، طول دمبرگ و ارتفاع (در سـطح  مقایسه میانگین صفات عمل .شد انجام اصفهان استان در تکرار سه با تصادفی کامل هايبلوك طرح

تـن در   49/53ورامین با عملکرد  خاردار درصد) از نظر آماري معنی دار بود. توده بذر 5درصد) و تعداد برگ و مقدار نیترات (در سطح احتمال  1احتمال 
 سانتی متر در 33/30سانتی متر در توده ساري تا  24فاع بوته از هکتار محصول تازه، بیشترین مقدار عملکرد را به خود اختصاص داد. دامنه تغییرات ارت

ها/ ارقام مطالعه شده را داشت. طول دمبرگ در بین ارقام/ توده برگ کمترین تعداد برگ در بین توده 67/10توده اردستان با . توده نجف آباد متفاوت بود
 462و  231. توده برگ پهن ورامین به ترتیب با مقادیر نیترات پهنک و دمبرگ معادل سانتی متر داشت 33/18تا  84/9از  ي آزمایش شده دامنه ايها

قسمت در میلیون بیشترین مقادیر نیترات را به خـود   1182و  583قسمت در میلیون، کمترین و رقم آلمانی به ترتیب با نیترات پهنک و دمبرگ معادل 
خاردار ورامین، برگ پهن ورامین، ساري و  پژوهش از میان توده هاي آزمایش شده توده هاي بذر اختصاص دادند. با توجه به نتایج بدست آمده در این

و براي تولید اسفناج در استان اصفهان مورد استفاده  توانند عملکردي مشابه رقم برگ پهن آلمانی تولید نمودههایی هستند که مینجف آباد از جمله توده
 قرار گیرند. 

  
 برگ، دمبرگ ارتفاع بوته، پهنکواژه هاي کلیدي: 

  
   2  1 مقدمه

یک سـبزي برگـی    به عنوان (.Spinacia oleracea L) اسفناج
 با قابلیت مصرف تازه و کنسروي، منبع قابـل تـوجهی بـراي تـأمین    

، کارتنوئید، فالونوئید، فولیک اسید، کلسـیم و  Aویتامین  ،Cویتامین 
 4479، 2014سـال   ). بر اسـاس آمـار در  8شود (منیزیم محسوب می

هاي کشاورزي کشور به کشت اسفناج اختصـاص داده  هکتار از زمین
). 5تن بوده اسـت (  18/42شده و متوسط عملکرد در هر هکتار برابر 

گردد، امکان کشت آن اگرچه اسفناج محصول فصل سرد محسوب می
هم در پاییز و هم در اوایل بهار وجود داشـته و بـا توجـه بـه شـرایط      
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کنـد  تن در هکتار عملکرد تولید مـی  8/44تا  6/18رقم از  محیطی و
)9.(  

 هايتوده با رابطه در وسیعی ژنتیکی تنوع از ایران مختلف مناطق
هـا،  و با توجه به سازگاري قابل توجه این تـوده  بوده برخوردار اسفناج

شـود. تحمـل   ها انجام میبا اتکا به استفاده از همین توده کشت غالباً
) از دالیل 11هاي رطوبتی و شوري (محیطی از قبیل تنشهاي تنش

ها اسـت. در میـان تـوده    عالقمندي کشاورزان به استفاده از این توده
) به دلیل برخی Spinyهاي اسفناج، توده هاي موسوم به بذر خار دار (

مطلوب جایگاه قابل توجهی دارنـد. بـه عنـوان مثـال در      هايویژگی
توده اسفناج، توده بذر خاردار ورامـین   5ن پژوهشی در اصفهان از میا

تن در هکتار بیشترین عملکرد را به خـود اختصـاص    8/47با عملکرد 
تـوده   29). در پژوهش دیگري در مازندران و اصفهان از میان 6داد (

هـا تـوده ورامـین بـا     آن که از میان توده بذر خاردار بوده 11اسفناج، 
تـن در هکتـار    97/19بابلسر با  تن در هکتار بیشترین و توده 38/32

 اسفناج بومی توده 44 ). در مقایسه1کمترین مقدار عملکرد را داشتند (
 مرفولوژیک صفات نظر از هامورفولوژیک توده صفت 21 نظر از ایرانی

 گروه یک در خاردار بذر داراي توده 18 که شدند تقسیم گروه چهار به
). تعـداد و  4داشـتند (  سـانی یک رشد دوره طول و تروزن و گرفته قرار

