
  
  ایران در استان اصفهان بومی اسفناجهاي  زراعی و مورفولوژیک تودههاي  ارزیابی ویژگی
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  چکیده

، پژوهشـی در  )تـوده دیگـر   7توده موجود در بانک ژن و  100( توده اسفناج ایرانی 107هاي زراعی و مورفولوژیک به منظور بررسی مقدماتی ویژگی
ـ   . انجـام شـد   1392و 1391هـاي   آباد اصفهان طی سالایستگاه تحقیقات کشاورزي کبوتر رنـگ،  (بـرگ  هـاي   ژگـی  ر اسـاس وی در سـال اول پـژوهش ب

توده انتخابی با استفاده  25در سال دوم آزمایش، . ها انتخاب شدندتوده از میان توده 25هاي بذر، هاي نر و ویژگی، درصد بوته)چروکیدگی، طول و عرض
شک، طول وعرض برگ، تعداد برگ و مقدار نیتـرات  هاي عملکرد تازه، عملکرد ماده خهاي کامل تصادفی با سه تکرار از نظر ویژگیاز طرح آماري بلوك

درصد  60درصد تا  32نر از  هايسبز بودند و درصد بوته هاي اسفناج استفاده شده در این پژوهش داراي رنگ برگ کامالًدرصد از توده 35. مقایسه شدند
، TN-69-153 سه تـوده . تن در هکتار تولید نمود 59/32با مقدار  88بیشترین مقدار عملکرد تازه برگ را رقم ورامین  .مختلف نوسان داشتهاي  در توده

TN-69-140  وVaramin- prickly سـه تـوده  . برتر تشخیص داده شدندهاي  توده جزو خشک ماده عملکرد و تازه عملکرد نظر از TN-69-58 ،TN-

متنوع و مفید فراوانـی  هاي  ویژگی ،توده مطالعه شده 107در میان نتایج این پژوهش نشان داد . کمترین مقادیر نیترات را داشتند TN-69-70 و 69-101
   .هاي اصالحی و زراعی استفاده کردها می توان در زمینهاز قبیل عملکرد باال و مقدار نیترات پایین قابل تشخیص و جداسازي است و از این ویژگی

  
  ماده خشک، نیترات  عملکرد،دمبرگ، :هاي کلیدي واژه

 
   2 1 مقدمه

هـاي برگـی، سرشـار از    ترین سبزياسفناج به عنوان یکی از مهم
کاروتن بوده و خاسـتگاه اولیـه   و بتا Cکلسیم، فسفر، پتاسیم، ویتامین 

درصـد از   30سالیانه بـیش از  ) . 4(آن به احتمال زیاد ایران بوده است 
سطح زیر کشت سبزیجات برگی در ایران به کشت اسفناج اختصـاص  

از نظر رتبه تولید جهـانی، بعـد از کشـورهاي چـین،      معموالً یابد ومی
 محصـول  اسـفناج ). 8(گیـرد  آمریکا، ترکیه، اندونزي و فرانسه قرار می

 در هـم  و پاییز در هم آن کشت امکان و گردد می محسوب سرد فصل
 60 تـا  50 بایـد  آن بهاره کشت که تفاوت این با دارد، وجود بهار اوایل

  ).13( شود انجام گرم هاي تابستان وقوع از قبل روز

                                                             
 آموزش و تحقیقات مرکز باغی، و زراعی تحقیقات علوم مربی پژوهش، بخش - 1

 تـرویج  و آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  اصـفهان،  اسـتان  طبیعی منابع و کشاورزي
  ایران اصفهان، کشاورزي،

  )@ yahoo.com Email: Peimanjafari            :نویسنده مسئول *-(
 و تحقیقـات  مرکـز  بـاغی،  و زراعـی  علـوم  تحقیقـات  بخش پژوهش، استادیار - 2

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان اصفهان، استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش
  ایران اصفهان، کشاورزي،

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.51614 

 هايتوده با رابطه در وسیعی ژنتیکی تنوع از ایران مختلف مناطق
 بـا  هـاي تـوده  شناسـایی  در آن از تـوان مـی  که بوده برخوردار اسفناج

 اسـتفاده  آفات و هابیماري به مقاومت همچنین و باال عملکرد پتانسیل
 نظـر  از و) 11(ی مولکـول  نظـر  از عمـدتا  جهـانی  بعد از تنوع این. کرد
 مورفولوژیـک  –زراعی هاي مختلف مثلجنبه از کشور داخلهاي  توده