  (علوم و صنایع کشاورزي) علوم باغبانی نشریه
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ترین اجـزاي عملکـرد اسـفناج    ابعاد برگ و تعداد شاخه جانبی از مهم
 تا 135 زمانی فاصله در توده اسفناج 29شوند. در مقایسه محسوب می

داشـت   عـدد  23 تا 12 اي از برگ دامنه تعداد کشت از پس روز 180
)2.(  

ـ  70با توجه به این که حدود   ذب شـده در درصد از کل نیترات ج
شـود  مـی  تأمین برگی سبزیجات طریق از روز در فرد هر غذایی رژیم

)، توجه به مقدار نیترات تجمع یافته در گیاه اسفناج از اهمیت ویژه 15(
 7برخوردار است. در پژوهشی کـه بـراي بررسـی تجمـع نیتـرات در      

 تجمـع  نیتـرات  مقـدار  شهرستان استان اصفهان انجام شد، بیشـترین 
 هـر  در گـرم  میلـی  3890 تـا  1626 از دامنه اي با و اسفناج در یافته

  .)16( شد تر گزارشوزن کیلوگرم
تولید محصوالت کشـاورزي بـا توجـه بـه اسـتعدادهاي اقلیمـی       
منحصر به فرد در هر منطقه نه تنها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه 

کنـد. اسـفناج   است بلکه ثبات تولید در هر منطقه را نیز تضـمین مـی  
). 12گیاهی بومی آسیاي جنوب شرقی و به احتمال زیاد ایران است (

توان متر از سطح دریا می 1755تا  2در نقاط مختلف کشور از ارتفاع 
توده هـاي اسـفناج را مشـاهده نمـود. ایـن قـدرت سـازش وسـیع و         

هاي محیطی بستر مسـاعدي را  هاي این گیاه در برابر تنشتوانمندي
توان جایگاه ایران در تولید محصول کا به آن میفراهم نموده که با ات

اسفناج را ارتقاء بخشید. آزمایش حاضر به منظـور بررسـی عملکـرد و    

اجزاي عملکـرد هشـت تـوده اسـفناج ایرانـی و دو رقـم بـرگ پهـن         
    شد. آمریکایی و آلمانی به مدت دو سال در اصفهان انجام

  
  ها  روش مواد و
 اصـفهان،  استان در خاردار بذر اجاسفن بررسی سازگاري منظور به

 هـاي بلـوك  طرح قالب در)  1393 -94( سال 2 مدت به تحقیق این
 ایـن  در نظـر  مـورد  هـاي  ژنوتیپ. شد اجرا تکرار 3 با تصادفی کامل

 قائم توده ساري، محلی توده خاردار ورامین، بذر اسفناج شامل تحقیق
 رقـم  و آباد نجف توده و اردستان کاشان، توده توده بابل، توده شهر،

 پهـن  برگ اسفناج و امریکایی پهن برگ اسفناج همراه به 88 ورامین
هاي ارقام و توده هاي استفاده شـده در  برخی از ویژگی .بودند آلمانی

 در آزمـایش  اجـراي  محل نشان داده شده است. 1آزمایش در جدول 
 اییجغرافی طول با) اصفهان( آباد کبوتر زراعی ایستگاه اصفهان استان

 دقیقـه  32 و درجه 31 جغرافیاي عرض شرقی، دقیقه 51 و درجه 51
 سـاله  20 آمـار  اساس بر .بود متر 1545 دریا سطح از و ارتفاع شمالی

 ایستگاه این سالیانه دماي و بارندگی متوسط ایستگاه، این هواشناسی
   درجه 25 و متر میلی 110 برابر ترتیب به

  
  اسفناج مورد مطالعه هاي توده و قامار يهایژگیبرخی از و  –1 جدول

Table 1 - Some of the characteristics of the spinach landraces /cultivars studied  
  حالت دمبرگ