 پژوهشـی  در .اسـت  بوده پژوهشگران توجه مورد) 16 و 3( مولکولی و
 ایرانـی  اسفناج توده 121زراعی  صفات و عملکرد بررسی منظور به که

اي  بـه گونـه   شدند بنديتقسیم خوشه 6 به هاتوده این گرفت، صورت
ارزش را از  بیشترین 6و  3هاي  کمترین و خوشه 2و  1هاي  که خوشه

ــتند   ــک داش ــک و فیزیولوژی ــی، مورفولوژی  در ).6(نظــر صــفات زراع
 مختلـف  هـاي ویژگـی  نظـر  از ایرانی اسفناج توده 54 دیگريپژوهش

 درصـد  و عملکـرد  بـرگ، هاي  ویژگی عامل سه و شدند بررسی زراعی
 داد توضـیح  را هـا توده بین موجود نوعت از درصد 8/76 ماده، هايگل

 صـفت  21 نظـر  از ایرانـی  اسـفناج  بـومی  توده 44يدر مقایسه ).16(
به چهار گـروه تقسـیم شـدند کـه در گـروه اول      ها  مورفولوژیک، توده

ماده مشابه بودند، در گروه هاي  از نظر شکل برگ و درصد بوتهها  توده
ه رشـد و وزن تـر   دوم تعداد و شکل برگ، طـول دمبـرگ، طـول دور   

تشـابه   مشابه بودند، در گروه سوم وزن تـر و طـول دوره رشـد   ها  بوته

  )علوم و صنایع کشاورزي( علوم باغبانی نشریه
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یکسان بود و نهایتا ها  داشت و در گروه چهارم درصد ماده خشک توده
 بیشـترین  بوتـه  هـر  در گـرم  43/84 تروزن میانگین با 2 ورامین توده
ــوده بــین در را تــر وزن ــان پــنج ).7(داشــت  هــا ت ــومی تــوده از می  ب

 عملکرد را توده مقدار بروجرد و همدان باالترین شیروان،کرج، ورامین،
  ).1(مربع تولید نمود  متر در محصول گرم 2128 با همدان بومی
 در موجـود  آلی ترکیبات با گیاه در شده جذب آمونیم بخش عمده 
 در شـود نمـی  دیـده  گیاه در آزاد شکل به معموال و شده ترکیب ریشه
 در و کـرده  حرکـت  چـوبی  آونـدهاي  در راحتـی  بـه  نیترات که حالی

سـبزیجات  . )5(شـود   مـی  ذخیره هواییهاي  اندام و ریشه هاي واکوئل
برگی و به ویژه اسفناج از منابع اصلی جذب نیترات محسوب شده و در 

درصد از کل نیترات جـذب شـده در رژیـم     70حدود  بسیاري از مواقع
). 19(گـردد   گی تأمین میغذایی هر فرد در روز از طریق سبزیجات بر

گیـري مقـدار   آوري و انـدازه با جمـع ) 20(سبحان اردکانی و همکاران 
 Allium( فرنگــیهــا شــامل تــرهنیتــرات موجــود در انــواع ســبزي

porrum( ،ریحان  )Ocimum basilicum( ،شنبلیله )Trigonella 

foenum( ،ــاز ــم، )Allium cepa( پی ، )Brassica deracea( کل
شـهر در   7در) Daucus carota( هویجو ) Cucumis sativa(خیار

استان اصفهان، بیشترین مقدار نیترات تجمع یافتـه را در اسـفناج و بـا    
گرم در هر کیلوگرم وزن تـر گـزارش   میلی 3890تا  1626اي از دامنه

گزارش شـده   3890تا  345ي مجاز  این مقادیر بیشتر از دامنه. نمودند
  .)21(براي این محصول بود 

با توجه به سطح زیر کشت و نیاز روزافـزون کشـاورزان بـه بـذور     
مرغوب و پرمحصول اسفناج و همچنین با عنایت به این که در برخـی  

هزار دالر صرف وارد کردن بذور ارقام خـارجی   500ها بیش از از سال
هاي بسیار متنـوع داخلـی و   پژوهش در مورد توده) 9(گردد  می اسفناج

مرغوب از نظر عملکرد، زودرسی، بـازار پسـندي و   ي ها جداسازي توده
هـدف از ایـن   . رسد می هوایی ضروري به نظرهاي  مقدار نیترات اندام

 مطلـوب  صفات با بومی اسفناج ایرانیهاي  توده پژوهش نیز جداسازي
مفیـد و ارائـه    هـاي  ژن حفـظ  اصـالحی،  کارهـاي  در اسـتفاده  جهـت 
  . بود هاي برتر اسفناج از نظر عملکردژنوتیپ
  