Petiole status  
  نوع بذر

Seed type 
  چروکیدگی برگ

Wrinkling Leaf  
  شکل برگ

 Leaf shape  
  توده/رقم

Landrace/Cultivar  
  ایستاده

Standing  
  ون خاربد

No- Spiny 
  صاف

Smooth  
  مثلثی

Triangular  
  برگ پهن ورامین

88 Varamin88  
  ایستاده

Standing 
  خار دار
Spiny 

  صاف
Smooth  

  مثلثی
Triangular  

  بذر خاردار ورامین
Varamin spiny seed 

  ایستاده
Standing 

  بدون خار
No- Spiny  

  صاف
Smooth  

  مثلثی
Triangular  

  ساري
Sari 

  دهنیمه ایستا
Semierect 

  خار دار
Spiny 

  نیمه چروکیده
Semi-Wrinkly 

  مثلثی
Triangular  

  قائم شهر
Ghaemshahr 

  نیمه ایستاده
Semierect  

  بدون خار
No- Spiny 

  صاف
Smooth 

  گرد
Circular 

  بابل
Babul 

  نیمه ایستاده
Semierect 

  خار دار
Spiny 

  صاف
Smooth 

  مثلثی
Triangular 

  اردستان
Ardestan 

  ادهایست
Standing 

  خار دار
Spiny 

  صاف
Smooth 

  مثلثی
Triangular 

  کاشان
Kashan 

  ایستاده
Standing 

  بدون خار
No- Spiny 

  صاف
Smooth 

  مثلثی
Triangular 

  نجف آباد
Najafabad 

  نیمه ایستاده
Semierect 

  خار دار
Spiny 

  صاف
Smooth 

  تخم مرغی
Oval  

  برگ پهن آلمانی
German Broadleaf  

  ایستاده
Standing 

  بدون خار
No- Spiny 

  صاف
Smooth 

  گرد
Circular  

  برگ پهن امریکایی
American broadleaf 
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 شـوري،  و لـومی  آزمـایش  محـل  خـاك  بافـت . است گرادسانتی

 بـر  زیمنس دسی 5/3 برابر ترتیب به خاك آلی ماده مقدار و اسیدیته
  .بود درصد 3/0 و 9/7 متر،

و  قبل از کاشت انجـام  یسکد و شخم شامل زمین تهیه عملیات
کیلـوگرم   100کیلوگرم سولفات پتاسیم و  150بر اساس آزمون خاك 

کیلـوگرم در   150فسفات تریبل در هکتار به خاك اضافه شـد.   سوپر
هکتار کود اوره در دو نوبت (پس از سبز شدن و یک ماه بعد کاشت) 

 به متري 5 خط 4 شامل کرت به کرت هاي آزمایشی اضافه شد. هر
 5بود و فاصله بـین دو بوتـه نیـز     گرفته نظر در سانتیمتر 30 فواصل

 فاصـله  متر یک و ها کرت بین سانتیمتر در نظر گرفته شد. یک خط
 در اسفناج ارقام و ها توده تمام کشت گرفته شد. نظر در تکرارها بین

 سـوم  و بیسـت  تاریخ در آن برداشت و انجام شهریور شانزدهم تاریخ
 در و انجام بالفاصله پس از کشت مزرعه آبیاري. گرفت صورت آبان

 کلیـه . شد سبز یکنواخت صورت به مزرعه کشت از بعد روز 10 حدود
 دوره طول در هرز هايعلف وجین تنک و قبیل از زراعی هايمراقبت

  شد.   انجام آزمایشی هاي کرت همه در یکنواخت صورت به رشد
ل تعداد برگ، ارتفاع شام که نظر مورد صفات رشد، فصل پایان در

برگ بر اسـاس   دمبرگ و طول پهنک طول برگ، پهنک عرض بوته،

گیري بوته که به طور تصادفی از دو خط میانی برداشت شد، اندازه 10
 دو از متـري  نـیم  فاصله دو حذف از پس عملکرد برآورد شدند. جهت

 متر دو معادل سطحی( خط دو هاي بوته کرت، هر وسط خطوط طرف
 یـون  دسـتگاه  از اسـتفاده  با هانمونه نیترات مقدار. شد رداشتب) مربع

 گیـري  انـدازه ) Ion Analyser Jenway 3040, England( آناالیزر
 از استفاده با مطالعه مورد صفات ها، همبستگیداده آماري تجزیه. شد
 در دانکـن  روش بـه  هـا میانگین وگرفت  انجام )SAS )13 افزار نرم

 .دندمقایسه ش درصد 5 سطح
  

  نتایج و بحث 
نشـان   2نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات مختلف در جـدول  

صفات آزمایشی  داده شده است. تأثیر سال و برهمکنش سال و رقم بر
معنی دار نبـود، بنـابراین از میـانگین اعـداد دو سـال بـراي مقایسـه        

هاي صفات استفاده شد. مقایسه میـانگین صـفات عملکـرد،    میانگین
درصد) و تعداد  1طول دمبرگ و ارتفاع (در سطح احتمال طول برگ، 

دار درصد) از نظر آماري معنی 5برگ و مقدار نیترات (در سطح احتمال 
 ارقام استفاده شده مشاهده نشد./تفاوتی بین عرض برگ توده بود، اما

  
  1393- 1394هاي در سال تجزیه مرکب صفات براي ارقام/توده هاي مختلف اسفناج - 2 جدول

Table 2 -Combined analysis of traits in different spinach cultivars/landraces in 2014-2015 years  
      )MS( میانگین مربعات  
  

مقدار  
نیترات 

-
3NO 

  ارتفاع بوته 
Plant 
height  

  طول دمبرگ
Petiole 
length 

  عرض برگ
Leaf 

width 

  طول برگ
 Leaf 

length 

  تعداد برگ
Leaf 

number 

  ملکرد تازهع
Fresh 
yield  

درجه 
  آزادي 

df 
  

  منابع تغییرات
S.O.V  

12.66 ns 17.40 ns 50.00 ns 112.85 ns 27.67 ns  31.08 ns 317.58 ns 1 
  سال

 Year (Y)  

16.94 37.71  56.67  369.04  89.19  52.36  715.90 3 
 خطا 

Error  
16.60* 660.08** 41.50 ** 117.04 ns 10.10** 12.56 * 138.39** 9 

  رقم
(C) Cultivar  

5.06 ns 13.85 ns 6.04 ns 16.03 ns 5.20 * 5.34 ns 40.83 ns 9 
  سال×رقم

 )Y×C(  

9.00 19.72 7.58 12.05 2.40 6.75 45.48  27 
  خطا 

 Error  

12.64 14.11  9.60 8.12  10.15 9.44  
 

13.01   

 ضریب تغییرات
CV   

)%( 
ns: درصد 1دار در سطح : معنی**، درصد 5در سطح : معنی دار *دار، معنی غیر   

ns :Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively  
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مقایسه میانگین مربوط به ارقام/توده هـاي مختلـف بـر صـفات     

 خـاردار  نشان داده شده است. توده بـذر  3اندازه گیري شده در جدول 
تن در هکتار محصول تازه، بیشترین مقـدار   49/53ن با عملکرد ورامی

آلمانی و توده  پهن عملکرد را به خود اختصاص داد. عملکرد رقم برگ
ساري و برگ پهن ورامین نیز تفاوت معنی داري بـا   هاي نجف آباد،

تـن در   2/32توده بذر خاردار ورامین نداشتند. رقم قائم شهر با تولیـد  
را بـه خـود اختصـاص داد     ازه، کمترین مقدار عملکردهکتار عملکرد ت

درصد عملکرد توده بذر خاردار ورامین). عملکرد رقم برگ  60(تقریباً 
پهن آمریکایی، اردستان، کاشان و بابل نیـز تفـاوت معنـی داري بـا     

ها دامنه عملکرد تازه عملکرد توده قائم شهر نداشتند. در سایر پژوهش
 تا 6/18 از شده استفاده رقم نوع و محیطی طشرای به توجه اسفناج با

رسد ارقام و توده ). به نظر می9( شده است گزارش هکتار در تن 8/44
هـاي  هاي مختلف اسفناج بیشترین مقادیر عملکرد خود را در محـیط 

 و آب شرایط در مشابه که پژوهشی کنند. درخاص جغرافیایی تولید می
 معـادل  عملکردي با ورامین اردارخ بذر توده شد انجام اصفهان هوایی

 اسفناج هايتوده میان در را عملکرد حداکثر هکتار در کیلوگرم 47830
  ). 6داشت (

  
  اسفناج مورد مطالعه هاي توده و ارقام يهایژگیبرخی از و  –3 جدول

Table 3 - Some of the characteristics of the spinach landraces /cultivars studied  
  دمبرگ طول

Petiole 
Length  

(cm)  

  طول پهنک 
Leaf length 

(cm)  

  تعداد برگ
Leaf 

Number 

  ارتفاع بوته 
Plant height 

(cm)  