  مواد و روش ها
مقدماتی صفات زراعی، صـفات مورفولوژیـک و    بررسی منظور به

ایرانـی موجـود در بانـک ژن سـازمان      اسفناج توده 100مقدار نیترات 
 منطقـه  در کشـت  مـورد  غالب توده 5 و تحقیقات و آموزش کشاورزي

 2و  )کاشـان  و آبـاد  نجـف  محلی توده و شهرضا محلی توده( اصفهان
) بـذر خـاردار ورامـین    و جمعیت پیشرفته 88رقم ورامین ( هد توده شا

ــال    ــدت دو س ــه م ــی ب ــات  ) 1391-1392(پژوهش ــز تحقیق در مرک
 شـرق  کیلـومتري  25 در واقـع  آبـاد کشاورزي اصفهان واقع در کبـوتر 

 عـرض  و شـرقی  دقیقـه  51 و درجـه  51 جغرافیـایی  طول با اصفهان
 1545 دریـا  سـطح  از عارتفا و شمالی دقیقه 32 و درجه 31 جغرافیاي

 متوسـط  ایستگاه، این هواشناسی ساله 20 آمار اساس بر .شد اجرا متر
 و متـر  میلـی  110 برابر ترتیب به ایستگاه این سالیانه دماي و بارندگی

بافت خاك محل آزمایش لـومی و شـوري،    .است گراد سانتی درجه 25
یمـنس بـر   دسی ز 5/3اسیدیته و مقدار ماده آلی خاك به ترتیب برابر 

مقادیر نیترژن، فسفر و پتاسیم بـه ترتیـب   . درصد بود 3/0و  9/7متر، 
گرم در میلی 6/14گرم در کیلوگرم و میلی 250درصد،  075/0برابر با 

  . کیلوگرم بود
هاي برتـر اسـفناج از   هدف سال اول آزمایش جداسازي اولیه توده

ماه  هریورش 30تاریخ کاشت سال اول آزمایش . نظر صفات زراعی بود
 بـه  و) پشـته  هر در ردیف دو( ايپشته و جوي صورت به بود و کشت

 متـري  2 کاشت خط دو برروي توده هر. کاري انجام شدخشکه روش
 .شـد  کشـت  سـانتیمتر  30 ردیـف  فاصله و سانتیمتر 25 بوته فاصله با

 مزرعـه  کشـت  از بعد روز 10 حدود در و انجام بالفاصله مزرعه آبیاري
 قبیـل  از زراعـی  هـاي مراقبـت  کلیـه .شـد  سـبز  واخـت یکن صورت به

 بـه  رشـد  دوره طـول  در هرز هايعلف وجین و سرك دهی تنک،کود
 رشد حین در و شد انجام آزمایشیهاي  کرت همه در یکنواخت صورت

-صـاف (بـذر   نـوع  شامل که نظر مورد صفات رویشی رشد پایان در و
 سـطح  چروکیـدگی  وضـعیت  برگ، رنگ برك، پهنک عرض ،)خاردار
 و ایسـتاده  نیمـه  ایسـتاده، ( دمبـرگ  حالت برگ، سطح ضخامت برگ،

 درصـد  بـرگ،  نوك برگ، شکل پهنک شکل دمبرگ، طول ،)خوابیده
 اسـاس  بـر  ماده و نر ي بوته تعداد و نیز رویشی رشد زمان در گلدهی

 ژن بانـک  تحقیقـات  بخـش  در کـه  اسـفناج  براي موجود دیسکریپتور
 توده اساس این بر .)16(شد  برداري تداش یاد است شده تهیه گیاهی
 وضـعیت  پسـندي  بـازار  همچنـین  و رشـدي  وضعیت نظر از که هایی

 رویشـی  رشـد  زمان در گلدهی هرگونه فاقد همچنین و داشتند بهتري
 عنـوان  بـه  بـود  درصـد  40 زیـر  آنهـا  در نـر  گـل  درصد ضمنا و بوده
  . شدند انتخاب بعد سال در طرح اجراي جهت برتر هاي توده
برتر انتخابی در سال اول پژوهش، در سـال دوم در   توده 25 عدادت
 آمـاري  مقایسـه  مـورد  تکرار 3 با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب
 هـاي پشته طرفین در و ايپشته و جوي صورت به کشت .گرفتند قرار
 بـه  کشـت  خط دو شامل زمایشیآ کرت هر. شد انجام سانتیمتري 60