  عملکرد
Yield  

)1-t ha    (   
  توده/رقم

Landrace/Cultivar  

15.0 ab 14.5 ab 13. 7 ab 29.5 ab 47.3 abc 
 88برگ پهن ورامین 

Varamin88  
  

17.5 a 13.3 ab 12.5 abc 29. 7 a 53.5 a 
  بذر خاردار ورامین

Varamin spiny seed 

16.3 a 13.3 ab 12.5 abc 24.0 c 48.1 ab 
  ساري
Sari 

14. 7 ab 15.3 a 12. 7 abc 28.0 ab 32.2 c 
  قائم شهر

Ghaemshahr 

18.2 a 12.7 b 13.8 ab  27.8 ab 40.5 bc 
  بابل

Babul 

14.3 ab 10.7 c 10. 7 c 28.0 ab 36.00 bc 
  اردستان

Ardestan 

14. 7 ab 14.0 ab 11. 7 bc 28. 7 ab 37.1 bc 
  کاشان

Kashan 

18.3 a  14.7 a 14.3 a 30. 3 a 47.3 abc 
  نجف آباد

Najafabad 

1833 a 12. 7 b 13.0 abc  26.5 abc 43.5 abc 
  برگ پهن آلمانی

German Broadleaf  

9.8 b 12. 7 b 11.0 bc 25. 7 bc 38.3 bc 
  امریکایی برگ پهن

American broadleaf 
 . باشنددار نمیمعنی اختالفداراي  درصد 5 احتمال  در سطح ،هاي داراي حداقل یک حرف مشتركدر هر ستون میانگیندانکن، بر مبناي آزمون 

Means in each treatment and for each column, Followed by the same letter are not significantly different at ِDuncan 
test (P≤0.05) of probability 

 
دامنه ارتفاع بوته در ارقام/توده هاي استفاده شده در این پژوهش 

سانتی متر در توده نجف آباد  3/30سانتی متر در توده ساري تا  24از 
). به طور کلی اکثر ارقام/توده هاي استفاده شده 3متفاوت بود (جدول 

ر ارتفاع در یک گروه آمـاري قـرار داشـتند (بـه     در این پژوهش از نظ
اگرچه ارقام مختلـف اسـفناج بـه دلیـل سـاختار      . استثناء توده ساري)

معمـوالً در   ) امـا 2توانند ارتفـاع مختلفـی داشـته باشـند (    ژنتیکی می
شرایطی که گیاه اسفناج با شرایط بهینه آب و هوایی مواجه شـود بـه   

تأثیر مثبت بر عملکرد گیـاه   ین امربیشینه ارتفاع خود دست یافته و ا
  ).18خواهد داشت (

داري عدد بود که تفاوت معنی 3/14تعداد برگ در توده نجف آباد 
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ورامین، سـاري، قـائم    خاردار ، بذر88 ورامین پهن با توده هاي برگ
). 3شهر، بابل و دو رقم برگ پهن آلمانی و آمریکایی نداشت (جدول 

ها/ ارقـام  کمترین تعداد برگ در بین تودهبرگ  7/10توده اردستان با 
ترین اجـزاء عملکـرد در   مطالعه شده را داشت. تعداد برگ یکی از مهم

 بـرگ  و خاردار بذر هايتوده در زیادتر برگ گیاه اسفناج بوده و تعداد
 ایـن  باالتر بـودن عملکـرد   دالیل ها، ازدر سایر پژوهش ورامین پهن
 29 کیفـی  و کمـی  صفات مطالعه ). در6شده است ( محسوب هاتوده
عدد متفـاوت بـود    23 تا 12 برگ از تعداد يدامنه اسفناج، بومی توده

هـاي مختلـف   ). علت این که براي توده هاي یکسان در پـژوهش 2(
شـود عـالوه بـر شـرایط مختلـف      تعداد برگ متفـاوتی گـزارش مـی   

 فصـل  محصـول  ها، تاریخ کاشت هاي متفاوت است. اسفناجآزمایش
 اوایـل  در هم و پاییز در هم آن کشت امکان و شودمی محسوب سرد
ي تـداوم  که اجازه ، بنابراین در تاریخ کاشت هایی)9(دارد  وجود بهار

کند، تعداد بـرگ بیشـتري گـزارش    دوره رشد را براي گیاه فراهم می
  شود. می

ارقام/ توده هاي مطالعه شده در این پژوهش از نظر عرض پهنک 
) اما طـول پهنـک در بـین    2ی داري نداشتند (جدول برگ تفاوت معن

). رقم قائم شهر با طـول پهنـک   3ها متفاوت بود (جدول ارقام/ توده
هـا داشـت.   ترین برگ را در بین ارقام/ تودهسانتی متر، طویل 33/15

خاردار ورامین  توده هاي نجف آباد، کاشان، ساري و برگ پهن و بذر
 پژوهشـی  ا توده قائم شهر نداشتند. دراز این نظر تفاوت معنی داري ب

 بـرگ  پهنک طول اسفناج، هاي توده زراعی صفات بررسی منظور به
 5/9 و 5/11 ،5/15 ترتیب به آباد نجف و شهرضا کاشان، توده سه در

دما  .)2( داشتند دار معنی تفاوت نظر این از توده سه هر و بود سانتیمتر
 اسـفناج  بـرگ  تی در فتوسنتزگراد تفاوسانتی درجه 5-16 يدامنه در

 گیري چشم طور به برگ را مورفولوژیک هايویژگی اما ایجاد نکرده
  ).3( دهدمی تغییر

ي آزمایش شده دامنـه  اگرچه طول دمبرگ در بین ارقام/ توده ها
هـا (بجـز   ي ارقام/ تودهسانتی متر داشت اما همه 3/18تا  8/9اي از 

ک گـروه آمـاري قـرار گرفتنـد     برگ پهن آمریکایی) از این نظر در ی
 بـودن  برافراشته و دمبرگ طول بودن طویل ). اگرچه صفت3(جدول 

شود اما تجمع می محسوب مکانیزه برداشت نظر از مطلوب صفتی آن
و در ) 15(هـاي گیـاه بـوده    نیترات در دمبرگ بیشتر از سایر قسمت

تواند به عنوان یک صـفت  صورت مدیریت نامناسب کود نیتروژن می
  ).6نامطلوب مطرح شود (

ارقام/توده هاي برگ پهن آلمانی، نجف آباد، اردستان و ساري به 
هـا  طور معنی دار غلظت نیترات بیشتري نسبت بـه سـایر ارقـام/توده   

ـ     1داشتند (شکل  ن ). حد بیشینه غلظـت نیتـرات مشـاهده شـده در ای
قسمت در میلیـون در رقـم بـرگ پهـن آلمـانی       729پژوهش معادل 

مشاهده شد. ارقام/توده هاي برگ پهن آمریکایی، کاشان، قائم شهر، 
کمتـرین مقـادیر غلظـت نیتـرات را      88بذر خاردار ورامین و ورامـین  

 نیتراتی مقدار پژوهش این در آزمایشی هاي توده تمام داشتند. اگرچه
 امـا ) 19( داشتند قسمت در میلیون 3890 تا 345 بحرانی حد از کمتر
بـه طـور مشـابه در     .بود متفاوت کامالً نیترات جذب در هاتوده توان

مقایسه پنج توده اسفناج در اصفهان، توده کاشان به طـور معنـی دار   
 مصرفی نیترات مجاز ). به هر حال حد6غلظت نیترات کمتري داشت (

ـ  مصـرفی  غـذایی  رژیم به تام بستگی  غـذایی  دارد و کمیسـیون  ردف
 اسـاس  بر را فرد هر براي نیترات قبول قابل جذب مقدار اروپا اتحادیه

 هـر  ازاء به گرم میلی 65/3 را آن مقدار و کرده مشخص فرد هر وزن
یکی از دالیل دیگري که  ).14( است نموده اعالم بدن وزن کیلوگرم

ه شـده در  هـاي پـایین نیتـرات مشـاهد    تواند توجیه کننده غلظـت می
هاي آزمایشی باشد آن است که تمام این ارقام (بجز تـوده   توده/ارقام

) و رابطه مستقیم بـین  1قائم شهر) از نوع برگ صاف هستند (جدول 
به نظر . )6میزان چروکیدگی برگ و تجمع نیترات گزارش شده است (

رسد الاقل در زمینه ارقام/توده هاي مطالعه شده در این پـژوهش  می
هـایی مثـل کـود    بطه با تجمع نیترات مـدیریت مصـرف نهـاده   در را

  نیتروژن بیشتر از نوع رقم اهمیت داشته باشد.  
هاي گیاهی داراي اهمیت اسـت  اگرچه مقدار نیترات در تمام اندام
ي هایی که معموالً مورد استفادهاما پهنک و دمبرگ به عنوان قسمت

برخوردار است. مقایسـه  گیرد از اهمیت ویژه مصرف کنندگان قرار می
ارقام/توده هـاي اسـفناج مـورد     نیترات موجود در پهنک و دمبرگ در

توده برگ پهن ورامـین بـه   نشان داده شده است.  2مطالعه در شکل 
قسمت در  462و  231ترتیب با مقادیر نیترات پهنک و دمبرگ معادل 

گ میلیون، کمترین و رقم آلمانی به ترتیب با نیترات پهنـک و دمبـر  
قسمت در میلیون بیشترین مقادیر نیترات را بـه   1182و  583معادل 