 .شد گرفته نظر در سانتیمتر 30 یکدیگر زا خطوط فاصله و متر 5 طول
 در محصـول  برداشـت  و انجـام  92 مـاه  شهریور 15 در اسفناج کاشت
 بـراي  برداشـتی  محصول توزین از پس. شد انجام بان ماهآ 20 مورخه
 بطـور  کـه  بوتـه  10 تعداد از شده ذکر صفات سایر برداري گیرياندازه

 مـاري آ مقایسـه  این رد که صفاتی. شد استفاده شدند انتخاب تصادفی
 وزن عملکرد محصول، عملکرد: از بود عبارت گرفت قرار بررسی مورد

 و دمبـرگ  طـول  بـرگ،  پهنک عرض برگ، طول برگ، تعداد خشک،
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 نیتـرات  مقـدار . برداشـت  زمـان  در هـوایی  هاياندام در نیترات میزان
 Ion Analyser Jenway( آناالیزر یون دستگاه از استفاده با هانمونه

3040, England( بوتـه  کاملهاي  نمونه روي بر ) دمبـرگ  و بـرگ (
 هـر  در گـرم  میلـی  بـه  نیتـرات  میـزان  اساس بر اون در شده خشک

 بـراي . شـد  ثبت و اندازه گیري هواییهاي  اندام خشک ماده کیلوگرم
 صـورت  بـه  کرت هر از بوته 10 بوته، خشک ماده درصد گیري اندازه

 درجـه  70 دمـاي  بـا  آون در تسـاع  48 مـدت  بـه  و انتخاب تصادفی
 مـورد  صـفات  ها، همبستگی داده آماري تجزیه. گرفت قرار سلسیوس

ــا مطالعــه ــرم از اســتفاده ب ــزار ن  مقایســات و انجــام)  SAS 9.4 (اف
 درصـد  5 سـطح  در اي دانکـن آزمون چنـد دامنـه   روش بهها  میانگین

  .گردید انجام
  

  نتایج و بحث
نشـان داده شـده    1ول نتایج حاصل از سال اول پـژوهش در جـد  

  هايیازده ویژگی در این جدول براي انتخاب توده. است
هاي جدول، رنـگ  بر اساس داده. برتر مورد توجه قرار گرفته است

و درصد چروکیدگی آن از کامال  پهنک برگ از سبز تیره تا سبز روشن
معموال ارقام اسـفناج بـا درصـد    . چروکیده تا چروکیدگی کم متغیر بود

 چروکیدگی بین و دگی برگ کمتر مقدار نیترات کمتري نیز دارندچروکی
بنـابراین  ). 2( دارد وجـود  مسـتقیم  رابطـه  نیتـرات  درصد و برگ سطح

که عدم چروکیدگی برگ بـه عنـوان یـک صـفت کیفـی       طبیعی است
هـاي بـا   از سوي دیگـر اسـفناج  . مطلوب مورد توجه پژوهشگران باشد

در این ). 2(شک بیشتري هستند صاف داراي درصد ماده خهاي  برگ 
هـاي   درصـد در تـوده   60درصد تـا   32هاي نر از پژوهش درصد بوته

بـه  ) درصـد  40کمتـر از  (درصد پایین گـل نـر   . مختلف نوسان داشت
. هـا در نظـر گرفتـه شـد    عنوان یک صفت مطلوب براي انتخاب توده

 وتظـاهر  اسـت ) شـکلی  چهـار (تترامورفیـد   گیـاهی دو پایـه و   اسفناج
   ).16(است  متغیر کامل بودن ماده تا بودن نر از سیتجن

هاي مورد مطالعه در ایـن پـژوهش داراي دم   درصد از توده 5/21
هـا   درصـد از آن  2/25بـوده و  ) عمـودي (هایی با حالت ایسـتاده  برگ

 طـول  بـودن  طویل صفت). 1جدول (هاي طویل بودند داراي دم برگ
 مکـانیزه  برداشـت  نظر از وبمطل صفتی آن بودن برافراشته و برگ دم

 در نیتـرات  تجمـع  که ارقامی با رابطه در البته). 14( گردد می محسوب
 کودهـاي  از اسـتفاده  مـدیریت  کـه  مـواردي  در یـا  و بـوده  آنها زیـاد 

 صـفت  یـک  بـرگ دم بیشـتر  طـول  نگردد، انجام خوبی به دارنیتروژن
 پهنـک  بـه  نسـبت  بـرگ دم در نیترات تجمع زیرا بود خواهد نامطلوب