با وجود تفـاوت موجـود بـین ارقـام/توده هـاي      خود اختصاص دادند. 
اسفناج از نظر مقدار نیترات پهنک و دمبرگ، در تمـام مـوارد مقـادیر    

 6/1(حـدود  نیترات دمبرگ به مراتب بیشتر از پهنک برگ بوده است 
دتر نیترات دمبرگ نسبت بـه پهنـک در بسـیاري از    . غلظت زیابرابر)

ها مورد توجه قرار گرفته و در شرایط مدیریت ضعیف کودهاي پژوهش
. به هر صورت ارقام پـر  )15(رسد برابر می 6نیتروژن این افزایش به 

هاي مکانیزه اصالح شده محصولی مثل برگ پهن آلمانی براي کشت
ه هستند. دمبرگ ارقامی از این و داراي دمبرگ هاي طویل و برافراشت

شوند. در شرایط تازه خوري بهتر است قبیل در صنایع تبدیلی جدا می
دمبرگ ها جدا شده و یا به حد کافی جوشانده شوند تا مقادیر نیترات 

 .)10( آن کاهش یابد
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 سطح در مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي	میانگین ،دانکن آزمون مبناي اسفناج. بر مختلف هاي توده/مقایسه غلظت نیترات در ارقام - 1شکل 

 . باشند	نمی دارمعنی اختالف داراي درصد 5احتمال
Figure1- Comparison of nitrate concentration in different spinach landraces /cultivars. Means Followed by the same letter 

are not significantly different at Duncan test (P≤0.05) of probability 
  

  
 حرف یک حداقل داراي هايمیانگین ،دانکن آزمون مبناي اسفناج. بر مختلف هاي توده/مقایسه غلظت نیترات پهنک و دمبرگ در ارقام - 2شکل 

  باشندنمی دارمعنی اختالف داراي درصد 5 احتمال سطح در مشترك،
Figure 2- Comparison of blade and petiole nitrate concentration in different spinach landraces /cultivars. Means Followed by 

the same letter are not significantly different at Duncan test (P≤0.05) of probability 
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از دید فیزیولوژیک جذب و تجمع نیترات در گیاهان به شدت نور 

و با کاهش نور و متعاقب آن  ستگی دارددریافتی و سرعت فتوسنتز ب
کاهش فتوسنتز، فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز که وظیفه احیاء نیترات 

). اگرچه حـد مجـاز نیتـرات    7به نیتریت را دارد نیز کاهش می یابد (
)-3NO(   قابل جذب روزانه توسط سازمان بهداشت جهانی بر اسـاس

به ازاء هر کیلـوگرم وزن  میلی گرم  6/3وزن افراد تعریف شده است (
بدن) اما در برخی از کشورها بر اساس نوع سـبزیجات مصـرفی نیـز    

 )3NO-(حدود مجازي تعریف می شود. به عنـوان مثـال حـد مجـاز     
تعریف شده توسط اتحادیه اروپا براي دو گیاه کاهو و اسفناج به ترتیب 

 ) گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن تـر عنـوان شـده اسـت    2-3) و (4-2(
)17.( 

  
  کلیگیري نتیجه

هـاي  باغی در کشور پتانسیل-وجود توده هاي بومی ارقام زراعی
تـوان  ها میشوند که با شناسایی و توجه به آنخدادادي محسوب می

ها عالوه بر حفظ این ذخائر با ارزش، از جنبه هاي اقتصادي تولید آن

هاي اسفناجی نیز بهره برداري کرد. با توجه به نتایج این پژوهش توده
مثل بذر خاردار ورامین و برگ پهن ورامین نه تنها از نظر عملکردهاي 
تولیدي با ارقام خارجی (مثل برگ پهن آمریکایی و آلمـانی) قابلیـت   
رقابت دارند بلکه از نظر صفات کیفی مثل تجمع نیتـرات نسـبت بـه    

تري را نیـز بـراي مصـرف کننـدگان بـه      ارقام خارجی، تولیدات سالم
آورند. در پژوهش حاضر مقادیر نیترات اندازه گیري شده در غان میارم

علیرغم تفاوت موجود  ها کمتر از مقادیر استاندارد بود وتمام ارقام/توده
رسد مدیریت شرایط زراعی به ویـژه اسـتفاده از   بین ارقام، به نظر می

 . کودهاي نیتروژن در این رابطه اثر گذار باشد
  

  سپاسگزاري
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش     از داننـد می الزم خود بر ننویسندگا