هـاي اسـفناج   درصـد از تـوده   5/35 ).12( اسـت  بیشـتر  اسفناج برگ
رنـگ  . استفاده شده در این پژوهش داراي رنگ برگ کامال سبز بودند
وجـود  . برگ، در سبزیجات برگـی از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت     

تواند رنگ برگ و بـازار پسـندي آن را تحـت    هاي مختلف میرنگدانه

هـاي  سفناج معموال رنگ سبز مربـوط بـه رنگدانـه   در ا. تاثیر قرار دهد
 کارتنوئیـد هـاي   بوده که مـانع بـروز رنـگ رنگدانـه    ) bو a (کلروفیل 

توانـد بـا    می گزارش شده است که وجود رنگ سبز تیره). 10(شود  می
در برخـی از   ).2(مـاده ارتبـاط داشـته باشـد      هـاي درصد باالي بوتـه 

را صـفتی مفیـد و بازارپسـند     ها نیز رنگ سبز تیره در اسـفناج پژوهش
   ).7(هاي منجمد شده تشخیص داده اند براي اسفناج

تـوده بـراي    25، تعداد  1با توجه به صفات بررسی شده در جدول 
 واریـانس  تجزیـه  نتـایج  ).2جـدول (آزمایش سال دوم انتخاب شـدند  

 25 .نشـان داده شـده اسـت    3صفات در سال دوم آزمایش در جـدول  
نظر صفات عملکرد تازه، عملکرد ماده خشـک، طـول    توده انتخابی از

برگ، عرض برگ، طول دم برگ، تعداد برگ و مقـدار نیتـرات از نظـر    
  .با هم تفاوت داشتند) درصد 1در سطح احتمال (آماري 

مقایسه میانگین مربوط به صفات عملکـرد خشـک وتـر و طـول     
متر سـانتی  11طول برگ دامنه اي از . ذکر شده است 4برگ در جدول 

جمع آوري شـده  ( TN-69-101سانتیمتر در توده 18در رقم کاشان تا 
بـا   (TN-69-101) بین صفت طول برگ در تـوده . داشت )از لرستان

ــوده ــاي  ت -TN-69-140) ،TN-69-78 ،TN-69-137 ،TN-69ه
149 ، TN-69-31 ،TN-69-138  ،TN-69-79  ،TN-69-70 ،

(TN-69-172  مشاهده نشداز نظر آماري تفاوت معنی داري .  
هـاي اسـفناج،   در پژوهشی به منظور بررسی صفات زراعـی تـوده  

 ترتیـب  بـه  آباد نجف و شهرضا کاشان، سه توده در برگ پهنک طول
 تفـاوت  نظر این از توده سه هر و بود سانتیمتر 50/9 و 50/11 ،50/15

 بـه  توجـه  بـا  تواننـد  مـی  محلیهاي  توده و ارقام .)3(داشتند  دارمعنی
 عنوان به. دهند نشان متفاوتی رشدي هاي ویژگی هوایی و آب شرایط

 و سـانتیمتر  08/10) 3(پژوهش  یک در کاشان توده پهنک طول مثال
 شرایط در پژوهش دو این. بود سانتیمتر 2/12) 7(دیگري  پژوهش در

. است اصفهان از تر خنک مراتب به که اند شده انجام کرج هوایی و آب
 بـرگ  فتوسـنتز  هـاي  ویژگـی  گرادسانتی رجهد 5-16 دمایی دامنه در

 بـه  بـرگ  مورفولوژیک هاي ویژگی اما نداشته داريمعنی تغییر اسفناج
داري بین همبستگی مثبت و معنی). 5(کند  می تغییر گیري چشم طور

بـه طـور   ). 5جـدول  ) (78/0**(طول برگ و عرض برگ مشاهده شد 
داري بـین  گی معنـی توده اسفناج ایرانی همبسـت  44مشابه در مقایسه 

  ).7) (829/0**(طول و عرض پهنک برگ گزارش شده است 
 11/1اي از هـاي آزمایشـی دامنـه   عملکرد ماده خشـک در تـوده  

)TN-69-57(  41/3تا )TN-69-172(  هفـت  . تن در هکتار داشـت
 -TN-69-140 ،TN-69-79 ،TN-69-88 ،Varamin( توده دیگر
prickly ،TN-69-149 ،TN-69-78 ،TN-69-153 ( نیــز مقــادیر