کشاورزي اسـتان اصـفهان بـه جهـت تـأمین اعتبـار ایـن پـژوهش         
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Introduction: Spinach (Spinaciaoleracea L.) is considered as a green leaf with fresh and canned 

consumption, a significant source for vitamin C, vitamin A, carotenoids, flavonoids, folic acid, calcium and 
magnesium.According to statistics, 4479 hectares of Iran agricultural land were devoted to spinachand the 
average yield per hectare is equal to 42.18(FAO, 2014).Different regions of Iran havegenetic diversity of the 
spinach landraceand cultivation of this plant relieson the use of the landraces.Among the different spinach 
landraces, a landracescalled seed barbed (Spiny), has a significantimportancebecause of some desirable 
characteristics.Thisstudy was conductedfor comparison of five spinach landracein Isfahan, showedthat spiny 
seed Varamin with 47.8 tons per hectare fresh yield allocated the highest yield.The number and size of leaves 
and side branches are the most important components of plant yield.Due to the fact that about 70 percent of total 
dietary nitrate intake per person per day will be provided through the leafy vegetables,considering the amount of 
accumulated nitrate in spinach is very important.To evaluate the yield and yield components of eight Iranian 
spinachlandrace, and two varieties of leafy American and German experiment was conducted for two years.  

Materials and Methods: This research was performedfor two years, in Kabootarabad Agricultural Research 
Station of Isfahan to evaluate the yield and yield components of eight Iranian spinachlandraces(Varamin prickly 
seed, Sari, Ghaemshahr, Babul, Kashan, Najaf Abad, Varamin 88 andArdestān), and two American and German 
leafy cultivars. Randomized complete block design with three replications was usedfor each year and the results 
were reported based on two-year combined data analysis. In full leaf development stage and before the harvest of 
each plot, 10 plants randomly were selected and measured attributes: number of leaves, leaf length, leaf width 
and length of the petiole. In order to assess yield, after removing two distance of half a meter from each side, two 
central rows of plants per plot (surface equivalent to two square meters) were analyzed. Nitrate content of 
samples wasanalyzed using ion analyzer. Data statistical analysiswas performed using SAS software and means 
were compared by Duncan’s multiple rangetest at 5% probability level. 

Result and Discussions: Yield, leaf length, petiole length and height (at 1% statistical probability level) and 
number of leaves and nitrate content (at 5% statistical probability level) were statistically significant. Spiny seed 
Varamin with 53.49 t ha-1 fresh yield, produced to the highest yield. In other research according to the 
environmental conditions and variety, spinach fresh yield have been reported from 18.6 to 44.8 t ha-1. It looks 
different mass spinach; produce the highest yield in specific geographic environments. In a similar study that 
was conducted underIsfahan weather conditions, spiny seed Varaminlandraceproduced 47 830 kg ha-1 fresh 
yield. Range in plant height was from 24 cm to 30.33 cm in Najaf Abad, and Sari landraces, respectively. When 
spinach was encountered with optimal climate conditions, achieved the maximum height that led toa positive 
impact on fresh yield. Ardestānlandrace produced the lowest number of leaves (10.67)among the 
landraces/varieties had been studied. In a similar study of 29 spinach genotypes the leaf number were varied 
from 12 to 23. Petiole length range between varieties/landraces was from 9.84 to 18.33 cm. Although the petiole 
length, is a desired trait for mechanized harvesting, but in case of improper management of nitrogen fertilizer can 
be considered as an undesirable trait. Leafy Varaminlandracewith 231 and 462 ppm nitrate in blade and petiole, 
respectively, had the lowest and German cultivar with 583 and 1182 ppm nitrate in blade and petiole, 
respectively, had the highest nitrate accumulation. Despite the differences between the varieties/landraces,the 
contentof nitrate in petioles was greater than the leaf blade (about 1.6 times) in spinach. Higher concentrations of 
petiole nitrate compared to the blade considered in many research, and in caseof poor management fornitrogen 
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fertilizers, it may increase up to6 times. In any case, leafy cultivars such as German have been modified for 
mechanized cultivation and have long petiole with nitrate content. That's why their petioles are separated in the 
industrialprocessing. It is better fresh petioles of spinach isolated or sufficiently boiled to reduce nitrate levels. 
According to the results obtained in this study among the examined populations of spiny seed Varaminlandraces, 
leafy Varamin, Najaf Abad, and Sari can produce yields similar toGerman variety and so are suitable for the 
production of spinach in Isfahan province.  
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