 باالیی از عملکرد ماده خشک را داشتند و از این نظر تفـاوتی بـا تـوده   
)TN-69-172( نداشتند )4جدول.(  
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  اولین سال مطالعه اسفناج در هايهاي برتر انتخاب شده از تودهتوده - 2جدول 
Table2- Superior landraces of selected from spinach landraces in the first year of study  

 توده
landrace  

 ردیف
Row  

 توده
landrace  

 ردیف
Row  

  توده
 landrace 

  ردیف
 Row  

TN-69-149  19  TN-69-79  10  TN-69-22 (yazd)   1 
TN-69-153  20  TN-69-81  11  TN-69-31  2 

TN-69-163  21  TN-69-88  12  TN-69-57  3 

TN-69-172  22  TN-69-97  13  TN-69-58  4 

Varamin- prickly  23  TN-69-101  14  TN-69-70  5 

Varamin-brodleaf 24  TN-69-137  15  TN-69-73  
 

6 

Kashan  25  TN-69-138  16  TN-69-74 7 

-  -  TN-69-139  17  TN-69-76 8 

-  -  TN-69-140  18  TN-69-78 9 

  
  هاي مختلف اسفناجتجزیه واریانس صفات در توده -  3جدول

Table 3 – ANOVA of traits in different spinach landraces  
 )MS( میانگین مربعات 

  منابع تغییرات
S.O.V  

درجه 
  آزادي

df 
  

  عملکرد تازه
Fresh yield  

عملکرد ماده 
  خشک

Dry matter 
yield  

 

  طول برگ
Leaf 

length 

  عرض برگ
Leaf 

width 

  طول دمبرگ
Petiole 
length 

  تعداد برگ
Leaf 

number  

  نیترات
NO3- 

  تکرار
Replication  2 22.66 ns 0.573 ns 4.01 ns 2.04 ns 9.73 ns 2.29 ns 63116.9 

  توده
 landrace  24 61.58** 1.11 ** 9.69 ** 5.40 ** 22.02** 6.00 ** 556843** 

  خطا 
 Error  48 14.64  0.072 1.55 1.07 3.30 1.90 56062.4 

  ضریب تغییرات
%CV   16.16  11.30 8.63 9.72  10.75 10.04 18.41  

ns:  ،درصد 1معنی دار در سطح : **درصد،  5 احتمال معنی دار در سطح: *غیرمعنی دار  
ns :Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively  

  
تن  59/32با مقدار  88بیشترین مقدار عملکرد تازه را رقم ورامین 

 -TN-69-73 ،Varamin( نمود که بـا شـش تـوده    در هکتار تولید 
prickly ،TN-69-74 ،TN-69-153 ،TN-69-140 ،TN-69-

 نکته قابل توجه اینکه فقط سه توده. از نظر آماري تفاوتی نداشت )58
TN-69-153 ،TN-69-140  وVaramin- prickly ) توده پیشرفته
لکـرد مـاده   هم از نظر عملکرد تـازه و هـم از نظـر عم   ) خاردار ورامین

دار بـین دو  هاي برتر بودند و علیرغم همبستگی معنیخشک جزو توده
) تـر (همیشه داشـتن وزن تـازه   ) 5جدول (تر صفت وزن خشک و وزن

ایـن مطلـب بیـانگر    . بیشتر با بیشتر بودن وزن خشک همـراه نیسـت  
 نتـایج . هـاي ارقـام مختلـف اسـت    تفاوت مقدار آب موجـود در بافـت  

گزارش شـده   ورامین خاردار بذر توده عملکرد تريبر بر مبنی مشابهی

) 7( بوته تک عملکرد گرم 43/84 تولید با پژوهش یک و این توده در
 متـر  هر در عملکرد گرم 2467 تولید دیگري با پژوهش در همچنین و

 .)3(داشـته اسـت   هـا   بیشترین عملکرد را نسبت به سـایر تـوده   مربع
نیز ها  لف اسفناج در سایر پزوهشهاي مختتفاوت عملکرد ارقام و توده

) 1( همکـاران  و احمـدي  پـژوهش  مورد تاکید بوده و به طور مثال در
 مقایسه در مربع متر در محصول گرم 2128 تولید با همدان بومی توده

 مقـدار  بـاالترین  بروجـرد  و کرج، ورامـین  شیروان، بومی توده چهار با
 اسـفناج  بوشـهر،  استان در ساله دو پژوهشی در. نمود تولید را عملکرد

 عملکـردي  تراکم و آبیاري نظر از زراعی بهینه شرایط در ویروفلی رقم
  .)15(داشت  هکتار در تن 06/39 معادل
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  اسفناج هاي انتخابیمورد مطالعه در توده مختلف ضرایب همبستگی صفات - 5جدول 
Table 5- The correlation coefficient of different traits studied in selected spinach landraces 

  تاصف  1  2  3  4 5 6  7
Traits  

  ردیف
Row 

  عملکرد  1  1          
Yield  1  

  ماده خشک *0.04 *4 .0         
 Dry matter  2  

      1  0.32 ns 0.01 ns  برگ طول  
Leaf length  3 

     1  0.78** 017 ns 0.14 ns عرض برگ  
Leaf width  4  

    1  0.30 ns 0.38 ns 0.47* 0.32 ns  
  طول دمبرگ

Petiole 
length  

5  

  1  0.24 ns 0.22 ns 0.31 ns 0.08 ns 0.14 *  تعداد برگ   
Leaf number  6  

1  0.04 ns 0.07 ns -  0.08 ns 0.01ns - 1  0.21 ns نيترات  
 Nitrate  7  

ns:  ،درصد 1معنی دار در سطح : **درصد، 5معنی دار در سطح : *غیرمعنی دار  
ns :Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively  

  
-TN-69) عدد برگ، بیشترین و توده 17با  )TN-69-78( توده

هـاي  عدد برگ، کمترین تعـداد بـرگ را در بـین تـوده     33/11با  (22
تـرین  تعداد برگ یکی از مهم). 6 جدول(مختلف آزمایشی تولید کردند 

طور که در جـدول  شود و همان می کرد در اسفناج محسوباجزاي عمل
داري با عملکـرد تـر و   شود، این صفت همبستگی معنینیز دیده می 5

طول دمبرگ یکی دیگـر از صـفات   . عملکرد ماده خشک داشته است
سـانتیمتر در   3/21تـا   12مهم در اسفناج است که در این پـژوهش از  

به همراه یـازده   TN-69-97توده .کردمختلف تغییر میهاي  بین توده
توده دیگر در یک گروه آماري قرار گرفته و باالترین طول دمبـرگ را  

 این در شده بررسی صفات از هیچ یک با دمبرگ صفت طول. داشتتند
 بودن طویل صفت. نداده است نشان را داري معنی همبستگی پژوهش

 داشـت بر نظـر  از مطلـوب  صـفتی  آن بودن برافراشته و برگ دم طول
 پـژوهش  محصـول  پـر هـاي   تـوده  و )17( گردد می محسوب مکانیزه
  .بودند مطلوبی صفت چنین داراي حاضر

سـانتیمتر   38/12معادل  TN-69-31عرض پهنک برگ در توده 
توده دیگر به طور معنی دار عرض پهنک بیشـتري   11بود و به همراه 

پهنـک   توده کاشان با عرض). 6جدول (ها داشت نسبت به سایر توده
هـاي آزمایشـی   سانتیمتر کمترین عرض پهنک را در بین تـوده  83/7

 اسـفناج ایرانـی   بـومی  هـاي تـوده  بـین  ها دردر سایر پژوهش. داشت
 پهنـک  عـرض ) سانتیمتر 48/11( بیشترین و )سانتیمتر 6/6( کمترین

 ).7( است شده گزارش رهنان و 2ورامین توده دو براي ترتیب به برگ
نشـان داده   1بر اساس تجزیه کالستر در شکل ا ه بندي توده گروه
در دنـدروگرام حاصـل ازتجزیـه خوشـه، تیمارهـاي مـورد       . شده است

خوشه عمده گـروه   2مطالعه براساس تشابه متغیرهاي مورد بررسی به 
 در یـک گـروه و سـایر    20 و 24،  19،  7،  1تیمارهـاي  . بندي شدند

ـ   هاي  جمعیت ه انـد، یعنـی تشـابه    اسفناج درکالستر دیگـر قـرار گرفت
 خوشـه دوم کـه شـامل سـایر    . ژنتیکی بین آنها مشاهده نشـده اسـت  

 13، 2(یعنی تیمارهـاي  . باشد تیمارهاست، نیز میزان تشابه متفاوت می
،  6(و ) 5،  14، 4(و) 15، 12(و ) 11، 23، 16،  25، 3(و )  22، 17، 9،
  .در کالسترهاي جداگانه قرار گرفته اند) 18، 10، 21،  8

-TN-69 هـوایی، تـوده  هاي  از نظر مقدار نیترات موجود در اندام
میلی گرم نیترات به ازاء هر کیلوگرم ماده خشک،  1708با مقدار  153

، TN-69-74سـه تـوده   ). 2شـکل  (بیشترین مقدار نیترات را داشـت  
TN-69-22 و TN-69-149  میلی  1427و  1482، 1485به ترتیب با
خشک از ایـن نظـر در رتبـه دوم     ماده یلوگرمک هر ازاء به گرم نیترات
-TN-69-153 ،TN-69-149 ،TN چروکیـدگی بـرگ   .قرار گرفتند

به ترتیب زیاد، متوسـط، متوسـط و زیـاد بـود      TN-69-22و  69-74
 مقـدار  کمتر برگ چروکیدگی درصد با اسفناج ارقام معموال ).1جدول (

 نیترات درصد و برگ سطح چروکیدگی بین و دارند نیز کمتري نیترات
ژنوتیـپ اسـفناج    9 نیترات مقایسه مقدار ).2( دارد وجود مستقیم رابطه

 تـا  998 از ايدامنـه  مقـدار نیتـرات   هندوستان نشـان داد  نو دهلی در
 بـه  وابسـته  آن مقدار و داشت تر وزن کیلوگرم هر در گرممیلی 2674
تگی حد مجاز نیترات مصرفی بسـ  .)19(بود ها  ژنوتیپ جغرافیایی منشأ

  . تام به رژیم غذایی مصرفی فرد دارد
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  AVERAGEاسفناج به روش هاي  بندي توده گروه- 1شکل 

Figure 1- Grouping of spinach landraces with AVERAGE method 
  

  
  اسفناج مختلفهاي  مقایسه مقدار نیترات در توده - 2شکل 

Figure1- Comparison of nitrate content in different spinach landraces  
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گرم در میلی 93دهد از می شده نشان هاي انجامبرخی از پژوهش

درصـد مربـوط بـه     33روز نیترات مصرفی در روز براي یک فرد بالغ، 
درصـد، سـایر سـبزیجات     21سیب زمینی، سبزیجات برگی سبز رنگ 

درصـد،   2/4صـوالت گوشـتی   درصـد، مح  5/8ها  درصد، نوشیدنی 15
درصـد   1/5درصـد و سـایر مـوارد     6/1درصد، نان  1/2غالت متفرقه 

وزن  با توجه به این که افراد در سنین مختلف از نظـر ). 22(بوده است 
متفاوت هستند تعیین یک عدد مشخص به عنوان حد بحرانی نیتـرات  

یی براي یک فرد خالی از اشکال نیست و بر این اساس کمیسیون غذا
اتحادیه اروپا مقدار جذب قابل قبول نیترات براي هر فرد را بر اسـاس  

گرم بـه ازاء هـر   میلی 65/3وزن هر فرد مشخص کرده و مقدار آن را 
  ). 18(کیلوگرم وزن بدن اعالم نموده است 

  
  

  کلی گیري نتیجه

نتایج این پژوهش نشان داد که تنـوع ژنتیکـی وسـیعی در میـان     
تـوان  وجود داشته و می د بررسی در این پژوهشاسفناج مورهاي  توده

هـاي اصـالحی متفـاوت از آنهـا بـه عنـوان هسـته        با توجه به هـدف 

ها در صورت انجام سلکسـیون و  این توده. اصالحی اولیه استفاده نمود
جهت  هاي الزم ایزوالسیونبا در نظر گرفتن استاندارد( سازي خالص 

هاي خالص سـازي  ه عنوان جمعیتتوانند پس از تکثیر بمی) تولید بذر
هـایی  توده. شده نیز در دسترس کشاورزان و تولید کنندگان قرار گیرند

ــل ــوده( Varamin-pricklyو  TN-69-153 ،TN-69-140 مثـ  تـ
 عملکـرد  نظر از هم و تازه عملکرد نظر از هم) ورامین خاردار پیشرفته

ـ . برتر در این پژوهش بودند هايتوده جزو خشک ماده -TN ودهسه ت
69-58 ،TN-69-101  وTN-69-70    نیـز بــا توجــه بـه مقــادیر کــم

به هر صورت وجـود  . توانند مورد توجه صنایع تبدیلی باشندنیترات می
مطالعه شـده، فرصـت ارزشـمندي    هاي  براي توده تنوع قابل مالحظه

  . توان از آن هم بهره علمی و هم منفعت اقتصادي برد می است که
  

 يگزار سپاس

و منـابع   يکشـاورز  و آمـوزش  قاتیمقاله از مرکز تحق دگاننگارن
کـه از اجـراي ایـن تحقیـق      ییها تیاستان اصفهان براي حما یعیطب

  .ندینما یاند تشکر و قدر دانی م نموده
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